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Keväällä 2019 Juvalla startan-
neen Biotalous tutuksi Raju-
pusu Leader -alueen kunnissa 

-tiedonvälityshankkeen tavoitteena 
on ollut esitellä biotalouden monia 
mahdollisuuksia sekä innostaa ete-
läsavolaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja 
alueen asukkaita ideoimaan ja tun-
nistamaan alueen mahdollisuuksia. 
Hankkeen toteuttajana on Rajupu-
su Leader ry. 

Hanke on toteutettu Juvan, Jo-
roisten, Sulkavan ja Rantasalmen 
kuntien alueella. Kohderyhmänä 
ovat alueen maatilat, yrittäjät ja yh-
distykset sekä muut bio ener gias ta 
kiinnostuneet.

HANKKEEN 
ALOITUSTILAISUUS 
PIDETTIIN JUVALLA
Hankkeen käynnistämistilaisuudes-
sa toukokuussa 2019 luennoi Luon-
nonvarakeskuksen johtava tutkija 
Pasi Rikkonen.

– Luonnonvaroja käytettäessä on 
löydettävä tasapaino niiden riittä-

vyydessä ja suojelemisessa. 
Kiertotaloudessa maksimoidaan 

raaka-aineiden kierto siten, että 
syntyy mahdollisimman vähän jä-
tettä. Rikkonen käytti biokaasu-
tuotantoa esimerkkinä kiertotalou-
desta.

Tällä hetkellä biokaasutuotan-
non esteinä ovat kalliit investoin-
nit, lopputuotteen alhaiset hinnat, 
lämmön hyödyntämätön ylijäämä 
ja polttomoottoritekniikan kyseen-
alainen tulevaisuus. Edistäviä teki-
jöitä ovat puolestaan yhteiskunnal-
ta saatava investointituki, uusien 
teknisten ratkaisujen tuomat mah-
dollisuudet, maatalouden tilakoko-
jen kasvu, luomutuotannon lisään-
tyminen, biokaasun lisääntyvä käyt-
tö liikennepolttoaineena ja ener-
giaomavaraisuuden lisääminen.

– Kestävään biotalouteen siirty-
minen edellyttää vakaata ja ennus-
tettavaa toimintaympäristöä esi-
merkiksi poliittisten päätösten, 
lainsäädännön ja markkinoiden 
suhteen.

TIEDONVÄLITYSTÄ  
MONIN TAVOIN
Hankkeessa on toteutettu vuosien 
2019–2020 aikana yhteensä kym-
menen tilaisuutta, joista neljä to-
teutettiin lähiluennoilla, kaksi ko-
konaan verkossa ja neljä viimeis-
tä ns. hybridimallilla, joissa osallis-
tujia oli sekä paikan päällä että ver-
kon kautta. 

Luennoilla on puhuttu mm. pak-
kausmateriaalien tulevaisuudes-
ta, uusiutuvasta energiasta, elintar-
vikeketjuista, elinkaariarvioinnista 
ja kiertotaloudesta. Lisäksi marras-
kuun alussa 2019 toteutettiin opin-
tomatka Tarvaalan Biotalousinsti-
tuuttiin Saarijärvelle. Opintomat-
kan aikana tutustuttiin samalla Ju-
van Bioson Oy:n sekä Lievestuo-
reella sijaitsevan Kalmarin biokaa-
sulaitoksiin.

Helmikuussa 2020 hanke kier-
si tapaamassa koulujen yhdeksäs-
luokkalaisia. Tapaamisissa puhut-
tiin muun muassa biotaloudesta ja 
millainen maaseutu on tulevaisuu-

dessa nuorten silmin.
Tavoitteena hank-

keessa on ollut kestä-
vän kehityksen valinto-
jen helpottaminen ja 
edistäminen niin yritystoiminnas-
sa, yhdistystoiminnassa kuin kun-
talaisten omassa arjessa tiedon-
välityksen ja käytännön esimerkki-
en kautta.

Tiedonvälityshanke on voimassa 
31.12.2020 saakka. Hankkeen pää-
tösseminaari pidetään 26.11.2020. 
Tässä tiedotuslehdessä tuodaan 
esille hankkeen luentojen antia.

