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Tiivistelmä 
 

Viroa ja Suomea yhdistää pitkä ystävällismielinen historia ja kulttuuri. Maita yhdistävät metsäisyys ja 

samankaltaiset ilmasto-olosuhteet. Näin ollen kahden maan välinen bioenergiaan ja energiatehokkuuteen 

liittyvä tiedonvaihtohanke VISU-liiketoimintaa lämmöstä -hanke valmisteltiin maiden välille. VISU-hankkeen 

erityispiirteenä on sen rakenne, jossa molempien maiden toimijat saavat rahoituksen kansallisesti saatavilla 

olevista lähteistä, mutta jakavat saman aikajänteen ja tavoitteet, muodostaen näin toisiaan tulevat 

sisarhankkeet. Suomen puolella VISU – Liiketoimintaa lämmöstä -hanketta ovat toteuttaneet 1.3.2017-

31.12.2021 Thermopolis Oy, Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Rahoittajana 

hankkeella on ollut Manner-Suomen maaseutuohjelma. Virolaisia sisarhankkeita ovat rahoittaneet 

Moosten kartanosäätiö ja Kõpussa sijaitseva osuuskunta Kõpu PM Oü. 

VISU-hanke pohjautui Suomen metsäkeskuksen toteuttamaan HECSO-hankkeeseen, jossa Etelä-

Pohjanmaan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymään liittyvä tieto kansainvälistettiin. VISU-hankkeessa 

Eteläpohjalainen osaaminen lämpöyrittäjyyden parissa vietiin Viron maaseudulle, jossa se oli ennen 

hanketta suhteellisen tuntematon toimintatapa. Virossa kohteina olivat kaksi pientä ja maaseutuvaltaista 

kuntaa Mooste ja Kõpu. Näiden kuntien kartanoalueilla tehtiin mallienergiakatselmointeja rakennuksiin. 

Lisäksi Põlvamaan ja Viljandin maakunnissa viestittiin laajalti lämpöyrittäjyyden liiketoimintamallista. 

Kansainvälisiä verkostoja ja tiedonvaihtoa edistettiin järjestämällä bioenergiaretkiä Suomen ja Viron välillä, 

osallistumalla Tarton Maamess-messuille ja levittämällä tietoa siellä. Lisäksi järjestettiin tapahtumat niin 

Suomessa kuin Virossakin. Seinäjoella ja laajemmin Etelä-Pohjanmaalla järjestettiin kaksipäiväiset 

kansainväliset bioenergiapäivät 10-11.10.2018. Kõpussa, Virossa järjestettiin Kõpun metsäbioenergiapäivä. 

Lisäksi kansainvälisiä verkostoja rakennettiin myös muihin Euroopan maihin. 

Hankkeen ansiosta saatiin virolaisten ja suomalaisten toimijoiden välille tarkempi näkemys maiden 

energiakatselmointijärjestelmistä ja niistä yhtäläisyyksistä ja eroista, joita järjestelmien välillä on. Tämä 

tieto on arvokasta, kun järjestelmiä kehitetään. Toisaalta hankkeella edistettiin uusituvan energian 

käyttöönottoa Virossa. VISU-hankkeessa syntyneiden kansainvälisten yhteistyöverkostojen myötä syntyi 

uusia kansainvälisiä hankkeita. Viron kohderyhmässä maaseudulla tietoisuus lämpöyrittäjyydestä kasvoi 

merkittävästi. VISU-hanke on hyvä esimerkki kahden maan välisten tiedonvaihtohankkeiden tärkeydestä 

matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 
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1 Johdanto 
Suomella ja Virolla on pitkä yhteinen ja ystävällismielinen historia yhdessä. Kansoja yhdistävät kieleen ja 

kulttuuriin liittyvät seikat sekä pitkä ja vaiherikas historia suurvalta Venäjän naapurimaana. Suomen 

Tallinnan suurlähetystön mukaan ”Suomen ja Viron kahdenvälinen yhteistyö on tiiviimpää kuin koskaan” ja 

”Yhteydet maiden välillä ovat erinomaiset” (Suomen suurlähetystö, Tallinna, luettu: 18.11.2020). Myös 

maantieteellisesti maat sijaitsevat lähellä toisiaan, eivätkä maiden ilmastot poikkea merkittävästi toisistaan. 

Näin ollen niiden on luontevaa ottaa oppia toisistaan energia-asioissa, sillä molemmissa on pitkät 

lämmityskaudet, rakennusten energiatehokkuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, ja ilmasto-

olosuhteet noin yleisesti ottaen vaikuttavat uusiutuvien energiamuotojen valintaan samansuuntaisesti. 

 

Kuva 1 Viron Viljandin maakunnan maakuntaherra Eric Palm iloitsi Suomen Etelä-Pohjanmaan vierailullaan 
vuonna 2017, kun Viron lippu oli Veljekset Ala-Talkkari Oy:n toimesta nostettu salkoon vierailun kunniaksi. 
Kuva: Anne Viljanen. 

Metsäbioenergia Suomessa ja Virossa 
VISU-hankkeessa vaihdettiin Suomen ja Viron välillä tietoa lämpöyrittäjyydestä, joka on Suomessa laajalle 

levinnyttä toimintaa, mutta Virossa ennen VISU-hanketta suhteellisen tuntematonta. Sekä Suomi että Viro 

ovat metsäisiä maita, joka luo hyvät edellytykset metsäbioenergian käytölle. Suomen pinta-alasta metsää 

on peräti 75 % (Metsäkeskus 2020) ja Viron pinta-alasta 51 % (Estonian timber, Luettu: 18.11.2020). 

Toisaalta Virossa on potentiaalisia kohteita, joissa on suuri lämmitystarve ja jotka sijaitsevat maaseudulla 

kaukolämpöverkon ulkopuolella, nimittäin Viron kartanot sekä useimmiten niiden yhteydessä toimivat 

kartanokoulut. Näitä on huomattava määrä ja ne toimivat nykyään erilaisissa käyttötarkoituksissa, kuten 

peruskouluina, hotelleina ja matkailualan yrityksinä.  
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Kuva 2 Viron kartanokoulut kartalla esitettynä Moosten kartanokoululla Virossa. Kuva: Anne Viljanen. 

Suomessa Etelä-Pohjanmaalla on lämpöyrittäjyyteen liittyvää osaamista runsaasti. VISU-hanketta 

edeltävässä ja Metsäkeskuksen toteuttamassa HECSO-hankkeessa todennettiin, että Etelä-Pohjanmaan 

maakuntaan on muodostunut lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymä. Tämä osaamiskeskittymä koostuu 

lämpöyrittäjistä, lämpöyrittäjyyskohteista, tutkimuksesta, koulutuksesta ja koko tuotantoketjun kattavasta 

kone- ja laitevalmistuksesta. HECSO-hankkeessa havaittiin, että osaamiskeskittymää voidaan hyödyntää 

myös kansainvälisesti tarjoamalla osaamista ja koulutusmahdollisuuksia ulkomaisille kohderyhmille 

(HECSO-hankkeen nettisivut 19.3.2021). HECSO-hankkeen pohjalle oli VISU-hankkeessa hyvä rakentaa, kun 

osaamista lähdettiin viemään kahdenmaan välisessä tiedonvaihdossa Viron maaseudulle hyvänä, 

ilmastoystävällisenä ja paikallisena käytäntönä, jossa paikalliset toimijat hyötyvät lähienergiaa 

hyödyntäessään. 

