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MATKARAPORTTI 
 
 

ENERGINEN MATKA WELSIN ENERGIAMESSUILLE ITÄVALTAAN 
 
 

Aika:     2.3. – 5.3.2017 
 

Matkan järjestäjä: ProAgria Länsi-Suomi 
  

Vastuuhenkilö  Jukka Kontulainen 
 
Osallistujat Jukka Kontulainen, Manu Hollmén, Markku Alm, Esa Merivalli, 

Seppo Jaakonmäki 
 

 
 
Torstai 2.3. 

 
Matka alkoi allekirjoittaneen osalta klo 01:20 siirtymätaipaleella Porin, Yläneen ja Salon kautta Helsinki 

Vantaan lentokentälle. Matka taittui yhteiskyydillä kulkuneuvoa ja kuljettajaa matkalla vaihtaen. Vantaalta 

lensimme Finnairin klo 08:00 lähtevällä lennolla Müncheniin.  

Perille saavuimme n. klo 09:15 paikallista aikaa. Lentokentältä vuokratulla tila-autolla lähdimme ajamaan 

Itävallan puolelle kohti päivän ensimmäistä vierailukohdetta. Kohde oli ETA-kattilatehdas, jossa meidät otti 

vastaan suunnitteluinsinööri Stefan Kumpfmueller. ETA:n tehdas https://www.eta.co.at/  on Hargassnerin, 

Gillesin, Frölingin ja Guntamatikin ohella niitä valmistajia Itävallassa, jotka tekevät yli 10.000kpl kattilaa per 

vuosi.  

Vierailun aluksi saimme tiiviin esityksen yrityksen toiminnasta ja tunnusluvuista. Tehtaan pinta-ala on 

27.580 m2 ja työntekijöitä 230 kpl. Kattiloita he valmistavat seuraavasti: Klapikattiloita n. 4.000 kpl, 

pellettikattiloita n. 3.000 kpl ja hakekattiloita n. 3.000 kpl per vuosi. Lisäksi he toimittavat varaajia, 

hydrauliyksiköitä, suodatinjärjestelmiä ym. 

Tehdasrakennuksen katolle on asennettu 360kwp aurinkosähköjärjestelmä jonka pinta-ala on 2.800m2. 

Investointikustannus on ollut 450.000 € ilman tukia. Järjestelmän tarkoituksena on korvata ostoenergiaa 

n.350 MWh vuodessa. Tehdasrakennus itsessään on rakennettu nollaenergia periaatteella.  

Esittelyn jälkeen lähdimme tehdaskierrokselle tutustuen aluksi hallien välissä toimivaan ”siirtorobottiin” joka 

kuljetti tavarat ohjelmoidusti hallien välillä. 

Esittelykierroksella kävimme läpi erinäisiä teknisiä yksityiskohtia, mm. tehokasta nuohousta, jolla 

saavutetaan korkea hyötysuhde. Sulkusyötin oli pyörivä, varustettuna vaihdettavilla leikkuuterillä ja sillä 

esittelijän mukaan saavutetaan 100 % takapalosuojaus. Yrityksellä on myös testauslaboratorio, jossa he 

testaavat ja kehittävät tuotteitaan. Kierroksen lopuksi tutustuimme sähkösuodattimella varustettuun 

pienkattilaan, jolla kuulemma päästään alle 40 mg hiukkaspitoisuuksiin per normi-m3. 

Silmiin pistävää tehtaalla oli siisteys, ja järjestys joka omalta osaltaan antaa vakuuttavan kuvan toiminnasta 

ja miksei tuotteistakin. 

