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Biobisnestä  Pirkänmäälle 

Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeessa vastataan Suomen biotalousstrategian tavoit-
teisiin Pirkanmaan maakunnan alueella.  Hankesuunnitelman toimenpiteet vähentä-
vät päästöjä ja lisäävät biopohjaisen polttoaineen sekä päästöttömän energian käyt-
töä Pirkanmaan energiataloudessa. Hankkeen toimenpiteet lisäävät sidosryhmien tie-
totasoa ja energiaklusterin yhteistyötä Pirkanmaalla. 
Hankkeen toteuttaa Suomen Metsäkeskuksen läntinen palvelualue EU:n maaseutu-
rahaston sekä yhteistyöyritysten tuella.  
 
 
 

Yleistietoä mätkästä 

Matkan tavoitteena oli tutustua Saksan ja Itävallan bioenergiantuotantoon. Matkakoh-
teina olivat biokattiloita valmistavat yritykset, bioenergiaa käyttävät ja tuottavat maati-
lat ja yritykset. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva Keski-Euroopan olosuhteisiin so-
velletuista menetelmistä, laitteista sekä energiapolitiikasta. 
 
Matkaan lähtijöille oli tarjolla kolme eri matkareittiä. Ensimmäinen vaihtoehto oli lento 
Pirkkalasta aamuvarhain Air Balticin lennolla Riikaan ja sieltä jatkolennolla Münche-
niin. Toinen vaihtoehto oli suora lento Finnairin koneella Helsingistä Müncheniin. 
Kolmantena vaihtoehtona oli saapua aamulla omatoimisesti Münchenin lentokentälle 
ja jatkaa siitä opastetun matkan mukana. 
 
Matkan suunnittelusta vastasivat Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeen Juha Hiitelä ja 
Mikko Tilvis.  Matkatoimisto PT-Matkojen puolelta suunnittelussa ja organisoinnissa 
mukana olivat Pekka Tamminen, Mika Turunen sekä Erkki Holma. 
 
Matkaoppaana matkalla toimi Erkki Holma. Hänellä on erinomainen paikallistuntemus 
Saksankielisiltä alueilta sekä vahva tekniikan tuntemus pitkän työuran ansiosta. 
 
Kuljetukset Saksassa ja Itävallassa hoito Wettersteinin bussi, jonka kuljettajana toimi 
Helmus Neuner. 
 
Matkalta otetut valokuvat ovat saatavilla osoitteessa; 
https://pirkanmaanmetsat.galleria.fi/kuvat/Bioenergiamatka+Saksa-Itävalta/ 
 
 
 

 
 

  

https://pirkanmaanmetsat.galleria.fi/kuvat/Bioenergiamatka+Saksa-It%C3%A4valta/
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1. Hargassner kattilatehdas 
 
Matkan yhtenä painopisteenä oli tutustuminen Keski-Eurooppalaiseen tapaan toteut-
taa puuenergiaa käyttävää energiantuotantoa. Saksan ja Itävallan tarkat ympäristölait 
sekä päästövaatimukset ovat edellyttäneet lämmityskattiloita tuottavilta yrityksiltä jat-
kuvaa panostusta tuotekehitykseen. Tyypillistä pienen kokoluokan kattiloille on jään-
nöshapen mukaan optimoitu palotapahtuma. Lämmönvaihtimien nuohous tapahtuu 
myös automaattisesti, samoin tuhkan poisto. Kattila-automaatioon kuuluu yleensä, 
sekä hallittu kattilan sytytys, että sammutus. Keraamisilla kivillä ympäröity palotila on 
oleellinen osa tehokasta palamistapahtumaa ja pieniä päästöjä. 
 
Lounaan jälkeen pääsimme tutustumaan matkan ensimmäiseen kohteeseen, Harr-
gassnerin kattilatehtaaseen Wengiin. Aluksi näimme esityksen perheyrityksen alku-
vaiheista ja kehityksestä nykypäivään. Esityksen jälkeen tutustuimme nykyaikaisiin 
tuotantotiloihin, joista löytyi runsaasti automatisoitua tuotantotekniikkaa.  Rennosta 
esittelystä tehtaalla ja showroomissa vastasi vientipäällikkö Florian Haslinger. 
 
