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Euroopan suurimmat kotieläinmessut, EuroTier, pidetään joka toinen vuosi Hannoverissa. Messut ovat 

täydellinen katsaus kotieläintalouden nykytekniikkaan ja energiankäyttöön. Energiankäytön tehostamista 

maatiloilla tuo esille myös BioEnergy Decentral messut, jotka ovat yhtä aikaa samassa messukeskuksessa. 

Osallistujilla oli mahdollisuus osallistua molemmille messuille. Retkipäivinä vierailimme saksalaismaatiloilla 

ja muissa kohteissa. Tutustuimme tuotantoteknologioihin, koneurakointiin ja uusiin energiaratkaisuihin 

sekä energiansäästöön.  Opintomatka oli kohdennettu kotieläintiloille, kasvinviljelytiloille ja urakoitsijoille. 

 

Lentoaikataulu 

12.11 Helsinki – Hampuri AY 853 klo 7.50 – 8.50 

15.11 Hampuri – Helsinki AY 856 klo 19.10 – 22.05 

Ajat ovat paikallisaikoja. 

 

Majoittuminen 

12 – 14.11. Hotel Celler Hof, Celle 

14 – 15.11. Hotel Alte Wache, Hamburg 

 

 

Maanantaina 12.11.2012  

 

Kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaksi tuntia ennen lennon aikataulun mukaista lähtöä. 

Tapasimme matkanjohtajan ja asiantuntijaoppaan sekä muut ryhmän jäsenet. Siirryimme lähtöselvityksen 

ja turvatarkastuksen kautta lennon lähtöportille. Finnairin lento Hampuriin lähti klo 7.50. Perille saavuimme 

klo 8.50 paikallista aikaa. Matka jatkui lentokentältä bussilla kohti Cellen kaupunkia.  

 

Ensimmäinen vierailukohteemme oli maitotila Heinz-Hermann Hemme KG, Winzenissä. 

Tilalla on 500 lypsylehmää ja keskituotos on 10 200 litraa vuodessa. Aamulla lypsy käynnistyy klo 4.00 ja 

illalla klo 16.30, lypsy tapahtuu 40 paikkaisessa  karusellissa.  

 

Navetta on kylmäpihatto, jossa verhoseinät. Talvella voi olla kylmääkin, eläimet eivät kärsi, mutta 

esimerkiksi lantaraapat oikkuilevat -10 asteen pakkasesta. Raappoja pidetään pakkasella käynnissä koko 

ajan ja suojataan olkipaaleilla. Lehmät on jaettu poikimisten mukaan viiteen ryhmään.  Lisäksi on vielä 

käytössä tilan kaksi vanhaa navettaa. Pikkuvasikat pidetään vasikkaigluissa ulkona.  Yhteensä eläimiä on 900 

päätä. Suunnitelmissa on laajentaa tuotantoa 800 lehmään. Ongelmana on ammoniakki, tila sijaitsee 

pohjavesialueella.  

 

Tilan biokaasulaitos on sähköteholtaan 500 kW ja käyttää lannan lisäksi maissisäilörehua. Peltopinta-ala on 

kasvanut 12 hehtaarista 600 hehtaariin, pellot ovat 15:ssa paikassa. Jos navetan laajennus toteutuu, 

siirrytään biokaasulaitoksessa kokonaan lannan käyttöön. Navetassa työskentelee 5 henkilöä ja kaikkiaan 

tilalla on yhdeksän työntekijää isäntä ja emäntä laskuissa mukana. 
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Navetta on rakennettu vuonna 2005. Biokaasulaitos tehtiin vuonna 2009 ja navetan katolle asennettiin 300 

kW:n aurinkosähköpaneelit myös vuonna 2009. Biokaasulaitoksen ja aurinkosähkön investointien 

yhteisarvo oli 3,5 miljoonaa euroa, investointeihin ei saatu tukea. Lainoja on hoidettu energiakohteissa 

syöttötariffin kautta. Aluksi aurinkosähköstä sai 40 c/kWh, nyt kun tuotetaan liikaa, saadaan 20 c/kWh.  

