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AJATTELE VILJAA.  Jyvä säilyy vuosia. Sit-
ten se itää ja itseensä pakatun informaati-
on ohjaamana rakentuu biotuotantolaitok-
seksi. Se työntää juuret multaan ja ojentaa 
vihreät aurinkopaneelit ilmaan. Se tekee 
hiilidioksidista ja mineraaleista fotonien 
energian avulla ruokaa. Se pakkaa valta-
van määrän proteiineja, rasvaa ja hiilihyd-
raatteja näppärästi uuteen jyvään. Kasvi on 
häkellyttävän elegantti biologinen tehdas.

OLISI helppo ajatella, et-
tä kasvien viljeleminen 
on jotain ikiaikaista ja 
muuttumatonta, mutta 
niin ei ole. Viljelykasvien 
juuret ovat tietenkin pla-
neetan monimuotoises-
sa elämässä, mutta ihmi-
nen on muovannut niis-
tä tehokkaita biotalou-
den tuotantovälineitä. 

H A H M O T E L L A A N  ai-
kajana.  Ajatellaan ih-
mislajia itseni ikäise-
nä, 35-vuotiaana. Suu-
rimman osan ihmisen 
elämästä biotalous tar-
koitti luonnonvaraisten kasvien keräilyä ja 
eläinten metsästämistä. Ihminen oppi vil-
jelemään maata ja jalostamaan kasveja vas-
ta puolitoista vuotta sitten. Öljyä se opette-
li polttamaan viikko sitten. Molemmat oli-
vat silloin hyviä ajatuksia, mutta niistä koi-
tui pari ongelmaa. Deadline ilmastokriisin ja 
luontokadon ratkaisemiselle on huomenna.

MA ANVIL JELYN  aloittaminen oli ensim-
mäinen biotalouden murroskohta – se ta-
pahtui ihan äsken ja muutti kaiken. Seu-
raava murros on vielä isompi ja nopeampi.

 
TÄHÄN ASTI  ruoka on tuotettu kasvien ja 
eläinten avulla, ja niiden käsittelemiseen 
riittää alkeelliset työkalut. Seuraavan mur-
roskohdan tuotantoeliöt ovat huomattavasti 
tehokkaampia ja lähes näkymättömän pie-
niä. Nyt meillä on käsissä työkalut käsitel-
lä mikrobeja solutehtaina. 

MARKKINOILL A on jo ensimmäiset jää-
telöt, jotka on tehty mikrobien lypsämis-

tä maidon proteiineis-
ta. Suomalainen Solar 
Foods kasvattaa maa-
perän mikrobeja, jotka 
tekevät hiilidioksidista 
aurinkoenergian avulla 
ruokaa. Aivan kuin kas-
vit, mutta tehokkaam-
min ja ilman viljely-
maata. Toisessa espoo-
laisessa autotallissa eni-
ferBion mikrobit muut-
tavat ruoaksi biojalosta-
moiden sivuvirtoja. 

POHJOISEEN maatalous 
tuli myöhään, ja kan-
nattava biotalous on 
täällä kasvanut lähinnä 

metsässä. Seuraavassa murroksessa kortit 
jaetaan kuitenkin uudelleen – tällä kertaa 
osaaminen ja ennakkoluulottomuus ovat 
tärkeämpiä kuin lauhkea ilmasto ja mehe-
vä multa. Tämä murros voi tapahtua hedel-
mällisen puolikuun sijaan kylmässä ja ko-
vassa, mutta nokkelassa pohjoisessa. 

BIOTAL OUDEN  ehdoton edellytys on kui-
tenkin monimuotoinen elämä. Se on tämän 
planeetan tärkein resurssi! Paras tapa suo-
jella sitä saattaa olla sen nokkela hyödyn-
täminen.

Planeetan tärkein resurssi

04  
Kasvihuonekaasua  
halutaan hyödyntää 
polttoaineena

”Biokaasu sopisi 
polttoaineeksi  
autoilun lisäksi 
esimerkiksi  
maatalouden  
työkoneisiin.”

”Tällainen infra vain 
odottaa, että sitä 
hyödynnetään.”

Agrologi 
Olavi Lassila 

Redeve Oy:n toimitusjohtaja 
Jari Lahtinen 

S uomi on aina elänyt met-
sästä. Perinteisen metsäta-
louden rinnalle on noussut 
teollisuuden sivuvirtojen 

ja kiertotalouden hyödyntäminen. 
Biometsäteollisuuden ammatti-

laisten ja yritysten verkosto Puun-
jalostusinsinöörit ry on toteutta-
nut uudenlaisen oppimisympäris-
tön yhdessä alan korkeakoulujen ja 
johtavien yritysten kanssa.

ForestBioFacts-oppimisympäris-
tön laaja aineisto on aarreaitta, jos-
ta on hyötyä niin opiskelijalle kuin 
alan ammattilaiselle. Myös teolli-
suudessa esimiehet ja tutkijat voivat 
hyödyntää aineistoa esimerkiksi uu-
sien henkilöiden perehdytyksessä. 

Uusi digitaalinen oppi-
misympäristö ForestBio-
Facts käsittelee laajasti 
metsäbiotaloutta. Jatku-
vasti päivittyvän materi-
aalin avulla niin ammat-
tilaiset kuin opiskelijat 
saavat viimeisintä tietoa. 

teksti outi rantala 
kuva patrik pesonen

Oppimateriaali on englannin-
kielinen, mutta kaikille maksuton 
johdantoteema on sekä suomeksi 
että englanniksi. Johdantoteeman 
avulla biotalouden osaamista voi-
daan kehittää jo esimerkiksi perus-
opetuksen yläluokilla tai lukiossa. 
Johdantoteema on ollut aineistona 
myös metsätiedekurssilla, joka te-
kee metsäalaa tutuksi lukiolaisille. 

Biotalousbuumin tueksi
ForestBioFacts-oppimisympäristös-
sä voi perehtyä 16 eri teemaan, ku-
ten bionanomateriaaleihin. VTT:n 
teknologiapäällikkö Heli Kangas on 
toiminut teeman päätoimittajana ja 
vastannut aineiston kokoamisesta 
muiltakin alan tutkijoilta.

– Nanoselluloosa on ollut tutki-
musaiheeni jo yli 10 vuotta.

Opiskelijoilla on VTT:llä tehtäväs-
sä tutkimuksessa keskeinen rooli.

– Jatko-opiskelijat voivat toisaal-
ta perehtyä aiheeseen ja myös tuot-
taa ajankohtaista tietoa oppimisym-
päristöön. VTT:llä tähdätään tutki-
mustulosten kaupallistamiseen, ja 
oppimisympäristö palvelee tällöin 
myös bisnesihmisiä, jotka eivät tie-
dä teknisestä puolesta paljoakaan, 
Kangas kuvailee.

Hän on innostunut siitä, että met-
säala on nosteessa ja puulle kehite-

tään uudenlaisia käyttötarkoituksia.
– Puusta on moneksi. Siitä on 

kehitetty tekstiilien raaka-ainetta, 
uudenlaisia pakkausmateriaaleja ja 
jopa haavanhoitotuotteita. On hie-
noa, että biotalousbuumi on nosta-
nut alan arvostusta ja opiskelijoita-
kin ala kiinnostaa. Tätä liikettä on 
tullut tukemaan tämä digitaalinen 
oppimisympäristö, jossa on lähes 
rajaton määrä tietoa.

Tiedot aina ajan tasalla
Tekniikan tohtori, eMBA Timo  
Jortama työskentelee Stora Ensol-
la investointien hankintapäällikkö-
nä. Hän on toiminut myös sivutoi-
misena tuntiopettajana Oulun yli-
opistossa jo 20 vuoden ajan. Jorta-
ma perehdyttää opiskelijoita kuitu-
tekniikkaan ja hyödyntää opetuk-
sessa aina uusinta tietoa.

– Käymme läpi teollisuuden kui-
tutuoteprosessit, ja millaisia tieto-
ja ja taitoja niissä vaaditaan nuoren 
insinöörin tehtävissä. Keväällä 2020 
yliopisto siirtyi etäopetukseen. Sii-
näkin mielessä oppimisympäristön 
valmistumisen ajoitus oli loistava, 
Jortama kertoo. 

Hän vertailee uutta oppimisym-
päristöä ja aiemmin käytössä olleita 
sähköisiä oppimateriaaleja. 

– Aikaisemmat versiot ovat myös 

olleet hyviä, mutta tämä uusi me-
nee asian ytimeen. Perusasioiden li-
säksi käytettävissä on myös syväl-
listä alan tietoa, jonka avulla nuori 
opiskelija tai tutkija pääsee asioihin 
aiempaa paremmin kiinni. Digitaa-
lisuus tuo asioiden käsittelyyn laa-
juutta eri tavalla kuin aikaisemmin.

Jortama pitää tärkeänä, että op-
pimateriaalissa on kuvattuna laa-
ja kokonaisuus metsäteollisuut-
ta myös liiketoimintaympäristönä.

– Aikaisemmat kirjasarjat olivat 
kattavia, mutta nyt digitalisaation 
myötä tulee tuoretta tietoa myös 
kansainvälisesti. Tämä on opetta-
jan kannalta hyvä asia, koska digi-
taalinen aineisto päivittyy nopeasti. 
Opettajalta toki vaaditaan digiopet-
tamisen taitoja.

Jortama on havainnut metsäbio-
taloudella positiivisen kierteen, ja 
sillä on sosiaalinen tilaus.

– Asian ympärillä on hyvänlai-
nen pöhinä. Olemme luomassa uut-
ta suuntaa, miten yhteiskunnat ra-
kentavat materiaali- ja energiahuol-
tonsa. Tällä on valtaisa kansanta-
loudellinen merkitys. Opiskelijoilla 
on aitoa oppimisen halua ja kiinnos-
tusta vaikuttaa ympäristön tilaan 
oman osaamisensa kautta.

Oppimisympäristöä kehitetään 
jatkuvasti käyttäjiltä kerättävän pa-

lautteen avulla. Marraskuussa 2020 
lanseerattu ForestBioFacts-oppi-
misympäristö on lisensoitu jo lähes 
40:lle alan koulutuksenjärjestäjäl-
le ja yritykselle ympäri maailman.

Biomateriaalien jalostus ja tuotteet -tutkimusalueen teknologiastrategiasta sekä teknologioiden kaupallistamisesta VTT:llä vastaava teknologiapäällikko Heli Kangas kertoo, että biotalous- 
buumi on nostanut metsäalan arvostusta ja opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan. Valtavasti tietoa sisältävä digitaalinen oppimisympäristö vahvistaa liikettä. 

Metsäbiotalouden aarreaitta

Puheenvuoro 

Lauri Reuter 
Sijoitusjohtaja,  
Nordic FoodTech VC

Yltäkylläinen 
tietopaketti
n ForestBioFacts sisältää  
yläkouluille ja lukioille so-
pivan, ilmaisen johdannon 
metsäbiotalouteen.

n  Oppimisympäristö kat- 
taa 16 teemaa läpi metsä-
biotalouden arvoketjun.

n  Sisällöntuotantoon on 
osallistunut 150 metsäbio-
talousalan asiantuntijaa.

n  Sisältö käsittää 1500 
artikkelia, 300 videota, 
6 000 termin sanakirjan 
kuudella eri kielellä sekä 
kattavan asiasanaston.