Hargassner faktoja: 
• Hake-, pelletti- ja klapikattilat 6–330 kW 
• Yritys toimittanut yli 90 000 toimivaa kattilaa 
• Vuosittain valmistuu noin 10 000 kattilaa 
• 220 työntekijää, joista 40 on tuotekehityksessä. 
• 30 000 neliötä valmistustilaa, tuotekehitysosasto sekä 

koulutuskeskus huollolle ja asentajille. 
 
www.hargassner.fi  
 
 

 

 
 
Tehdasvierailun järjestelyistä vastasi Suomen maahantuoja Hargassner Finland Oy:n 
edustajat Jani Mäntylä ja Toni Ylipaasto. Hargassner tarjosi maittavan illallisen!  

  

Yhteiskuva aurinkoisessa Itävallassa 

Florian Haslinger 

http://www.hargassner.fi/
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2. Energiaomavarainen maatila 
 
Toisena kohteena oli energiaomavarainen luomutila.  Saksalaisittain tila oli pienehkö; 
50 ha peltoa, 11 ha metsää ja 30 lypsävää. Pienestä pinta-alasta huolimatta tila oli 
kannattava luomutilana ja energiaylijäämäisenä. 
 
Tilan isäntä on todellinen moniosaaja, sillä energiantuontantolaitteisto oli rakennettu 
pitkälti itse, ilman investointitukia. Tila tuotti energiaa biokaasulaitoksessa, tuotanto-
rakennusten katolla olevilla aurinkopaneeleilla ja -keräimillä sekä kellaritiloihin sijoite-
tuilla hakekattiloilla.  Tilalla oli latausasema sähköautolle.  Hakelähilämpöverkossa oli 
asiakkaana 16 taloutta.  Lisäksi tila tuotti kitupellava- ja rypsiöljystä polttoainetta 
oman traktorin käyttöön.   
 
Tilan perusenergia tuotettiin karjanlannan mädätyksestä tuotetulla biokaasulla. Reak-
tori oli rakennettu maan alla täysin näkymättömiin. Tilan biokaasulaitoksen mädätys-
jäännös pumpataan omaa putkistoa pitkin kilometrin päähän tilan pelloille sijoitetuille 
välivarastoille, jolloin vältetään hajuhaitat naapureille. Maatila sijaitsee kylän keskellä, 
ja edellä mainitut ratkaisut mahdollistavat biokaasutuotannon myös taajamassa.  
  
Volkswagenin 90-luvun henkilöautoista tuttu kaksilitrainen bensamoottori tuottaa noin 
50 000 KWh vuodessa sähköä tilan omaan käyttöön. Moottorin lämpötuotto - noin 
130 MWh - käytetään pääosin itse ja ylijäämä myydään kaukolämpöverkon asiakkail-
le. Volkswagenin moottorin öljynvaihtoväli on noin 1600 h.  Moottoreiden kestoikää on 
saatu pidennettyä, kun biokaasureaktoriin lisätään rautaoksidia, joka puolestaan vä-
hentää rikkivedyn määrää valmiissa biokaasussa. Sähkögeneraattorina käytetään ta-
vallista sähkömoottoria, jonka teho on 7 kW. 
 
 

