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SALOSAAREN METSÄOPPILAITOS SIIRTYY HYÖDYNTÄMÄÄN HAKELÄMPÖÄ JA KEHITTÄÄ SAMALLA BIOENERGIAAN 
LIITTYVÄÄ OPETUSTAAN 

 
Etelä-Savon ammattioppilaitoksen Salosaaressa käytössä olevat kiinteistöt siirtyvät öljylämmityksestä hyödyntämään 
hakelämpöä ensi syksystä alkaen. Etelä-Savon Energia Oy (ESE) investoi Salosaareen haketta käyttävän 400 kW:n 
tehoisen lämpökeskuksen. ”Hakelämpö on todettu aiemmin tehdyissä selvityksissä öljylämmitystä edullisemmaksi ja 
imagoltaan paremmaksi vaihtoehdoksi metsäoppilaitokselle. Olen tyytyväinen ESE:n strategiseen investointiin uudistaa 
ja muuttaa energiatuotantoaan Salosaaressa. Edullista energiaa on saatavilla lähialueelta.”, kertoo Mikkelin 
oppilaitoskiinteistöt Oy:n kiinteistöpäällikkö Kari Ahonen.   

”ESE:n tavoitteena on lisätä ympäristöystävällisen energian tuotantoa ja tukea osaltaan muutenkin Mikkelin seudun 
vetovoimaa. Lämpökeskusinvestointi tukee hyvin näitä tavoitteita”, toteaa ESE:n lämpölaitospäällikkö Arto Nieminen. 
Rakennettava uusi lämpökeskus korvaa 1980-luvulla rakennetun käyttöikänsä päätä lähestyvän kevytöljykäyttöisen 
lämpökeskuksen. Metsäoppilaitoksen kiinteistöjen lämmönkulutus on noin 800 MWh/v. Lämpökeskus investointi on 
tällä hetkellä rakennuslupavaiheessa ja rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa kesän aikana. 

Hakelämpökeskusinvestoinnin rinnalla Metsäoppilaitos kehittää opetustaan ja uutta lämpökeskusta ja sen polttoaineen 
hankintaa on tarkoitus hyödyntää opetustoiminnassa. ”Salosaaren metsäoppilaitos saadaan viimeinkin hyödyntämään 
sille luontaista metsäpolttoainetta. Investointi ja opetuksen kehittäminen lisäävät myös metsäoppilaitoksen vetovoimaa 
opiskelukohteena.” toteaa ammattioppilaitoksen puolelta investointiprojektin valmistelussa aktiivisesti mukana ollut 
tuntiopettaja Pekka Pöyry. 

Hankkeen osapuolten aktivoimisessa ja hankkeen kehittämisessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on ollut keskeisessä 
roolissa. Investointihankkeen alustava esisuunnittelu tehtiin vuoden 2015 aikana osana Miksein ja Metsäkeskuksen 
Energiapuusta enemmän EAKR-hanketta. ”Toteutuva kokonaisuus on osoitus Mikkelin kaupunkikonsernin toimijoiden 
konkreettisesta yhteisyöstä”, toteaa ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikseistä. 

 

Lisätiedot: 

Jussi Heinimö, ohjelmajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@mikseimikkeli.fi 

Pekka Pöyry, päätoiminen tuntiopettaja, Etelä-Savon ammattioppilaitos, 050 544 5199, pekka.poyry@esedu.fi  

Kari Ahonen, kiinteistöpäällikkö, Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy, 040 129 4673, kari.ahonen@naistinki.fi  

Arto Nieminen, lämpölaitospäällikkö, Etelä-Savon Energia Oy, 044 735 3832, arto.nieminen@ese.fi  

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee 
yrittäjiä liikeidean arvioinnista alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, 
löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää 
yrityksestä www.mikseimikkeli.fi 
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