FORESTBIOFACTS.COM
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Paperitehdasalueesta  
tulee biotalouden keskus 
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Kasvihuonekaasua 
halutaan hyödyntää 
polttoaineena

Vaisala Oyj:n valmistamien instrumenttien, kuten biokaasuvoimalan mittalaitteiden, avulla muun muassa teollisuusalan yritykset ja 
kunnalliset jätehuollot voivat optimoida prosessejaan, maksimoida energiantuotantoaan sekä minimoida käyttökustannuksia.

V aisala Oyj:n tuotepääl-
likkö Antti Heikkilä pi-
telee kädessään metal-
lisen konjakkipullon nä-

köistä pötkylää ja kertoo sen mul-
listavista mahdollisuuksista koko 
maailman tulevaisuuden kannalta. 
Eriskummallinen tuote ei kuiten-
kaan ole ulkonäöstään huolimatta 
pullo, vaan yrityksen valmistama 
biokaasuvoimalan mittalaite.

– Kun jätteestä tehdään bio-
kaasua, prosessissa syntyy yhtä ai-
kaa metaania, hiilidioksidia ja kos-
teutta. Ja koska metaani on palava 

kaasu, nimenomaan metaania sieltä 
halutaan, koska sitä voidaan käyt-
tää hyödyksi energiana.

Biokaasu on päivän kuuma pu-
heenaihe, koska se on energianläh-
teenä ekologinen mutta ainoastaan 
niin kauan, kun prosessi mitataan 
tarkasti. Metaani on ilmakehässä pe-
räti 20 kertaa hiilidioksidia voimak-
kaampi kasvihuonekaasu, joten si-
tä ei haluta päästää taivaalle, vaan 
sen potentiaali on hyödynnettävissä 
huippuluokan polttoaineena.

Metaanin hukkaaminen on siis 
tuhlausta niin luonnon kuin talou- 

dellistenkin resurssien kannalta.
– Vaisalan instrumentit vastaa-

vat juuri tähän, sillä niillä voidaan 
optimoida koko prosessia. Maksi-
moidaan energiantuotto ja mini-
moidaan käyttökustannukset.

Maailmanlaajuiset tarpeet
Vaisalan toiminta alkoi vuonna 
1936 alun perin säänmittauslait-
teista, mutta noin 40 vuotta sitten 
kuvaan astuivat myös teollisuu-
den mittalaitteet. Nykyisestä lii-
ketoiminnasta suurin osa keskit-
tyy vientiin, mutta tärkeitä asiak-

kaita Suomessa ovat monet teolli-
suusalan yritykset sekä esimerkik-
si kunnallinen jätehuolto ja jäteve-
denpuhdistamot.

Pohjimmiltaan isossa mittakaa-
vassa puhutaan kaikkialla maail-
massa täysin samoista tarpeista. Jä-
te ei maailmasta lopu mihinkään, 
mutta sillä on iso potentiaali fossii-
listen polttoaineiden korvaajana.

– Kaupungistumisen myötä jätet-
tä syntyy enemmän ja sitä syntyy 
keskitetymmin, jolloin voidaan teh-
dä isompia jäte-energiaratkaisuja. 
Esimerkiksi biometaanin tuotanto 
on kannattavinta suurten jätteenkä-
sittelylaitosten yhteydessä.

Pienemmässä mittakaavassa voi-
daan puhua vaikka siitä, että maati-
la voi luoda omat lämpö- ja sähkö-
energiansa biohajoavasta jätteestä.

Polttoainekeskustelussa kulut-
tajia kiinnostavat usein henkilöau-
tot, mutta niiden kentällä sähkö-
autot ovat – ainakin toistaiseksi – 
valta-asemassa. Heikkilä näkeekin 
yhden vahvimmista biokaasun hyö-
dyntämisen mahdollisuuksista ras-
kaassa liikenteessä.

– Kuorma- ja linja-autoissa kaasu-
moottori on selkeästi ladattavaa ak-
kua käytännöllisempi ratkaisu. Sen 
kokoisiin ajoneuvoihin tarvittava 
akkujen määrä olisi aivan valtava, 
ja silti kuljetukset katkeaisivat jat-
kuvasti lataamisen takia. Lähiliiken-
teen busseista osa kulkee tänäkin 
päivänä kaasulla, joten nykyisissä 
busseissa voisi enenevissä määrin 
käyttää maakaasun sijaan ekologi-
sempaa biometaania, Heikkilä avaa.

Biosta biotalouteen
Vaisalan markkinointipäällikkö  
Rasmus Stoltzenberg kertoo, että 
World Biogas Associationin mukaan 
noin 98 prosenttia maailman bio-
kaasukapasiteetista on käyttämättä.

– Jätteestä, joka voitaisiin ener-
giatarkoituksissa mädättää, jäte-
tään valtava määrä hyödyntämät-
tä, ja sen sijaan porataan uusiutu-
mattomiin öljy- ja kaasuvarantoi-
hin, Stoltzenberg valaisee.

Iso laiva kääntyy hitaasti. Biokaa-
su on yleistymässä, mutta muutok-
set vaativat investointeja. Laitos-
kanta on rakennettava, eikä se ta-
pahdu yhdessä yössä. Valtava mer-
kitys tässä kehityksessä on päättäjil-
lä, joilla on avaimet käsissään ohjata 
taloudellisilla kannustimilla yhteis-
kuntia kohti uusiutuvaa ja kestävää 
energiaa. Koko muutosta ei kuiten-
kaan voi laskea ainoastaan poliitti-
sen päätöksenteon varaan.

– Kun tukiaiset vähenevät, yri-
tysten on tehtävä biometaanista 
kaupallisesti kannattavampaa toi-
mintaa. Silloin saadaan aikaan py-
syviä muutoksia. Meidän tehtäväm-
me on antaa asiakkaillemme siihen 
työkaluja ja auttaa heitä pääsemään 
pelkästä biosta aitoon biotalouteen, 
Stoltzenberg päättää.

Biokaasun mittalaitteita 
muun muassa teollisuu-
den tarpeisiin valmistava 
suomalainen Vaisala Oyj 
kulkee kehityksen etu-
linjassa, kun maailmassa 
pyritään siirtymään kohti 
kaupallisesti kannattavaa 
biotaloutta.

teksti valtteri mörttinen 
kuva riku kylä

“
Jäte ei lopu,  
mutta sillä on iso 
rooli fossiilisten 
polttoaineiden 
korvaajana. 

WiseMaster Eco -sovel-
lusten avulla jätehuolto- 
ja kiertotalousyhtiöt  
voivat digitalisoida pro-
sessiensa tiedonhallinnan 
sekä siirtyä jäteasemilla  
itsepalveluun. 

O hjelmistoratkaisuja ra-
kentavan M-Techno-
logy Oy:n tuotantojoh-
taja Aleksi Palosaaren 

mukaan bio- ja kiertotalousyrityk-
set voivat parantaa toimintansa 
kannattavuutta ja tehokkuutta di-
gitalisaation ja automaation avul-
la. Sähköiset työkalut parantavat 
myös raportointia ja jätejakeiden 
jäljitettävyyttä.

– Olemme kehittäneet bio- ja 
kiertotalouden toimijoille soveltu-
van WiseMaster Eco -sovellusper-
heen. Järjestelmä digitalisoi jäte- 

M-Technologyn toimittama WiseMaster Eco -järjestelmä on käytössä Vestian hyötyjäteasemalla Kalajoella. Järjestelmä minimoi manuaaliset työvaiheet ja luo lisää aikaa asiakaspalvelulle.

asemien toiminnan ja asiakaspalve-
lun. Tämä mahdollistaa asiointita-
pojen laajentamisen jokaiselle ku-
luttajalle sopivaan muotoon, en-
nakkoasioinnista aina täysin auto-
matisoituihin, itsepalvelukäytössä 
oleviin asemiin. Teknologiaamme 
on laajasti pääkaupunkiseudun ja 
maakunnissa toimivien jäteyhtiöi-
den käytössä, Palosaari kertoo.

Lisää aukiolotunteja
Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Ves-
tia Oy modernisoi jäteasemansa se-
kä 15 hyötyjäteasemansa asiointi- ja 
materiaalivirtojen tiedonhallinnan 
WiseMaster Ecolla. M-Technologyn 
toimittama kokonaisuus piti sisäl-
lään mobiilikassan, asiakashallin-
nan, lavatyhjennysten tilauksen ja 
kaluston kunnossapidon. Myöhem-
min kehitystyö johti itsepalveluau-
tomaatin käyttöönottoon.

Vestian tuotantopäällikkö Jukka 
Saukko kertoo uusien digiratkaisu-
jen hankinnan tulleen ajankohtai-
seksi, kun lainsäädäntö kiristyi ja jä-
teyhtiöiltä alettiin vaatia yksityis-
kohtaisempaa raportointia. Samoi-
hin aikoihin myös Vestian vaihto-

lavapalvelu kasvoi vauhdilla, eikä 
120 lavan hallinnointi onnistunut 
enää kynän ja paperin avulla. Ves-
tia kartoitti markkinoilta järjestel-
mää, jolla voisi hallinnoida vaihto-
lavaomaisuutta ja -kuljetuksia se-
kä tehdä eko- ja hyötyasemien vas-
taanottokirjaukset. 

– WiseMaster oli ainoa järjestel-
mä, joka sisälsi mobiilikassan ja la-
vakuljetusten hallinnoinnin. Lisäksi 
siinä oli optiona jätehuolto- ja siir-
tokaluston kunnossapitojärjestel-
mä, jonka olemme ottaneet käyt-
töön myöhemmin, Saukko kertoo.

Järjestelmän käytön myötä mak-
sutapahtumat ovat tehostuneet, kir-
janpidon manuaalisuus vähenty-
neet ja kassanhallinta selkiytynyt. 

– Aikaa vievät käteismaksut ovat 
jääneet pois. Vaihtolavojen tarkem-
man hallinnoinnin ansiosta olem-
me voineet siirtyä kahden viikon 
vuokra-ajasta vuorokausivuokrauk- 
seen. Nyt lavojen kierto on paljon 
nopeampaa, Saukko kiittelee.

Vuonna 2019 Vestia alkoi pilotoi-
da WiseMaster-järjestelmään liite-
tyn itsepalveluautomaatin käyttöä. 
Nyt neljä Vestian toimipisteistä toi-

mii itsepalveluperiaatteella ja itse-
palvelusemien määrää kasvatetaan 
koko ajan. Itsepalveluasemalla asia-
kas kirjaa ja maksaa jätekuormansa 
omatoimisesti. Ongelmatilanteissa 
asiakas voi olla etäyhteydessä Ves-
tian valvontakeskukseen. 

– Aiemmin pisteet olivat auki päi-
vän viikossa tai kahdessa. Nyt ne 
ovat avoinna kaikkina arkipäivinä. 
Tästä on tullut asiakkailta erittäin 
hyvää palautetta, Saukko sanoo.

Enemmän aikaa asiakkaille
Tyytyväisiin käyttäjiin kuuluu myös 
yhdeksän kunnan jätehuollosta vas-
taava Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy. 
Yrityksen käytössä on WiseMaster- 
mobiilikassa, jolla hoidetaan kaik-
kien Hyödyksi-asemien asiakaspal-
veluun liittyvä tiedonhallinta.