    
 VW kaasumoottori ja generaattori  Heinäpaalien kuivauspaikka 

 
Kaukolämpöä riittää myös myyntiin lähitaloihin itse rakennetun kaukolämpöverkon 
kautta hintaan 80 € / MWh. Kesäaikana biokaasulla ja aurinkokeräimillä saatu lämpö 
riittää omaan käyttöön ja lähitaloihin. Talvella lisälämpöä tuotetaan hakkeella. Tilalta 
löytyy kaksi hakekattilaa - tehoiltaan n. 200 + 400 KW.  Kesäaikana hakelämpöä voi-
daa käyttää myös tarvittaessa heinän kuivaukseen.  Pyöröpaaleiksi tehty heinä voi-
daan kuivata tilan isännän kehittämällä kuivurilla, jossa lämmitetty ilma puhalletaan 
heinäpaalien läpi. 
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Tilalla oli käytössä rapsiöljypuristin, jonka tuottamalla öljyllä voidaan ajaa traktorilla. 
Ennen käyttöä puristetun öljyn annetaan seisoa pitkään muovisäiliössä, jolloin kaikki 
epäpuhtaudet laskeutuvat säiliön pohjalle. Näin vältetään erillinen suodatus.  Perin-
teiseen mekaanisella polttoaineen ruiskutuspumpulla (Bosch rivipumppu) varustet-
tuun traktoriin on lisätty erillinen säiliö itse puristettua biopolttoainetta varten.  Trakto-
rin käynnistys ja lämmityskäyttö tehdään fossiilisella dieselpolttoaineella.  Kun moot-
tori on saavuttanut normaalilämmön, siirrytään käyttämään itse puristettua biopoltto-
ainetta, kääntämällä sähköinen polttoaineventtiili ”bioasentoon”.  Ennen sammutusta 
venttiili käännetään takaisin dieselpolttoaineelle ja käytetään konetta niin kauan, että 
putkistot, ruiskutuspumppu sekä -suuttimet täyttyvät dieselpolttoaineella. Näin toimien 
vältetään itse tuotetun biopolttoaineen sakkautumis- sekä käyntiinlähtöongelmat. 
 
 
Tilan omistaja:  
Bernecker Franz u. Maria Mitterndorf 2 5122 Hochburg-Ach +436801240444; 
+4377272748 
 
 
Yöksi palasimme Saksan puolelle yöpymään pikkukaupungissa nimeltään Simbach 
am Inn. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Fröling kattilatehdas 
 

 
 
 
Toisen päivän ohjelma alkoi vierailulla Itävallan suurimmalle kattilatehtaalle, 
Frölingille Grieskricheniin. Tehtaalla tutustuimme tuotantotiloihin ja showroom:iin, 
jossa kaikki tehtaan tuotteet olivat näyttävästi esillä.  Tehdaskierroksen lopussa 
näimme uutta tuotekehitystä edustavan pien-CHP kattilayksikön.   

Fröling showroomin sisäänkäynti       Hakekattila porrasarinalla 

 
 

1. yön hotelli  Hargassner tehdas Lounaspaikka 
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Fröling CHP –laitos perustuu puukaasuttimeen eli häkäpönttöön.  Laitteen teholuokka 
on 50 kW sähköä ja 105 kW lämpöä.  Kaasumoottorina on kuusisylinterinen Man.  
Laitteen hankintahinnan Suomeen voi pyytää Suomen maahantuojalta; Marko 
Ojanen, Innomac Oy. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fröling faktoja: 
• Hake-, pelletti- ja klapikattilat 7–1000kW, lämminvesivaraajat 
• Yritys toimittanut yli 150 000 järjestelmää 
• Noin 30 000 tuotetta valmistuu vuosittain 
• 600 työntekijää, joista yli 20 on tuotekehityksessä 
• Neljä tehdasta; Grieskirchen (AT), Munich (GER), Strasbourg (FRA), Bolzano (ITA), 

tuotekehitysosasto sekä koulutuskeskus huollolle ja asentajille. 
 
 

 
Herrasmiehet vasemmalta Stefan Edlmüller, Werner Emhofer, Erkki ja Juha 

  

CHP-laitteiston periaatekuva 
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Fröling tehtaalla esittelijöinä toimivat: 
Stefan Edlmüller / Leiter Akademie /Technische Dokumentation 
Werner Emhofer / Export Sales Manager 
 
Tehdasvierailun järjestelyistä vastasi Suomen maahantuoja Innomac Oy Marko 
Ojanen. 
www.froeling.com 
www.innomac.fi 
 
 
 

