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Biobisnestä  Pirkänmäälle 

Biobisnestä Pirkanmaalle -hankkeessa vastataan Suomen biotalousstrategian tavoittei-
siin Pirkanmaan maakunnan alueella. Hankesuunnitelman toimenpiteet vähentävät 
päästöjä ja lisäävät biopohjaisen polttoaineen sekä päästöttömän energian käyttöä Pir-
kanmaan energiataloudessa. Hankkeen toimenpiteet lisäävät sidosryhmien tietotasoa ja 
energiaklusterin yhteistyötä Pirkanmaalla. 
Hankkeen toteuttaa Suomen Metsäkeskuksen läntinen palvelualue EU:n maaseutura-
haston sekä yhteistyöyritysten tuella.  
 
 
 

Yleistietoä mätkästä 

Matkan tavoitteena oli tutustua Saksan ja Itävallan bioenergiantuotanossa käytettävään 
hakkurikalustoon. Matkakohteina olivat hakkureita valmistavat ja bioenergiaa tuottavat 
yritykset. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva puuhakkeen tuotannon menetelmistä, lait-
teista sekä energiapolitiikasta. 
 
Matkan suunnittelusta vastasivat Biobisnestä Pirkanmaalle -hankkeen Juha Hiitelä ja 
Mikko Tilvis.  Matkatoimisto PT-Matkojen puolelta suunnittelussa ja organisoinnissa mu-
kana olivat Pekka Tamminen ja Erkki Holma. 
 
Matkareitti oli selkeä: menomatkalla lento Finnairin koneella Helsingistä Müncheniin ja 
paluu Wienistä Helsinkiin. Tampereen suunnasta tulleille järjestettiin kuljetus pikkubus-
silla Tampere – Helsinki - Tampere välille.  
 
Matkaoppaana ja autonkuljettajana matkalla toimi Erkki Holma. Hänellä on erinomainen 
paikallistuntemus Saksankielisiltä alueilta sekä vahva tekniikan tuntemus pitkän työuran 
ansiosta. 

 
Matkalta otetut valokuvat ovat saatavilla osoitteessa; https://pirkanmaanmetsat.galle-
ria.fi/kuvat/   
 
 
 

 
 

  

https://pirkanmaanmetsat.galleria.fi/kuvat/Hakkurimatka%20Saksa-It%C3%A4valta%201.-4.7.2019/
https://pirkanmaanmetsat.galleria.fi/kuvat/Hakkurimatka%20Saksa-It%C3%A4valta%201.-4.7.2019/
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Maanantai 1.7. 2019 

1. Heizomat hakkuri- ja kattilatehdas 
 

Lento Müncheniin saapui Franz Josef Straußin lentoasemalle aikataulun mukaisesti klo 
9.35. Vuokra-automme oli kentällä valmiina, mutta luovutustiskillä jouduimme odotta-
maan lähes tunnin. Sää oli helteinen +33 astetta ja pikkubussin toimiva ilmastointi oli 
tällä matkalla ehdottomasti tärkein varuste. 
 
Aluksi suuntasimme Heizomatille Gunzenhausenin kylään 160 km Münchenistä. Ennen 
vierailua Heizomatilla nautimme lounaan kylän ravintolassa Gasthaus Linde, jonne saa-
vuimme sopivasti lounasaikaan www.dasgasthauslinde.de  
 
Lounaan jälkeen ajoimme Heizomatille, www.heizomat.de  
Iltapäivällä tutustuimme tehtaaseen ja erityisesti Heizomatin hakkurin valmistukseen. 
Hakkureita tehdään pienistä käsisyöttöisistä alkaen isoihin kuorma-autohakkureihin 
saakka. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat myös Suomessakin hyvin tunnetut lämmi-
tyskattilat. 
 
Yrityksen toimitilat olivat matkan hulppeimmat. Päätehtaan lisäksi yritys oli ostanut Sak-
san puolustusvoimilta 370 hehtaarin alueen, jossa oli jo valmiina paljon erilaisia raken-
nuksia. Alueelle on rakennettu myös uusi halli, jossa kokoonpanoa, hitsausta ja varas-
totilaa. 
 