Aiesopimus ja sisarhankkeiden rakenne 
 

VISU-hankkeeseen osallistumisesta tehtiin aiesopimus suomalaisten ja virolaisten osapuolten välillä vuoden 

2016 lopulla. Suomen puolta osapuolina suunnitellussa VISU-Liiketoimintaa lämmöstä -hankkeessa olivat 

Thermopolis Oy, Suomen Metsäkeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (SeAMK). Viron puolelta 

sopijapuolina olivat Ühinenud metsaomanikud (Yhdistyneet metsänomistajat) MTÜ, Eesti Maaülikool 

(Tarton maatalousyliopisto) /metsäteknologian osasto sekä Moosten ja Kõpun kunnat. Aiesopimus liittyi 

sopijapuolten rahoituksen hakemiseen hankkeeseen kansallisesti saatavilla olevista lähteistä. 

Aiesopimuksessa sovittiin, että suomalaiset sopijapuolet hakevat rahoitusta heille saatavilla olevista 

lähteistä, lähinnä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta, josta rahoitus myös saatiin. Virolaiset taas hakisivat rahoitusta hankkeelle heille 

saatavilla olevista kansallisista rahoituslähteistä. Kansainvälisen hankkeen tukitasoksi tuli 100 %. 
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Kuva 3 Virolaisen emeritusprofessori Väinö Poikalaisen kuvaus VISU-hankkeen rakenteesta. Kuva: Väinö 
Poikalainen. 

Loppujen lopuksi Viron puolelle syntyi kaksi VISU-hankkeeseen liittyvää sisarhanketta: 1) Mooste VSE, jonka 

rahoittajana on ollut Moosten kartanosäätiö Mooste Mõis SA, sekä 2) Lämpöalan pienyrittäjyyden 

edellytykset Kõpussa, jonka rahoittajana on ollut virolainen osuuskunta Kõpu PM. Mooste ja Kõpu pieninä 

maatalousvaltaisina kuntina kartanoineen ja niiden lämmitystarpeineen tarjosivatkin hankkeelle 

erinomaiset puitteet energiaan liittyvään tiedonvaihtoon. 
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Kuva 4 VISU-hanketta valmisteltiin muun muassa 24.-26.8.2016 Virossa. Kuvassa vasemmalta: 
emeritusprofessori Väinö Poikalainen, Moosten kunnanjohtaja Ülo Needo, Juha Viirimäki (Suomen 
metsäkeskus), Merja Järvelä (Thermopolis Oy), Tõnu Vreimann (Kõpu PM Oü), Yrjö Ylkänen (Suomen 
metsäkeskus) ja toimitusjohtaja, emeritus apulaisprofessori Lembit Lepasalu (Teadus & Tegu). Kuva: Merja 
Järvelä. 

 

2 Lämpöyrittäjyys 
 

Suomessa metsäbioenergian tuotannon erityispiirteenä on lämpöyrittäjyys. Tämä liiketoimintamalli on 

Suomessa laajalle levinnyt, mutta Virossa ennen VISU-hanketta suhteellisen tuntematon toimintamalli. 

Lämpöyrittäjyys on liiketoimintaa, jossa yrittäjä myy lämpöä asiakkaille, ei energiapuuta tai 

pienpuuhaketta. Lämpöyrittäjä saa maksun megawatteina (€/MWh). Yleensä lämpöyrittäjä ostaa 

polttoaineen, operoi ja ylläpitää lämpölaitosta ja saa tuloja perustuen tuotettuun lämpömäärään. Usein 

lämpöyrittäjä myös investoi lämpölaitokseen ja on sen omistaja. Lämpöyrittäjien käyttämistä polttoaineista 

ylivoimaisesti yleisin on hake. Lisäksi polttoaineena käytetään myös muita puunjalostuksen sivutuotteita 

(haketta, purua, pellettiä, brikettiä), kierrätyspuuta ja turvetta. 

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus teki aikanaan aloitteen lämpöyrittäjyyden käynnistämiseksi Etelä-

Pohjanmaalla. Ensimmäinen laitos käynnistyi 1992 silloisessa Peräseinäjoen kunnassa. Parhaimmillaan 

lämpöyrittäjiä on ollut maakunnassa yli 50. Osin eteläpohjalaisen yrittäjyyden ja maakuntien nuorten 

metsien hoitotarpeiden takia Etelä-Pohjanmaasta on tullut lämpöyrittäjyyden kärkimaakunta Suomessa. 
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Metsäkeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun hanketyö on tukenut toiminnan kehittämistä. Lisäksi 

Etelä-Pohjanmaalla on ollut taloudellista toimeliaisuutta ja asuttu maaseutu, mitkä ovat tarjonneet hyviä ja 

kannattavia lämmityskohteita yrittäjille. 

 

   

 

Kuva 5 Tuotantoketju metsästä lämpökohteeseen: Energiapuun korjuu, energiapuupinot, haketus, 
varastointi sekä lämmön tuotanto lämpölaitoksella kohteeseen. Kuvat: Suomen metsäkeskus 

3 Kaksi Viron kartanoaluetta Mooste ja Kõpu kohteina 
 

VISU-hankkeessa tiedonvaihto tapahtui maaseutuvaltaisten alueiden välillä niin Suomessa kuin Virossa. 

Virosta hankkeessa mukana olivat kaksi kohdetta, joista toinen on Moosten kartanoalue Põlvamaalla ja 

toinen Kõpun kartano ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva osuuskuntamuotoinen maatila 

Viljandimaalla. Hankkeessa tehtiin ensinnäkin energiatiedonvaihtoa liittyen Viron ja Suomen 

energiakatselmointijärjestelmiin. Tähän tiedonvaihtoon kuuluivat suomalaisten energiakatselmoijien 

suorittamat mallienergiakatselmoinnit yhteensä neljällä kohteella Moostessa ja Kõpussa, virolaisten 

energiakatselmoijien läsnäolon näissä, mallienergiakatselmointien palautetilaisuuden, virolaisen 

energiakatselmoijan haastattelun ja tiedonvaihdon maiden energiakatselmointijärjestelmistä sekä 

virolaisen energiakatselmoijan esitelmät Viron energiakatselmointijärjestelmästä sekä niistä eroista ja 
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yhtäläisyyksistä, joita huomattiin Viron ja Suomen järjestelmien välillä. Toiseksi hankkeessa tiedotettiin 

lämpöyrittäjyydestä, esiteltiin lämpöyrittäjäliiketoimintamallia Moosten ja Kõpun kuntapäättäjille, 

potentiaalisille yrittäjille, metsänomistajille ja kuntalaisille sekä pyrittiin kartoittamaan sopivia kohteita 

lämpöyrittäjyydelle. 

