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1.

Energiakohteita Hampurissa

Energiabunkkerin isäntä ja oppaamme Aila Radden esittelevät Wilhelmsburgin alueen karttaa.

Hampuriin saavuttiin aamulla klo 09.25. Lentokentällä vastassa oli suomalainen
opas Aila Radden, joka opasti meitä Hampurin kohteissa.
1.2. Energiabunkkeri ja -kukkula
Sunnuntain ensimmäinen vierailukohde Hampurissa Wilhelmsburgin kaupunginosassa oli Energiebunker. Energiabunkkeri rakennettiin vuonna 1943 sodanajan
pommisuojaksi ja se toimi myös ilmatorjunta-asemana. Sodan jälkeen englantilaiset tuhosivat sisäpuoliset osat ja rakennus oli käyttämättä vuosikymmeniä.
Vuonna 2006 aloitettiin suunnittelu ja 2010 rakentaminen, osana kansainvälistä rakennus- ja asuntomessutapahtumaa. Nyt energiabunkkeri tuottaa sähköä
tuhansille talouksille. Bunkkeri toimittaa Reiherstiegin alueen naapuruston 1500
kotitaloudelle sähköä ja 1700 kotitaloudelle lämpöä uusiutuvista energialähteistä.
Bunkkerin sisällä on lämpövarasto 2 000 m3, johon syötetään lämpöä mm.
biometaania ja maakaasua polttoaineenaan käyttävästä CHP-yksiköstä. Lämpövarastoa varataan myös lähiteollisuuslaitoksen jätelämmöllä sekä bunkkerin
katolla olevalla 2000 m2 aurinkolämpöjärjestelmällä. Bunkkerin eteläseinälle on
asennettu aurinkopaneeleita. Järjestelmän teho on 100 kWp. Bunkkerin ylätasolta, 30 m maanpinnasta löytyy myös suosittu katseluterassi ja kahvila.
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1.

Opintomatkalaiset odottamassa sisäänpääsyä bunkkeriin.

Pelkistetty kaavio energiavirroista.
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1.

Yhdessä muunnetusta kaatopaikasta peräisin olevan Energiebergin (energiakukkulan) kanssa Energiebunker edustaa hyvin Hampurin kestävyyteen pyrkivää
kaupunkikehitystä.

Energiakukkula jossa mm. tuulivoimalat ja aurinkovoimalat sijaitsevat.

Bunkkerin lähellä sijaitsevalle energiakukkulalle kuljetettiin toisen maailmansodassa tuhoutuneiden rakennusten purkujätettä ja siitä tuli kuin vahingossa
kaatopaikka, joka suljettiin vuonna 1979. Alueen asukkaiden aloitteesta kukkula
maisemoitiin ja otettiin sekä virkistys- että energiantuotantokäyttöön. Ensimmäiset tuulivoimalat asennettiin jo 1990 luvulla ja suurin turbiini vuonna 2011.
Aurinkovoimala on asennettu kahdessa vaiheessa, ensimmäinen n. 500 kWp
tehoinen vuonna 2009 ja vuonna 2011 vielä lisää n. 200 kWp. Kukkulan alla
muodostuva kaatopaikkakaasu kerätään talteen ja ohjataan polttolaitokseen.
Lisää tietoa energiakukkulasta: https://www.internationale-bauausstellung-hamburg.de/en/projects/energiebunker/projekt/energy-bunker.html

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke

4

1.

Aurinkopaneelit sijaitsevat bunkkerin eteläseinällä ja keräimet katolla.

Asuntomessualueella, joka saa pääosan energiastaan energiabunkkerista, on
noin 15 erilaista taloa, joista lisätietoa täällä:
https://www.internationale-bauausstellung-hamburg.de/en/themes-projects/
the-building-exhibition-within-the-building-exhibition/smart-material-houses/
biq/projekt/biq.html

Ryhmämme poistumassa energiabunkkerista.
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1.

Elbe joessa kelluva ”talo” IBA DOCK.

