
 

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

School of Business and Management 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 

 

 

 

 

 

 

Diplomityö 

Jyri Mulari 

 

 

PIENPUUN HANKINTAAN, JALOSTUKSEEN SEKÄ 

ENERGIANTUOTANTOON PERUSTUVAN 

YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYKSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Professori Timo Pihkala 

    Tutkijatohtori Marita Rautiainen  



TIIVISTELMÄ 

 
Tekijä: Jyri Mulari 

 

Työn nimi: Pienpuun hankintaan, jalostukseen sekä energiantuotantoon  

                   perustuvan yritystoiminnan edellytykset 

Vuosi: 2016   Paikka: Kotka 

Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tuotantotalous 

115 sivua, 5 kuvaa, 10 taulukkoa ja 6 laskentakaavaa 

Tarkastajat: professori Timo Pihkala ja tutkijatohtori Marita Rautiainen 

 

Hakusanat: Yrittäjyys, liiketoiminta, kannattavuus, kustannukset, tuotot,  

Keywords: Entrepreneurship, business, profitability, costs, income  

 

Työn päätavoitteena oli selvittää pienpuuhun perustuvan yritystoiminnan kannat-

tavuutta. Kuvitteelliselle yritykselle laadittiin laskentamallit, joilla selvitettiin yrityk-

sen toimintojen tuotot ja kustannukset. Toiminnot identifioitiin Porterin arvoketju-

teoriaa soveltaen. Kannattavuus määritettiin tuottojen ja kustannusten erotuksena 

kuudelle eri tuotantovaihtoehdolle. Laskentamalleja laatiessa ja osin mallien avulla 

selvitettiin kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutustapa.  

 

Laskentamallit todettiin toimiviksi. Tulokset riippuvat lähtötietojen oikeellisuudesta 

ja jäävät siten tässä tutkimuksessa vähempiarvoisiksi.  

 

Valituilla muuttujien arvoilla kannattavaksi todettiin ainoastaan lämmöntuotanto. 

Poltto- ja selluhakkeen tuotanto oli lähes kannattavaa. Pellettien, sähkön ja ener-

gian CHP-tuotanto todettiin kannattamattomiksi.  

 

Lisäksi työssä selvitettiin työvoiman ja pääoman tarve esimerkkiyritykselle. 

 

  



ABSTRACT 

Author: Jyri Mulari 

Subject: Viability of business based on wood purchasing, processing and energy  

               production 

Year: 2016   Place: Kotka 

Master´s Thesis. Lappeenranta University of Technology 

115 pages, 6 figures, 10 tables and 6 formulas 

Examiners: Timo Pihkala, Professor and Marita Rautiainen, Postdoctoral Re-

searcher 

Keywords: 

Entrepreneurship, business, profitability, costs, income 

 

The purpose of this study was to define the viability of business based on wood 

purchasing, processing and energy production. Calculation models were made to 

fictitious company. Income and costs of the company were calculated by those 

models. Company transactions were identified according to Porter`s value chain 

theory. Profitability was determined as the difference between income and costs. 

There were six various processing and production options to study. Factors affect 

to profitability and their affecting mechanism were solved. 

The models was found to be feasible. The accuracy of results was depended on 

accuracy of input data. In this study the results were not so worthwhile because of 

inaccurate input data.  
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä yhdistetään tavoitteet edistää biotaloutta, uusiutuvan ener-

gian käyttöä ja yrittäjyyttä Suomessa. Nämä kaikki kolme tavoitetta ovat usein esillä 

eri tahoilla ja löytyvät muun muassa Suomen nykyisen hallituksen hallitusohjel-

masta (Hallituksen julkaisusarja 2015). 

Biotalouden ja -jalostamoiden suosion takana on kuluttajien kasvava kiinnostus bio-

materiaaleista valmistettuja tuotteita kohtaan. Näiden tuotteiden määrä ja biomate-

riaalien käyttökohteet lisääntyvät kiihtyvällä vauhdilla. Erityistä suosiota biomateri-

aalit ovat saavuttaneet tuotteissa, joissa ne korvaavat fossiilisia raaka-aineita.  

Uusiutuvan energian suosion takana on pyrkimys vähentää fossiilisten polttoainei-

den käyttöä ja torjua ilmastonmuutosta. Suomessa pidetään yhtenä merkittävim-

mistä uusiutuvan energian lähteenä biomassan polttamiseen perustuvaa energian 

tuotantoa, jota yleisesti pidetään hiilineutraalina ratkaisuna.  

Merkittävin biomassan lähde maassamme on mittava metsävarantomme ja met-

siemme puuston kasvu, joka on jo vuosikymmeniä ylittänyt hakkuumäärän (Metsä-

tilastollinen vuosikirja 2014). Metsiemme tuottama biomassa muodostaa kestävän 

tarjonnan uusiutuvasta biomateriaalista.  

