Energiamurros

Metsäkeskus
tukee yrityksiä
energiamurroksessa
ã Ilman energiapuuta kertymä on usein liian pieni kannattavaan toimintaan

Suomen metsäkeskuksen Yrityspalvelut tekee
maksuttomia yrityskäyntejä metsä-, puutuote-, luonto- ja matkailualan yrityksiin
vuosittain noin 800 kpl.
■ Marko Ämmälä,
kuvat Tage Fredriksson

Myös metsäperäisiä energialähteitä käyttävät yritykset ovat palvelun piirissä. Tavoitteena on keskusteluissa pohtia yhdessä yrityksen kanssa yrityksen kehittämisen
suuntaviivoja, mihin liiketoimintaa tulisi kehittää ja millä keinoin
yritys voisi Metsäkeskuksen tukemana tavoittaa kasvutavoitteensa.
Palveluun kuuluu myös Metsäkeskuksen toteutusvastuulla olevat
sovitut toimenpiteet, jotka suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa
yrityksen lähtökohdista.
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ã Hoitamattomaan metsään ei ole menemistä kävellen. Harvennetussa metsässä on muutaman vuoden
päästä helppo kulkea.
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Turpeen alasajo lisää kysyntää
Energia-alan yrityksissä on usein
noussut keskusteluihin tarve polttoainehankinnan kehittämisestä.
Ajankohtainen aihe kaukolämpöä
tuottavissa yrityksissä on ollut seuraavien lämmityskausien polttoaineen hankinta, mistä ja mihin hintaan energia hankitaan. Tällä hetkellä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa korvataan hiilineutraaleilla polttoaineilla läpi koko Suomen. Kotimaisen metsäenergian käyttö tulee turpeen alasajon
takia väistämättä kasvamaan, vaikka ulkomaisiakin jakeita tullaan
käyttämään energiantuotannossa.
Energiantuotantoa polttamalla
tarvitaan
Pitkällä aikavälillä energiantuotanto tulee kokemaan uuden murroksen, kun tuotanto siirtyy tekniikan
kehittymisen myötä polttoon perustumattomiin energialähteisiin.
Näistä uusista energiamuodoista
ei vielä ole kantamaan energia-alan
peruskuormaa, vaan uudet tekniikat sopivat täydentämään tuotantoa. Huoli ainespuun ohjautumisesta pelkästään polttoon on kuitenkin toivottavasti turhaa. Metsänomistaja tulee saamaan tulevaisuudessakin suurimman tilinsä
tukkipuiden myynnistä sahateollisuudelle eikä energiakäytöstä.
Energiakäyttö tukee
tukinkasvatusta
Mikäli turpeen korvaaminen tehdään järkevästi ja energiatuotantoon ohjautuu pääosin muuhun
jalostukseen kelpaamatonta puuta, suomalaisten metsien hiilensidontakyky vahvistuu. Hoitamalla
nuoria hoitamattomia metsiä viimeistään ensiharvennusvaiheessa,
saadaan pelastetuksi tulevaisuuden
tukkipuut ja samalla voidaan kerätä
pieniläpimittainen energiapuu korjuun yhteydessä lämmöntuotantoon. Näin saadaan tulevaisuuden
suuremman tukkitilin lisäksi nuorien riukuuntuneiden kasvatusmetsien ensiharvennuksiin myös
lisää kannattavuutta ja paikalliselle
energialaitokselle lähiseudulta korjattua metsäenergiaa polttoaineeksi lämmittämään suomalaisia koteja ja työpaikkoja.
Metsäenergian polttoainehuolto
kehitetty metsäkeskuksen
kanssa
Suomen metsäkeskuksen Heikki
Lounento työskentelee yritysasiakasneuvojana Turun toimistolta
käsin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Metsäkeskus on tehnyt
yhteistyötä yrityspalveluiden kautta VSV Energia Oy:n kanssa muutaman vuoden ajan. Yrityksen liiketoimintaan kuuluu lämmöntuotanto, lämmönsiirto ja kaukoläm-
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ã Osattiin sitä ennekin. Edellisen hakkuun yhteydessä kaulattu haapa on nyt metsän pienille eliöille arvokasta kuollutta puuta. Kokonaisuutta täydentää tekopökkelö.

pöverkon palvelut. VSV Energian
ja Metsäkeskuksen välisissä luottamuksellisissa keskusteluissa on
mietitty yhdessä, miten yritys saisi kehitettyä polttoainehuoltoaan.
Yritys onkin saanut hankittua useita paikallisia polttoainetoimittajia lisää ja onnistunut näin korvaamaan turpeen käyttöä lisäämällä
metsäenergian käyttöä tuotannossaan. Yritys on ollut kiinnostunut
hankkimaan metsäenergiaa pienemmissäkin erissä lähiseudulta,
joten yhteistyökumppaneita on
tarvittu useita. Yhdistämällä palvelua kaipaavan yrityksen ja palvelua
tuottavan tahon, Heikki Lounento
on onnistunut auttamaan yritystä
tässä monelle energia-alan toimijalle ajankohtaisessa haasteessa.
Valtakunnallinen toimija etsii
ratkaisuja
Metsäkeskuksen yrityspalvelut
tarjoavat maksutonta yritysneuvontaa valtakunnallisesti Inarista
Tammisaareen. Metsäkeskuksen
rooli neuvontatyössä on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa etsiä yritysten haasteisiin ratkaisuja nimenomaan yhteistyössä. Metsäkeskuksen yritysneuvontatyö tuo yrittäjien saavutettaville
metsällisen substanssiosaamisen
ja Metsäkeskuksen ja sidosryhmien laajat yhteistyöverkostot. Yritysten kasvussa ja kehittämisessä
tarvitaan usein laajaa yhteistyötä
ja pitkäjännitteisyyttä, jota Metsäkeskuksen yrityspalvelut tarjoavat. https://www.metsakeskus.
fi/fi/asiointi/yrityspalvelut n
Kirjoittaja on Suomen metsäkeskuksen Yrityspalveluiden johtava
asiantuntija.

ã Metsäveromuutoksen aikana tehty uudistushakkuualue on vihdoin tullut metsänhoidon piiriin.

ã Siirtyminen turpeesta kotimaiseen hakkeeseen vaatii ponnisteluja. Metsäkeskuksen yritysneuvonta voi auttaa.
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