BIOTALOUS ON 
TALOUTTA, JOKA 
KÄYTTÄÄ UUSIUTUVIA 
LUONNONVAROJA
Biotalous perustuu uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävään käyt-
töön. Suomen metsät, pellot ja ve-
sistöt tuottavat runsaasti raaka-ai-
neita ja mahdollistavat luontoa 
hyödyntävät palvelut, kuten luon-
tomatkailun. 

Biotalouden arvonlisä 2019 oli 
26 miljardia euroa ja 13 % kansan-
talouden arvonlisäyksestä. Toimi-
aloista suurin oli metsäsektori. 

Suomella on oma kansallinen 
biotalousstrategia, joka on tällä 
hetkellä päivityksen alla. Päivityk-
sen tavoitteena on luoda biotalou-
den avulla uusia tuotteita ja palve-
luja, jotka tukevat talouskasvua ja 
työllisyyttä ja edistävät samalla hii-
lineutraaliin yhteiskuntaan siirty-
mistä. Työ on käynnistynyt syksyllä 
2020 ja valmistuu 2021.

Biotalous tutuksi Rajupusu  
Leader -alueen kunnissa  

hankkeen koordinaattorina  
toimii Kirsi Blomberg  

Rajupusu Leader ry:stä.
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Kestävää kalastusta voidaan 
tarkastella ekologisten, ta-
loudellisten ja sosiaalisten 

kriteerien näkökulmista.
– Kalastus on ekologisesti kestä-

vää silloin, kun se ei aiheuteta laji-
en ja kantojen häviämistä eikä ge-
neettisiä muutoksia. Jos kalaste-
taan voimakkaasti vain tietyn ko-
koisia kaloja, on sillä vaikusta kala-
kantaan, toteaa Luonnonvarakes-
kuksen tutkija Timo Ruokonen.

Taloudellista kestävyyttä tar-
kasteltaessa on otettava huo-
mioon, kenen kannalta asiaa kat-
soo. Ammattikalastajan on saata-
va kalastuksesta elantonsa, ja ka-
lateollisuuskin tarvitsee riittävästi 
raaka-ainetta toimiakseen. Kalas-
tusmatkailija hakee kalastuksesta 
elämystä. Kesämökkiläinen savus-
tuspönttöönsä piensaalista. Sekä 
ammattilaiset että kotitalouska-
lastajat hyödyntävät samojen ve-
sien saaliita. 

Ruokonen toteaa, että sosiaa-
linen kestävyys on hankala mää-
ritellä, koska ihmisillä on erilai-

sia intressejä ja mielipiteitä. Yh-
teisymmärrystä voi pyrkiä edistä-
mään mahdollisimman avoimen 
seuranta- ja päätöksentekojärjes-
telmän avulla.

HOITOKALASTUSTA 
VEDEN LAADUN 
PARANTAMISEKSI
Hoitokalastuksen tavoitteena on 
perinteisesti ollut veden laadun 
parantaminen kalakannan raken-
nemuutoksella. 

– Särkikalakantoja on romau-
tettu kalastamalla niitä jopa 50 – 
100 kilogrammaa / hehtaari. Me-
netelmä on ollut toimiva, vaik-
kakin melko kallis ja hyöty on ol-
lut lyhytaikainen. Ongelmana on 
ollut myös se, että saaliin höyty-
käyttö elintarvikkeena on ollut 
hankalaa.

Ponnisteluja särkikalojen ja lah-
nojen hyötykäytön lisäämisek-
si muun muassa jalostamalla niis-
tä uusia tuotteita on pyritty teke-
mään erilaisten hankkeiden avul-
la. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun vetämässä 
Nostetta särkikaloista -hankkees-
sa haettiin ratkaisuja särkikalojen 
teollisen elintarviketuotannon 
keskeisiin ongelmakohtiin: saata-
vuuteen, logistiikkaan ja käsitte-
lyprosessiin.

KESTÄVÄ HOITOKALASTUS 
ON MARKKINAEHTOISTA
Kestävän hoitokalastuksen tavoit-
teena ei ole jonkin tietyn kalakan-
nan romauttaminen, vaan esimer-
kiksi särkien ja lahnojen tehok-
kaampi hyödyntäminen elintar-
vikkeena tai muussa käytössä. 