 

Ensimmäisen kohteen jälkeen jatkoimme kiireen vilkkaa seuraavaan kohteeseen, jonne saavuttiin 

aikataulun mukaisesti klo 16.00. Paikka oli  Neukirchen an der Enknachissa, jossa oli puusta kaasuttamalla 

sähköä ja lämpöä tuottava laitos. Polttoaineena laitoksella käytettiin pääasiassa poppelia sen korkean 

energiatiheyden vuoksi. Kaikki hake seulottiin kaasuttimille syötettiin tasalaatuista karkeaa haketta. Sähköä 

ja lämpöä tuottavana laitteistona on vuonna 2007 asennettu Urbaksen laitteisto http://www.urbas.at/  

http://www.proagria.fi/
https://www.eta.co.at/
http://www.urbas.at/
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kahdella kaasuttimella varustettu ensimmäinen kokeellinen CHP laitos sähkö teholtaan 2 x 170 kW. 

Haketta myös myytiin seulottuna ulos noin 3000 i-m3. Oma hake kuivattiin noin 15% kosteuteen. Hakkurina 

heillä oli kuorma-auton päälle asennettu suomalainen Laimet ruuvihakkuri. Perusteena valinnalle oli ollut se 

että ruuvihakkuri tuottaa mahdollisimman vähän hienoainesta jolloin seulonnan tarve pienenee. Ylisuuret 

”pöllit” halkaistiin erillisessä 

ajoneuvossa olevalla 

pihtihalkaisijalla (kuva). 

Ennen kuivausta tehtiin sekoitus, 

jossa on n. 80% poppelia 20% 

sahalta hankittua tasauspätkää. 

Kuormaimella täytettävä purkain 

syötti hakkeen 

kuivausyksikköön, josta se siirtyi 

kuljettimilla kahdelle eri 

mäntäsyöttimelle. Ennen 

syöttimiä hake punnittiin tarkasti 

siitä syystä että kaasuttimien 

teho määriteltiin syötettävän 

hakkeen painon mukaan.  

Osa laitoksen tuottamasta 

lämmöstä käytetään hakkeen 

kuivaukseen ja osa myydään lämpöverkon kautta asiakkaille. 

Laitosaitos oli maksanut 2 milj. euroa, josta koneisto puolet ja puolet muu infra. Kaasutuksessa täysin uutta 

oli kalkin käyttäminen puhdistimen apuaineena.  Kalkin käyttäminen on mitä ilmeisemmin toimiva ratkaisu, 

sillä laitos oli kokeellisuudestaan huolimatta toiminut alkuvaikeuksien jälkeen erittäin hyvin. Sähkön 

voimakkaasti kasvanut hinta innostanut investoimaan sähkön tuotantoon. Aiemmin hinta oli 6 cent/kWh, 

sittemmin noussut 11 cent/kWh ollen nyt 22 cent/kWh. 

Poliitikot saivat laitoksen hoitajalta huutia, koska sekoittavat ihmisten mieltä alati muuttuvilla säädöksillä.  

 

Mielenkiintoiseksi lisäkohteeksi 

kaasutuslaitoksen hoitaja esitteli 

meille lähistöllä sijaitsevan, 7 kW:n 

teholla sähköä tuottava 

Arkhimedeen ruuvin, joita oli 

pienessä joessa 5 kpl. Ne olivat jo 

vanhoja, mutta yksinkertaisen 

rakenteen ansiosta varmatoimisia. 

Voisiko sanoa että yksinkertaisuus 

on kaunista. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proagria.fi/
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Illan viimeiseksi kohteeksi ajoimme Haibach ob der Donauhin katsomaan Jukan vanhaa biomeler tuttua 

Gerhard Weißhäupliä ja Kompost tee bio-orgaanista ja bioaktiivista kompost teetä valmistavaa laitteistoa. 

http://www.komposttee.at/  

Laitteistosta 200 litran malli maksoi 1900€ +alv. Komposti teehen lisättään veden lisäksi biomeilerin 

lopputuotetta, joka koostui alun perin seoksesta 80% haketta ja 20% kanan lantaa, sekä hiiltä lisättynä 

seoksena. Lisäksi ”pöpöillle” annetaan sokeria toimintaa ylläpitämään. Laitella seosta kierrätetään sekä 

myötä, että vastapäivään. Seos on antanut erittäin suuria sadonlisäyksiä mm. maissin kasvatuksessa. 

