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Biotalous
tutuksi
eri keinoin

K

eväällä 2019 Juvalla startanneen Biotalous tutuksi Rajupusu Leader -alueen kunnissa
-tiedonvälityshankkeen tavoitteena
on ollut esitellä biotalouden monia
mahdollisuuksia sekä innostaa eteläsavolaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja
alueen asukkaita ideoimaan ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia.
Hankkeen toteuttajana on Rajupusu Leader ry.
Hanke on toteutettu Juvan, Joroisten, Sulkavan ja Rantasalmen
kuntien alueella. Kohderyhmänä
ovat alueen maatilat, yrittäjät ja yhdistykset sekä muut bioenergiasta
kiinnostuneet.

HANKKEEN
ALOITUSTILAISUUS
PIDETTIIN JUVALLA
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Hankkeen käynnistämistilaisuudessa toukokuussa 2019 luennoi Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija
Pasi Rikkonen.
– Luonnonvaroja käytettäessä on
löydettävä tasapaino niiden riittä-

vyydessä ja suojelemisessa.
Kiertotaloudessa maksimoidaan
raaka-aineiden kierto siten, että
syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Rikkonen käytti biokaasutuotantoa esimerkkinä kiertotaloudesta.
Tällä hetkellä biokaasutuotannon esteinä ovat kalliit investoinnit, lopputuotteen alhaiset hinnat,
lämmön hyödyntämätön ylijäämä
ja polttomoottoritekniikan kyseenalainen tulevaisuus. Edistäviä tekijöitä ovat puolestaan yhteiskunnalta saatava investointituki, uusien
teknisten ratkaisujen tuomat mahdollisuudet, maatalouden tilakokojen kasvu, luomutuotannon lisääntyminen, biokaasun lisääntyvä käyttö liikennepolttoaineena ja energiaomavaraisuuden lisääminen.
– Kestävään biotalouteen siirtyminen edellyttää vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä esimerkiksi poliittisten päätösten,
lainsäädännön ja markkinoiden
suhteen.

TIEDONVÄLITYSTÄ
MONIN TAVOIN
Hankkeessa on toteutettu vuosien
2019–2020 aikana yhteensä kymmenen tilaisuutta, joista neljä toteutettiin lähiluennoilla, kaksi kokonaan verkossa ja neljä viimeistä ns. hybridimallilla, joissa osallistujia oli sekä paikan päällä että verkon kautta.
Luennoilla on puhuttu mm. pakkausmateriaalien tulevaisuudesta, uusiutuvasta energiasta, elintarvikeketjuista, elinkaariarvioinnista
ja kiertotaloudesta. Lisäksi marraskuun alussa 2019 toteutettiin opintomatka Tarvaalan Biotalousinstituuttiin Saarijärvelle. Opintomatkan aikana tutustuttiin samalla Juvan Bioson Oy:n sekä Lievestuoreella sijaitsevan Kalmarin biokaasulaitoksiin.
Helmikuussa 2020 hanke kiersi tapaamassa koulujen yhdeksäsluokkalaisia. Tapaamisissa puhuttiin muun muassa biotaloudesta ja
millainen maaseutu on tulevaisuu-

dessa nuorten silmin.
Tavoitteena hankkeessa on ollut kestävän kehityksen valintojen helpottaminen ja
edistäminen niin yritystoiminnassa, yhdistystoiminnassa kuin kuntalaisten omassa arjessa tiedonvälityksen ja käytännön esimerkkien kautta.
Tiedonvälityshanke on voimassa
31.12.2020 saakka. Hankkeen päätösseminaari pidetään 26.11.2020.
Tässä tiedotuslehdessä tuodaan
esille hankkeen luentojen antia.

BIOTALOUS ON
TALOUTTA, JOKA
KÄYTTÄÄ UUSIUTUVIA
LUONNONVAROJA
Biotalous perustuu uusiutuvien
luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomen metsät, pellot ja vesistöt tuottavat runsaasti raaka-aineita ja mahdollistavat luontoa
hyödyntävät palvelut, kuten luontomatkailun.

Biotalous tutuksi Rajupusu
Leader -alueen kunnissa
hankkeen koordinaattorina
toimii Kirsi Blomberg
Rajupusu Leader ry:stä.

