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MATKARAPORTTI 
 
 

EXCURSIOMATKA MUNSTERIN SEUDULLE 
 
 

Aika:     29.3. – 1.4.2016 
 

Matkan järjestäjä: Doranova Oy 
  

Vastuuhenkilö  Risto Merkkiniemi 
 
Osallistujat Risto Merkkiniemi, Manu Hollmén, Jukka Kontulainen, Markku 

Alm, Esa Merivalli, Perttu Ojakoski ja Markku Välimäki 
 

 
 
Tiistai 29.3. 

 
Matka alkoi kokoontumisella Helsinki Vantaan lentokentän terminaaliin, josta lensimme Finnairin lennolla 
Dysseldorfiin. Perille saavuimme n. klo 17:50 paikallista aikaa. Lentokentällä saavuttuamme kävimme 
lunastamassa ennakkoon vuokratun pikkubussin, jolla siirryimme yöpymispaikkaamme Munsterdammiin 
lähelle seuraavan päivän ensimmäistä vierailukohdetta. 

 
Keskiviikko 30.3. 
 
Aamupalan nauttimisen jälkeen siirryimme päivä n teeman mukaisesti Qaloviksen tiloihin jossa saimme 
kokonaisvaltaisen esityksen yrityksen toiminnasta ja mielenkiintomme ykkösteemana olevasta Q-Powegen 
pien CHP laitteesta. Seuraavassa muutama sivu Perttu Ojakosken metsäkeskukselle tekemästä 
esityksestä: 
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Tuote on pitkäaikaisen kehitystyön tulos eikä se ole vielä varsinaisesti tuotannossa. Ensimmäinen 
kaupalliseen käyttöön toteutettu versio on läheisellä sikatilalla, joka oli seuraava vierailukohde.  
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Laitteisto vaikutti toimivalta ratkaisulta. Huomio kiinnittyi erityisesti aikaisempiin vastaavan tehoisiin 
puukaasutuslaitteisiin verrattuna järeisiin rakenneosiin ja toimivan oloiseen automaatioon 
prosessikavioineen.  
Kiiteltyämme vierailun isännät nautimme täyttävän lounaan paikallisessa Kebab-baarissa, jonka jälkeen 
suuntasimme kohti seuraavaa kohdetta. 
Päivän kolmas kohde oli piensahalla sijaitseva Spanner-merkkinen pien-CHP laitos, joka oli ollut käytössä 
jo useamman vuoden. Laitemerkki oli meille kaikille tuttu jo entuudestaan ja kohteen valinnan taustalla oli 
nimenomaan pidempiaikaisten käyttökokemusten kuuleminen. Sahan tuotantojohtaja kertoi meille 
käyttökokemuksista, jotka olivat valtaosin positiivisia. Tiedossamme on että kostea hake aiheuttaa tämän 
tyyppisille puukaasuttimille ongelmia. Tuotantojohtaja totesikin, että hyvän toimivuuden päätekijänä on 
heidän omasta tuotannostaan tuleva hake, joka valmistetaan kuivatusta puusta ja seulotaan haketuksen 
jälkeen. Sahalla oli myös 1 MW:n hakkeella toimiva konttiin asennettu KPA-kattila, johon myös 
tutustuimme. 
Vierailun päätyttyä suuntasimme kohti Munsteriä, jossa kirjauduimme hotelliin ja siirryimme nauttimaan 
päivällistä perinteistä saksalaita ruokaa tarjoavaan ravintolaan. 
 
 
Torstai 31.3. 
 
Aamupalan jälkeen suuntasimme ensimmäiselle kohteellemme, joka oli Weltech Oy:n toteuttama 500 kW:n  
Biokaasulaitos jonka syötteenä käytettiin ainoastaan maissia. Suurin osa kaasusta käytettiin sähkön 
tuotantoon. Käyttö jakautui niin että n. puolet kaasusta käytettiin omalla tontilla ja toinen puoli siirrettiin 
kaasuputkella n. 500 m:n päässä sijaitsevalla tilalle ja jauhaen kaasu siellä sähköksi. Lämpöä ei 
kummassakaan kohteessa käytetty hyödyksi niin että olisi saatu lämpöpreemiota. Laitoksen toteutus oli 
teollisen vakuuttava ja järeä. 
Kohteeseen tutustumisen jälkeen siirryimme Weltechin toimipisteeseen jossa toimi markkinointi ja 
suunnittelu. Kahvin, teen ja voileipien ohessa saimme kattavan tietopaketin yrityksestä ja sen 
toimintaperiaatteista. Toiminta on hyvin vakuuttavan oloista ja yritystä voi suositella yhteistyökumppaniksi 
laitoksen rakentamista suunnitteleville. 
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Päivän ja retken viimeisenä kohteena oli Mynsterissä sijaitseva KVB pien-KPA kattiloita valmistavan 
yrityksen myyntikonttori, jossa oli kattavasti esillä erilaisia versioita sekä klapi, pelletti että hakekattiloista. 
Kattilat olivat keskieurooppalaiseen tapaan huippuunsa automatisoituja ja muotoiltuja sekä ainakin liikkuva-
arinaisten versioiden osalta hyvin suomeenkin soveltuvia. 
Kiiteltyämme tuotteita esitelleet henkilöt suuntasimme auton nokan paluumatkalle kohti Dusseldorffia. 
Ongelmitta sujuneen auton palautuksen jälkeen majoituimme lentokentän vieressä olevaan hotelliin ja 
suuntasimme illalla kaupungin keskustaan nauttimaan jälleen perisaksalaista sian potkaa ja paikallista 
olutta. 
 
 
 
Perjantaitai 1.4. 
 
Aamupalan jälkeen siirryimme terminaaliin, josta matkasimme Finnairin päivälennolla takaisin suomeen. 
Vantaalla heitimme hyvästit toisillemme ja kukin suuntasi omatoimisesti kohti kotiaan. 
 

 
 

Retkeläisten puolesta matkaraportin laati 
 

Manu Hollmén  
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