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Matkaraportti  

HUE -energiaopintomatka Agritechnica2013- messuille Saksaan 9.-12.11.2013 

Ryhmän koko 53 henkilöä + 1 matkaopas (Fredrik Ek) 

Matkanjohtajina Markku Lappi ProAgria Etelä-Suomi ja Olli-Pekka Koisti Suomen metsäkeskus 

Häme-Uusimaa  

 

Matkaohjelma  

La 9.11.2013 

Lähtö Helsinki-Vantaan lentoasemalta Finnairin lennolla AY2853 Hki – Hampuri klo 8.30 

Osa matkalaisista tuli lentoasemalle Lahdesta järjestetyllä yhteiskyydillä. Osa tuli paikalle omin kyydein eri 

suunnista. Kaikki kuitenkin tulivat ajoissa paikalle. 

Kokoontuminen oli Terminaali 2:ssa klo 6.30, jossa Markku Lappi jakoi matkalaisille matkaliput ja muun 

tarpeellisen matkaan liittyvän materiaalin. Lentoasemalla tehtiin lähtöselvitykset ja passintarkastusten ja 

läpivalaisujen jälkeen siirryttiin odottelemaan koneen lähtöä. 

Finnairin lentokone Airbus A320 oli lähes viimeistä paikkaa myöden täynnä. Suuri osa matkustajista oli 

meidän ryhmän tapaan myös menossa Agritechnica-messuille. Meidän matkaseurue täytti lähes 1/3 

koneen 165 matkustajapaikasta. Kone lähti lähes ajallaan ja matka sujui joutuisasti. Catering henkilökunnan 

työtaistelutoimenpiteiden takia matkalla tarjoiltiin vain vettä ja mehua. Hampuriin saavuttiin paikallista 

aikaa n. klo 9.30.  

Matkatavaroiden hihnalta noudon jälkeen Lapin Markku kokosi ryhmän kasaan ja lähti etsimään P-alueelta 

meille varattua Reichmeister- yhtiön XL-kokoista bussia. Auton löydettyä ryhmämme siirtyi bussiin ja bussi 

täyttyi muutamaa vapaaksi jäänyttä istuinpaikkaa lukuun ottamatta. Kuljettaja nosteli matkatavarat auton 

tavaratilaan. Kaikki lähti sujumaan suunnitelmien mukaan. Näin päästiin matkaan kohti ensimmäisen 

päivän matkakohteita. Ensimmäisenä olisi Breese in der Marsch –energiakylä noin 130 km:n päässä 

Hampurista suuntautuen kaakkoon. Siellä meillä tarjoillaan lounas.  Ajo-aika sinne oli n. 1,5 tuntia.     

Bussimatkan aikana Markku Lappi kertoi HUE- hankkeesta, hanketoimijoista ja hankkeen menneistä ja 

tulevista tapahtumista ja myös laajemmin uusiutuvan energian tilanteesta. Esille tulivat mm. energia-

akatemia, biokaasulaskuri, tuulivoima-asiat maanomistajan näkökulmasta, lämpöyrittäjyysasiat, 

lämpöyrittäjyyden kannattavuusnäkymät, koneurakointien hinnoittelunäkymät ja maatilan 

energiasuunnitelmaan liittyvät asiat. 

Olli-Pekka Koisti kertoi metsäkeskuksen roolista HUE- hankkeessa. Hän kävi läpi metsäkeskuksen asemaa ja 

sen tehtäviä suomalaisessa metsätaloudessa. Esiin tuotiin mm. metsäkeskuksen julkishallinnolliset tehtävät, 

metsälakien valvonta, metsien monimuotoisuuden edistäminen, metsävaratiedon keruu ja mm. metsään.fi 

palvelu. Koisti kertoi myös metsäkeskusten bioenergianeuvojien maan kattavasta verkostosta ja omasta 

tehtävistään niin hankkeessa kuin hanketyön ulkopuolella mm. lämpölaitoslaskelmista.   
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Kronoby energiandelslag:n toiminnanjohtaja Stefan Högnabba kertoi Kruunupyyn energiaosuuskunnan 

toiminnasta. Osuuskunnassa on 211 jäsentä ja se on perustettu jo vuonna 1999. Kronobyn kunta on 

keskeisessä roolissa myötävaikuttamassa osuuskunnan toimintaan. Osuuskunnalla on 5 biolämpölaitosta 

alueellaan, joista uusin on 2013 keväällä valmistunut 2 MW laitos. Yhteensä kattilateho osuuskunnan 

laitoksissa on n. 5 MW. Osuuskunta tuottaa kaukolämpöä aluelämpölaitoksissaan lähinnä hakkeella. Se 

rakentaa omat laitoksensa ja tekee vahvaa yhteistyötä paikallisen mhy:n kanssa, joka toimittaa pääasiassa 

laitoksissa käytettävän polttoaineen. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Pedersören PK energian kanssa. 