Työn tavoitteena on selvittää yritystoiminnan edellytyksiä puuraaka-ainemarkki-

noilla joilla kysynnän muodostavat biojalostamot sekä puupolttoaineita käyttävät toi-

mijat. Raaka-aineen tarjonnan muodostavat metsänomistajat pyrkimyksillään saada 

puunmyyntituloja. 

1.1 Työn tausta 

Suomessa on noin 26 miljoonaa hehtaaria käytettävissä metsän kasvatukseen. 

Metsämme kasvavat vuosittain yli sata miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Metsä-

teollisuus käyttää Suomessa noin 64 miljoonaa kuutiometriä ainespuuta, josta noin 

8 miljoonaa m3 on tuontipuuta. Kotimaista ainespuuta jää siten käyttämättä noin 33 
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milj. m3. Metsähakkeen energiakäyttö on noin 9 milj. m3 (Metsätilastollinen vuosi-

kirja 2014) 

Ajatus Suomessa kasvavan pienpuun käytön tehostamisesta on ollut esillä jo vuo-

sikymmeniä niin, että se on välillä jäänyt taka-alalle ja ajoittain noussut otsikoihin eri 

syistä. Syynä on ollut ajoittain huoli metsäteollisuuden raaka-aineiden riittävyydestä 

ja ajoittain fossiilisten polttoaineiden hintaan ja saatavuuteen liittyvät pelot. Pien-

puulla tarkoitetaan yleisesti runkopuuta, jonka koko on pienempi kuin metsäteolli-

suuden puukaupassa asettama pölkyn minimikoko.  

Pienpuun hakkuu on eräs harvennushakkuiden muoto. Harvennushakkuut taasen 

ovat oleellinen osa suomalaista metsänkasvatusta. Niillä pyritään parantamaan 

metsänkasvatuksen kokonaistuottoa. Pienpuun hakkuuta ja käyttöä pidetään ylei-

sesti heikosti kannattavana, ja siten pienhakkuut jäävät usein tekemättä. 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on testata ja kehittää pienpuunhankintaan ja ja-

lostamiseen perustuvaa liikeideaa. Idea on kirjoittajan ajatuksissa hautunut jo pi-

demmän aikaa ja herättänyt kysymyksiä siitä ”miksi se ei olisi kannattavaa?”. Idea 

ei ole uusi tai erikoinen, joten työtä ei sen vuoksi tarvitse salata; päinvastoin idean 

esille nostamisen toivotaan saavan useamman tahon sitä tarkastelemaan ja kehit-

tämään siitä kannattavaa. 

Tämän työn ensisijainen tarkoitus on laatia laskentamallit, joilla voidaan laskea lii-

keidean mukaisen pienpuun hankintaan ja jalostamiseen perustuvan yritystoimin-

nan tuotto- ja kustannusrakenne. Toinen tavoite on löytää tärkeimmät kannattavuu-

teen vaikuttavat muuttujat. Koska malleihin syötettävät lukuarvot ovat oikeellisuu-

deltaan osin vain suuntaa-antavia, ei laskentatulosten odoteta antavan yksiselit-

teistä vastausta kysymykseen kannattavuudesta. Laskentamallit pyritään tekemään 

sellaisiksi, jotta riittävän tarkoilla lähtötiedoilla saadaan luotettavasti arvioitua yritys-

toiminnan kannattavuutta valitulla toimintamallilla. Malleilla voidaan selvittää se, 

millä muuttujien arvoilla yritystoiminta olisi kannattavaa. 
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Työssä tarkasteltavaksi valitaan ketjuja hankkia ja jalostaa pienpuuta biojalostamon 

raaka-aineeksi ja kiinteäksi polttoaineeksi sekä tuottaa hankitusta puusta sähkö- ja 

lämpöenergiaa. Tarkasteltavien vaihtoehtoisten hankinta- ja jalostusketjujen loppu-

tuotteet ovat: 

o polttohake 

o kuoritusta puusta tehty hake biojalostamon raaka-aineeksi ”selluhake” 

o puupelletti 

o lämpöenergia ”kaukolämpö” 

o sähkö 

Osaan hankinta- ja jalostusketjun vaiheista on jo vakiintuneet menetelmät ja laitteet 

ja osa, kuten esimerkiksi pienen kokoluokan sähköntuotanto biomassaa polttamalla, 

on vasta kehityksen alkuvaiheessa. Koska kyseessä on tuotantotalouden opin-

näyte, ei käytettäviä teknisiin ratkaisuja käsitellä muuten kuin kustannuslaskennan 

ja tuottavuuden kannalta. 

