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MATKARAPORTTI 
 
 

VERKOSTOITUMISMATKA VIROON  
 
 

Aika:     3. - 6.4.2018 
 

Matkan järjestäjä: ProAgria Länsi-Suomen hallinnoima Vähähiilinen maaseutu- 
maaseudun uusiutuvat energiat hanke 

  
Vastuuhenkilö  Jukka Kontulainen 
 
Osallistujat Allekirjoittaneiden lisäksi emme tietosuoja asetukseen viitaten 

mainitse muiden osallistujien nimiä koska raportti julkaistaan 
netissä 

 
 3.4. Tiistai 
 

Matkamme alkoi Länsisatamasta klo. 13.30 lähtevällä m/s Starilla. Osa oli jo kuitenkin 
noussut matkan varrelta satamaan saapuvan matkabussin kyytiin. Verkostoituminen lähti heti 
laivassa hyvin käyntiin, sillä suuntasimme 
joukolla laivan buffet lounaaseen, jossa 
viivyimme koko matkan ajan. Tallinnassa 
nousimme bussiin ja suuntasimme suoraan 
kohti Paidea ja Neljän kuninkaan hotellia. 
Viro täytti helmikuussa 100 vuotta, ja Paidella 
on merkitys Viron historiassa. Viron 
”nuijasodassa” Paidessa mestattiin 
virolaisten kapinaan nousseiden johtajat, kun 
saksalaisen ritarikunnan ja ”eesti rahvad” 
välille oli syntynyt selkkaus. Paidessa kaikilla 
oli aikaa tutustua noin kolmen tunnin ajan 
kaupunkiin ja päivän päätimme klo. 19.30 
paikallisessa Kreisi Trahter ravintolassa 
yhteiseen illalliseen.  
 
  
4.4. Keskiviikko 
 
Bussi starttasi klo 8:00 kohti päivän ensimäistä kohdetta joka oli Olustveren 
kartano. Perillä meidät vastaanotti kartanossa toimivan maatalouskoulun 
johtaja Arnold Pastak. Vierailun aluksi teimme bussi / kävelykierroksen ja 
tutustuimme kartanon alueeseen ja rakennuksiin joita yhteensä lähes 
kolmekymmentä kappaletta. Kartanon nykyinen pinta-ala on n. 500 
hehtaaria mutta joskus aiemmin sen pinta-ala on ollut moninkertainen. 
Kartannon viimeinen yksityinen omistaja on ollut Nikola Persen, jonka kuva 
oli nähtävissä kartanon päärakennuksen eteistilan vieressä sijaitsevassa 
”perinnehuoneessa”. Virossa on nykyään kaksi maatalousopetusta antavaa 
koulua ja toinen niistä toimii täällä Olustveren kartanossa. Maatalouskoulu 
on perustettu vuonna 1920 ja Olustvereen se siirtyi 1930 luvulla.  

Kuva 1. Ravintola Kreisi Trahter 

Kuva 2. Arnold 
Pastak 
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Viron miehityksen päätyttyä 1990 koulu sai paljon apua Suomesta. Koulun johto ja opettajat 
vierailivat useissa maatalouskouluissa Suomessa ja keräsivät ideoita, kuinka koulun toimintaa 
kannattaisi kehittää. 
 Alueella on lukuisia rakennuksia, joista monet oli kunnostettu nykyisiin käyttötarkoituksiinsa 
palvelemaan maatalouskoulun toimintaa. Esimerkiksi vanha viinapolttimo on kunnostettu 
keramiikkapajaksi. Jos piha-alueen ulkopuolelle neuvostoaikana rakennetut asuntolat ja 
oppilasruokala jätetään pois laskuista, on varsinaisen kartanon alueella sijaitsevista 
rakennuksista uusin vuonna 1913 rakennettu kuivuri.  
Opetustoimintaan liittyen tilalla on myös eläimiä, mutta ne eivät ole tuotantotarkoituksessa 
pidettäviä vaan lähinnä elävöittämässä toimintaa.  Peruskoulun jälkeisiä oppilaita koulussa on 
vuosittain n. 300 kpl ja ns. monimuoto opiskelijoita, jotka useimmiten ovat vanhempaa 
oppilasainesta, keskimäärin n. 150 kpl 
 
Rakennusten 
lämmitysmuotoja on 
useita. 
Rakennuskohtaisina 
käytössä on kolme 
pellettijärjestelmää, 
kolme klapilämpöä ja 
maalämpö. Keskitettynä 
ratkaisuna hake, jolla 
valaosa rakennuksista 
lämpiää. 
 
