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Valtakunnallinen koordinaatiohanke Maaseudun energiayrittäjyys järjesti am-
mattimatkan Tšekkiin ja Itävaltaan 2.-6.11.2021. Matkaa oli siirretty koronati-
lanteen vuoksi jo useamman kerran, mutta marraskuussa tilanne sekä Tšekissä 
että Suomessa oli niin hyvä, että matka onnistuttiin toteuttamaan. 

Matkan suunnittelusta ja järjestelyistä vastasi hankkeen opintomatkavastaava 
Jukka Kontulainen ProAgria Länsi-Suomesta. Matkalla tulkkina toimi paljon 
osallistujilta kiitosta saanut Marketa Sindelova. Osallistujina oli maaseutuyrittä-
jiä sekä hanke- ja energiatoimijoita.

Matka-ajankohdan muuttumisen vuoksi alkuperäinen matkaohjelma muuttui 
hieman, mutta painotus energiakohteissa säilyi. Lisäksi matkan aikana tutus-
tuttiin mm. maatalouskohteisiin. Päivien varsinaisen ohjelman jälkeen iltaisin 
oli aikaa verkostoitumiselle sekä opastetulle kierrokselle Brnon kaupungissa ja 
vierailulle St. James Ossyaryn kirkossa. 

Alkusanat1.
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Itävallassa tutustuttiin pienvesivoimalaitokseen.



Wolfgang Löserin tila on Itävallan ensimmäinen energiaomavarainen maatila.
Kohteessa meitä oli vastassa tilan isäntä ja suomalainen, Itävallassa nykyisin asu-
va Simo Salomaa, joka toimi kohteessa tulkkina. Simo ja Wolfgang olivat tuttuja 
toisilleen, joten Simo osasi kertoa asioita osin myös omasta muististaan.

Auringonkukkaöljy
Tilalla on viljelyssä 8–10 hehtaaria auringonkukkaa, josta puristetaan öljyä 
traktoreiden ja pick-upin polttoaineeksi. Auringonkukan viljelyä ollaan tosin 
pienentämässä, koska nykyinen henkilöauto on aiemman kasviöljyä käyttävän 
auton sijasta täyssähköauto. Tilan koko viljelypinta-ala on 60 hehtaaria. Pellon 
hinta alueella on huima, jopa 50 000 € hehtaari, joten lisämaan osto on lähes 
toivotonta. Itävallassa luomuviljelyssä on joka neljäs tila ja on alueita, joissa joka 
toinen on luomussa. Luomuun tiloja houkuttelee hyvä kysyntä: on ollut hetkiä, 
jolloin esimerkiksi luomumaito on ollut tarjonnan puutteen vuoksi loppu kau-
poista.

Auringonkukan siemensato on ollut Löserin maatilalla n. 3 000 kg per ha. Ton-
nista siementä saadaan n. 300 kg öljyä. Mäski myydään mm. metsästäjille riistan 
ruokintaan ja sikatiloille n. 300 tonnihinnalla. Teknisesti rapsiöljy vastaisi au-
ringonkukkaöljyä ominaisuuksiltaan, mutta alueen vähäsateisuuden vuoksi he 
viljelevät auringonkukkaa.

Öljyn valmistus
Siementen varastosiilossa on pohjapuhallin, jolla siemeniä ei varsinaisesti kuiva-

Energiaomavarainen maatila2.

Wolfgang Löser saa puristettua vuorokaudessa noin 200 litraa auringonkukkaöljyä.
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ta, vaan ainoastaan varastoinnin aluksi ”tuuletetaan” lämpiämisreaktion estä-
miseksi. Öljypuristimella saadaan puristettua n. 600 kg siemeniä vuorokaudessa, 
josta saadaan n. 200 litraa öljyä. Puristimesta öljy valutetaan altaaseen, jossa 
sakan annetaan rauhassa laskeutua pohjalle. Laskeutumisen jälkeen käyttö-öl-
jy otetaan altaan pinnalta ilman erillistä siivilöintiä suoraan käyttöön. Öljyä ei 
myöskään esteröidä, vaikka se olisi pidempäänkin puristettuna.

Talous
Viljan hintojen kehityksestä isäntä kertoi esimerkkinä, että vuonna 54 hän oli os-
tanut 330 litraa dieseliä 100 kilogrammalla vehnää ja nykyisin tuolla vehnämää-
rällä saa n. 17 litraa dieseliä. Hintasuhdanteet ovat muuttuneet rajusti.

Öljyn käyttö
Tilan koneissa ja autoissa on jo noin 20 vuoden ajan käytetty polttoaineena 
auringonkukkaöljyä. Tilan uusin traktori on vuoden 2010 mallia oleva Steyr, 
johon on ostettaessa ajettu ohjausboksiin ns. kasviöljypäivitys, jonka hinta on 
nykyisellään n. 3000–4000. Wolfgang kertoo, että moottorin hyötysuhde on 
auringonkukkaöljyllä parempi kuin polttoöljyllä. Itävallassa kasviöljyn käyttö 
omissa koneissa on verotonta päinvastoin kuin Suomessa. Auringonkukkaöljyn 
pakkasenkestävyys on n. -15– -18 °C, jonka jälkeen se alkaa jähmettyä. Aiemmin 
on ollut käytössä polttoaineen esilämmitys, mutta nykyään se on jäänyt pois.

2.

Auringonkukkaöljypuristin sijaitsee konehal-
lin takaosassa.
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Auringonkukkaöljyn pakkasenkestävyys on 
-15- -18 °C



Aurinkoenergia
Tilalla on kattoasennettuja aurinkopaneeleita (40 kWp) ja keräimiä (3 kW), jon-
ka lisäksi on osuuksia myös tuulivoimaloihin. Ensimmäinen n. 20 vuotta sitten 
hankittu aurinkojärjestelmä on teholtaan 5 kWp ja se oli hinnaltaan lähes yhtä 
kallis kuin edellisvuonna ostettu 35 kWp:n järjestelmä. Inverttereinä järjestel-
missä on itävaltalaiset Froniukset. Keräimistä lämpöä varastoidaan 3 000 litran 
vesivaraajaan.

2.

Steyrin ohjausosaan on tehty päivitys, joka mahdollistaa auringonkukkaöljyn käytön. 
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Aurinkoenergialla tuotetaan sekä sähköä että lämpöä.



Sähköä varastoidaan kellarin kierrätysakkuihin.
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Akkuvarasto on itse kasattu. Aurinkopaneelien tuotto on seurattavissa 
puhelimesta.

2.



Sähkön varastointi ja käyttö
Sähköä varastoidaan Nissanin (Eaton) kierrätysakuista itse kasattuun 53 kWh:n 
sähkövarastoon. Lähiaikoina on tarkoituksena hankkia akkuja vielä lisää n. 23 
kWh:n verran. Akuston ja virrankäytön ohjausta hoitaa Victronin invertterila-
turit, joita on jokaiselle kolmelle vaiheelle omansa. Järjestelmästä on saatavissa 
jatkuvana tehona ulos n. 30 kW:n teho ja hetkellisenä tehona jopa 60 kW. 

Järjestelmästä toimitetaan sähköä oman käytön lisäksi myös lähistöllä sijaitse-
vaan pojan perheen asuntoon. Paneeleista saadaan hyvinä päivinä n. 200 kWh 
energiaa, josta osa menee suoraan käyttösähköksi ja osa varastoidaan akustoon 
sen mukaan mitä mahtuu ja lopuksi vesivaraajaan, jos siellä on kapasiteettiä 
jäljellä. Mahdollinen ylijäämä myydään luonnollisesti verkkoon, mutta akuston 
hankkimisen jälkeen se on harvinaista. Myydystä sähköstä saa 13 vuotta sitten 
tehdyn sopimuksen mukaisesti 7,2 senttiä kWh. Ostosähkön hinta siirtoineen, 
veroineen on n. 20 senttiä kWh. Invertterit ja akusto on sijoitettuna erilliseen 
erittäin siistiin kellaritilaan. Tilaan on sijoitettuna myös tilan nuoren isännän itse 
kasaama laitteistokokonaisuus, joka louhii uusiutuvalla sähköllä bitcoineja. Voi-
sikohan sanoa, että tämä on uudenlainen tuotantosuunta maataloudessa.