Lisäksi tilalla oli juuri purettu biomeiler, joka on Euroopan suurin, kooltaan 3000 m3. Se tuotti 80% tilan 

lämmöntarpeesta ja loppu 20% tuotettiin Hargassner hakekattilalla. Biomeleristä tuleva vesi on 

parhaimmillaan noin 60-70 asteista, eli juuri sopivaa lämmitykseen. Vierailun lopuksi keskustelimme 

maanviljelystä. Itävallassa parhaimmilla alueilla (alangoilla) pellosta saadaan viljasta 8-9 tn hehtaarisatoja 

ja ylempänä meille tyypillisiä 4-6 tn satoja. Kummassakin maassa pellon hinta oli noussut korkeaksi.  

 

Tämän kohteen jälkeen ajoimme lähistölle Gesthof Kreuzmayriin Eferdingiin, jossa nautimme tukevan 

illallisen ja vetäydyimme yöpuulle.  

 

 

Perjantai 3.3. 

 

Aamupalan nauttimisen jälkeen suuntasimme matkamme pääkohteeseen, Welsin energiamessuille. 

Ennakko suunnitelmamme ja matkan teeman mukaisesti suuntasimme kulkumme energia merkinnällä 

varustettuihin näyttelyhalleihin. Ajatuksenamme oli että katsomme nämä energiahallit läpi ja sitten 

pikaisesti tutustumme näyttelyn muuhun antiin. Energiahallien tarjonta oli kuitenkin niin laaja että muihin 

teemoihin tutustuminen jäi pois lähdettäessä yhden muun hallin ”läpijuoksuksi”.   

Näyttelyssä oli runsaasti mielenkiintoista nähtävää. Aurinkoenergia oli vahvasti esillä ja merkillepantavaa 

oli paneelien tehon kasvu. Kovin ”noteeraus” oli 360 Wp:n tehoinen paneeli (kuva), jossa johdinlangat 

olivat kennon takapuolella.  

Johdinlankojen määrä oli myös kasvussa, eniten niitä havaittiin olevan 12 kpl per kenno (kuva)  
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Puuta polttoaineenaan käyttävien kattiloiden kirjo oli myös laaja. Näytteillä oli suomessakin tunnettujen 

merkkien lisäksi useita matkalaisille tuntemattomia merkkejä, osa länsi, osa itä Euroopasta. 

 

Uutuutena tutustuimme 

Hargassnerin pien CHP 

yksikköön joka oli heidän 

osastollaan esittelyssä. 

Laite tuottaa toimiessaan 

60 kW:n teholla lämpöä ja 

20 kW:n teholla sähköä. 

Laite vaikutti 

mielenkiintoiselta, ja 

koska valmistaja on 

tunnettu laadustaan voisi 

toimivuuteenkin ehkä 

luottaa. Saa nähdä koska 

Suomen maahantuoja 

ottaa laitteen 

valikoimiinsa. Muista pien 

CHP laitevalmistajista 

paikalla olivat mm. 

Spanner, Fröling ja Biotech.  

Lämpöpumppuja energian talteenotto osastot olivat omassa hallissaan johon tutustuimme lopuksi ennen 

poistumista messualueelta. Puutunein jaloin siirryimme vuokra-autoomme ja suuntasimme matkamme 

takaisin kohti Müncheniä. Perillä kävimme luovuttamassa auton lentokentälle ja siirryimme paikallisjunalla 

keskustassa sijaitsevaan majapaikkaamme.  

Energiaosastolla oli paljon mielenkiintoista nähtävää mutta yhden päivän aikana ei ole kovinkaan tarkasti 

mahdollisuus perehtyä yksityiskohtiin minkä vuoksi messupäivä oli yleisluontoinen katsaus toimialan 

tarjontaan. Mieleen jäikin kytemään ajatus siitä että ensi vuonna  kannattasi mennä uudestaan ja varata 

kaksipäivää messuja varten. 