Kunnostetun hevostallin 
kanssa samassa 
umpipihassa oli 
museohuone, jossa on 
esillä n.200 kpl erilaisia 
puusta tehtyjä 
pienoismalleja, joissa 
yhteisenä nimittäjänä on hevonen. Pienoismallit on 
veistänyt koulun jo edesmennyt työntekijä. Lukuisia 
työtunteja on kulunut että nuo todella yksityiskohtaiset 
työt on saanut tehtyä.  
Yhteen rakennukseen oli toteutettu eräänlainen 
perinnetila, jossa oli esillä leivän tekemiseen ennen 
vanhaan liittyvä tuotantoketju käsimyllyineen 
kaikkineen. Tila on tarkoitettu mm. lapsiryhmille jossa 
lapset voivat valmistaa itse leivän jauhamalla sen 
viljasta, leipomalla ja paistamalla kiviuunissa. Toki 
myös lopuksi syödä leipomansa leivän. 
Rakennus oli entinen viljamakasiini, johon oli 
alkuperäisen neuvostoaikana varastetun lukon tilalle 
hankittu uusi, vanhan mallinen lukko. Lukon 
avaamiseen tarvittiin kolme eri avainta, jotta ovi 
aukeni. Näin varmistettiin, että kukaan ei yksinään 
pääse sisään.   
Ulkokierroksen jälkeen siirryimme kartanon 
päärakennukseen, jossa koulun johtaja piti meille 
esityksen koulun historiasta ja kertoi joitakin Viron 
maatalouden tunnuslukuja. Maatiloja Virossa on tällä 

Kuva 3. “Ajuri” 

Kuva 4. Lukko ja kolme avainta 
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hetkellä n. 16 700 kpl ja 
tilojen lukumäärä on 
selkeässä laskusunnassa 
aivan kuten Suomessakin. 
Sianlihan tuotanto on myös 
dramaattisesti laskenut 
sikaruton vuoksi ja tuotanto 
on tällä hetkellä paljolti 
suomalaisten Atrian ja HK:n 
hallussa. 
 
Koulun johtajasta on 
todettava, että hän on 
varmasti ollut juuri oikea 
henkilö johtamaan tätä 
koulua ja on edelleen. 
Sellainen tunne jäi, että 
koulun johtaminen oli 
hänelle enemmän kuin 
elämän työ. 

 
Esittelyn jälkeen nautimme maittavan lounaan jälkiruokineen kartanon päärakennuksessa. 
 
Päivän toisena kohteenamme olivat viereisissä hallitiloissa aurinkopaneeleita ja 
aurinkosähköjärjestelmiä valmistavat SolarStone OÜ ja SolarEest OÜ. Tuotantoa ja toimintaa 
olivat meille esittelemässä Mait Kukk ja Taavi Klaos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Olustveren kartanon päärakennus 

Kuva 6. Mait Kukk ja tiilikattoon integroitava paneeli 
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SolarStone valmistaa tiilikattoon integroitavia paneeleita jotka toimivat samalla omalta 
osaltaan vesikatteena. Paneelit on mitoitettu tiilijaon mukaan ja ne sopivat mm. joidenkin 
Ormax tiilimallien yhteyteen asennettaviksi. Paras sopivuus on ns. sileiden tiilien kanssa, 
mutta asennuksen lähtiessä harjatiilen alta, myös aalto-malliset katot soveltuvat 
asennukseen. Paneelien koko on 420 x 1800 tai 950 mm ja ne kiinnitetään metallikiinnikkeen 
avulla kiinni kattoruoteeseen.  1 800 millisen paneelin teho on 109 Wp ja puolikkaan 
vastaavasti 54 Wp.  
Paneelia oli kahta eri värisävyä ja lisäksi oli eräänlainen mattapinta malli joka aiheuttaa 
vähemmän heijastumia tehon ollessa kuitenkin sama kuin ”kiiltävässä” mallissa.  
Tuote on varmasti hyvä vaihtoehto erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa tavallisten paneelien 
asennukselle on julkisivurajoitteita. Hinta toki on peruspaneelia selvästi kalliimpi, mutta 
esimerkiksi uudisrakennusta tehtäessä voidaan 
hinnassa huomioida säästyneet kattotiilet paneelien 
asennusalan osalta. Kolmivuotisen toimintansa 
aikana yritys on toteuttanut n. 30 kpl erilaisia 
järjestelmiä sekä katto että seinäasennuksena. 
Lumikuorman kestävyydestä kysyttäessä Mait kertoi 
että järjestelmä on testattu 400 kilon 
neliökuormituksella eikä paneelien osalta ollut ko. 
kuormalla todettavissa ongelmaa, eriasia toki on 
kestävätkö kaikki kantavat rakenteet tuollaista 
kuormaa. 
 
