
31.5.2013 

   

 
 

Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke | projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä 
MW-Kehitys Oy  |  Pääskyntie 6, 34800 Virrat 
puh. 050 384 6851 |  y-tunnus: 1815521-1 

www.mw-kehitys.com  |  jonna.haapamaki@mw-kehitys.com 

 

 
 
Matkakertomus, Bioenergiamatka Hunsrück:in, Moselin ja Reinin alueille Saksaan 10.04.-14.04.2013 
 

Matka järjestettiin yhteistyössä ENY – hankkeen, Suomen Metsäkeskuksen Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja 

kannattavuushankkeen ja PoKo ry Kansainvälistyvä Ylä-Pirkanmaa – hankkeen kanssa. Yhteistyö onnistui 

loistavasti ja saimme Metsäkeskuksen osaamisen ja kontaktien, PoKo ry:n kohdealueen verkoston ja ENY 

uusiutuvan energian tuntemuksen avulla koottua upean monipuolisen matkaohjelman osanottajaporukalle. 

Matkalle osallistui järjestävien hankkeiden puolesta Suomen Metsäkeskuksen Veli-Pekka Kauppinen, PoKo 

ry:n Anu Schuoler, joka toimi matkalla myös tulkkina ja oppaana, sekä ENY projektipäällikkö Jonna Haapa-

mäki-Syrjälä.  

Matkalla oli mukana 21 bioenergia alan yrittäjää ja asiantuntijaa ympäri suomea. Pääosin osallistujat olivat 

metsä- /bioenergia-alan yrittäjiä Keski-Suomesta ja Ylä-Pirkanmaalta.   

Matkaohjelman pääosassa olivat uusiutuvan energian tuotantolaitokset ja keskieurooppalainen osaaminen. 
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Yleistä 

Saksa on energiakäytön tehokkuudessa ja säästöratkaisuissa edelläkävijä. Hajautettu bioenergiantuotanto 

on Keski-Euroopassa kannattavaa yritystoimintaa sekä maatiloilla että pienillä energiatuotantolaitoksilla, 

johtuen erityisesti siitä että tuotantoa tuetaan vahvasti valtion toimesta. Tästä johtuen hajautettua bio-

energiatuotantoa löytyy alueelta todella paljon ja toiminta on tilojen ja kylien kesken verkottunutta. Kateel-

lisena pystyimme toteamaan hajautetun tuotannon laajuuden. Suomalainen maaseutu on haja-asutusta, 

kun taas Keski-Euroopassa asuminen keskittyy pieniin kyliin, joissa esim. kaukolämpöverkon kattavuus on 

lähes 100 % vaikka verkoston mitta olisi vain muutaman kilometrin mittainen.  

Matkan tavoitteena oli tutustua alueen osaamiseen, uusiin ratkaisuihin uusiutuvan energian tuotannossa 

sekä osaamisen markkinointiin. Uusiutuvan energian ratkaisuiden lisäksi ryhmäämme kiinnosti metsäliike-

toiminta, metsän hoito ja yhteistyöverkosto metsästä lämmönkäyttäjälle.  

Matkaohjelma päivä päivältä 

Keskiviikko 10.4.2013 

Lento Tampereelta Frankfurt-Hahn:iin, mistä kuljetus läheiseen Sohren:in kylään. Majoittuminen maatila-

majoitukseen ”Gretenhof” www.gretenhof.de.  

Torstai 11.4.2013 

Aamulla tutustuimme majoituspaikan biokaasulaitokseen, joka on yhteisyritys muutaman naapurin kanssa. 

Laitoksen rakentaminen maksoi 1,5 Meur ja investointiin saatiin 10 % tuki, tällöin takaisinmaksu laitoksen 

osalta voidaan arvioida 20 vuodeksi. Laitos tuottaa kaasua vain sen verran kuin tarvitaan 250 kW/h sähkö-

tehon syöttämiseen verkkoon. Hinnat Saksassa ovat kuluttajalle 24 snt/kWh (sisältää siirtomaksun), tuotta-

ja taas saa 20 snt/kWh. Laitoksen myynti on noin 1200 eur/d ja tuotantoa on 8600 h/a. Raaka-aineena lai-

toksessa käytetään seosta, joka sisältää maissia 50 %, heinää 20 % ja viljaa 30 % + lietettä tilan sikalasta 7 

m3/d. Raaka-aineet kasvatetaan lähialueen pelloilla; pinta-alaa tähän kuluu noin 100 ha. 

