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välillä
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Anne Viljanen, Thermopolis Oy – Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto & Juha Viirimäki, 
Suomen Metsäkeskus



Suomessa yli 500 lämpöyrittäjyyskohdetta 

 Lähes viidennes Etelä-Pohjanmaalla 

Etelä-Pohjanmaan lämpöyrittäjyyden 
osaamiskeskittymä 

 Lämpöyrittäjät, lämpöyrittäjyyskohteet, alan 
kehittäjät, kouluttajat & tutkimus, kone- ja 
laitevalmistus 

Osaamiskeskittymä tuotteistettu 

 Osaamiskeskittymän kartoitus & kuvaus 
 www.hecso.fi 
 Lämpöyrittäjyyden valmennuspaketti 

VISU -HANKE HECSO:N JATKE 



Hanke koostuu

VISU -hanke:
• 1.3.2017 – 28.2.2020 -> Jatkoaika 

31.12.2020
• Budjetti 279 000 €

• Rahoittaja: Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2014-2020

Kaksi virolaista sisarhanketta:
1. Mooste VSE

2. Pienenkokoluokan lämpöyrittäjyyden 
mahdollisuuksien parantaminen 

Kõpussa

Suomen VISU -
hankekumppanit:

• Thermopolis Oy –
Etelä-Pohjanmaan 

energiatoimisto
• Metsäkeskus

• Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu

Virolaisia VISU-
hankekumppaneita:

• Kõpu PM OÜ
• Suure-Jaanin kunta

• Moosten kunta
• Teadus ja Tegu OÜ
Yhteistyössä myös:
• Erametsakeskus

• Eesti Maaülikool (Viron 
maatalousyliopisto)



Tiedonvaihtoa Viron ja 
Suomen välillä liittyen 

lämpöyrittäjyyteen, 
energiatehokkuuteen ja 

metsäbioenergian 
tuotantoon ja käyttöön

LÄMPÖYRITTÄJYYS

• Suomalainen erityispiirre 
bioenergian alalla

• Liiketoimintaa, jossa yrittäjä 
myy lämpöä asiakkaille, ei 
energiapuuta tai haketta

• Maksetaan megawatteina

Hankkeen perusta

Yleensä lämpöyrittäjä ostaa 
polttoaineen, operoi ja 
ylläpitää lämpölaitosta ja saa 
tuloja perustuen tuotettuun 
lämpömäärään. Usein 
lämpöyrittäjä myös investoi 
lämpölaitokseen ja on sen 
omistaja. 

Lämpöyrittäjien käyttämät
polttoaineet:

Metsähake (pääasiassa), mutta 
myös puunjalostuksen 

sivutuotteet (hake, puru, pelletti, 
briketti), kierrätyspuu ja turve.



 PÄÄTAVOITE 1 
(käytännöllinen): 
Kaksi
pilottikohdetta
Viroon

 PÄÄTAVOITE 2: 
Kansainvälinen 
tiedonvaihto 
yhteiseen 
haasteeseen 
vastaamiseksi: 
ILMASTONMUUTOS

VISU –hankkeen tavoitteet



 Energiakatselmoinnit
 Lämpöliiketoimintamallin

pilotointi Virossa
 Teemapäivien, 

seminaarien ja 
kenttämatkojen
järjestäminen
Maamess –messuille

osallistuminen

Päätoimenpiteet



 Paikallinen kieli ja 
kulttuuri
 Paikallisten tavoittaminen
Henkilöstön vaihtuminen

hankeaikana -> mm. 
Virossa maakunta- & 
kuntauudistus
 Korona-tilanne

Haasteet



 Energiatiedonvaihto
 Kv-tiedonvaihto & 

verkostoituminen
 Uudet hankkeet (FRANSU, 

Makuja maakunnan metsistä)
 Tietoisuus lämpöyrittäjyydestä

kasvanut kohdeyleisössä (Kõpu, 
Viljandi, Mooste)
 Arvovaltainen delegaatio käynyt

Suomessa, hyödyt voivat tulla
viiveellä

Saavutukset



Energiakatselmoinnit & tiedonvaihto virolaisten 
energiakatselmoijien kanssa



Esim. Virolaisten vierailu Etelä-Pohjanmaalla 
29.-30.11.2017 



Metsäenergiapäivä Kõpussa, Viro, 19.-21.3. 
2019

• Konkreettista tiedonvaihtoa
• 4 lehtijuttua (Maaleht, Sakala, Postmees)
• 100 vierasta
• 22 näytteilleasettajaa
• Päivälle toivottiin Kõpussa jatkoa 

• Kehitysehdotus: järjestäminen lauantaina



Metsäenergiapäivä Virossa viestinnällinen menestys!



 Paikallinen hyvin verkostoitunut & 
kieliä taitava yhteyshenkilö -> 
kontaktit, tilat tapahtumille, 
paikallinen markkinointi järjestyvät

 Sopeutuminen vaihteleviin
tilanteisiin (kulttuurierot)

 vetovoimaiset henkilöt viestinviejinä
(Mieto)

 Retket: ohjelmassa oltava vapaata
tilaa myös nähtävyyksille, 
laivaseminaarit jouduttavat
matkantekoa & omaa hankeviestiä
saa levitettyä

Oivallukset



 Uusiutuvan energian investointeja on 
jo tullut, esim. Moostessa
maalämpöratkaisuja

 Halvasta työvoimasta/ 
klapilämmityksestä
lämpöyrittäjyyteen (Kõpu)

 Käytännöllinen esimerkki jättäisi
tieto-taidon Viroon
 Muut alueelliset toimijat voisivat

ottaa siitä oppia
 Lämpöyrittäjyyden

liiketoimintamalli voisi levitä
Virossa ja naapurimaissa

Hankkeen mahdollisia vaikutuksia



Kiitos! Tänan tähelepanu eest!
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