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Matka-aikataulu: 

Tiistai 24.1. 

Lähtö Hki-Vantaan lentoasema klo 8:10 ja saapuminen Berliiniin klo 9:05 (Saksan aikaa) 

Lounas Zum alten Ponyhof 

Feldheimin energiakylän esittely 

Kirjautuminen hotelliin  

 

Keskiviikko 25.1. 

Aamiainen hotellissa 

Vierailu Grüne Woche –messuilla klo 9:00-16:30 

 

Torstai 26.1. 

Aamiainen hotellissa 

Vierailu Adlershofin teknologiapuistossa 

Kuljetus lentokentälle 

Lento Berliinistä klo 19:10 ja saapuminen Helsinkiin klo 22:05 

  



Opintomatkan tausta ja tavoitteet 

Vihreän kasvun mahdollisuus -kehittämishankkeen tärkeimpänä tavoitteena on hankkeeseen 

osallistujien tietoisuuden lisääntyminen uusiutuvasta energiasta. Tutustumisretki toteutti tätä ta-

voitetta hyvin. Retken avulla haettiin tietoa hyvistä käytännöistä omalle alueelle jaettavaksi ja so-

vellettavaksi omaan toimintaan.  

Saksa valikoitui kohdemaaksi, koska se on ilmastopolitiikallaan osoittanut olevansa edelläkävijä 

uusiutuvan energian alalla. Saksa asetti keväällä 2007 uuden tavoitteen sähköntuotannon osalta: 

vuonna 2020 sähköstä tulisi 27 prosenttia tuottaa uusiutuvalla energialla. Saksa myös julkaisi uu-

den energiaohjelman vuonna 2008. Sen mukaan Saksa pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään 

40 % vuoteen 2020 mennessä.  

Berliinissä on monia kiinnostavia tutustumiskohteita, joista valittiin mahdollisimman laaja-alai-

sesti uusiutuvaa energiaa toteuttavat kohteet. Opintoretken mainoksessa markkinoitiin myös yri-

tystapaamisia kansainvälisten yrittäjien kanssa messupäivän aikana, mutta kukaan osallistuja ei 

tilannut tätä palvelua. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Näkymä Panoramapunktilta Berliinin 

televisiotornille päin 
Keisari Wilhelmin muistokirkko  

Berliinin keskustassa 



Feldheimin energiakylä 24.1.2017 

Feldheimin kylä sijaitsee n. 80 km Berliinistä lounaaseen.  Kylässä asuu 130 asukasta ja kylän omat 

laitokset tuottavat kaiken tarvitsemansa sähkön ja lämmön itse uusiutuvalla energialla. Kylän 

asukkaat halusivat vähentää hiilidioksidipäästöjään ja tällä hetkellä kylä onkin 100 % hiilidioksidi-

neutraali kylä. Feldheimissa toimii osuuskunta (vanha DDR:n maataloudellinen osk), johon kuulu-

vat alueen maanviljelijät. Osuuskunta työllistää 30 työntekijää ja sen viljelypinta-ala on 1 700 heh-

taaria (osa pinta-alasta on vuokrattua). Pääasiassa viljellään viljaa (vehnä, ohra, kaura sekä maissi). 

Kylään on rakennettu oma sähkö- sekä lämpöverkko, joihin tuotetaan energiaa hakkeen, tuulen ja 

biokaasun avulla. Kävimme tutustumassa alueen biokaasulaitokseen ja tuulivoimaloihin sekä aje-

limme kylän energiavaraston (suuri litium-ioni akku 10 megawattia) ohi. Öljyä ei käytetä tippaa-

kaan missään muodossa. 

 

Osuuskunnan sikalassa on 500 emakkoa (porsastuotanto) ja naapurikylän navetassa on 500 nau-

taa, joiden lanta tuotetaan biokaasuksi. Lannan lisäksi biokaasuksi muutetaan huonolaatuiset vil-

jat (190 tonnia) ja maissisäilörehu (8 700 tonnia), biokaasua tulee näistä talteen 2 275 000 

kwh/vuosi. Lopputuotteen biologinen lannoitemäärä on 15 500 m3 vuodessa. Talvella kun biokaa-

sun tuotanto hidastuu, lämpöä tuotetaan lisäksi puuhakkeella. Osuuskunnalla on 200 ha metsää,  

joten se on omavarainen raaka-aineenkin osalta. 