– Kestävä hoitokalastus teh-
dään yleensä monilajikalastukse-
na, jossa myös sivusaaliit hyödyn-
netään. Keräily- ja logistiikkarat-
kaisut ovat tällöin keskiössä.

Kauttualaisen Pyhäjärvi-insti-
tuutin ja Luonnonvarakeskuksen 
käynnistämä Tanakka-hanke pyr-
kii nostamaan hoitokalastuksen 
markkinalähtöiseksi, jolloin se oli-
si taloudellisesti kannattavaa ja 
toiminta pitkäaikaista.

Kestävä kalastus pitää 
kalakannat hengissä

YRITTÄJÄ Annakaisa Kilpinen 
polkaisi neljä vuotta sitten käyn-
tiin uudenlaisen Tuunaajamut-
si-ohjelmapalveluyrityksen, joka 
yhdistää kiertotalouden, käden-
taidot ja mielen hyvinvoinnin. 

Kilpisen tuunaustyöpajoissa 
luodaan jätteestä uusia tuotteita. 
Työpajojen perusidea on ekologi-
sissa arvoissa, mutta osallistujille 
itselleen ne tarjoavat elämyksen 
ja yrityksille ohjelmaa esimerkiksi 
tyky-päivään.

– Scandic-hotellin saneerauk-
sen yhteydessä löytyi 200 kappa-
letta käytöstä poistettuja alpak-
kalusikoita, joista saa valmistet-
tua persoonallisia kaulakoruja. 
Lusikan pyöreään osaan on mah-
dollista painaa muotokuva, ker-
too Kilpinen.

Rikkoutuneista, kullanvärisistä, 
keinonahkaisista toimistotuolien 
päällisistä on syntynyt Kilpisen 
tuunaustyöpajoissa tyylikkäitä il-
talaukkuja.

Poistotapetista on syntynyt yk-
silöllisiä kortteja ja muovimatto-
näytteistä iPad-koteloita. Talo-
tehtaan ylijäämäpuita on hyödyn-
netty kauppakeskuksen asiakkai-
den itsensä toteuttamassa yhtei-
sötaulussa.

– Käytöstä poistetuista säle-
kaihtimista valmistin koreja ja 
lampunvarjostimia ollessani Por-
voon käsityöläismuseon resi-
denssitaiteilija vuonna 2019. Ne 
olivat hyvää punontamateriaalia.

– Messumattoa menee valta-
vasti hukkaan, roskiin tai polt-
toon. Se on hauska tuunausma-
teriaali, kuin huopaa, eikä pur-
kaannu. Messumattojen uusio-
käyttö olisi mahdollista isossa 
skaalassa, pohtii yrittäjä.

Yritysten poistotuotteiden li-
säksi kierrätyskeskusten koko 
materiaalikirjo, kuten metalli, 
puu, lasi, muovi ja tekstiilit ovat 
Kilpisen ideoinnin kohteena.  

– Ideointi lähtee aina materi-

aaleista; mitä ylijäämästä ja jät-
teestä voi tehdä. Hyvää materi-
aalia ei vain voi jättää roskiin. Ta-
voitteena on tehdä käyttökelpoi-
sia esineitä.

Kilpinen tekee löytöjä myös 
oman kodin jäte- ja kierrätysas-
tioista.

– Skyr-rahkapurkkien värikkäät 
kannet olivat minusta niin kau-
niita, että tein niistä lampunvar-
jostimen.

Biojätettäkin hän hyödyn-

tää. Kananmunankuorista syntyy 
mosaiikkitekniikalla ja värjäämäl-
lä kauniita korvakoruja tai rasioi-
den koristekansia. Sidosaineena 
voi käyttää askarteluliimaa. Ap-
pelsiininkuorista saa joulukoris-
teita. Ne voi leikata esimerkiksi 
tähden tai sydämen muotoisiksi.

– Koko jäte-sana pitäisi kiel-
tää. Jätteiden määrää pitää vä-
hentää, materiaalien uudelleen 
käyttämistä ja raaka-aineiksi kier-

TUUNAUSTYÖPAJA PISTÄÄ 
JÄTTEEN KIERTÄMÄÄN  
JA AIVOT RAKSUTTAMAAN 

rättämistä lisätä, kuten myös 
energiana hyödyntämistä. 
Kaatopaikalle jätteen pitäisi 
joutua vasta sitten, jos sille ei 
ole muuta käyttöä, summaa 
Kilpinen.