Tj. Högnabba totesi, että puuraaka-aineen hankinta on viime vuosina kallistunut energiapuun kovan 

kysynnän takia. Tänä vuonna tosin lisääntynyt hiilen käyttö polttoaineena Pohjanmaan rannikon isoissa 

laitoksissa on helpottanut jonkin verran puuraaka-aineen saatavuutta, kun isojen voimalaitosten puun 

käytön osuus on vähentynyt. Högnabba kertoi myös, että osuuskunnalle on kertynyt runsaasti 

kokemusperäistä tietoa lämpölaitostoiminnassa siitä, miten ei kannata toimia. Se on arvokasta tietoa, kun 

siitä on myös otettu opiksi.  Osuuskunnan toiminnassa haetaankin jatkuvasti aina vain parempia käytäntöjä 

tekemiseen. Osuuskunnan laitokset ovat kaiken kaikkiaan toimineet hyvin. Högnabba kertoi, että laadukas 

polttoaine on ehdoton edellytys laitosten häiriöttömälle toiminnalle. Energiapuun tienvarsivarastot on 

osuuskunnan keskeinen puupolttoaineen raaka-ainevarasto. Kasojen peittäminen syksyllä ennen 

syyssateita on ehdoton keino varaston laadun parantamiseksi. Muutenkin energiapuun varastoimiseen 

kiinnitetään paljon huomiota.  Osuuskunta pyrkii hankkimaan ja jakamaan tietoa hyvistä käytännöistä eri 

tahojen kanssa tehtävän yhteistoiminnan kautta ja näin edistämään kotimaista uusiutuvan bioenergian 

käyttöä kaikkialla Suomessa.  

Fredrik Ek kertoi ensimmäisen matkakohteen teknisestä puolesta. Breese in der Marsch- energiakylän 

biokaasulaitos on ns. kuivamädätysperiaatteella toimiva laitos, joka tuottaa monenlaisesta maatalouden 

biomassasta anaerobisella käymismenetelmällä biokaasua, jota hyödynnytetään kylän aluelämmön- ja 

sähköntuotannossa.   

Puolen päivän jälkeen saavuimme Breese in der Marsch –energiakylään, joka sijaitsee Alasaksin osavaltion 

koillisnurkassa Elben varrella Dannenbergin kaupungissa.  

Ympäri Saksaa on tällä hetkellä jo lähes 100 valmista bioenergiakylää (Bioenergiedorf). Lisää bioenergiakyliä 

on edelleen tulossa, sillä yli 40 kylää on vielä vaiheessaan, tavoitteena tulla bioenergiakyläksi. 

Bioenergiakylässä tavoitellaan energiaomavaraisuutta, jotta tuontipolttoaineita ei tarvittaisi. 

Meille kylää esitteli Herr Siemke, joka on kylän biokaasu- ja lämpölaitosten toinen omistajista ja kylän 

puuhamies. Toinen omistaja on hänen veljensä, jolla on lähistöllä sijaitseva sikatila ja viljelysmaata n. 200 

ha. 

Ennen energiakylän esittelykierrosta söimme kylän Grönecke –gasthausissa maittavan lounaan 

noutopöydästä. Siinä oli mm. monenlaista maukasta liharuokaa kasvisten ohella tarjolla. Ruoka maistui 

erityisen hyvin, sillä edellisestä ateriasta oli useimmilla kulunut  jo yli 8 tuntia. 

Lounaan jälkeen Herr Siemke kertoi vielä Gasthausissa istuessamme yleistietoa kylästä ja energiakylän 

taustoista. Herr Siemke kertoi asiansa saksan kielellä ja Fredrik Ek tulkkasi asiat meille taitavasti suomeksi.  

Kylässä asuu Herr Siemken mukaan n. 220 asukasta 90 taloudessa. Kylässä on tavoitteena 100 % 

energiaomavaraisuus uusiutuvan energian avulla. Tavoitteeseen luopua fossiilisesta energiasta on nyt jo 

päästy lähes täysin muutamassa vuodessa, minkä energiakylä on ollut toiminnassa. Biokaasulaitos 
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rakennettiin kylään vuonna 2006 ja kylän kaukolämpöverkko pituudeltaan noin 6 km rakennettiin vuonna 

2007.  

Kylän aluelämmöntuotannosta vastaa biokaasulaitos noin +5 asteen ulkoilman lämpötilaan asti. Sitä 

kylmemmillä ilmoilla lisälämpöä saadaan uudemmasta hakelämmityskattilasta (teho 560 kW) joka sijaitsee 

kaasulaitoksen vieressä sijaitsevassa lämpökeskuksessa. Hakelämpökattila on toiminnassa yleensä 

talvikuukaudet. Viime talvena se oli käynnissä lokakuusta huhtikuulle asti, kun talvi oli Saksassa varsin 

kylmä. Haketta kuluu talvessa noin 1200 i-m3.  Nyt hakekattila ei ollut vielä käynnissä. Lämmön 

kuormitushuippuja tasaamaan laitoksella on varauduttu hakelämpökeskuksen yhteyteen tehdyllä 40 m3 lv-

varaajalla.   

Biokaasulaitokseen on kytketty myös sähköntuotanto eli se on CHP-laitos. Kyseessä on siis yhdistetty 

sähkön-  ja lämmöntuotantolaitos. Laitoksen sähköntuotantoteho on 500 kW. CHP tuotannossa syntyy aina 

sähköntuotannon ohella myös lämpöä, joka pyritään ottamaan talteen.   Herr Siemke kertoi, että mikäli 

sähkötuotantoyksikkönä toimiva  biokaasua käyttävä polttomoottori  on syystä tai toisesta epäkunnossa, 

laitoksessa tuotettu biokaasu ohjataan 800 kW biokaasulämpökattilaan, joka tuottaa lämpöä 

aluelämpöverkkoon biokaasu polttoaineenaan.  