 

 

Lauantai 4.3. 

 

Aamupalan jälkeen vierailimme kohteessa, johon 

oli vajaa vuosi sitten asennettu Smartflover 

aurinkosähkö ”yksikkö”. Paikallinen edustaja nouti 

meidät kohteeseen. Laite oli asennettu 

omakotitalon ”lisäsiipenä” toimivan autokatoksen 

katolle rakentamalla teräspalkeista kantavien 

seinien päälle ulottuva teline. Laite seuraa 

aurinkoa sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti, 

mikä mahdollistaa kiinteään asennukseen 

verrattuna huomattavasti pidemmän ns. 

huipunkäyttöajan (900 h / 1400 h). Laitteessa on 

http://www.proagria.fi/
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mukana tuulianturi ja kovalla tuulella se sulkee ”terälehtensä” suppuun, 

joten se ei ole altis kovien tuulien aiheuttamille vaurioille. Laitteen teho 

on 2,3 kWp ja se vastaa kääntyvyytensä ansiosta n. 4 kWP:n 

kiinteäasennettua paneelistoa. Laitetta on eri kokoja ja ko. koko 

maksaa saksassa n. 9 000 € + asennustyö. Laitetta valmistetaan 

Itävallassa lähellä Unkarin rajaa.  

Edustaja kertoi että Welsin lähellä on alue jossa on kahden vuoden 

ajan ollut käytössä systeemi, jossa piensähkön tuottaja voi ostaa 

tuottamalleen ylijäämäsähkölle ”varastotilaa”, jota voi sitten käyttää 

öisin ja pilvisinä päivinä kun omaa tuotantoa ei ole. 2 000 kWh:n 

”joustovarasto” maksaa 120 € vuodessa joten sen hankkiminen on 

hyvinkin kannattavaa, kun sähkön myyntihinta alueella on 6 senttiä 

kWh ja ostohinta vastaavasti 22 senttiä kWh. Vastaavanlaisen pankin 

kokeilu olisi kannatettavaa suomessakin, vaikka varmaa on, että 

sähköyhtiöiden mieleen tuollainen järjestelmä ei olisi. 

Kohde oli muiltakin osin mielenkiintoinen ja selväksi tuli, että talon 

isäntä oli ns. pelle-peloton tyyppiä. Tämä ilmeni mm. innovatiivisena 

uima-altaan lämmitysjärjestelmänä joka oli toteutettu asentamalla 

mustaa puolen tuuman muoviputkea autokatoksen huopakatteen 

päälle aurinkolämpöä keräämään. Pihassa oli myös polkupyörä, johon 

oli asennettu pieni polttomoottori lisävauhtia antamaan. 

 

Paluukyydin jälkeen siirryimme metrolla Olympiapuiston vieressä 

sijaitsevaan BMW ”maailmaan” jossa tutustuimme erityisesti BMW:n 

sähköautoihin ja sähköauton ”tankkaukseen”. Sähköautojen 

toimintasäde laajenee akustojen kehittymisen myötä koko ajan ja 

melko piankin sähköautosta tullee vaihtoehto muuhunkin kuin taajama-

ajoon. Vierailun lopuksi tutustuimme vielä BMW museoon, jossa oli 

kattavasti esillä BMW:n historia sisältäen autojen ja moottoripyörien 

lisäksi myös lentokone, autourheilu ja venemoottori historiaa. 

 

 

Sunnuntai 5.3. 

 

Aamupalan jälkeen matkustimme paikallisjunalla lentoasemalle, josta 

matkasimme klo 12:00 lähteneellä Finnairin päivälennolla takaisin 

Vantaalle, ja siitä eteenpäin kohti kunkin matkalaisen kotikulmia. 

 

 

 

 

Retkeläisten puolesta matkaraportin laativat 

 

Manu Hollmén ja Jukka Kontulainen 

http://www.proagria.fi/