 

 
Oppaamme Anu Schuoler tulkkaa Gretenhofin isännän kertomaa tilan biokaasulaitoksen toiminnasta, oike-
alla tiluksilla käytössä ollut kulkuneuvomme. 

http://www.gretenhof.de/
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Aamupäivän ohjelmaan kuului myös Morbach:in Energielandschaft – keskus, missä meille tarjottiin opas-

tettu kierros kunnan omistamalla alueella (146 ha). Alue on entinen USA:n ammusvarasto. Porukalla mie-

timme oliko Elvis täällä palvelemassa… Nyt alueelle on kunnan kehittämänä löydetty uutta käyttöä uusiutu-

van energian tuotantoon, yritystoimintaan ja koulutukseen liittyen. Alueella sijaitsee kattilavalmistajien 

näyttely, iso tuulipuisto, aurinkoenergianrinne sekä biokaasulaitos ja biokaasulaitoksen lämpöenergiaa 

hyödyntävä pellettilaitos. Kunnan tavoitteena on olla täysin omavarainen energian suhteen uusiutuvilla 

tuotettuna. Saksassa on uusiutuvien energioiden tuottoa kannustettu myös siten että uusiutuvilla tuotetul-

la sähköllä on aina etuajo-oikeus valtakunnan verkkoon. 

 

   
 

Valtavat etelärinteet täynnä           Pelletöintilaitoksen raaka-ainetta hiplaamassa 
aurinkopaneeleita 
 

Tuulivoima Morbach:in alue: 

14 tuulimyllyä (vanhin 2003 rakennettu), joista yksi on kunnan asukkaiden omistuksessa, muut valmis-

tajan (Juwi). Myllyjen omistaja maksaa vuokraa maanomistajalle 22 000 eur/a. Tästä kertyykin hyvä 

summa kunnan kassaan. Myllyjen koko on 2 MW/mylly ja sähköntuotanto yhteensä 3000 MWh/a. Tuu-

limyllyt olivat kooltaan 100 m korkeita, siiven pituus 40 m ja niiden hinta on 1,2 Meur/asennettu MWh. 

Myllyjen pyöriminen alkaa kun tuulennopeus on 3,5 m/s, alueella keskimääräinen tuulen nopeus on 6 

m/s ja kun 23 m/s ylittyy siivet kääntyvät kyljittäin tuuleen rikkoutumisen estämiseksi. 

 

Aurinkoenergia Morbach:in alue: 

Alueella aurinkopaneeleja 20 000 m2, tuotto yhteensä 2000 MWh/a (riittää 1400 asukkaan sähköntar-

peeseen). Alueella tehdään paljon aurinkoenergian kehitykseen tähtäävää tutkimusta, testauksessa on 

mm. auringon mukaan kääntyvät aurinkopaneelit. Ongelmana niissä on korkea hinta ja rikkoutumis-

herkkyys. Lisäksi alueella kehitellään Afrikkaan toimitettavia vedenpuhdistuslaitteita, jotka perustuvat 

aurinkoenergiaan. Aurinkopaneelikentän laitteet omistaa Juwi, uusiutuvien suosion myötä yritys on 

kasvanut kymmenessä vuodessa 15 työntekijän yrityksestä 1500 työntekijän yritykseksi. 
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Biokaasu Morbach:in alue: 

Biokaasulaitoksen tuotanto on 500 kW sähköä ja 700 kW lämpöä. Lämpö käytetään viereisellä pelletti-

laitoksella raaka-aineen kuivaamiseen. Biokaasulaitoksen raaka-aineena on seos, jossa 50 % maissia, 40 

% viljaa ja 10 % heinää. Laitoksen raaka-aineista maissi olisi paras, mutta käyttöä rajoittaa se, ettei sen 

kasvatus ole ympäristöystävällistä mm. torjunta-aineiden käytön vuoksi. Maissille pyritäänkin jatkuvasti 

etsimään korvaajaa. 

