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Kevättalviset terveiset kehitysyhtiöstä, 
 

Talvi alkaa kääntyä kohti kevättä ja 

Mänttä-Vilppulaan on odotettavissa ta-
pahtumarikas kesä, kun Kuvataideviikot 

täyttävät 20 vuotta ja Musiikkijuhlat 15 
vuotta - näistä lisää sitten lähempänä 

kesää!  
 

Elämme edelleenkin keskellä taantumaa 

ja tämä näkyy monessa yrityksessä uusi-
na haasteina kevään aikana, kun etsitään 

uusia asiakkuuksia. Myös MW-Kehitys 
pyrkii avaamaan ovia uusille markkinoille 

esim. Venäjän suuntaan, mistä kartoite-

taan mahdollisia kumppaneita ja asiak-
kuuksia alueen yritysten tarpeisiin. 

Ismo Korhonen, toimitusjohtaja 

 

Olisiko biokaasulaitos kannattava Ylä-Pirkanmaalla 
tai Keuruulla? 

 
Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeessa teh-
tiin selvitys biokaasulaitoksen kannattavuudesta Watrec 
Oy:n toimesta. Fossiilisia polttoaineita tullaan yhä enem-
män korvaamaan uusiutuvilla ja Suomessa on vielä tilaa 
uusille biokaasulaitoksille. Myös rahoittajilla on kiinnostus-
ta taloudellisesti kannattavalle toiminnalle ja uusille poten-
tiaalisille sijoituspaikoille. 
 
Biokaasutuotannon lähtökohtia ja kannattavuutta selvitettiin Keu-
ruun, Multian, Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ruoveden 
kunnissa. Selvitykseen sisältyvät käsiteltävät massat ovat alueiden 
biojäte, puhdistamoliete ja sakokaivoliete, myös teollisuuden ja 
maatalouden jätteitä ja sivuvirtoja. Biokaasulaitoksen hankintapää-
tökseen ja sijoittamiseen vaikuttavat mm. käsiteltävä aines ja mää-

rä sekä aineksen jakaantuminen alueellisesti, liikenneyhteydet ja 
tieverkosto, tuotetun energian myynti ja hyödyntämismahdollisuu-
det jne. 
  
Biokaasulaitoksen sijoituspaikan valinta perustuu yleensä sen mu-
kaan, missä tuotettu biokaasu voidaan hyödyntää. Toisaalta, bio-
kaasulaitos voi olla järkevää sijoittaa sinne, missä sijaitsee suurim-
man yksittäisen jakeen tuottaja. Tässä selvitystyössä sellainen 
tuottaja on Metsä-Tissue Mäntässä, jossa myös energiantarve on 
suhteellisen mittavaa, ja jossa mahdollisesti voitaisiin osa polttoai-
neesta korvata biokaasulla.  Selvitys osoitti myös sen, että tuotetul-
le biokaasulle voi olla muitakin hyödyntäjiä selvitysalueella. 
 
Biokaasulaitoksen kannattavuutta tulisi tämän selvitystyön tuloksis-
ta edelleen nostaa paremmalle tasolle, jotta se voitaisiin esittää 

houkuttelevana vaihtoehtona mm. rahoittajille.  Taloudellista kan-
nattavuutta voidaan parantaa hankkimalla lisämateriaalia tarkaste-
lualueen ulkopuolelta ja pyrkiä löytämään ratkaisuja mädätteen 
hyödyntämiseksi siten, että siitä aiheutuvat kustannukset alenisivat. 
 
Raportti kokonaisuudessaan: 
www.ylapirkanmaa.fi/eny_materiaalipankki 

 

Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä myös monet yritykset ovat pian vailla jatkajaa. Uusia yrityksiä 

perustetaan vilkkaasti, mutta toimivan yrityksen ostaminenkin voi olla hyvä vaihtoehto.  

Omistajanvaihdos voi olla aikaa vievä prosessi - yrityksen hinnan määrittäminen ja verotuskysymykset niin 
luopujan kuin jatkajankin osalta ovat keskeisiä kysymyksiä.  

Oletko luopumassa yritystoiminnasta ja yrityksesi on vailla jatkajaa? 
 

MW-Kehitys Oy ja verkostomme auttavat Teitä omistajanvaihdoksen eri vaiheissa.  
Ota yhteyttä: yritysneuvoja Jouko Viirret puh. 043 2112112, jouko.viirret@ylapirkanmaa.fi 

>> Voit myös ilmoittaa myynnissä olevan yrityksesi MW-Kehityksen internet-sivuille perustettavaan omis-

tajanvaihdospalveluun! 

>>> MW-Kehitys Oy on hakenut Pirkanmaan 
ELY-keskuksen maaseuturahastolta rahoitusta 
Ylä-Pirkanmaan, Keuruun ja Jämsän yhtei-
seen matkailutoimialan kehittämishankkee-
seen. Hankkeessa on tarkoituksena parantaa 
alueen tunnettuutta ja matkailutoimijoiden 
yhteistyötä. Hankkeessa keskityttäisiin erityi-
sesti Venäjän markkinoinnin kehittämiseen. 

 
Yhteistyöverkostossa on mukana jo 12 yritys-
tä – lisää ilmoittautumisia otetaan vastaan 
maalis-huhtikuun aikana! 
 
Lisätietoja: ohjelmajohtaja Antti Korkka 
antti.korkka@mw-kehitys.com 
040 834 667 

 

Matkailuyrittäjä, oletko kiinnostunut paran-

tamaan yrityksesi näkyvyyttä Venäjällä? 
 

Yritykset voivat tehdä Visit Tampere 

 –sivustolle (www.visittampere.fi) tuotekortin 
omasta yrityksestään ja saada siitä  

maksuttoman venäjänkielisen käännöksen.  
Myös markkinointi Venäjän Facebookissa eli  

V-Kontaktessa onnistuu!  

 
Ota yhteyttä:  

Karoliina Lehtonen, Tredea  
karoliina.lehtonen@tredea.fi 

>>> Ilmoittaudu mukaan bioenergiamatkalle 
Saksaan 10.–14.4.2013! Matkalla tutustutaan 
Hunsrückin alueella uusiutuvan energian 
tuotantoon, vieraillaan bioenergiapuolen 
laitevalmistajien tuotantolaitoksissa ja alan 
kehityskeskuksissa. Matka on tarkoitettu 
bioenergian ja uusiutuvan energian kanssa 
toimiville yrityksille ja asiantuntijoille, met-
säyrittäjille ja metsänomistajille sekä alasta ja 

alueesta yleensä kiinnostuneille. 
 
Matkan järjestävät ENY-hanke ja Metsäkeskus 

Ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät ko-

konaisuudessaan täältä.  
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