Biokaasulaitoksen ja hakelämpölaitosten tuottama lämpö tulee pelkästään oman kylän ja naapurikylän  

tarpeisiin. Lämpöverkkoon on liittynyt 50 taloa, joista on 30 maatilaa tällä hetkellä. Voimalan tuottama 

sähkö myydään suoraan julkiseen sähköverkkoon. Sähköstä saadaan ns. syöttötariffimaksu, joka on 22 

cent/kWh. Hinta muodostuu perustariffista 20 cent+ 2 cent/kWh lisähintana, kun myös laitoksen tuottama 

lämpö käytetään hyväksi. Tuotantohinnat ovat 20 vuotta voimassa laitoksen valmistumisesta lähtien. 

Syöttötariffin saadakseen sähköntuotannossa ei ole laitoksen koolla alarajaa. 

 

Kuva 1 Breese in der Marschin biokaasulaitoksen pihalla käytiin läpi laitoksen toimintaa 

 
Kuivamädätyslaitos toimii ”kuivien” syöttöjakeiden seoksilla eli kuivalannalla (sika, nauta, kana) 4000 

tonnia/v, säilörehulla (heinä) 3000 tonnia/v ja maissisilpulla 5000 tonnia/v. Vuosittainen kapasiteetti on 
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siten n. 12000 tn biomassaa. Kuivamädätystekniikassa kuiva-aineen osuus biomassasta on 20–50%  ja 

märkämädätyksessä <15%. Kuivamädätyksessä mädätettävät ainekset ovat kiinteitä, joten reaktorikin 

sisältää vähemmän vettä kuin märkämädätysmenetelmä ja vaatii siten vähemmän tilaa.  

 
Kuva 2 Laitoksen syötettä kaasutuskammioiden edessä 

Ilmatiiviitä kaasutuskammioita (autotallityyppisiä) oli seitsemän kappaletta (kunkin kapasiteetti 120 

tn/kammio) ja niiden edessä oli rehusiilot, joihin vuoden syöttöjakeiden tarve on varastoituna.  

Syöttöjakeita ajetaan kaasutustalleihin kerran kuukaudessa, jolloin kammioissa oleva vanha kaasua 

tuottamaton jae poistetaan ja tilalle vaihdetaan uutta. Vanhaa syöttöjaetta jätetään kuitenkin kammioihin 

pohjalle noin puolet koko kammion biomassan tilavuudesta. Täytön yhteydessä jäljelle jätettävä vanha 

biomassa sekoitetaan uuteen jakeeseen.  Tämä nopeuttaa käymisprosessin alkamista huomattavasti. Lisäksi 

kammioihin suihkutetaan hieman vettä prosessin toiminnan parantamiseksi.  Kammioiden kaasuntuotanto 

alkaa noin 8 tunnin kuluttua kammion täytöstä. 

Kammioissa on lattialämmitys, joka parantaa erityisesti talvella kaasuntuotantoa. Laitosten tuottamasta 

biokaasusta haitallinen rikkivety suodatetaan pois ennen kuin se ohjataan polttomoottorille.  

Kaasutusreaktorin päällä on n. 500 m3 kaasuvarasto, joka on vielä pressulla katettu. Lopputuotteena 

syntyvä mädätetty jae levitetään pelloille ja se on erinomaista lannoitetta. Kuivamädätyslaitoksen etuna 

voidaan pitää varastotilan pienempää tarvetta verrattuna märkämädätyslaitokseen. Kuivamädätystekniikka 

on yleistä Saksassa. 

Laitoksissa tuotetaan aluelämpöä myös naapurikylälle Gymseen, jonne rakennettiin aluelämpöverkko 

vuonna 2011. Kun myös ne lämpökanaalit lasketaan yhteen, kaukolämpökanaalia verkostossa on yhteensä 

noin 12 km. Verkoston energiahävikki lämpökanaaleissa on Herr Siemken mukaan noin 20 %. Lämmön 

ostaja maksaa vain vastaan otetusta lämpöenergiasta. Tämän takia kaikissa alueen lämpöä ostavissa 

rakennuksissa on talokohtainen energiamittaus. 
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Kesäaikaan, kun hukkalämpöä kertyy paljon, kuivataan lämpölaitokseen tehdyssä lämminilmakuivurissa  

talvella käytettävää haketta. Hakkeen käyttö omilla laitoksilla on Herr Siemken mukaan noin 1200 i-m3. 

Tämän lisäksi kuivatetaan noin 5000 i-m3 haketta myytäväksi ulkopuolisille. Yhteensä kuivurissa 

kuivatetaan vuodessa noin 6000 i-m3 haketta . Kesäaikaan kuivurin kuivatuserästä poistuu n. 10 % -

yksikköä kosteutta  yhden yön yli kuivatuksen aikana. Vierailuhetkellä hakevarastossa oli noin 1000 i-m3 

erittäin laadukasta kuivaa haketta odottamassa talven lämmityskautta.  

Hukkalämmöllä kuivataan samaisessa kuivurissa myös viljaeriä sekä jyvämaissia. Kaikki laitoksen saapuvat ja 

lähtevät jae-eräkuormat punnitaan ja valokuvataan kirjanpitoa ja laskutusta varten. Lämpölaitoksen 

huoltoon käytetty aika on noin 1 tunti/pv ja kaasutuskammioiden jakeiden vaihtoon ja tyhjennykseen 

menee noin 1 pv/kk/kammio. Herr Siemken mukaan kaikki laitosten polttoaine saadaan noin 5-6 km 

säteellä olevalla alueella toimivilta maatiloilta.  

Saksassa uusiutuvan energian tuotantoon ei saa investointitukea vaan tuki hoidetaan 

syöttötariffiperiaatteella. Herr Siemke kertoi, että he saivat investoinneissa vain kaukolämpöverkon 

rakentamiseen 30 % tukea.  