Tilalla on luonnollisesti myös hakelämmityslaitteisto talven paisteettomia aikoja 
varten. Lisäksi on lämmön talteenotolla varustettu kasviöljyllä toimiva 21 kW:n 
aggregaatti, jonka käyttö on jäänyt vähäiseksi akuston hankkimisen jälkeen. 

2.
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Järjestelmän aurinkosähköinvertterit.



Johtopäätökset
Kohteessa on monipuolisesti toteutettu energian oman tuotannon vaihtoehtoja, 
jotka sopivasti täydentävät toisiaan. Toteutuksen kannattavuutta Suomeen ver-
rattuna parantaa ostosähkön toistaiseksi Suomea korkeampi kokonaishinta ja 
kiinteä myyntihinta. Tuulivoiman osuus tilan sähköntuotannosta jäi aikataulun 
vuoksi kokonaan selvittämättä. Pihapiiristä katsottaessa tuulivoimaloita ei näky-
nyt lähistöllä, joten voinee olettaa, että tuulisähkön osuutta ei suoraan käytetä 
tilalla, vaan se tuloutuu euroina tilan kassaan.

Lisätietoja: www.energiebauernhof.com

2.
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Talvisin lämmitetään hakkeella ja joskus myös klapeilla.



Tutustuimme Open Garden rakennukseen ja sitä ympäröivään opetuspuutar-
haan ja -puistoon. The Open Gardens on Nadace Partnerstvín (Tšekin ympäris-
tökumppanuussäätiö) johtama koulutus- ja konsultointikeskus. Säätiö rahoittaa 
monia ilmastomuutokseen liittyviä projekteja. 

Open Gardens on Arkkitehtien Adam Halí€in ja Ond€ej Hofmeisterin suunnitte-
lema kokonaisuus, jossa on kaksi osaa: passiivitalo, joka on rakennettu 2013, 
jossa on mm. viherkatto, sekä puistoon sijoittuva koulutuspolku. Rakennuksen 
tontilla kulkevalla polulla esitellään mm. erilaisia kasveja sekä luonnon ilmiöitä. 
Lukuisat kasvit peittävät tasakattoisen rakennuksen julkisivua ja kattoa, sulau-
tuen samalla harmonisesti ympäröivään puutarhaan. Kyseessä on ensimmäinen 
rakennus, joka on suunniteltu täyttämään passiivitalon energiastandardit (15 
kWh/m2) Tšekin tasavallassa. 

Ympäristökasvatus
Arkkitehti Lucie Komendován suunnittelema puutarha on merkittävä osa koko 
projektia. Se sisältää 12 taiteellista installaatiota, jotka edustavat luonnon 
elementtejä ja ilmiöitä. Puutarha on mukava paikka rentoutua, mutta lisäksi 
siellä järjestetään ympäristökasvatusta mm. koululaisille (kävijöitä keskimäärin 
7000 hlö/v). Tavoitteena on opettaa lapsille ruuan koko ketju pellolta lautaselle. 
Puutarhassa on myös eläimiä, jotta kaupunkilaislapset näkevät niitä luonnossa. 
Puutarha suljetaan yleisöltä vuosittain lokakuun lopussa. 

Open Gardenin tutkimusalue ja 
passiivienergiatalo

3.

Open Gardenin puutarhassa järjestetään ympäistökasvatusta.
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3.

Puusta rakennettu kokonaisuus havainnol-
listaa puroa.

Puistossa tutkitaan puiden haihduttamis-
kykyä.
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Vastauksia kaupunkien lämpenemiseen
Kaupunkien lämpeneminen kesäaikana on Keski-Euroopassa ongelma ja tähän 
keskus on lähtenyt hakemaan vastauksia. Puiden ja kasvien vedensitomiskyky ja 
haihduttaminen, varjon lisäksi on yksi ratkaisu ympäristön viilentämiseksi. Yksi 
puu haihduttaa kuumana kesäpäivän aikana 50–80 l/pvä ja viilentää ympäris-
töä. Yksi puu haihduttaa 1200 l/puu kesänaikana. Kaupunki tarvitsee puistoja. 
Esimerkkinä Brnossa yhden kadun lämpötila saattaa kesänaikana nousta 50 oC 
asti.

Viherkatot
Keskuksessa on neljä eri viherkattovaihtoehtoa testauksessa ja seurannassa. 
Tutkimuksessa on yliopiston lisäksi mukana myös Brnon kaupunki. Keskuksessa 
kannustetaan ja opastetaan ihmisiä heidän omissa viherkattoratkaisuissaan.

Keskuksen oma viherkatto kastuu sadevedellä, jota myös kierrätetään säiliön 
kautta katon uudelleen kasteluun. Katon rakenne on 30–35 cm maa-ainesta ja 
lisäksi ruohoa ja kasveja. Katto sitoo normaalin sadeveden ja haihduttaa sen 
ilmaan ja näin viilentää ilmaa. Kovalla sademäärällä ylimääräinen vesi valuu yli. 
Alueen normaalisademäärä 500 mm vuodessa. Katossa on pohjalla vedeneritys 
(polystyreeni, kennorakenteinen), jonka arvioitu elinikä on 80 vuotta. Maaperä 
on normaalia kevyempää ja mitoitusperuste on 400 kg/m2, joten katon rakenne 



3.

Viherkatossa on 30-50 cm maa-ainesta ja lisäksi ruohoa sekä kasveja. 

Kiinteistön katolla on aurinkopaneeleita.
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Martin Cech esittelemässä passiivitaloa.

3.
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on normaalia vahvempi. Esittelijän mukaan tämän kohteen betonirakenteinen 
katto kestää 1000 kg/m2.

Kiinteistön katolta löytyy myös aurinkopaneelit kiinteistön omaan sähköntarpee-
seen. Kesäisin ylijäämäsähkö toimitetaan verkkoon.

Passiivirakennus
Tutustuimme myös passiivirakennuksen ulkovaipan ja seinän rakenteeseen. Ulko-
puolella on automaattisesti toimivat kaihtimet varjostamassa auringon kesäistä 
lämpöä. Rakennusvaatimukset Tšekeissä ovat lämpimämpien talvien ansiosta 
Suomea kevyemmät. Ulkopuoliset puurakenteet olivat mm. Siperian lehtikuusta. 
Hamppu on suosittu ekologinen eristys.

Siirryimme sisälle rakennukseen. Kiinteistössä on toteutettu vesikiertoinen katto-
lämmitys, jossa tavallista isompi massa varmistaa lämmön hitaamman luovut-
tamisen. Lämmön siirtymiseen, kiertoon ja lämmöntalteenottoon on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Lämmön lähteenä on kahdeksan 130 m syvää maalämpökai-
voa. Lämpöpumppuja on neljä, joita käytetään myös kesäisin viilennykseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Tšekissä 
Lopuksi Martin Anders esitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia Tšekissä. Lämpö-
tila nousee ja kesäisin on kuumia ajanjaksoja. Trooppisia päiviä oli vuonna 2018 
yhteensä 47 ja Brnossa 42 (lämpötila >30oC). Trooppiset yöt ovat haasteellisia 



Passiivirakennuksessa on neljä lämpöpumppua.

