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Pienpanimo hiilineutraaliksi omalla metsällä
Joensuulainen Panimo Honkavuori toteuttaa ympäristöstrategiaa, jonka yhtenä keskeisenä osana
on hiilipäästöjen kompensointi kasvattamalla panimon omaa metsää. Mottona hiilensidonnalle on:
juo honkavuorelaista ja kasvatat metsää. ”Meiltä vei noin vuoden löytää sopiva metsäpalsta tähän
tarkoitukseen. Teimme tarjouksia useista suuremmista palstoista ja lopulta saimme tarjouksen läpi
tammikuussa”, panimoyrittäjä Ville Vuorio sanoo.
Keskeisenä ideana panimon käyttämässä hiilensidontamallissa on omasta toiminnasta johtuvien
hiilidioksidipäästöjen kompensointi kasvavaan metsään. ”Tässä mallissa haluamme korostaa
yrityksen vastuuta omasta toiminnastaan, jolloin mallin käyttö on huomattavasti helpompaa ja
varmemmalla pohjalla kuin monimutkaisemmat mallit, joissa tuottaja huomioisi myös esim. raakaaineiden tuottamisesta ja kuljettamisesta aiheutuneet päästöt”, panimon toinen yrittäjä Jani
Honkanen toteaa. ”Haastammekin tällä mallilla suomalaisia yrityksiä neutraloimaan omasta
toiminnastaan aiheutuneet hiilidioksidipäästönsä tavalla tai toisella. Metsäpalstan hinta oli noin
1%:n yrityksen vuoden 2018 liikevaihdosta, joten kaikilla terveillä yrityksillä pitäisi olla varaa tehdä
vastaava sijoitus tulevaisuuteen”, Honkanen jatkaa.
Panimon omistama metsä on noin 15-vuotiasta sekametsää. Panimon metsän hiilitaseen laskenut
Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston apulaisprofessori Ari Laurén: ”Mallinnus on tehty
Motti-simulaattorilla. Mallin komponentteihin sisältyvä epävarmuus on minimoitu eli laskelma on
tehty varman päälle. Kyseinen metsäpalsta sitoo hiilidioksidia vähintään 27 tonnia vuodessa.”
”Panimotoiminnan hiilidioksidipäästöt vuonna 2018 muodostuivat lähinnä käymisestä (2,9 tonnia)
hiilihapotuksesta (4,0 tonnia), lämmityksestä (3,4 tonnia) ja panimon ajoneuvojen käytöstä (3,0
tonnia). Yhteensä siis noin 13,3 tonnia. Näiden lukujen perusteella voimme todeta, että
toimintamme ei ole ainoastaan hiilineutraalia, vaan se on hiilinegatiivista ja reserviin jää vielä noin
13 tonnia hiilidioksidin sidontaa,” panimoyrittäjä Honkanen iloitsee.
Panimoyrittäjät sitoutuvat hoitamaan metsäpalstaa ilmastonäkökulmasta, puunmyyntituloja ei
tavoitella. ”Tämän metsäpalstan tarkoitus mahdollisimman suuri hiilensitominen. Hoidamme
metsää parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella,” metsäpalstan puuston ja kasvillisuuden
omatoimisesti inventoinut Vuorio toteaa. ”Päätöstä puuston käyttötavasta ei siis ole vielä tehty ja
uskomme, että tulevaisuudessa palstan puustolle löydetään ilmaston ja miksi ei myös luonnon
monimuotoisuuden kannalta kestävä käyttötapa,” Honkanen lisää.
Panimo Honkavuoren yhtenä keskeisenä arvona toimintansa alusta saakka on ollut
luonnonvarojen kestävä käyttö. Oluet valmistuksessa käytetään tuulisähköä ja prosessin
jäähdytysratkaisut on tehty energiatehokkaasti sijoittamalla jäähdyttimet ja jäähdytysnestesäiliö
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ulos panimon pohjoisseinustalle. Lisäksi vierteen jäähdytyksessä syntyvä kuuma vesi pyritään
ottamaan uudelleen käyttöön esim. laitteistopesuja varten. Kaikissa pakkausmateriaaleissa
pyritään valitsemaan ympäristöystävällinen vaihtoehto ja esimerkiksi pullojen etikettien
materiaalina on paperi eikä öljypohjainen muovi. Myös panimon logolla varustetut paidat ja
hupparit on valmistettu ympäristöystävällisesti kierrätetystä puuvillasta.
Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat vapaasti käytettävissä ja julkaistavissa.
Linkki tiedotteen kuviin: https://honkavuorimy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jani_honkavuori_onmicrosoft_com/EsN8J8jvVQlDqgKEe7tFJosB
OdUSsZAqNeicjHfk1aj1ZA?e=hobirB
Linkki tiedotteeseen liittyvään videoon: https://youtu.be/M187nHDlXJM
Lisätietoja Jani O. Honkanen (050 596 2072) ja Ville Vuorio (044 989 0350) tai sähköpostitse:
panimo@honkavuori.fi
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