 

Pelletin tuotanto Morbach:in alue: 

Pellettilaitos on rakennettu entiseen pommien huoltosuojaan, raaka-aineena käytetään havupuuta, 

jonka kosteus on laitokselle tuotaessa 40 %. Raaka-aine ajetaan murskan läpi, sillä laatu on kokojakau-

maltaan epätasaista. Lopputuloksena saadaan 1 mm jae, joka kuivataan biokaasulaitoksen tuottamalla 

lämmöllä 10 % varastointi kosteuteen. Ennen pelletiksi puristamista jae kostutetaan 14 % kosteuteen. 

Laitoksen tuotanto on 15 000 tn pellettiä/vuosi. Pelletin hinta 250 eur/tn. 

 

    

 
 

Kokonaisuus ratkaisee, kaikelle tuotetulle energialle ja rejektille pitää olla käyttäjänsä, Morbachin 
energiakeskuksessa oli esillä paljon tietoa uusiutuvan energian tuotannosta ja siitä miten verkostoja 
muodostetaan. 

 

Lounas nautittiin Moselin rannalla kauniissa Traben-Trarbachin kylässä, josta matka jatkui Masburgin ky-

lään, Pflanzenhofin tilalle, joka ansaitsee toimeentulonsa viljelemällä energiapuuta. Tilalla viljellään ly-

hytkiertoviljelynä pajua ja akasiaa yhteensä 16 ha alalla energiapuuksi. Tilalla energiapuu myös jatkojaloste-

taan hakkeeksi. Tilalla on testattu useita lajikkeita pajua, tuottavimmaksi ja kestävimmäksi oli löydetty ruot-

salainen lajike. Pajua istutetaan joka vuosi, istutustiheys 12 000 kasvia/ha. Istutus tapahtuu koneellisesti. 

Pajun korjuu tapahtuu myös koneellisesti tuunatulla maissipuimurilla. Korjattu paju saa kuivua ½ vuotta 
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ennen haketusta. Hehtaarin ala tuottaa haketta 5000 l/vuosi öljyn energiasisältöön verrattuna. Tämän tilan 

vanhimmat pajut olivat 5 vuotiaita. Peltokohtaisesti EU sallii 4-5 satoa eli 20 vuotta on lyhytkiertotuoteraja. 

Pajun viljelyyn ei saa tukea.   

 

Akasia taas on meille suomalaisille hiukan oudompi puulaji. Akasian kasvatus puhdistaa maaperää. Kuiva-

tettu akasia ei lahoa eikä siitä irtoa tikkuja. Kun puu on kuoriutunut, niin se käytetään lasten lelujen valmis-

tukseen. Myyntihinta on 80–100 eur/m3. 

 

 
 
Vähän suomalainen metsänomistaja/bioenergia-ammattilainen ihmetteli pajuviljelmän touhua. Olivathan 
kaikki alueen tienvarret täynnä sellaista puskaa, mistä energiapuuta olisi saanut ihan useamman kylän tar-
peisiin. Kuitenkin kiinnostuneina kuuntelimme pajun jalostamisen taitoa ja otimme paljon kuvia teemalla 
”minä ja paju”. Huomaa täysin suorat istutusrivit. 
 
 

Perjantai 12.4.2013 

Perjantaiaamuna jätimme taakse Sohren:in kylän ja matka jatkui kohti Külz:in kylää www.kuelz.de. Kylä on 

omavarainen reilun 500 asukkaan kylä. Käytössä on kaikkea uusiutuvan energian saralta, aurinkoenergia 

(13 MWh/a), tuulipuisto (10770 MWh/a vs. kylän sähköntarve 1000 MWh/a) ja lähilämpöverkko biomassal-

la; pellettilämmitys (340 MWh) ja polttopuut (korvataan vuodessa 4000 l polttoöljyä). 

http://www.kuelz.de/
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Kylän pormestari esitteli kylän energiasuunnitelmat ja tämän hetken tilanteen. Esittelystä paistoi ylpeys 

siitä, että on haluttu investoida uusiutuvaan energiaan ja täten halutaan olla edelläkävijöitä.  

”Erikoisuutena” kylällä oli polttopuiden huutokauppa. Kunnan 180 ha metsistä oli varattu 300 m3 oman 

kylän tarpeeseen, pormestari määräsi huutokaupassa pohjahinnan ja sitten kaupattiin. Hinta havupuulle 

noin 20 eur/m3, tammelle ja pyökille 30 eur/m3, molemmat hinnat sisältävät alv 19 %. 