1.2. IBA DOCK
Elbe-joessa kelluvassa IBA DOCK:issa ei ole pelkästään kansainvälisen rakennusnäyttelyn 2006-2013 esittelyä, vaan se on myös itsenäinen näyttely innovatiivisista rakennus- ja energiansäästötekniikoista. Rakennus, tai paremminkin rakennelma sijaitsee noin 50 metriä pitkällä ja 26 metriä leveällä betoniponttonilla.
Ylärakenteet ovat modulaarista terästä, mikä säästää painoa ja mahdollistaa
osan ylärakenteiden poistamisesta kuljetuksen yhteydessä, jotta IBA DOCK voidaan tarvittaessa siirtää matalien siltojen ali. IBA DOCK:in on suunnitellut Han
Slawik -arkkitehtitoimisto Hannoverissa. Rakennusaika oli kymmenen kuukautta.
IBA DOCK:issa on 25 cm eristetty ulkoseinä, jonka lisäksi hyödynnetään aurinkoa
ja Elbe-joen vettä energian tuottamiseen. Rakennuksen lämmittämiseen hyödynnetään lämpöpumppua, jonka tarvitsema sähkö tuotetaan katolla olevasta
aurinkosähköjärjestelmästä. Lämpöpumpun tarvitsema lämpö otetaan Elbestä
lämmönvaihtimen kautta, joka on integroitu rakennuksen kelluvaan betoniponttoniin. Ulkopuolista jäähdytys- tai lämmitysenergiaa ei tarvita. Pieni epäilys omavaraisuudesta kuitenkin heräsi, sillä kulkusillan alla oli havaittavissa joustavat,
hyvinkin kaukolämpöputkia muistuttavat letkut, elleivät ne sitten olleet eristetyt
käyttövesi- ja viemäriputket.
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1.

Rakennus ankkuroitu pylväiden avulla jotka sallivat veden pinnan korkeusvaihtelut.

Joustavat ”kunnallistekniset” liitosputket.
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1.

IBA DOCK -projektiin pääsimme tutustumaan ainoastaan ulkopäin, koska se oli
kesän jäljiltä jo suljettu.
Lisätietoa: https://www.internationale-bauausstellung-hamburg.de/en/projects/
iba-dock/projekt/iba-dock.html
Vierailukohteisiin tutustuttuamme siirryimme bussikyydillä Winsenin pikkukaupunkiin lähelle Celleä, jossa majoituimme Jann Hinsch Hofissa.

Tuulivoimaloita matkalla Winseniin.
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2.

Agritechnica-messut

Pienoismalli energiakylästä, jossa hyödynnetty kattavasti uusiutuvan energian eri muodot.

Hotellista messuille oli noin 60 km matka. Messukeskusta lähestyttäessä oli havaittavissa ruuhkautumista, mutta pääsimme silti hyvin joustavasti bussiparkkiin
lähelle yhtä monista sisäänkäynneistä.
Seuraavassa on huomioita messujen energia-alan tarjonnasta. Yleisesti ottaen
voidaan todeta, että aikaisempiin vuosiin verrattuna energiapuolen edustus
on pienentynyt merkittävästi, mm. biokaasutoimijoita ei havaittu olevan esillä
ensimmäistäkään. Jälkeenpäin kuultiin, että biokaasuala oli ilmeisesti keskinäisellä sopimuksella tarkoituksellisesti poissa näiltä messuilta, osasyynä tietenkin
saksan tariffimuutoksesta johtuva hiljentynyt markkina. Keski-Eurooppalaiset
kattilavalmistajat olivat hyvin esillä lähinnä pienempien kattilakokojen kanssa.
2.1. Sähköinen voimansiirto valtaa alaa työkoneissa
Vielä ei kuitenkaan levitetä lietettä aurinkosähköllä, vaan sähkö tuotetaan polttomoottorilla konekohtaisesti. Agritechnica-messuilla on nähtävillä erilaisia
versioita ko. teknologiasta. Akuilla toimivista työkoneista näyttävästi esillä on
suomalainen Avant-pienkuormaaja: https://www.avanttecno.com/fi/kuormaajat/e-sarja
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2.

Metaanitraktori.