Kevätpäivinä voi Saksan sähköstä olla jopa 50 % tuotettu aurinkosähköllä. Biokaasusähköstä saa vajaa 20 

c/kWh. Sopimukset on tehty 20 vuodeksi. 

 

Eläinten kuivikkeena on olkea ja hevosenlantaa. Bakteerit ym. eivät ole ongelma. Lanta menee myöhemmin 

biokaasulaitokseen. Hevosenlannan käyttö kuivikkeena navetassa ei ole kovin yleistä Saksassa. 

Biokaasulaitokseen syötetään 45 m3 lehmänlietelantaa/vrk ja 12 tn maissisäilörehua. Aina kun syötetään 

tavaraa sekoittimet käynnistyvät. Reaktoreissa on 42 Celsiusasteen lämpö ja säiliöitä lämmitetään 

tarvittaessa. Lämmityspiirit on valettu betoniin. Reaktoreiden koko on 2300 m3 yhteensä  (reaktori  ja 

jälkimädätys) ja varastointisäiliö on 4800 m3.   

 

Reaktorissa kaasusta saadaan talteen 85 %, jälkimädätyksessä 12 % ja varastoinnissa 2 %. Prosessissa 

muodostuu säiliöihin runsaasti keltaista rikkiä, koska käytetään paljon lietelantaa. Rikkiä poistetaan 

syöttämällä seokseen 0,5 % ilmaa, ”sulffabakterioxinol” tulee ulos mädätteen mukana. Ennen moottoria on 

vielä aktiivihiilisuodatin, jolla poistetaan loppu rikki. Reaktoreissa on kaasukalvo kuplassa, johon kaasu 

kertyy ja paine voi vaihdella. Säiliöissä on tehokkaat nopeat sekoittimet.  

 

Laitteet on toimittanut Biogas Nord ja moottorit Schnell. Tilalta myydään sähköä joka päivä 12 000 kWh x 

365 = 4 380 MWh. 

 

Pellonhinta on 1,8 €/m2, vuokra 250 €/ha kevyttä hiekkamaata (savipellot jo 500 €/ha Lüneburgin nummilla 

ja tuet 300 €/ha). Rukiinsato oli kasteltuna 7000 kg/ha (ilman sadetusta 4 000 kg/ha), isäntä myi viime 

syksynä 260 tn . Työntekijöiden palkat ovat 5-10 €/h, jää työntekijälle käteen, riippuu työntekijästä. Nyt on 

kaksi työntekijää Puolasta, lisäksi tuli toisen poika lisäksi ja naapuri. Vielä on pari henkilöä Romaniasta.  

 

 

 
 
Omistajapariskunta  Hemmeä  kiitettiin navetan esittelytilassa, jossa saimme nauttia paikallisia tuotteita.  

Emäntä oli nuorena käynyt Suomessa ja nyt tuli kova innostus matkustaa Suomeen. Olimme ilmeisesti kiinnostavaa porukkaa. 
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Kuvassa lantakasa, joka tuodaan tilan kahdesta 

vanhemmasta navetasta, jossa on nuorkarja. 

Taustalla näkyy biokaasulaitoksen reaktori, 

jälkireaktori ja jälkivarastointi. 

  

 

 

Maissisäilörehu ja kuivalanta varastoidaan 

asfalttikentälle. Säilörehun osin huono pinta 

menee biokaasulaitokseen ja parempi osa 
lehmille. 

  

 

 

Biokaasu johdetaan kahteen moottoriin, joiden 

yhteisteho on 500 kW sähköä. 

 

 

Viljelijä Hemme näyttää meille reaktorin 

kaasutilaa ja sinne muodostuvaa haitallista 

rikkiä. 