Mooste – sympaattinen kartanokunta Viron maaseudulta toimii taiteen ja käsitöiden kotina 
 

Vuoden 2017 alkupuolella Moosten kunta oli pieni maaseutuvaltainen kunta. Vuonna 2009 sen väkiluku oli 

1542 ja pinta-ala 185,12 km² (Wikipedia, luettu: 7.12.2020). Mooste sijaitsee 44,2 km Tartosta kaakkoon. 

Vuoden 2017 lopulla Moosten kunta liitettiin Viron kuntauudistuksessa Põlvan kuntaan, jonka väkiluku on 

13 172 (1.9.2020) ja pinta-ala 705,9 km2 (Põlva vald 2020). 

 

Kuva 6 Moosten kunta on nykyisin osa Põlvan kuntaa ja sijaitsee 44,2 km Tartosta kaakkoon. Lähde: Google 
Maps 2020a. 

Moosten ylpeys on historiallinen Heimatstil-tyylinen kartano kauniine rakennuksineen, portteineen sekä 

sisältäen muurin ja kellotornin. Moosten kartanokompleksi koostuu yhteensä 18 rakennuksesta, joihin 

kuuluvat Moosten kartanon päärakennus, Moosten kartanon aitta, Moosten kartanon pehtoorin talo, 

Moosten kartanon yhdistetty talli ja vaunuvaja, Moosten kartanon navetta, Moosten kartanon sikala, 

Moosten kartanon työhevosten talli, Moosten kartanon paja, Moosten kartanon puusepän verstas, 

Moosten kartanon kuormavaunuvaja, Moosten kartanon saha ja mylly, Moosten kartanon työväen aitta, 

Moosten kartanon meijeri, Moosten kartanon viinakellari ja asuinrakennus, Moosten kartanon 

viinapolttimo, Moosten kartanon keittiö, Moosten kartanon kellotorni ja Moosten kartanon työväen talo. 

Rakennuksista vanhimmat, Moosten kartanon aitta sekä Moosten kartanon yhdistetty talli ja vaunuvaja 

ovat rakennettu 1800-luvulla ja muut rakennukset 1900-luvun alussa. 
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Kuva 7 Moosten kartanon päärakennus ulkoa ja sisältä. Rakennus toimii nykyään peruskouluna. Kuvat: 
Anne Viljanen. 

Nykyisin eri rakennuksilla on uusia käyttötarkoituksia. Kartanon päärakennus toimii peruskouluna. Moosten 

kartanon pehtoorin talo puolestaan toimii taiteilijaresidenssinä ja vierasateljeena. Moosten kartanon 

navetta pitää nykyään sisällään konserttisalin ja villapuodin. Moosten kartanon puusepän verstas on 

nykyään uusittu vierastaloksi. Moosten kartanon saha ja mylly toimivat nykyään myllyteatterisalina. Suurin 

osa rakennuksista on kunnanomistuksessa, mutta muutama myös yksityisomistuksessa. 

 

 

Kuva 8 Moosten kartano on tunnettu tapahtumien viettopaikka, esimerkiksi kartanon konserttisali tarjoaa 
hyvät puitteet erilaisille tapahtumille (ylh. vas.). Moosten kartanon kellotorni on runsasdetaljinen ja sitä 
kattaa barokkisen muotoinen peltikatto, jonka huipulla on taidokas tuuliviiri (ylh. oik.). Moosten kartanon 
rakennuksissa tehdään myös runsaasti erilaisia käsitöitä ja taidetta, joita myös myydään pienissä 
puodeissa, esimerkkeinä savi- ja villatyöt (alhaalla). Kuvat: Anne Viljanen ja Juha Viirimäki. 
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Moosten mallienergiakatselmointi 
 
Moosten osalta energiatiedonvaihtoon valikoituivat Moosten kartanoalueelta kaksi rakennusta: 
Moosten kartanon vierastalo ja Moosten kartanon kuormavaunuvaja. Moosten kartanon vierastalo on 
ollut aktiivisessa käytössä etenkin kesäaikaan ja siellä on ollut öljylämmitys. Moosten kartanon 
kuormavaunuvajaa vasta suunnitellaan otettavaksi käyttöön elintarvikekotana ja sen saneerauksen 
yhteyteen ehdotettiin toimenpiteitä. Rakennusten julkisivuihin ei ole mahdollista tehdä muutoksia, 
sillä ne ovat suojeltuja. Rakennusten energiasäästön osalta suositeltiin ikkunoiden ja ulko-ovien 
tiivistystä. Lämmitysratkaisuna ehdotettiin joko rakennuskohtaisia maalämpöpumppuja tai 
kartanoalueen usean eri rakennuksen liittämistä hakelämmityskonttiin. Sähkölaitteiden osalta 
suositeltiin LED-valaisimia hehkulamppujen tilalle, aurinkosähköjärjestelmää, sähkön hintojen 
kilpailuttamista säännöllisesti ja loistehon kompensointia. 
 

    
Kuvat: Anne Viljanen. 
 

 

Kõpu – kauniin kartanokoulun vieressä suuren kokoluokan maataloutta 
 

VISU-hankkeen alkaessa Kõpu oli pieni maaseutuvaltainen kunta 102 km Tartosta länteen. Kõpu oli ja on 

edelleen osa Viljandin maakuntaa. VISU-hankkeen aikana Viron kuntauudistuksen jälkeen Kõpu liitettiin 

osaksi Põhja-Sakalan kuntaa.  
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Kuva 9 Kõpun kunta on nykyisin osa Põhja-Sakalan kuntaa ja sijaitsee 102 km Tartosta länteen. Lähde: 
Google Maps 2020b. 

Kõpun historiallinen ja suureellinen klassista tyyliä edustava kartanon päärakennus valmistui vuonna 1847 

(Estonian manors, luettu 7.12.2020). Rakennus on nykyisin kunnanomistuksessa ja sitä käytetään 

koulurakennuksena. Suure-Kõpun kartanon ja liikuntahallin energiaselvityksessä sitä kuvaillaan näin: 

”Viljandista 18 km päässä, Soomaan Kansallispuiston portilla, sijaitsee Suure-Kõpun kartano. Varhaisimmat 

tiedot kartanosta ovat peräisin vuodelta 1487. V. 1805 kartano siirtyi Strykien aatelisperheen omistukseen, 

joidenka haltuun se jäi pakkolunastukseen saakka v. 1919. Klassisistinen herrastalo valmistui v. 1847. 