Teemu Hiltunen Itä-Suomen kalatalousryhmästä  
ja Timo Ruokonen Luonnonvarakeskuksesta luennoivat  

kalataloudesta lokakuussa 2020 Rantasalmella.

Luovaa Kiertotaloutta  
-tilaisuus Juvalla  
syyskuussa 2020.
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Yrityksille kilpailuetua elinkaari-
arvioinnista ja ympäristöteoista

Biotalous tutuksi -hankkeen 
syksyn 2020 ensimmäinen 
tilaisuus käynnistyi Suomen 

ympäristökeskuksen tutkija Jaak-
ko Karvosen luennolla. Luennon 
aiheena oli yritysten ympäristö-
vaikutusten arviointi kestävän ke-
hityksen kannalta. 

Elinkaariarviointi eli LCA (Life 
Cycle Assessment) on ISO-stan-
dardisoitu menetelmä tuotteen 
tai palvelun ympäristövaikutus-
ten selvittämiseksi kehdosta hau-
taan. Laskennassa otetaan huo-
mioon raaka-aineiden hankin-
ta luonnosta, niiden prosessoin-
ti ja valmistus tuotteiksi, kuljetus, 
jakelu, uudelleenkäyttö, huolto, 
kierrätys ja hylkääminen.

– Elinkaariarvioinnissa laske-
taan ja arvioidaan muun muassa 
energian kulutusta ja materiaali-
en menekkiä, joilla arvioidaan, mi-
tä päästöjä mistäkin tulee ja teh-
dään vaikutusarviointia. Vaikutuk-
sia kuvataan indikaattoreilla, ku-
ten ravinnevalumin ja ilmastovai-
kutuksin, kertoo Karvonen.

Arviointi tuo esille ehdotuk-
sia ja johtopäätöksiä, miten ar-
vioinnin kohteena olevan yrityk-
sen olisi mahdollista toimia kestä-
vämmin. 

– Elinkaarilaskenta on useimmi-
ten ympäristöllistä. Yleensä ny-
kyään raportoidaan ilmastoa läm-
mittävät kasvihuonekaasut, mut-
ta elinkaarilaskenta voi olla myös 
moniulotteista käsittäen ekolo-
gisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja 
taloudellisen ulottuvuuden. Mo-
nia asioita yhteiskunnassa tulisi 
katsoa sillä silmällä, että kestävä 
ei ole yhtä kuin pysyvä, esimerkki-
nä vaikka metsät.

Toiminnan tehostamisen lisäk-
si elinkaariarviointi voi tuupata 
yritystä eteenpäin muun muassa 
tuotekehittelyssä ja kilpailuedun 
luomisessa. 

– Elinkaariarviointi on yhtä tark-
kaa kuin saatavilla olevat tapaus-
kohtaiset lähtötiedot, tueksi käy-
tettävä tutkimustieto ja elinkaa-
ritietokannat. Valitettavasti ai-
van kaikkeen ei ole tarkkoja tieto-
ja saatavilla. 

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

Hiilijalanjälkilaskennoissa keskity-
tään yrityksen toiminnallaan ai-
heuttamien yksittäisten päästö-
jen ilmastovaikutusarviointiin. Ve-
sijalanjälkeä voidaan tarkastella 
esimerkiksi veden käytön tai ra-
vinnevalumien ja veden puhtaana 
säilymisen kautta.

Laskenta- ja arviointisovelluksia 
on monia. 

Suomen ympäristökeskuksen 
verkkosivuilta löytyy Y-Hiilari Hii-
lijalanjälki -laskuri, jota yritykset 
voivat käyttää maksutta omissa 
laskennoissaan. Laskentaperus-
teina ovat muun muassa energi-
an kulutus, kuljetuskulut ja liike-
matkustus.

Karvonen totesi, että sovelluk-
sissa ja laskentatavoissa on eroja, 
minkä vuoksi tuloksia ei voi laittaa 
samalle viivalle. 

