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Westas Bioenergia on 
osa Westas Groupia, 
joka on yksi Suo-

men suurimmista yksityisistä 
puunjalostusyhtiöistä. Konser-
nin Koskella ja Porissa sijait-
sevat sahat tuottavat vuodessa 
yhteensä lähes 450 000 kuutio-
metriä kuusi- ja mäntysahatava-
raa. Konsernin puunhankinta-
osasto ostaa vuosittain noin 1,3 
miljoonaa kuutiota puuta länsi-
suomalaisista metsistä. 

Westas Groupin toimialue 
on suunnilleen linjan Loh-
ja – Tampere – Kauhajoki län-
sipuolella ja se jakaantuu 12 eri 
hankinta-alueeseen. Hankinta-
esimiehet hoitavat puukaupat 
kullakin alueella.

Westas Bioenergia oy toimii 
energiapuun sekä puunjalostuk-
sen sivutuotteiden myyjänä, ja-
lostajana ja polttoaineentoimit-
tajana lämpö- ja voimalaitoksille 
Etelä- ja Länsi-Suomen alueella. 
Bioenergiayhtiön vuotuinen toi-
mituskapasiteetti on noin 600 
gigawattituntia ja liikevaihto lä-
hes 11 miljoonaa euroa. 

Yrityksen asiakaskuntaan 
kuuluu suuria sekä keskisuu-
ria lämpövoimaloita ja yhtiö on 
merkittävä polttoainetoimittaja 

useissa Etelä-Suomen lämpö- ja 
voimalaitoksissa. Kannoista ja 
hakkuutähteistä haketettavan 
polttoaineen lisäksi yhtiö myy 
sahanpurua ja kuorikatetta ym-
päristörakentamisen sekä maa-
talouden toimijoiden käyttöön. 

Bioenergia-asiantuntija Juha 
Vahtera esittelee bioenergiayh-
tiön toimintaa Paimion lämpö-
laitoksella vierailun yhteydessä 
heinäkuun alkupuolella tihku-
sateessa. Lanssilla oli muutama 
tuhat kuutiota energiapuuta pi-
noissa odottamassa haketusta 
valtavan purukasan vieressä. 

– Westas Group ostaa ja kor-
jaa hakkuutähteet sekä kannot, 
joista sitten jalostaa polttoai-
neen asiakaslaitoksille. Kanto-
jen nostossa maaperä samalla 
muokkaantuu ja suojaa uusia 
puita lahottajasieneltä. Hak-
kuutähteistä noin kolmasosa 
jätetään maastoon ravinnetasa-
painoa säilyttämään, kertoo 
Vahtera, joka on ”Kotkan kou-
lusta” valmistuttuaan ollut mu-
kana energiapuubisneksessä jo 
15 vuotta. Niistä nykyisessä yh-
tiössä yli kuusi vuotta.

– Metsähakkeen ja bioener-
gian käyttö on yleisen mielipi-
teen mukaan hyväksyttävää ja 
sen käyttö onkin lisääntynyt 
merkittävästi vuosien saatos-
sa parin viime vuoden pienes-
tä vähenemisestä huolimatta. 
Lounais-Suomi on maantieteel-
lisesti erinomainen toimialue 
bioenergiayhtiölle, koska tääl-
lä on hyvät logistiset yhteydet 
sekä paljon laitoksia tuotettam-
me hyödyntämään. Yhtiölläm-
me on lähiaikoina odotettavissa 
jopa 200 gigawattitunnin toi-
mitusten lisääntyminen muun 
muassa siksi, että Naantaliin 

Juha Vahtera raaka-ainevarastolla Paimion 
lämpökeskuksen takapihalla. Kuvasta 
näkee, että ei kaikki energiapuu suinkaan 
ole pelkkiä risuja ja pieni-läpimittaisia 
rankoja. Bioenergiaksi menevät myös 
tukeiksi ja kuitupuuksi eri syistä 
kelpaamattomat järeätkin puut.

Bioenergiayhtiön on 
hyvä toimia Lounais-
Suomessa, koska 
logistiset yhteydet 
ovat toimivat ja 
voimalaitoksia riittää.

puupolttoainetoimija lounais-suomesta

Westas Bioenergia Oy

valmistuu Turun Seudun Ener-
giantuotanto Oy:n monipolt-
toainevoimalaitos, toteaa Juha 
Vahtera tyytyväisenä tilantee-
seen.

Lounais-suomen alueella on 
monta bioenergiatoimittajaa ja 
kilpailua on syntynyt. Juha Vah-
tera kuitenkin toteaa, että toi-
mittajia mahtuu alueelle, koska 
laitokset tarvitsevat polttoai-
netta jatkossa yhä enemmän. 

– Teollisuus haluaa aina toi-
minnastaan operatiivisen tulok-
sen ja siihen pystymällä toimijat 
kyllä pärjäävät, Vahtera lisää.

– Toiminnan alkuvaiheissa, 
kun Bioenergia Oy toimi vie-
lä Raunion Sahan osana, asi-
akkaat kyselivät, että mitä sa-
ha tekee polttoainebisneksessä. 
Asiakkaat kun eivät välttämättä 
tienneet ns. metsäpäästä oike-
astaan mitään. Asiaa mietittiin 
ja päätettiin sitten eriyttää bio-
puoli omaksi yhtiökseen. Tällä 
hetkellä Westas Bioenergia Oy 
on toiminta-alueensa suurin 
yksityinen puupolttoaineentoi-
mittaja, tietää Vahtera. ■
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