Rakennuksen keskiosa ja siivet olivat kaksikerroksisia, väliosat yksikerroksisia. 19. vuosisadan lopussa myös 

väliosille rakennettiin päälle toinen kerros ja julkisivua täydennettiin parvekkeilla. Huomiota herättää 

seikka, että Suure-Kõpun parvekkeiden kaiteet valmistettiin lähiseudun kartanonomistajien v. 1861 

perustamassa Louisenhütten metallivalimossa. Herrastalo, joka vuosikymmeniä oli koulun käytössä, tarjoaa 

runsaasti yllätyksiä. Alkaneiden restaurointitöiden yhteydessä löydettiin useiden maalikerroksien alle 

kätketyt seinä- ja kattomaalaukset. Kartanon ja lähiseudun historiasta kertoo museohuone.” (Viron 

kartanot nettisivut Suure-Kõpun kartanon ja liikuntahallin energiaselvityksen 2018 mukaan) 

Lisäksi kartanorakennusta kuvataan seuraavasti: 

”Rakennukselle on luonteenomainen iso keskiaula, Pompeijin-tyylisin maalauksin koristeltu ruokasali ja 

tanssisali, jonka seinät on päällystetty tekomarmorilla. Kartano tarjoaa vierailijoille virolaista ruokaa ja 

musiikkielämyksiä. Siellä on järjestetty myös eri aikakausien tyylisiä juhlia. Kartano sopii opastettujen 

ryhmäkierroksien, kokousten, vastaanottojen, päivällisten, illallisten, häiden ja syntymäpäiväkutsujen 

järjestämiseen. Yksittäiskäynnistä tulee sopia ennakkoon. Urheiluhallissa voi järjestää kilpailuja ja 

valmennusleirejä.” (Visit Estonia nettisivut Suure-Kõpun kartanon ja liikuntahallin energiaselvityksen 2018 

mukaan) 

Kartanokoulurakennuksen yhteydessä on nykyaikaisempi liikuntahallirakennus. Näiden välittömästä 

läheisyydestä avautuvat suuren maatilaosuuskunnan Kõpu PM Ou:n tilukset. Maatalousosuuskunta Kõpu 

PM keskittyy pääasiassa maidontuotantoon. Myös viljaa viljellään jonkin verran. Tilalla on peräti 600 

lypsylehmää ja 40 työntekijää. Kokoa tilalla on massiiviset 2000 hehtaaria (Ähtärinjärven Uutisnuotta 

13.12.2017.)  
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Kuva 10 Kuvassa Maatilaosuuskunta Kõpu PM Oü:n osakas Tõnu Vreiman (vas.) tiluksillaan Kõpussa sekä 
tulkkina toiminut emeritusprofessori Väinö Poikalainen (oikealla) VISU-matkalla, joka toteutettiin 27. - 
28.8.2018. Kuva: Anne Viljanen. 

Etelä-Pohjanmaan vierailulla vuonna 2017 osuuskunnan osakas Tõnu Vreimann kertoo tilansa ja sen 

läheisyydessä sijaitsevan Kõpun kartanon osalta seuraavaa: 

”Tilalle on suunnitteilla lämpölaitos, joka tuottaisi lämpöä paitsi omaan tarpeeseen, niin myös kunnalle ja 

läheiselle kartanokoululle. Koulu on entisöity ja suojeluskohde. Tilalla on paljon metsää peltojen reunoilla ja 

ojien pientareilla, sitä voi hyödyntää haketoiminnassa” (Ähtärinjärven Uutisnuotta 13.12.2017.) 

Lisäksi hän jatkaa VISU-hankkeen suunnitelmista seuraavaa: 

”Visu-hankkeen avulla toteutetaan lämpölaitoksen suunnittelu. Ajatuksissa on, että lämpölaitokseen tulisi 

myös opetuskeskus, jossa alaa pääsisi opettelemaan. Tällä vierailulla olen saanut niin paljon tietoa, että sitä 

pitää oikein rauhassa miettiä kotona.” (Ähtärinjärven Uutisnuotta 13.12.2017.) 

Kõpun mallienergiakatselmointi 
 
Kõpun osalta energiakatselmoinnin kohteina olivat kaksi massiivista rakennusta: Kõpun kartanokoulu 
ja sen vieressä sijaitseva liikuntahalli, joiden pohjalta tehtiin Suure-Kõpun kartanon ja liikuntahallin 
energiaselvitys. Energiaselvityksessä ehdotettiin toimenpiteitä niin rakenteisiin, lämmitykseen, 
sähkölaitteisiin ja vesilaitteisiin liittyen. Rakenteiden osalta ehdotettiin esimerkiksi ovien ja 
ikkunoiden tiiveydestä huolehtimista ja maapinnan kaatojen muotoilemista rakennuksesta poispäin. 
Lämmityksen osalta ehdotettiin muun muassa lämmitysverkoston tasapainotusta sekä pattereiden 
ilmausta sekä termostaattien uusimista tarvittaessa. Lisäksi myös lämmitysjärjestelmään otettiin 
kantaa, että se voitaisiin hoitaa esimerkiksi 700 kW tehoiseen hakekattilaan ja rakentamalla alueelle 
uusi lämpöverkko. Sähkölaitteiden osalta suositeltiin LED-lamppuja ja valaisimia nykyisten 
rikkoutuessa sekä uusia laitteita hankittaessa tutkimaan laitteen energialuokka. Vesilaitteiden osalta 
suositellaan vesikalusteiden läpikäyntiä mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Kun vesikalusteiden 
osalta tehdään myöhemmin uusimisia, suositellaan tällöin valitsemaan vähän vettä kuluttavat mallit. 
Lisäksi suihkujen ja hanojen virtaamaa eli veden määrää voidaan pienentää asentamalla sekoittajiin 
virtauksen rajoittajia. 

  
 

4 Kansainvälinen verkostoituminen ja tiedonvälitys 

 

Bioenergiaretket 
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Bioenergiaan liittyvän tiedonvaihdon toteutumiseksi ja kansainvälisten verkostojen vahvistamiseksi ja 

uusien luomiseksi tehtiin VISU-hankkeessa useita matkoja maasta toiseen. Virolaiset vierailivat Suomessa ja 

heille sekä muille kansainvälisille kontakteille järjestettiin Suomessa kansainväliset bioenergiapäivät. 

Toisaalta Suomesta vierailtiin useaan otteeseen Virossa tutustumassa bioenergia-alan toimijoihin Virossa. 