SolarEst valmisti ”perinteisiä” paneeleita, mutta heillä 
on tuotannossa myös ns. taipuisia paneeleita, jotka 
voidaan asentaa koverille tai kuperille pinnoille. 
Taipuma on kuitenkin ainoastaan yhteen suuntaan, 
esimerkiksi pallomaiseen pintaan sitä ei voi asentaa. 
Taipuisan paneelin teho on jonkin verran tavallista 
paneelia heikompi ja hinta toki myös kalliimpi, mutta 
sopivassa kohteessa varmasti palvelee tarkoitustaan. 
Suomalaisittain hinta, ei hirvittänyt, sillä pienenkin 
järjestelmän sai asennettuna samaan hintaan, kuin 
meillä n. 20 kW:n järjestelmän. Saimme myös tietää, 
miten löytää rikkoutuneen kennon paneelista.  
Löytäminen onnistuu lämpökamera kuvauksella, 
koska toimimaton kenno on kuumempi kuin toimiva. 
Tämä on varsin hyödyllinen tieto erityisesti 

neuvontatyötä ajatellen. 
 
 
Seuraava kohteemme oli maatila, jota nykyisen peltopinta-alansa suhteen voisi helposti 
kutsua kartanoksi. Energiateemaan liittyen tutustumisen pääkohteena olivat viljakuivuri ja 
kuivatusenergian tuottava 3,5 MW:n hakekattila. Tilan omistavat ”vanha isäntä” ja heidän 
neljä poikaansa, joista kolme työskentelee tilan töissä. Vanha isäntä on aloittanut viljelyn n. 
20 vuotta sitten jolloin peltoa on ollut viljelyssä n. 10 hehtaaria. Nykyisellään toimitaan 
kahdella erillisellä tilalla, jotka sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan niin että esimerkiksi 
viljankuivaus suoritetaan keskitetysti päätilalla, jossa vierailimme. Päätilan viljelyssä oleva 
pinta-ala on n. 2000 ha ja ”sivutilalla”, jossa on myös tuotantoeläimiä 500 lehmää, pinta-ala 
on 2500 ha.  Oman väen lisäksi ulkopuolisia työntekijöitä on n. 50 kpl.  