EKJH:n Hyödyksi-jäteasemilla oli 
aiemminkin käytössä mobiilikassa-
ratkaisu. Asiakaspalvelija ei voinut 
kuitenkaan periä jätemaksua lajitte-
lupihalla vaan asiakkaan kanssa pi-
ti poiketa palvelupisteeseen. Wise-
Master-mobiilikassan käyttöönoton 
jälkeen maksu on onnistunut pu-
helinsovelluksen ja korttipäätteen 

avulla lajittelupihalta poistumatta. 
– WiseMaster on näppärä työn-

tekijöidemme ja asiakkaidemme 
kannalta. Nopean maksutapahtu-
man ansiosta asiakaspalvelijoilla jää 
enemmän aikaa asiakkaiden opasta-
miseen. Samalla sovelluksella voi-
daan ottaa vastaan korttimaksuja 
sekä siirtää tiedot laskutusjärjes-
telmään. Mobiilikassa on integroi-
tu toiminnanohjausjärjestelmääm-
me ja taloushallintaohjelmistoom-
me. Toimipaikkatiedot, jätemäärät 
ja -lajit sekä rahavirrat kirjautuvat 
taloushallintajärjestelmäämme au-
tomaattisesti oikein, EKJH:n hallin-
topäällikkö Satu Kurki kiittelee.

WiseMasterin käyttö laajenee 
EKJH:llä vielä tämän vuoden aika-
na. Yritys on ottamassa käyttöön 
vaakajärjestelmän, joka mahdol-
listaa myös materiaalitaseen hallin-
nan. Järjestelmä punnitsee kuormat 
jätelajikohtaisesti ja antaa reaaliai-
kaista tietoa jätevirtojen liikkeistä.

– M-Technology on kuunnellut 
tarpeitamme tarkasti. Yhteyshen-
kilömme tuntee toimialamme hy-
vin ja hän on ehdottanut juuri mei-
dän tarpeisiimme sopivia ratkaisuja.

Digisovellukset tehostavat 
kierrätysyhtiöiden toimintaa

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva anne yrjänä
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Kokkolan seudulla hae-
taan uusia ratkaisuja  
ilmastonmuutoksen  
tuomiin haasteisiin.  
Tavoitteena on nostaa 
biokaasun ja biohiilen 
tuotanto sekä ravinteiden 
kierrätys alueellisiksi  
voimatekijöiksi.

B iokaasu herättää voima-
kasta kiinnostusta Kes-
ki-Pohjanmaalla. Muka-
na kehityksessä on Per-

hoon suunnitteilla oleva biokaa-
sulaitos, joka nousi Perhon alueen 
kärkihankkeeksi Vaasan yliopiston 
Energiaomavarainen seutu -hank-
keessa. 

– Biokaasulaitokselle haetaan 
parhaillaan rahoitusta ja raken-
nuslupaa. Laitos voitaisiin raken-

Rakennuspäällikkö Veli-Matti Isoaho, agrologi Olavi Lassila ja projektipäällikkö Janne Keränen toivottavat biotaloudesta kiinnostuneet toimijat tervetulleiksi Keski-Pohjanmaalle.

taa parin kolmen vuoden kuluessa. 
Olemme myös käynnistäneet hank-
keen kahden biokaasutankkausase-
man rakentamiseksi, kertoo agrolo-
gi Olavi Lassila.

Yhtiössä on mukana 19 yritystä ja 
maatilaa. Lisäksi yhtiö käy neuvot-
teluja muutaman yrityksen kanssa 
kaasun hyödyntämisestä.

– Tällä hetkellä biokaasua kan-
nattaa tuottaa pääasiassa liiken-
nekäyttöön. Ajatuksena on löytää 
markkinat lähialueelta. Biokaasu so-
pisi polttoaineeksi autoilun lisäksi 
esimerkiksi maatalouden työkonei-
siin ja kuljetusyritysten käyttöön.

Biohiilestä yksi tukijalka 
Biokaasulaitoksen mädätysjään-
nöksestä erottuva nesteosa sisäl-
tää runsaasti lannoitteeksi sopi-
via ravinteita, jotka on mahdollis-
ta kierrättää myös biohiilen avulla. 
Jo lähitulevaisuudessa biohiili voi 
olla yksi merkittävistä tukijaloista, 
jonka avulla rakennamme biotalo-
uteen perustuvaa yritystoimintaa 
Keski-Pohjanmaalle. Kokkola on 
esimerkiksi mukana Neovan uuden 
biostimulanttitehtaan sijoituspaik-

kaselvityksessä. 
– Biohiilen valmistusprosessissa 

syntyy laskennallisesti hiilinega-
tiivista lämpöä. Toisin sanoen hiili 
ei vapaudu hiilidioksidina ilmaan, 
vaan jää kiinteään muotoon. Proses-
sissa syntyvä lämpö voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi perinteisesti 
kaukolämpönä talvella tai kuivause-
nergiana kesäkaudella, sanoo Kok-
kolanseudun Kehitys Oy KOSEKin 
projektipäällikkö Janne Keränen.

Kokkolan kaupunki haluaa kan-
taa kortensa kekoon ja omalta osal-
taan tukea biotalousmarkkinoiden 
syntymistä. Yhtenä konkreettise-
na toimena kaupunki kokeilee bio-
hiilen käyttöä hulevesien puhdis-
tamisessa.

– Rakennamme Piispanmäkeen 
monitoimitalon, johon sijoittuvat 
yhteinen peruskoulu, esikoulu ja 
päiväkoti. Sieltä syntyvät hulevedet 
on tarkoitus puhdistaa biohiilellä. 
Kokeilulla haetaan laajempaa rat-
kaisua hulevesien hallintaan kau-
punkialueella, sanoo rakennuspääl-
likkö Veli-Matti Isoaho.

Suurhankeen kustannusarvio on 
30 miljoonaa euroa. Opetushenki-

löstö mukaan lukien taloon sijoit-
tuu tuhatkunta henkilöä. 

Raaka-aineet omasta takaa
Karja- ja maatalousvaltainen Kes-
ki-Pohjanmaa on omavarainen ra-
vinteiden kierrättämiseen ja bio-
kaasun sekä biohiilen tuotannon 
raaka-aineiden suhteen. 

– Biokaasulaitoksella voidaan 
käyttää syötteenä lähes kaikkia 
eloperäisiä aineksia, kuten pelloil-
ta kerättyjä kasvimassoja sekä kar-
jatiloilla syntyvää lietettä. Biokaa-
sulaitoksella syötteestä otetaan ra-
vinteet talteen, ja ne voidaan myö-
hemmin kierrättää takaisin peltoi-
hin, Lassila toteaa.

Lassila huomauttaa perään, että 
biokaasutalouden rakentaminen 
vaatii kuitenkin valtiovallalta tukea 
ja selkeitä poliittisia päätöksiä. Hän 
perääkin biokaasulle samankaltais-
ta uusiutuvan energian tukea kuin 
tuulivoimalle.

– Tuulivoima saatiin syöttötarif-
feilla nostettua suhteellisen nopeas-
ti kannattavaksi liiketoiminnaksi. 
Samanlainen alkusysäys pitäisi an-
taa myös biokaasulle.

KOSEK edistää bio- ja kiertota-
loutta sekä akkukemikaalien jalos-
tustoimintaa EU-rahoitteisen Biolit- 
hankkeen avulla. 

– Hankkeen puitteissa rakenne-
taan eri toimialoja yhdistäviä ver-
kostoja sekä pyritään jalkauttamaan 
syntyneitä innovaatioita. Uskon, et-
tä eri toimialojen väliltä löytyy sy-
nergiaetuja, jotka auttavat raken-
tamaan alueelle menestyvää bio-
taloutta, Keränen sanoo.

Keränen kääntää katseensa myös 
yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
suuntaan.

– Meillä on tarjottavana innova-
tiivinen ympäristö, jota voi käyttää 
biotalouteen, kierrätykseen ja kes-
tävään energiantuotantoon liittyvi-
en tutkimus- ja kehityshankkeiden 
alustana.

Kokkola tarjoaa kasvualustan  
biotalouden innovaatioille 

Edullista 
bioenergiaa 
teollisuuden 
tarpeisiin

A siakkailleen bioenergia-
laitoksia toimittavalla 
Winnolla on kunnian-
himoinen tehtävä.

– Autamme luopumaan fossiilis-
ten polttoaineiden käytöstä ja tuo-
tamme uusiutuvaa energiaa ympä-
ristöystävällisesti, summaa Win-
no Solutions Oy:n toimitusjohtaja  
Juha Junttila.

Pelkästään ide-
ologisesta tavoit-
teesta ei ole kyse. 
Yrityksille siirty-
minen esimerkik-
si öljyn tai kaasun 
polttamisesta yli-
jäämäpuulla toi-
mivaan energia-
laitokseen tuo 
merkittäviä kus-
tannushyötyjä. 

– Bioenergialaitoksella sääste-
tään selvää rahaa verrattuna öljyn 
tai kaasun polttamiseen. Jos yritys 
investoi bioenergian tuotantoon, in-
vestoinnin takaisinmaksun pitää ol-
la yritykselle järkevä. 

Winnon biokattilalaitokset käyt-
tävät energiantuotannossaan bio-
massaa. Sitä voidaan ostaa ulko-

puolelta, mutta kannattavinta on, 
jos biomassa saadaan yrityksen 
omasta tuotannosta. 

– Erityisesti yrityksille, joille jää 
tuotannosta biokattilassa hyödyn-
nettävää hyvälaatuista puujätettä, 
bioenergiantuotanto on erittäin 
kannattavaa. Omaa ylijäämäpuuta 
käyttämällä tuotantolaitoksista tu-
lee omavaraisempia ja myös turha 

puujätteen mää-
rä pienenee. Var-
sinkin rakennus- 
ja betoniteolli- 
suudessa syntyy 
paljon ylijäämä- 
puutavaraa, jota 
voisi hyödyntää 
lämmöntuotan- 
nossa huomat- 
tavasti nykyistä 
tehokkaammin, 

Junttila kertoo.
Bioenergian käyttö tiputtaa läm-

pöenergian megawattihintaa mer-
kittävästi verrattuna fossiilisiin polt- 
toaineisiin. Esimerkiksi öljyyn ver-
rattuna biomassan energiahinta on 
vain noin neljäsosan, jolloin inves-
tointi bioenergiaan maksaa itsensä 
nopeasti takaisin. Kun energialas-

kut pienenevät, yrityksen kilpailu-
kyky nousee. 

– Myös yrityksen lopputuottees-
ta tulee vihreämpi, kun tuotteen 
tuotannossa syntyvien hiilidioksi-
dipäästöjen määrä laskee, Junttila 
huomauttaa.

 
Laitokset ovat älykkäitä
Winnon laitoksissa on Junttilan mu-
kaan markkinoiden kehittynein au-

tomaatio ja paras käyttövarmuus. 
– Älykkyys on viety loppuun as-

ti niin, että laitos voi ratkaista pie-
net ongelmat itse. Jos haasteita tu-
lee, ne voidaan hoitaa kuntoon etä-
diagnostiikalla. 

