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Matka alkoi Helsinki-Vantaan lentokentältä, jonne kokoonnuimme aamuvarhai-
sella odottamaan lentoa Wieniin. Tosin osalla matkalaisista reissu oli alkanut jo 
edellisenä päivänä varhaisen aamulennon vuoksi siirtymisellä yöksi lentokentän 
läheisiin hotelleihin. Tässä vaiheessa matkalaiset eivät vielä kaikki tunteneet toi-
siaan, joten konetta odotellessa tervehdittiin vanhoja tuttuja ja pohdittiin ketkä-
hän muut ovat tulossa matkalle mukaan.

Lento suoritettiin Finnairin norjalaisen yhteistyökumppanin toimesta, joten varsi-
naisesti emme tällä kertaa lentäneet sinivalkoisin siivin. Nousu tapahtui aikatau-
lun mukaisesti n. klo 8:15 ja perillä olimme paikallista aikaa n. klo 9:40.

Matkalaukkuja odotellessa matkanjohtajamme Jukka avasi äänensä ja kutsui 
ryhmämme koolle. Kun kaikki olivat koossa, siirryimme ulos odottamaan bussin 
kuljettajaa. Ensimmäiseen vierailukohteeseen asti bussiin kyytiin tuli myös Herzin 
tuotteita Suomeen maahantuovan Solar Biox Oy:n (www.solarbiox.fi/)   hallituk-
sen puheenjohtaja Hannu Hämäläinen. Lähdimme ajamaan kohti ensimmäistä 
vierailukohdettamme Herzin lämmityskattilatehdasta. Siirtymän aikana Hannu 
Hämäläinen kertoi Solar Bioxin toiminnasta, joka Herz maahantuonnin lisäksi 
toimittaa myös savukaasupesureita ja aurinkoenergiajärjestelmiä. Hämäläinen 
kertoi mm. aurinkosähköpaneelista, jossa on lasi molemmilla puolilla toisin kuin 
tavallisissa paneeleissa, joissa on muovi takapuolella. Paneelin etuna on sen pa-
rempi kesto, sillä aurinkokennot ovat hyvin hauraita ja paneelin taipuessa esim. 

Tiistai 26.2.20191.

HERZ Energietechnik GmbH:n Pinkafeldin tehtaalla.
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lumikuorman alla, kennot voivat murtua ja sähköntuotanto alentua odotettua 
enemmän.

Perille Herzstrasselle saavuttuamme Wolfgang Karlovits, tuote- ja vientijohtaja 
uusiutuvan energian toimialalta, toivotti meidät tervetulleeksi, jonka jälkeen hän 
ilman ennakkotietoa tarjosi meille lounaan. Lounaan jälkeen Karlovits kertoi 
Herzin yritystaipaleesta (www.herz-energie.at/). Herzin lämmityskattilatehdas 
sijaitsee Itävallan Pinkafeldin kylässä. Herzin tarina alkoi 123 vuotta sitten Itäval-
lassa, kun yritys alkoi valmistaa venttiilejä. Tänä päivänä yrityksellä on toimintaa 
yli 100 maassa ja yli 3000 työntekijää. Liikevaihto on 450 milj. euroa. Tuotteita 
valmistetaan 31 tehtaassa, joista 8 sijaitsee Itävallassa ja loput 23 muissa Euroo-
pan maissa. Kattiloiden lisäksi Herz-konsernissa valmistetaan venttiilejä, säätö-
laitteita, lämpöpumppuja sekä pakkaus- ja eristemateriaaleja. Pinkafeldin tehdas 
on vain muutaman vuoden ikäinen ja sen investointikustannus oli 20 milj. euroa. 
Summasta puolet kului koneisiin, mm. hitsaus ja laserleikkausrobotteihin. Teh-
taan mahdolliseen laajentamiseen on varauduttu hankkimalla tehtaan ympäriltä 
reilusti maata. Pinkafeldissä valmistetaan 6000 lämmityskattilaa vuodessa 200 
työntekijän voimin.  Silmiinpistävää oli esittelijän innostuneisuus, sitoutuminen 
ja selkeästi vankka tietotaito tehtaan toiminnasta sekä yrityksen arvoista.

