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Metsäkeskus 
tukee yrityksiä 
energiamurroksessa 

Myös metsäperäisiä energialäh-
teitä käyttävät yritykset ovat pal-
velun piirissä. Tavoitteena on kes-
kusteluissa pohtia yhdessä yrityk-
sen kanssa yrityksen kehittämisen 
suuntaviivoja, mihin liiketoimin-
taa tulisi kehittää ja millä keinoin 
yritys voisi Metsäkeskuksen tuke-
mana tavoittaa kasvutavoitteensa. 
Palveluun kuuluu myös Metsäkes-
kuksen toteutusvastuulla olevat 
sovitut toimenpiteet, jotka suun-
nitellaan yhdessä yrityksen kanssa 
yrityksen lähtökohdista. 

Suomen metsäkeskuk-
sen Yrityspalvelut tekee 
maksuttomia yritys-
käyntejä metsä-, puu-
tuote-, luonto- ja mat-
kailualan yrityksiin 
vuosittain noin 800 kpl. 

ã Hoitamattomaan metsään ei ole menemistä kävellen. Harvennetussa metsässä on muutaman vuoden 
päästä helppo kulkea.

ã Ilman energiapuuta kertymä on usein liian pieni kannattavaan toimintaan

■ Marko Ämmälä, 
kuvat Tage Fredriksson

Energiamurros



511.8.2021 BIOENERGIANRO 3

Turpeen alasajo lisää kysyntää
Energia-alan yrityksissä on usein 
noussut keskusteluihin tarve polt-
toainehankinnan kehittämisestä. 
Ajankohtainen aihe kaukolämpöä 
tuottavissa yrityksissä on ollut seu-
raavien lämmityskausien polttoai-
neen hankinta, mistä ja mihin hin-
taan energia hankitaan. Tällä het-
kellä fossiilisiin polttoaineisiin pe-
rustuvaa tuotantoa korvataan hiili-
neutraaleilla polttoaineilla läpi ko-
ko Suomen. Kotimaisen metsäener-
gian käyttö tulee turpeen alasajon 
takia väistämättä kasvamaan, vaik-
ka ulkomaisiakin jakeita tullaan 
käyttämään energiantuotannossa. 

Energiantuotantoa polttamalla 
tarvitaan
Pitkällä aikavälillä energiantuotan-
to tulee kokemaan uuden murrok-
sen, kun tuotanto siirtyy tekniikan 
kehittymisen myötä polttoon pe-
rustumattomiin energialähteisiin. 
Näistä uusista energiamuodoista 
ei vielä ole kantamaan energia-alan 
peruskuormaa, vaan uudet teknii-
kat sopivat täydentämään tuotan-
toa. Huoli ainespuun ohjautumi-
sesta pelkästään polttoon on kui-
tenkin toivottavasti turhaa. Met-
sänomistaja tulee saamaan tule-
vaisuudessakin suurimman tilinsä 
tukkipuiden myynnistä sahateolli-
suudelle eikä energiakäytöstä. 

Energiakäyttö tukee 
tukinkasvatusta
Mikäli turpeen korvaaminen teh-
dään järkevästi ja energiatuotan-
toon ohjautuu pääosin muuhun 
jalostukseen kelpaamatonta puu-
ta, suomalaisten metsien hiilensi-
dontakyky vahvistuu. Hoitamalla 
nuoria hoitamattomia metsiä vii-
meistään ensiharvennusvaiheessa, 
saadaan pelastetuksi tulevaisuuden 
tukkipuut ja samalla voidaan kerätä 
pieniläpimittainen energiapuu kor-
juun yhteydessä lämmöntuotan-
toon. Näin saadaan tulevaisuuden 
suuremman tukkitilin lisäksi nuo-
rien riukuuntuneiden kasvatus-
metsien ensiharvennuksiin myös 
lisää kannattavuutta ja paikalliselle 
energialaitokselle lähiseudulta kor-
jattua metsäenergiaa polttoaineek-
si lämmittämään suomalaisia kote-
ja ja työpaikkoja. 

Metsäenergian polttoainehuolto 
kehitetty metsäkeskuksen 
kanssa
Suomen metsäkeskuksen Heikki 
Lounento työskentelee yritysasi-
akasneuvojana Turun toimistolta 
käsin Varsinais-Suomessa ja Sata-
kunnassa. Metsäkeskus on tehnyt 
yhteistyötä yrityspalveluiden kaut-
ta VSV Energia Oy:n kanssa muu-
taman vuoden ajan. Yrityksen lii-
ketoimintaan kuuluu lämmöntuo-
tanto, lämmönsiirto ja kaukoläm-

pöverkon palvelut. VSV Energian 
ja Metsäkeskuksen välisissä luot-
tamuksellisissa keskusteluissa on 
mietitty yhdessä, miten yritys sai-
si kehitettyä polttoainehuoltoaan. 
Yritys onkin saanut hankittua usei-
ta paikallisia polttoainetoimitta-
jia lisää ja onnistunut näin korvaa-
maan turpeen käyttöä lisäämällä 
metsäenergian käyttöä tuotannos-
saan. Yritys on ollut kiinnostunut 
hankkimaan metsäenergiaa pie-
nemmissäkin erissä lähiseudulta, 
joten yhteistyökumppaneita on 
tarvittu useita. Yhdistämällä palve-
lua kaipaavan yrityksen ja palvelua 
tuottavan tahon, Heikki Lounento 
on onnistunut auttamaan yritystä 
tässä monelle energia-alan toimi-
jalle ajankohtaisessa haasteessa.   

Valtakunnallinen toimija etsii 
ratkaisuja 
Metsäkeskuksen yrityspalvelut 
tarjoavat maksutonta yritysneu-
vontaa valtakunnallisesti Inarista 
Tammisaareen. Metsäkeskuksen 
rooli neuvontatyössä on yhdes-
sä yhteistyökumppaneiden kans-
sa etsiä yritysten haasteisiin rat-
kaisuja nimenomaan yhteistyös-
sä. Metsäkeskuksen yritysneuvon-
tatyö tuo yrittäjien saavutettaville 
metsällisen substanssiosaamisen 
ja Metsäkeskuksen ja sidosryhmi-
en laajat yhteistyöverkostot. Yri-
tysten kasvussa ja kehittämisessä 
tarvitaan usein laajaa yhteistyötä 
ja pitkäjännitteisyyttä, jota Met-
säkeskuksen yrityspalvelut tarjo-
avat.   https://www.metsakeskus.
fi/fi/asiointi/yrityspalvelut  n

Kirjoittaja on Suomen metsäkes-
kuksen Yrityspalveluiden johtava 
asiantuntija.

ã Osattiin sitä ennekin. Edellisen hakkuun yhteydessä kaulattu haapa on nyt metsän pienille eliöille arvo-
kasta kuollutta puuta. Kokonaisuutta täydentää tekopökkelö.

ã Metsäveromuutoksen aikana tehty uudistushakkuualue on vih-
doin tullut metsänhoidon piiriin.

ã Siirtyminen turpeesta kotimaiseen hakkeeseen vaatii ponnistelu-
ja. Metsäkeskuksen yritysneuvonta voi auttaa.