Työssä selvitetään kannattavuuden lisäksi pääpiirteittäin muita edellytyksiä pien-

puun hankintaan ja jalostukseen liittyvään yritystoimintaan. Tärkeimmät selvitettävät 

tekijät ovat työvoiman tarve, investointien ja toimintaan sidotun pääoman suuruus. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu itsenäisesti ilman tiedeyhteisön ulkopuolelta saa-

tua toimeksiantoa. Tähän on syynä se, että tarkasteltava liikeidea on kirjoittajan 

oma. Toisaalta liikeideaa voidaan pitää niin yleisesti tunnettuna että se ei ole ke-

nenkään oma, vaan kaikkien käytettävissä. Täten on luontevaa että työn tulokset 

voidaan julkaista ilman mahdollisen toimeksiantajan asettamia rajoituksia sen suh-

teen. 

Kuten edellisessä luvussa esitettiin, on painotus mallintamisessa ja laskentamal-

leissa eli tavassa ratkaista tutkimusongelma. Itse ratkaisu, eli se onko tutkittava yri-
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tystoiminta kannattavaa vai ei, ei ole tämän työn keskeinen kysymys. Tämän opin-

näytteen yhteydessä laadituilla malleilla voidaan riittävän tarkoilla lähtöarvoilla 

saada vastaus kannattavuuskysymykseen. 

Tämä tutkimustyö on pääosin tehty teoreettisella tutkimustavalla jossa pääosassa 

on oma taloudellinen mallintaminen ja mallien avulla laskettujen kustannusten ja 

tuottojen analysointi. Lisäksi on käytetty kvalitatiivista tutkimustapaa, jolla selvite-

tään yritystoiminnan kannattavuutta valitun tutkimuskohteen osalta.  

Tutkimuksen toteuttamiseen tarvittavan aineisto on kerätty pääosin bioenergia-alan 

julkaisuista ja internetissä julkaistuista tutkimuksista. Merkittävä osa alan taustatie-

doista jää vaille viittauksia, koska ne ovat kirjoittajan omaan tietoon kerääntyneet 

viimeisen neljännesvuosisadan aikana. Yritystoiminnan edellytyksiä koskevaa teo-

reettista näkökulmaa on haettu pääosin alan oppikirjoista. 

1.4 Työn rakenne 

Opinnäytetyön alussa, johdannon jälkeen esitellään tutkimuksen kohteena olevan 

toimialan viitekehys. Siinä perehdytään puunhankinnan sekä metsäteollisuuden toi-

mintatapoihin ja – ympäristöön. Tässä luvussa esitellään myös muutama aiemmin 

julkaistu tutkimus. 

Tutkimuksellisen osan alussa esitellään tarkemmin kustannuslaskentamalleihin 

pohjautuva tutkimusmetodologia sekä esitellään muutama yrittäjyyden teoria, joiden 

avulla työssä pyritään tulkitsemaan yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä. Tutkimuk-

sessa käytetty kustannuslaskentatapa esitellään menetelmiä kuvaavassa luvussa.  

Tutkimustuloksia esittelevän luvun alussa esitetään tarkastellun pienpuun hankinta-

ketjun eli karsitun rankapuun hankinnan ja jalostuksen kaikki vaiheet metsästä lai-

tokselle ja lopputuotteeksi. Yrityksen toiminnan vaiheet eli toiminnot identifioidaan 

ja ryhmitellään tarkastelussa käytettävän teorian mukaisiin päätoimintoihin. Toimin-

tojen kustannukset ja tuotot sekä niiden määrittämisessä käytetyt muuttujien arvot 

esitellään. 



12 

 

Tutkimustulosten arvioinnissa ja yhteenvedossa esitellään tuotantovaihtoehdoittain 

kustannusrakenne ja –taso sekä yritystoiminnan kannattavuus. Kannattavuutta tar-

kastellaan tuotteiden markkinahinnan ja tuotantokustannusten erotuksena. Yritys-

toiminnan muista edellytyksistä kannattavuuden lisäksi esitellään työvoiman, inves-

tointien ja pääoman tarve. Yhteenvedossa listataan tekijöitä, joiden tiedetään poik-

keavan tarkastellussa mallissa verrattuna mahdollisesti perustettavaan yritykseen. 