Biotalouden arvonlisä 2019 oli
26 miljardia euroa ja 13 % kansantalouden arvonlisäyksestä. Toimialoista suurin oli metsäsektori.
Suomella on oma kansallinen
biotalousstrategia, joka on tällä
hetkellä päivityksen alla. Päivityksen tavoitteena on luoda biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja
työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Työ on käynnistynyt syksyllä
2020 ja valmistuu 2021.
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Yrityksille kilpailuetua elinkaariarvioinnista ja ympäristöteoista
– Elinkaarilaskenta on useimmiten ympäristöllistä. Yleensä nykyään raportoidaan ilmastoa lämmittävät kasvihuonekaasut, mutta elinkaarilaskenta voi olla myös
moniulotteista käsittäen ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja
taloudellisen ulottuvuuden. Monia asioita yhteiskunnassa tulisi
katsoa sillä silmällä, että kestävä
ei ole yhtä kuin pysyvä, esimerkkinä vaikka metsät.
Toiminnan tehostamisen lisäksi elinkaariarviointi voi tuupata
yritystä eteenpäin muun muassa
tuotekehittelyssä ja kilpailuedun
luomisessa.
– Elinkaariarviointi on yhtä tarkkaa kuin saatavilla olevat tapauskohtaiset lähtötiedot, tueksi käytettävä tutkimustieto ja elinkaaritietokannat. Valitettavasti aivan kaikkeen ei ole tarkkoja tietoja saatavilla.

YMPÄRISTÖ- JA
TERVEYSVAIKUTUSTEN
SEKÄ LUONNONVAROJEN
KÄYTÖN ARVIOINTIA
Laajan elinkaariarvioinnin sijaan
yrityksille on tarjolla myös erilaisia rajatumpia mittauksia kuten
hiili- ja vesijalanjälkimittaukset.

OPINTOMATKA SAARIJÄRVELLE TARVAALAN
BIOTALOUSKAMPUKSELLE
MARRASKUUSSA 2019 hanke jär-

jesti opintomatkan Saarijärvelle Tarvaalan Biotalouskampukselle. Biotalouskampuksella on osaamista bioenergiasta, ruokatuotannosta, ravinteiden kierrätyksestä, puhtaista vesistä ja uusista
biotalouden tuotteista.
Opintomatkalle osallistui parikymmentä aiheesta kiinnostunutta. Matka alkoi Juvalta, jossa
tutustuttiin ensin Juvan Bioson
Oy:n toimintaan. Yhtiö tuottaa
biokaasua teollisesti biokaasureaktoreissa. Juvalta bussi vei opintomatkalaiset Saarijärvelle.
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto eli POKE tarjoaa maatila- ja metsätalouden sekä luonto- ja ympäristöalan perustutkinto-opetusta. Saarijärven lisäksi opetusta on Viitasaarella ja Äänekoskella. Opetuksessa käytetyt
tilat laajenevat luokkahuoneista
muun muassa pihattonavettaan
ja konehalliin sekä peltoviljelmiin,
metsiin ja luontoon.
– Tarvaalassa on ollut opetusta jo 151 vuotta, joten on tietoa
ja taitoa, miten tähdätä tulevaisuuteen kestävästi, totesi POKE:n
luonnonvara- ja ympäristöalan
koulutusjohtaja Pekka Janhonen.

BINDBIOINNOVAATIOIDEN
EDISTÄMISHANKE
Biotalousinstituutin varajohtaja
Tapani Sairanen veti opintoryhmäläisille hanketoiminnan yleis
katsauksen.
– Tällä hetkellä meneillään on
30 tutkimus- ja kehityshanketta, esimerkiksi vesiosuuskuntien
isännöin kehittäminen ja maatalouden digitaalisten verkko-opintomateriaalien tuottaminen, Sairanen kertoi.
Hankkeita toteutetaan myös
kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi Ghanaan on toteutettu jätevesi- ja viemäröintihanke. BIND
– bioinnovaatioiden edistämishankkeessa testataan biotalouden keksintöjä ja kaupallistamista. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti
sekä SSYP Kehitys Oy ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy.