Kylässä oli jonkin verran myös aurinkopaneeleita sähköntuotantoon. Biokaasulaitoksen mädättämön katon 

toinen lape oli täynnä aurinkopaneeleja. Saksassa on kaiken kaikkiaan valtava määrä aurinkopaneeleja 

valjastettu sähköntuotantoon.   Saksassa sähköntuotannossa voi tulla kesäkuukausina jopa ylitarjontaa, 

johtuen suuresta aurinkosähkön tuotannosta etenkin viikonloppuisin, jolloin teollisuus ei käytä niin paljon 

sähköä. Kesällä 2013 oli Saksassa hetkellisesti tilanne, jolloin aurinkopaneeleilla tuotettiin yli 50 % Saksassa 

käytetystä sähköstä  Aurinkopaneeleita onkin asennettu eri ilmansuuntiin, tasaamaan vuorokauden eri 

aikoina tulevaa aurinkosähkön tuotantoa.   

Lopuksi Herr Siemke esitteli rakennuksia, joita lämmitetään kaukolämmöllä. Hän vei meidät yrityksensä 

toimistoon, joka sijaitsee kylän keskellä. Herr Siemke kertoi meille, että lämpöyritystoiminta on hänelle vain 

harrastus ja varsinainen yritystoiminta hänellä on rakentamisen liiketoiminnassa, jossa on mm. 

metallityörakentamista. 

 

Kuva 3 Saksalaista perinnerakentamista, jossa yhdistetään puuta ja tiiltä (Herr Siemken tsto) 
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Seuraavaksi siirryimme naapurikylässä sijaitsevaan Maatalouskoneurakointiyritys W.Langen konevarikolle, 

missä saimme tutustua sen toimintaan. Herr Siemke esitteli myös sen, koska yrittäjä itse oli lauantaipäivän 

metsästysreissulla eikä näin päässyt paikalle. Herr Siemke kertoi, että yrityksessä n.20 työntekijää ja heistä 

on 90 % saksalaisia, koska ulkomaisten työntekijöiden ammattitaito ei ole riittävä. Yrityksellä on runsaasti 

erilaista järeää konekalustoa monenlaisiin maatalouden tehtäviin, joista mainittakoon mm. maissinkorjuu-, 

viljankorjuu-, kylvö-, ruiskutus, maanmuokkaus- sekä lietelannanlevityskalusto. Lisäksi yrityksellä on 

monenlaista kuljetuskalustoa maantiekuljetuksia varten. Maataloustöissä työntekijöiden työpäivät ovat 

kesällä pitkiä ja talvisin työaikaa tasataan. Koneiden huoltotyöt tehdään pääosin talviaikoina. Kalusto 

varikolla vaikutti monipuoliselta ja hyväkuntoiselta.  

Koneyritykseen tutustumisen jälkeen lähdimme ajamaan kohti majoituspaikkaa, joka sijainti on Cellen 

kaupungin läheisyydessä sijaitseva idyllinen http://www.landhotel-winsen.de/. Hotellille saavuimme noin 

klo 19 aikaan. Yhteinen maittava illallinen koko seurueelle oli katettu hotellilla n. klo 20 aikoihin. 

 

Su 10.11.2013 

Herätys noin klo 7 aikoihin ja aamupalan jälkeen noin klo 7.30 oli bussi tullut noutamaan meitä ja lähdimme 

ajamaan kohti Hannoveria, jossa oli Agritechnica messut. Hannoveriin etäisyyttä hotellista tuli n. 50 km. 

Autobahnilla matka sujui joutuisasti mutta lähempänä Hannoveria liikenne alkoi hidastua. Olimme 

lähteneet hyvissä ajoin liikkeelle joten ehdimme ajoissa paikalle.  Kun matkanjohtajat olivat jakaneet 

retkeläisille 2 päivän lipun, olimme valmiit astumaan messuille. Messut avautuivat klo 9.00 ja pääsimme 

sisään vähän sen jälkeen. 

Lapin Markku ja Fredrik kokeneina konkareina  ohjeistivat meitä ensimmäisenä päivänä luomaan 

yleiskatsauksen alueesta ja vasta toisena päivänä keskittymään kiinnostavimpiin kohteisiin. Kaksi päivää 

noin laajoilla messuilla ei kuitenkaan riittäisi kuin vain osaan alueesta kunnolla tutustumiseen. Energiaan 

keskittyviä osastoja olikin pääasiassa 3 hallissa ja ulko-osastossa. Monista muistakin osastoilta löytyi toki 

energia-aiheisia tuotteita. Muutaman hehtaarin kokoisia näyttelyhalleja alueella oli kaikkiaan 27. Näytteille 

asettajia oli tänä vuonna näyttelyssä noin 2900 ja ne tulivat 47 eri maasta. Vierailijoita näyttelyyn 

odotetaan tulevan yhteensä n. 450.000 kävijää. Ulkomailta kävijöitä on n. 110.000, joista suomalaisia on 

noin 3.000. Sunnuntai ja maanantai olivat asiantuntijoille tarkoitettuja messupäiviä, jolloin kävijöitä on 

todennäköisesti vähemmän kuin loppuviikon päivinä. Maailman suurin maatalousnäyttely Agritechnica on 

järjestetty  v:sta 1985 ja se on nykyään joka toinen vuosi. Välivuotena on samassa paikassa Euro-Tier 

kotieläinmessut, joissa on myös bioenergia vahvasti esillä. 