Lopuksi esitetään swot –analyysinä pienpuun perustuvan yritystoiminnan vahvuu-

det, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

Johtopäätöksissä julkaistaan tutkimustuloksista tehdyt päätelmät. Tärkeimmät tu-

lokset nostetaan esiin. Tässä yhteydessä tarkastellaan kriittisesti tutkimuksen on-

nistumista ja käydään läpi seikat jotka oli ollut parempi tehdä toisin. Tutkimuksen 

yhteydessä ilmenneet jatkotutkimusten aiheet esitellään johtopäätöksissä 
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2 PUUNHANKINNAN JA –JALOSTUKSEN SEKÄ 

ENERGIANTUOTANNON VIITEKEHYS 

Puunhankinta on liiketoimintaa, jossa hankitaan raaka-ainetta metsäteollisuuden 

tarpeisiin. Puunhankinnalla pyritään tyydyttämään puuraaka-aineen eli puutavaran 

kysyntää. Puutavaran kysyntä on johdettua kysyntää, joka johtuu metsäteollisuus-

tuotteiden kysynnästä. Suomen metsäteollisuuden tuotannosta suurin osa viedään 

ulkomaille. 

Kuten tunnettua, puutavaraa hankintaan metsistä ja puunhankintaan tarvitaan met-

sänomistajan suostumus. Metsänomistajien tarve ja halu saada puunmyyntituloja 

aikaansaa puutavaran tarjontaa. Puunhankintaan kuuluvassa puukaupassa tämä 

tarjonta ja metsäteollisuuden raaka-aineen kysyntä kohtaavat. 

Puuta hankitaan metsistämme myös energiantuotannon tarpeisiin. Suurin osa met-

sälähtöisestä energiasta saadaan metsäteollisuuden tuotannon sivutuotteena kuten 

kuorena ja mustalipeänä. Iso osa metsäenergiasta kerätään uudistushakkuualoilta 

teollisuuden puunhankinnan ohessa hakkuutähteinä ja kantoina. Pienempi, mutta 

kasvava osa energiapuusta hankitaan energiapuuhakkuista, joissa harvennetaan 

pienikokoista puustoa yksinomaan energiantuotannon tarpeisiin. 

2.1 Metsänomistus ja metsänhakkuut 

Metsämaata voidaan pitää tuotantolaitoksena jonka tuotteena on puutavaraa 

metsä- ja energiateollisuudelle. Meille suomalaisille metsät ovat paljon muutakin, 

mutta tässä yhteydessä niitä tarkastellaan yksinomaan raaka-ainelähteenä. 

2.1.1 Metsänomistus Suomessa 

Suomessa suurin osa metsämaasta, 53 % pinta-alasta, on yksityisten omistuk-

sessa. Suomessa on 350 000 yksityistä metsänomistajaa ja heidän metsätilojensa 

keskikoko on 30 ha. (Metsätilastollinen vuosikirja 2014) Metsätilat ovat suurimmaksi 

osaksi perittyjä tai sukulaisten välisillä kaupoilla tai lahjoituksilla hankittuja. Metsän-

omistajien keski-ikä on korkea. Nämä ns. perhemetsänomistajat ovat tärkeä tekijä 
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puukaupassa ja heidän puunmyyntikäyttäytymistä voidaan pitää metsäteollisuuden 

laajentumisen Akilleen kantapäänä. Vaikuttaa siltä että puunmyyntitulojen osuus 

metsää omistavien kotitalouksien tuloista on usein niin pieni, että useassa tapauk-

sessa metsä koetaan enemmän virkistysalueena kuin tulonlähteenä. Tällöin haluk-

kuus puukauppoihin ja metsänhoitotöihin ei ole suuri. Kun suurehko osa yksityisistä 

metsätiloista on perikuntien omistuksissa ja perinnönjakojen yhteydessä tilat pirsta-

loituvat yhä pienemmiksi, on ennustettavissa tarjonnan vähenemistä puukaupassa 

tulevaisuudessa. 

Valtio omistaa Suomen metsäpinta-alasta 35 % ja puuvarannosta 21 % (Metsätilas-

tollinen vuosikirja 2014). Valtion metsät sijaitsevat pääosin Itä- ja Pohjois-Suo-

messa. Valtion metsiä hallinnoi Metsähallitus ja sen metsätalousliiketoiminnasta 

vastaa tänä vuonna perustettu yhtiö Metsähallitus Metsätalous Oy. 

Metsäteollisuusyritysten omistuksessa on 7 % metsäpinta-alasta, joka on merkittä-

väsi vähemmän kuin naapurimaassamme Ruotsissa, jota voidaan pitää muuten sa-

mankaltaisena toimintaympäristönä metsäteollisuudelle ja siten merkittävänä kilpai-

lijana. Suomessa metsäteollisuus on purkanut metsänomistustaan sekä yhtiöittä-

mällä sitä erillisiin yhtiöihin kuten esimerkiksi Stora Enso Oyj perustaessaan Torna-

tor Oy:n vuonna 2002 ja myydessään siitä osuuksia muun muassa vakuutusyhtiöille. 