– Eri tietokannat saattavat poi-
mia eri asioita mukaan lasken-
taan. Yritysten ilmoittamissa las-
kentaperusteissa voi olla esimer-
kiksi alihankkijoiden päästöt mu-
kana. Päästökertoimetkin ovat 
muuttuneet vuosien myötä, luet-
telee Karvonen seikkoja, jotka te-
kevät mittaustulosten vertailusta 
haasteellisen.

Elinkaariarviointia voidaan teh-

dä yhtä hyvin tehtaista, maa-
taloudesta kuin palveluyrityk-
sistäkin. Käytännön toimen-
piteet jäävät yritysten itsen-
sä päätettäviksi ja toteutet-
taviksi.

PÄÄSTÖJÄ 
HYVITETÄÄN 
KOMPENSOIMALLA
Kaikki toiminta synnyttää ai-
na jonkin verran päästöjä. 
Yritykset ovat alkaneet ot-
taa vastuuta aiheuttamas-
taan ilmastohaitasta kom-
pensoimalla toiminnastaan 
syntyviä päästöjä. Kompen-
soinnilla tarkoitetaan sitä, 
että omat päästöt kumo-
taan vähentämällä tai si-
tomalla päästöjä jossain 
muualla vastaava määrä. Käytän-
nön tekoja ovat olleet esimerkiksi 
metsien ja soiden suojelu perus-
tamalla luonnonsuojelualueita. 

– Kompensointi on usein kehi-
tysapua, mutta se voi olla uusiu-
tuvan energian hankkeita, suoje-
luhankkeita tai monia muita, to-
teaa Karvonen.

Kompensointi on kuitenkin vie-
lä kehitysvaiheessa ja vaatii mo-
nenlaista pohdintaa. 

– Jos suojelu tehdään aivan jos-
sain muussa maapallon kolkas-
sa, niin onko siinä järkeä? Eri luon-
toarvojen rajakauppaa ei voi käy-
dä, sillä samannäköiset paikat ei-
vät ole identtisiä; on esimerkik-
si uhan alai sia lajeja. Kaikki ei ole 
korvattavissa, muistuttaa Karvo-
nen.

MARRASKUUSSA 2019 hanke jär-
jesti opintomatkan Saarijärvel-
le Tarvaalan Biotalouskampuksel-
le. Biotalouskampuksella on osaa-
mista bioenergiasta, ruokatuo-
tannosta, ravinteiden kierrätyk-
sestä, puhtaista vesistä ja uusista 
biotalouden tuotteista.

Opintomatkalle osallistui pa-
rikymmentä aiheesta kiinnostu-
nutta. Matka alkoi Juvalta, jossa 
tutustuttiin ensin Juvan Bioson 
Oy:n toimintaan.  Yhtiö tuottaa 
biokaasua teollisesti biokaasure-
aktoreissa. Juvalta bussi vei opin-
tomatkalaiset Saarijärvelle.

Pohjoisen Keski-Suomen am-
mattiopisto eli POKE tarjoaa maa-
tila- ja metsätalouden sekä luon-
to- ja ympäristöalan perustut-
kinto-opetusta. Saarijärven lisäk-
si opetusta on Viitasaarella ja Ää-
nekoskella. Opetuksessa käytetyt 
tilat laajenevat luokkahuoneista 
muun muassa pihattonavettaan 
ja konehalliin sekä peltoviljelmiin, 
metsiin ja luontoon.

– Tarvaalassa on ollut opetus-
ta jo 151 vuotta, joten on tietoa 
ja taitoa, miten tähdätä tulevai-
suuteen kestävästi, totesi POKE:n 
luonnonvara- ja ympäristöalan 
koulutusjohtaja Pekka Janhonen.

BIND-
BIOINNOVAATIOIDEN 
EDISTÄMISHANKE
Biotalousinstituutin varajohtaja 
Tapani Sairanen veti opintoryh-
mäläisille hanketoiminnan yleis-
kat sauk sen.

– Tällä hetkellä meneillään on 
30 tutkimus- ja kehityshanket-
ta, esimerkiksi vesiosuuskuntien 
isännöin kehittäminen ja maata-
louden digitaalisten verkko-opin-
tomateriaalien tuottaminen, Sai-
ranen kertoi.