Virosta Suomeen 
VISU-hankkeessa edistettiin konkreettisesti bioenergiaan ja lämpöyrittäjyyteen liittyvää tiedonvaihtoa Viron 

ja Suomen välillä. Virosta tehtiin yhteensä kaksi bioenergiaretkeä Etelä-Pohjanmaalle, jossa heille esiteltiin 

erilaisia lämpöyrittäjyyskohteita, laitevalmistusta sekä alan opetusta ja koulutusta. Virolaisille toimijoille 

esiteltiin konkreettisesti metsäbioenergian ketjua metsästä käyttökohteisiin saakka. Toinen 

virolaisdelegaation vierailuista Etelä-Pohjanmaalle oli 29.-30.11.2017. Matkaohjelma oli kattava ja alkoi 

Thermopolis Oy:ltä, jossa virolaisryhmän vastaanotti Thermopolis Oy:n toimitusjohtaja Matti Alakoskela, 

projektipäällikkö Anne Viljanen (Thermopolis Oy), hankevastaava Juha Viirimäki (Suomen Metsäkeskus), 

hankevastaava Risto Lauhanen (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) ja Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 

puheenjohtaja Kai Pöntinen. Virolaisdelegaatio Viljandin Maaherra Erich Palmin johdolla koostui virolaisista 

kuntapäättäjistä ja maatilallisista sekä hanketoimijoista. 

 

Kuva 11 Viron Viljandin maaherra Erich Palm (oik. edessä) ja Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 
puheenjohtaja Kai Pöntinen kohtasivat Thermopolis Oy:n tiloissa Lapualla. Kuva: Anne Viljanen 

Tämän jälkeen virolaiselle delegaatiolle esiteltiin koko tuotantoketju metsästä lämpökohteeseen: 

Energiapuun korjuu, energiapuupinot, haketus, varastointi sekä lämmön tuotanto lämpölaitoksella 

kohteeseen. Vieraat saivat tutustua lämpökattiloiden valmistukseen Veljekset-Alatalkkari Oy:n tehtaalla 

sekä lämpöyrittäjyyskohteisiin. Alavudella Pohjanmaan Biolämpö Oy:n lämpölaitos ja terminaalikierroksella 

esiteltiin erilaisia lämpöyrittäjien käyttämiä polttoaineita (metsähake, puunjalostuksen sivutuotteet, 

kierrätyspuu ja turve) sekä näiden varastointia. Lämpöyrittäjyys liiketoimintamallia esiteltiin erilaisten 

omistajuusmallien myötä, lämpöyrittäjäksi voi ryhtyä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Vieraille esiteltiinkin 
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Ähtärin energiaosuuskunta, joka perehdytti vieraat kohteisiinsa ja toimintaansa. Lisäksi virolaiset vieraat 

saivat tutustua alan koulutukseen SEDU:n Tuomarniemessä, Ähtärissä sijaitsevissa opetustiloissa. 

 

Kuva 12 Virolaisille vieraille esiteltiin lämpöyrittäjyyteen liittyvää laitevalmistusta ja lämpöyrittäjäkohteita. 
Kuvat: Anne Viljanen. 

 

Kuva 13 Ähtärissä oli puunkorjuu- ja haketusnäytös. Kuvat: Anne Viljanen. 
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Kuva 14 Virolainen delegaatio vieraili Suomessa 29.-30.11.2017 ja heille esiteltiin hakkeen varastointia. 
Kuva: Anne Viljanen. 

 

Kuva 15 Lämpöyrittäjien käyttämiä polttoaineita ja niiden varastointia sekä Ähtärin energiaosuuskunnan 
esittelyä. Kuvat: Anne Viljanen. 

Virolaisia haastateltiin myös Ähtärin uutisnuotan 13.12.2017 julkaisemaan lehtiartikkeliin nimeltä 

”Haketoiminta kiinnostaa Virolaisia”. Siinä Viljandin maaherra Erich Palm toteaa, että Virossa on suurta 

kiinnostusta haketoiminnan kehittämiselle: ”Meillä Virossa on suuria konttipannuhuoneita, joiden kattilat 

ovat liian suuria asuinrakennuksille. Tarvetta olisi kuitenkin myös pienempien asuinrakennusten 

lämmitysratkaisuille etenkin maaseudulla. Hakekattilat kiinnostavat meitä kovasti, samoin hakkeen laadun 

takaaminen aina säilytyksestä ja kuljetuksesta lähtien. Tällä vierailulla näemme koko ketjun ja sen on meille 

arvokasta tietoa” (Ähtärinjärven Uutisnuotta 13.12.2017). 

 

Suomesta Viroon 
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Etelä-Pohjanmaalta lähdettiin myös ottamaan oppia Virosta ja metsäbioenergian käytöstä siellä. Etelä-

pohjalaisille metsätilanomistajille ja muille toimijoille järjestettiin bioenergiaretkiä Tarttoon ja sen 

lähiympäristöön. Laivamatkalla järjestettiin laivaseminaareja, joissa aiheeseen liittyvää toimintaa ja 

hankkeita esiteltiin matkustajille. Yksi merkittävä vierailukohde on ollut Tartossa vuosittain järjestettävä 

Tartu Maamess -messut, joka on merkittävimpiä maa- ja metsätalouden messuja Baltian maissa. Lisäksi 

hanketiimi vieraili useassa eri kohteessa ympäri Viroa saaden kattavan kuvan bioenergian tuotannosta ja 

käytöstä maassa. 

Maamess -messut Tartossa 
 

Tartossa vuosittain järjestetyt Maamess -messut ovat ”tunnustetuimmat maaseutuaiheiset messut Baltian 

maissa”, jotka koostuvat kansainvälisestä maatalousnäyttelystä, kansainvälisestä puunjalostus- ja 

metsätalousnäyttelystä, elintarvikemessuista ja puutarhanäyttelystä (Tartu Näitused nettisivut 30.3.2021.) 

Vuonna 2019 Maamess-messuilla oli 45215 kävijää, 484 näytteilleasettajaa ja 70 000 m2 messualue 

(Maamess nettisivut 30.3.2021). 

 

Kuva 16 Vuosittain järjestetty Maamess-messut keräävät Viron Tarttoon kattavan kokoelman maa- ja 
metsätalousalan kalustoa, laitteita ja tuotteita. Kuva: Anne Viljanen. 

VISU-hanketiimi osallistui Maamess-messuille vuosina 2017, 2018 ja 2019. Vuonna 2017 uudesta VISU-

hankkeesta oli VISU-rollup esillä suomalaisten Koneyrittäjien osastolla. Vuonna 2018 VISU-hanke oli esillä 

omalla osastolla Maamess-messuilla. Tuolloin hankkeesta jaettiin paljon tietoa ja eri kielillä (katso kuva 18). 

Suomalainen VISU-hanketiimi viesti hankkeesta suomeksi ja englanniksi. Paikalla oli myös aina virolainen 

hankkeesta yksityiskohtaisesti tietävä tulkki, joka viesti hankkeesta virolaisille messuvieraille, joita oli 
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paikalla enemmistö. Hankkeesta viestittiin eri kanavin. Hankkeesta oli tuotettu video, jota näytettiin 

messuvieraille. Hankkeesta ja lämpöyrittäjyyden hyödyistä oli rollupeja ja esitteitä. Lämpöyrittäjyyttä, Viron 

ja Suomen välistä tiedonvaihtoa sekä toimintatapoja tehtiin kohdennetusti tunnetuksi ruohonjuuritasolla 

aiheesta kiinnostuneen kohdeyleisön parissa. 