Käyttäjä voi operoida laitosta 
joko itse tai tehdä Winnon kanssa 
huolto- ja operointisopimuksen, 
jolloin käyttäjän ei tarvitse huo-
lehtia muusta kuin biomassan han-
kinnasta. Tarvittaessa Winno aut-
taa myös biomassan ostamisessa 
yhteistyökumppaneiden kautta. 

Kansainvälistä kilpailukykyä
Winnon asiakkaat ovat monenlai-
sia ja eri kokoisia teollisuuden toi-
mijoita niin Suomessa kuin muual-
la Euroopassa. Winno on toimitta-
nut biokattilalaitoksia muun muas-
sa kaukolämpöpuolen yrityksille, 
isoille teollisuuskiinteistöille ja elin-
tarviketuotantoyrityksille. 

Viimeisin neljän megawatin bio-
energialaitoksen käyttöönotto teh-
tiin Englannissa. Siellä lämpöener-
giaa tarvitaan ison mansikanvilje-
lijän kasvihuoneille. Polttoaine on 
paikallisilta kanavilta hankittua 
kierrätyspuuta.

– Tavoitteenamme on kasvaa ja 
kansainvälistyä lisää. Maailmalla on 
paljon maita, joissa poltetaan vielä 
runsaasti öljyä. Vaikka kilpailu bio-
energia-alalla on kovaa ja ala kasvaa 
globaalisti vauhdilla, konseptimme 
on kansainvälisesti hyvin kilpailu-

kykyinen, Junttila kiteyttää.
Yrityksen toimintaperiaate on 

hyvin asiakaslähtöinen: 
– Lähdemme aina asiakkaan tar-

peista ja rakennamme laitosratkai-
sun sen pohjalle. Saimme hiljattain 
Iso-Britanniasta kyselyn, jossa asia-
kas haluaisi polttaa rinnakkaispolt-
toaineena tuotannon ylijäämämate-
riaalia biomassan rinnalla, Junttila 
antaa käytännön esimerkin. 

Pakkasimme testilaitoksen kuor-
ma-autoon ja ajoimme toukokuus-
sa Helsingistä Cardiffiin testaamaan 
polttoaineen asiakkaan tehtaalle, ja 
saimme varmistettua oikean kon-
figuraation asiakkaamme tarpeisiin.   

Bioenergialaitoksen avulla voi vähentää tuotannon energiakustannuksia jopa 80 prosentilla hyödyntä-
mällä paikallisia polttoaineita. Samalla pienennetään tuotannon hiilijalanjälkeä. 

Winno on toteuttanut asiakkaileen lukuisia projekteja sekä Suomessa että ympäri Eurooppaa. 

“
Lopputuote  
on vihreämpi,  
kun päästöjen 
määrä laskee.

Miksi valita 
bioenergia?
n Hiilidioksidineutraali 
energialähde, jossa hyö-
dynnetään ylijäämäpuuta.

n  Kilpailukykyisintä yrityk-
sille, joiden tuotannosta jää 
hyödynnettäviä sivuvirtoja.

n  Näin laitoksista tulee 
omavaraisempia ja puu- 
jätteen määrä pienenee. 

Winnon bioenergialaitos tuottaa lämpöä hiilineut-
raalisti. Yrityksen mukaan ylijäämäpuuta olisi syytä  
hyödyntää lämmöntuotannossa nykyistä enemmän. 

teksti elina jäntti  kuva winno solution

teksti timo hämäläinen 
kuva anne yrjänä
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M yllykoski on noin  
6 000 asukkaan taa-
jama Kymijoen ran-
nassa Kouvolan ete-

läosassa, Kymenlaakson sydämessä. 
Myllykosken paperitehdas lopetti 
toimintansa vuoden 2011 päätteek-
si, mutta tehdasalue on edelleen ole-
massa, ja siellä sijaitsevat rakennuk-
set ovat yhä uusiokäytettävissä. Nyt 
alueelle etsitäänkin uusia toimijoita. 
Jäljelle on jäänyt paljon infrastruk-
tuuria, jonka hyödyntäminen sääs-
tää suurilta uusinvestoinneilta. 

Alueella on hallitilaa kymmeniä 
tuhansia neliömetrejä sekä kymme-
niä hehtaareja ulkotilaa, jota voi 
hyödyntää materiaalien varastoi-
miseen. Lisäksi alueelta löytyy bio-
loginen jätevedenpuhdistamo, suu-
ritehoinen sähköliittymä ja maa-
kaasuliittymä. Alue on myös yhdis-
tettävissä Kouvola-Kotka-rataan. 

– Tällainen infra vain odottaa, et-
tä sitä päästään hyödyntämään uu-
siokäytössä, Redeve Oy:n toimitus-
johtaja Jari Lahtinen kertoo.

Redeve osti vuonna 2018 tyhjil-
leen jääneen tehdasalueen ja aloitti 
projektin, jossa Myllykoski aiotaan 
herättää uuteen aikaan. Tavoittee-
na on luoda Myllykosken tehdasalu-
eelle biotalouden keskittymä, joka 
tarjoaa sijoituspaikan useille alan 
yrityksille.

– Jo paperitehtaan aikana tääl-
tä on viety ja tuotu suuret määrät 
eri materiaaleja. Myllykoskella on 
historiansa, sijaintinsa ja olemassa 
olevien puitteidensa ansiosta erin-
omainen potentiaali uuteen käyt-
töön, Lahtinen sanoo.

Hehtaareita koko alueella on yh-
teenlaskettuna sata ja matkaa Kou-
volan keskustaan kertyy ainoastaan 
viidentoista kilometrin verran. Ra-
kennuskannasta löytyy konesale-
ja, varastoja ja muita tuotantoon ja 
varastointiin soveltuvia tiloja. Ti-
lat ovat korkeina ja avarina muo-
kattavissa, kuten myös koko alue: 
Alueella on vielä runsaasti käyttä-
mätöntä, mutta kaavoitettua raken-
nusoikeutta.

– Kierto- ja biotaloutta harjoit-
taville yrityksille Myllykoski so-
veltuu erityisen hyvin. Asemakaa-
va on voimassa ja se mahdollistaa 
teollisen toiminnan. Rakennusoi-
keutta on vielä satatuhatta neliötä 
käyttämättä.

Synergiaetuja toimijoille
Tällä hetkellä tehdasalueen sisä- 
ja ulkotiloissa on muutamia vuok-
ralaisia. Lahtinen näkee, että alue 
pääsee oikeuksiinsa nimenomaan  
biotaloudessa. Tulevaisuudensuun- 

Paperitehdasalueesta  
tulee biotalouden keskus 

nitelma on biotalouden keskittymä, 
jossa on viljalti erikokoisia toimijoi-
ta. Näin yritykset pääsisivät tuke-
maan ja hyötymään toisistaan, min-
kä johdosta ne saisivat myös luon-
nollisia synergiaetuja.

– Jos ajattelee optimaalista tilan-
netta, niin alueella olisi yrityksiä, 
jotka ovat jollain tapaa kiinnittyneet 
biotalouteen. Sata hehtaaria mah-
dollistaa sen, että biotalouden raaka- 
aineilla on riittävästi käsittely- ja va-
rastointitilaa. Ja onhan meillä tuo 
biologinen jätevedenpuhdistamo, 

Lahtinen hymyilee.
Biologinen jätevedenpuhdis-

tamo onkin yksi tekijä, joka tekee 
tehdasalueesta kiinnostavan ja 
kilpailukykyisen. Se rakennettiin 
jo vuonna 1990, mutta sitä on laa-
jennettu kahteen otteeseen, joista 
edellinen vuosituhannen alussa. 
Kapasiteetti on suunniteltu niin, et-
tä se riittää koko alueen yhteiskäyt-
töön, ovathan massiiviset altaat ti-
lavuudeltaan 70 000 kuutiometriä.

– Myllykoskella on myös kiinteän 
polttoaineen voimalaitos, joka pys-
tyy käyttämään muun muassa met-
sätähteitä, Redeven biotalouspro-
jektien asiantuntijana työskentele-
vä Janne Harjunpää huomauttaa.

Etenkin puutavaran tärkeänä 
kuljetusväylänä aikoinaan tunnet-
tu Kymijoki virtaa entisen tehdas- 
alueen lävitse, mikä taas mahdol-

listaa käytännössä rajattoman ve-
denottokyvyn. Tehdasalueen sa-
tavuotinen historia näkyy myös 
muuna infrastruktuurina, joka on 
jo paikalla: hakemurskaimena, jo-
ka odottaa hakkeen tekemistä bio-
energialle ja jatkojalosteisiin. Pai-
kalla on edelleen kaksi sadan me-
gawatin höyrykattilaa, hallinostu-
reita ja höyryturbiini.

– Nämä teollisuusrakennukset 
ja infrastruktuuri, jotka ovat jo val-
miina paikan päällä, mahdollistavat 
uusiokäytössä liiketoiminnalle val-

tavan kilpailuedun, jota ei muualta 
saa, Lahtinen sanoo.

Osa alueen identiteettiä
Paperitehdas rakennettiin tämän-
päiväiselle paikalleen yli 100 vuot-
ta sitten. Sitä ennen lähialueilla oli 
puuhiomo. Teollinen toiminta on-
kin jo yli vuosisadan ollut keskeinen 
osa Myllykosken taajaman ja nykyi-

Myllykosken entinen paperitehdasalue tunnetaan mittavasta historiastaan, mutta nyt siitä muokataan biotalouden keskittymää.  
Valmis rakennuskanta ja infrastruktuuri odottavat parhaillaan erikokoisia toimijoita tehdasalueelle.

teksti taneli tuokko  kuva marja seppälä

Myllykosken  
perinteikkään  
tehdasalueen  

valmis infrakstruk-
tuuri ja teollisuus-

rakennukset  
odottavat uusio- 
käyttöön pääsyä.

sen Kouvolan identiteettiä.
Tehdasidentiteetti näkyy vielä-

kin metsäteollisuusyrityksinä, joita 
alueelta löytyy paljon. Myös asuk-
kaiden sekä teollisten toimijoiden 
välinen yhteistyö sujuu hyvin niin 
luonnostaan, harjoitellusti kuin va-
kiintuneestikin.

– Yli satavuotinen perinne teolli-
suudessa näkyy taajamassa ja koko 
alueessa. Erilaiset lupaprosessit pi-
täisi hoitua ripeästi ja helposti, kos-
ka alueella on harjoitettu raskasta 
teollisuutta jo monta sukupolvea, 

Harjunpää avaa.
Paperitehdas oli merkittävä työn-

antaja aina sulkemiseensa asti. Ko-
kenutta työvoimaa alueelta siis löy-
tyy. Redeve tarjoaa tukea ja palvelu-
ja alueelle tuleville yrityksille, mut-
ta ei tee tätä yksin. Suunnittelussa 
on apuna Kouvolan kaupungin ke-
hitysyhtiö Kinno.

Hyötyä kokonaisuudesta
Logistiikankin kannalta Myllykos-
ken sijainti on hyvä. Ratayhteys-
mahdollisuuden lisäksi satama on 
lähettyvillä. Pääkaupunkiseutua 
ympäröivältä Kehä III:lta Mylly-
koskelle ajaa noin puolitoista tun-
tia. Maatalous- ja metsävaltaisella 
alueella on jo valmiiksi erinomai-
set palvelu- ja hankintaverkostot.

– Parempaa sijaintia on vaikea 
edes kuvitella, Harjunpää kiteyttää.