Yksittäisillä yrityksillä suurehkot metsävarat, kuten esimerkiksi UPM 760 000 heh-

taaria (kauppalehti 2015), voivat kuitenkin luoda puskuria puukaupan vaihtelulle. 

Kunnat, seurakunnat ja muut yhteisöt omistavat 5 % metsäpinta-alasta Suomessa. 

Viime vuosina on ollut havaittavissa sijoitusyhtiöiden kuten esimerkiksi Taaleri Oyj:n 

kiinnostus ostaa metsämaata. Useimmiten nämä kaupat ovat olleet isompia koh-

teita, joissa myyjänä on ollut metsäteollisuusyritys. 

2.1.2 Metsänhakkuut metsänomistajan tulolähteenä 

Metsänomistus on yritystoimintaa vaikka kaikki eivät siitä niin ajattele. Yritystoimin-

nan tarkoitus on tuottaa tuloja yrityksen omistajille. Metsänomistajien tulot tulevat 

suurimmaksi osaksi puunmyyntituloista, joita saadaan metsästä korjatusta puusta. 
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Korjuu käsittää hakkuun ja hakatun puutavaran kuljettamisen metsästä tienvarsipi-

noon. 

Uudistushakkuut 

Vaikka metsänomistaja haluaisi pitää metsänsä koko ajan samanlaisena, kasvavat 

metsän puut joka kesä ja metsän puumäärä lisääntyy. Vuosien myötä puiden elin-

voima heikkenee ja niitä kuolee yhä enemmän ja tekee samalla tilaa uudelle puu-

sukupolvelle. Uusi puusukupolvi syntyy joko luontaisesti tai ihmisen viljelemänä. 

Metsänuudistaminen tehdään useimmiten metsikkökuvioittain. Tällöin pieni osa yk-

sittäisen metsätilan metsistä uudistetaan kerrallaan ja tilalla on siten yhtä aikaa kai-

kenikäisiä metsiköitä. Näin voidaan ajatella metsätilan metsien rakenteen pysyvän 

samanlaisena vaikka osalla metsikkökuvioista tehdään hakkuita metsähoitosuosi-

tusten mukaisesti. Uudistushakkuilla pyritään matkimaan luonnon omaa kiertokul-

kua jossa yhtä puusukupolvea seuraa seuraava. Kiertoaika suomalaisissa talous-

metsissä on 80 – 100 vuotta mikä on taloudellinen optimi ja huomattavasti nopeampi 

kuin luonnon muovaama kiertoaika. 

Harvennushakkuut 

Uudistushakkuiden lisäksi metsänhoitosuosituksiin kuuluu metsän harventaminen. 

Ensimmäisen kerran metsää harvennetaan taimikkovaiheessa, jolloin ei vielä pu-

huta hakkuusta. Taimikonhoidossa osa puista kaadetaan ja jätetään korjaamatta. 

Hakkuuksi kutsutaan toimenpidettä, jossa kaadetut puut korjataan pois metsästä. 

Taimikonhoidolla ja harvennushakkuilla on useampia yhteisiä tavoitteita: poistetaan 

ei-toivottuja puulajeja ja –yksilöitä ja vähennetään kasvatettavien puiden lukumää-

rää jotta saadaan kasvu keskittymään pienempään määrään runkoja.  

Harvennushakkuissa otetaan siis hyötykäyttöön rungot, jotka tulisivat jäämään hä-

viölle puiden keskinäisessä kilpailussa ja mahdollisesti kuolemaan jatkossa. Har-

vennushakkuut eivät lisää puuston kokonaiskasvua, vaan hieman vähentävät bio-

massan kokonaiskasvua. Harvennushakkuissa korjattu puutavara kuitenkin lisää 

kokonaiskorjuukertymää koko puuston kiertoajalla. Harvennushakkuita on tavan-
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omaisesti kiertoaikaa kohti kaksi tai kolme. Ensimmäisen harvennushakkuun eli en-

siharvennuksen ajankohta pyritään venyttämään niin pitkään, että korjuussa saa-

daan riittävästi teollisuuden mittavaatimukset täyttävää puutavaraa. 

Harvennushakkuissa poistetaan noin kolmasosa puustosta, jolloin puiden kilpailu 

valosta vähenee ja siten pituuskasvu hieman hidastuu ja samalla rungon paksuus-

kasvu lisääntyy voimakkaasti. Tällöin puuston arvokasvu nopeutuu huomattavasti. 

Sillä tarkoitetaan rungoista saatavien pölkkyjen arvojen summaa. Tähän kehityk-

seen vaikuttaa sekä latvahukkapuun suhteellisen osuuden vähentyminen että eri-

tyisesti tukkiosuuden lisääntyminen. Harvennushakkuut myös parantavat kasvatet-

tavan puuston laatua, koska niissä poistetaan laadultaan heikompia runkoja. 