 

Kuva 17 Vuonna 2018 VISU-hanke oli näkyvillä Maamess-messuilla omalla osastolla. Hankkeesta viestittiin 
niin videon, esitteiden kuin rollupien avulla. Lisäksi hankkeesta viestittiin suullisesti niin viroksi, suomeksi 
kuin englanniksi. Kuvassa vasemmalta: Risto Lauhanen (SeAMK), Väinö Poikalainen (Teadus & Tegu), Lembit 
Lepasalu (Teadus & Tegu), Juha Viirimäki (Suomen Metsäkeskus) ja Anne Viljanen (Thermopolis Oy). Kuva: 
Anne Viljanen. 

Vuonna 2019 Maamess-messujen yhteyteen järjestettiin VISU-hankkeessa bioenergian opintoretki Etelä-

Pohjalaisille maa- ja metsätalousalan yrittäjille. Matkalle oli 46 lähtijää. Näin ollen voidaan päätellä, että 

Maamess-messut ja Viron bioenergia-asiat kiinnostavat eteläpohjalaisia selvästi. 

 

Metsäbioenergiapäivä Kõpussa Virossa 
 

Yksi hankkeen mielenkiintoisimmista tapahtumista oli Kõpun metsäenergiapäivä, joka järjestettiin Viron 

maaseudulla pienessä Kõpun kunnassa. Kõpun metsäenergiapäivään osallistui noin 25 näytteilleasettajaa ja 

itse olympiavoittaja Juha Mieto oli päivien vetonaulana.  
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Kuva 18 Tapahtuman avauspuheenvuoroja pitivät muun muassa paikallisen aluehallinnon edustaja, johtaja 
Erich Palm (vas. keskellä) ja professori (emer.) Väino Poikalainen (oik. keskellä). Kuva Matti Alakoskela. 

Tapahtuma oli luonteeltaan metsäalan messut, jossa messuvieraat saivat vapaasti kiertää eri osastoja ja 

kohteita. Messuosastoilla oli näytillä paikallista (virolaista) puukorjuukalustoa sekä pienemmän kokoluokan 

puukorjuu- ja polttopuukäsittelylaitteistoa. Lisäksi, klo.15 alueella pidettiin haketusnäytös. Virolainen yritys 

Reinpaul Oü toimitti tätä varten autohakkurin paikalle ja piti haketusnäytöksen. 

 

Kuva 19 Kõpun metsäenergiapäivän työnäytös 20.3.2019. Kuva: Matti Alakoskela. 
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Kuva 20 Työnäytöksen hakkuri. Kuva: Matti Alakoskela. 

 

Kuva 21 Näytteillä ollutta korjuukalustoa. Kuva: Matti Alakoskela. 



21 
 

 

Kuva 22 Messualue Kõpussa. Kuva Matti Alakoskela. 

Tämän jälkeen messuvieraat pääsivät osallistumaan kohdekierrokselle, joka piti sisällään 

tutustumiskierroksen Kõpun kartanokouluun ja siihen tilaan, johon oli suunniteltu lämpölaitos (tila on 

entinen käytöstä poistettu lämpökeskus). Lisäksi kierroksella tutustuttiin myös maatilan viljankuivaajaan, 

joka on englantilainen kaasukäyttöinen viljankuivaaja. Lopuksi messuvieraita kierrätettiin bussilla 

osuuskunta Kõpu PM Oü:n maatilalla, jossa esiteltiin sen keskeiset toiminnat. Näin saatiin käsitys maatilan 

suuresta koosta sekä Viron maaseutualueen toiminnasta – maataloudesta, metsätaloudesta ja puun 

korjuusta. Kõpu PM Oü rahoitti toista virolaisista VISU:n vastahankkeista ja maatilalla on kiinnostusta 

lämpöyrittäjyyttä kohtaan. 



22 
 

 

Kuva 23 Haketusnäytös Kõpun metsäenergiapäivillä. Kuva: Matti Alakoskela. 

Päivä oli mielenkiintoinen ja onnistunut aurinkoisessa, mutta koleassa säässä. Virossa arvostettu Juha 

Mieto sai osaltaan noin 100 henkeä tapahtumaan paikalle. Hän toimi lämpöyrittäjyyden lähettiläänä ja 

hänen vetovoimansa ansiosta hanke ja sen tavoitteet saivat kansallista huomiota. Viestinnällisesti 

tapahtuma oli suurmenestys. Virolaiset lehdet, kuten Maaleht, Sakala-lehti sekä Postmees haastattelivat 

Juha Mietoa ja hankeväkeä. 

Media-artikkelit 
 

Hankkeen aikana siitä tuotettiin runsaasti media-artikkeleita niin Suomessa kuin Virossa. Hankkeen 

aloituksesta ja sen tapahtumista uutisoitiin Etelä-Pohjanmaan paikallislehdissä. Hankkeesta ja sen 

inspiroimista aihealueista julkaistiin useaan otteeseen Koneyrittäjät -lehdessä. Kõpun metsäenergiapäivät 

keräsi kansallista huomiota Viron lehdissä, bioenergialähettiläänä ja vetonaulana toimineen Juha Miedon 

ansiosta.  
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Kuva 24 VISU-hanke sai Virossa Kõpun Metsäbioenergiapäivän yhteydessä kansallista huomiota 
vetonaulansa Juha Miedon ansiosta. Media-artikkeleja aiheesta julkaistiin useissa virolaisissa lehdissä. 
Kuvassa ote Maaleht -julkaisun pitkästä lehtiartikkelista. Lähde: Maaleht Nr.12 (1641) 21.3.2019. 

 

Kansainväliset bioenergiapäivät 
 

VISU-hankkeessa järjestettiin kaksipäiväiset kansainväliset bioenergiapäivät Etelä-Pohjanmaalla 10.10.-

11.10.2018. Kansainväliset bioenergiapäivät koostuivat seminaaripäivästä ja opintoretkipäivästä. 

Bioenergiapäivillä oli osallistujia neljästä eri maasta: Suomesta, Virosta, Liettuasta ja Tšekistä. Osallistujien 

joukossa oli kaksi ministeriöiden edustajaa: yksi Liettuan Ympäristöministeriöstä ja yksi Tšekin kauppa- ja 

teollisuusministeriöstä. Yhteensä osallistujia oli noin 40 henkilöä. Ensimmäisen seminaaripäivän ohjelma 

koostui niin suomalaisten kuin virolaisten puheenvuoroista. VISU-hanketiimi kokoonpanolla 

projektipäällikkö Anne Viljanen Thermopolis Oy:stä, hankevastaava Risto Lauhanen SeAMK:ista ja Juha 
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Viirimäki Suomen Metsäkeskukselta toivottivat seminaarivieraat tervetulleiksi. Tämän jälkeen vs. 