Hiilijalanjälkilaskennoissa keskitytään yrityksen toiminnallaan aiheuttamien yksittäisten päästöjen ilmastovaikutusarviointiin. Vesijalanjälkeä voidaan tarkastella
esimerkiksi veden käytön tai ravinnevalumien ja veden puhtaana
säilymisen kautta.
Laskenta- ja arviointisovelluksia
on monia.
Suomen ympäristökeskuksen
verkkosivuilta löytyy Y-Hiilari Hiilijalanjälki -laskuri, jota yritykset
voivat käyttää maksutta omissa
laskennoissaan. Laskentaperusteina ovat muun muassa energian kulutus, kuljetuskulut ja liikematkustus.
Karvonen totesi, että sovelluksissa ja laskentatavoissa on eroja,
minkä vuoksi tuloksia ei voi laittaa
samalle viivalle.
– Eri tietokannat saattavat poimia eri asioita mukaan laskentaan. Yritysten ilmoittamissa laskentaperusteissa voi olla esimerkiksi alihankkijoiden päästöt mukana. Päästökertoimetkin ovat
muuttuneet vuosien myötä, luettelee Karvonen seikkoja, jotka tekevät mittaustulosten vertailusta
haasteellisen.
Elinkaariarviointia voidaan teh-

PÄÄSTÖJÄ
HYVITETÄÄN
KOMPENSOIMALLA
Kaikki toiminta synnyttää aina jonkin verran päästöjä.
Yritykset ovat alkaneet ottaa vastuuta aiheuttamastaan ilmastohaitasta kompensoimalla toiminnastaan
syntyviä päästöjä. Kompensoinnilla tarkoitetaan sitä,
että omat päästöt kumotaan vähentämällä tai sitomalla päästöjä jossain
muualla vastaava määrä. Käytännön tekoja ovat olleet esimerkiksi
metsien ja soiden suojelu perustamalla luonnonsuojelualueita.
– Kompensointi on usein kehitysapua, mutta se voi olla uusiutuvan energian hankkeita, suojeluhankkeita tai monia muita, toteaa Karvonen.
Kompensointi on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa ja vaatii monenlaista pohdintaa.

kylän ammattikorkeakoulun opinahjo, josta valmistuu agrologeja. Tutkimus- ja tuotekehitys ovat
biotalousinstituutin opetustarjonnan kärjessä.
– Kampuksella on muun muassa
tuotekehitys- ja testausympäristö,
joka on ainutlaatuinen, kertoi johtaja Minna Lappalainen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.
Erilaisten energiavaihtoehtojen tehokkuutta tutkitaan esimerkiksi aurinkokennojen, polttoaineja kattilatestauslaboratorioiden
avulla. Yritysyhteistyötä hyödynnetään osana opintoja. Oppilastyönä toteutetaan muun muassa
ympäristönmittaus- ja näytteenottopalveluja sekä suunnittelu- ja
testauspalveluja.
Opintomatkalaisten päivän viimeinen tutustumiskohde oli Metener Oy:n koetila, jossa tutustuttiin muun muassa biokaasun tankkausaseman toimintaan

Jaakko Karvonen
– Jos suojelu tehdään aivan jossain muussa maapallon kolkassa, niin onko siinä järkeä? Eri luontoarvojen rajakauppaa ei voi käydä, sillä samannäköiset paikat eivät ole identtisiä; on esimerkiksi uhanalaisia lajeja. Kaikki ei ole
korvattavissa, muistuttaa Karvonen.

Teemu Hiltunen Itä-Suomen kalatalousryhmästä
ja Timo Ruokonen Luonnonvarakeskuksesta luennoivat
kalataloudesta lokakuussa 2020 Rantasalmella.

estävää kalastusta voidaan
tarkastella ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten
kriteerien näkökulmista.
– Kalastus on ekologisesti kestävää silloin, kun se ei aiheuteta lajien ja kantojen häviämistä eikä geneettisiä muutoksia. Jos kalastetaan voimakkaasti vain tietyn kokoisia kaloja, on sillä vaikusta kalakantaan, toteaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Timo Ruokonen.
Taloudellista kestävyyttä tarkasteltaessa on otettava huomioon, kenen kannalta asiaa katsoo. Ammattikalastajan on saatava kalastuksesta elantonsa, ja kalateollisuuskin tarvitsee riittävästi
raaka-ainetta toimiakseen. Kalastusmatkailija hakee kalastuksesta
elämystä. Kesämökkiläinen savustuspönttöönsä piensaalista. Sekä
ammattilaiset että kotitalouskalastajat hyödyntävät samojen vesien saaliita.
Ruokonen toteaa, että sosiaalinen kestävyys on hankala määritellä, koska ihmisillä on erilai-

sia intressejä ja mielipiteitä. Yhteisymmärrystä voi pyrkiä edistämään mahdollisimman avoimen
seuranta- ja päätöksentekojärjestelmän avulla.