 

 

Avopihaton erikoisuus ovat tuuliverhot, joita voidaan säätää olosuhteiden mukaan. Voidaan esimerkiksi säädellä 

paljonko ilmaa pääsee verhon läpi kerralla.Navetan katolla on aurinkosähköpaneeleja, joissa tasavirta muuttaa 

aurinkoenergian sähköksi. 
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Maanantain toisena vierailukohteena oli Ulrich Beutnerin tila, Meinersenissa. 

Maatilaa hoitaa perheen isä Ulrich. Tilalla on peltoa 280 ha, maissilla on 50 ha, tärkkelysperunalla 2 ha ja 

loput viljalla. Tilaan on yhtiöitetty maatila, energia (biokaasu ja hake) ja huoltofirma. Tilalla on kaksi 

työntekijää. 

 

 
 
Tilan pojat ovat osakkaana 740 kW:n tehoisessa biokaasulaitoksessa (osakkaita yhteensä 14). Lisäksi pojat vastaavat hakkeella 

tuotettavasta sähköstä. 

 

Tilalla on kaksi puukaasutuslaitetta, Spanneria, laitteiden teho on 2 x 45 kW sähköä ja lisäksi lämpöä.  

Laitos sijaisi keskellä kylää ja hakevarasto oli vanhassa konehallissa ja konehuone oli uusi. Hake nostettiin 

kurottajalla korkean katon kautta hakesiiloon, josta hake siirtyi ruuvilla sähköyksikölle.  Hake siirtyi 

sulkusäiliöön, jossa on kaksi läppää peräkkäin, joilla estetään ilman pääsy prosessiin.  Säiliön pohjalla on 

kaavin, joka siirtää hakkeen ruuville, joka siirtää hakkeen kaasuttimelle. Kaasuttimessa on 5 ilmasuutinta 

keski-korkeudella, keskellä on kekoarina (liikkuu),  palaminen tapahtuu suutinten edessä (hake putoaa alas), 

muotoiltu niin, että happi loppuu palamiselta kesken ja hiilimonoksidia syntyy, saadaan tuotekaasua. 

Tasovartija säätää kaasuttimessa haketasoa.  

 

Tuotekaasua muokataan vedellä, ilmalla, lämmittämisellä sekä suodatetaan ”kokinhatulla”. Kaasu 

johdetaan vielä varmuussuodattimeen ennen moottoria. Puukaasu käyttää GM moottoreihin kytkettyjä 

aggregaatteja. Koneet käynnistetään nestekaasulla. Moottoreiden lämpö otetaan talteen. Kuukauden 

välein on vaihdettava moottoriöljy ja suodattimet.  

 

Moottoreiden lämpöteho on noin 200 kW ja sähköteho 90 kW. Kaasuttimesta tulee lämpöä noin 15 %, 

kokonaishyötysuhteeksi on laskettu 90 %. 

 

Tilan kaikki rakennukset lämpiävät täältä ja samoin kuivataan hakkeet. Hakkeen kulutus on 7 i-m3 

vuorokaudessa. Laitteet on otettu käyttöön 12/2011 ja nyt on ajettu 5000 tuntia. Hake ostetaan, hinta on 

kohtuullinen 10 €/i-m3 sekapuu, itse täytyy noutaa.  Spanner vaatii erittäin hyvän hakkeen, tikuttoman ja 

kuivan. Viikossa on noin 4 häiriötä (tikut). Hake seulotaan, hieno tavara menee muualle polttoon ja tikut 

lastulevytehtaalle. 

 



                                        

6 

 

 

Spannerin  www.holz-kraft.de  paikallinen edustaja kertoi, että tehtaalta on toimitettu 120 laitosta, lisäksi 

on toimituksessa 20 laitosta. Suurin kiinnostus on Italiassa, jossa tuki on sähkölle 28c/kWh. Liettuassa on 

nyt 4 laitetta toiminnassa ja joitakin Itävallassa. Spanner maksaa 132 000 € ilman turboa (teho 30 kW) ja 45 

kW maksaa 180 000 €. Toimitus koskee myös asennuksen ja koulutuksen, rajapinta on lämmityspinnassa 

(eli hakkeen sisälle tulo siilosta). 