Redeven pitkäaikaisena visiona 
on, että Myllykosken yritysaluees-
ta kasvaa biotalouden keskus seu-
raavan viiden vuoden aikana. Tilo-
ja pyritään vuokraamaan mahdol-
lisimman isoina kokonaisuuksina, 
mutta tarpeen tullessa niitä voi ja-
kaa myös pienempiin osiin.

Jykevät betoni- ja tiilirakenteet 
odottavat uutta elämää sekä aikai-
semmin rakennetun infrastruktuu-
rin hyödyntäminen vähentää Lah-
tisen mukaan hiilikuormaa uudis-
rakentamiseen verrattuna.

– Uusiokäyttö vähentää luon-
nonvarojen kestämätöntä käyttöä. 
Alue on historiallisesti merkittävä ja 
näiden perinteiden pohjalle on hy-
vä rakentaa uutta menestystä, Lah-
tinen sanoo.

Ympäristöhyötyjen lisäksi lä-
hiympäristössä on yhteistyömah-
dollisuuksia, jotka toisivat kustan-
nussäästöjä. Tulevia biotalousyri-
tyksiä myös tukevat ja palvelevat 
paikalliset pienyritykset. Tarpei-
den huomioimisesta ja yhteenso-
vittamisesta hyötyy koko alue ja se 
mahdollistaa liiketoiminnan myös 
pienemmille toimijoille.

Bioetanolitehdas vireillä 
Vastikään perustettu Myllykos-
ken Bioetanoli Oy pyrkii tekemään 
alueesta vielä entistä houkuttele-
vamman biotalouden alan toimi-
joille. Suunnitelmana on rakentaa 
Myllykosken entisen paperiteh-
taan tiloihin bioetanolitehdas, jon-
ka toteutuminen olisi erittäin tärkeä 
hanke koko alueelle. 

– Tehtaan valmistuksen yhtey-
dessä syntyy arvokkaita sivutuot-
teita, joilla voi olla suuri merkitys 
oheistoiminnoille. Bioetanoliteh-
das synnyttää helposti muuta ta-
loudellista toimintaa rinnalleen, 
Harjunpää kertoo.

Myllykosken Bioetanoli Oy:n ta-
voitteena on valmistaa toisen suku-
polven biopolttoaineita, joilla kor-
vataan fossiilisia tuontipolttoainei-
ta. Tarkoitusta varten tehdas ostaa 
pitkäaikaisin sopimuksin kaiken 
käytettävissä olevan oljen alueen 
viljelijöiltä.

Suunnitelman mukaan tehdas 
tuottaisi vuodessa 50 000 tonnia 
bioetanolia, jonka sivutuotteena 
syntyisi 100 000 tonnia biopoltto-
aineena tunnettua bioligniiniä ja 
vielä lisäksi biokaasua. Sen tuotta-
miseen tarvittaisiin 270 000 tonnia 
olkea, jota kerättäisiin viljelijöiltä 
suunnilleen 150 kilometrin säteel-
lä Kouvolasta. Oljen lisäksi tehtaan 
raaka-aineena voisi käyttää lehti-
puuhaketta.

Myllykoski-tiimin asiantuntija Janne Harjupää ja Redeve Oy:n toimitusjohtaja Jari Lahtinen näkevät Myllykosken 
historiallisen tehdasalueen tarjoavan runsaasti mahdollisuuksia kierto- ja biotalousalan yrityksille.

“
Valmis infra 
mahdollistaa  
uusiokäytössä 
liiketoiminnalle 
ison kilpailuedun. 
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V ietnamilainen katkara-
putehdas oli hukkua ra-
vunkuoriin. Tuotannon 
kasvaessa kuoria tuli sa-

toja tonneja joka päivä. Ne löyhkä-
sivät ja jatkokäsittely oli hankalaa. 
Kaksi Itä-Suomen yliopiston tutki-
jaa kuuli ongelmasta ja he päättivät 
kokeilla, voisiko kuoria hyödyntää 
jätevesien puhdistuksessa. Kuoret 
kovaksi tekevästä kitiinistä jalostet-
tiin kokeita varten aine, ja tutkijat 
huomasivat sen imevän rikkiyhdis-
teitä vedestä. Jätevesien puhdista-
miseen löytyi tehokas, ympäristöys-
tävällinen valmiste, jota tutkijoiden 

perustaman BioSO4-yhtiön johdolla 
on viime vuosina alettu ottaa käyt-
töön eri puolilla maailmaa – erityi-
sesti kaivoksissa.

– Rikki on oikeassa paikassa hyö-
dyllinen ja toisessa paikassa haital-
linen aine, BioSO4:n toimitusjohta-
ja ja osakas Lasse Moilanen kertoo.

Esimerkiksi peruna tarvitsee pel-
loilla rikkiä kasvaakseen. Jos taas 
rikki valuu pelloilta vesistöön, se 
voi happamoittaa vesistöä. Se taas 
voi johtaa eliöiden kuolemiseen.

Perunoistaan tunnetulla Tyrnä-
vällä kunta ja joukko viljelijöitä ke-
rää perunapeltojen valumavesiä yh-

teen ja kerää äyriäiskuorijalosteella 
vesistä rikkiyhdisteet pois. Kun ve-
teen liuenneet rikkiyhdisteet ovat 
sitoutuneet kuorikitiinistä valmis-
tettuun aineeseen, se erotetaan 
vedestä ja viedään takaisin pelloil-
le. Valmiste maatuu luonnollisesti 
peltoon ja rikki vapautuu pelloissa 
uudestaan perunoiden ravinteeksi. 
Vesistöt pysyvät kunnossa, perunat 
kasvavat ja keinolannoitteita tarvi-
taan vähemmän. Kaikki voittavat.

Jätteetöntä teknologiaa
– Kuorien jalostuksen takana on ko-
vaa tiedettä, muistuttaa Moilanen.

Rikkiyhdisteitä sitova biopoly-
meeri on vain yksi kuudesta kier-
totaloustuotteesta, joita BioSO4 
valmistaa käyttäen biojätteitä pää-
raaka-aineena. Kaikki valmistuvat 
tuotteet ovat biopolymeerejä, elo-
peräisissä aineissa syntyneitä pit-
kiä molekyyliketjuja – aivan kuten 
vaikkapa perunassa syömämme 
tärkkelys tai selluloosa, josta teh-
dään paperia. Jotkut niistä imevät 
rikkiä tai vaikkapa raskasmetalleja 
itseensä ja sitten hajoavat luonnos-
sa lehtien kaltaisesti kuten muut-
kin eloperäiset jätteet. Hajotessaan 
näistä biopolymeereistä tulee kas-
vien käyttämää hiiltä ja typpeä.

Hulevedet puhtaiksi
Tyrnävän lisäksi jätteettömästi ja 
kokonaan raaka-aineita kierrättä-
mällä tehdyillä valmisteilla puhdis-
tetaan vesiä myös Kuopiossa.

Hulevesi on maan pinnalta, ra-
kennuksen katolta ja muilta vas-
taavilta pinnoilta pois johdetta-
vaa sade- tai sulamisvettä. Kuopi-
ossa halutaan puhdistaa rakennus-
työmaiden hulevedet aiempaa tar-
kemmin, koska niihin liukenee ve-
sistöille hankalia aineita. 

Kerättyyn huleveteen lisätään 
biopolymeeriä. Se koostaa raken-
nustyömaalta veteen kulkeutu-
neen hienojakoisen maa-ainek-
sen suuremmiksi partikkeleiksi, 
joiden poistaminen onnistuu suo-
dattamalla. 

Tämän jälkeen liete käytetään 
uudestaan maanparannusaineina 
ja puhdistettu vesi palautetaan ta-
kaisin luontoon. Jätettä ei synny 
missään vaiheessa.

Alun perin kaivoksia varten 
– Olemme kehittäneet biopoly-
meerimme aluksi kaivoksia var-
ten, Moilanen kertoo.

BioSO4:n rikinhallintamene-
telmiä käytetään kaivoksilla maa-
ilmalla Kazakstania ja Armeniaa 
myöten. Esimerkiksi kultakaivok-
silla kaivostoiminnan jätevesiin liu-
kenee haitallisia yhdisteitä, jotka 
pitää saada pois.

– Nyt kun olemme saaneet ke-
hitettyä vaativalla kaivospuolella 
toimivan ratkaisun, sovellamme si-
tä myös kuntien vedenpuhdistuk-
seen, Moilanen sanoo.

Myös kuntien vesien suojelussa 
on omat hankalat haasteensa. Näi-
den jätevesissä voi esimerkiksi ol-
la yhdisteitä, joita on vaikea muu-
ten saada pois. Uudet biopolymee-
rit saattavat olla joidenkin yhdis-
teiden poistamiseen ensimmäinen 
ratkaisu, joka oikeasti toimii.

Uudet biopolymeerit eivät jää 
pelkästään jätevesien käsittelyä 
helpottamaan. Niillä voidaan puh-
distaa myös kaasuja. Nykyään bio-
polymeereillä voi myös ottaa maa-
ilman vesistä talteen niin raskas-
metalleja kuin harvinaisia maame-
tallejakin. 

Katkaravunkuoret  
puhdistavat pian 
kuntien jätevedet 

Tyrnävän peltojen valumavedestä otetaan rikkiyhdisteet talteen ja tuodaan uudestaan perunoiden ravinteeksi. Pellolla maanviljelijä Ilkka Matinolli, salaoja-asiantuntija Veikko Karioja, 
BioSO4:n toimitusjohtaja ja osakas Lasse Moilanen, maanviljelijä Heikki Markus, kehittämispäällikkö Janna Kumpula sekä Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila.

Äyriäisten kuorista jätteettömästi tehty valmiste pitää vedet puhtaina ja 
palauttaa arvokkaat ravinteet uudelleen hyötykäyttöön.

teksti visa noronen kuva bioso4

Nature Line Cutleryn 
kestokulutusaterimet 
tarjoavat ympäristö- 
ystävällisen vaihtoehdon 
kertakäyttöisille ate-
rimille. Puupohjaisten 
aterimien valmistus ei 
edellytä metsähakkuita.

teksti saana lehtinen 
kuvat nature line cutlery

N outoruokatilauksista, 
ruokakauppojen sa-
laattibaareista ja kesä-
mökeiltä tutut muovi-

set kertakäyttöaterimet jäävät pian 
historiaan, kun EU kieltää merkittä-
vän osan kertakäyttöisistä muovi-
tuotteista. Uudella direktiivillä pyri-
tään hillitsemään muovituotteiden 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

Puupohjaisia kestoaterimia val-
mistava, suomalainen Nature Line 
Cutlery Oy, entiseltä nimeltään Ak-
vila Cutlery Oy on tarttunut mark-
kinoiden muutokseen lujalla otteel-
la. Outokummussa toimiva yritys ei 
tarjoa ainoastaan ympäristöystäväl-
lisistä raaka-aineista valmistettuja, 
turvallisia vaihtoehtoja, vaan kään-
tää kertakäyttöajattelun päälaelleen 
jopa satoja käyttökertoja kestäväl-

lä, konepesuun soveltuvalla tuote-
valikoimalla. 

– Osa uusista tuotesarjoistam-
me kilpailee käyttöiältään jopa te-
räsaterimien kanssa, sanoo yrityk-
sen myyntijohtaja Petteri Vilkman. 

