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Aluelämmön tuotannossa vaihdetaan uusiutuviin  

 
Athos-Säätiö vaihtaa Lammilla polttoöljyn GASEK Oy:n puukaasutinratkaisuun 

  

Athos-Säätiön kiinteistöt lämmitetään jatkossa vähäpäästöisemmin, kun säätiö ja energiateknologiayritys 
GASEK toteuttavat sen Lammilla sijaitsevaan lämpökeskukseen uuden puukaasutinlaitoksen tuottamaan 
aluelämpöä yli 20 rakennukselle, yhteispinta-alaltaan noin 20 000 m2. Siirtyminen öljystä hakkeeseen vähentää 
vuotuisesti hyvin merkittävästi lämmityskustannuksia ja päästökuormitusta luontoon. 

Athos-Säätiö eli viralliselta nimeltään Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö vaikuttaa Lammilla. Se osti 
hieman runsas vuosi sitten suuren kehitysvammaisten kuntoutuskeskuksena palvelleen kiinteistön maa-
alueineen. Athos-Säätiö toimii Suomen ortodoksisen kirkon sisällä, mutta sen juuret ulottuvat kauas Pohjois-
Kreikkaan, Halkidikin niemimaalla sijaitsevalle Pyhälle Vuorelle, Athokselle, joka on eräänlainen ortodoksisen 
maailman hengellinen keskus. Säätiö pyrkii tekemään Athosvuorta ja sen kilvoittelijoita tunnetuksi mm. kurssein, 
seminaarein ja näyttelyin. Säätiön tavoitteena on, että sen alueelle syntyisi myös luostariyhteisö, jonka yhteydessä 
maallikotkin voisivat asua. Athos-Säätiön Luostarikeskukseen suunnitellaan myös vanhusten palvelutaloja ja 
muuta vastaavaa sosiaalista toimintaa palvelemaan erityisesti ortodoksivanhusten tarpeita. Käytännössä kaikki 
säätiön työt tehdään talkoovoimin. Alueella voi vierailla vapaasti vierailla päivittäin. 

Innovatiivinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu 

Athos-Säätiön tavoitteena on löytää kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja kiinteistöhuoltoon 
sekä kehittyä kaikilta osin mahdollisimman omavaraiseksi. 

– Haluamme yhdistää Ortodoksisen kirkon vuosisataisen ja muuttumattoman perinteen tämän päivän 
edistyksellisimmän teknologian kanssa luontoa kunnioittavassa hengessä. Uskomme, että paikastamme 
muodostuu omaperäinen ja virkkeellinen yhteisö, jolla on monen tasoista tarjottavaa hyvin erilaisille ihmisille, 
Athos-Säätiön toiminnanjohtaja Hannu Pöyhönen toteaa. 

 Öljykattila muutetaan käyttämään uusiutuvaa energiaa - puukaasua 

GASEKin kaasutusteknologialla voidaan korvata polttoöljy puuhakkeella höyry- ja lämpökattiloiden polttoaineena. 
Metsähaketta kaasuksi muuttava innovaatio tuo teollisuudessa prosessihöyryä käyttäville jopa puolen miljoonan 
euron vuotuiset säästöt jokaista kattilan megawattikapasiteettia kohden. 

– Toimitamme Athos-Säätiön Luostarikeskukselle uusimman version GASEK RETROFIT –ratkaisustamme avaimet 
käteen -periaatteella. Toimituksemme kattaa tämän lisäksi hakekuivurin, aluelämpöverkon automaation 
päivityksen, sekä hakevaraston sähköautomaation.  Athoksen kohde Lammilla on erinomainen uusiutuvan 
energian teknologian käyttöön ja hyvä referenssi myös uusia asiakkuuksia ajatellen, kertoo GASEK:in 
toimitusjohtaja Kauko Väinämö.  

 

Lisätietoja:  

 GASEK Oy, Kauko Väinämö, toimitusjohtaja, 040 157 5159, kauko.vainamo@gasek.fi  

 Athos-Säätiö, kiinteistövastaava Pertti Juntunen, 044 350 2092, pertti.juntunen@athossaatio.fi 

Athos-Säätiö on perustettu vuonna 2012. Sen tarkoituksena on tehdä maassamme tunnetuksi Ortodoksisen kirkon 
tunnetuinta luostarikeskusta, Kreikassa sijaitsevaa Athosvuorta, ja luoda edellykset uuden luostariyhdyskunnan synnylle 
alueellaan. Lisätietoja: www.athossaatio.fi  

GASEK Oy on suomalainen vuonna 2008 perustettu energiateknologiayritys. Yritys kehittää ja valmistaa puun 
kaasuttamiseen perustuvia ratkaisuja lämmön- ja höyryn tuotantoon. Lisätietoja: www.gasek.fi 