Kylän lämpöverkkoon tuotetaan lämpöä 200 kW puupellettikattilalla. Pellettikattilan investointikustannus 

on 240 000 eur, josta vähennetään liittovaltiolta ja uusiutuvien energioiden tukirahastosta saadut tuet sekä 

alv => loppukustannukseksi 114 000 eur. Edullisuutta lisää se, että lämpöverkkoputkiston pituus on vain 

400 m. Lämpölaitoksen käyttökustannukset ovat 6,4 snt/kWh ja tuotantokustannukset 8,1 snt/kWh (sisäl-

tää investoinnin). Käytetyn pelletin hinta on 203 eur/tn. 

 

Vasemmalla: kylän laitamilta kaadetut tammet odottavat huutajaansa. Oikealla: vaikka tuulimyllyt sijaitse-
vatkin aivan asutuksen tuntumassa, ei tällä tunnu olevan vastaanpanijoita. Tuottavathan myllyt kunnan 
kassaan maavuokraa 20 000 - 30 000 eur/vuosi/mylly 

  

Seuraavana tutustuimme tuulivoimalarakentamiseen. Kävelimme rakennusprojektia varten tehtyä hiekka-

tietä rakennuspaikalle. Tien pitää kuulemma kestää 100 tn kuljetukset – uskomatonta. Matkalla rakennus-

paikalle tajusi myös sen, että kyllä, tuulimyllyn pyöriminen aiheuttaa melua. Tasainen viuhu korvissa väiste-

limme myllyn rakenteita kuljettavia valtavan kokoisia tähän tarkoitukseen suunniteltuja rekkoja. Rakennus-

paikalla väki hiljeni, myllyjen koko on varsin vaikuttava… uuden myllyn korkeus on 120–140 m ja siiven pi-

tuus jopa yli 40 m. Yhden myllyn rakentaminen täyteen mittaan kestää muutaman viikon. 
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Vasemmalla: korkea mylly vaatii korkean kurjen. Keskellä: kuljetuskaluston kestävä hiekkatie ei ollut kovin 
leveä – eikä myöskään kova. Rekkaralli rakennuspaikalle kestää monta päivää. Vasemmalla: 3 päivän ra-
kentamisen tulos… 
  

 
Hienolta paikalta ylängöllä katsottaessa näkyi 70 tuulimyllyä, osa niistä rakenteilla esim. siipiä vielä vailla. 

Vuoteen 2020 mennessä Saksan tavoitteena on olla tuulisähkön viejä => Tämä on helppo uskoa 
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Matka jatkui läheiseen Simmern:in kaupunkiin, missä tutustuimme alueellisen jätehuolto-organisaation 

toimintaan ja (Rhein-Hunsrück Entsorgung) yrityksen rakentamaan lämpölaitokseen, jonka polttoaineena 

käytetään viherjätettä yhteensä noin 12 000 tn; puutarhan jätteet, tuulikaadot, oksat ym.  

 

Rhein-Hunsrück:in piirikunnassa on asukkaita noin 100 000 ja talouksia 43 000. Viherjätteen keräyspisteitä 

löytyy piirikunnan alueelta 120 kpl. Keräyspaikoille on mahdollista tuoda jätteitä ympäri vuoden ja vain 

kyseisellä yrityksellä on oikeus käsitellä tämän tyyppistä jätettä. Aiemmin viherjäte levitettiin pelloille tai 

viiniköynnösten väliin.  

 

Viherjäte on polttoaineena lämpölaitokselle, jonka tuottamalla energialla (3400 MWh) lämmitetään vieres-

sä sijaitsevat 9 koulua ja 3 liikuntahallia. Polttoaineen kuljetus keräyspisteistä terminaaleihin kuivumaan 

tapahtuu konteilla. Kuivauksen jälkeen polttoaine haketetaan. Lämpöarvo on 32 % kosteudessa 3,1 kWh/kg 

ja 22 % kosteudessa 3,9 kWh/kg. Polttoaineen tuhkapitoisuus on 10-15 %. 

 

Lämpölaitoksessa on Viessmanin 850 kW kattila, johon polttoaine siirretään kolakuljettimen avulla. Varalla 

on 1250 kW öljykattila. Lämmön myyntihinta on 10,1 snt/kWh. 