3.
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erityisesti iäkkäämmille ihmisille. Sade ja lumimäärät ovat pysyneet suhteellisen 
vakioina, mutta kuumat ilmat aiheuttavat veden haihtumista. Kaupungeissa mie-
titään hulevesien haasteita, sillä voimakkaat sateet ovat lisääntyneet kuten myös 
pitkät kuivat jaksot.

Ilmaston muutokset haastavat myös alueen maatalouden. Peltoalueita jaetaan 
puustokaistoilla niin, että maksimi peltoalue 30 ha ja tämän jälkeen pitäisi olla 
puusto- tai viheralue. Pelloilla pyritään pitämään jatkuva kasvipeitteisyys. Haas-
teena on pilkkoutunut maanomistus.

Lisätietoja: https://www.gotobrno.cz/en/place/open-gardens-otevrena-zahrada/ 



Viherseiniä rakentava yritys LIKO-S on perustettu 1990. Yritys on keskittynyt eri-
tyyppisiin toimistorakennusten lasiseinäratkaisuihin, mutta omasta mielenkiin-
nosta syntyi kiinnostus viherkasvien käyttöön rakennusten ilmalaadun paranta-
miseksi. Tämä innostus toi heille uuden businessalueen kahdeksan vuotta sitten, 
joka keskittyy erityisesti viherseinärakentamiseen toimisto ja teollisuuskiinteistö-
jen ulko- ja sisätiloihin. Viherseiniä kehitetään ja rakennetaan LIKO-Noe brändin 
alla.

LIKO-Noen ideana on esitellä, miltä toimistorakennukset näyttävät tulevaisuu-
dessa: yhdistää sisätilat ulkokäyttöön ja modernit materiaalit luontoon. Koko 
kiinteistön energiatarve tyydytetään uusituvalla energialla, hyödyntäen lämpö-
pumpputekniikkaa ja kehityskeskusrakennuksessa myös varaavaa takkaa. Viher-
seinät hoitavat viilennystä ja työtilojen ilmanlaatua.

Viherseinien kehityskeskus on rakennettu kahdeksan vuotta sitten. Harmaat 
vedet puhdistetaan ja lasketaan lampeen, josta kastellaan rakennuksen julkisivu, 
joka on viherseinää. Haihduttaessaan vettä, seinä viilentää ympäristöään, jolloin 
tavallaan luodaan oma mikroilmasto. Myöskään kehityskeskuksen sisällä ei ole 
ilmastointia, vaan ulkoviherseinä ja sisällä oleva viherseinä huolehtivat asiasta.  
Kehityskeskuksessa oli vessatiloissa mielenkiintoinen läpinäkyvä seinä. Seinä su-
mentui, kun joku meni wc-tiloihin. 

Erilaisia viherseiniä
Yrityksellä on kaksi seinätyyppiä: ensimmäisessä on paikallisia kasveja, jotka kas-

Liko-Noen viherseinät4.

Viherkattojen kehityskeskuksen viherseinät kastellaan viereisen lammen vedellä.
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4.

Yrityksen omistaja Libor Musil kiinnostui viherseinien mahdollisuudesta parantaa ilmanlaatua.

Viherseinät leikataan kaksi kertaa vuodessa.
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vavat koreissa. Toinen vaihtoehto on, että kasvit kasvavat kivivillassa. Kasvit tulisi 
olla vihreinä läpivuoden, tämän vuoksi niitä on jalostettu.

Seinät leikataan kaksi kertaa vuodessa ja samalla kasveja uudistetaan 20 % ko-
konaismäärästä. Ulkoviherseinän kasvit ovat paikallisia kasveja, jotta ne viihtyvät 
ympäristössään. Tämä tekee haasteelliseksi myynnin esim. Suomeen. Yhteistyötä 
yritys tekee Saksassa ja Britanniassa.

Lisätietoja: https://www.liko-noe.com/

4.

Yrityksen katto toimii viherkattona.
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Blazovicessa sijaitsevaa isoa maatalousyritys Bonagroa esitteli jo eläkkeellä oleva 
entinen eläintuotannon johtaja Jan Votja.

Yritys perustettiin vuonna 1994 yhtiöittämällä maatalousosuuskunta Šlapanice. 
Myöhemmin yritykseen sulautui useita muita osuuskuntia, jolloin yrityksen koko 
suureni huomattavasti. Nykyisellään yhtiössä on 19 pääosakasta, jotka ovat os-
taneet osuudet 3 200 alkuperäiseltä pienosakkaalta, joiden omistus oli aikanaan 
muodostunut kolhoosien purkamisesta. Työntekijöitä yhtiössä on 135, joista 
noin 40 vastaa karjan hoidosta.

Maatalousmaan pinta-ala on 4138 hehtaaria ja se on Brno-Venkovin alueen 
suurin maatalousyritys. Kohde sijaitsi historiallisella alueella, jossa on käyty ns. 
kolmen keisarin taistelu. Napoleon taisteli Itävallan ja venäjän armeijoita vastaan 
voittaen taistelun. Tilan nimen alkuosa juontaa tästä taistelusta. Esittelijä kertoi, 
että taistelu alueella jatkuu edelleen, mutta nykyään taistellaan ilmastonmuu-
tosta, kuivuutta, markkinataloutta ja byrokratiaa vastaan. Vaikka näitä vastaan 
taistellaan lujasti, tuntevat he silti usein olevansa häviöllä.

Viljely
Alueen pinta-alasta noin 100 hehtaaria on pysyvää nurmea ja muu ala on nor-
maalissa viljelykäytössä. Pää viljelykasveina ovat viljat (1800 ha), sokerijuurikas 
(525 ha), maissi (820 ha), rehukasvit (mm. sinimailanen 440 ha) ja rypsi. Vuo-

Maatalousyritys Bonagron biokaasuntuotanto.

Jan Votja suhtautuu intohimoisesti maatalousyrityksen toimintaan.
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sittainen tuotanto on 28,5 tuhatta tonnia sokerijuurikasta, 6,4 tuhatta tonnia 
viljaa ja 29,3 tuhatta tonnia maissia. Vuonna 2021 vehnän keskisato suotuisten 
olosuhteiden vuoksi oli 8,4 tonnia per ha.

Tilalla on lisäksi 20,5 hehtaarin viinitarha, jonka tuottamat rypäleet toimitetaan 
Templá€ské sklepy ejkovice viinitukkurille. Alue sijaitsee pääosin noin 200–400 
metriä merenpinnasta ja keskimääräinen vuotuinen sademäärä on noin 490 mm. 

Maidontuotanto
Kotieläintuotannossa yritys keskittyy pääasiassa maidontuotantoon. Tilalla on 
1150 Holstein-rodun lehmää kahdessa eri pihatossa, yhteensä nautoja on vasi-
kat mukaan lukien 2300 kappaletta. Maidon keskituotos on 10 800 litraa vuo-
dessa ja vuosittain yritys tuottaa 8,5 miljoonaa litraa. Makuualustana lypsäville 
lehmille käytetään jonkinlaista olki- kalkki sekoitusta bakteerien ja patogeenien 
eliminoimiseksi. Päätilakeskuksen navetassa on 320 paikkaa lypsäville naudoille 
ja ne on jaettu neljään eri ryhmään eläinten tuotoksen mukaan. Huippuryhmän 
lehmät lypsävät keskimäärin 38 litraa päivässä. Tilalla jossain vaiheessa ollut 
huippuyksilö on lypsänyt jopa 74 litraa päivässä. Lypsy tapahtuu 36 paikkaisessa 
Lavalin toimittamassa kalanruotoasemassa. 

