
 TIEDOTE 

15.11.2022 

 

 

1 (2)  

 

Kansainvälisellä yhteistyöllä löydetään uusia näkökulmia 

bioenergiaan ja metsätalouteen 

Etelä-Pohjanmaalla sekä Ranskan Bretagnen ja Normandian maakunnissa toteutettu 

yhteistyöhanke on kartoittanut hyviä metsätalouden ja bioenergian käytänteitä. 

Ranskalaiset kumppanit ovat olleet erityisen kiinnostuneita Etelä-Pohjanmaalla 

toteutettavasta metsäenergian tuotannosta ja hyödyntämisestä. Yhteistoiminnan 

seurauksena esimerkiksi lämpöyrittäjyysmallia ollaan viemässä kokeiluun Ranskassa. 

Suomessa oppia voitaisiin ottaa muun muassa uusissa teknisissä tai paikallisissa 

ratkaisuissa. 

Suomen metsäkeskuksen ja Thermopolis Oy:n FRANSU - Bioenergian monet 

mahdollisuudet -tiedonvaihtohanke on kartoittanut ranskalaisten yhteistyökumppaneiden 

kanssa hyviä käytänteitä erityisesti bioenergiaratkaisuihin ja metsäenergian käyttämiseen 

liittyen. Vaikka Etelä-Pohjanmaan sekä Ranskan Bretagnen ja Normandian hanketoiminta-

alueiden olosuhteet ovat erilaiset, ovat haasteet samankaltaisia: ratkaisuja etsitään muun 

muassa vallitsevaan energiakriisiin, ilmastonmuutokseen ja kestävään metsänhoitoon.  

Metsäenergia kiinnostaa Ranskassa 

Ranskassa on kansallisesti tarvetta lisätä energiantuotannon omavaraisuutta ja 

paikallisen bioenergian käyttöä. Yhteistyöhankkeen ranskalaiset kumppanit ovat olleet 

erityisen kiinnostuneita metsäenergian tuotannosta ja hyödyntämisestä sekä 

lämpöyrittäjyydestä Etelä-Pohjanmaalla. Lisäksi Etelä-Pohjanmaalta on haettu oppia 

puunjalostukseen ja puurakentamiseen. 

- Suomessa vierailleet ranskalaiset ovat tutustuneet energiapuun korjuuseen, 

haketukseen ja alueen teollisuuteen. Heitä on kiinnostanut erityisesti 

lämpöyrittäjyysmallin mukainen uusiutuvan energian tuottaminen, jossa yrittäjä 

myy yhdelle tai useammalle käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan. Yleensä 

polttoaineena on yrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta hankittu puu, 

kommentoi projektipäällikkö Marjo Mustola Suomen metsäkeskuksesta. 

Puuenergia voi tarjota kunnille ja kaupungeille paikallisen energiavaihtoehdon, jossa 

hyödynnetään oman alueen energiavaroja ja käytetään lähialueen yrittäjien palveluja. 

Myös maatalousvaltaisilla alueilla Ranskassa hankkeen yhteistyökumppanit kasvattavat 

puustoa peltojen reunuksilla puurivistöinä, joita hyödynnetään energiana oman maatilan 

tarpeisiin sekä edelleen myytäväksi osuuskunnan kautta energiapuumarkkinoille. 

- Lämmön tuottaminen puusta ja muista biopolttoaineista työllistää paikallisesti ja 

vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, mille on myös Ranskassa kasvavaa 

tarvetta. Etelä-Pohjanmaalla on lämpöyrittäjyydestä vahvaa osaamista ja täältä 

saamiensa oppien pohjalta ranskalaiset ovat ottamassa mallia käyttöön myös 

omalla alueellaan, Mustola sanoo. 
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Yhteistyö tuo uusia ideoita paikalliseen toimintaan  

Yhteisöllisyys, paikallisuus ja lähimarkkinoilla toimiminen korostuvat ranskalaisessa 

yritystoiminnassa. Ranskassa suomalaiset hankekumppanit ovat vierailleet muun muassa 

maatilalla, jossa biokaasutuotantoa muunnetaan sähköksi ja ylijäämälämpöä 

hyödynnetään hakkeen ja muun materiaalin kuivatuksessa. 

- Biokaasun tuotanto ja käyttö kiinnostavat Ranskassa ja Suomessa. Bretagnessa 

julkiset toimijat ovat investoineet esimerkiksi biopolttoaineen jakeluasemaan, ja 

tarkoituksena on muuttaa kuntien ostopalveluna tuotettavaa bussiliikennettä 

biokaasulla toimivaksi. Erilaisiin biokaasun tuotantokonsepteihin ja erityisesti 

kohtuuhintaisiin maatilakokoluokan ratkaisuihin myös Etelä-Pohjanmaalla on 

kiinnostusta, kommentoi Thermopolis Oy:n toimitusjohtaja Matti Alakoskela. 

Eri maiden yhteistyön avulla on mahdollista saada myös uusia ideoita oman alueen 

toimintaan ja oppia uudenlaisista teknisistä ratkaisuista sekä liiketoimintamalleista 

- Ranskassa tutustuimme lämpövoimalaitoksen hakkeella toimivaan kaasukattilaan, 

joka pystyy hyödyntämään kosteampaa haketta kuin oman alueemme 

kaasukattilat. Kattilassa biomassa kaasutetaan ja näin tuotettu kaasu poltetaan 

energian tuottamiseksi. Kattila sallii polttoaineelle laajan kosteusvaihtelun, jolloin 

se soveltuu monille energiapuujakeille, kun siinä voidaan hyödyntää märempää ja 

kuivempaa materiaalia, kertoo Alakoskela.   

Hankkeessa mukana olleilla tahoilla on halukkuutta jatkaa yhteistyötä tulevaisuussakin ja 

uudesta kehitysprojektista on aloitettu keskustelemaan ranskalaisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

FRANSU- hanketta Suomessa on rahoittanut Leader Aisapari, jonka toiminta-alueena Etelä-

Pohjanmaalla on Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua ja Kauhava. Ranskassa 

yhteistyökumppaneina ovat olleet Bretagnen maakunnasta energiaosuuskunta ja kunnallinen 

organisaatio sekä Normandian maakunnasta luonnonpuisto ja paikallinen Leader-ryhmä. Hankkeen 

toiminta-aika on 1.10.2019-30.11.2022.  

 