Kuva 7. Taavi Klaos ja taipuisa paneeli 
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Viljelykasveina ovat perusviljojen lisäksi olleet pääasiassa rypsi, rapsi, herne ja papu. 
Lannoitteet tilalle hankittiin pääosin Kiinasta, koska tila on niin iso, että pystyy hankkimaan 
lannoitteet suoraan valmistajalta. 
Vierailukohteena olevassa kuivurissa kuivataan n. 50 000 tonnia vuodessa. Kuivurissa on 
läpiajettava viljan vastaanotto- ja kuormaustila. Varastotilaa on kolmessa eri teräsiilossa 120 
000 tonnille viljaa.  Lisäksi on vielä huomattava määrä vanhoja siiloja, joten 
varastointikapasiteettia löytyy. 
Kuivurin yhteydessä oli oma laboratorio ja näytteenottolaite, joten kosteus sekä laatu saatiin 
helposti määritettyä vaikkapa jokaisesta erästä erikseen. Elevaattorin teho on 300 tonnia 
tunnissa, joten rekkakuorman täyttö ei montaa minuuttia kestä. Viljan siirtojärjestelmä oli 
hankittu Latviasta ja se vaikutti hyvin toimivalta ratkaisulta.  
Varsinaisina kuivureina toimii kaksi Alvan Blanchia. joista isomman teho on 45 tonnia 
tunnissa ja ”pienemmän” 25 tonnia.  Tilan toimintaa esitelleellä, veljeksistä toiseksi 
nuorimmalla Jaak Soosaarilla, oli selkeä näkökanta siitä, että jatkuvatoiminen Alvan on ainoa 
oikea vaihtoehto viljan kuivaukseen. 
Kuivauslämpö tuotettiin pääosin hakkeella, tarvittava lisälämpö kaasullaLämpökattilana on 
massiivisen kokoinen 3 MW:n ilmakattila. Suuri koko verrattuna kuumavesikattilaan johtuu 
siitä, että konvektiopintaa on ilmakattilassa oltava huomattavasti enemmän kuin 
vesikattilassa. Hakkeen purku onnistui kippaamalla ”haketaskuun”, jonka pohjalla on kaksi 
todella järeällä sylinterillä liikkuvaa tankopurkainta. Tilalla on ainoastaan 15 ha metsää joten 
pääosa hakkeesta hankitaan tilan ulkopuolelta. Toki tilan suuresta peltoalasta johtuen paljon 
saadaan haketta myös pellonreunapusikoiden raivaamisesta. Vaikka peltolohkot ovat isoja, 
on reunapusikoita raivattava vuosittain todella paljon. Tilalla on oma hakkuri, jolla kaikki 
tarvittava polttoaine haketetaan. Hakkeeseen verrattuna apupolttoaineena käytettävä kaasun 
hinta on n. kolminkertainen. 
Vierailun lopuksi saimme vielä tutustua vanhan isännän asuinrakennukseen, joka oli 
rakennettu järeästä hirrestä.  Kokonaisuus oli todella upea ja persoonallisesti toteutettu pieniä 
yksityiskohtia myöden. 
 

Kuva 8. Lüüsten tilan viljan ”kuivauskeskus” 
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Päivän viimeisenä kohteena oli maatilalla sijaitseva pientuulivoimala. Voimalaa ja valmistajan 
uutta mallistoa tuli varta vasten Tuge OÜ:sta Tallinnasta meille esittelemään toimitusjohtaja 
Indrek Gregor. 
Tilalla oleva mylly on ns. tehtaan vanhaa 
mallistoa ja se on asennettu 18 metrin 
mastoon, teho on 10 kW. Myllyn 
perustuksena on n. 18 m3 betonikakku, 
mutta jos asennuspaikka on kalliolla, 
voidaan masto pultata myös suoraan 
kallioon. Myllyn teoreettinen tuotto 5 
metrin tuulen nopeudella on n. 28 000 
kWh / a. 
Kyseessä oleva mylly on hankittu 
sellaisessa aikaikkunassa, jolloin valtio 
myönsi 70 % tuen hankinnalle. Tätä tukea 
sai 11 myllyä, joista osa asennettiin mm. 
metsään erittäin huonoihin 
tuuliolosuhteisiin koska tuki oli niin hyvä. 
Muutamat näistä myllyistä on myyty jo 
eteenpäin 5 vuoden karenssiajan 
päätyttyä. Ko. alueella sähkön verollinen 
ostohinta on n. 12 centtiä kWh ja 
verkkoon toimitetusta sähköstä saa n. 3 
centtiä kWh. Hinnat ovat siis kutakuinkin 
samaa luokkaa kuin Suomessa. 
Investointituen poistuttua siirryttiin Virossa 
syöttötariffiin, joka tällä hetkellä on 5,3 
centtiä kWh ja sen saa myös itse 
käytetylle sähkölle. 
Nykyisin tehtaan tuotannossa ovat 2, 5, 
10 ja 50 kW mallit, sekä vastikään 
ruotsista ostetun yrityksen tuotannossa 
oleva 45 kW:n malli. Hinnoista Indrek 
kertoi sen verran että 10 kW:n mylly 
maksaa noin 45 000 € ja 50 kW:n noin 150 000 €. Suomeen he ovat toimittaneen 6 myllyä. 
Kovin heikon maston päähän myllyjä ei voi asentaa sillä 10 kW:n mylly painaa n. 1 tonnin ja 
50 kW:n mylly 5 tonnia. 
Nykyisin tuotannossa olevat mallit ovat ominaisuuksiltaan vierailukohteen myllyä 
huomattavasti paremmat. Käyntiinlähtö tapahtuu huomattavasti pienemmällä tuulella, samoin 
tuotanto jatkuu kevyelläkin tuulella. Huoltoväli on pidentynyt kahteen vuoteen ja huoltoa 
varten nykyiset mastot kaadetaan hydraulisesti niin että huollon voi tehdä maassa. Uusissa 
malleissa on etäluenta ja isomman mallin siiven kärjet kääntyvät pois tuulesta, minkä vuoksi 
koko myllyä ei tarvitse kääntää pois tuulesta kovemmallakaan tuulella koska mylly rajoittaa 
itse tehoaan.  
Myllyjen komponentit tulevat alihankkijoilta, mm. lavat nykyisin Tanskasta. Tämän vuoksi 
yrityksessä on ainoastaan kolme työntekijää kokoonpanossa. Yritys on hankkinut myös 
tuulimittauslaitteiston, jolla suunnitellulla myllyn asennuspaikalla voidaan tehdä ennakoiva 
tuulimittaus ja todeta etukäteen kuinka sopiva asennuspaikka tuuliolosuhteiltaan on. 
 
