
 

 

Kansainvälistä biotalous-
potkua Pirkanmaalle 
 
 

Syksyllä 2018 alkava kansainvälisen hanke edistää biotalous- ja luontopalvelualan 
yritysten toimintaa.  Puolivuosittain järjestettävissä seminaareissa tutustutaan eri 
maissa alan parhaisiin käytäntöihin ja rakennetaan kansainvälisiä kontakteja 
verkostoitumalla.  Kantavana teemana on metsien monipuolinen käyttö. 
Hanke on suunnattu biotalous- ja luontopalvelualan yrityksille, jotka aktiivisesti 
kehittävät toimintansa ja haluavat tarjota asiakkailleen mieleenpainuvia elämyksiä. 

 
Ensimmäinen seminaari- Multiple use of forest - järjestetään Ruotsissa 5.-8. 
marraskuuta 2018. 
 
Osallistujille matka maksaa vain lentolippujen sekä majoituksen hinnan.  Hinta-arvio 
on 600 - 800 € lähtijää kohden.  Hinta määräytyy hotellimajoituksen ja lentolippujen 
hintojen mukaisesti. 
 
 

Seminaariohjelma 
 

Maanantai 5. marraskuuta 
 

 Iltapäivälennot Tampere -Tukholma - Göteborg 

 Automatka ja majoittuminen Asa Herrgård:iin (https://www.asaherrgard.se/) 
 
 
Tiistai 6. marraskuuta  

 

 Esittely ja Seminaarin avaus  
 
 Metsät Ruotsissa ja Smålannin maakunnassa  

-Metsälautakunta The Forest Board  
Metsälautakunnan tehtävät metsäasioihin liittyvissä asioissa. Tehtävänä on toimia 
metsätalouden tuotantotavoitteet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Metsää on 
käytettävä kestävällä tavalla tulevien sukupolvien tarpeet huomioiden. 

-Linnaeus University  
Koulutus ja tutkimus metsäalalla. Kestävää bioenergiaa metsistä.  

 
  

https://www.asaherrgard.se/


 

 

 Asa metsäntutkimuskeskus - Growth and experimental Park - tutustumiskäynti  
Growth Park on ainutlaatuinen projekti paitsi Ruotsissa, myös Euroopassa ja muualla 
maailmassa.  Metsien tuotannon lisääminen, ei pelkästään yksittäisessä yrityksessä vaan 
koko alueella, aiheuttaa uusia haasteita. Intensiivisen metsätalouden tuotannon ja 
ympäristövaikutusten tutkiminen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta antaa tärkeän 
tietämyksen tulevan metsätalouden kehitykselle.  Ilmastonmuutos lisää energian ja 
uusiutuvien tuotteiden metsäraaka-aineiden kysyntää.  Lisäksi metsien biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja metsien käyttö virkistyskäyttöön ovat lisääntymässä. 
 

 Värnamon kunta  
Kuinka Värnamo:n kunta yhdistää metsän sosioekonomiset toimet luonnonsuojelun ja 
esteettömyyden kanssa?  
 

 Standit  

- Metsälautakunta The Forest Board - Miten käyttää hyödyksi digitaalisia alustoja. 
- SÖDRA - Miten ruotsalaisten metsänomistajien osuuskunta Södra käyttää digitaalisia 

palveluita.  Södra on Ruotsin metsänomistajien osuuskunta (51 tuhatta 
metsänomistajaa). Södra on myös kansainvälinen metsäteollisuus yritys. 

- BLB Industries AB – 3D tulosteet puukuiduista. 

- Drones – kuinka voimme hyödyntää Droneja metsänhoidossa, kokeile lennättää  
 

 Illallinen Asa Herrgård:issa  

 
 
Keskiviikko 7. marraskuuta. 
 
Automatka Asa Herrgård:ista Hooks Herrgård:iin (https://www.hooksherrgard.se). 
Päivän aikana vierailemme ohjelman mukaisilla kohteilla. 

 

 Nydala Trävaru AB - Nydala Puutavara Oy yritys vierailu 
Nydala Trävaru AB on vuonna 1908 perustettu perheyritys, joka toimii nyt kolmannessa 
sukupolvessa.  Päätoimiala on puun sahaus ja puutavaran myynti.  Tuotantomäärä on noin 
100 000 m3 kuusi ja mänty sahatavaraa vuosittain ja se ovat yksi johtavista sahoista Etelä-
Ruotsissa.  Yrityksellä on kolme nykyaikaista varastorakennusta, joiden kapasiteetti riittää 
koko vuoden tuotannolle. 

 

 Store Mosse and visitor center - Kansallispuisto ja vierailukeskus 
Store Mossen kansallispuisto on Ruotsin suurin, suurelta osin koskematon suoalue Lapin 
eteläpuolella. Kansallispuiston vieressä on kaksi luonnonsuojelualuetta, Brokullen ja Långö 
Mosse, joiden yhteispinta-ala on lähes 8 000 hehtaaria. 
Soiden turvekerros on kasvanut vähintään 8 000 vuoden ajan, ja se koostuu suurelta osin 
erilaisista sammaleista.  Metsäiset hiekkadyynit, nimeltään "rocknar", muodostavat 
saaristojärjestelmän ja harjanteet, jotka risteävät avoimella suolla. 

  

https://www.hooksherrgard.se/


 

 

 Vida Energi AB - Vida Energia Oy yritysvierailu 
VIDA AB on Ruotsin suurin yksityisomistuksessa oleva sahaliiketoimintayritys, jolla on noin 
1050 työntekijää 18 tuotantolaitoksessa.  Tuotanto keskittyy ensisijaisesti 
sahatavaratuotteisiin, mutta valikoimassa on myös muita tuotteita, kuten jatkojalosteita 
rakentamiseen sekä pakkaustuotteita.  Noin 75% tuotannosta viedään Eurooppaan, 
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Afrikkaan ja Aasiaan.  
VIDA Energia on yksi maan merkittävimmistä bioenergia-alan toimijoista.  Sahojen 
sivutuotteena syntyy runsaasti bioenergia energiatuotannon tarpeisiin. 

 

 Seminaarin loppuyhteenveto 
 

 Kansainvälisen Leader-hankkeen ohjausryhmän kokous 
 

 Illallinen Hooks Herrgård:issa  
 

 Automatka Göteborgin lentokenttähotelliin 

 
 
Torstai 8. marraskuuta 
 

 Lennot Göteborg - Tukholma - Tampere 
 
 
 
 

Lisätiedot: 
Mikko Tilvis 
+358 50 327 0950 
projektipäällikkö 
Suomen metsäkeskus www.metsakeskus.fi 
 
 
 
 

Welcome to the deep forests of Småland 
 

Please contact me if you have any further questions.  
Åsa Westström  
Green Economy- Multiple use of forest  
+46(0)70-560 0262  
asa@leaderlinne.se 

http://www.metsakeskus.fi/