Energiaosastot käsittivät mm. konekalustoa energian tuotantoon (peltoenergiakasvit ja metsäenergia), 

käsittelyyn sekä jatkojalostukseen. Lisäksi esillä oli runsaasti laitteistoja sekä lämpö- että sähköenergian 

hajautettuun tuotantoon käytettäviä kattiloita, polttimia ym. laitteita. 
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Kuva 4 ja 4 Esillä olleita havainnollisia läpileikkauksia  

Erityisen voimakkaasti esillä olivat biokaasun tuotantoon ja käyttöön liittyvä laitteisto ja tekniikka.  

Peltobiomassoista olivat näkyvästi esillä ainakin elefanttiheinä ja energiapaju.  

 

Kuva 5 Havainnollinen pienoismalli biokaasulaitoksen toiminnasta 
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Briketöinti- ja pelletöintilaitteita ja oli esillä useita erilaisia malleja. Näytteillä oli mm. murskaavia (puu, 

muovi, kumi) laitteita, joilla saa tehtyä eri kierrätysmateriaaleista murskaa ja murskasta erikokoisia 

puristeita. 

CHP-yksiköistä olivat esillä mm. Spanner-yksikkö www.holz-kraft.de , Pienikokoinen ORC- yksikkö, Stirling-

yksikkö sekä GTS-syngas:in kaasutusreaktori. Lisäksi esillä oli useita suuria V12, V8 ja R6 polttomoottoreita, 

jotka hyödyntävät biokaasua polttoaineenaan ja ovat siten sähköntuotannon generaattoreita CHP-

laitteistossa . 

 

Kuva 6 Näytteillä ollut ORC-yksikkö 

Ulko-osastolla oli runsaasti puunhalkaisuun tarkoitettuja halkomakoneita. Erityisesti pystyhalkaisu on 

ilmeisesti  Saksassa järeillä pyökkipölkyillä hyvin suosittua, koska eri merkkejä ja malleja oli esillä niin paljon. 

Sen sijaan Suomessa suositut n. 30 cm mittaisten klapien tekoon sopivat laitteet olivat suhteellisen vähän 

edustettuina. Edustavin lienee ollut suomalaisen Reikälevy –yhtiön Sami-automaattipilkkoja. Se keräsikin 

runsaasti yleisöä näyttävälle ulko-osastolleen. Muitakin suomalaisia klapikoneiden valmistajia oli esillä. 

Lisäksi esillä oli miniklapien(20-25 cm) tekoon tarkoitettuja laitteita joilla saa lähes sormen vahvuisia 

”klapeja” ilmeisesti pienikokoisiin kamiinoihin tms.  Pyökki lienee Saksassa yleisin klapin raaka-aine.  

Maatalouskoneosastot olivat laajuudessaan niin monipuoliset ja laajat että niiden tutustumiseen ei aika 

oikein riittänyt. Paikalla oli järeimpiä koneita kaikilta merkittäviltä valmistajilta. Osalla valmistajista oli laaja 

kirjo erikokoisia malleja. Erityisen näyttäviä osastoja oli ainakin John Deerellä, Fendtillä,  Agcolla ja Massey 

Fergusonilla vain joitakin mainitakseni . 
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Kuva 7 Energiahallin sisäkuvaa 

Sunnuntai-iltana lähdimme messuilta noin klo 17.00 aikoihin. Hotellillemme palasimme noin klo 18.30 

aikoihin. Klo 20 meillä oli vielä yhteinen maukas illallinen hotellillamme. 

 

Ma. 11.11.2013 

Herätys klo 7 ja aamiainen normaaliin aikaan. Bussi oli tullut jälleen noutamaan meitä. Nyt kaikki 

matkatavarat laitettiin bussiin ja jätettiin Jann Hinsch Hof Landhotel. Matka suuntautui maanantaipäiväksi 

uudelleen Hannoveriin messuille. Maantiet olivat maanantai-aamuna Hannoverin läheisyydessä 

ruuhkaisempia kuin edellisenä päivänä. Mukaan tullut työmatkaliikenne ruuhkautti liikennettä selvästi 

sunnuntai-aamua enemmän. Matka hotellilta messuille kesti lähes 1 tunnin kauemmin kuin edellisenä 

aamuna. Messuilla oltiin kuitenkin ajoissa n. klo 10.30 aikoihin.  Tutustumista koneisiin ja laitteisiin 

jatkettiin. Osa keskittyi vain mielenkiintoisimpiin kohteisiin.  Itse olin ryhmässä, joka kierteli katsomassa 

läpileikkausta koko alueesta. Näyttelyosastoja tuntui riittävän loputtomiin.  Paljon mielenkiintoista 

nähtävää oli tarjolla. 

Messupäivä päättyi ajallaan, kun kokoontuminen bussille oli klo 16.30. Pääsimme lähtemään Hannoverista 

kohti Hampuria. Matkaa oli reilut 300 km.  

Bussimatkan aikana esittäytyivät ProAgria Etelä-Savosta Mikkelistä agrologit Jukka Sairanen ja Olli Pitkänen 

sekä ProAgria Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta energiainsinööri Ville Hakala. He kertoivat toiminnastaan 

hankkeissa ja ProAgriassa. 
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Veijo Kilkkilä Ariterm Oy:stä kertoi myös pitkäaikaisesta toiminnastaan lämpölaitosten parissa. Ariterm 

valmistaa Saarijärven tehtaalla mm lämpökattiloita ja polttolaitteita.  Bioenergia on nykyään Aritermin 

laitteissa pääpolttoaine ja öljykattiloiden osuus on alle 10 %.  Kilkkilä kertoi, että erityisen suurta 

kiinnostusta on viime vuosina ollut viljan kuivatukseen kotimaisella biopolttoaineilla. 

Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoi uusiutuvavasta energiasta. Uusi toimialaraportti 

julkistetaan 29.11.2013 ja sitä voi katsoa sivuilta www.toimialaraportit.fi  Raportin kokoaa TEM:in ja ELY:n 

yhdyshenkilöt. Markku Alm on tässä kirjoittajana. 

Illan suussa saavuimme Hampuriin ja lyhyen kiertoajelun jälkeen ajoimme Mercure-hotellillemme 

majoittumaan. Noin klo 20 aikoihin lähdimme tuttuun tapaan yhteiselle illalliselle Gröniger privatbrauerai –

panimoravintolaan, jossa meille tarjoiltiin maukas iltapala tynnyrioluineen .  

Osa seurueesta jaloitteli takaisin hotellille ja osa palasi bussilla. 

 

Ti 12.11.2013 

Herätyksen ja aamutoimien jälkeen pääsimme jälleen jatkamaan matkaamme hotellilta bussilla n. klo 9 

aikoihin. Bussi suuntasi kohti Hampurin itäpuolella n. 30 km päässä sijaitsevaa Bismarckin maatilaa. 

Maatilalla meitä oli vastassa tilan omistaja, kreivi Gregor von Bismarck, jonka isoisän isoisä oli Otto von 

Bismarck. Otto von Bismarck yhdisti Saksan valtiot noin 1866 ja toimi valtakunnan kanslerina vuosina 1871-

1890. Hän sai lisänimen rautakansleri. Hän sai palkkioksi isot läänitykset Hampurin läheltä, johon kuului 

peltoa ja metsää. Nykyisin tilat on jaettu maanviljelystilaan, jossa on noin 5 000ha peltoa ja muuta 

liiketoimintaa ja toinen on tämä metsätila. jossa vierailimme. Maanviljelystilaa hoitavat Gregorin sukulaiset. 

Maat jaettiin kahdeksi tilaksi jo edellisten sukupolvien aikana. Kreivi  Bismarckin metsätilalla on 

metsätalouden lisäksi monenlaista yritystoimintaa. Yrityksessä harjoitetaan metsätaloutta n.3200 ha:n 

alalla, metsästysmatkailua (em. 3200ha:n alasta on noin 850 ha aidattu riistanhoitoaluemetsäksi), museo-, 

ravintola-, majoitus-, kylpylä- ja luontomatkailutoimintaa.  Pihapiirissä oli mielenkiintoinen 

perhoskasvihuone, jossa on lähes trooppiset olosuhteet ympäri vuoden. Lähiajan suunnitelmissa tilalla on 

alkaa tuottaa myös lämpöä ja sähköä myytäväksi asti.  Bismarckin tilalla vierailee vuosittain n.80 000 

kävijää. Meillä tilan tutustumiskohteena olivat yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto Spanner- yksiköllä, 

perhostaloon tutustuminen sekä tilan metsätalouteen ja metsästysmatkailuun tutustuminen. 

Tilan talouskeskuksen yhteyteen oli tehty osittain vielä rakenteilla oleva uusi lämpökeskus, johon oli 

asennettu Spanner Re2 GmbH  HK45 CHP-yksikkö. Laitos tuottaa valmistuessaan sähköä 45 kW:n teholla ja 

lämpöä noin 100 kW:n teholla. Laite on tarkoitettu jatkuva toimiseksi eli käyttöä vuosittain on tavoitteena 

olla yli 7000 tuntia. Laitteen polttoaineena on < 15 % kosteudella oleva hake. Spanner on puun 

kaasutukseen tehty laite, jossa puuhake kaasutetaan laitteen myötävirtakaasuttimessa. Syntynyt kaasu 

puhdistetaan ja jäähdytetään ja sen jälkeen se on käyttökelpoista polttoainetta yksikköön liitetyssä V8 

ahdetussa polttomoottorissa. Polttomoottori pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä edellä mainitun 

45 kW teholla. Prosessissa syntyy sähkön ohella runsaasti lämpöä, joka otetaan talteen ja johdetaan 

aluelämpöverkkoon mm. rakennusten lämmitykseen.  
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Kuva 8 Lämpökeskus, jonka sisällä häämöttää asennusvaiheessa ollut Spanner 

Uuden laitoksen asennukset olivat osittain vielä kesken, joten emme nähneet Spanneria toiminnassa. 

Odottamattomia ongelmia on ollut asennuksissa. Lähiviikkoina pitäisi kuitenkin päästä jo koekäyttämään 

laitetta. Tarkoitus oli, että laite otetaan käyttöön vuoden vaihteen tienoilla. Laitteelle oli rakennettu kiinteä 

rakennus, johon laitteisto on sijoitettu. Rakennukseen tulee 2 kpl 10m3 lv-varaajaa.  

 
Tällä hetkellä tilan rakennusten lämmitys hoidetaan öljykattilalla ja öljyn kulutus on ollut noin 150 000 

litraa/v.  Tulevaisuudessa lämpö tuotetaan biopolttoaineella ensisijaisesti omaan käyttöön (rakennukset, 

perhostalo, hakkeen kuivatus) ja CHP –yksikön tuottama sähkö myydään valtakunnan verkkoon. 