4. Wild Park Grünau 
 

Keskiviikon toisena kohteena tutus-
tuimme Gilles-kattiloihin Grunaussa vil-
lieläinpuiston yhteydessä.  Puiston pin-
ta-ala on 60 hehtaaria ja sen alueella on 
nähtävänä kymmeniä eri villi- ja koti-
eläinlajia.  Puistossa on kaikkiaan noin 
viisisataa eläintä.  Eläimet on sijoitettu 
luonnonmukaiselle alueelle, jossa ristei-
levät helppokulkuiset polut.  Alueelta 
löytyy perheen pienimmille leikkipaikka 
ja vastaanottokeskuksessa on ravintola 
ja matkamuistomyymälä.  Ryhmille on tarjolla parin tunnin mittaisia esittelykierroksia.  
Puiston yhteydessä tehtävää tutkimustoimintaa koordinoi Wienin yliopiston Konrad-
Lorenzin tutkimuskeskus.  Puiston tavoitteena on ylläpitää ja kehittää villieläinten 
elinolosuhteita.  Puisto on Itävallan kuuluisimpia retkikohteita.  Toimintaa rahoitetaan 
pääsymaksuilla, erilaisilla tapahtumilla sekä paikallisten yritysten ja yksityisten henki-
löiden tuella. 
 
Puiston nettisivusto; http://www.wildparkgruenau.at/ 
 
 
Puiston sisääntuloaulassa näimme taidokasta puurakentamista sekä näyttäviä eläin-
aiheisia puuveistoksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.wildparkgruenau.at/
http://www.froeling.com/
http://www.innomac.fi/
http://www.wildparkgruenau.at/
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Eläinpuiston tiloja lämmitti huoltorakennuksen yhteyteen asennettu Gilles HPK-RA 
160 kW hakekattila.  Eläinpuiston lämpölaitosta sekä muita Gillesin tuotteita esitteli 
myyntipäällikkö Christian Siessl. 
 
 
 

5. Saha - Sawmill Drack 
 

Tutustuimme sahan läm-
pökeskukseen, jossa oli 
kaksi Gilles HPKI-R ha-
kekattilaa - teholtaan 360 
ja 240 kW.  Kattilat ovat 
rakenteeltaan vaakatuu-
bikattiloita ja ne on varus-
tettu paineilmanuohouk-
sella.  Polttoaineena käy-
tettiin tuoretta haketta, pu-
rua ja kuorta, jota oli tar-
jolla oman sahauksen si-
vutuotteena.   
www.heinrich-drack.at/ 

 
 
Gilles faktoja: 
• Yritys on perustettu 1992 
• Hake-, pelletti- ja klapikattilat 12 – 2 000 kW 
• 45 % liikevaihdosta kertyy Itävallasta 
 
Gilles-vierailuiden järjestelyistä vastasi Suomen maahantuojan NHK-keskuksen tuo-
tepäällikkö Jarno Riuttala.  NHK-keskus ja Gilles tarjosivat maukkaan lounaan sahan 
yhteydessä olleessa juhlaravintolassa, joka oli avattu talvitauolta vain suomalaisia 
vieraita varten. 
 
 
www.nhk.fi/bioenergia.html 
http://www.gilles.at/en  

  

Gillesin Christian Siessl, Juha ja Mikko 

http://www.heinrich-drack.at/
http://www.nhk.fi/bioenergia.html
http://www.gilles.at/en
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Tyytyväisiä lämpökeskukseen tutustujia. 

Seuraavan illan ja yön vietimme Mozartin syntymäkaupungin Salzburgin upeissa alp-
pimaisemissa. https://www.allyouneedhotels.at/hotels-wien-salzburg-klagenfurt/hotel-
salzburg-5020/leistungen-salzburg/ 
 
 

6. Octoberfest 
 

Oktoberfest on kaksiviikkoinen olutfestivaali, joka pidetään joka vuosi Münchenissä 
Theresienwiesenin aukiolla syyskuun ja lokakuun vaihteessa.  Theresienwiese muut-
tuu Oktoberfestin aikana jättimäiseksi huvipuistoksi, kun juhla-alueelle rakentuvat 
maailmanpyörät ja vuoristoradat, pelikojut ja sadat makkara-, pizza-, hampurilais- ja 
hattarakioskit.  Se on yksi kaupungin historian kuuluisimmista tapahtumista ja maail-
man suurin kansanjuhla.  Tänä vuonna kävijöitä oli 6,4 miljoonaa yli 65 eri maasta ja 
olutta kului 7,5 miljoonaa litraa.  Matkalaisille oli varattu pöytä tarjoiluineen Ochsen-
braterei-hallista http://www.ochsenbraterei.de/. 
 