Pihaton katossa on eristys, jotta kesäaikoina ainakin osa auringon lämpösätei-
lystä saadaan blokattua. Sonnivasikat myydään muualle, mutta nykyään hinta 

5.

Kotieläintuotannossa yritys keskittyy pääasiassa maidontuotantoon. 
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Kalusto
Pääasiassa tilan traktorit ovat John Deere sekä New Holland merkkisiä, mutta 
löytyy myös kaksi Zetoria, joilla ei kylläkään tehdä enää mitään raskaita töitä. 
Pyörätraktorien lisäksi on myös yksi Challenger merkkinen telatraktori. Itsekulke-
via ajosilppureita on kuusi rehun ja maissin korjuuseen. Lisäksi löytyy lukematon 
määrä muuta kalustoa sekä kuorma-autoja.

Biokaasulaitos
Tilalla on omatoimisesti vuonna 2012 rakennettu biokaasulaitos, jonka reaktori-
tilavuus on 4 800 m3. Pääkomponenttien toimittaja on tšekkiläinen Witkowitz ja 
reaktori on teräselementtirakenteinen. Laitoksen rakentamiseen ei saatu inves-
tointitukea. Sähkön syöttötariffisopimus on tehty, mutta se on jo päättynyt. Ra-
kentamisvuosi oli viimeinen vuosi, jolloin Tšekissä näitä syöttötariffisopimuksia 
tehtiin. CHP-yksikkönä on 12 sylinterinen Jenbacher, jonka sylinteritilavuus on 
49 litraa ja sähköteho 1 MW. Käyttöaste on saatu pidettyä hyvänä: normaalien 
lyhythuoltojen lisäksi on tehty yksi suurempi kymmenen päivää kestänyt huolto.

Syötteet
Viljellystä maissista syötetään päivässä noin 50 tonnia biokaasureaktoriin ja 
noin 30 tonnia lehmille. Maissin lisäksi reaktoriin ladataan 20 tonnia lantaa 
vuorokaudessa sekä lisäksi vettä, jotta massan kuiva-aine pitoisuudeksi saadaan 
tavoiteltu 7,5 %. Reaktorin viipymäksi ko. syötteillä tulee 56 vuorokautta. Laitok-
sen kaasuteho on noin 2,9 MW. 

on niin alhainen, että myynti ei ole kannattavaa. Osa hiehoista myydään myös 
ympäri Eurooppaa ja jopa Turkkiin asti.

Tilalla ei ole omaa meijeriä, vaan maito kuljetetaan 80 km etäisyydellä sijaitse-
vaan meijeriin. Tilalla on myös maitoautomaatti, josta kuka tahansa voi tulla 
ostamaan raakamaitoa 15 korunan (n. 0,60 €) litrahinnalla. Erillisenä liiketoi-
mintana yritys valmistaa omassa keittiössään päivittäin noin 450 lounasta, jotka 
toimitetaan lähialueelle.

5.

Tilan kalusto on lukumäärältään mittava.
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5.

Biokaasulaitos on toiminut vuodesta 2012. 

Suurikokoinen CHP-yksikkö on sähköteholtaan 1 MW. 
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5.

Käyttöaste on saatu pidettyä hyvänä säännöllisillä huolloilla.

Sähkön ja lämmön myynti kattaa 20 % tilan liikevaihdosta.
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Kerran reaktori on jouduttu avaamaan, jotta on saatu poistettua reaktorin 
pohjalle kertynyt kiintoaine. Kaikkia tilan lantaa ei pystytä hyödyntämään bio-
kaasulaitoksessa, vaan osa levitetään suoraan pelloille ja osa lannasta separoi-
daan kuivikkeeksi eläimille. Tulevaisuudessa tavoitteena on kuitenkin separoida 
kuivike mädätteestä, jolloin siitä tulee hygieenisempää. Mädätettä varastoidaan 
tilan alueella säiliöissä, jotka ovat tarkan viranomaisvalvonnan alla. Peltolevitys 
tehdään sadonkorjuun jälkeen multaavalla ja peittävällä levittimellä.

Sähköntuotanto
50 % tuotetusta sähköstä tarvitaan tilan omassa toiminnassa ja toinen puoli 
myydään verkkoon. Verkkoon myytävästä sähköstä saadaan 160 e/MWh. CHP:n 
tuottama lämpö käytetään tilan rakennusten ja pesuvesien lämmittämiseen, 
jonka lisäksi lämpöä toimitetaan alueen lastentarhaan, kouluun, uimahalliin ja 
muihin rakennuksiin. Puintiaikaan lämpöä käytetään myös viljan kuivaukseen.

Johtopäätökset
Tuotantosuunnittain yhtiön liikevaihto jakaantuu seuraavasti: lypsylehmät ja 
lihakarja 40 %, sähkön ja lämmön myynti (biokaasu) 20 % ja viljelykasvit 40 %. 

Vaikka Suomessakin on jo isoja nautatiloja, oli tämä vierailukohde kuitenkin ko-
koluokaltaan aivan jotain muuta. Käytännön toiminta on kuitenkin hyvin saman 
kaltaista ja myös haasteet sekä ongelmat voi jo näinkin lyhyen vierailun perus-
teella todeta hyvin yhteneväisiksi verrattaessa Suomeen. Kustannukset nousevat 
koko ajan ja myydyille tuotteille on lähes mahdoton saada tuotantokustannus-
ten nousua vastaavia hinnankorotuksia.

Votjasta paistoi usko maatalouteen ja hänen asiantuntemuksensa sekä esitysta-
pansa oli hyvin vakuuttavaa, vaikka hän olikin jo eläkkeellä tehtävästään. 

Energiaperspektiivistä tarkastellen tila on täysin omavarainen sekä sähkön että 
lämmön suhteen. Biokaasulaitoksen olemassaolosta johtunee myös, että aina-
kaan päätilalla ei aurinkosähköjärjestelmää oltu hankittu, koska biokaasulaitok-
sen avulla saadaan sähköä kokoaikaisesti.

Lisätietoja: https://bonagro.eu/

5.

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke           22



Koctelec na Hanéssa sijaitseva maatilayhtiö Skupina Rols koostuu useammasta 
tilakeskittymästä, joista yhdestä vierailimme.Yhtiötä esittelevä eläintuotannon 
johtaja ja yksi yhtiön omistajista Jaroslav Kozárek kertoi, että kahteen kuukau-
teen ei ole satanut ja kiitteli, että toimme sateen tullessamme. 

Yhtiö oli vastaavanlainen kolhoosin pohjalle toteutunut yhtiö kuin edellisenkin 
päivän maatilakohde Bonagro. Yhtiön viljely pinta-ala on 4 400 hehtaaria ja 
viljelykasveina ovat ohra, vehnä, sokerijuurikas, unikko, kumina, maissi ja sini-
mailanen. Lypsylehmiä on 420 ja emakoita 250. Kuivuus on haitannut viljelyä 
erityisesti kahden viimeisen vuoden aikana ja samoin kuin Suomessa on heilläkin 
siirrytty tästä syystä yhä enemmän syysviljoihin.

Juustola
Jo pidemmän aikaa lypsykarja- ja sikatalouden kannattavuus on ollut erittäin 
haasteellista ja koko ajan on pitänyt keksiä uusia säästökohteita tai vastaavasti 
uusia tuotteita. 

Viimeisenä uutena tuotantosuuntana on ollut oman juustolan valmistuminen 
2021 helmikuussa. Tilalla tuotettu maito on erittäin laadukasta ja he kokivat, 
että meijeri ei maksa siitä maidon laatuun nähden riittävää hintaa. Maidon 
rasvaprosentti on yli 4, valkuainen 3,5 ja solut 150 000.  Puolet tilan tuottamas-
ta maidosta jalostetaan tilan juustolassa (n. 150–160 tuhatta litraa). Juustolan 

Maatilayhtiö Skupina Rolsin biokaasuntuotanto 6.