2.2. Metaanikäyttöinen traktori
Kauan odotettu metaanikäyttöinen traktori on tullut kuluttajamyyntiin. Traktori
oli esillä New Hollandin osastolla. Etunostolaitteeseen oli asennettavissa lisämetaanisäiliö. Isohkosta ja kömpelönkokoisesta lisäsäiliöstä huolimatta käyttöaika
jäänee kovin rajalliseksi. Kiinteän ja nokkasäiliön yhteistilavuudeksi kerrottiin n.
480 litraa, mikä vastaa 200 baariin paineistettuna metaanina n. 70 litraa polttoöljyä.
Lisätietoa täällä: https://agriculture.newholland.com/…/alternative-fuel-conce…
2.3. Aurinkovoimaloiden ympäristönhoito
Isojen aurinkovoimaloiden aluskasvillisuus tulee pitää kurissa. Euroopassa
käytetään tähän työhön paljon lampaita, mutta myös koneellisia ratkaisuja oli
messuilla esillä. Isojen aurinkovoimaloiden yleistyttyä, tarjoutunee uusia urakointimahdollisuuksia myös Suomessa. Kuvan niittokoneelle ei ollut hintaa näkyvillä,
mutta sen voi olettaa maksavan sen verran, että ihan yhden tai kahden voimalan
niittoa varten sitä ei ole kannattava hankkia.
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2.

Niittokone aurinkovoimaloiden aluskasvillisuudesta huolehtimiseen.

Eri valmistajien separaattoreita oli näyttelyssä runsaasti esillä.
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2.

Mobiilihakkuriyksikkö, jossa mukana ylisuurten puiden halkaisulaite.

Oljen briketöintilaitteisto.
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2.

2.4. Digitalisaatio maataloudessa
Digitalisaatio ja automaatio valtaa maataloutta. Ruotsalainen Sveaverken esitteli
laajasti automaation mahdollisuuksia. Automaatiojärjestelmä mm. kerää tietoa kootusti eri toimilaitteilta ja koneilta radiosignaalilla toimivan LoRa verkon
alulla. Verkon avulla tiedonsiirto on edullista ja tietoa voidaan kerätä laajaltakin
toimialueelta, mihin ei esim. Wifi-verkko kykene. Ohjausta ei toteuteta ainoastaan koneiden ohjauksessa navigoinnin avulla, vaan kokonaisvaltaisemmin huomioidaan esim. energian tuotannon ja käytön ohjaus ym.
Lisätietoa: www.sveaverken.se

Sveaverkenin ”huoneentaulu”.
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2.

Keskieurooppalaiset biokattilavalmistajat olivat messuilla esillä pienen kokoluokan tuotteillaan.

FNR:n (Uusiutuvien luonnonvarojen virasto) osastolla oli tarjolla neuvonnan lisäksi mm. runsaasti biokaasuun liittyviä julkaisuja.
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3.

Biokaasumaatilayritys

Yhteiskuva jääkärien muistomerkillä seppeleenlaskun jälkeen.

Keskiviikkona vierailriin Hohenlockstedtissa, jossa sata vuotta sitten koulutettiin
suomalaisia jääkäreitä. Tutustuimme kylään, museoon ja muistomerkkeihin.
Ryhmämme laski seppeleen jääkäreiden muistomerkille.
Lisätietoa mm. https://hohenlockstedt-erleben.de/museum-am-wasserturm ja
https://www.hohenlockstedt.de/
3.1. Buchenhof Bioenergie –biokaasumaatilayritys
Matkan viimeinen vierailukohde oli Buchenhof Bioenergie – maatilayritys, joka sijaitsee Klein Offenseth-Sparrieshoopissa. Tilan päätuotantosuunta on biokaasu
ja toimintaa esitteli nuori isäntä Björn Bonnhoff. Konserni koostuu viidestä eri
yhtiöstä, mutta käytännössä Björn ja hänen vanhempansa omistavat ne kaikki.
Työntekijöitä on 6 -7 kpl, joista yksi hoitaa toimistoa ja muut ovat käytännöntöissä. Sukupolvenvaihdosta ollaan parasta aikaa tekemässä ns. hiljaa hivuttamalla, yhtiö kerrallaan.
Biokaasuntuotanto tilalla on aloitettu vuonna 2006, jolloin sähköteho oli 500
kW. Tämän jälkeen toimintaa on laajennettu ja tällä hetkellä sähköteho on 2,2
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3.

Björn Bonnhoff.

Reaktorin lämmityksen jakotukki.

Kivitasku, jonka päälle tarvittaessa käännetään syötteen repijäyksikkö.