Ensiharvennukset 

Kaavamaisesti metsänhoitosuosituksia noudattaen tehdään taimikon perkaushar-

vennus varsin myöhään. Tällöin ensiharvennus päästään tekemään, kun puusto on 

keskipituudeltaan jopa 14 metriä ja keskimääräinen läpimitta 1,3 metrin korkeudelta 

eli metsäammattiterminologian mukaisesti rinnankorkeudelta jopa 20 cm. Näin har-

vennushakkuussa poistettavien puiden keskimääräinen pituus on noin 10 m ja läpi-

mitta on yli 10 cm. Näin saadaan sekä poistettavan puuston keskimääräinen järeys 

että hehtaarikertymä niin suuriksi, että ensiharvennuksesta jää metsänomistajalle 

tuloja kun puutavaran arvosta vähennetään sen korjuukustannukset. Korjuukertymä 

on kuitenkin pääosin kuitupuuta joksi kelpaa minimiläpimitaltaan yli 6 cm pölkyt kun 

pölkyllä on pituutta yli 2,7 m. Tukkipuuta, jonka minimipituus on tyypillisesti 4 m ja 

minimiläpimitta 15 cm, ei ensiharvennuksista kovin paljoa kerry. Täten puunmyynti-

tulot jäävät varsin vähäiseksi verrattuna myöhempiin harvennushakkuisiin tai uudis-

tushakkuisiin. Ensiharvennuksien taloudellista tuottoa kaventaa usein hakkuuta en-

nen tehtävä alikasvospuuston poisto. Se haittaa hakkuukonetyöskentelyä niin pal-

jon, että on erillisenä työvaiheena raivattava pois. Tämä metsurityö maksaa muuta-

man sata euroa hehtaarilta riippuen raivattavan puuston tiheydestä. 

Usein taimikonhoito on kuitenkin jäänyt tekemättä tai se on tehty väärään aikaan ja 

tapaan. Tällöin ei päästä tekemään ensimmäistä kaupallista hakkuuta tavanomai-
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sena ensiharvennuksena, vaan tehdään niin sanottu nuoren metsän kunnostushak-

kuu. Termi ei ole vakiintunut, vaan puhutaan myös nuoren metsän hoitohakkuusta, 

pienpuuhakkuusta ja energiapuuhakuusta. Tällaisia hakkuita ei voida tehdä niin 

kaavamaisesti kuin ensiharvennuksia, vaan hakkuu on tehtävä lähtöpuusto huomi-

oiden. Hakkuulla pyritään saamaan metsikkö kasvukuntoon, jossa se tuottaa tukki-

puuta joka on kuutiohinnaltaan yli kaksi kertaa kuitupuuta arvokkaampaa. 

Nuoren metsän hoitohakkuusta kertyy vähän kuitupuuta ja paljon alle kuitupuun mi-

tan olevaa puuta, joka sopii energiapuuksi. Hakattavia runkoja on paljon, mutta nii-

den keskikoko on hyvin pieni. Täten korjuukustannus on korkeampi kuin järeämmän 

puun hakkuussa. 

Ensiharvennukset ja nuoren metsän kunnostushakkuut ovat tärkeä osa metsänhoi-

toa ja ne pitääkin mieltää enemmän metsänhoitona kuin myyntituloja tuottavina puu-

kauppoina. Niiden kysyntä ei aina ole hyvä ja siten hintatasokin on usein alhainen. 

Useimmiten kuitenkin puutavaran arvo tienvarsipinossa on suurempi kuin korjuu-

kustannukset, joten ne tuottavat metsänomistajalle puunmyyntituloa. Vaikka myyn-

titulo jäisi kustannuksia pienemmäksi, on se kuitenkin edullisempaa kuin puiden 

maahan kaato, joka sekin on kannattavampaa kuin harventamatta jättäminen.  

Pienpuu 

Näistä ensimmäisistä hakkuista saatavaa puutavaraa nimitetään pienpuuksi. Se-

kään ei ole terminä vakiintunut. Joku mieltää pienpuun tarkoittavan puuta, joka on 

niin pientä että se ei täytä aiemmin esitettyä kuitupuun minimimittaa ja siten jää kor-

jaamatta tavanomaisessa puukaupassa. Joku toinen taas mieltää pienpuuta olevan 

kaikki tukkipuuta pienemmän puun.  

