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ProAgria Etelä-suomi järjesti marraskuussa nelipäiväisen Energiamatkan Saksaan, joka on 

tunnetusti yksi Euroopan edistyksellisimmistä maista bioenergian käytössä. Matkan aikana 

vierailtiin mielenkiintoisissa kohteissa, nähtiin erilaisia uusiutuvaan energiaan liittyviä 

ratkaisuja, vietettiin kaksi päivää Energy Decentral messuilla ja ehdittiin myös poiketa 

keskitysleirimuseossa. Matkalle osallistui yhteensä 26 uusiutuvan energian tuotannosta 

kiinnostunutta.  

 

Maaseudulla tuotetaan uusiutuvaa energiaa 

Tutustumiskohteista ensimmäinen oli lämmitysjärjestelmien osia valmistava yritys nimeltä 

Vikat GmbH. Yritys on osa puu- ja biomassalämmitysjärjestelmistä tunnetun Fröling 

GmbH:n ryhmää, ja toimii myös referenssikohteena. Heillä on käytössään Frölingin 

hakekattila ja puukaasukattila. Hakkeesta tuotetaan CHP-laitoksen avulla sähköä ja lämpöä. 

Tuotetusta lämmöstä 40 % käytetään hakkeen kuivaukseen ja loput yrityksen maalaamossa. 

Verkkoon syötettävästä sähköstä yritys saa korvauksena 0,22 €/kWh. Sivutuotteena syntyvä 

tuhka käytetään lannoitteeksi. 

https://proagria.fi/
https://www.energy-decentral.com/
http://www.vikat-energiesysteme.de/
http://www.froeling.com/fi.html
http://www.froeling.com/fi.html


Seuraava vierailukohde oli 

lämmön ja sähkön suhteen 

energiaomavarainen Feldheimin 

maalaiskylä, jossa on 130 

asukasta. Uusiutuvalla energialla 

tuotettua sähköä riittää 

myyntiinkin, ja uuden akuston 

ansiosta sitä voidaan nyt myös 

varastoida. Kylä on kehittynyt 

nykyisenlaiseksi vuosien mittaan 

asukkaiden tiiviillä yhteistyöllä. 

Kaikki alkoi vuonna 1995, kun 

eräs opiskelija päätti perustaa 

alueelle tuulipuiston. Nykyisin tuulivoimaa on 123 MW edestä, eli yhteensä 55 tuulimyllyä, 

jotka tuottavat sähköä 250 miljoonaa kWh vuodessa. Kääntyviä aurinkopaneeleita on 

yhteensä 284 kpl. Kylällä on myös biokaasulaitos, jossa käytetään syötteitä 30 eri taholta, 

lähinnä kotieläinten lantaa ja kasveja. Kaasusta tuotetaan CHP- yksiköllä vuodessa neljä 

miljoonaa kilowattituntia sähköä ja 2,275 miljoonaa kilowattituntia lämpöä. Alueella sijaitsee 

myös sähköauton latauspisteitä. Vuonna 2015 Feldheimissa alettiin varastoida tuulivoimalla 

tuotettua sähköä jättimäiseen 10,8 MW akustoon. Akkumoduulit on asennettu erilliseen 

rakennukseen. 

 

Energiamessuilla riitti nähtävää 

Tärkein matkakohde olivat EuroTier ja Energy Decentral messut, jotka järjestettiin 

Hannoverissa. Valtavalla messualueella oli 23 hallia, joissa oli yhteensä noin 2 500 

näytteilleasettajaa. Messujen pääpaino oli maataloudessa, mutta kaksi halleista oli uusiutuvan 

energian ratkaisuja varten. Biokaasuala oli selvästi voimakkaimmin edustettuna, mutta 

muitakin energiantuotantomuotoja oli mukana. 

Aurinkoenergian puuttuminen kuitenkin 

kummastutti retkeläisiä. Messuilla esiteltiin 

mm. erilaisilla tekniikoilla toimivia 

biokaasulaitoksia ja niiden komponentteja, 

pelletöintilaitteita, pellettikattiloita, 

lämpöpumppuja sekä energiatehokkaita 

ratkaisuja rakentamiseen. Tarjolla oli paljon 

myös yleistä tietoa uusiutuvaan energiaan 

liittyen. Messuilla riitti hyvin nähtävää kahdelle 

päivälle. 

https://www.eurotier.com/


 

Toisena matkapäivänä messujen jälkeen käytiin tutustumassa Edemissenissä sijaitsevaan 

biokaasulaitokseen, joka on kuuden maatilan yhteisomistuksessa. Laitos on perustettu 

vuonna 2007 ja hintaa sille tuli 2,4 miljoonaa euroa. Laitoksessa käytettävät syötteet ovat 

kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 30 %. Syötteinä käytetään maissia, nurmea ja ruista. 