HOITOKALASTUSTA
VEDEN LAADUN
PARANTAMISEKSI
Hoitokalastuksen tavoitteena on
perinteisesti ollut veden laadun
parantaminen kalakannan rakennemuutoksella.
– Särkikalakantoja on romautettu kalastamalla niitä jopa 50 –
100 kilogrammaa / hehtaari. Menetelmä on ollut toimiva, vaikkakin melko kallis ja hyöty on ollut lyhytaikainen. Ongelmana on
ollut myös se, että saaliin höytykäyttö elintarvikkeena on ollut
hankalaa.
Ponnisteluja särkikalojen ja lahnojen hyötykäytön lisäämiseksi muun muassa jalostamalla niistä uusia tuotteita on pyritty tekemään erilaisten hankkeiden avulla. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen

ammattikorkeakoulun vetämässä
Nostetta särkikaloista -hankkeessa haettiin ratkaisuja särkikalojen
teollisen elintarviketuotannon
keskeisiin ongelmakohtiin: saatavuuteen, logistiikkaan ja käsittelyprosessiin.

KESTÄVÄ HOITOKALASTUS
ON MARKKINAEHTOISTA
Kestävän hoitokalastuksen tavoitteena ei ole jonkin tietyn kalakannan romauttaminen, vaan esimerkiksi särkien ja lahnojen tehokkaampi hyödyntäminen elintarvikkeena tai muussa käytössä.
– Kestävä hoitokalastus tehdään yleensä monilajikalastuksena, jossa myös sivusaaliit hyödynnetään. Keräily- ja logistiikkaratkaisut ovat tällöin keskiössä.
Kauttualaisen Pyhäjärvi-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen
käynnistämä Tanakka-hanke pyrkii nostamaan hoitokalastuksen
markkinalähtöiseksi, jolloin se olisi taloudellisesti kannattavaa ja
toiminta pitkäaikaista.

TUUNAUSTYÖPAJA PISTÄÄ
JÄTTEEN KIERTÄMÄÄN
JA AIVOT RAKSUTTAMAAN
1

2
1. Biotalous tutuksi -hankkeen opintomat-

BIOTALOUDEN JA
ENERGIATUOTANNON
TUTKIMUS- JA
TUOTEKEHITYSTYÖTÄ
Tarvaalan kampuksella sijaitseva Biotalousinstituutti on Jyväs-

Kestävä kalastus pitää
kalakannat hengissä
K

dä yhtä hyvin tehtaista, maataloudesta kuin palveluyrityksistäkin. Käytännön toimenpiteet jäävät yritysten itsensä päätettäviksi ja toteutettaviksi.

3

kalaiset vierailivat marraskuussa 2019
Saarijärvellä Tarvaalan kampuksella.
Kampus on tarjonnut luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta jo yli 150 vuotta.
2. Tarvaalassa sijaitsee Keski-Suomen
ammattiopiston lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutti,
joka tutkii ja edistää biotalouden keksintöjä ja niiden kaupallistamista. 3. Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

YRITTÄJÄ Annakaisa Kilpinen
polkaisi neljä vuotta sitten käyntiin uudenlaisen Tuunaajamutsi-ohjelmapalveluyrityksen, joka
yhdistää kiertotalouden, kädentaidot ja mielen hyvinvoinnin.
Kilpisen tuunaustyöpajoissa
luodaan jätteestä uusia tuotteita.
Työpajojen perusidea on ekologisissa arvoissa, mutta osallistujille
itselleen ne tarjoavat elämyksen
ja yrityksille ohjelmaa esimerkiksi
tyky-päivään.
– Scandic-hotellin saneerauksen yhteydessä löytyi 200 kappaletta käytöstä poistettuja alpakkalusikoita, joista saa valmistettua persoonallisia kaulakoruja.
Lusikan pyöreään osaan on mahdollista painaa muotokuva, kertoo Kilpinen.
Rikkoutuneista, kullanvärisistä,
keinonahkaisista toimistotuolien
päällisistä on syntynyt Kilpisen
tuunaustyöpajoissa tyylikkäitä iltalaukkuja.