Jalostusyritys CRV Czech Republicin Holstein-rodun tuotepäällikkö Roman Hruda ja Skupina 
Rolsin eläintuotannon johtaja Jaroslav Kozárek.
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rakentamisinvestointi oli kokonaisuudessaan 1,7 milj. euroa.
Tilan juustolan Sýrárna ROLSin tuotteita markkinoidaan ja myydään monil-
la tavoin, mm. toreilla ja marketeissa. Markkinointiyhteistyötä tehdään myös 
läheisen teurastamon tuotemyynnin kanssa. Paikallisten tuotteiden markkinointi 
ja myynti on kuitenkin vaikeaa, vaikka paikallisuutta korostetaankin puheissa 
samoin kuin Suomessa. Ostajalle valinta on haastavaa, oman juuston pelkkä 
tuotantokustannus on 95 korunaa ja samalla hyllyllä saattaa olla saksalaista 
goudajuustoa, jonka hinta on 93 korunaa.
 
Biokaasulaitos 
Käyttömenojen karsimiseksi ja kiertotalousajattelun vuoksi tilalle rakennettiin 
biokaasulaitos jo vuonna 2004, jonka sähköteho on 640 kW (kaasuteho n. 
1,9 MW). Valmistaja on sama kuin eilisessäkin kohteessa eli Witkowitz. Lämpö 
käytetään tilakeskuksen rakennusten ja läheisen teurastamon lämmittämiseen. 
Puintiaikana biokaasulaitoksen lämmöllä kuivataan noin 5 000 tonnia viljaa. 

6.

Syöte viipyy reaktorissa jopa 90 päivää.
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Syötteet 
Syötteenä laitoksella käytetään naudan- ja sianlannan lisäksi teurastamolta 
tulevaa rasvaa ja peltosyötteitä, mm. juurikkaan naattia. Nautojen ruokintajäte 
syötetään myös reaktoriin. Syötteen viipymä reaktoreissa on poikkeuksellisen 
pitkä, 90 päivää. Päivittäin syötettävä määrä on yhteensä 120 m3, josta voi pää-
tellä reaktoreiden yhteistilavuuden olevan n. 11 000 m3. Pitkä viipymä parantaa 
Kozárekin mukaan kuivikkeeksi separoitavan mädätejäännöksen laatua, vaatien 



vastaavasti enemmän reaktoritilavuutta. Rasvaa ei tarvitse hygienisoida, vaan se 
syötetään suoran reaktoriin. Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että syötteenä olisi 
käytetty myös teurastamolta tulevia mahoja yms., mutta se ei lupateknisesti on-
nistunut. Kozárekin mielestä vanhemmat biokaasulaitokset olivat parempia siitä 
syystä, että niihin syötettiin monipuolisemmin syötteitä, kun vastaavasti viime 
aikoina laitokset ovat olleen enemmän ”maissisuppiloita”. 

6.

CHP-yksiköitä on neljä.
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Sähköntuotanto
Sähköntuotantoon on valjastettu neljä Tedom-merkkistä tšekkiläistä 160 kW:n 
CHP-yksikköä. Rikkivetyä ei poisteta ennen moottoria, koska sianlannan osuus 
on pieni ja naudan lannasta sitä ei juurikaan muodostu. Tarvittaessa rikkivedyn 
määrää pienennetään jo reaktorissa pumppaamalla sinne vähäinen määrä ilmaa.

Sähkön myynnille ei ole syöttötariffia, eikä myöskään investointitukea ole saatu, 
koska Tšekissä tukea myönnetään aloittaville ja pienille yrityksille, eikä lainkaan 
isoille toimijoille, joiksi heidätkin luetaan. Kysyttäessä miksi kaasua ei käytetä 
paikallisesti ajoneuvojen ja maatalouskoneiden polttoaineena, vastaus oli, että 
asia on kehitteillä. Liikennekäyttö vaatisi investointia kaasun jalostukseen ja 
ajoneuvojen muuttamiseen kaasukäyttöisiksi. Muutamat biokaasulaitokset ovat 
panostamassa asiaan, mutta päätrendinä on edelleen sähköntuotanto. Nykyi-
nen sähkön hinnan nousu näyttäisi omalta osaltaan pitävän sähköntuotantoa 
edelleen parhaana vaihtoehtona. Vierailuajankohdan (marraskuu 2021) sähkön 
myyntihinta oli 140 MWh. 



6.

Rikkivetyä on niin vähän, että sitä ei tarvit-
se poistaa ennen moottoria.

Kuivikkeena käytetään mädätteestä se-
paroitua kuivajaetta.
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Navetta
Navetta on rakennettu sillä periaatteella, että lehmillä olisi mahdollisimman 
hyvä olla. Tästä syystä myös tässä pihatossa on lämpöeristetty katto ja makuu-
paikoilla on kumimatto. Kuivikkeena käytetään aiemmin mainittua mädätteestä 
separoitua kuivajaetta. Katon harja on samaan tapaan auki kuin suomessa, jotta 
ilma vaihtuu riittävästi. Lehmien ruokinnan hoitaa yksi henkilö. Jaloittelualueil-
la on koko pihaton pituiset lantaraapat, jotka huolehtivat lannan siirtymisen 
lietekuiluun. Vastaavanlainen ratkaisu ei toimisi suomessa, koska raappojen ns. 
vetopäät sijaitsevat pihaton ulkopuolella ja suomessa ne jäätyisivät talvella var-
masti jumiin.

Lypsyä varten on 12 paikkainen kalanruototyyppinen lypsyasema ja lypsy ta-
pahtuu kaksi kertaa päivässä. Keskituotos on tällä tilalla 9 500 litraa, eikä sitä 
yritetäkään suuremmaksi, jotta lehmien terveys pysyisi hyvänä. Nautojen kaikki 
ruoka tulee omalta tilalta. Eläintilojen hygieniasta huolehditaan sumuttamalla 
navettaan nestettä, johon on sekoitettu 4 % suoloja ja määrätyin aikavälein vaih-
dettavaa desinfiointiainetta. Kyseessä on siis ilmeisesti myös jonkinlainen ioni-
sointikäsittely. Sumutusta ei tehdä pesun yhteydessä, vaan automaattisesti kaksi 
kertaa päivässä eläinten ollessa sisällä. Kozárek käytti menetelmästä fogaatto-
ri-nimitystä, joka viittasi mitä ilmeisemmin englannin kieleen.



6.

Lypsy tapahtuu kaksi kertaa päivässä kalanruotolypsyasemalla.

Syötteenä laitoksella käytetään naudan- ja sianlantaa sekä teurastamolta tulevaa rasvaa ja pelto-
syötteitä.
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6.

Uusi juustola sijaitsee navetan ja biokaasu-
laitoksen vieressä.

Runsaat juustomaistiaiset tekivät hyvin 
kauppansa.
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Johtopäätökset
Vierailun lopuksi saimme maistella tilan juustolan tuotantoa mielenkiintoisella 
tarjoilukonseptilla. Juustopöytä katettiin ”vasikkaosastolle” seinustalta kaapatun 
trukkilavan päälle. Tarjolla oli useampaa eri versiota tilan juustoista, suurimmak-
si osaksi kermajuustoja.

Tila oli historialtaan ja perustoiminnaltaan hyvin saman tyyppinen edellispäi-
vän biokaasukohteen kanssa, poikkeuksena oma juustola. Kozárek oli yhtiön 
osaomistajana myös hyvin perillä tuotantokokonaisuudesta. Erityisesti hänestä 
jäi mieleen positiivinen nauru lähes jokaisen puheenvuoronsa lopussa.