Uusiutuvat raaka-aineet 
Nature Line Cutleryn valmistamat 
aterimet tehdään lähes 100-pro-
senttisesti uusiutuvista raaka-ai-
neista. Tuotteiden valmistukseen 
käytetään UPM:n toimittamaa, täy-
sin puupohjaista EcoAce-biokom-
posiittimateriaalia. Ratkaisu on 
maailmalla ainoa laatuaan. 

– Valmistusprosessissa ei tarvita 
lainkaan uutta raaka-ainetta. Ate-
rimemme valmistetaan suomalai-
sen metsäteollisuuden prosesseista 
syntyvistä sivuvirroista – suomalai-
silta sahoilta tulevasta puukuidus-
ta ja bio-polypropeenista, joka poh-
jautuu sellutuotannosta eriytettä-
vään mäntyöljyyn, Vilkman kertoo.

Nature Line Cutleryn aterimissa 
käytetty raaka-aine ei itsessään ai-
heuta metsähakkuita eikä raaka-ai-
neen sisältämä biomuovi kilpaile 
ruokatuotannon kanssa, joka eroaa 
merkittävästi monesta muusta bio-
muovista. 

Nature Line Cutleryn aterimet 
ovat ensisijaisesti kestokulutus-
tuotteita. Jo ensimmäisen käyttö-
kerran hiilijalanjälki on Vilkmanin 
mukaan jopa 90 prosenttia pienem-

pi verrattuna muovista tai biopoh-
jaisesta materiaalista tehtyyn ker-
takäyttöaterimeen. Viiden käyttö-
kerran jälkeen lukema on jo 97 pro-
senttia.

– Luvut perustuvat elinkaariarvi-
ointiin ja standardoituihin LCA-työ-
kaluihin sekä muun muassa Tekno-
logian tutkimuskeskus VTT:n teke-
miin laskelmiin, Vilkman kertoo.

Kestävän kiertotalouden ajatus 
yltää Nature Line Cutlerylla pitkäl-
le. Aterimien tullessa tiensä päähän 
ne kierrätetään muiden kovamuovi-
en mukana, mistä ne päätyvät ener-
giajakeeksi – uusiutuviksi, puupoh-
jaisiksi energianlähteiksi. 

Kysyntä on kasvussa
Kestävät ja vastuulliset ratkaisut 
kiinnostavat kuluttajia entistä 
enemmän. Tämä näkyy myös Na-
ture Line Cutleryn tuotteiden ky-
synnässä. Vuonna 2020 aloittanut 
yritys solmi ensimmäisen toiminta-
vuotensa aikana toimitussopimuk-
set 12 maahan. Nyt aterimia toimite-
taan jo 20 Euroopan maahan.

– Tietoisuuden kasvu ei näy enää 
pelkästään arvomaailmassa, vaan 
konkreettisemmin hiilijalanjälkenä 
kassakuittidatassa. Kuluttajat hake-
vat ympäristöystävällisiä, kestävän 
kehityksen ratkaisuja.

Ympäristön kuormittumisen li-
säksi kuluttajia huolestuttaa entistä 
enemmän myös käyttämiensä ate-

rimien käyttöturvallisuus.
– Raaka-aineemme on täysin 

puupohjainen. Se ei sisällä bambu-
kuitua tai muitakaan hyväksymät-

Osa tuotesarjoista kilpailee käyttöikänsä puolesta jopa teräsaterimien kanssa. Aterimien tullessa tiensä päähän ne kierrätetään kovamuovien mukana.

Metsätalouden sivuvirrat 
taipuvat kestoaterimiksi

Nature Line Cutlery Oy:n puupohjaiset aterimet antavat suomalai-
sen metsäteollisuuden sivutuotteille uuden käyttötarkoituksen. 

tömiä kasvikuituja. Kaikki tuot-
teemme on valmistettu ISO 22200 
-elintarviketurvallisuusstandardin 
mukaan ja niiden elintarvikekon-
taktikelpoisuus on testattu ja to-
dettu turvalliseksi viimeisimpään 
EU-lainsäädäntöön perustuen.

Materiaalin jäykkyys ja yrityksen 
tuotantotekniikka takaavat tuotteil-
le pitkän käyttöiän ja -mukavuuden. 

Yrityksen missiona on muuttaa 
maailmaa askel kerrallaan. Monis-
ta yrityksistä poiketen Nature Line 
Cutlery tavoittelee kokonaiskysyn-
nän laskua – aidosti kestävämpiin ja 
vastuullisempiin kulutusvalintoihin 
ohjaamista.

– Tuotteemme ja niiden ominai-
suudet tarjoavat mahdollisuuden 
käyttää niitä uudelleen useita ker-
toja ja sitä kautta vähentää neitseel-
listen luonnon sekä fossiilipohjais-
ten raaka-aineiden käyttöä. Valitse-
malla tuotteemme jokainen voi vai-
kuttaa parempaan tulevaisuuteen, 
toteaa Vilkman.

Kertakäyttö 
on jäämässä 
historiaan
n 100-prosenttisesti uu-
siutuvista raaka-aineista 
valmistetut aterimet syn- 
tyvät suomalaisen metsä- 
talouden sivuvirroista.

n  Vaikka aterimet ovat 
kestokulutustuotteita, jo 
ensimmäisen käyttökerran 
jälkeen hiilijalanjälki on  
90 prosenttia pienempi. 

n  Nature Line Cutlery ta-
voittelee kokonaiskysynnän 
laskua, jotta ihmiset siirtyi-
sivät aidosti kestävämpiin 
kulutusvalintoihin.
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K aakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu Xamk 
kouluttaa tulevaisuu-
den osaajia ja harjoittaa 

laajaa tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatiotoimintaa (TKI) kampuk-
sillaan Mikkelissä, Savonlinnassa, 
Kouvolassa ja Kotkassa. Xamkin 
TKI-toiminnan neljä vahvuusalaa 
ovat Metsä, ympäristö ja energia, 
Kestävä hyvinvointi, Digitaalinen 
talous, sekä Logistiikka ja meren-
kulku. Ensin mainittuun vahvuus-
alueeseen kuuluvilla ympäristö-
teknologian opetuksella ja ympä-
ristöturvallisuuden tutkimuksella 
on Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulussa jo pitkät perinteet.

Viime vuosina TKI-toiminnassa 
on panostettu biotalousosaami-
seen, joka on tärkeä osa tätä ympä-
ristöteknologian ja -turvallisuuden 
kokonaisuutta. Biotalouden edistä-
minen on tärkeää myös kansallises-
ti, joten Xamk on saanut opetus- ja 
kulttuuriministeriön erityisrahoi-
tusta siihen liittyvään tutkimuk-
seen (Bioproduct and Clean Bioe-
conomy – RDI Flagship in Xamk). 
Xamkin biotalouden tutkimustoi-
minnalla on suuri merkitys niin  
alueellisesti, kansallisesti kuin kan-
sainvälisestikin.

Biokaasualan keskittymä
Mikkelin EcoSairilaan nousee uu-
denlainen kehittämisympäristö 
Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulu Xamkin ja Mikkelin kau-
pungin jätehuoltoyhtiö Metsäsairila 
Oy:n yhteistyönä. Tämän kokonai-
suuden tavoitteena on auttaa bio-
kaasuyhtiöitä kehittämään toimin-
taansa ja tehdä biokaasun tuotanto-
prosessista entistä energia- ja kus-
tannustehokkaampaa.

– Biokaasulaitokset ovat yleisty-
neet Etelä-Savossa ja muualla Suo-
messa ja lisää nousee koko ajan. 
EcoSairilaan rakennettavassa ko-
keiluympäristössä voidaan testa-

Kestävämmän 
tulevaisuuden 
innovaatioita

ta biokaasulaitosten energiatehok-
kuutta ja kannattavuutta parantavia 
menetelmiä, kertoo Xamkin tutki-
muspäällikkö, TkT Hanne Soininen.

EcoSairilaan sijoittuvassa koeym-
päristössä testejä tehdään hallitusti 
ja kustannustehokkaasti, jolloin nii-
den käyttöönotto täyden mittakaa-
van laitoksissa on riskittömämpää. 
Laboratorio- ja demonstraatiomit-
takaavan kokeet tuovat uutta tietoa 
esimerkiksi biokaasulaitosten opti-
moinnista ja haitta-aineiden vaiku-
tuksesta biokaasuprosessiin. 

Näistä tutkimustuloksista hyöty-
vät erityisesti biokaasualan toimi-

jat, maatalousyrittäjät, jätehuolto- 
ja energia-alan yhtiöt ja tutkimus-
laitokset ympäri Suomen. Koeym-
päristö mahdollistaa biokaasualan 
kansallisen ja kansainvälisen tason 
yritysten ja tutkimuslaitosten ke-
hittämisympäristön ja -verkoston 
muodostumisen Etelä-Savoon.

– Pystymme osallistumaan ke-
hittämisympäristön rakentamiseen 
yhdessä Metsäsairila Oy:n kanssa 
kahden samanaikaisen biokaasuun 
keskittyvän hankkeen ansiosta, 
Soininen kiittelee.

BioCir- ja BioLuuppi -hankkeet 
saivat yhteensä yli 1,1 miljoonan 
euron rahoituksen Etelä-Savon 
ELY-keskukselta Euroopan alue-
kehittämisen rahastosta (EAKR). 
Hankkeita rahoittavat myös Ete-
lä-Savon Energia Oy, Suur-Savon 

Energiasäätiö sr, BioHauki Oy ja 
Juvan Bioson Oy.

Pakkauksia sivuvirroista
Teollisuustoiminnassa syntyy edel-
leen merkittävä määrä sivuvirtoja, 
joita ei hyödynnetä, vaan ne pääty-
vät poltettavaksi tai kaatopaikalle. 
Samaan aikaan pakkausala kehit-
tyy nopeasti ja uusille, ekologisille 
pakkausmateriaaleille on kysyntää. 

Xamkin biotuotemuotoiluym-
päristöä kehitetään Kouvolassa. 
Tätä tukee Biotalouden uudet tuu-
let (BUT) –hankkeen pilotointi, jos-
sa selvitetään pakkausmateriaali-
en valmistusta seudun teollisuuden 
biopohjaisista sivuvirroista. 

Pakkausmateriaalien kehittymi-
nen on tärkeää muovittomuuteen 
tähtäävässä yhteiskunnassa. Yri-
tysten sivuvirrat, biotuotemuotoi-
lu ja pakkauskehitys ovat sidoksis-
sa toisiinsa.

– Tutkimme ihmisravinnoksi kel-
paamattomia biopohjaisia sivuvir-
toja, jotka ovat yrityksille lähes ar-
vottomia. Tavoitteemme on löytää 
näille materiaaleille välivaihe esi-
merkiksi pakkausmateriaalina tai 
kasvatusruukkuina ennen kuin ma-
teriaali poistuu kierrosta esimerkik-
si energiajakeena, selventää tutki-
muspäällikkö Kirsi Tallinen.

– Hankkeessa kehitetään uusia 
pakkausmateriaaleja, rakennetaan 
materiaalikirjastoa ja kehitetään 
biotuotemuotoilun toimintaym-
päristöä Kouvolaan, Tallinen jatkaa.