 

 

                    
 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

Illan suussa majoituimme keskustassa sijaitsevaan Celler Hof -hotelliin. Iltaohjelma oli vapaa. 

 

Sähköä ja lämpöä myydään myös naapureille. 

Erikoista on, että CHP laitos sijaitsee aivan 

keskustassa, eikä valituksia ole tullut.  

  

 

 

Vierailuhetkellä sähköntuotto per CHP laite oli 

44,3 kWh sähköä. Kaikki tiedot tallentuvat 

laitteen ohjauskeskukseen.  

 

 

Koska rakennus on keskellä kylää, niin melun 

raja-arvoksi oli määritetty 45 db. Mitatuksi 

arvoksi tuli 28 db ulkona.  

 

 

Laitehuoneen yhteydessä oli hakesiilo, joka täytettiin 

kurottajalla katon kautta. Samasta siilosta täytettiin 

molemmat yksiköt. Varsinainen varasto oli 

viereisessä hallissa.  

 

 

http://www.holz-kraft.de/
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Tiistaina 13.11.2012 ja Keskiviikko 14.11.2012 

 

Tiistain ja keskiviikon vietimme Hannoverissa tutustuen messujen monipuoliseen energiatarjontaan, 

laiteuutuuksiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.  Esillä oli runsaasti, niin uutta, kuin perinteisempääkin 

teknologiaa. 

 

                       
 
Aurinkopaneelit kiinnostavat nyt Suomessakin.                                Bioenergiakylät ovat Keski-Euroopassa ajankohtainen aihe 

 

                                                   
 
Omaakin energiantuotantoa voi testata polkupyörällä                    Sähköauton tyyppinen, näppärän näköinen kulkupeli 
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Kuvassa käänteispaloklapikattila                    Kuvassa olkikattila 

 

 

                      
 
Hakkeen kuivaus ja lajittelu kiinnosti. Laitteet vaativat yhä parempia polttoaineita, ainakin sähköntuotannossa. 

  

 

                       
 
Suomalaisen Ala-Talkkarin hakkeet luokiteltuna eri kategorioihin messuilla. 
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Keskiviikko 14.11.2012 iltapäivä 

 

Messuilta palatessamme kävimme matkalla tutustumassa maatalouskonekaupan ja urakoitsijan toimintaan 

ja heidän energia-ajatuksiinsa. 

 

Maatalouskauppa  Schroeder sijaitsee Schwarmstedtissa  www.schroeder-gruppe.de  Schroeder on Saksan 

johtava maatalouskonefirma ja markkinoi  Fendt  traktoreita ja Claasin koneita. Heillä on Saksassa 

toimipisteitä parikymmentä ja lisäksi kauppaa tehdään Unkariin, Tsekkeihin, Puolaan, Baltiaan ja 

Suomeenkin. Koneiden hankinnassa opastetaan viljelijöitä löytämään oikean kokoinen ja energiatehokas 

yhdistelmä.  Käymässämme toimipisteessä työskenteli 30 henkilöä. Huolto, myynti ja varaosat olivat 

päätehtävät. Asiakkaiden koneet huolletaan jo talvella kuntoon huoltohallissa, toimintasäde on 120 km. 

Lisäksi on huoltoautoja. Huollonhinta on 54 €/h +alv. 

 

Hallissa oli myös maissin ajosilppuri, johon oli mennyt rautaa biokaasulaitoksesta. Koneen varolaite, 

magneetti, ei tunnistanut happoterästä. Kaikki terät meni koneesta ym. remontin hinta 75 000 €, onneksi 

vakuutus korvasi vahingon. Kaikkeen tulee varautua. 

 

Tutustuimme myös vaihtokonehalliin, jonka katto oli aurinkopaneelia (näkyy kotisivuilla) Tutustuimme 

koneiden huoltoon , jossa on mitta-asema koneiden tehojen mittaukseen. Asemalla pystytään mittamaan 

niin traktorit kuin muidenkin koneiden tehot. Tehokkaat koneet ovat avainsana energiatehokkuudessakin. 