Ensimmäisen laitoksen käyttöönoton jälkeen on toisessa vaiheessa tarkoitus asentaa vielä kolme 

samanlaista Spanner-yksikköä lisää, jolloin myös osa tuotetusta lämmöstä voidaan myydä ulos lähikylän 

lämpöverkkoon. Yksi Spanner –yksikkö kuluttaa haketta noin 6 i-m3/vrk. Moottorin tuottama hukkalämpö 

ja kaasun jäähdytyksestä vapautuva lämpö (15 %) johdetaan lämmönvaihtimen kautta lämpöverkkoon.   

Hake saadaan omasta metsästä ja raaka-aineena ovat ainespuuksi kelpaamaton lehti- ja havupuu. Hakkeen 

kuivatusta varten aiotaan rakentaa hakekuivuri ja iso hakevarasto. Hake kuivatan kesäaikana, jolloin 

hukkalämpöä sähköntuotannossa syntyy eniten. Rakennukset eivät tällöin tarvitse juurikaan lämpöä vaan 

se voidaan hyödyntää hakkeen kuivauksessa. Poikkeuksena on kuitenkin perhostalo, joka tarvitsee 

lämpöenergiaa myös kesän aikana. Lämpöenergian myyntihinta on 50 €/MWh ja sähkön 22 sent/kWh. 
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Kuva 9 Gregor von Bismarck saa kiitoslahjan Kimmo Hovilta 

Tutustuimme tilan metsätalouteen tilan metsänhoitajan Herr Königerin opastamana käymällä mm. 

vierailulla muutamassa luontaisen uudistamisen kohteella sekä  harvennushakkuukohteella. 

Harvennuskohteella oli n. 70 -vuotiasta kuusikkoa, jossa puuston määrä oli n. 380 m3/ha. Puuston 

valtapituus oli yli 30 m. Harvennuksessa poistetaan alle jääneitä, kuolleita ja sairaita puita n. 30 m3/ha. 

Hakkuukoneena oli ulkopuolisen urakoitsijan omistama Ponsse-harvesteri. Leimaus oli tehty etukäteen 

poistettavat puut merkkaamalla. Etukäteisleimaus helpottaa harvesterikuskin työtä. Puun kasvatuksessa on 

tavoitteena maksimoida järeän puutavaran tuotanto.  Herr Königer kertoi, että puun korjuu hoidetaan 

pääosin neljän talvikuukauden aikana.  

Luontaisen uudistamisen kohteella oli pyritty pienaukkojen kautta uudistamaan metsää siten, että 

aukkohakkuisiin ja istuttamiseen ei tarvitsisi turvautua. Näin säästetään uudistamiskustannuksissa. Kun 

kyse on varsin rehevistä maista, myös taimikon varhaisvaiheen hoitokustannuksissa tulee säästöjä. 

Metsänhoitaja Herr Königer kertoi uudistamiskustannusten olevan luontaisessa uudistamisessa noin 400 

€/ha. Istuttamisen hinta on vastaavasti noin 1600 €/ha. Näin luontainen uudistaminen säästää 

uudistamisen kustannuksia. Edellinen puusukupolvi on pääosin istutettu ja alueella oli myös n. 170 v 

vanhaa istutettua pyökkimetsää.  
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Kuva 10  Taustalla tehdyllä harvennushakkuulla kertynyttä pitkää tukkia tien varteen ajettuna 

Puutavaran hintoina Herr Königer kertoi, että pitkä kuusitukki (noin 12 m) on noin 90 €/m3. Normaali 

kuusitukki 60 €/m3, kuitupuu (kuormalavoihin soveltuva puu) noin 40 €/m3 ja energiapuu n. 40 €/m3. 

Hinnat olivat ns. hankintahintoja eli puutavara toimitetaan myyjän toimesta tienvarteen varastolle.  

Kuusen kasvatuksessa on ongelmana kirjanpainaja-tuholainen joka tappaa kasvavaa puustoa pystyyn. Sitä 

vastaan yritetään taistella mm. poistamalla heikentyneitä ja sairaita puita järeästä metsästä ja lisäksi 

tehdään kemiallisia torjuntaruiskutuksia hakkuualoille.  

Puulajeista pihtakuusi, Douglas-kuusi ja pyökki ovat tavallisen kuusen ja männyn ohella keskeisiä puulajeja 

Saksassa. Tilan puustosta on noin puolet lehtipuuta ja puolet havupuuta. 

Tilalla harjoitetaan metsästysmatkailua ja sitä varten on aidattua villisika/kauristarhaa (eli 

riistanhoitometsää)  noin 850 ha. Metsästystapahtumia järjestetään 4-5 kertaa vuodessa, joihin voi ostaa 

pääsymaksuja 2000 euron hintaan. Villisikajahdissa ammutaan jahdissa keskimäärin 120 - 150 eläintä. 

Metsäteiden varsilla oli varsin tiheään ja säännöllisin välein riistan ampumalavoja. 