Sitten olikin aika siirtyä kohti Pärnua, jossa majoituimme - kuinkas ollakaan - hotelli Pärnuun.  
Yhteisen illallisen nautimme Ravintola Edelweississä Pärnun keskustassa. 
 
 

Kuva 9. Tuge Oü:n 10 kW:n voimala 
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5.4. Torstai 
 
Pääsimme lähtemään suunnitellusti kello 8.00 matkaan kohti Jööpren teollisuusaluetta ja 
siellä toimivaa Marmorest yritystä, paikalla saimme hieman väärää tietoa yrityksestä ja 
aloitimme naapuritiloista☺. Marmorestin toiminnasta Jüri Makarov kertoi heidän pyrkivän 
olemaan kustannustehokas, joustava ja luotettava toimia. Tästä kertoi se, että he toimivat 
vanhassa 1100 
lehmän navetassa, 
jossa toiminta 
aloitettiin 
siivoamalla 
navetassa oleva 
lantavuori pois, joka 
oli jäänyt kolhoosin 
päättymisestä 
muistoksi. Yrityksen 
pääidea on ollut se, 
että lainaa ei oteta, 
jolloin investoinnit 
ovat järkeviä ja 
tarpeellisia 
toiminnalle. Siitä 
osoituksen oli se, 
että viimeksi 
ikkunat oli vaihdettu 
ja ensimmäinen 
robotti (Kiinalainen) 
ostettu vasta nyt 
(työntekijöitä 20). 
Alkuesittelyn jälkeen homma kokonaisuudessaan avautui ryhmällemme: Esimerkiksi valtavien 
TUI –risteilijöiden altaat tehdään tässä yrityksessä. Urakka on merkittävää, sillä yhteen 
laivaan altaita menee matkustajille 3400 kpl ja miehistölle 500 kpl. Altaat valmistetaan 
kokonaan itse gelcottia valamalla, leikkaamalla, hiomalla ja reiät poraamalla. 
Näkövammaisille allas maalattiin erikoisväreillä jotta he hahmottavat altaan paremmin. 
Kilpailu on kovaa suurissa töissä ja tilauksen heille on kääntänyt toimintavarmuus ja hinta. 
Alumiininen TUI –allastaso on esimerkki yrityksen innovaatiosta. Italialaiset polkivat hinnan 
aivan mahdottoman alas ja koska tuote täytyy tehdä merialumiinista, niin 
kustannustehokkuutta täytyi löytyä. Tason kaareva muoto saatiin aikaan tekemällä varsin 
sepäntekoinen väännin, mutta se toimi erittäin hyvin. Lisäksi kallis polttotekniikka korvattiin 
käytetyllä 2000 € pizzauunilla, jossa kalvo poltetaan kiinni 15 minuutissa 200 asteessa. 
Altaiden lisäksi yrityksessä tehdään puutöitä ja huonekaluja erikoistilauksesta lähes kaikista 
materiaaleista.  
Lämmitys hoidetaan yrityksessä yli 30 vuotta vanhalla Virolaisella yläpalokattilalla, jonka 
käytöstä vastasi 70- vuotias, jo eläkkeelle jäänyt entinen työntekijä. Polttoaineena olivat halot 
ja turvebriketti. Briketti, joka on pääpolttoaine, maksoi vain 30 – 40 €/tn. Sen hyviä puolia 
olivat hinta ja pitkä palamisaika ja helppohoitoisuus. Huonona puolena on runsas tuhkan 
määrä.  
Seuraavana investointina yritykseen harkittiin aurinkosähköä, koska sähkömenot ovat 1000 
€/kk. Tehdas on juhannuksen jälkeen 2 viikkoa kiinni, sen pituinen on virolainen kesäloma. 
Virolaista yrityskulttuuria ihastellessamme kuulimme, miten vihreät ovat haitanneet 
elinkeinoelämää. Virolaiset vihreät ovat kuulemma todella tekopyhiä ja yrittäjä olikin 
tyytyväinen, että heidän kannatuksensa on viime aikoina ollut laskusuunnassa. 