Tehdaskierroksen aikana saimme seurata hakkuria myös käytännön haketuksessa. 
Kuorma-autoalustainen Heizohack HM 14-860 KL puhalsi hakkeen suoraan tehtaan 
oman hakelämpölaitoksen varastoon. Työnäytöshakkurin hinta noin 490 000€, alv 0%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Heizomat faktoja: 
• Yritys toimittanut yli 35 000 toimivaa lämmityskattilaa 
• Vuosittain valmistuu noin 250 hakkuria, joista 35 autohakkuria 
• Hakekattilat 15–990 kW 
• 220 työntekijää, liikevaihto noin 45 milj. € 
• lähes 30 000 neliötä valmistustilaa, tuotekehitysosasto sekä koulutuskeskus huol-

lolle ja asentajille. 
• Heizomat tuotteiden maahantuoja Suomessa on Finnmammut Oy 
 

Heizohack HM 14-860 KL hakettaa      Heizomat tehdastilat 

http://www.dasgasthauslinde.de/
http://www.heizomat.de/
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Heizomatin vierailun jälkeen ajoimme Herrnwalthan-nimiseen kylään, jossa meitä odotti 
hotellin pihassa jo seuraava tutustumiskohde, itsekulkeva Albach Diamant 2000 hak-
kuri. 
 
Kirjauduimme nopeasti hotelliin ja lähdimme nauttimaan päivällistä Schierlingin kylässä 
sijaitsevaan ravintolaan nimeltä l`Arte Italiana www.larteitaliana.com. 
Ruokailun aikana saimme rautaisannoksen tietoa Albach Maschinenbau nimisen yrityk-
sen toiminnasta ja hakkureiden tekniikkaankin tutustuimme esitteiden ja valkokankaan 
välityksellä. Iltakymmeneltä porukka alkoi olla jo valmis lähtemään hotellille lepäämään 
pitkän päivän jälkeen. 
 

 

Tiistai 2.7. 2019 
 

2. Albach Maschinenbau GmbH, hakkurivalmistaja 
 

Lähdimme klo 8.00 hotellista ja ajoimme Albach-hakkurivalmistajalle. Albach Maschi-
nenbau valmistaa itsekulkevia hakkureita. www.albach-maschinenbau.de     
 
Tehtaalla kävimme läpi erittäin perusteellisen esittelyn itse hakkurista ja tuotantotiloista. 
Aamupäivän aikana saimme pikakurssin hakkurin käyttöön ja kävimme myös koeajolla 
kylätiellä. Haketusnäytös oli tarkoitus järjestää Itävallassa torstaina. 

 
Työkäytössä ohjaamon voi nostaa hydraulisesti 4,75 metrin korkeudelle, jolloin näky-
vyys syöttökuljettimelle on esteetön. Istuin hallintavipuineen kääntyy 210 astetta ajo-
asennosta työasentoon eli takaviistoon oikealle. Tilava ohjaamo on ilmastoitu ja muista 
varusteista voisi mainita vaikkapa lattialämmityksen, mikroaaltouunin ja jääkaapin.  
 
Koneesta löytyy kamerat sekä perästä että haketorvelta. Näin kuljettaja pääsee tarkkai-
lemaan ympäristöä ja auton täyttymistä ja hakkeen juoksemista. Ohjaamosta löytyy iso 
tietokonenäyttö, jonka avulla koneen erilaisia toimintoja voidaan valvoa mm. moottorin 
ja hydrauliikan osalta. Hakkurin ja puhaltimen toimintojen valvonta, sekä lukuisia muita 
asioita, kuten polttoaineen kulutusta, voidaan myös monitoroida tietokoneen avulla.  
 
Kuljettaja hallitsee hakettamisen toimin-
toja kahdella sähköisellä minijoystick –
ohjaimella. Niitä sekä mm. syöttöä ja 
poistoputken liikkeitä hallitaan vivuilla ja 
niissä olevilla katkaisimilla. Ajoon on kol-
mas, reilun kokoinen vipu.  

 
 
 
 

Ryhmäkuva Albachilla 
 
 
 

http://www.larteitaliana.com/
http://www.albach-maschinenbau.de/
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Albach faktoja: 
• Yritys toimittanut noin 370 hakkuria 
• Vuosittain valmistuu noin 30 hakkuria, kaikki Albach Diamant 2000 mallia 
• 150 työntekijää, liikevaihto noin 50 milj. € 
• Albachin maahantuoja Suomessa on Salo-Machinery Oy 
• Albach Diamant 2000 hakkureiden hinnat varusteista riippuen noin 635 000 - 

670 000€ 
 

3. Eschlböck Maschinenfabrik, hakkurivalmistaja 
 

Kevyen lounaan jälkeen lähdemme ajamaan edelleen ja ajamme Itävallan puolelle 
Prambachkirchen-nimiseen kylään. Siellä tutustumme Eschlböck-yrityksen hakkureihin. 
www.eschlboeck.at   

 
Suomen maahantuojan edustaja Anssi Salo oli myös paikalla ja osasi kertoa koneista 
ja yrityksestä yksityiskohtaisempiakin tietoja. 