maakuntajohtaja Antti Saarteenoja piti avauspuheenvuoron ja Etelä-Pohjanmaan maakuntatason 

tervehdyksen vieraille. VAPO:n sidosryhmä johtaja Janne Sankelo puhui puolestaan hajautetun 

energiantuotannon poliittisista näkymistä. Viron maatalousyliopiston apulaisprofessori Eugen Kokin kertoi 

maatilakokoluokan bioenergian käytöstä sekä tulevaisuudennäkymistä Virossa. Suomen Bioenergia ry:n 

toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty valaisi puheessaan kotimaisen bioenergian tärkeyttä niin Suomessa 

kuin EU:ssakin. Helsingin yliopiston emeritusprofessori Jukka Ahokas kävi läpi puheenvuorossaan 

maatilakokoluokan energia-asioita. Tämän jälkeen VISU-hanketta esiteltiin niin suomalaisesta kuin 

virolaisesta näkökulmasta. VISU-hankkeen projektipäällikkö Anne Viljanen kertoi ensin yleisesti VISU-

hankkeen rakenteesta ja toimenpiteistä suomalaisesta näkökulmasta. Emeritusprofessori Väinö Poikalainen 

jatkoi VISU-esittelyä käytännön tapahtumien ja virolaisten näkökulmien pohjalta. Tarton energiatoimiston 

energia-asiantuntija ja Pilvero oü:n toimitusjohtaja Ülo Kask esitelmöi Viron 

energiakatselmointijärjestelmästä sekä niistä eroista ja yhtäläisyyksistä, joita Suomen ja Viron 

energiakatselmointijärjestelmien välillä havaittiin VISU-hankkeen aikana. Lopuksi Tarton energiatoimiston 

energia-asiantuntija Martin Saareoks kertoi hakkuujätteiden kasvavasta käytöstä Itämeren maissa heillä 

käynnissä olevan Baltic ForBio-hankkeen pohjalta. Näin käsiteltävät asiat seminaarissa liikkuivat 

yleisemmistä ja laajemmista näkökulmista bioenergian suhteen kohti maatilakokoluokkaa ja lopulta niihin 

käytännön toimiin, joita hankkeissa ja etenkin VISU-hankkeessa oli tehty energian- ja bioenergian 

tiedonvaihdon suhteen.   

Kansainvälisten bioenergiapäivien toinen retkipäivä 11.10.2018 esitteli Eteläpohjalaisia kohteita vieraille. 

Päivän aikana esiteltiin erilaisia lämpöyrittäjyyskohteita, kuten esimerkiksi Helppo Lämpö Oy:n operoimaa 

lämpölaitosta, joka lämmittää Härmän kylpylän. Lisäksi tutustuttiin esimerkiksi 2,5 MW tuulivoimalaan 

Kortesjärvellä.  
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Kuva 25 VISU:n kansainvälisten bioenergiapäivien retkivieraita Härmän kylpylän lähimaastossa 11.10.2018. 
Kuva: Anne Viljanen 

 

Kansainvälisten verkostojen rakentamista muihin (Itä-) Euroopan maihin  
 

Hankkeessa tehtiin myös muita matkoja muutamiin Euroopan maihin, joissa osallistuttiin alan messuihin, 

vahvistettiin olemassa olevia kansainvälisiä verkostoja ja rakennettiin uusia. Yksi mielenkiintoinen matka, 

joka hankkeessa tehtiin, suuntautui Prahaan Tšekkeihin keväällä 2018. Tällä matkalla eteläpohjalainen 

bioenergiadelegaatio vieraili Tšekeissä ja isäntänä matkalla toimi Prahan Suomen Suurlähetystö.  Vierailun 

ensimmäisenä päivänä 24.4.2018, eteläpohjalainen delegaatio vieraili ”District Heating and Energy Days” -

tapahtumassa kunnassa nimeltä Hradec Kralove, jossa heille oli järjestetty tapaamisia energia-alan 

edustajien kanssa sekä alan yritysesittelyjä. Vierailun toisena päivänä 25.4.2018 delegaatio osallistui 

minibioenergiaseminaariin Prahan Suomen Suurlähetystössä. Paikalla oli arvovaltaisia tšekkien bioenergia-

alan edustajia sekä Suomen Prahan silloinen suurlähettiläs Helena Tuuri. Suomalaisten ja tšekkiläisten 

edustajien kesken vaihdettiin tietoa metsäbioenergian käytöstä ja mahdollisuuksista maissa. 
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Kuva 26 Etelä-Pohjanmaan bioenergiadelegaation vierailu Prahan Suomen suurlähetystössä 25.4.2018. 
Tšekkiläiset ja suomalaiset asiantuntijat kohtasivat ja keskustelivat bioenergiasta miniseminaarissa. 
Kuvassa keskellä Suomen Prahan silloinen suurlähettiläs Helena Tuuri. Kuva: Prahan Suomen suurlähetystö. 

 

5 VISU -hankkeen saavutukset 
 

VISU-hankkeen aikana kerrytettiin Suomen toimijoille runsaasti tietoa sen bioenergia-alasta, virolaisesta 

toimintakulttuurista ja rakennusten energiakatselmointijärjestelmästä. Toisaalta virolaiset toimijat saivat 

kattavasti tietoa etenkin lämpöyrittäjyyden liiketoimintamallista. Siihen liittyvä tuotantoketju metsästä 

lämpökohteeseen esiteltiin konkreettisin kohdevierailuin Etelä-Pohjalaisiin kohteisiin. Lisäksi he pääsivät 

tutustumaan Etelä-Pohjanmaahan ja sen kulttuuriin sekä historiaan.  

VISU-hankkeen matkan varrella kohdattiin haasteita, saavutettiin paljon ja oivallettiin uusia asioita. Näistä 

opeista voi olla hyötyä muille suomalaisille Viroon suuntautuville toimijoille, Virolaisille suomeen 

suuntautuville toimijoille, muille kahden maan välisistä tiedonvaihtohankkeista kiinnostuneille sekä muille 

kansainvälisille toimijoille esimerkiksi Itämeren tai Baltian maissa, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään 

näitä oppeja omassa maassaan sekä kehittämään omaa energiantuotantoaan ja -kulutustaan kestävään 

suuntaan. 