 

 
 

Kuvassa rhe:n työntekijä siirtää polttoainetta varastokasalta kattilaan menevälle kuljettimelle. Työntekijä ei 
käyttänyt hengityssuojainta, vaikka meidän nenässämme tuoksahti voimakas homeen haju aina kun kasaa 
hiukan kaivettiin. Lisäksi laitoksella näytti olevan vapaa tupakointi lähes joka paikassa… Suomalainen työ-
suojelu ihmettelee… 
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Varsinainen aktiivipäivä jatkui lounaan jälkeen Ohlweiler:in kylään, jossa tutustuimme Rheinland-Pfalzin 

ekolämpökeskukseen http://www.biowaermezentrum-rlp.de. Keskuksesta löytyi pysyvä näyttely markki-

noilla olevista ja teknisesti toimivista puu- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä lämmitysjärjestelmistä. 

 

Viimeinen kohteemme tälle päivälle oli tutustuminen puunjalostusyritykseen Tenhaeff Ellern:in kylässä. 

Yrityksellä on saha ja puutavaran jatkojalostus ravintolahuonekaluiksi http://www.tenhaeff.de. Sahan tuo-

tanto on 50 000 m3/a ja työntekijöitä 70. Sahalla ihmeteltiin miksi suomalaiset, joiden sahat ovat maailman 

moderneimmat, käyvät heillä tutustumassa. Automaation puute ja ns. käsityö näkyivätkin sahalla. Se mikä 

on hienoa on jalopuulaudat – mahtavan kokoiset ja todella kovan ja kauniin näköiset laudat hivelevät koi-

vuun, kuuseen ja mäntyyn tottuneen silmää. 

 

Sahan puru käytettiin yrityksen lämmöntuotantoon. Sahan yhteydessä ollut huonekalutehdas oli perustettu 

vuonna 1888, vanhat koneet olivat tuotantotiloissa käyttämättöminä muistuttamassa entisajan teollisuu-

den infrasta.  

 

Vihdoin rankan päivän jälkeen majoittuminen Oberweselin kaupunkiin. 

 

Lauantai 13.4.2013 
 
Aamulla heräsimme aurinkoiseen keliin. Ohjelmassa oli tutustumista paikalliseen metsänhoitoon ja metsäs-

tykseen. Bussi kuljetti meidät läheiselle metsä-alueelle ”Hochwald”, mistä alkoi opastettu metsäretki luon-

topolulla ja informaatiota alueen metsänhoidosta, metsästyksestä ja metsäteollisuudesta.  

 

Kuulimme mielenkiintoisia juttuja alueella elävistä puu- ja eläinlajeista, riistan määrästä alueella ja metsäs-

tyskulttuurista. Luontopolun varteen oli perustettu myös aidattu arboretum, josta löytyi uskomaton määrä 

erilaisia puulajeja, paljon sellaisia joille emme edes tienneet suomennosta. Luontopolkua käytetään paljon 

esim. koululaisten tutustuttamiseen metsään ja sen eläimiin. Matkalla oli myös paljon lapsia kiinnostavia 

tehtäviä. Mehiläistarhaajan vaimona minua kiinnosti myös tieto siitä että alueen omat mehiläislajikkeet 

olivat kadonneet kokonaan. Kantaa koitetaan perustaa uudelleen pohjois-saksasta tuotavilla mehiläisillä. 

 

Metsästys alueella on sekä välttämätön pakko että yleinen harrastus. Petoeläimiä ei täällä ole. Alueella 

(1600 ha) on metsästetty vuodessa 400 villisikaa, 200 kaurista ja 400 peuraa. Yhden viikonlopun yhteismet-

sästyksessä on saatu jopa 120 peuraa. Oppaanamme ollut metsänhoitajakin oli aamusella ennen retkeäm-

me käynyt ampumassa muutaman peltovahinkoja aiheuttaneen villisian. 

 

Metsäretken jälkeen meidät kuljetettiin matkan viimeiseen tutustumiskohteeseen, Pfalzfeld:in kylään ja 

siellä Remix Bioropa GmbH yrityksen brikettitehtaaseen, joka oli käynnistynyt puoli vuotta aiemmin. Bri-

kettiä valmistettiin viljajätteistä (seos viljaa, puuta, öljyä + salainen ainesosa) (3500 tn) ja puusta (hakelai-

toksen hieno puuaines). Tuotanto on 10 000 tn/vuosi. Tämän kokoinen tuotanto vaatii suuren varastotilan, 

koska raaka-aine kerätään vuoden tarpeisiin 2 kk aikana. 