Metsäretken päätteeksi teimme kiertoajelun aidatulla riistanhoitoalueella. Bussin ikkunasta näimme useita 

villisikoja. Tutustumisretkeilyn jälkeen söimme maukkaan villisikalounaan tilan ravintolassa.   
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Kuva 11 Sampo Seppälä piti kiitospuheen metsäesittelyn hoitaneelle Herr Königerille 

Tämän jälkeen ajoimme takaisin Hampuriin, jossa saimme oppaaksi suuren Suomen ystävän Wolfgang 

Schultzin. Hän on eläkkeellä oleva juristi, joka on auttanut monia suomalaisia yrityksiä liiketoimissaan 

Saksassa. Hän on asunut 40 vuotta Hampurissa. Hänen vaimonsa on suomalainen ja juuret johtavat 

Asikkalaan, jossa Wolfgang viettää paljon aikaa Päijänteen rannalla mm. kalastellen. Hän puhuu hyvää 

suomea. Hän halusi näyttää meille vihreämpää Hampuria ja teimme bussimatkan satamaan ja ajoimme 

Elben rantatietä pitkin merelle päin. Saimme ihailla hienoja huviloita ja puistoja. Monella linnalla oli myös 

aikaisemmin ollut maa- ja metsätaloutta sekä runsas historia. Wolfgang kertoi myös elämästä ja 

energiankäytöstä Saksassa tavallisen ihmisen kannalta. Suomen konsulaatti on muiden Pohjoismaiden 

tavoin merimieskirkolla.  Illan jo hämärtyessä suunnistimme kohti Hampurin lentoasemaa, jossa pienen 

hapuilun jälkeen löysimme pysäköintipaikan. Siellä hyvästelimme bussin ja sen kuljettajan ja siirryimme 

lentoaseman tiloihin.   

Lentoaseman lähtevien lentojen ilmoitustaululta löytyi Finnairin lento AY2856 Hampurista Helsinkiin.  

Lähtöselvityksen, passintarkastusten ja pakollisten läpivalaisujen jälkeen olimme jälleen valmiit nousemaan 

lentokoneeseen ja suuntaamaan kohti koto-Suomea.  

Koneen kapteeni ilmoitti, että meillä on lennolla takana kova myötätuuli, joka nopeuttaa matkantekoa 

huomattavasti.  Pääsimme lähtemään Hampurista n. klo 19.15. Hki-Vantaan lentokentälle kone saapuikin 

etuajassa jo noin klo 22.00 eli matka-aika oli vain noin 1t 45 min. Lentoasemalta kukin suuntasi 

matkatavaraselvitysten jälkeen sitten omalle kotimatkalleen. 

 

Lopuksi  

Matka oli onnistunut niin järjestelyiltään kuin muutenkin ja tyytymättömiä kommentteja matkalaisilta 

kuului vähän.  Järjestäjät toivovat palautetta matkalaisilta, jotta jatkossa olisi mahdollista järjestää entistä 

mielenkiintoisempia ja asiakaslähtöisempiä matkoja. 
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Matka tarjosi erinomaisen mahdollisuuden tutustua valtaisaan maatalouden, bioenergian ja jonkin verran 

myös metsätalouden konetarjontaan ja yleisnäkymään Agritechnica-messuilla.  

Retkeilylle valitut muut tutustumiskohteet olivat mielenkiintoisia ja huolellisesti valittuja maaseudun 

kohteita, joissa oli mielenkiintoista nähtävää, jota harvemmin Suomessa näkee. Yhtymäkohtia 

suomalaiseen maaseudun toimintaympäristöön oli paljon vaikka olosuhteet Saksan-maalla muuten ovat 

jossain määrin Suomesta poikkeavat. Erityisen mielenkiintoista Saksassa on laajasti hajautettu 

energiantuotanto ja erityisesti sähköntuotanto syöttötariffeineen, joka poikkeaa Suomesta varsin paljon. Se 

kannustaa sähköntuotantoon myös pienissä hajautetuissa tuotantoyksiköissä niin taajamissa kuin 

maaseudullakin. Kääntöpuolena tosin on, että kuluttaja saa maksaa jonkun verran kalliimpaa energian 

hintaa kuin Suomessa.     

Suuri ryhmämme tarjosi myös hyvän mahdollisuuden verkostoitua laajasti ympäri Hämettä ja jonkin verran 

laajemmin myös koko Etelä-Suomea, koska ryhmäämme kuului myös muilta alueilta tulleita. Joukossa oli 

runsaasti ammattilaisasiantuntijoita, pitkän linjan maatalousyrittäjiä ja myös muita yrittäjiä ja keskustelu 

kävi vilkkaana niin kohteilla kuin yhteisillä aterioilla bussimatkoista nyt puhumattakaan. Lisäksi mukana oli 

joukko nuoremman polven yrittäjiä, joille matka tarjosi paljon nähtävää mm. mahdollisuuden tutustua 

toiseen kulttuuriin ja suureen määrään kotimaan asiantuntijoita. 

Erityisen suuren kiitoksen ansaitsevat pääosin matkan valmistelusta ja muista järjestelyistä vastanneet 

Markku Lappi ja Fredrik Ek, joiden panos matkan onnistumista ajatellen oli ratkaisevan tärkeä.  

Myös Forssan Matkatoimiston rooli matkan järjestelyissä oli merkittävä ja he ansaitsevat siitä kiitoksen.  

Hankematkan kustannuksiin osallistunut HUE-hanke ansaitsee myös suuren kiitoksen. 

      

Olli-Pekka Koisti 
puh. 050 5645155 
olli-pekka.koisti@metsakeskus.fi 
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Mielenkiintoisia linkkejä ja lisätietoa Saksan uusiutuvan energian asioista ja joihinkin uusituvan energian 

yrityksiin. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusiutuva_energia_Saksassa 

http://www.fnr.de/ 

http://www.bmelv.de/EN/Homepage/homepage_node.html 

http://mediathek.fnr.de/broschuren.html 

http://www.bioenergie-regionen.de/ 

http://www.3-n.info/index.php?con_kat=119&con_lang=1 

http://www.emsplus.de/ 

http://www.enercon.de/en-en/796.htm 