 

Vierailimme A. Schröder  GmbH, Schneverdingenissa   www.schroeder-lohnetrieb.de  

koneurakointiyrityksessä, joka on perheyritys. Isäntä Andreas Schröder esitteli yrityksensä meille. Yritys on 

25 vuotta vanha ja isännän isän perustama. Yritys on laajentunut yhden miehen firmasta 30 vakituisen ja 

kesäaikana 50 työntekijän yritykseksi. Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi teini-ikäistä poikaa. Kaikki ovat 

innokkaasti mukana tilan toiminnassa. Alue kuuluu Lüneburgin nummiin, jotka ovat hiekkapitoisia ja alue on 

vahvaa nauta-aluetta. Nyt on ollut vahvassa kasvussa biokaasu.  

 

Retkeläiset kysyivät, mistä työvoimaa noin helposti saa. Isäntä vastasi, että moni haluaa ajaa isoilla koneilla 

luonnossa. Moni käyttää kolmen viikon loman heillä. Tulijat ovat pääasiassa teollisuudesta, jonkin verran 

opiskelijoita. Palkka on 10 €/h (käteen) + oheiskustannukset yht. 14 €/h. 

 

Lietettä kuljetetaan ja levitetään 400 000 m3 ja kuljetetaan 300 000 m3 paikasta toiseen kymmenellä 

säiliöautolla. Maissia korjataan ja kuljetetaan 4000 ha, sato 45 tn/ha ja korjuu kestää kuukauden. 

Verstaassa huolletaan koneita kuuden huoltajan voimin. Koneet ovat käyttökuntoisia vielä vaihdossakin, 

vaikka maissikoneet vaihdetaan noin 14 vuoden välein samoin traktorit 18 vuoden välein. Kaikki traktorit 

ovat samaa merkkiä, niitä on helppo kaikkien ajaa, huolto ja varaosat ovat samoja. 

Asiakkaita on rekisterissä 200 ja asiakkaita yhteensä 600. Asiakkaat ovat 25 km säteellä, jopa 120 km. 

Tutustuimme  koneiden tehokkaaseen käyttöön. 

 

http://www.schroeder-gruppe.de/
http://www.schroeder-lohnetrieb.de/
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Tilan konekorjaamo ja huoltotilat. 

 

 

 

 
 
Isäntä Anders ja taustalla rouva poikien kanssa. 

 

Ennen alueella oli 70 maatilaa, nyt on kolme kappaletta. Muut tilat käyttävät heidän tarjoamiaan palveluita. 

Schröderit eivät halua kilpailla asiakkaiden kanssa, vaan he pyrkivät välttämään ristiriitoja. Yhteistyörengas 

on toimintatapana havaittu hyväksi. 

 

Seuraavaksi suuntasimme kohti Hampuria, missä majoituimme Alte Wache hotelliin ja vuorossa oli yhteinen 

illallinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomalaisittain koneet näyttivät tosi 

toimintakuntoisilta, vaikka tunteja kertyi vuodessa 

paljon. Tilalla on 25 traktoria, 10 rekkaa, 4 puimuria 

sekä maissisilppurit. 
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Torstai 15.11.2012 

 

Aamiaisen jälkeen pakkasimme matkatavarat bussiin ja lähdimme tutustumaan maatilan olkilämmitykseen 

Schashagenissa (Bliesdorf). Tilaa esitteli isäntä Jan-Detlev Reimers. 

 

Tilalla peltoa yhteensä 300 hehtaaria viljanviljelyssä, joten olkea kertyy pelloilta runsaasti. Kattilaa 

lämmitetään oljen lisäksi rakennuspuujätteellä, kuten laudanpätkillä. Olkikattila on käänteispalokattila, 

mikä tekee siitä hyvin tehokkaan. Olkilämmitys oli sijoitettu muiden rakennusten yhteyteen, joka on 

turvallisuusriski. Kattila oli merkiltään Herlt  www.herlt.eu  teho noin 500 kW. Kattilan vieressä on iso 

varaaja noin 10 000 litraa, joka oli eristetty (tehty säiliöautosta). Myös viljankuivurin polttoaineena on olki.   