Sisäinen yhteistyö Xamkin eri yk-
siköiden välillä on usein saanut ai-
kaan avauksia uusille tutkimuksille. 
Sivuvirtojen pakkauskäytön tutki-
musta tehdään tiiviissä yhteistyös-
sä Xamkin kulttuurialan biotuote-
muotoilukoulutuksen sekä bio- ja 
kiertotalouden tutkimuskeskus Bi-
osammon kanssa.

Xamkin Projektityöntekijä Jaana  
Teiskonen aloitti pakkausmateri-
aalihankkeen työt kartoittamalla 

Bio- ja kiertotalous ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin 
osaamisalueita, joihin panostetaan niin koulutuksessa kuin tutkimuksessa. 
Yhteistyötä tehdään sekä sisäisesti että muiden organisaatioiden kanssa.

teksti johanna haveri  kuva xamk

Savonlinnassa  
sijaitsee Xamkin  
Kuitulaboratorio, 
jossa työskennellään 
biotalouden inno-
vaatioiden parissa. 

Kouvolassa kehitetään tulevaisuuden pakkausmateriaaleja biopohjaisista 
sivuvirroista ja elintarviketeollisuuden hylkyeristä.

tämän vuoden alussa Kymenlaak-
son teollisuusyritysten biopohjai-
sia sivuvirtoja, joita yritykset eivät 
itse hyödynnä. Sitten hän testasi 
erilaisten materiaalien sopivuutta 
lämpöprässäykseen. Nyt on edetty 
siihen vaiheeseen, jossa lämpöpräs-
säyksessä käytetään hyväksi muot-
tia, jolla voidaan testata materiaalin 
soveltuminen muotoiluun.

– On haastavaa löytää prässäyk-
seen sopiva koostumus. Se ei saa 
olla liian märkä eikä liian kuiva ja 
seoksessa on käytettävä liima-ai-
neena esimerkiksi tärkkelystä, sel-
lua tai kierrätyspaperia, hän kertoo.

Tähän mennessä on tehty sekä 
onnistuneita että epäonnistuneita 
kokeita. Sivuvirtamateriaaleja tes-
taukseen luovuttaneille yrityksille 
toimitetaan raportit siitä, miten ko-
keet ovat onnistuneet.

Vaikka pilotoinnin osalta hanke-
työ päättyy kesällä, se on ollut hy-
vä aloituspotku sivuvirtojen hyö-
dyntämiselle.

– Hankkeesta saatuja kokemuk-
sia sekä hankittua laitteistoa pysty-
tään käyttämään hyväksi biotuote-
muotoilukoulutuksessa, jonka seu-
raava hakuaika on syksyn yhteis-
haussa, toteaa muotoilijoita kou-
luttava lehtori Ari Haapanen.

Innovaatioita yhteistyöllä
Xamkin Savonlinnan kampuksel-
la koulutetaan biotuotetekniikan 
AMK-insinöörejä ja tehdään aihee-
seen liittyvää soveltavaa tutkimus-
ta. Xamkin Kuitulaboratorio edis-
tää metsä- ja teknologiateollisuuden 
kestävää kehitystä ja resurssien jär-
kevää käyttöä. Laitoksen ympärille 
on kehittynyt biotalouden teknolo-
gioita ja liiketoimintaa kehittävä Sa-
vonlinnan teknologiapuisto Nohe-
va. Teknologiapuisto yhdistää huip-
puteknologian ja puunjalostuksen 
tutkimuksen, tuotekehityksen, ope-
tuksen ja alan johtavat yritykset.

Kuitulaboratorion TKI-toiminta 
on yrityslähtöistä ja tähtää yritys-
ten kilpailukyvyn parantamiseen. 
Biotalouteen liittyen laboratoriossa 
tutkitaan parhaillaan tekstiilijätteen 

kierrätystä, puunjalostuksen sivu-
virtojen hyödyntämistä, uusien sel-
lulaatujen valmistusta, metsäbioja-
lostamon jäteveden puhdistusta se-
kä uusia mittaussovelluksia. Uudet 
biotalouden tuotteet tulevat jatkos-
sa korvaamaan esimerkiksi fossiili-
peräisiä raaka-aineita.

– Biotuoteinsinöörien koulutuk-
sen integroiminen jo varhaisessa 
vaiheessa tutkimusyksikön TKI-toi-
mintaan kasvattaa uutta ja uudella 
tavalla ajattelevaa biotuoteosaajien 
sukupolvea, sanoo Kuitulaboratori-
on johtaja Tapio Tirri.

Kuitulaboratoriossa on kuitu-, 
vesi- ja lietelaboratoriot, pilotointiti-
laa ja -laitteistoja aina tuotantomit-
takaavaan asti sekä siirrettäviä pi-
lotointilaitteistoja tehdaskokeisiin.

Noin 100 yrityksen lisäksi labora-
torion tärkeimpiä yhteistyökump-
paneita ovat VTT, Luke ja Aalto-yli-
opisto. Yritysyhteistyön kärkenä 
ovat suuren mittakaavan teollisten 
metsäbiojalostamoprosessien tek-
nologiakehitys, teollisten proses-
sien tehostamiseen tähtäävä no-
peiden sekoitusilmiöiden tutkimus, 
erilaiset käytännön testaukset sekä 
mikrokiteisen selluloosan tuotan-
non ja sovellusten kehitystyö.

Biotalouden 
kehitystyötä
n Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu Xamk  
tekee kattavaa TKI-työtä 
biotalouden parissa.

n  Työllä on merkittävä 
rooli niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin. 

n Tähtäimessä on kestä-
vämpi tulevaisuus, mutta  
myös kotimaisten yritysten 
parempi kilpailukyky.

“
Yhteistyö eri  
yksiköiden välillä  
on saanut aikaan 
avauksia uusille 
tutkimuksille.
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Metsätalouden vaikutukset heijastuvat monille toimialoille. Sen vuoksi 
uusien, tehokkaampien menetelmien kehittäminen on tärkeää.

O TSO Metsäpalvelut Oy 
huolehtii suomalaisten 
metsien arvosta hoita-
malla metsäomaisuutta 

ja luonnon kuntoa niiden edellyt-
tämällä tavalla. Luonnon- ja metsä-
omaisuudenhoidon sekä puuston-
käsittelyn rinnalla OTSO on merkit-
tävä toimija yksityisteiden ja silto-
jen kunnossapitomarkkinoilla. 

Tuotepäällikkö Hannu Ulvinen 
kertoo ajan olevan otollinen kehno-
kuntoisten yksityisteiden ja siltojen 
perusparantamiseen.

– Metsäteiden korjausvelka kas-
vaa jatkuvasti, vaikka kemera-tukia 
perusparannuksiin on hyvin saata-
villa. Myös muiden yksityisteiden 
parantamisiin on tänä vuonna en-
nätysmäärä ELY-rahoitusta tarjol-
la. Tiekuntien kannattaakin olla ak-
tiivisia nyt kun tukia on runsaasti 
käytettävissä. Puulla riittää tulevai-
suudessa kysyntää, ja hyväkuntoi-
set tiet edistävät puukauppaa, Ul-
vinen herättelee.

Yksityistielaki velvoittaa tiekun-

Kunnostettu tie tuo 
tuottoa kiinteistölle

tia huolehtimaan yksityisteiden ja 
siltojen kunnossapidosta. Hyvä-
kuntoisilla teillä onkin merkittävä 
yhteiskunnallinen ja taloudellinen 
vaikutus.

– Suomessa on 370 000 kilomet-
riä yksityisteitä ja niistä 120 000 ki-
lometriä on metsäteitä. Näiden var-
rella on yli 20 000 siltaa. Voidaan 
ajatella, että valtatiet ja kantatiet 
ovat elinkeinoelämän valtasuonia 
ja yksityistiestö sen hiussuonisto.

Ulvinen myös muistuttaa, että 
hyväkuntoinen tiestö tekee metsän-
hoidosta kustannustehokkaampaa.

– Metsätalouden kannalta ym-
päri vuoden liikennöivä tiestö vai-
kuttaa puun hintaan ja kysyntään. 
Samalla perusparannetut tiet hel-
pottavat metsänhoitotöitä, ympäri-
vuotista virkistyskäyttöä ja toisaal-
ta ovat merkittävä tekijä maaseu-
tuasutuksen, elinkeinojen ja pelas-
tustoiminnan kannalta.

Tiehen investoidut eurot maksa-
vat itsensä takaisin. Ulvinen koros-
taa tien kunnostamisen kannatta-

vuutta myös tukien näkökulmasta.
– Yksityistien perusparannusta ei 

kannata lykätä, etenkään nyt kun 
tukia on saatavilla ja toteutuksen 
kustannukset ovat verovähennys-
kelpoisia elinkeinonharjoittajille. 
Kun tien laittaa kerralla kuntoon, se 
maksaa itsensä takaisin jopa kym-
menessä vuodessa. Jos kiinteistön 
sattuu myymään, kunnostettu tie 
näkyy takuulla kauppahinnassa. 

Nopeita päätöksiä
Yksityistielain 12.3.2021 voimaan 
tullut muutos edistää tiestön kun-

nossapitoa helpottamalla tiekun-
tien päätöksentekoa. Aikaisemmin, 
ennen uutta lakimuutosta tiekun-
nat ovat voineet päättää tie- ja sil-
takohteiden korjauksista pääasias-
sa vain tiekunnan paikan päällä jär-
jestettävissä kokouksissa, joita on 
nyt koronapandemian vuoksi jou-
duttu perumaan. 

– Tilanne on ollut huolestuttava, 
sillä tarjolla olevien tukien käyttö 
uhkaa jäädä päätöksenteon lyk-
kääntymisestä johtuen mahdolli-
suuksia pienemmäksi. Lakimuu-
tos on merkittävä edistysaskel, sil-

lä se mahdollistaa tiekuntien etäko-
koukset ilman, että niistä on etu-
käteen sovittu, Ulvinen kiittelee.

Hän kehottaa tiekuntia tukeutu-
maan yksityisteiden ja siltojen kun-
nossapitoasioissa ammattilaisten 
osaamiseen. 

– OTSO Metsäpalvelut Oy tarjoaa 
alan markkinajohtajana kokonais-
valtaista suunnittelu-, toteutus- ja 
hallintopalvelua räätälöidysti tie-
kuntien eri tarpeisiin. Tiekunnan 
tarvitsee ainoastaan itse olla aktii-
vinen ja ottaa meihin yhteyttä, roh-
kaisee Ulvinen.

Suomessa on 370 000 kilometriä yksityisteitä, joiden kunto vaikuttaa suoraan elinkeinotoimintaan.

Yksityisteiden perusparantamiseen on tällä hetkellä  
ennätysmäärä tukea tarjolla. Nyt kannattaa aloittaa 
oman kiinteistön arvoa nostavat kunnostustyöt.

M etsävarojen riittä-
vyyden ja luonnon 
monimuotoisuu-
den turvaaminen 

sekä ilmastonmuutoksen hillintä 
ja siihen sopeutuminen ovat olen-
nainen osa metsien kestävää hoi-
toa ja käyttöä. 