Vuorokaudessa laitos käsittelee 35 tonnia syötettä. Mädätysjäännöstä syntyy vuosittain noin 

10 000 m3 ja se käytetään lannoitteeksi pelloille. Kaasusta tuotetaan CHP-laitoksella sähköä 

5,6 miljoonaa kilowattituntia ja lämpöä viisi miljoonaa kilowattituntia vuodessa. Lämmöstä 80 

% käytetään puhdistamolietteen kuivaukseen. Tämän prosessin jäännös käytetään myös 

lannoitteeksi. Sähkö syötetään verkkoon, ja tuottajat saavat siitä korvauksena 0,15 €/kWh. 

Jos verkkoon ei tarvita sähköä, kaasu poltetaan soihdussa, mutta energiasta maksetaan joka 

tapauksessa korvaus joka siitä saataisiin sähköä tuottamalla. 

. 

http://blogit.lamk.fi/lamkgreen/files/2016/11/Saksa5.jpg


Energiatehokkaita ratkaisuja historiallisessa teknologiakeskuksessa 

Viimeisen päivän tutustumiskohteena oli Itä-Berliinissä sijaitseva Adlershofin 

teknologiakeskus. Matkaseurueelle kerrottiin aluksi paikan historiasta ja toiminnasta, jonka 

jälkeen oli vuorossa esittelykierros. Kyseessä on Saksan suurin teknologiapuisto, jonka pinta-

ala on 4,2 km2. Alueella sijaitsee kuusi kampusta ja 10 muuta tutkimuskeskusta. Yrityksiä on 

noin 1 000, työntekijöitä noin 16 000 ja opiskelijoita noin 6 500. Adlershof on tavallaan  

 

kaupunki kaupungin sisällä. Asuinrakennukset ovat energiatehokkaita, nollaenergia- tai 

plusenergiataloja, joissa on lämmöntalteenotto, aurinkolämpö ja –sähkö. Viherrakentamista 

on hyödynnetty paljon, monissa rakennuksissa on viherkatto ja kasvit toimivat luontaisena 

jäähdytysjärjestelmänä.  

Valaistukseen käytetään pitkäikäisiä LED-valoja, jolloin 

energiaa säästyy 30 – 60 %. Rakennukset lämmitetään 

pääosin maalämmöllä. Adlershofin tutkimuskohteita 

ovat mm. aurinkopaneelien kehittäminen, 

akkuteknologia, sekä aurinkosähkön käyttö veden 

pilkkomiseen vedyksi. Alueen 

aurinkoenergiakapasiteetti on yhteensä 2 

MW.  Adlershofin tavoitteena on kasvattaa toimintaa 

edelleen ja samalla pienentää energiankulutustaan. 

 

Matka oli kokonaisuudessaan todella antoisa. Messut 

olivat kokemus sinällään, mutta parasta antia olivat 

vierailukohteet, joissa uusiutuvan energian ratkaisuja 

pääsi näkemään käytännössä. Saksassa ollaan todella 

edistyksellisiä bioenergian käytössä. Maassa on tehty 

päätös luopua kokonaan ydinvoimasta vuoteen 2022 



mennessä. Tämä tietenkin ohjaa energiapolitiikkaa siihen suuntaan, että vaihtoehtoisten 

energianlähteiden käyttö yleistyy jatkuvasti ja hajautettu energiantuotanto on kannattavaa. 

Energiaa tuotetaan ajoittain myös yli tarpeen. Saksassa on tilanteita, jolloin sähkön hinta on 

todella alhainen, jopa negatiivinen, jolloin sähkönkäyttäjille maksetaan kulutuksesta. 

Uusiutuvan energian tuotanto on kehittynyt nopeammin kuin hiili- ja ydinvoimaloita on ehditty 

ajaa alas. Lisäksi yleinen asenne esim. tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa kohtaan vaikuttaa 

olevan Saksassa ennakkoluulottomampi kuin Suomessa. 

 

Raportin laativat Jukka Kontulainen, Mari Eronen ja Manu Hollmèn 