Biokaasulaitoksen asemakuva.
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3.

Reaktoreita ja mädätteen varastosäiliöitä.

MW. Vanhimmassa CHP moottorissa on jo 104 000 tuntia ja se on jo ns. jatkoajalla. Säätövoimasopimuksen ansiosta kaikkia moottoreita ei käytetä jatkuvasti,
jolloin vanhojakin moottoreita pystytään käyttämään vielä huipputehohetkinä,
jolloin niille ei kerry kuitenkaan paljon tunteja vuodessa. Sähkön tariffihinta
vanhassa laitoksessa on 18,8 senttiä per kWh ja uudempi ns. laajennusosalla
tuotettu sähkö 16,0 snt/kWh. Sähköstä saa lisähintaa 1,2 snt/kWh, jos sähkön
tuottaa silloin kun siitä maksetaan paras hinta, eli silloin kun kulutus on suuri ja
tuotanto ei laajemmassa mittakaavassa ole käytön kanssa tasapainossa. Käytännössä tuotantoa pyritään ohjaamaan lämpöenergian kulutuksen mukaan eli
kesällä sähköäkin tuotetaan vähemmän, kun lämmölle ei ole käyttöä. Sähkön
myynti on n. 14 000 MWh vuodessa ja lämmön myynti 14 000 MWh vuodessa,
eli noin 70 % tuotetusta lämmöstä saadaan myytyä.
3.2. Lämmönmyynti lähialueelle
Kaasuvarastojen tilavuus on 17 500 m3, joka vastaa energiasisällöltään n. 100
MWh. Lämpö toimitetaan pääosin isoon kasvihuoneeseen sekä läheiseen kylään
paloasemalle ja kouluun. Kylään myytäessä hinta on 64–65 e/MWh. Kasvihuoneen lämmönhinta on sidottu öljyn hintaan ja sen hinta on alhaisempi eli n. 45
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3.

Maissia aumassa.

€e/MWh. Sopimukseen liittyy se, että kasvihuone on velvollinen ostamaan kaiken
tarvitsemansa lämmön heiltä, jos he pystyvät sen toimittamaan. Kolme CHP-yksikköä sijaitsee kasvihuoneen lähellä ja kaasu johdetaan sinne n. 1,3 km pitkän
kaasuputken kautta. Kaksi CHP-yksikköä sijaitsee biokaasulaitoksen yhteydessä.
Naapurit eivät ole vastustaneet toimintaa, mutta ympäristöjärjestöt sen sijaan
ovat, koska kaasuputki haluttiin johtaa jonkinlaisen suojelualueen läpi.
3.3. Syötteenä maissia ja lantaa
Nykyinen laitoksen kapasiteetti syötteenä on 30 000 tonnia vuodessa. Syötteenä
käytetään maissia, josta osa tulee omilta pelloilta ja osa ostetaan ulkopuolelta.
Omaa peltoa on 140 ha ja vuokramaineen omassa viljelyssä n. 600 ha, jonka
lisäksi jonkinlaista huonompaa viljelysmaata on n.150 ha. Pellon hehtaarituki on
n. 650 € ja vuokra sillä alueella n. 450 €. Periaatteessa kaikki oma kasvituotanto
menee reaktoriin, mutta jossain määrin viljellään viljaa myös myyntiin, mutta toisaalta joskus sitä myös ostetaan. Tila ei ole luomutila, mutta siellä arvostetaan
ja kunnioitetaan luomuviljelyn periaatteita (hiilensidonta, kasvipeitteisyys, ym.)
ja pyritään niitä mahdollisuuksien mukaan noudattamaan.
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3.

Syöttötasku.