Poistotapetista on syntynyt yksilöllisiä kortteja ja muovimattonäytteistä iPad-koteloita. Talotehtaan ylijäämäpuita on hyödynnetty kauppakeskuksen asiakkaiden itsensä toteuttamassa yhteisötaulussa.
– Käytöstä poistetuista sälekaihtimista valmistin koreja ja
lampunvarjostimia ollessani Porvoon käsityöläismuseon residenssitaiteilija vuonna 2019. Ne
olivat hyvää punontamateriaalia.
– Messumattoa menee valtavasti hukkaan, roskiin tai polttoon. Se on hauska tuunausmateriaali, kuin huopaa, eikä purkaannu. Messumattojen uusiokäyttö olisi mahdollista isossa
skaalassa, pohtii yrittäjä.
Yritysten poistotuotteiden lisäksi kierrätyskeskusten koko
materiaalikirjo, kuten metalli,
puu, lasi, muovi ja tekstiilit ovat
Kilpisen ideoinnin kohteena.
– Ideointi lähtee aina materi-

aaleista; mitä ylijäämästä ja jätteestä voi tehdä. Hyvää materiaalia ei vain voi jättää roskiin. Tavoitteena on tehdä käyttökelpoisia esineitä.
Kilpinen tekee löytöjä myös
oman kodin jäte- ja kierrätysastioista.
– Skyr-rahkapurkkien värikkäät
kannet olivat minusta niin kauniita, että tein niistä lampunvarjostimen.
Biojätettäkin hän hyödyn-

tää. Kananmunankuorista syntyy
mosaiikkitekniikalla ja värjäämällä kauniita korvakoruja tai rasioiden koristekansia. Sidosaineena
voi käyttää askarteluliimaa. Appelsiininkuorista saa joulukoristeita. Ne voi leikata esimerkiksi
tähden tai sydämen muotoisiksi.
– Koko jäte-sana pitäisi kieltää. Jätteiden määrää pitää vähentää, materiaalien uudelleen
käyttämistä ja raaka-aineiksi kier-

Luovaa Kiertotaloutta
-tilaisuus Juvalla
syyskuussa 2020.

rättämistä lisätä, kuten myös
energiana hyödyntämistä.
Kaatopaikalle jätteen pitäisi
joutua vasta sitten, jos sille ei
ole muuta käyttöä, summaa
Kilpinen.
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iotalous tutuksi -hankkeen
syksyn 2020 ensimmäinen
tilaisuus käynnistyi Suomen
ympäristökeskuksen tutkija Jaakko Karvosen luennolla. Luennon
aiheena oli yritysten ympäristövaikutusten arviointi kestävän kehityksen kannalta.
Elinkaariarviointi eli LCA (Life
Cycle Assessment) on ISO-standardisoitu menetelmä tuotteen
tai palvelun ympäristövaikutusten selvittämiseksi kehdosta hautaan. Laskennassa otetaan huomioon raaka-aineiden hankinta luonnosta, niiden prosessointi ja valmistus tuotteiksi, kuljetus,
jakelu, uudelleenkäyttö, huolto,
kierrätys ja hylkääminen.
– Elinkaariarvioinnissa lasketaan ja arvioidaan muun muassa
energian kulutusta ja materiaalien menekkiä, joilla arvioidaan, mitä päästöjä mistäkin tulee ja tehdään vaikutusarviointia. Vaikutuksia kuvataan indikaattoreilla, kuten ravinnevalumin ja ilmastovaikutuksin, kertoo Karvonen.
Arviointi tuo esille ehdotuksia ja johtopäätöksiä, miten arvioinnin kohteena olevan yrityksen olisi mahdollista toimia kestävämmin.

Metsät
hiilen sitojina
ja bioenergian
lähteenä
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POTENTIAALISTEN KOIVUNMAHLAN
KERUUSEEN SOVELTUVIEN KUVIOIDEN
PINTA-ALAT SUHTEESSA
KUNNAN PINTA-ALAAN.