Hankkeita toteutetaan myös 
kansainvälisellä tasolla, esimer-
kiksi Ghanaan on toteutettu jäte-
vesi- ja viemäröintihanke. BIND 
– bioinnovaatioiden edistämis-
hankkeessa testataan biotalou-
den keksintöjä ja kaupallistamis-
ta. Hankkeen toteuttavat yhteis-
työssä Jyväskylän ammattikor-
keakoulun Biotalousinstituutti 
sekä SSYP Kehitys Oy ja Kehittä-
misyhtiö Karstulanseutu Oy. 

BIOTALOUDEN JA 
ENERGIATUOTANNON 
TUTKIMUS- JA 
TUOTEKEHITYSTYÖTÄ
Tarvaalan kampuksella sijaitse-
va Biotalousinstituutti on Jyväs-

OPINTOMATKA SAARI- 
JÄRVELLE TARVAALAN 
BIOTALOUSKAMPUKSELLE 

Jaakko Karvonen

kylän ammattikorkeakoulun opi-
nahjo, josta valmistuu agrologe-
ja. Tutkimus- ja tuotekehitys ovat 
biotalousinstituutin opetustarjon-
nan kärjessä.

– Kampuksella on muun muassa 
tuotekehitys- ja testausympäristö, 
joka on ainutlaatuinen, kertoi joh-
taja Minna Lappalainen Jyväsky-
län ammattikorkeakoulusta.

Erilaisten energiavaihtoehto-
jen tehokkuutta tutkitaan esimer-
kiksi aurinkokennojen, polttoaine- 
ja kattilatestauslaboratorioiden 
avulla. Yritysyhteistyötä hyödyn-
netään osana opintoja. Oppilas-
työnä toteutetaan muun muassa 
ympäristönmittaus- ja näytteen-
ottopalveluja sekä suunnittelu- ja 
testauspalveluja.

Opintomatkalaisten päivän vii-
meinen tutustumiskohde oli Me-
tener Oy:n koetila, jossa tutustut-
tiin muun muassa biokaasun tank-
kausaseman toimintaan
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1. Biotalous tutuksi -hankkeen opintomat-
kalaiset vierailivat marraskuussa 2019 

Saa rijärvellä Tarvaalan kampuksella. 
Kampus on tarjonnut luonnonvara- ja ym-

päristöalan koulutusta jo yli 150 vuotta.  
2. Tarvaalassa sijaitsee Keski-Suomen 

ammattiopiston lisäksi Jyväskylän am -
mattikorkeakoulun biotalousinstituutti,  

joka tutkii ja edistää biotalouden keksin- 
töjä ja niiden kaupallistamista. 3. Biota-

lousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

2

3



Maapallon jatkuvasti kas-
vavan väkimäärän ennus-
tetaan tarvitsevan vuo-

teen 2030 mennessä 50 prosent-
tia enemmän ruokaa, 45 prosent-
tia enemmän energiaa ja 30 pro-
senttia enemmän vettä kuin nyt. 
Suurena haasteena on, miten näi-
hin lukuihin päästään siten, että 
maapalloa ympäröivä, ekosystee-
millemme elintärkeä ilmakehä ei 
vaurioidu entisestään.

– Metsät ovat ratkaisu hiili-
neutraaliuteen pyrittäessä, to-
teaa Kyösti Turkia, bioenergian 
ja biotalouden asiantuntija Suo-
men Metsäkeskuksesta.

Voimakkaimmin hiiltä sitou-
tuu 30 – 50-vuotiaisiin hoitamat-
tomiin, täystiheisiin metsiin, jois-
sa ei tehdä hakkuita. Kuolevas-
ta metsästä alkaa puolestaan va-
pautua hiiltä ja ravinteita metsän 
ekosysteemin kiertoon.

– Pitkässä juoksussa hoidettu ja 
harvennettu metsä sitoo tehok-
kaammin hiiltä kuin hoitamaton; 
mitä nopeammin puu kasvaa, sitä 
enemmän se sitoo hiiltä. 