Kuva 10. Jüri Makarov ja TUI-loistoristeilijään päätyviä pöytätasoja 
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Marmorestin jälkeen matkasimme Ego Siigin maatilalle. Hän on tullut tunnetuksi 
Pärnumaalaisena kekseliäänä monitoimimiehenä. Suuntasimme hänen 
koneasemalleen/korjaamolleen, jossa oli hänen ideoimansa 500 kW hakekontti 
lämmittämässä konekorjaamoa. Kontti oli siirrettävä ja viljankuivausaikana sillä tuotetaan 
lämpöä viljan 
kuivaukseen. 
Vahvistuksen 
investoinnille hän 
sai siirtoajatuksesta, 
koska ei halunnut 
hankkia kallista 
konttia pelkästään 
yhtä tarkoitusta 
varten. Kontin hän 
piirsi ja ideoi itse, 
toteutus tehtiin 
naapurikylän pajalla 
ja hinta oli 10 000 € 
valmiina. 
Automaattisytytys 
on ollut ainoa 
rikkoutuva osa, 
mutta onneksi osia 
saa tilattua 
edullisesti Kiinasta.  

Kuva 11. Turvetta ja puuta polttava ”lämpökeskus” 

Kuva 12. Ego Siigin siirrettävä hakelämpökontti 
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Ainoa harmi oli, että konttia ei tullut patentoitua, vaan muut rupesivat sitä suoraan 
kopioimaan. Tilalla on työtekijöitä seitsemän henkeä. Kysyttyä mitä he tekevät Ego vastasi 
leikkisästi yksi on kipeänä, toinen korjaa konetta kolmas hakee varaosaa…  Todellisuudessa 
talvella metsätyöt, verkonkorjaus ja konekorjaus työllistävät, sulaan aikaan peltotyöt ja 
kalastus. Tilalla on nyt viljelyssä 1 000 ha peltoa ja josta virolaisella höpöheinällä 250 ha, 
eivät kulttuurit aina niin erilaisia olekaan. Tila on kehittynyt valtavasti, 20 vuotta sitten 
viljelyssä oli 7 ha ja se on ilman velan ottoa kasvanut nykyiseen kokoonsa. Pelto maksoi 
kuulemma nyt 2500-3500 €/ ha, ja lisää peltoa hankitaan aina kun sitä on sopivasti saatavilla. 
Viimeisin investointi oli 26 X 60 m monitoimihalli, jossa varastoidaan siemenet, koneet ja 
lämpökeskuksen polttoaine, joka koostui kauppakelvottomasta sadosta ja osittain 
puuhakkeesta. Ego laski näin saavansa käytännössä ilmaisen energian viljan kuivaukseen ja 
talvella verstaan lämmitykseen. Kuivuri tilalla oli Italialainen Lavdens, johon hakekontti tuotti 
pääosan ja öljy lopun tarvittavan energian. Kuivuri kuivaa kolmessa vuorokaudessa 500 tn 
vehnää.  
 