 
Eschlböck faktoja: 
• Yritys valmistaa usean kokoluokan hakkureita pienistä käsisyöttöisistä puutarha-

malleista järeään Biber 92 malliin saakka 
• 110 työntekijää Itävallassa, 130 Tsekeissä.  
• Eschlböck hakkureiden maahantuoja Suomessa on Salo-Machinery Oy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eschlböck Biber 84 hakkuria luovu-
tetaan asiakkaalle 

Eschlböck rummun rakenne 

http://www.eschlboeck.at/
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4. WesttecH Maschinenbau GmbH, energiapuunkäsittelylaitteita valmistava tehdas 
 
Maahantuojan edustajan Anssi Salon ehdotuksesta otimme ylimääräisenä kohteena 
mukaan lähellä sijaitsevan kantopilkkureita ja energiapuukouria valmistavan yrityksen 
nimeltään Westtech Maschinenbau GmbH. 
 
Yrityksen energiapuukourat on tarkoitettu pääasiassa järeiden puiden katkontaan ja 
halkaisuun. Suomen olosuhteissa tarpeellista joukkokäsittelymahdollisuutta ei mallis-
tosta löydy. Yritys teettää paljon valmistusta alihankintana, esim. pulverimaalaus teete-
tään läheisellä Pöttingerin tehtaalla. Hitsaus ja kokoonpano tehdään pääosin omalla 
tehtaalla. 
 
https://www.westtech.at/fi/  

5. Hakeurakointiyritys Scherrer-Bauer 
 
Alkuperäisestä aikataulusta poiketen tutustuimme vielä illalla Bernhard Scherrerin ha-
keurakointiyritykseen. Yritys toimii maatilan yhteydessä, joka on ollut saman suvun hal-
lussa vuodesta 1553. Tilalla on 100 lypsylehmä, 2 lypsyrobottia ja 1 ruokintarobotti. 
Pelloilla viljellään nurmea noin 95 hehtaarin alalla. Metsää on 15 hehtaaria. 

 
Yrityksellä on käytössä jo kolmas Heizomatin hakkuri. Yrittäjän mukaan valintaan on 
vaikuttanut kohtuulliset hankintahinta ja polttoaineen kulutus. Haketta toimitetaan lähi-
alueen 2-4 MW aluelämpölaitoksille ja urakoidaan haketusta. Haketushinnat ovat 
3€/m3 tai 250€/tunti, rumputunteja on kertynyt hakkuriin noin 100/kuukausi. 
 
Vierailukohde oli erinomaisen hyvin valittu. Retkeilyn osallistujat ja yrittäjäveljekset 
isänsä kanssa olivat heti samalla aaltopituudella ja kokemuksia vaihdettiin puolin ja toi-
sin. Tarinaa olisi riittänyt talon ulkoterassilla komeissa alppimaisemissa, vaikka pime-
ään saakka, mutta lähdimme hyvissä ajoin kohti hotellia Tiefgraben am Mondsee-nimi-
sessä kylässä. 
 
www.scherrer-bauer.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kokemusten vaihtoa urakoitsijoiden kesken Heizohack tilan hakevarastolla 

https://www.westtech.at/fi/
http://www.scherrer-bauer.at/
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Keskiviikko 3.7. 2019 

6. Mus-Max GmbH, hakkurivalmistaja 
 
Klo 8.00 lähdimme hotellista ja ajoimme Etelä-Itävaltaan Gross St. Florian kylään. Ajo-
matkaa kertyi 290 km. Matkalle poikkesimme Ramsaun alppikylässä kahvilla. 
 
Tutustuimme Mus-Max hakkureiden valmistukseen kahdella tehtaalla. Ensimmäisen 
kierroksen aikana näimme hyvin pitkälle automatisoidun levynleikkauskeskuksen ja 
myös hitsaus tehtiin suurelta osin roboteilla. Toisessa hallissa oli toimistotilojen lisäksi 
tuote-esittelypiste, jonne mahtui sisään iso autohakkuri ja lisäksi muita yrityksen tuot-
teita, esim. viljankuljettimia. 
 
Tehtaan lähellä olevan lämpölaitoksen pihassa tutustuimme hakkuriin käytännön hake-
tustyössä. Haketusnäytöksen jälkeen kävimme vielä tutustumassa toisella tehtaalla 
sorvaus- ja koneistuslinjoihin. 
 
www.mus-max.at   
 
Mus-Max faktoja: 
• Vuosittain valmistuu noin 75 hakkuria. Autohakkureita 25 ja loput traktorivetoisia. 
• Eniten myyty malli autohakkuri WT 11, hinta noin 520 000 € 
• 150 työntekijää 
• Mus-Max maahantuoja Suomessa on Power Forest Oy 
• Suomessa noin 50 Mus-Max -hakkuria 
 
Noin 17.30 lähdimme jakamaan matkaa ja ajamme Grazin kaupunkiin, jossa majoittau-
dumme hotellissa nimeltä Alter Telegraf ja nautimme iltaruokailun. Illalla kävimme kä-
velyllä kaupungin keskustassa virtaavan Mur-joen varrella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyypillinen ohjaamoratkaisu 
kuorma-autohakkureissa 

Myös Mus-Max perheyrityksellä 
on pitkät perinteet 

http://www.mus-max.at/
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Torstai 4.7. 2019 
 
Aamulla lähdimme ajamaan Wienin suuntaan. Alkuperäisen suunnitelman mukainen 
työnäytös Albach hakkurilla peruuntui aikatauluongelmien vuoksi. Yhdelle retkeläisellä 
on kuitenkin samanlainen kone Suomessa ja saimmekin alustavan kutsun Juupajoelle 
tutustumaan koneeseen. 
 
Väljän aikataulun myötä päätimme ajaa hammasratasjunalla 1.800 m korkeuteen Puch-
berg am Schneeberg-nimisessä alppikylässä. Luntakin huipulta löytyi hellekelien vasta-
painoksi ja epäuskoisten matkaajien käsin kosketeltavaksi. Nautimme matkan viimeiset 
snitselit ylhäällä. www.schneebergbahn.at. 

 
Klo 15.00 aikoihin lähdimme ajamaan Wienin lentokentälle, ja saavuimme kentälle hy-
vissä ajoin. Koneen lähtöä odotellessa saimme seurata kiitoradan takana olevalla pel-
lolla juuri käynnistynyttä tehokasta syysohran puintia. 

 
          Maisemakuvia viimeiseltä retkipäivältä 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schneebergbahn.at/
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Yleisiä huomioita matkasta ja hakkurivalmistajien toiminnasta: 

 Retkeilyn osallistujina oli asiantunteva ja erittäin motivoitunut yrittäjäryhmä 

 Oppaamme erittäin hyvä tuntemus sekä alueesta että tekniikasta oli retkeilyn 
onnistumiselle ensiarvoisen tärkeä asia 

 Liikkuminen pienellä joukolla oli joustavaa ja aikataulujen säätäminen oli help-
poa. Matkan aikataulu sopi hyvin energia-alan yrittäjille. 

 Tehtailla oli erittäin siistiä ja vieraat otettiin hyvin vastaan 

 Useat hakkurivalmistajat ovat perheyrityksiä ja kouluttavat itse työntekijänsä 

 Vakiintunut tekniikka on seulallinen rumpuhakkuri 

 Autoalustaisten hakkureiden ohjaamoratkaisuna on yleistynyt ajoneuvon hytin 
muuntaminen kuormaimen ja hakkurin käyttöön soveltuvaksi 

 Hakkureiden toimitusajat luokkaa 1 vuosi tilauksesta 

 Hakkureiden sammutusjärjestelmät asennetaan yleensä vasta Suomessa, Sak-
sassa ja Itävallassa niitä ei vaadita 

 Kuorma-autojen uudet saastejärjestelmät aiheuttavat kesällä lämpöongelmia 

 Metallin hankintaan varauduttu tehtaiden omilla levyvarastoilla 

 Matkareitti https://goo.gl/maps/HnaJaR8sBPt  
  

Matkan suunnittelu ja organisointi 
 

Juha Hiitelä 
Bioenergia-asiantuntija 
045 6767 340 
 
Erkki Holma 
Matkaopas ja tulkki 
+358 400 875 225 

 
Matkatoimisto PT-Matkat  
Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Tapiontie 4, 34800 Virrat  
puh. 03 475 5161 
 
 

https://goo.gl/maps/HnaJaR8sBPt