Energiatiedonvaihto 
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VISU-hankkeen ansiosta Viron ja Suomen välillä tapahtui energiatiedonvaihtoa liittyen maiden 

energiakatselmointijärjestelmiin. VISU-hankkeen aikana sekä Moosten että Kõpun kartanoiden alueella 

mallienergiakatselmoitiin rakennuksia suomalaisten energiakatselmoijien toimesta. Virolaiset 

energiakatselmoijat osallistuivat energiatiedonvaihtoon tulemalla mukaan havainnoimaan suomalaisten 

energiakatselmoijien tekemää työtä Moostessa. Lisäksi virolaista energiakatselmoijaa haastateltiin 

virolaiseen energiakatselmointijärjestelmään liittyen. Yhdessä virolaisten energiakatselmoijien kanssa 

selvitettiin alustavasti niitä eroja ja samankaltaisuuksia, joita Suomen ja Viron 

energiakatselmointijärjestelmien välillä on. Näistä myös viestittiin palautustilaisuuksissa, ja esitelmin, 

esimerkiksi VISU-hankkeen järjestämillä kansainvälisillä energiapäivillä. Virolainen energiakatselmoija ja 

pitkänlinjan energia-asiantuntija Ülo Kask myös vaikuttaa virolaiseen energiakatselmointijärjestelmään, 

joten tiedonvaihto aiheesta on hedelmällistä ja molempia maita hyödyttävää.  

 

Uusiutuvan energian edistäminen 

 
Hankkeen tiedonvaihdon pohjalta Virossa edistettiin uusiutuvaa energiaa. Moosten kartanon rakennuksissa 

otettiin käyttöön maalämpöä. Toisaalta Kõpussa kartanokoulun lämmitysjärjestelmää uusittiin ja otettiin 

käyttöön automatisoitu laitos, jossa polttoaineena on pelletti. 

 

Uudet hankkeet  
 

VISU-hankkeen pohjalta lähdettiin työstämään uusia kansainvälisiä hankkeita. Ranskan suuntaan syntyi 

kahden maan välinen yhteistyöhanke FRANSU - Bioenergian monet mahdollisuudet -hanke, jossa 

Thermopolis Oy ja Suomen Metsäkeskus käyvät tiedonvaihtoa Ranskan Bretagnen ja Normandian sekä 

Aisaparin alueiden välillä. Yhteistyötahoja FRANSU-hankkeessa Ranskassa ovat Dinan Agglomération, SCIC 

ENR Pays de Rance -energiaosuuskunta sekä Parc naturel regional des Boucles de la Seine Normande sekä 

alueiden Leader-ryhmät. Hankeen keskiössä ovat Leader Aisaparin alueella edistää paikallisten 

bioenergiaketjujen toimintaa sekä kehittää alueen energiaomavaraisuutta. Lisäksi kansainvälisesti 

hankkeessa välitetään tietoa hankepartnereiden kesken sekä pyritään lisäämään kohderyhmien tietoutta 

muun muassa bioenergian käytöstä ja hybridienergiaratkaisuista. 

Lisäksi Viron suuntaan syntyi kaksi uutta metsäaiheista hanketta. Makuja maakunnan metsistä –hanke 

toimii Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella vuosina 2019–2022. Hanketta rahoittaa Etelä-

Pohjanmaan Ely-keskus sekä yksityiset toimijat. Suomen metsäkeskuksen koordinoimassa hankkeessa on 

mukana SeAMK Ruoka. Hankkeen budjetti on 150 000 € ja tukitaso 80 %. Lisäksi syntyi Liiketoiminta 

luonnosta -hanke eli SUVI, jota koordinoi Leader-ryhmä Kuudestaan. Hankkeen tukitaso on 100 % ja 

budjetti noin 165 000 €. Hankkeessa toimivat Leader-ryhmä Kuudestaan lisäksi, Yhyres Leader-ryhmä 

Kyrönmaalla sekä Suomen metsäkeskus ja SeAMK Ruoka. Virossa yhteistyöalueena on Põlvamaa ja sen 

Leader-ryhmä.  

 

Tietoisuus lämpöyrittäjyydestä kasvanut kohdeyleisössä  
 

VISU-hankkeen aikana on tietoisuutta lämpöyrittäjyydestä kasvatettu virolaisessa kohdeyleisössä Viron 

maaseudulla, etenkin Moostessa ja laajemmin kuntaliitoksen kautta nykyisessä Põlvassa sekä Kõpussa ja 
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laajemmin kuntaliitoksen kautta nykyisessä Põhja-Sakalassa. Kohdeyleisössä ovat olleet kuntien 

maatilayrittäjät ja metsänomistajat, jotka ovat potentiaalisia lämpöyrittäjiä. Toisaalta Viron kuntapäättäjät 

ovat asiasta informoituja kohdealueilla ja he lämmön tarvitsijoina ja potentiaalisina lämpöyrittäjän 

tuottaman lämmön ostajina ovat informoitu lämpöyrittäjyyteen liittyvästä tuotantoketjusta sekä siihen 

liittyvistä hyödyistä. Myös Viljandin maakuntatasolla ollaan tietoisia Suomen lämpöyrittäjyyden 

liiketoimintamallista ja tätä kautta tieto voi levitä myös muihin alueen kuntiin. 

 

Kahden maan välinen tiedonvaihto siirtymässä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa 
 

Hankkeen aikana bioenergia-alan kansainvälisiä verkostoja vahvistettiin ja luotiin laajalti, niin Viron kuin 

muidenkin Euroopan maiden suhteen.  Arvovaltainen virolainen delegaatio käynyt Suomessa, samoin 

suomalaiset ovat vierailleet Virossa. Hyödyt näistä kohdevierailuista voivat tulla viiveellä. Lämpöyrittäjyyttä 

on tehty tunnetuksi Viron maaseudulla ja on tärkeää, että työ aiheen parissa jatkuu. Lisäksi muissakin 

Baltian ja osassa Itä-Euroopan maita on saman tyyppisiä tarpeita käyttää lähienergiaa, luopua fossiilisista 

polttoaineista ja parantaa paikallista työllisyyttä. Joillain maaseutualueilla suomalainen lämpöyrittäjyyden 

malli voi olla erinomainen vastaus näihin tarpeisiin sekä ilmastonmuutoksen haasteisiin. Kansainvälinen 

tiedonvaihto kestävään energian tuotantoon ja käyttöön liittyen on jatkossa yhä tärkeämpää. VISU-

hankkeen kaltaiset kahdenväliset kahden maan väliset hankkeet sekä näiden sisällä maakuntien väliset 

hankkeet ovat tärkeitä työkaluja positiivisen muutoksen aikaan saamisessa siirtymässä kohti hiilineutraalia 

yhteiskuntaa. Maakuntien välinen maan rajat ylittävä tiedonvaihto on tärkeää, sillä maaseutumaisilla 

maakunnilla on enemmän yhteistä keskenään, kuin esimerkiksi maaseutuvaltaisella ja 

kaupunkiseutuvaltaisella maakunnalla samassa maassa. Näin ollen on tärkeää, että Etelä-Pohjanmaa 

maaseutuvaltaisena maakuntana tekee jatkossakin molempia osapuolia hyödyttävää kansainvälistä 

yhteistyötä ja tiedonvaihtoa niiden eurooppalaisten alueiden ja maakuntien kanssa, joissa olosuhteet ja 

haasteet ovat samankaltaisia. Näin voidaan paikallisesti hyötyä parhaiten ja edistää yritystoimintaa, 

työllisyyttä, omavaraisuutta ja siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 
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