 

http://www.biowaermezentrum-rlp.de/
http://www.tenhaeff.de/
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Tehtaalle tuotava raaka-aine murskataan ja seulotaan, jotta briketeistä saadaan tiiviitä ja lämpöarvoltaan 

parempia. Viljasta tehty briketti käytetään teollisuudessa yli 500 kW laitoksissa. Viljabriketin lämpöarvo on 

noin 5 kWh/kg 15 % kosteudessa, viljabriketin hinta on 85 eur/tn noudettuna tehtaalta, tuotantokustannus 

79 eur/tn. Puubriketin hinta noudettuna 400 kg säkeissä 60 eur/tn. Brikettilaitos tekee yhteistyötä Ala-

Talkkarin kanssa. Ala-Talkkarin kattiloita on paljon käytössä lähialueella. 

 

Jiihaa, virallinen osuus ohi. Brikettitehtaalta bussi kuljetti meidät seuraavaksi St. Goar:iin Reinin rantaan 

Rheinfels-linnahotelliin. Ravintolan terassilla nautittua lounasta ei häirinnyt edes pieni sade. Näköalat mah-

tavat yli Reinin. Kaikkialla rinteillä viiniviljelmiä, joita lähes mahdotonta hoitaa. Lounaan jälkeen kävelimme 

alas kylään, josta nousimme jokilaivaan St. Goar:ista Oberweseliin - ohi kuuluisan Loreleyn jyrkänteen.  

 

Illan kruunasi viinikellariin ja sen tuotteisiin tutustuminen, reissun yhteenveto ja jatkon suunnittelu. Aamul-

la erinomaisen aikaisin lento kohti kotia muistelemaan ihania maisemia ja mukavia hetkiä hyvässä seurassa. 

 
 

Kuvassa alueen metsissä yleinen Haselhuhn,  
jonka siis tulkkimme näppärästi suomensi hasselinkanaksi.  

Hasselinkanasta tulikin loppumatkan naurunaihe  
ja ehkäpä vielä hasselinkanat joskus näyttävät mistä… 

 
 



31.5.2013 
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Yhteenveto 

Kokonaisuutena matka oli todella hyvä katsaus keskieurooppalaiseen hajautettuun energian tuotantoon. 

Vierailukohteita oli paljon ja erilaiset energiantuotantotavat käytiin läpi. Matkan osalta oli erityisesti onnis-

tuttu saamaan upeat erityyppiset vierailukohteet. Koko matkalla ei tainnut olla yhtään kohdetta, joka olisi 

saanut porukalta moitteita. 

Matkan jälkeen voi taas kerran todeta, että teknologiassa emme Suomessa ole yhtään jäljessä. Mielestäni 

meillä on tapana hioa tuotteita ja teknologiaa liikaa ennen niiden markkinoille saattamista ja sitten kun 

päästään markkinoille niin ollaan auttamatta myöhässä. 

Markkinoinnissa ja ylpeydessä omasta osaamisestamme olemme sen sijaan saksalaisia valovuosia jäljessä.  

Vihreä logo tai ekologinen mainoslause sopisi useankin kotimaisen tuotteen markkinointiin, mutta niitä 

käytetään ehdottomasti liian vähän. Lisäksi, kyllä meilläkin tehdään yhteistyötä (tokikin ehdottomasti liian 

vähän), mutta sen merkittävyyttä kokonaisuuteen ei nähdä eikä siitä tehdä numeroa. 

Tietenkin asioiden eteenpäin viemiseksi myös valtiovallan tuki on ollut Keski-Euroopassa edistämässä uu-

siutuvan energian yleistymistä. Kaikenlainen uusiutuvan energian tuotanto on vahvasti tuettua ja arvostet-

tua. Tähän toivoisi suurta panostusta myös suomalaisilta päättäjiltä. 

Tämä matka olisi ollut erinomainen kaikille hankealueeni bioenergiayrittäjille, paitsi upeiden kohteiden ja 

mahtavan porukan takia, myös vahvistamaan uskoa siitä että olemme ajan tasalla.  

Porukka reissun tekee – niin myös nyt. Yhteishenki oli hieno, kukaan ei valittanut ja matkalla saatiin aikaan 

runsaasti uusia yhteistyökuvioita ja tieto/taito verkostoa, jota pystyy jatkossa käyttämään hyväkseen. 

 