Virallinen määritelmä pienpuulle löytyy Valtioneuvoston asetuksesta kestävän met-

sätalouden rahoituksesta 594/2015. Siinä ei tosin käytetä termiä pienpuu, mutta 9 

§ määrittelee nuoren metsän hoitokohteen puuston olevan käsittelyn jälkeen keski-

pituudeltaan yli kolme metriä ja pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankor-

keudelta enintään 16 cm. (Valtioneuvoston asetus, 2015) 
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Tässä tutkimuksessa käytetään pienpuun määritelmänä edellä mainitun asetuksen 

tapaan enimmäisläpimittana rinnankorkeudelta 16 cm. Tällöin hakattavien kohtei-

den puustosta ei tukin mitan täyttäviä runkoja ole kuin yksittäisiä kappaleita jolloin 

niitä ei tukiksi kuitenkaan hakkuussa tehtäisi. 

2.2 Puunhankinta 

Puunhankintaan kuuluu useita vaiheita: puukauppa, puunkorjuu ja kaukokuljetus. 

Myös tehdasvastaanotto luetaan usein puunhankintaan kuuluvaksi. Muita puunhan-

kintaan kuuluvia toimia ovat toiminnan suunnittelu ja ohjaus, puutavaran mittaus ja 

varastointi. 

Puunhankinnassa merkittävimpiä toimijoita ovat metsäteollisuusyritysten metsä-

osastot jotka joissakin yrityksissä ovat yhtiöitetty erilliseksi yritykseksi. Suomessa 

on varsin vähän teollisuudesta erillisiä puunhankintayrityksiä, ja nekin ovat useim-

miten varsin pieniä. Poikkeuksena on ollut kymmenkunta vuotta Harvestia Oy, joka 

on sittemmin siirtynyt asiakasyritystensä omistukseen (Harvestia, 2016).  

Erikoisia toimijoita puunhankinnassa ovat metsänhoitoyhdistykset. Ne ovat metsän-

omistajien yhdistyksiä, joihin kuuluminen oli vielä muutama vuosi sitten lakisää-

teistä. Nykyisen lain mukaan jäsenyys on vapaaehtoista. Lainmuutoksen myötä yh-

distysten vapaus puukaupoissa lisääntyi. Merkittävin rooli niillä on puunmyyntisuun-

nitelmissa ja valtakirjakaupoissa. Myös korjuupalvelujen myyminen kuuluu lähes jo-

kaisen yhdistyksen palveluvalikoimaan. 

2.2.1 Puukauppa 

Puunhankinnan ensimmäinen ja tärkein vaihe on hakkuuoikeuden ostaminen eli 

puukauppa. Silloin kun metsäteollisuusyritys hankkii puuta omistamistaan metsistä, 

ei puukauppaa tarvita.  

Kaikissa puukaupoissa kauppahinnat sovitaan puutavaralajeittaisina yksikköhin-

toina. Kaupan lopullinen arvo muodostuu laskemalla yhteen puutavaralajeittain mi-

tattujen puutavaramäärien määrien ja yksikköhintojen tulot. 
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Puukauppatapoja on useita riippuen siitä missä vaiheessa hankintaketjua kauppa 

tehdään ja miten puutavara luovutetaan ostajalle. Yleisesti kauppatavat jaotellaan 

pysty- hankinta-, käteis- ja toimituskauppoihin. 

Pystykauppa 

Yleisimmin puukauppoja tehdään pystykauppoina, joissa ostaja ostaa oikeuden kor-

jata puuta sovitulta alueelta, jota leimikoksi kutsutaan. Hakkuutavaksi sovitaan ylei-

simmin harvennus- tai uudistushakkuu. Kaikki korjuuseen liittyvät tehtävät hoitaa 

puutavaran ostaja alihankkijoineen. Pystykauppoihin kuuluu kaikki leimikolta ker-

tyvä puutavara. Kauppaan sovitaan korjuuaika, jolloin ostajalla on oikeus puut kor-

jata. Se on tyypillisesti noin kaksi vuotta. Kauppasumman maksaminen tehdään tyy-

pillisesti kahdessa erässä: ensimmäinen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja 

toinen korjuun päätyttyä kun tarkka puumäärä on selvillä. 

Hankintakauppa 

Hankintakaupassa tehdään kauppasopimus, jossa myyjä sitoutuu korjaamaan tien-

varsipinoon leimikolta kertyvän puutavaran sovittuun määräaikaan mennessä. 

Myyjä voi käyttää alihankintaa eli ostaa korjuupalvelun ulkopuoliselta toimijalta. 

Kauppaan kuuluu kaikki leimikolta korjattavat puut. Maksuaikataulu on kuten pysty-

kaupassa, mutta ensimmäisen maksuerän osuus on pienempi.  