 

 

                            
 
Isäntä esitteli innokkaasti kattilaa ja sen toimintaa. Olkikattila on helppo täyttää ja huoltaa. Kattilassa voidaan polttaa myös 

rakennusjätteitä oljen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herlt.eu/
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Viimeinen vierailukohde oli Forst Anssgarius, Willenscharenissa, jossa on yhdistetty metsätalous ja 

maatilamatkailu. Tilalla viljellään joulukuusia ja jatkojalosteena havuja ja kransseja. 

 

 

  
 
Tutustuimme bussikierroksella metsänviljelyyn ja energia-asioihin isännän opastuksella. 

 

 

                       
 
Viljelykset olivat tosi hyvin hoidettu. Jopa havuista saa näyttäviä tuotteita. 

 

Tutustuttuamme koko päivän ammattikohteisiin tiloilla sekä yrityksissä. Oli edessä siirtyminen Hampurin 

lentokentälle  klo 17.00. Finnairin lento Helsinkiin lähti klo 19.10 ja perille Helsinkiin saavuttiin klo 22.05. 

 

 

Lisätiedon lähteille 

 

 EuroTier-messut www.eurotier.com  

 BioEnergy Decentral- messut www.bioenergy-decentral.com  

 

 

 

Matkakertomuksen laati  

Markku Lappi, ProAgria Häme 

puh. 0400 497 638, sähköposti: markku.lappi@proagria.fi  

http://www.eurotier.com/
http://www.bioenergy-decentral.com/
mailto:markku.lappi@proagria.fi
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HUE -hankkeen kohderyhmälle opintomatka antoi runsaasti energiankäyttöön ja tekniikkaan 

sovellettavaa tietoa 

 

Opintomatkan päätavoitteena oli nykytekniikkaan ja energiankäyttöön tutustuminen ja uuden tiedon 

saaminen. Keski-Euroopassa tilakoot ja koneiden kokoluokka ovat huomattavasti suurempia kuin 

Suomessa, joten myös yrittäjän riski on suurempi esim. investoinneissa. Kun hämäläisillä matkalle 

osallistuneilla yrittäjillä oli mahdollisuus kysyä suoraan suurinvestointeja tehneiltä saksalailta kollegoilta 

polttoaineen kulutuksen ja hinnan merkityksestä liikevaihdolle, tulee vastaus suoraan yrittäjältä yrittäjälle 

eli myös haasteista ja ongelmakohdista kerrotaan avoimesti. 

 

Koneurakointia tekevällä tilalla vaikutti olevan hyvä tekemisen meininki: tilalla on oivallettu, ettei ole 

järkevää kilpailla naapureiden kanssa, vaan tuottaa palveluita, joita naapurit voivat hyödyntää. 

Kannattavuus paranee, kun kaikki koneet ovat samanlaisia. Se, että kaikki koneet ovat samanmerkkisiä 

helpottaa myös huoltotyötä ja henkilökunnan koulutusta. Koneurakoinnissa Suomessa polttoaineen 

kulutuksen merkitys on kasvanut koko ajan polttoaineiden hinnan noustessa. Hämeessä koneyhteistyötä 

tilojen välillä on jonkin verran ja urakointipalveluja hyödynnetään koko ajan enemmän.  

Se, että Ulrich Beutnerin  Spannerin CHP yksiköt sijaitsevat aivan keskellä kylää kertoo asenteesta 

bioenergiaa kohtaan. Hämeessä erityisesti hakelämpölaitokset pitäisi usein sijoittaa naapureiden mukaan 

mahdollisimman kauas asutuksesta ym. Saksassa energia on osa arkipäivää, ja kaikki ymmärtävät sen, että 

jollain energia on tuotettava. Tässä olisi oppimisen paikka myös Suomessa, sillä moni uusiutuvan energian 

laitos jää kokonaan toteutumatta tai viivästyy vuosia valituskierrosten vuoksi. 