Lounaan söimme matkalla Tallinnaan Birgit 
Trahter lounaspaikassa. Rakennus on 
ruokokattoinen ja perehdyimme samalla sen 
rakentamistapaan. Perusrakenteena on 
pyöreästä hirrestä tehty runko ja 
ulkovuorauksena hirsipaneeli. Mukana olleet 
rakennusammattilaiset kiinnittivät huomiota 
matalaan perustukseen, mikä tulee 
pidemmällä aikajänteellä varmasti 
aiheuttamaan ongelmia rakenteille. 

Kuva 13. Ego Siigin viimeisin investointi 26 x 60 m monitoimihalli 

Kuva 14. Birgit Trahter ruokokattoinen 
lounaspaikka 
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Päivän viimeinen kohde oli Tallinan bastionit, joissa ryhmämme pysyi varsin tiiviinä, sillä 
käytävä oli varsin kapea ja kulki 10-20 m syvyydessä maan alla. Bastionien alkuperäinen 
tarkoitus on ollut toimia sotilaiden turvallisina siirtymisreitteinä linnoituksesta toiseen, mutta 
myöhemmin niitä on käytetty mm. kodittomien asumuksina, punk bändin piiloutumispaikkoina 
sekä, väestö- ja pommisuojana. Mittaa käytävillä on yli 500 m, josta 85 m on suljettu 
rauhoitetun hämähäkin löytymisen vuoksi. Bastion-kierroksella selvisi valheellinen 
neuvostokoulutus, sillä vasta 90- luvulla Virolaisille selvisi, että 30 prosenttia vanhaa 
kaupunkia tuhonneista pommituksista vastuussa olivat Neuvostoliittolaiset, eivätkä 
Saksalaiset kuten heille aiemmin oli neuvostoaikana opetettu. Näin hyvin järjestelmällinen 
aivopesu toimi. Lisäksi näimme todella taidokkaita vanhoja paloja hautakivistä, jotka 
neuvostoliittolaiset tuhosivat panssarivaunuilla.  

Viimeisen illan vietimme Talu körts ravintolassa yhteisen suuren pöydän vieressä nauttien 
vanhakaupungin tunnelmasta ja ruuasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 15. ”Maan uumeniin ruotsalaisten sotilaiden vartioimana” 
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 6.4. Perjantai 
 

Perjantai päivä oli varattu 
Tallinnan 
rakennusmesuilla vierailua 
ja kotimatkaa varten. 
Aiemman käynnin 
perusteella tiedettiin, että 
rakennusmassuilla oli 
esillä runsaasti myös 
energiaan liittyviä 
esittelijöitä, joten sen 
suhteen messut sopivat 
hyvin retkemme 
ohjelmaan.  
Ennakkotieto piti 
paikkansa ja messuilla oli 
aurinkopaneelien ja 
puulämmityksen ohella 
erityisen runsas tarjonta 
erilaisista 
lämpöpumppuratkaisuista. 
Mitään erityisiä uutuuksia 
ei havaittu olevan tarjolla, 
mutta mielenkiintoista 
nähtävää silti riitti. Siltä 
osin kuin hintoja oli esillä, 
on todettava, että ns. 
tuontitavarat olivat osin 
kalliimpia kuin vastaavat 
suomessa, mutta Viron 
omassa maassa 
valmistetut tuotteet 
vastaavasti edullisempia. 
Messukierroksen jälkeen 
siirryimme bussikyydillä 
satamaan, josta 
paluumatka kohti 
Helsinkiä alkoi klo 15:30.  

 
 

Erityiskiitokset maaseutuverkostolle osallistumisesta verkostoitumismatkan kustannuksiin. 
Matkan aikana eri tilanteissa käytyjä keskusteluja seuratessa pystyi helposti toteamaan, että 
verkostoitumista osallistujien kesken tapahtui mitä erilaisempien teemojen osalta.  
Matkan aikana ja sen jälkeen saadun palautteen perusteella ainakin allekirjoittaneille jäi 
sellainen vaikutelma, että osallistujat olivat tyytyväisiä sekä järjestelyihin että matkan antiin.   

. 
 
 
 

Matkaraportin laativat 
 

Jukka Kontulainen ja Manu Hollmén  

Kuva 26. Aurinkopaneeli melko korkealla hyötysuhteella 
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