 

Kylän alueella on 55 tuuliturbiinia eli tuulivoimalaa. Kylän lämpöverkkoon kuuluu 35 taloutta, 

lämpöverkon pituus on 3 km. Sähkön hinta kyläläisille on vain reilu puolet 16,6 snt/kwh Saksan 

yleisestä sähkön hinnasta n. 25 snt/kwh. Lämpö- ja sähköliityntämaksut ovat kumpikin 1500 eu-

roa /talous. Feldheimissa tuotetaan vuodessa 160 000 megawattituntia sähköä, ylimääräinen 

sähkö myydään muualle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retkeläisten palaute Feldheimin energiakylästä oli kaksijakoista: toiset retkeläiset kehuivat koh-

detta upeaksi ja onnistuneeksi kokonaisuudeksi ja esittelijää innokkaaksi ja osaavaksi puhujaksi. 

Toiset retkeläiset miettivät onko Feldheimin kylä jäänyt hieman jälkeen kehityksessä. Suomessa 

esim. Knehtilän tila on elävämpi kokonaisuus ja oli hyvä saada vertailukohdetta Suomen kohtee-

seen.  

Siegfried Kappert esittelemässä  

Feldheimin kylän toimintaa 

 

Pari tuulivoimalaa Feldheimin  

55 tuulivoimalasta 
Kylän biokaasulaitoksen luukku auki oikealla  

ja sikala taustalla 



Grüne Woche –messut 25.1.2017 

Maailman suurimmat maatalous-, elintarvike- ja puutarhamessut ”Grüne Woche” järjestetään vuo-

sittain tammikuussa Berliinissä. Vuonna 2017 messuajankohta oli 19.–28. tammikuuta ja kävijä-

määrä oli huikea, hieman alle 400 000 henkeä. Näytteilleasettajamäärä oli suuri, 1 650 näytteille-

asettajaa 66 eri maasta. Messualue käsitti yhteensä 26 hallia, jotka sijaitsevat Berliinin keskus-

tassa.  

 

 

 

 

Retken osallistujien mielestä parasta Grüne Woche –messuilla oli monipuolisuus. Messutarjontaa 

oli riittävästi ja esittelyt olivat mielenkiintoisia, yksi retkeläinen kuvasi messukäyntiä pieneksi mat-

kaksi maailman ympäri. Retkeläisten mielestä messuihin tutustumiseen oli varattu riittävästi aikaa 

vaikka messuilla oli todella paljon katsottavaa. Bio-osasto ruokapaikkoineen viehätti retkeläisiä ja 

Suomen osasto jäi matkalaisille mieleen tyylikkyydellään. Ainut miinus messuista oli se, että lähes 

kaikki olivat saksan kielellä, joten kaikkia asioita ei ehtinyt tavata ruosteisella saksan osaamisella.  

 

 

 

  



Messukuvia: 

 

 

  



Adlersdhofin teknologiapuisto 26.1.2017 

Adlershof on Saksan suurin teknologiapuisto, jonka pinta-ala on 4,2 km2. Alueella sijaitsee kuusi 

kampusta ja 10 muuta tutkimuslaitosta. Yrityksiä on 1 000, työntekijöitä 16 000 ja opiskelijoita 

6 500. Esityksen aluksi pidettiin esittelykierros, jossa kerrottiin myös retkeläisten omista odotuk-

sista Adlershofista. Luennoitsija Frank Lauterbach kertoi paikan historiasta ja toiminnasta, jonka 

jälkeen tutustuttiin alueen rakennuksiin sekä yhteen start-up yritykseen. 

Adleshofissa on useita tutkimusaloja, joissa se kuuluu maailman edelläkävijöihin: energia, op-

tiikka, materiaalitiede, liikennetutkimus, ympäristö, mikrosysteemit, analytiikka ja avaruustutki-

mus. 

Alue on ollut ennen lentokenttä, josta on muistoina säilynyt vielä tänäkin päivänä vanhoja lento-

konehalleja ja huoltorakennuksia. Toisen maailmansodan jälkeen lentokenttä suljettiin ja alueelle 

muodostui kolme instituutiota: valtion turvallisuusministeriö, Itä-Saksan kansallinen televisio 

sekä Itä-Saksan tiedeakatemia. Berliinin muurin murtumisen jälkeen nämä instituutiot lakkautet-

tiin. Berliinin kaupunginhallitus perusti Adlershofin kehityslaitoksen vuonna 1991 joka on jatkanut 

alueen kehittämistä tähän päivään asti. 