www.oktoberfest.de/en/  
 

 
 
Seuraava yöpymispaikka oli Dachaussa noin 15 kilometriä Münchenin keskustasta 
pohjoiseen.  http://www.hotel-central-dachau.de/ 

https://www.allyouneedhotels.at/hotels-wien-salzburg-klagenfurt/hotel-salzburg-5020/leistungen-salzburg/
https://www.allyouneedhotels.at/hotels-wien-salzburg-klagenfurt/hotel-salzburg-5020/leistungen-salzburg/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olut
https://fi.wikipedia.org/wiki/Olut
https://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Theresienwiesen&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kansanjuhla&action=edit&redlink=1
http://www.ochsenbraterei.de/
http://www.oktoberfest.de/en/
http://www.hotel-central-dachau.de/
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7. Hake- ja maarakennusurakoitsija Johann Nassl 
 
Pääsimme tutustumaan todelliseen perheyritykseen. Tilaa viljellään luomutilana ja 
omaa peltoa on n. 30 ha. Vuonna 1955 tilalla aloitettiin urakointipalvelut hakkurilla. 
Sittemmin ilmeni että puun haketuksella oli tilausta ja hankittiin toinen hakkuri. 
Myöhemmin urakointi laajeni erilaiseen maansiirtourakointiin ja teiden 
kunnossapitoon.  Isäntä Johann on jo luovuttanut yrityksen kahdelle pojalleen. Tilalla 
on kausivaihteluista riippuen myös 3-6 palkattua henkilöä koneenkuljettajana ja 
asennus- ja huoltotöissä.  Lisäksi käytössä on 35 kuutiometrin kontteja, joihin hake 
tehdään tienvarsivarastoilla ja kuljetetaan välittömästi tilaajille. Pienillä työmailla 
toimittaessa konttiperävaunu voidaan kytkeä suoraan hakkurin perään.  
Tällä hetkellä yrityksessä on 2 kpl tehokkaita hakkureita, MusMax 9XL ja MusMax 11. 
Isompi MusMax 11 on asennettu Man TGS 26.540 kuorma-auton alustalle ja 
pienempi XL9 on traktorivetoinen. Yritys hakettaa n. 100 000 m3/vuodessa. 
Haketuksen hintaveloitus on tuntiperusteinen. Haketushinta on halvimmilaan 2 €/irto-
m³ + arvonlisävero.    
 

 
MusMax hakkurilla homma sujuu 

 
Yritys myy myös valmista haketta.  Laadukas, kuiva hake varastosta maksaa n. 25 
€/irto-m³ + alv + kuljetus, mikä on suomalaisittain suhteellisen kallista. Tällä hetkellä 
laatuhaketta oli ilmavassa katetussa varastossa noin 4000 irtokuutiota. 
 
Vierailun lopuksi isäntä Johann maistatti pienpanimon tuotteita koko ryhmälle. 
 
www.johann-nassl.de,  https://www.facebook.com/johann.nassl 

http://www.johann-nassl.de/
https://www.facebook.com/johann.nassl
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8. Yritysesittely bussissa, Laatukattila Oy 
 

Matkalla bussissa Simo Lampinen kertoi Laatukattilat Oy:n toiminnasta ja tuotteista.  
 
Laatukattila Oy on tamperelainen 1953 perustettu perheyritys, joka suunnittelee ja 
valmistaa lämmityskattiloita ja lämpölaitoksia kotimaisille biopolttoaineille, 
maakaasulle ja öljylle. Päätuotteita ovat lämmityskattilat, lämpökeskukset, 
kiinteänpolttoaineen varastointi- ja kuljetinlaitteet, jätteenpolttolaitteet, 
raskasöljypolttimet ja savukaasun puhdistinlaitteet.  
 