1.

Wolfgang Karlovits

Tiiviin tietoiskun jälkeen siirryimme 
tutustumaan yrityksen koulutus- ja 
testauslaboratorioon, jossa asentajia 
koulutetaan mm. kokoonpanossa ja 
savukaasun- ja päästöjen mittauk-
sessa. Tiloissa testataan kat-tiloita ja 
lämpöpumppuja sekä ohjelmoidaan ja 
kehitetään kattiloiden softaa. Herzin 
kattiloiden hienouk-sia on mm. auto-
maattisytytys, lämmönvaihtimien ja 
polttokammion automaattinen puhdis-
tus, etävalvontamahdollisuus, korkea 
hyötysuhde ja matalat päästöt. Niin 
laboratoriossa kuten myös tuotanto-
tiloissa, johon seuraavaksi pääsimme 
kierrokselle, oli valokuvaaminen kiellet-
ty. 

Wolfgang kertoi, että heidän “työnteki-
jäfilosofiansa” poikkeaa totutusta, sillä 
heillä on töissä paljon maanviljelijöitä, 
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joiden kanssa on sovittu hyvinkin joustavasta toiminnasta. Viljelykiireiden aikaan 
tehdas jossain määrin hiljenee, kun taas vastaavasti talviaikaan tehdään pidem-
pää päivää, tarvittaessa viikon-loppuisinkin eli käytössä on ns. työaikapankki. 
Osien valmistusta ei myöskään tehdä suoraan tilausten mukaan kädestä suuhun 
menetelmällä, vaan hiljaisempina aikoina valmistetaan perusosia varastoon, 
jotta toimitusruuhkiin pystytään vastaamaan tehokkaammin. Alihankkijoita ei 
myöskään käytetä kovinkaan paljon, vaan komponenttivalmistus tehdään suu-
relta osin itse. Silmiin pistävää oli myös tehtaan siisteys ja järjestelmällisyys, mikä 
taitaa olla näissä saksankielisissä maissa enemmän sääntö kuin poikkeus.

1.

Bioenergy 2020+ laboratorio.

Grazissa sijaitseva Bioenergy 2020+ (www.bioenergy2020.eu/en)  on bioenergi-
an tutkimuslaitos. Pääosin eri yliopistojen sekä maa- ja metsätalousministeriön 
omistama Bioenergy 2020+:lla on toimintaa myös kolmessa muussa kaupungis-
sa Itävallassa ja tutkimuslaitoksia kahdessa kaupungissa. Yritys työllistää noin 
sata henkeä liikevaihdon ollessa noin 9 milj. euroa.

Ryhmämme jaettiin kahtia toisen ryhmän siirtyessä tilaan, jossa testattiin kat-
tiloita. Toinen ryhmä tutustui laboratoriotilaan, jossa tutkittiin polttoaineiden 
ominaisuuksia sekä tehtiin mm. tuhka-analyysejä palamattoman aineen osalta.
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Laboratorioita esitellyt Stefan Retschitzegger kertoi, että kansallinen Comet-oh-
jelma on tutkimuslaitoksen pääasiallinen rahoituskanava, sillä kullakin kah-
deksanvuotiskaudella noin puolet rahoituksesta tulee tätä kautta. Muita rahoi-
tuskanavia on EU-rahoitukset, mm. Horizon-ohjelma sekä yritysten rahoitus. 
Tyypillinen projektin budjetti on noin 300 000 euroa ja kesto kolme vuotta.

Laboratoriossa oli meneillään yhden itävaltalaisen pellettikattilan testi, jossa tut-
kittiin aurinkolämmön mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä pelletin rinnal-
la. Tarkoituksena on kehittää softa, joka sääennustuksiin nojautuen maksimoi 
aurinkolämmön hyödyntämisen esim. siten, että jos sääennuste lupaa iltapäi-
väksi aurinkoista, pellettikattila ei käynnisty, vaikka varaajan asetusarvo lämpöä 
vaatisikin. Tutkimusprojekteissa teetetään lopputöitä (BSc, MSc, PhD) mutta 
vain tohtorikoulutettavat saavat työstään palkkaa. Toinen alkamassa oleva testi 
oli polttokoe, jossa testataan kananlannan polttamista hakkeen seassa. Kattila-
testaustilassa oli mm. puukaasutin, jolla tuotettiin kaasua erilliseen testausyksik-
köön, jossa tutkittiin mm. tuhkan sulamista. Puukaasua polttamalla pystyttiin 
saavuttamaan riittävän korkea lämpötila. Testauksessa olisi toki voinut käyttää 
fossiilistakin kaasua, mutta hienoa että tämäkin osuus toteutettiin uusiutuvalla 
polttoaineella.
Seuraavaksi siirryimme luentotilaan, jossa Michael Stadler piti kalvosulkeiset 

1.

Bioenergy 2020+ laboratorio.
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Bioenergy 2020+:n toiminnasta. Laitok-
sella on hyvin laajaa yhteistyötä monien 
maiden tutkimuslaitosten kanssa. He 
mm. tekevät yhteistyötä VTT:n kanssa. 
Tutkimusalueet olivat biomassan polt-
tokokeet, biomassan kaasutus ja bio-
kaasusysteemit. Jokaisessa edellä mai-
nitussa tutkimusalueessa perehdytään 
kestäviin arvoketjuihin, automaatioon ja 
ohjaukseen, mallinnukseen ja simuloin-
tiin sekä mikroverkkoihin. Esitys antoi 
hyvän kuvan, kuinka Itävallassa panoste-
taan uusiutuvan energian tutkimukseen 
ja kehittämiseen. Itävalta tavoitteleekin 
olla johtava toimija biomassan energia- 
ja materiaalihyödyntämisessä.

Yöpyminen oli varattu herttaiseen alp-
pihotelliin Bad Mittendorfin huikeisiin 
maisemiin lähelle Kulmin lentomäkeä, 
johon valitettavasti emme kuitenkaan 
ehtineet tutustua, saati tehdä koehyp-

1.

Michael Stadler

pyä. Illallisella oli esittäytymiskierros, jolla selvisi, että matkalla on mukana maan-
tieteellisesti hyvin kattavasti eri puolelta Suomea oleva porukka eri uusiutuvan 
energian toimialoilta.

Hotelli Aquamarin.
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Nopeimmat ehtivät kirmailla kuvaamassa upeaa vuoristoa ennen kuin bussi klo 
8 lähti kohti Werfenwengin energiakylää (www.werfenweng.eu/). Maisemat sen 
kuin paranivat matkan edetessä ja Werfenwengin sijainti vuorten kupeessa oli 
kertakaikkisen huikea. Mutta niin oli kyläkin, joka on pieni sadan asukkaan alp-
pikylä 45 km Salzburgista etelään. Siellä satsataan paitsi uusiutuvaan energiaan, 
myös liikkumisen päästöjen vähentämiseen. Kylä on saanut rahoitusta kehittä-
miseensä samaisesta Comet-rahoituksesta kuin Bioenergy 2020+-tutkimuslaitos 
saa osarahoituksensa. Kylässä kosiskellaan turisteja myös muulla ulkoilma-akti-
viteetilla kuin laskettelulla. Tarjolla on murtomaahiihtoa, opastettuja patikointi-
retkiä, rekiajelua ja laamakelkkailua. 

Kylässä on lainattavissa yhdeksän sähkötoimista BMW i3:sta, joita pääsimme 
myös kokeilemaan. Werfenweng on saanut rahoitusta erinäisille sähköisille ajo-
neuvoille, joita paitsi kyläläiset, myös turistit voivat hyödyntää. Werfenwengin ky-
lätien päässä on laskettelukeskus, jonne suositellaan saavuttavan julkisilla kulku-
neuvoilla. Jos kuitenkin saapuu omalla autolla, voi auton avaimet jättää kunnan 
matkailuinfoon ja hyödyntää kutsuperiaatteella toimivaa shuttle bussia, sähkö-
autoa, sähköskootteria, segweytä tai jotain muuta mielenkiintoista lainattavissa 
olevaa sähköistä kulkuvälinettä. Teemana oli Fun mobility - hauska liikkuminen. 
Toimintaa meille esittelevät henkilöt vakuuttelivat, että sähkö kulkuvälineisiin 

Keskiviikko 27.2.20192.

Werfenwengin energiakylää.
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saadaan heidän aurinkosähkökentästään, mutta tätä emme päässeet näkemään, 
koska aurinkovoimala sijaitsi kylän ulkopuolella. Vierailun aluksi siirryimme päi-
väkodin kanssa samassa rakennuksessa olevaan luentotilaan, jossa saimme tiiviin 
tietopaketin kylän kehityksestä ja toiminnoista uusiutuvan energian näkökannal-
ta katsoen.

Esityksen jälkeen ryhmämme jaettiin kahtia ja osa siirtyi tutustumaan sähköau-
toihin toisten siirtyessä tutustumaan hakkeella toimivaan aluelämpölaitokseen, 
joka lämmittää kylän keskustan suurimpia rakennuksia. Laitos on valmistunut 
vuonna 2012 ja on KPA-kattilateholtaan 1,9 MW. KPA-kattilan lisäksi järjestel-
mään kuului 2,5 MW:n öljykattila häiriö- ja huippukuormatilanteita varten. Sal-
koputkella toteutetun verkon pituus on n. 1,8 km ja vuosittaisen toimitettavan 
lämpöenergian määrä n. 5 400 MWh. Lämpöverkkoon on liitettynä yhteensä 24 
rakennusta: kylän suurimmat rakennukset, mutta myös muutamia pienempiä. 

KPA-kattila oli Agro merkkinen, jonka kerrottiin olevan paikallisen kattilavalmis-
tajan tuotantoa. Kattila oli normaali porrasarinalla varustettu kattila, jossa on 
tulipesän yläpuolella vakka-asennossa oleva tuubikonvektio varustettuna paineil-
manuohouksella. Järjestelmä oli varustettu savukaasupesurilla, jolloin laitteiston 
kokonaistehoksi muodostuu 2,2 MW. Kattilahuoneessa oli lisäksi 55 m3 varaaja, 

2.

Testattava sähköauto.
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Kattilan ja järjestelmän käyttöliittymä oli selkeä ja siitä pystyttiin tarvittaessa oh-
jaamaan myös kulutuskohteiden lämpökäyriä, mikä tuntui suomalaisesta erikoi-
selta. Järjestelmän oli toimittanut Grazilainen pieni järjestelmätoimittaja ja se on 
käytössä monilla muillakin valmistajilla. Laitokseen sisältyi myös savukaasupesu-
rin poistoveden puhdistusjärjestelmä, joka poistaa epäpuhtaudet ennen veden 
laskemista luontoon. Poistoveden pitoisuuksia tarkkaillaan vuosittain otettavilla 
näytteillä.

Isossa, tilavuudeltaan 2 500 i-m3 polttoainevarastossa oli katossa kiskoilla 
liikkuva kahmarikuormaaja, jolla siirrettiin polttoaine tuotaessa varaston perälle 
kippauspaikalta ja lämmityskaudella vastaavasti varastosta tankopurkaimille. 
Laitoksella oli myös ajoneuvovaaka, jolla polttoainekuormat punnittiin tuotaes-
sa. Vuotuinen polttoainetarve on kokonaisuudessaan n. 7 500 i-m3. Varastossa 
oleva polttoaine käytetään pääasiassa keskitalvella ja muina aikoina polttoaine 

jolla tasattiin kulutushuippuja. Varaajan tarpeellisuus oli havaittavissa vierai-
lupäivänämmekin ilmeiseksi, sillä saapuessamme paikalle aurinko oli vuorien 
takana ja pakkanen puri kireästi, kun vastaavasti pois lähtiessämme auringon 
paisteessa olisi ollut likimain hellekeli. Tuhka lajiteltiin kahteen osioon: hienompi 
aines levitettiin pelloille ja karkeampi kiveä sisältävä meni muuhun käyttöön.

2.

Werfenwengin 1,9 MW lämpölaitos.
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2.

Lämpölaitoksen polttoainevarasto. 

Kattokiskoilla liikkuva kahmari hakkeen siirtoon polttoainevarastossa.

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke           10



Werfenwengistä siirryimme Halleiniin, jossa vierailimme suolakaivoksella (www.
salzwelten.at/de/hallein/). Opimme suolakaivosvierailulla pitkät perinteet omaa-
vasta teollisuuden alasta, joka on elättänyt Halleinin kylää aina viime vuosisadan 
loppupuolelle asti.

Päivän viimeinen vierailukohde oli Biodorf Seeham, n. 2000 asukkaan kylä ja sen 
energiaratkaisut (www.salzburger-seenland.at/seen-orte/orte/seeham.html). 
Kylä on maatalousvaltainen ja viljelyalasta 80%:a on luomua. Kylä on palkittu 
v. 2015 Itävallan ilmastopalkinnolla. Tiukan aikataulun vuoksi ehdimme vie-
railemaan vain alueen osuuskuntaomisteisella lämpölaitoksella. Hakelämmitys 
oli aloitettu jo 20 vuotta sitten lämmittämällä 300 kW:n kattilalla lastentarhaa 
ja koulua. Toimintaa oli laajennettu muutama vuosi sitten rakentamalla uusi 

haketetaan pyöreän puun varastoista ja tuodaan suoraan laitokselle. Polttoaine 
toimitetaan keskimäärin 15 km:n etäisyydeltä, maksimi etäisyyksien ollessa n. 50 
km. Iso polttoainevarasto oli ollut erityisen tarpeellinen menneenä talvena, sillä 
alueella oli satanut kuusi metriä lunta, mikä varmasti jossain määrin jo hanka-
loitti jopa puukasojen löytymistä metsäteiden varsilta.

Kokonaiskustannus laitokselle ja lämpöverkolle oli ollut noin 3 milj. euroa. 70 % 
laitoksen omistuksesta on asukkailla ja 30 % omistaa laitoksen tekninen toteut-
taja.

2.

Werfenwengin energiakylä.
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2.

Ryhmä ennen sukeltamista suolakaivoksen uumeniin.

Biodorf Seehamin lämpölaitos.
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lämpökeskus ja laajempi verkosto. Uusi hakekattila oli saman valmistajan toimit-
tama, jonka myös Werfenwengissä näimme. Kattialtehtaan kerrottiin sijaitsevan 
n. 150 km päässä Kempenissä Etelä-Itävallassa. Verkostoon on edelleen liitettynä 
myös vanha 300 kW:n vanha kattila. 

Lämpöverkon piiriin kuuluu 110 kohdetta. Lämmön tuotto on 3000 MWh. Polt-
toaineen toimituksesta ja laitoksen hoidosta vastaa alueen viljelijöiden omista-
ma 25 osakkaan osuuskunta, joka toimittaa laitokselle vuodessa n. 6000 i-m3 
haketta keskimäärin 15 - 20 km:n etäisyydeltä. Verkon pituus on 6 km ja se on 
teräsputkella toteutettu kuten Werfenwengissäkin.

2.

Biodorf Seehamin lämpölaitoksen käyttöliittymä.

Tankopurkainasemaan mahtuu kerralla noin viikon polttoainetarve. Varastora-
kennukseen mahtuu n. 1500 i-m3 ja laitoksen vuosikulutus on n. 6 000 i-m3. 
Hakkeen hinta on 16-24 e/i-m3 riippuen kosteudesta, joka keskimäärin on 30 
- 40 %. Lämmöllä on 100 m2 talossa kuukausittainen n. 80 euron perusmaksu, 
joka laskutetaan kerran vuodessa. Tämän lisäksi energiasta maksetaan kulu-
tuksen mukaan 90 e/MWh, joka on samaa luokkaa kuin kaukolämmön hinta 
suomessa. (Hinnat ilmoitettu veroineen.)

Lämpölaitoksen kokonaisinvestointi oli 1,5 milj. euroa sisältäen lämmönjako-
verkon. Leader-tuki hankkeeseen oli n. 600 000 euroa. Rakentamisvaiheessa 
osuuskunnan jäsenet olivat vahvasti mukana, eli omaa työtä oli paljon. Arvioitu 
takaisinmaksuaika on n. 20 vuotta.
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Torstai oli retken messupäivä, jolloin vierailtiin Welsin Energiesparmesselissa 
(www.expoenergy.eu/ne13/?pn=3). Messuilla oli esillä teemat; energia, rakenta-
minen ja kylpyhuonekalusteet.

Aurinkoenergian ja bioenergian hyödyntäminen näkyi messuilla vahvasti. Puu-
lämmityksen osalta messujen tarjonta oli suunnattu lähinnä omakotitalojen 
kokoluokkaan, mutta toki muutamalla isommalla valmistajalla (Herz, Fröling) 
oli näytillä myös vähän isompaa kokoluokkaa olevia lämmityskattiloita. Entisissä 
itäblokin maissa toimivia kattilavalmistajia oli myös jonkin verran esittelemässä 
hintatasoltaan edullisempia vaihtoehtoja. Toinen toistaan kauniimpia puuhel-
loja ja kamiinoita oli myös nähtävillä runsaasti. Huomionarvoisia uutuuksia ei 
tällä kertaa tarttunut seulaan. Ökofenin stirling moottorilla sähköä tuottavaa 
pellettikattilaakaan, kun ei voi enää uutuutena mainostaa, koska se oli jo edellis-
vuoden messuilla nähtävillä ja ainakin yksi sellainen on kuulemma suomessakin 
testikäytössä.

 

Torstai 29.2.20193.

Messuilla esillä oli sähköautojen latausratkaisuja.
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Inverttereitä oli esillä monenlaisia.

3.

Esillä oli erilaisia litiumakkupohjaisia 
sähkövarastoja, joiden hinnat olivat 6000-
8000e /6Ah akusto.

Fröling hake- ja pellettikattila.
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3.

Omakotitaloon löytyy jo älyä aurinkonergian hyödyntämiseen.

Klapien myyntipakkaus sytykkeillä varustettuna.
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3.

Aurinkosähköpaneeleissa suurin paneelikohtainen teho oli 370 W. Malleja värejä ja toteutusrat-
kaisuja oli monia, kuten kattotiileen integroituna.

Aurinkolämmölle oli esillä tyhjiöputki ja tasokeräinratkaisuja.

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke           17



Paluupäivälle oli varattu aikaa omaehtoiseen tutustumiseen ja verkostoitumi-
seen. Ennen lentokentälle lähtöä pääsimme mielenkiintoiselle Wienin kiertoaje-
lulle jonka aikana tutustuttiin mm. kuuluisaan arkkitehtoniseen kokeiluun Hun-
dertwasserhausiin (www.das-hundertwasser-haus.at/). Hundertwasserhaus on 
vuosina 1983–1986 rakennettu, taiteilija Friedensreich Hundertwasserin ja arkki-
tehti Joseph Krawinan suunnittelema persoonallinen asuinkerrostalo Wienissä.

Paluulento Helsinkiin lähti 19:15, perillä Helsingissä olimme 22:40.

Perjantai 1.3. 4.

Persoonallinen Hundertwasserhaus.
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Opintomatka oli erittäin antoisa. Energiamessuilla oli paljon nähtävää, mutta 
erittäin mielenkiintoisia olivat myös vierailukohteet. Päällimmäisenä Werfenweng 
informaationsa ja toteutusmalliensa vuoksi, jonka kruunasivat kylämiljöö ja 
mahtavat maisemat. Matkalla myös verkostoiduttiin sekä vierailukohteissa, että 
erityisesti tietenkin muiden matkalaisten kanssa sopien alustavasti jo muutamis-
ta tulevista yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisista.

Kiitos kaikille matkalla olleille hyvästä seurasta!

Yhteenveto opintomatkasta5.

Matkareitti.
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