Lisätietoja: https://www.skupina-rols.cz/



Tšekkiläinen P&L-niminen yritys myy ja huoltaa maatalouskoneita. Sumperkissa 
sijaitsevan yrityksen sivutoimipisteen liiketoiminnan johtaja Pavel Unar kertoi, 
että suomalaisten valmistajien edustuksina myynnissä on Sampo puimurit ja 
metsäkoneet, Kesla, Elho ja Palax. 

Tämäkin yritys on perustettu vanhan kolmesta maatilasta koostuvan kolhoo-
sin raunioille, jonka viljelyala oli 1600 hehtaaria. Tšekin itsenäistyttyä nykyisen 
omistajan isä osti alueen rakennukset. Hankinta rahoitettiin paikallisten pankki-
en rahoituksella, jonka vakuutena toimi mm. pelto, joka sosialismin päättymisen 
jälkeen luovutettiin takaisin entisille omistajasuvuille. 

Sumperkissa sijaitsevan sivutoimipisteen lattiapinta-ala on n. 10 000 m2.  Pää-
toimipiste sijaitsee toisessa kaupungissa, jossa pinta-alaa on 45 000 m2. Lisäk-
si yrityksellä on muita pieniä sivutoimipisteitä ja omien koneiden valmistusta. 
Omien koneiden valmistus on osittain samalla tuotekehitystä, jossa he toteutta-
vat asiakkailta saatuja kehitysehdotuksia ja testaavat niitä käytäntöön. Heidän 
itse kehittämistä koneistaan neljä on saanut Zlatý klas (Kultainen korva) -palkin-
non. Työntekijöitä koko konsernissa on yhteensä 140.

Viime aikoina tuotteiden hinnat ovat nousseet aiempaa nopeammin. Aiemmin 
uusi hinnasto on tehty vuosittain, mutta kuluneen vuoden aikana on tehty jo 
neljä hinnantarkistusta marraskuuhun mennessä. 

Konemyynti P&L4.

Pavel Unar (keskellä) kertoi koneiden hintojen nousseen viimeaikoina. Vieressä Marketa Sindelo-
va tulkkaa.
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Esittelyhallissa oli esillä omavalmisteiset koneet ja muutamia edustuksessa olevia 
pienempiä koneita. Tarjolla oli pienet maistiaiset paikallisesta luumusadosta 
valmistetusta alueelle tyypillisestä juomasta.

4.
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Osallistujissa kiinnostusta tuntui herättävän erityisesti kiinteistötraktori.

Huoltohallissa oli useampi traktori huollossa, jotkut vähän isommassakin re-
montissa ns. kone levällään. Kysyttäessä kokemuksia Samposta Unar totesi, että 
heidän toimipisteensä alueelle Sampo on liian pieni koska peltopinta-alat ovat 
suuria. Tästä johtuen Sampon myynti on painottunut enemmän maan länsi 
osaan, jossa ei tarvita yhtä isoja koneita. Myynnin osalta kaksi viimeistä vuotta 
on ollut hiljaista, mutta aiemmin he ovat myyneet n. 10 Sampo-puimuria vuo-
dessa. Sampo Harvestereita on myös myyty jonkin verran, samoin kuin ajokonei-
ta.

Suosituin traktorimerkki Tšekissä on tilastojen mukaan John Deere, seuraavana 
Case, New Holland ja Deutz Fahr. Traktorit vaihdetaan uuteen n. 6 000–7 000 
tunnin vaiheilla tai sitten ne ajetaan loppuun. 

Zetorista keskusteltaessa Unar kertoi, että sosialismin aikaan Zetor valmisti kaik-
ki komponentit itse, mutta nykyään ne valmistetaan eri valmistajien osista, min-
kä vuoksi Zetorit eivät ole enää yhtä luotettavia. Traktorit ilman elektroniikkaa 
olivat paljon luotettavampia kuin nykyään, mutta toki käytettävyys on elektronii-
kan lisääntyessä parantunut. 



Johtopäätökset
Konekauppa ja huoltotoiminta näytti hyvin samankaltaiselta kuin Suomessa ja 
ongelmana olivat samat asiat mm., että huoltotarpeisiin herätään vasta seson-
kien kynnyksellä.

Lisätietoja: https://www.pal.cz/

4.

Huoltohallissa oli useita traktoreita huollettavana.
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Tasaisten peltomaisemien jälkeen siirryimme vähän enemmän korkeuseroja sisäl-
tävän tien kautta Trautmannsdorfin mikrovesivoimalalle. Pienehkössä Tonavaan 
laskevassa joessa oleva vesivoimala oli saatu valmiiksi aivan lähiaikoina. 

Laitoksen omistajana on eräänlainen energiayhteisö, Energiepark, joka hank-
kii sähkönsä uusiutuvalla energialla tuotettuna. Yhteisö koostuu pääasiassa 
luomuviljelijöistä ja se omistaa mm. 54 tuulivoimalaa sekä biokaasulaitoksia. 
Biokaasulaitosten kaasu jalostetaan käytettäväksi maakaasun sijasta pumpaten 
se ilmeisesti osittain maakaasuverkkoon ja osittain liikennekäyttöön. Maatilat 
toimittavat aurinkosähköä yhteisölle myös omista aurinkosähkövoimaloistaan, 
kuten myös biokaasusyötteitä yhteisön biokaasulaitoksille.

Esittelijänä kohteessa toimi Josef Petschko kertoen samalla toimivansa esitte-
lijänä myös seuraavassa hakelämpökohteessa ja päivän viimeisissä kohteessa 
viinitilalla. Josef kertoi toimivansa projektipäällikkönä ja konsulttina alueen 
uusiutuvan energian edistämis- organisaatiossa nimeltään AGRAR PLUS. Lisäksi 
hän kertoi olevansa luomuviljelijä kuten myös mukana oleva Hannes Raser, joka 
toimii paikallisen Energiepark-yhteisön hallituksessa. 

Virtaus
Joki, jossa voimala sijaitsee, on nimeltään Leithakanal ja se on isomman Leit-
ha-joen sivuhaara. Sen varsilla on historian saatossa sijainnut paljon vesivoimalla 

Trautmannsdorfin mikrovesivoimala 
ruuviturbiinilla

8.

Mikrovesivoimala toimii yksinkertaisella ruuviturbiinilla.
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8.

Opintomatkalaiset äänestivät palautekyselyssä mikrovesivoimalan ammattimatkan kiinnostavim-
maksi kohteeksi..

Laitos on valmistunut lokakuussa 2021.
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8.

Laitoksen konehuone on kompakti ja siisti. Hydraulikoneikolla säädetään mm. pato-
luukkua.
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toimivia myllyjä. Nykyisin joessa sijaitsee kahdeksan sähköä tuottavaa mikrovoi-
malaa, joista lokakuussa 2021 valmistunut vierailukohteemme on uusin. 

Kohdassa, jossa joen sivuhaara irtaantuu pääuomasta, on säännöstelypato, jolla 
tähän sivu-uomaan ohjataan aina mahdollisimman tasainen määrä vettä. Näin 
vältetään keväiset tulvat sivuhaarassa ja voimaloiden tuotto pysyy tasaisena. Ke-
säaikaista virtauksen pienentymistä ei kuitenkaan pystytä varmistamaan, koska 
pääuomasakin virtaus vähenee. 

Voimalan mitoitusvirtaus on 7 m3 sekunnissa ja pudotuskorkeus ainoastaan 1,5 
metriä. Laitoksen nimellisteho on 79 kW ja laskennallinen vuosituotto n. 500 
MWh. Vierailuhetkellä virtaama oli sen verran pieni, että laitos tuotti sähköä n. 
45 kW:n teholla.