Syötteenä käytetään maissin lisäksi naudan, kanan sekä kalkkunan lantaa separoituna ja separoimatta. Sisään tulevan lannan he joutuvat ostamaan, samoin
kuin he kustantavat myös mädätteen levityksen. Maissia toimittavat tilat saavat
paluukuormina mädätettä sopivassa suhteessa. Mädätteen levityskustannus on
viime aikoina ollut keskimäärin n. 4,5 e per m3. Levitysaika on helmikuusta heinäkuuhun, jonka jälkeen ei ole järkeä levittää mädätettä, koska kasvukausi alkaa
olemaan ohi.
Yhdyskuntalietettä on käytetty syötteenä joskus, mutta ei käytetä enää. Syy on
pääasiassa se, että kanan ja kalkkunan lannan mukana tulee jo niin paljon ravinteita, että ei ole mahdollisuutta ottaa enää runsaasti ravinteita sisältävää yhdyskuntalietettä vastaan.
Vuositasolla laitoksen syötteenä käytetään maissia n. 27 000 tonnia, lantaa 8
000 tonnia ja jonkin verran jauhoa sekä juurikasta. Kokonaissyötemäärä on siis
reilu 35 000 tonnia vuodessa, eli n. 95 tonnia vuorokaudessa.
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3.

Mädätteen ”virtauskaavio”.

3.4. Hankinnassa mädätteen kuivausyksikkö
Mineraalilannoitetta käytetään mädätteen seassa, mutta yrtys on luopumassa
siitä, koska ovat hankkimassa mädätteen kuivausyksikköä, jolla jalostavat tulevaisuudessa mädätteen kuiva-aineosan rakeiseksi lannoitteeksi. Ensin mädäte
separoidaan, jonka jälkeen se kuivataan alipainekuivaimella pelletöitäväksi ja
nestejakeesta väkevöidään typpilannoitetta. Näin toimimalla lannan osuutta
syötteessä voidaan lisätä. Väkevöittämisprosessi vaatii runsaasti lämpöenergiaa,
mutta tällöin voidaan vastaavasti tuottaa myös enemmän sähköä. Lämmön hyödyntämisestä kuivaukseen maksetaan myös preemiota 3,8 snt/kWh, joka osaltaan parantaa väkevöittämisen kulurakennetta. Tästä syystä lämpöä käytetään
myös jossain määrin viljakuivurissa ja klapien kuivaukseen.
3.5. Sähköliiketoiminta ulkoistettu
Tilalla on sähköautojen latauspiste, mutta muuten ns. sähköliiketoiminta on
ulkoistettu erilliselle toimijalle, joka seuraa paikallista sähkömarkkinaa ja ohjaa
tuotantoa sen mukaan. Lämpöhäviön pitämiseksi mahdollisimman pienenä
reaktorin lämpötila on talvisin 42 astetta ja kesäisin 50 astetta. Puolen vuoden
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3.

Huolellisesti peitetty syöteauma.

välein vaihdetaan prosessia mesofiilisen ja termofiilisen välillä. Tämä asia on
hämmästyttävää, koska suomessa on vallalla se tieto, että bakteerien sopeutuminen (”evoluutio”) vie huomattavasti pitemmän aikaa, jos reaktorin lämpötila
nostetaan mesofiilisestä termofiiliseksi, niin ettei kaasun tuotanto välillä merkittävästi pienene.
Vierailun lopuksi totesimme vielä tilan vanhimman CHP-yksikön (Jenbacher) toiminnan, jonka jälkeen meidän oli aika päättää vierailu ja suunnata kohti Hampurin lentokenttää.
Lisää maatilayrityksestä: https://www.buchenhof-sh.de/
3.6. Vastaavan biokaasuliiketoiminnan sopiminen Suomeen
Kohde oli mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten biokaasuliiketoimintaa harjoitetaan käytännössä. Suomessa vastaavaan toimintaan on paljon kohteita, johon
teknisesti olisi mahdollista toteuttaa vastaava konsepti, jossa sähkö ja lämpö
saadaan yhteismitallisesti hyödynnettyä. Valitettavasti taloudellisia toteutusmahdollisuuksia ei Suomessa ole ainakaan toistaiseksi ollut muuten kuin porttimak-
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3.

Syötteet ladataan mädätykseen järeähköllä pyöräkuormaajalla.

sullisia syötteitä hyödyntämällä. Syötepotentiaalia Suomessa kyllä olisi, kunhan
vain taloudelliset kannustimet saadaan siihen asentoon, että jo useassa paikassa
valmiiksi suunnitellut hakkeet uskallettaisiin käynnistää.
Finnairin lento Hampurista Helsinkiin lähti klo 19.10. Suomeen saavuttiin klo
22.05.
Kiitos matkanjärjestäjille ja kaikille mukana olleille hyvästä ja antoisasta matkasta.
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