Hankintakaupoiksi on tilastoitu myös metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupoilla 

myymä ja yhdistysten korjuupalvelun korjaama puu. Sen osuus lienee jo perinteistä 

metsänomistaman korjaamaa hankintakauppaa suurempi. 

Käteiskauppa 

Käteiskaupassa metsänomistaja on korjannut puutavaran tienvarsipinoon jo ennen 

kaupantekoa. Kauppa tehdään usein vain yhdestä tai osasta tavaralajeja. Tällöin 

myyjä voi myydä eri puutavaralajit eri ostajille. Maksamista ei toteuteta enää kätei-

sellä, vaan ostaja maksaa myyjälle ilman laskutusta, kuten tapana on myös pysty- 

ja hankintakaupassa. Hankinta- ja käteiskauppojen osuus teollisuuden ostamasta 

puumäärästä vuonna 2015 oli 14,5 % (Metsäteho, 2016). 
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Toimituskauppa 

Toimituskaupassa myyjä toimittaa puutavaran tuotantolaitokselle. Tätä kauppata-

paa käyttää Metsähallitus, nykyisin Metsähallituksen metsätalous Oy, joka myy 

puuta valtion metsistä yksinomaan tehdastoimituksina. Kun metsäteollisuusyritykset 

myyvät toisilleen puutavaraa jota eivät itse tarvitse, tekevät ne toimituskauppaa. Toi-

mituskaupassa on yleensä suuret puumäärät ja pitkäkestoiset esimerkiksi vuoden 

pituiset sopimukset.  

Yksityiset metsänomistajat tekevät harvemmin toimituskauppaa. Ainoastaan pienet 

paikallisesti puuta hankkivat sahat ostavat puuta pieninä toimituskauppoina. Suu-

remmat metsänomistajat kuten isoimmat yhteismetsät ovat ainakin aiemmin tehneet 

toimituskauppaa. 

2.2.2 Puunkorjuu 

Puunkorjuuseen kuuluu kaksi erillistä työvaihetta: hakkuu ja maastokuljetus. Ne voi-

taisiin tehdä yhdellä koneella samalla kertaa, mutta vaikuttaa olevan taloudellisem-

paa tehdä ne eri koneilla erillisinä työvaiheina. Nykyisin puunkorjuu on lähes täysin 

koneellistettu. Hakkuusta tehdään muutama prosentti moottorisahalla ja maastokul-

jetuksesta alle promille hevosella. Tarkkoja tilastoja näistä ei ole saatavilla, koska 

hankintahakkuita ei tilastoida niin tarkasti ja suurin osa ei-koneellisesta korjuusta 

tehdään hankinta- ja käteiskaupoissa. 

Valtaosan puunkorjuusta Suomessa tekevät siihen erikoistuneet pienyritykset. 

Useimmiten korjuu tehdään yhdellä sopimuksella niin, että hakkuun ja metsäkulje-

tuksen hintoja ei ole eritelty. Tyypillisellä korjuuyrityksellä on alle kymmenen metsä-

konetta. Muutamalla isoimmalla yrityksellä on useampi kymmenen konetta. Metsä-

teollisuusyritykset eivät Suomessa omista metsäkoneita. Metsänomistajilla on jon-

kin verran hankintahakkuissa omia metsäkoneita, mutta suurimmaksi osaksi he 

käyttävät maataloustraktoreita puutavaran kuljetukseen ja jossain määrin myös hak-

kuuseen. 
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Suomessa puunkorjuussa käytetään tavaralajimenetelmää. Siinä rungot katkotaan 

pölkyiksi heti kaadon ja karsinnan jälkeen ennen metsäkuljetusta. Maailmalla ylei-

sempi menetelmä on runkomenetelmä, jossa puu karsinnan jälkeen kuljetetaan 

tienvarteen ja katkotaan siellä. Kolmas yleisesti käytetty menetelmä on puumene-

telmä, jossa runko kuljetetaan karsittavaksi ja katkottavaksi tienvarteen. Nämä vii-

meksi mainitut niin sanotut pitkän puun menetelmät sopivat huonosti harvennushak-

kuisiin ja siten ovat Suomessa jääneet hyvin pienelle osuudelle. Puumenetelmää, 

jota kokopuumenetelmäksi myös kutsutaan, voidaan käyttää pienpuun korjuussa. 

Siinäkin useimmiten rungot katkotaan osapuuksi kuljettamisen helpottamiseksi. 

Käytössä on myös koneita, jotka tekevät karsimattomasta pienpuusta noin kolme 

metriä pitkiä paaleja. Tämä helpottaa jatkologistiikkaa.  

Tavaralajeja ovat puutuoteteollisuuteen menevät tukit ja massa- ja paperiteollisuu-

teen menevät kuitupölkyt niin, että ne erotellaan vielä puulajeittain. