
 

 

Energiamatka Itävalta 25.2.- 28.2.2016 

CHP-laitosvierailut ja tutustuminen Frölingin kattilatehtaaseen 25.2.2016 Ylä-Itävallassa 

Retkeilyn alkupäivänä 25.2 tutustuimme kahteen CHP- laitokseen. Kohteiden Chp yksiköt 

tuottivat sähköä ja lämpöä hakkeesta. Tuotanto asettaa käytettävälle hakkeelle tavallista 

lämpölaitoskäyttöä kovemmat kriteerit. Hakkeen kosteusprosentti saisi olla korkeintaan 15 

%. Haketta joudutaan kuivamaan, luonnon kuivaus ei mahdollista tavoiteltua 

kosteusprosenttia. Myös hakkeen palakoko tulee olla tasalaatuisempaa ja karkeampaa kuin 

lämpölaitoskäytössä. Yksinkertaistettuna chp laitos toimii siten että kuiva tasalaatuinen 

hake kaasutetaan ja kaasulla pyöritetään polttomoottoria joka tuottaa sähköä ja lämpöä. 

 Retkeilykohteet sijaitsivat Neu Kirche an der Encknachin alueella. Alue sijaitsee metsäisessä 

Ylä-Itävallassa. Metsien pinta-ala on n. 0,5 miljoonaa hehtaaria. Alueella pyritään 

korvaamaan öljyn käyttöä biopolttoaineilla. Ylä-Itävallassa tehdään laajaa tutkimusta CHP 

laitosten kannattavuudesta ja toiminnasta. Alueella on 320 lämpöyrittäjäkohdetta, joilla on 

asiakkaita n. 5600. Mukana on n. 4700 maa- ja metsätalousyrittäjää. Haketta alueella 

käytetään lähes miljoona i-m³, jolla on korvattu lähes 72 milj. litraa lämmitysöljyä. 

Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 185000 tonnia. Itävallassa ja Saksassa on useita CHP 

laitos valmistajaa. 

Holzstom GmbH 

 Ensimmäisessä retkeilykohteessa oli kaksi Urbasin 150 kw:n chp-yksikköä, jotka tuottivat 

350 kw sähköä ja 750 kw lämpöä. Tehoon vaikuttaa polttoaine.  Laitosta voitiin ajaa 

tarvittaessa yhden yksikön voimin. Puuta kuluu noin 2000 m³ ja ne saadaan noin 30 km 

säteellä ja keskihinta on noin 65 €/k-m³ (kokopuulta). Puut tuodaan laitokselle isoihin 

kasoihin. Puulajeina on pääasiassa pyökki ja kuusi.   Laitoksella seurataan tarkkaan, mitä eri 

puista saadaan. Yleensä 1 kg puuta antaa 1 kWh sähköä ja 2 kWh lämpöä. Laitoksen 

käyttöaste on ollut 95 %. Sähköstä saadaan 19 c/kWh ja lämmöstä 28 c/kWh. Kasoissa on 

myös tosi isoja pätkiä, jotka halotaan ennen haketusta. Hakkurina on tuttu Laimet, jolla 

tehdään isopalaista haketta, Optimaalinen hakekoko on 8- 10 cm. Hake seulotaan ja 

siirretään varastoon kuivumaan. Laitoksessa käytetään todella kuivaa haketta ja laitoksen 

hukkalämpö käytetään hyödyksi kuivauksessa. 

 Laitos toimittaa arviolta 4000 Mwh kaukolämpöä vuosittain. Kaukolämpöasiakkaita on 220 

kohdetta, sähköasiakkaita 550.  Laitos on otettu käyttöön 2011 ja sen kokonaisinvestointi on 

ollut 1,7 miljoonaa euroa. Kohdetta esitteli laitoksen omistaja Hr. Wurhofer.   

 



 

Hakkeen palakoko on suurempaa kuin perinteisessä lämpölaitoskäytössä. 

Bioenergie Höhnhart 

Toinen retkikohde oli Bioenergie Höhnhart. Sen omistaa osuuskunta, jossa on 34 viljelijää 

mukana (4-5 km säteellä). Toiminnan pyörittämisestä vastaa viisi henkilöä, puheenjohtajana 

on Alfred Langmeier. Hän myös esitteli kohteen retkeläisille. Osuuskunta on perustettu 

vuonna 2005 ja lämpökeskus otettiin käyttöön 2007. Lämpölaitoksen teho on 800 kW 

(Urbas hakekattila). Lämmityskohteita on yli 50, omakotitaloja, maatiloja, liikekiinteistöjä, 

koulu ja päiväkoti. Lämpökanaalia on yhteensä 4 kilometriä. Koska kesällä kuorma on pieni, 

niin iso kattila on otettu pois päältä ja lämmin käyttövesi saadaan Spannerin chp-laitoksesta 

(puukaasu), joka hankittiin puolitoista vuotta sitten 2014. Spanneri 45 kW turbo käy ympäri 

vuoden noin 8000 tuntia. Sähköä laitos tuottaa 45 kW teholla ja lämpöä 120 kW teholla. 

Laitos vaatii hyvän kuivan hakkeen. Spanner chp on toiminut hyvin ja niitä on käytössä jo yli 

500 kappaletta ja yksi jo Suomessakin. Lämpökeskuksessa kuluu haketta noin 3000 i-m³ ja 

chp:ssä 1800  i-m³ vuodessa. Hakkeen raaka-aine on havupuuta, josta maksetaan 18 €/i-m³, 

kosteus 30 % . Hake kuivataan chp-laitokseen ja seulotaan. Käytössä on myös vaunukuivuri, 

joka tarvitsee kattiloista lisälämpöä hakkeenkuivattamiseen. 

Laitos on maksanut yhteensä 2 miljoonaa euroa ja siihen on saatu investointiavustusta 30 %. 

Fröling 

Kolmas retkikohde oli Frölingin tehdas. Fröling valmistaa puuta polttoaineenaan käyttäviä 

laitteita ja lämmityskattiloita, niin yksityistalouksien kuin suurempien kokonaisuuksien 

käyttöön. Yritys on perustettu 1961 ja se lukeutuu tänä päivänä suurimpien 

kattilanvalmistajien joukkoon. Laitteita valmistetaan Saksassa ja Itävallassa sijaitsevissa 

tehtaissa ja niitä tuodaan myös Suomeen. Tehtaalla pääsimme tutustumaan opastetusti 

kattiloiden suunnitteluun, kasaamiseen ja testaukseen. Kattiloiden valmistamista on paljolti 

automatisoitu. Kierroksella meille esiteltiin myös uutuustuote: 50 kw:n CHP-yksikkö joka on 

lanseerattu 2015. CHP-yksiköitä valmistui tehtaalla 1/viikko. Laitos oli sijoitettu siirrettävään 

konttiin. Valmistusmäärää on mahdollista kasvattaa kysynnän mukaan. Kierroksella 

mukanamme oli myös suomen maahantuoja Marko Ojanen. 

 



Energie Sparmesse 26.2.2016, Wels 

Tapahtuma on Welsin kaupungissa ja kestää kolme päivää. Tapahtuma rakentuu 

energiatehokkuuden ympärille. Messuilla on energiaratkaisujen lisäksi omat osastot jotka 

keskittyvät rakentamiseen ja kylpyhuoneisiin. Messuosastoja on useassa keskuksessa ja 

ulkotiloissa. Messualueen kokonaisala on n. 64 000 m². Tapahtumaan osallistuu vuosittain 

yli 900 näytteilleasettajaa ja yli 93 000 messukävijää, kävijöistä kolmannes on ammattilaisia. 

Messut ovat suurimpia lämpöteknologian messuja Euroopassa. Messut järjestetään 

vuosittain ja siellä esitellään laiteuutuuksia ja usein lanseerataan uusia tuotteita.  

 

Messut ovat useassa keskuksessa ja ulkotiloissa. Rakentaminen,  kylpyhuoneet ja energia omina 

osastoinaan. 

2016 messuilla lanseerattiin mm. Glock GGV 1.7 chp yksikkö, joka tuottaa 18 kW sähköä ja 

44 kW lämpöä. 

 

 

 

 



Lämmitysratkaisuja messuilla on esillä lukuisia, isompia ja pienempiä, kaikkien merkittävien 

valmistajien malleja. Alla esiteltynä muutama: 

  

Hakekuljetin.       Pellettitakka 

 

Pilke/pellettikattila  

Sahaustoiminnan ja lämpöyrittämisen yhteistuotanto 27.2.2016, Ala-Itävallassa 

Messuja seuraavana päivänä suuntasimme Ala-Itävaltaan ja Lanschlag ja Gross-Gerungs 

nimisille paikkakunnille. Tutustuimme lauantaina 27.2. paikalliseen sahaan, joka sahasi 

järeätä mäntytukkia omalla sahallaan noin 20 000 m³/v ja jatkojalosti saheet palkeiksi, 

runkotavaraksi, lankuiksi ja laudoiksi. Tukit kuorittiin ennen sahausta kiinteistöllä olevalla 

kuorimalinjalla. Sahana oli käytössä raamisaha ja raamin perään kytketyt särmäyssahalinjat 

joilla erittäin järeätä tukkia sahattiin. Tukit olivat tulleet lähimetsistä perheyrityksen sahalle 

sekä katkottuna että osarunkoina. Saha ja siihen kytketty höyläys ja sahatun puutavaran 

jatkojalostaminen työllisti noin 18 kyläläistä ympärivuotisesti.  

 

  



   

Höyläämön raaka-aineesta 99 % tulee omalta sahalta. Ainoastaan lehtikuusi tuodaan 

muualta.  

  

Höylättyä kuusta kyllästettiin männyn lisäksi myös kovan paineen avulla. Suomessa 

kyllästetään tällä hetkellä vain mäntyä sillä kastamalla kyllästäminen ei kuusella onnistu, 

kuusen sulkiessa puun solurakenteen kuivuessaan. Sahan ja höylän liikevaihto oli noin 4,0 

milj. euroa/v. 

Sahauksen sivutuotteet jalostettiin naapurikylien lämpökeskuksissa lämpöenergiaksi. Kylien 

lämpökeskuksia oli rakennettu 3 kpl ja tuottivat vuodessa noin 500 000 euroa 

lämmitystuloa. Pääosa lämpökeskuksien hakkeista valmistettiin sahan sivutuotteita 

sekoittamalla lämpökeskusten piha-alueella toimivilla kattamattomilla varastointialueilla. 

Myös kyläläisten energiapuuta hyödynnettiin lämpökeskuksissa, mutta pääpolttoainevirta 

tuli sahalta, kuorena, puruna, kutterin lastuina ja sahaustoiminnan tasauspätkinä. 

Toimintaan meitä tutustutti Hr. Alois Kitzler, joka toimi lämpölaitoksen ja sahojen 

hallinnossa. 

 

 

 

 

 



Lämpöyrittäjäkohteiden esittely 28.2.2016, Wienin maaseudulla 

Retkeilyn päätöspäivän tutustumiskohteeksi oli valittu hakelämmityskohde. Kyseinen 

retkikohde oli rakennettu palolaitoksen seinänaapuriin vuonna 2014 ja se sijaitsi Wienin 

välittömässä läheisyydessä maaseutumiljöössä. Lämpöyrittäjätoimintaa toteutettiin 

poikkeuksellisen laajasti osuuskuntapohjalla, joka oli perustettu 2003. Itävallan maaseudun 

viljelijät olivat muodostaneet yhdessä erillisen lämpöyrittäjärenkaan, joka vastasi 

hajautetusta energiantuotannosta, 60 lämpölaitoksen voimin. Osakkaita osuuskunnassa oli 

37 maa- ja metsätalousyrittäjää. Kattilateholtaan lämpökeskukset olivat kokoluokasta 100 

KW - 1,5 MW. 

Liiketoiminta-ajatuksena oli yrittäjien toimesta kartoittaa potentiaalisia hajautetun 

lämmöntuotannon kohteita ja tämän jälkeen yhteistyössä kunnan kanssa rakennuttaa 

kohteeseen mitoitukseltaan sopiva Kpa- kattila, joka käyttäisi polttoaineena pääosin 

huonolaatuisista poppeleista ja pyökeistä ja muista lehtipuista valmistettua kuivaa haketta. 

Lämmitettävät kohteet olivat, koulukiinteistöjä, muita julkisia ja yksityisiä kiinteistöjä. 

Hakepolttoaine hankittiin kunnan ja yksityismetsänomistajien lehtipuuvaltaisista metsistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelykohteella oli rakennettu konttiratkaisuna toteutettu lämpökeskus, ja kiinteä 

varastosiilo ja lämpökanaaliverkostoa kohteelle oli uusittu yhteensä 220 metriä 

yhteishintaan 300 000 euroa. Investointikustannuksiin oli saatu 30 % valtiollista tukea. 

Asiakkaat maksavat osuuskunnalle perus- ja siirtomaksua hintaan 80 euroa/MWh ilman 

veroa. Verollinen hinta lämmölle muodostuu kohteella noin 100 euroa/MWh.  

Investointeja on rahoitettu mm. kunnan tuulimyllyistä saatavilla sähköntuotannon 

maksuilla, joita tuottavat 37 tuulivoimalaa (a/5 MW /tuulivoimala). Osuuskunta ja kunta 

investoivat yhdessä hajautettuun sähkön ja lämmön tuotantoon. 

 

 

 



Biokaasulaitoksen esittely  

Biokaasua valmistettiin Wienin alueen jätteeksi luokitelluista elintarvikkeista uudessa 

Itävallan suurimmassa biokaasulaitoksessa. Laitos käyttää 34 000 tonnia biojätettä 

vuosittain. Prosessi kestää jätteen saapumisesta lopputuotteeksi 60 vuorokautta. Tuotettu 

kaasu oli hyvin puhdasta 98–99 % metaania. Laitokselle oli tehty 4 miljoonan euron 

investoinnit mm. hiilidioksidin talteenottolaitteistoon. Alun perin laitos tuotti myös sähköä, 

mutta tällä hetkellä sähköntuotanto ei ole kannattavaa. Laitos tuottaa biokaasua suoraan 

maakaasuverkkoon. Kaasusta saatiin osuuskunnalle tuloa 6,3 c/kWh.   

 

  

Biokaasulaitoksen havainnekuva 

 

 Biokaasulaitoksen ”polttoainetta” odottamassa prosessiin päätymistä. 

 

 

 

 

 

 



 

Energiaretkeläiset pääsivät paikallislehteen vieraillessaan lämpölaitoksella.  

Retki Welsiin oli osa Energia Tehokkaasti Hämeessä hankkeen toimintaa. Hankkeen 

päätoteuttaja on Pro Agria, osatoteuttajina Suomen metsäkeskus ja Ladec. Matkalla oli 

yhteensä 17 henkilöä. 

 

 

 

 