LAKA Y-kattilaa tehdään teholuokassa 1 000–10 000 kW ja sen polttoperiaate on 
vaiheistettu kaasutuspoltto. Y-kattilan hyötysuhde on yli 90 %, säätöalue 5–130 %, 
savukaasun pölypitoisuus normaalisti alle 10 mg/MJ ja NOx-päästö alle 30 mg/MJ. 
Puhtaan palamisen ansiosta Y-kattila nuohotaan yleensä vain kerran vuodessa. 
 

 
 
Laka tietoja: 
• Suomalainen perheyritys, joka on perustettu 1953 
• Suunnittelee ja valmistaa hake-, pelletti- ja klapikattilat teholuokassa 20 – 10 000 kW 
• Totetuttaa lämpölaitossuunnittelun ja toimituksen avaimet käteen periaatteella 
• 45-50 työntekijää 
• 1 tehdas Tampereella Nekalassa 
 
www.laatukattila.fi  

  

Giljotiinikoura kaivurissa  Hakevarastossa noin 4000 kuutiota kuivaa haketta 

http://www.laatukattila.fi/
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9. Energiapuuviljelmä, maatila, pien-CHP 
 
Maatilalla oli otettu 20 hehtaaria pelloista energiapuun kasvatukseen.  Energiapuuna 
oli poppeli, jonka pistokkaita istutetaan n. 4500 kpl hehtaarille.  Poppeli kasvaa 
kuudessa vuodessa korjuukypsäksi, jonka jälkeen kaksi seuraava puusukupolvea 
kasvavat kantovesoista.  Energiapuuta voi kasvattaa enintään 20 vuotta, jonka 
jälkeen pellot muokataan jälleen välillä peltoviljelykäyttöön. Mikäli pellot pidetään 
energiapuulla yli 20 vuotta, siirtyy maankäyttö metsäksi ja mahdolliset peltotukien 
maksatut loppuu.  Saksassa maksetaan energiapuunkasvatukselle pellolla normaalia 
tilatukea viljanviljelyn tapaan runsaat 310 euroa/ha/v ja lisäksi vielä luomutukea. 
Tutustuimme 5,5 hehtaarilta korjattuun energiapuuvarastoon. Korjuu oli tehty 
kokopuuna giljotiinikouralla joukkokäsittelynä. Kertymä kuuden vuoden iässä oli ollut 
noin. 250 kiintokuutiota – eli noin 50 kiinto-m³ hehtaarilta. 
 
  

3 -vuotiasta poppelia, keskipituus jo yli 5 metriä    Tilan isäntä Josef Heigl poppelikasan edustalla 

 
Tuotettu poppelihake käytetään omalla tilalla yhdistetyssä sähkö- ja 
lämpölaitoksessa.  Laitoksen ydin on puukaasutin eli häkäpönttö.  Häkäpöntön 
tuottamalla puukaasulla käytetään Man 12-sylinterisellä polttomoottorilla varustettua 
generaattoria.  Generaattorilla tuotetaan sähköä omaan käyttöön ja myytäväksi 
verkkoon.  Puukaasulla tuotetusta sähköstä saa syöttötariffin kautta 23 senttiä/kWh.  
Polttomoottorin hukkalämpö hyödynnetään lämmityksessä.  Lämpöenergiaa syntyy 
kaksinkertainen määrä sähköenergiaan nähden.  Lähitaloihin on rakenteilla 
kaukolämpöverkko.  Poppelihakkeella tuotetulla lämmöllä kuivataan myös 
polttoaineena käytettävä hake.  Ennen käyttöä hake seulotaan, jotta kuori saadaan 
poistettua ja palakoko sopivaksi puukaasutinta varten. 
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Tilan rakennusten kattolappeilla oli myös ”pieni” aurinkovoimala. Kokonaisteho 
paneeleilla oli 180 KW.  Aurinkopaneeleiden takaisinmaksuaika on Saksassa todella 
lyhyt; hyvästä - noin 23 sentin - syöttötariffista johtuen. 
 