Luonnontuotteet
kunnittain
Pinta-alasuhde
Ei kohteita
≤ 0.05 % kunnan pinta-alasta
≤ 0.1 % kunnan pinta-alasta
≤ 0.15 % kunnan pinta-alasta
≤ 0.25 % kunnan pinta-alasta
≤ 0.4 % kunnan pinta-alasta
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aapallon jatkuvasti kasvavan väkimäärän ennustetaan tarvitsevan vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia enemmän ruokaa, 45 prosenttia enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä kuin nyt.
Suurena haasteena on, miten näihin lukuihin päästään siten, että
maapalloa ympäröivä, ekosysteemillemme elintärkeä ilmakehä ei
vaurioidu entisestään.
– Metsät ovat ratkaisu hiilineutraaliuteen pyrittäessä, to
teaa Kyösti Turkia, bioenergian
ja biotalouden asiantuntija Suomen Metsäkeskuksesta.
Voimakkaimmin hiiltä sitoutuu 30 – 50-vuotiaisiin hoitamattomiin, täystiheisiin metsiin, joissa ei tehdä hakkuita. Kuolevasta metsästä alkaa puolestaan vapautua hiiltä ja ravinteita metsän
ekosysteemin kiertoon.
– Pitkässä juoksussa hoidettu ja
harvennettu metsä sitoo tehokkaammin hiiltä kuin hoitamaton;
mitä nopeammin puu kasvaa, sitä
enemmän se sitoo hiiltä.
Luonnonvarakeskuksessa on
tehty monenlaisia laskelmia metsien hiilensidontakapasiteetista.
Yksi kuutiometri puuta varastoi
hiilidioksidia noin 1 – 1,5 tonnia.
– Etelä-Savon puuston vuotui-

nen keskikasvu on 7,2 kuutiometriä/hehtaari. Hehtaari kykenee sitomaan hiilidioksidia 10,72 tonnia. Etelä-Savon metsät ovat hyvin suuri hiilinielu.

METSÄHAKE JA
METSÄTEOLLISUUDEN
SIVUVIRRAT
ENERGIAKÄYTÖSSÄ
Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta Suomessa vuonna 2019 oli 37 prosenttia, fossiilisten polttoaineiden 34 prosenttia, ydinvoimaloiden tuottaman energian osuus
oli 18 prosenttia ja turpeen 4
prosenttia. Kuusi prosenttia
energiasta saatiin muista lähteistä, kuten vesi- ja tuulivoimasta,
aurinkoenergiasta sekä biopolttoaineista.
– Etelä-Savossa on nähtävillä
maltillista metsäenergian kasvua.
Uusituvan energian osuus alueen
energiankäytöstä on 50 prosenttia tällä hetkellä. Suurin muutos
kohdistuu turve-energian käytön
vähentämiseen.
ProAgria ja Metsäkeskus ovat
tehneet selvityksiä ja edistäneet
metsälähtöisen bioenergian tuotantoa ja hyödyntämisistä.
– Kannoista, harvennushakkuista ja muista metsänhoidon sivu-

tuotteista saadaan 40 prosenttia
metsien tuottamasta energias
ta. Metsähaketta käytetään sekä pienissä aluelämpökeskuksissa
että voimaloissa.
Metsänkäsittelyyn on kehitelty
uusia korjuumenetelmiä ja -teknologioita, joiden avulla metsien ylijäämäpuut saadaan tehokkaammin energiakäyttöön. Käytäväharvennus on työmenetelmä, joka tehostaa pienpuun käyttöä energiana. Voimaloiden energiatehokkaissa kattiloissa jopa
tuoretta puuta pystytään polttamaan tehokkaasti. Poltossa syntyvät savukaasut kerätään talteen ja otetaan hyötykäyttöön
esimerkiksi lämpöenergiana.
– Uudet energiaratkaisut ovat
tulevaisuudessa hybridiratkaisuja, jotka hyödyntävät energiatehokkaasti puuenergiaa muihin
uusiutuviin, kuten aurinkoener
giaan ja maalämpöön.
Metsästä saadaan energiaa ja
lämpöä, mutta monenlaista muutakin.
– Metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyy kemianteollisuuden
tuotteita, joista voidaan valmistaa esimerkiksi mäntyöljyä, ksylitolia, kartonkien päällystysmateriaalia, biokaasua ja tekstiilikuituja, luettelee Turkia.

Tilanne 17.9.2020

Luonnonvarakeskus on tehnyt mahlantutkimusta vuosina 2019 ja 2020 yksityisten metsänomistajien metsissä,
niin sanottuna kansalaistutkimuksena. Tutkimuksessa kerätään tietoa koivujen ja koivikoiden mahlasadoista. Tavoitteena on laatia mahlasatoja kuvaava malli, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten koivikoiden mahlasatoja sekä myöhemmin arvioida miten mahlakoivikkoa kannattaisi käsitellä ja missä vaiheessa kiertoaikaa valutus kannattaisi toteuttaa.
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