Alueen rakennukset ovat energiatehokkaita, joissa on rakennettu lämmön talteenotto ja joissa 

käytetään aurinkosähköä ja -lämpöä. Viherrakentamista on toteutettu alueella paljon, monissa ra-

kennuksissa on viherkatto, joka toimii luontaisena jäähdytysjärjestelmänä. Valaistukseen käyte-

tään energiatehokkaita LED-valoja ja rakennukset lämmitetään pääosin maalämmöllä. Katualu-

eilla on käytössä paikallinen sadeveden imeytys painanteisiin. Adlershofin tavoitteena on kasvat-

taa toimintaa edelleen ja samalla pienentää energiankulutustaan. 
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Retkeläisten mielestä kokonaisuus oli mielenkiintoinen ja laaja. Yhden retkeläisen mielestä hän 

sai vahvistuksia omille käsityksilleen tämän tutustumiskohteen aikana. Yksi retkeläinen odotti 

toisenlaista, yksityiskohtaisempaa esittelyä uusiutuvan energian tutkimus- ja käyttökokeilusta. 

Yrityskäynti oli retkeläisten mielestä erittäin mielenkiintoinen. 

 

 

  

Adlershofin asuinrakennuksia, joissa käytetään  

aurinkosähköä 
Adlershofin tutkimuslaitoksen  

valmistamaa piitä 



Yhteenveto - Mitä käteen jäi 

Retkelle osallistui 19 henkeä, joiden joukossa oli yrittäjiä, hanketyöntekijöitä, kunnan edustajia ja 

ympäristöalan asiantuntijoita. Kaikkia osallistujia yhdisti mielenkiinto uusiutuvaa energiaa koh-

taan. 

Kolmen päivän retkeen saatiin mahdutettua usean uusiutuvan energian alan esittelyjä: aurinko-, 

biokaasu- ja tuulivoima sekä energiakonttien valmistuksen yritysesittely. Grüne Woche –messuilla 

kukin osallistuja sai kulkea päivän aikana omaan tahtiin ja käydä kiertelemässä niissä halleissa, joi-

den teemat kiinnostivat omakohtaisesti.  

Retkeläisten palaute 

Opintoretki oli retkeläisten mielestä sopivan pituinen ja kokonaisuutena hyvä. Retken tehokkuus 

ajankäytön ja kohteiden osalta oli hyvä ja osallistujamäärä sopiva. Retken opasta Petraa kehuttiin 

upeaksi sekä supermahtavaksi oppaaksi, joka teki työtään täydellä sydämellä ja jota olisi voinut 

kuunnella loputtomasti. 

Hyvä käytäntö retkeläisten mielestä Saksassa oli Adlershofin teknologiapuiston sadevesien imey-

tysjärjestelmät, jota voisi myös soveltaa Suomessa. Messujen Bio-osaston anti oli rohkaiseva. Tuu-

livoimaan ja tuulivoimaloihin suhtautuminen oli Saksassa yleisesti ottaen myönteistä, josta Suo-

malaiset voisivat ottaa mallia. Asuntorakentamiseen ja energia-asioihin löytyi suoria eväitä retken 

kohteissa. Yhden retkeläisen haaveissa olisi toteuttaa edes lähes omavarainen energiakylä/maa-

tila. 

Ryhmän olisi voinut esitellä toisille heti retken alkuvaiheessa, niin yhteistyö olisi ollut parempaa 

retkeläisten kesken. Yhteisille keskusteluille olisi voinut varata aikaa ohjelmasta, jotta olisi saanut 

enemmän toisilta retkeläisiltä kokemuksia ja näkökulmia retken alusta asti.  

Kaiken kaikkiaan opintomatka oli oikein onnistunut ja palautteen perusteella retken paras anti 

jakautui retkeläisten mielestä kaikille kolmelle kohteelle, joten mikään retken tutustumiskohde 

ei ilmeisesti ollut turha tai tylsä retkeläisten mielestä. Palautteessa toivottiin vastaavanlaisia ret-

kiä järjestettäväksi uudelleen Keski-Euroopan maissa (esim. Saksa, Hollanti, Belgia, Tanska) ja ky-

seltiin jo seuraavan retken ajankohtaa. Toivottiin muutaman päivän aktiivimatkoja, joissa olisi tee-

moina energiantuotanto, urbaani asuminen, ekokylät joissa myös yhteisöasumiskokeiluja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lounas 1. retkipäivänä Zum Alten Ponyhof –ravintolassa 



Retkikohteiden palautetta: 

 

 

 

 

 

 