 
Tilan aurinkopaneeleiden yhteisteho 180 KW 

 
Josef Heigl Unterappersdorf 2 85406 Zolling,  08168 - 96 32 88 
www.jhu-online.de   
 
Tilalla käytettiin Kuntscharin valmistamia puukaasuttimia.   
Lisätietoja Kuntschar nettisivustolta; www.kuntschar-holzgas.de/holzgassystem.html  
 
 

 
Energiametsä   Man V12 puukaasumoottori 

  

http://www.jhu-online.de/
http://www.kuntschar-holzgas.de/holzgassystem.html
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Peruuntuneet kohteet 
 

Pientuulivoima Lely Aircon 30 kW  
 
Ominaisuuksia: 
- maksimi teho 29,8 kW 
- kolmilapainen roottori, jonka halkaisija on 13,1 metriä.   
- maston korkeus 18 – 30 metriä 
- sähköntuotto alkaa kun tuulen nopeus ylittää 3,5 m/s 
- ominaisteho saavutetaan, kun tuulen nopeus on 12 m/s 
- maksimi tuulennopeus 25 m/s 
- generaattori on kytketty suoraan roottoriin ilman vaihteistoa 
 
https://www.lelyaircon.com/de/produkte/lely-aircon-30.html 
 
 
 

Automaattiklapikattila Lopper Timber 25 kW 
 
Tiukan aikataulun vuoksi jouduimme jättämään mielenkiintoisen automaattiklapikatti-
lakohteen käymättä. Tilalla on Lopper Timber 25 kW kattila ja varaaja. Kattilan hinta 
on noin 17 000€ ja rakennuksen kustannukset lisäksi. Kattilan toimintaan voi tutustua 
videolla alla olevasta linkistä. 
 
http://www.lopper.ch/index.php/de/produkte/der-neue-timber 
 
Linkki videoon, josta selviää kattilan toiminta. 
 
 
 

Luomutila, 22 lypsylehmää, juustonvalmistusta, pien-CHP 
 
Linkki tilan esittelyyn: http://www.holz-kraft.com/en/references/references-by-
countries/germany/469-josef-braun-organic-farmer.html  
 
Familie Braun Dürneck 23, 85354 Freising +49 8161 13249 
 
 
Spanner CHP tietoa: 
• Spanner HKA 30 biomass CHP 
• teho 30 kWel ja 80 kWth 
• käynnistetty huhtikuussa 2009 
• vuotuinen käyttötuntimäärä 5,000  
• hakkeen vuosikulutus: 600 - 700 m3 
• polttoaine kuivattua haketta, jonka kosteus on alle 13 %  
 
Spanner (Holtz-Kraft) CHP tietoa: http://www.holz-kraft.com/en/  
 

  

https://www.lelyaircon.com/de/produkte/lely-aircon-30.html
http://www.lopper.ch/index.php/de/produkte/der-neue-timber
https://www.youtube.com/watch?v=cgIMkur7nAI
http://www.holz-kraft.com/en/references/references-by-countries/germany/469-josef-braun-organic-farmer.html
http://www.holz-kraft.com/en/references/references-by-countries/germany/469-josef-braun-organic-farmer.html
http://www.holz-kraft.com/en/
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Matkan suunnittelu ja organisointi 
 

Juha Hiitelä 
Bioenergia-asiantuntija 
puh. 045 6767 340 
 
 
Erkki Holma 
Matkaopas ja tulkki 
+358 400 875 225 
 
 
Mika Turunen 
Matkan suunnittelija 
puh. 045 345 8895 
 
Matkatoimisto PT-Matkat  
Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Tapiontie 4, 34800 Virrat  
puh. 03 475 5161 
 
 
Mikko Tilvis 
Projektipäällikkö 
puh. 050 327 0950  
Suomen metsäkeskus 
Biobisnestä Pirkanmaalle - hanke 
 

http://www.metsakeskus.fi/
http://www.biobisnesta.fi/
http://www.biobisnesta.fi/