Yläveden korkeudesta huolehtii hydraulisesti säädettävä teräksinen patoluukku, 
joka sulamisvesien aikaan voidaan laskea alas mahdollistamaan suurempi vir-
taus estämään liiallista veden nousua yläpuolella. Voimalan alapuolisessa joessa 
on myös sen verran pudotusta, että isompienkaan virtaamien aikana alaveden 
nousu ei huononna laitoksen tehoa. Laitokseen kuului myös jo aiemmin käytössä 
oleva kalaporras, joka käytännössä oli jonkin verran kauemmas padosta kaivettu 
pieni uoma, jossa veden virtausta hidastettiin kivillä.



8.

Voimalan kohdalla oli kalauoma jo entuudestaan (puuston takana, uoman loppupää kuvassa 
keskellä).

Laitoksen nimellisteho on 79 kW ja laskennallinen vuosituotto n. 500 MWh. 
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Voimalan mitoitusvirtaus on 7 m3 sekunnissa ja pudotuskorkeus ainoastaan 1,5 metriä.

8.
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Tekniikka
Laitoksen kokonaistoimituksesta on vastannut itävaltalainen IB Mosbacher 
GmbH. Generaattorille voima saadaan alennusvaihteen kautta 3,5 metriä hal-
kaisijaltaan olevasta ”Arkhimedeen ruuvista”. Ruuvin valmistaja on belgialainen 
Vandezande, joka valmistaa myös erilaisia puhdistamoihin liittyviä laitteita, 
nostosiltoja, ym. 

Laitteisto on teknisesti hyvin yksinkertainen ylennysvaihteena toimivaa vaihde-
laatikkoa lukuun ottamatta. Ruuvi on laakeroitu molemmista päistään kan-
nakelaakerilla, jonka lisäksi alapäähän on asennettuna myös päittäislaakeri. 
Konehuoneen puolella on mainittu ylennysvaihde ja generaattorina toimiva 
oikosulkumoottori. Laitoksen kallein komponentti on eittämättä vaihteisto, joka 
muuntaa ruuvin n. 14 kierrosta minuutissa 1500 kierrokseen generaattorille. 

Vaihteen ja generaattorin välissä on lisäksi ns. kierrosvahti, joka pitää gene-
raattorin kierrokset vakiona. Kierrosvahtiin kuuluu myös hydraulisesti avattava 
jousikuormitteinen jarru, jolla sähköverkon häiriötilanteissa ruuvi saadaan py-
säytettyä sen jälkeen, kun vedentulo ruuville on ensin suljettu. Tuulivoimaloissa 
irti-kytkeytymisaika on maksimissaan yhden sekunnin. Tässä laitoksessa irti-kyt-
keytymisaika on kuitenkin vähän pidempi, koska luukun sulkemisen jälkeen vesi 
virtaa vielä jonkin aikaa ruuvin läpi ennen kuin jarru pystyy sen pysäyttämään. 
Investointi



Jännite, virta ja teho. Ruuvi on laakeroitu molemmista päistään 
kannakelaakerilla.

9.
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Kokonaisinvestointi on ollut n. 650 000, johon ei saatu investointitukea. Myy-
tävän sähkön hinta on 10–12 senttiä per kWh. Toiveena on, että investoinnin 
takaisinmaksuaika olisi n. 15 vuotta, riippuen tietysti sähkön hintakehityksestä. 

Johtopäätökset
Kohde oli erittäin mielenkiintoinen ja herätti väkisinkin ajatuksen: miksi ei myös 
meillä Suomessa? Koska noinkin vaatimattomalla pudotuskorkeudella pystytään 
tuottamaan kohtuu hyvin energiaa, löytyy Suomestakin varmasti sopivia kohteita 
vastaavaan toteutusmalliin. Toteutus oli yksinkertainen ja siisti, ja sopisi hyvin 
kohteisiin, joissa on olemassa olevat patorakenteet ja kenties rakennukset ovat 
jääneet vailla huolenpitoa. Ruuvivoimala on itsessään kalaystävällinen ja kun 
laitos luonnollisestikin varustettaisiin vastaavalla kalojen nousu-uomalla, toteu-
tuksen ei luulisi aiheuttavan merkittävää vastustusta.

Lisätietoja: https://energiepark.at/wasserkraft/



Itävallassa Rohraun kylän aluelämpölaitos on kylän paloaseman yhteyteen. Koh-
de on yksi seitsemästäkymmenestä alueellisen energiaosuuskunnan (Bioenergie 
NÖ) alaisuudessa toimivista uusiutuvan energian kohteista. Kohteen esittelystä 
vastasi jälleen Josef Petschko sekä Hannes Raser, joka on yksi osuuskunnan jäse-
nistä ja laitoksen toiminnasta vastaavista. Alueellisessa osuuskunnassa on 400 
jäsentä, jotka ovat pääasiassa viljelijöitä ja metsänhoitajia.

Lämmityskonsepti on toteutettu samalla tapaa kaikissa kohteissa, jotka sijait-
sevat eri puolilla Itävaltaa. Jäsenet vastaavat paikallisesti hakkeen toimituksesta 
laitokselle. Paikallisen osuuskunnan hoidossa on 70 kohdetta. Koko Ala-Itäval-
lassa kohteita on n. 800 ja koko Itävallassa 2 200.

Osuuskunnan toiminta
Rohraun laitokseen hake ostetaan paikallisista metsistä ja lämpö myydään asiak-
kaille aivan samaan tapaan kuin Suomessakin toimitaan. Toiminnan tavoitteena 
on saada hakkeelle parempi hinta kuin myytäessä se hakkeena suoraan markki-
noille. Osuuskunta ei itse tavoittele maksimaalista tuottoa, vaan tavoitteena on, 
että hakkeelle saataisiin mahdollisimman hyvä hinta paikallisesti. 

Käytännön toimet hoidetaan kohteissa paikallisesti ja osuuskunta vastaan ns. 
paperitöistä kuten laskutuksesta ja kirjanpidosta saaden siitä korvauksen. Roh-
raun lämpölaitoksen kohdalla osuuskunta omistaa kattilalaitoksen lisäksi myös 

Energiaosuuskunnan hakelämpölaitos Rohraussa9.

Hakelämpölaitos on paloaseman kyljessä.
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9.

Laitoksen kattila on teholtaan 200 kW. Järjestelmä on varustettu paineenpito-
pumpulla ja verkon pumppaus kahdella 
vuorokäyttöisellä pumpulla. 
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lämpöverkon sekä kiinteistöissä olevat lämmönsiirrinpaketit. Kyseessä on siis 
kokonaisvaltainen palvelu asiakkaille. 

Osuuskunta etsii koko ajan uusia kohteita. Jos mahdollisessa uudessa kohteessa 
herää kiinnostus asiaan, tehdään laskelmat ja sen pohjalta tarjous asiakkaalle. 
Kohonneesta maakaasun hinnasta johtuen tarjous johtaa nykyään aiempaa 
useammin myös toteutukseen. Uudeksi kilpailijaksi on yhä useammin tullut myös 
lämpöpumppuratkaisut.

Tekniikka
Laitoksen kattila on Hargassner merkkinen ja teholtaan 200 kW. Hakkeen syöttö 
kattilaan tapahtuu jousipurkain-ruuvi-yhdistelmällä. Järjestelmä on varustettu 
kahdella 2 m3 varaajalla. Paisuntasäiliön sijasta järjestelmä on varustettu pai-
neenpitopumpulla ja verkon pumppaus kahdella vuorokäyttöisellä pumpulla. 
Lämmönjakoverkon pituus on ainoastaan n. 250 m ja se on toteutettu muovi-
kanaalilla. Muissa kohteista korkeammasta lämpötilavaatimuksesta johtuen on 
käytössä myös teräsputkiverkkoja. 