Luonnonvarakeskuksessa on 
tehty monenlaisia laskelmia met-
sien hiilensidontakapasiteetista. 
Yksi kuutiometri puuta varastoi 
hiilidioksidia noin 1 – 1,5 tonnia.

– Etelä-Savon puuston vuotui-

nen keskikasvu on 7,2 kuutiomet-
riä/hehtaari. Hehtaari kykenee si-
tomaan hiilidioksidia 10,72 ton-
nia. Etelä-Savon metsät ovat hy-
vin suuri hiilinielu. 

METSÄHAKE JA 
METSÄTEOLLISUUDEN 
SIVUVIRRAT 
ENERGIAKÄYTÖSSÄ
Uusiutuvan energian osuus ener-
gian kokonaiskulutuksesta Suo-
messa vuonna 2019 oli 37 pro-
senttia, fossiilisten polttoainei-
den 34 prosenttia, ydinvoimaloi-
den tuottaman energian osuus 
oli 18 prosenttia ja turpeen 4 
prosenttia. Kuusi prosenttia 
energiasta saatiin muista lähteis-
tä, kuten vesi- ja tuulivoimasta, 
aurinkoenergiasta sekä biopolt-
toaineista.

– Etelä-Savossa on nähtävillä 
maltillista metsäenergian kasvua. 
Uusituvan energian osuus alueen 
energiankäytöstä on 50 prosent-
tia tällä hetkellä. Suurin muutos 
kohdistuu turve-energian käytön 
vähentämiseen. 

ProAgria ja Metsäkeskus ovat 
tehneet selvityksiä ja edistäneet 
metsälähtöisen bioenergian tuo-
tantoa ja hyödyntämisistä. 

– Kannoista, harvennushakkuis-
ta ja muista metsänhoidon sivu-

tuotteista saadaan 40 prosenttia 
metsien tuottamasta ener gias-
ta. Metsähaketta käytetään se-
kä pienissä aluelämpökeskuksissa 
että voimaloissa. 

Metsänkäsittelyyn on kehitelty 
uusia korjuumenetelmiä ja -tek-
nologioita, joiden avulla met-
sien ylijäämäpuut saadaan tehok-
kaammin energiakäyttöön. Käy-
täväharvennus on työmenetel-
mä, joka tehostaa pienpuun käyt-
töä energiana. Voimaloiden ener-
giatehokkaissa kattiloissa jopa 
tuoretta puuta pystytään poltta-
maan tehokkaasti. Poltossa syn-
tyvät savukaasut kerätään tal-
teen ja otetaan hyötykäyttöön 
esimerkiksi lämpöenergiana.

– Uudet energiaratkaisut ovat 
tulevaisuudessa hybridiratkaisu-
ja, jotka hyödyntävät energiate-
hokkaasti puuenergiaa muihin 
uusiutuviin, kuten au rin ko ener-
giaan ja maalämpöön.

Metsästä saadaan energiaa ja 
lämpöä, mutta monenlaista muu-
takin.

– Metsäteollisuuden sivuvir-
toina syntyy kemianteollisuuden 
tuotteita, joista voidaan valmis-
taa esimerkiksi mäntyöljyä, ksyli-
tolia, kartonkien päällystysmate-
riaalia, biokaasua ja tekstiilikuitu-
ja, luettelee Turkia.
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Metsät  
hiilen sitojina 
ja bioenergian 
lähteenä

POTENTIAALISTEN KOIVUNMAHLAN 
KERUUSEEN SOVELTUVIEN KUVIOIDEN  
PINTA-ALAT SUHTEESSA  
KUNNAN PINTA-ALAAN.

Tilanne 17.9.2020

Luonnonvarakeskus on tehnyt mahlantutkimusta vuosi-
na 2019 ja 2020 yksityisten metsänomistajien metsissä, 
niin sanottuna kansalaistutkimuksena. Tutkimuksessa ke-
rätään tietoa koivujen ja koivikoiden mahlasadoista. Ta-
voitteena on laatia mahlasatoja kuvaava malli, jonka avul-
la voidaan arvioida erilaisten koivikoiden mahlasatoja se-
kä myöhemmin arvioida miten mahlakoivikkoa kannattai-
si käsitellä ja missä vaiheessa kiertoaikaa valutus kannat-
taisi toteuttaa. 

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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