Lapin metsäohjelmassa 2021-
2025 pyritään muun muassa met-
sänhoitomenetelmien kehittämi-
seen ja aktiiviseen käyttöön sekä 
hakkuumahdollisuuksien lisäämi-
seen. Metsäohjelmassa linjataan, 
että talousmetsien luonnonhoitoa 
kehitetään osana metsänhoitoa 
niin, että luonnon monimuotoi-
suus, vesiensuojelu, riista-, virkis-
tyskäyttö ja maisema-arvot, kult-
tuuriperintö sekä muut ekosys-
teemipalvelut otetaan huomioon 
metsien hoidossa ja käytössä pa-
remmin. 

Viime aikoina toteutuneet Suo-
men mittakaavassa merkittävät 
biotuote- ja puunjalostusinvestoin-

Kehitystyön avulla kohti  
tulevaisuuden metsätaloutta

nit lisäävät paineita ympärivuoti-
seen puunkorjuuseen.

Alalle uusia menetelmiä
Metsien käsittelyssä käytettävillä 
menetelmillä huomioidaan metsä-
talouteen liittyvät monitavoitteiset 
arvot. Laajentuneet metsänhoidon 
tavoitteet vaativat uusia menetel-
miä, joilla voidaan varmistaa tavoit-
teiden saavuttaminen. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen Euroopan sosiaalirahastosta 
rahoittamassa Mesi-Metsäkone si-
mulaatiokoulutuksen kehittäminen 
-hankkeessa tavoitteena on kasvat-
taa metsäalalle valmistuvien met-
sätalousinsinöörien ja metsäkone-
kuljettajien osaamista metsien kä-
sittelystä siten, että metsien moni-
muotoisuuteen ja metsätalouselin-
keinon elinvoimaisuuteen liittyvät 
tavoitteet toteutuvat.

Uusia ratkaisuja tarvitaan myös 
maaperän vahvistamiseen, sillä il-
maston lämpenemisen myötä ke-

lirikkoajat pitenevät. Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskuksen Euroopan 
aluekehitysrahastosta rahoittamas-
sa Cross laminated timber -hank-
keessa (CLT) tutkitaan rakennus-
ten kantavana rakenteena käytet-
tävien levyjen käyttökelpoisuutta 
pehmeiden maiden ympärivuoti-
sessa puunkorjuussa. 

Kantavuuden lisäksi CLT-levyil-
lä voidaan suojata maan pintaa ja 
herkkiä luontokohteita korjuu-
vaurioilta sekä lyhentää puun kul-
jetusmatkoja leimikoilla pehmeik-
köjen ylityksessä. Osa testattavis-
ta CLT-levyistä valmistetaan saha-
teollisuuden sivuvirroista. Näin saa-
daan tietoa materiaalitehokkuudes-
ta, valmistuksen kannattavuudesta 
ja voidaan samalla edistää kierräte-
tyn puun käyttöä. 

Metsänkäsittelyn ja metsänhoi-
don vaikutukset ulottuvat useille 
toimialoille. Metsien käsittelyyn 
liittyy myös globaaleja tavoitteita, 
kuten ilmastonmuutoksen hillitse-
minen. Menetelmien moninaisuus 
ja niiden soveltamisosaaminen var-
mistavat metsätaloudelle asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamisen. 
Metsien käsittelyyn liittyvän osaa-
misen on siirryttävä operatiiviseen 
toimintaan esimerkiksi koulutuksen 
ja tiedotuksen kautta, jotta vaiku-
tukset ovat mahdollisimman laajat.

Kestävä tulevaisuus on askeleen lähempänä, kun  
metsätalousalan monet menetelmät kehittyvät ja 
alalle koulutetaan uusia osaajia. 

teksti mari laaksonen  kuva otso metsäpalvelut
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Ä änekosken elinvoima-
johtaja Sari Åkerlund 
uskoo Äänekosken ve-
tovoimaan. Biokierto-

talouden pääkaupungiksi julistau-
tumiselle on hyvät perusteet.

– Meillä on perinteitä ja teollis-
ta historiaa, ja olemme täällä kes-
kellä luontoa. Meillä on olemassa 
raaka-aineita ympäristössä ja säh-
köistetty ratayhteys Vuosaaren 
satamaan. Kaupunki vaalii vihrei-
tä arvoja muun muassa tarjoamal-
la asukkaille tietoa, miten kierto-
taloutta voidaan edistää yhdessä.

Vetovoiman lisäämiseksi kau-
punki ja yritykset rakentavat sidos-
ryhmäverkostoa, jonka nimeksi on 
annettu Plänet B. 

Metsäteollisuuden sivu-
virroista voidaan jalostaa  
raaka-ainetta teollisuu-
den eri aloille. Tällaiset 
innovaatiot ovat tehneet 
Äänekoskesta biokierto-
talouden pääkaupungin.

– Tulevaisuudessa tarvitaan 
enemmän vettä, ruokaa ja energi-
aa. Plänet B:llä tarjotaan ratkaisu-
ja tähän ongelmaan, ja tämä alus-
ta tarjoaa yhteistyöverkoston toi-
minnan kehittämiselle ja sijoittu-
miselle. Keski-Suomessa halutaan 
lisätä soveltavaa osaamista eri kou-
lutustasoilla, mikä auttaa elinkei-
noelämää tulevaisuudessa. Aihei-
na ovat muun muassa bio- ja kier-
totalous, digitaalisuus, virtuaaliset 
ratkaisut, automaatio ja robotisaa-
tio sekä teollisuuden turvallisuus.

Biotuotetehdas veturina
Äänekoskella on vahva metsäteolli-
suus, mutta myös maatalous- ja mo-
nitoimikoneiden valmistusta ja elin-
tarviketeollisuutta. 

Biokiertotalous rakentuu vah-
vasti Metsä Groupin biotuoteteh-
taan ympärille. Tehtaalla valmis-
tetaan havu- ja koivusellun lisäksi 
sivuvirroista saatavia biotuotteita, 
joita ovat mäntyöljy, tärpätti, bio-
energia, tuotekaasu ja rikkihappo. 

Uusia tulevaisuuden jalosteita 
biotuotetehtaalla ovat pilottivai-
heessa oleva sellupohjainen Kuu-
ra-tekstiilikuitu sekä rakenteilla 
oleva 3D-pakkauspilottilaitos. Ta-
voitteena on, että puuraaka-aine 
ja tuotannon sivuvirrat hyödyn-

netään sataprosenttisesti.
– Kuura-tekstiilikuitu on äsket-

täin todettu vastuulliseksi kestävän 
kehityksen tuotteeksi. Kuura kestää 
vertailun öljypohjaisiin kuitumate-
riaaleihin, perinteiseen viskoosiin ja 
puuvillakuituun verrattuna. 

– Uskon, että kiinnostusta Kuu-
ralle löytyy muun muassa vaate-
puolelta ja ajoneuvoteollisuudes-
ta verhoilupuolelta. Japanilainen 
yhteistyökumppani kauppahuone 
Itochu kartoittaa markkinoita.

Monipuolinen biotuote
Nouryon Chemicals Finland Oy ja-
lostaa biopohjaista raaka-ainetta 
selluloosasta.

– Selluloosan jatkojalostus on 
alkanut jo vuonna 1944 nykyisen 
biotuotetehtaan läheisyydessä ja 
alueella on jo pitkä historia ekosys-
teemin välisestä yhteistyöstä. Alun 
perin tehtiin tapettiliisteriä, mutta 
nyt samaa karboksimetyyliselluloo-
saa eli CMC:tä jalostetaan raaka-ai-
neeksi monipuolisesti eri teollisuu-
den aloille. CMC on biopolymeeri eli 
se hajoaa luonnossa, Nouryon Che-
micals Finland Oy:n kehitysjohtaja 
Oliver Ruppert kertoo.

CMC:tä käytetään moneen tarkoi-
tukseen, esimerkiksi elintarvikkei-
siin sakeuttamisaineeksi, paperin 

päällystykseen, kaivosteollisuu-
teen, lääkkeisiin sideaineeksi se-
kä myös tekstiilien, pesuaineiden 
ja hammastahnan valmistuksessa.

Ruppertin mukaan kestävän ke-
hityksen mukaiselle, sivuvirtoja 
hyödyntävälle tuotannolle on nyt 
maailmanlaajuinen imu. 

– Äänekosken tehtaamme on 
maailman suurimpia CMC:n valmis-
tajia. Vientiin menee yli 90 prosent-
tia. Suomessa on tällaisen tuotan-
non kasvattamiselle hyvä potenti-
aali, koska meillä on siihen tarvit-
tava kriittinen määrä teollisuutta, 
hyvä infrastruktuuri sekä laadukas-
ta koulutusta. Teemme yhteistyö-
tä eri koulujen kanssa yliopistoista 
ammattioppilaitoksiin.

Mahdollisuuksia on laajasti
Tulevaisuudessa on mahdollista 
valmistaa bio- tai kiertotalouspoh-
jaisia tuotteita laajemminkin. Esi-
merkiksi ajoneuvojen komponent-
teja, rakennusmateriaaleja, vaattei-
ta, lääkkeitä ja hyvinvointituotteita 
voidaan valmistaa näin. 

– Kannattaa seurata mitä Ääne-
koskella tapahtuu. Raaka-aineet 
käytetään fiksusti, kestävä kehitys 
on mukana toiminnoissa, ja uusia 
lisäarvotuotteita valmistuu. Kai-
ken kaikkiaan täällä vastataan ko-

ko maapalloa koskeviin kestävyys-
haasteisiin, Åkerlund huomauttaa.

Hieno paikka asua
Noin 19 000 asukkaan Äänekoski si-
jaitsee 45 kilometriä Jyväskylästä 
pohjoiseen. Matkan varrella puoli-
välissä on lentokenttä. 

Saksalaissyntyinen Ruppert on 
asunut ja työskennellyt Äänekos-
kella noin 30 vuotta. Hän arvostaa 
Suomea ja pientä keskisuomalaista 
kaupunkia. Infrastruktuuri on kun-
nossa, ja palveluja ja harrastusmah-
dollisuuksia löytyy monipuolisesti.

– Meillä on kaunis luonto, järviä 
ja metsiä. Kaupunki on sopivan ko-
koinen ja viihtyisä. Kaikki tarvitta-
vat palvelut löytyvät ja työmatka 
on lyhyt. Kaupunki on myös ra-
kentanut uuden terveyskeskuk-
sen ja kouluja. Täältä löytyy myös 
uusi jäähalli ja monitoimihalli sekä 
kaksi uudistettua uimahallia.

Myös Åkerlund pitää syntymätie-
noitaan loistavana asuinpaikkana. 

– Täällä on vastakohtien kau-
neutta. Ympärillä on kaunista luon-
toa ja retkikohteita sekä toisaalta 
modernia teollisuutta. Tämä nä-
kyy myös matkailijoille. Äänekos-
kelta löytyy biokiertotaloutta esit-
televä Pro Nemus- ja Atrium-vierai-
lukeskukset, hän päättää. 

Äänekoksen elinvoimajohtaja Sari Åkerlundin ja Nouryon Chemicals Finland Oy:n kehitysjohtaja Oliver Ruppertin mielestä Äänekoski on biokiertotalouoden pääkaupunki ja samalla loistava 
asuinpaikkakunta. Paikkakunnan elinkeinorakenne mahdollistaa sen, että biokiertotalous ulottuu kaikille teollisuudenaloille.

Biokiertotalouden ytimessä

teksti outi rantala 
kuva mikko kuparinen
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