Lämmitettäviä rakennuksia ovat mm. viereinen paloasema, kirkko, pappila, kou-
lu, yksi asuintalo ja kunnanvirasto. Kohteessa ei ole varakattilaa, vaan samaan 
kattilaan kytketään tarvittaessa öljypoltin. Isomman vian sattuessa kohdalle, 



Hannes Raser on yksi lämmitysvastaavista.

9.
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paikalle tuodaan osuuskunnan omistama ”mobiilikattila”, jota varten kattila-
huoneessa on valmius pikaliittämistä varten.
 
Talous
Liittymiskustannuksen n. 100 m2 asuintalolle Petschkon ja Raser kertoivat 
olevan n. 10 000 € luokkaa. Liittymiseen saa tukea aluehallinnolta ja valtiolta 
yhteensä n. 50 %. Lämmön veroton hinta asiakkaalle on n. 90 € MWh. Joissa-
kin muissa kohteissa on käytössä myös perusmaksu, mutta tässä kohteessa sitä 
ei peritä. Energian hinta on nykyään sidottu Ala-Itävallassa käyttöön otettuun 
omaan maatalouden energiaindeksiin aiemman neljän eri indeksisidonnaisuuden 
sijasta.

Öljyn veroton hinta alueella oli vierailuajankohtana n. 0,70 € litra, joten kattilan 
hyötysuhteesta riippuen hakelämpö on kalliimpaa kuin öljylämpö. Perusteena 
hakelämmityksen valitsemiselle on aluetalous sekä kiinteistöjen etäluettavat mit-
tarit. Lämmön myyjällä on myös mahdollisuus kiinteistökohtaisesti etänä muut-
taa mm. kohteen lämpökäyrää. Itävallassa pienemmät yksiköt on koettu kustan-
nustehokkaimmaksi ratkaisuksi kuin laajemmalla verkolla varustetut alueelliset 
lämpöverkot. 

Kattila on tulilla syyskuusta toukokuuhun, kesällä käyttövesi tuotetaan ilmeisesti 
sähköllä. Vuosittainen myyty energiamäärä on 280–300 MWh. Haketta toi-
mittavat osakkaat saavat tilityksensä hakkeen lämpösisällön mukaan. Hakkeen 



9.

Hannes Raser mittaa hakkeen kosteutta. Kosteusmittauksella määritetään hakkeelle 
lämpösisältö.
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kosteus mitataan sauvamittarilla, jonka avulla määritetään hakkeelle karkeasti 
lämpösisältö. Energiasisältö määrityksen oikeellisuutta valvotaan jälkikäteen 
tarkkailemalla kustakin toimituserästä saatavaa energiasisältöä laitoksen ener-
giamittarista. 

Johtopäätökset
Laitos oli keskieurooppalaiseen tapaan erittäin siisti sekä kattilahuoneen, va-
raston että ympäristönkin osalta. Itävaltalainen tyyli toteuttaa pieniä laitoksia 
lyhyellä lämmönjakoverkolla johtuu osin ehkä siitä, että kyläkeskittymät ovat 
pienemiä ja niitä on taajemmassa kuin Suomessa. Toisaalta syynä näyttäisi ole-
van myös kulttuurillinen ero, että pienempi nähdään kauniimpana ja toimivam-
pana vaihtoehtona. Kolmantena näkökantana asiaa selittää, että asiakkaat ovat 
valmiita maksamaan puulämmöstä enemmän kuin öljy- ja kaasulämmöstä, mikä 
mahdollistaa pienempien kohteiden kannattavuuden.

Lisätietoja: https://bioenergie-noe.at/anlageninfo/rohrau.html



Raser-Bayerin luomuviinitila sijaitsee Wienin ja Bratislavan välissä. Aiempia ener-
giakohteita mukana esittelemässä ollut Hannes Raser on perhetilan yksi omista-
jista. Koko perhe on yrityksen toiminnassa edelleen mukana, vaikka vetovastuus-
sa on jo keskimmäinen sukupolvi, sisarukset Michael Raser, joka vastaa viljelystä 
ja viininvalmistuksesta ja Daniela Raser, joka vastaa markkinoinnista ja myynnis-
tä sekä toimii myös viinitilan esittelijänä. 

Perheyrityksellä on vahvat arvot: valmistaa mahdollisimman laadukkaita sekä 
luonnonmukaisia tuotteita. Luomuviinit ovat myös vegaanisia. Laadusta kielii 
lukuista viinipalkinnot. Yritykselle on valmistunut hiljattain uudet viininvalmis-
tustilat. Viinin lisäksi tilalla valmistetaan myös muita tuotteita kuten mehuja ja 
likööriä. Tuotannon lisäksi tilalla järjestetään viinimaisteluita ja eri tilaisuuksia 
tunnelmallisessa miljöössä.

Lisätietoja: https://www.raser-bayer.at/

Luomuviinitila Raser-Bayer10.

Daniela Raser esittelee yrityksen uusia tiloja.
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Kaikin puolin onnistunut ammattimatka tarjosi laajan kattauksen uuden oppi-
mista erilaisista kohteista. Osallistujat olivat kohteissa erittäin aktiivisia ja kyse-
livät runsaasti. Aktiivisuuteen vaikutti varmasti myös tulkkaus Suomeksi, jolloin 
molemminpuolinen ymmärrys oli taattu. Ohjelma oli tiivis ja siirtymät kohteiden 
välillä linja-autolla tarjosivat hyvän hetken ajatusten vaihdolle vierailukohteista. 
Osallistujat jakoivat myös aktiivisesti kokemuksiaan maaseutuyrittäjyydestä ja 
energiateemoista. Osa osallistujista oli toisilleen entuudestaan tuttuja, mutta 
matkalla oli myös toisilleen uusia kasvoja. 

Matkalla mukana olleen toimittajan artikkeleita on julkaistu Maaseudun Tulevai-
suudessa ja lisäksi kohteista julkaistaan artikkeleita Bioenergia-verkkolehdessä.

Osallistujilta kerättiin palaute ja kokonaisarvosanaksi matka sai 6,3/7. Vierai-
lukohteiden osalta palaute jakautui melko tasaisesti ja pienellä erolle muihin 
kohteisiin parhaimpana kohteena pidettiin mikrovesivoimalaitosta. Palauteky-
selyssä kerättiin myös kohdeideoita tuleville matkoille. Vastauksiksi saatiin mm. 
tuulivoimakohde (selvitys kannattavuudesta/periaatteista kohdemaassa), laaja-
mittainen aurinkovoimala, hiekkalämpövarastot, lämmönvarastointi ylipäätään, 
biohiili ja paikallisiin ruokatuotantoketjun toimijoihin tutustuminen sekä ketjun 
yhteistyömuotojen avaaminen. Kohdemaaksi toivottiin eniten Tšekkiä, Sloveniaa 
ja Puolaa.

Yhteenveto11.

Ammattimatkan osallistujat sekä Hannes Raser ja Josef Petschko. Kuvan otti ystävällinen ohikul-
kija ehtonaan, että hänen koiransa pääsee kuvaan mukaan.
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Matkaraportin laativat yhteistyössä Manu Hollmén, Iida Hollmén ja Esa Merivalli.
Valokuvat Iida Hollmén.

www.energiayrittäjyys.fi
Facebook-ryhmä: Ravinteet ja energia käyttöön (aiemmin Energiayrittäjyydestä elinvoimaa)
Twitter:    @RavinneEnergia (aiemmin @Energiayritys)