Biokaasun käyttö ja laitosten määrä Saksassa on aivan omaa luokkaansa verrattuna Hämeeseen, jossa 

erityisesti maatilakokoluokan biokaasulaitokset ovat vielä antaneet odotuttaa itseään. Valtiovallan 

suhtautumiseen ei aivan helposti pääse vaikuttamaan, mutta määrätietoista työtä tehdään 

asenneilmapiirin muuttamiseksi. Suomessa myös tilojen väliset pitkät etäisyydet syövät kannattavuutta 

biokaasulaitoksilta raaka-aineen kuljetuskustannusten näytellessä suurta roolia energian kustannuksissa.  

Messuilla korostui vahvasti hakkeen laatu ja riittävän alhainen kosteusprosentti. Tämä on seikka, joka 

yhdistää Hämeen ja Keski-Euroopan, sillä hakkeen laadulla voidaan vähentää huoltokatkojen ja hälytysten 

määrää meillä Suomessakin. Hakkeen kuivaus on Suomessa vielä melko vieras asia, mutta messuilla 

hakkeen kuivaus oli jo saanut ansaitsemaansa huomiota.  

Erityisen kannattavaa hakkeen kuivaus on, jos se voidaan kuivata hukkalämmöllä, mitä syntyy CHP laitteilla 

kesäaikaan. Hämeeseen tarvittaisiin rohkeita hakeyrittäjiä näyttämään suuntaa. Myös kunnille / yhteisöille 

hakekuivureissa mukana olo toisi säästöä ja toimitusvarmuutta. Kuten kaikessa, myös hakekuivureissa 

läpilyönti antaa odottaa itseään. On tärkeää, että tietoa hakkeen kuivauksesta on saatavissa ja 

tutustumismahdollisuus jo toiminnassa oleviin laitoksiin, jolloin voidaan oppia jo kertaalleen tehdyistä 

virheistä ja viedä kehitystä eteenpäin. Ainakin opintomatkalla mukana olleille hämäläisille yrittäjille 

hakekuivurit tulivat tutuksi ja he voivat levittää tietoutta kotiin palattuaan. 

Polkupyörällä poljettava energiantuottokisa on loistava esimerkki kekseliäisyydestä ja saada huomiota 

tärkeille asioille. Suomessa ja Hämeessä usein pitäydytään perinteisissä keinoissa markkinoida biolämpöä 

tai uusiutuvalla raaka-aineella tuotettua lämpöä, jolloin yksittäinen innovaatio ei pääse erottumaan 
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tarpeeksi edukseen. Markkinointiosaaminen ja ammattiylpeys ovat lämpöyrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia 

ja tiiviissä porukassa yhdessä tekeminen tuo lisää varmuutta tekemiseen. 

Opintomatkoilla kun viljelijät ja koneurakoitsijat pääsevät keskenään vaihtamaan ajatuksia paikallisten 

viljelijöiden ja urakoitsijoiden kanssa kohteisiin tutustuttaessa, he kaikki tietävät käytännössä miten asioita 

on järkevää hoitaa ja miten mahdollisia ongelmia on ratkottu. Tämä antaa käsityksen siitä, miten esim. 

biokaasulaitosta tai CHP laitosta kannattaa lähteä toteuttamaan.  

Bioenergy Decentral –messujen parasta antia on, kun pääsee näkemään toteutuksia, niin alitajuntaan jää 

kytemään ideoita, miten voisi itse toteuttaa vastaavantyyppisiä ratkaisuja kotona. Opintomatkan tarkoitus 

oli mahdollistaa tutustuminen, käyttökokemusten kuuleminen, kysymysten esittäminen ja uusiutuvan 

energian eri muotojen vertailu. Näissä tavoitteissa matka onnistui hyvin ja osallistujat saivat monipuolisen 

katsauksen uusiutuvan energian tulevaisuuteen. 

 


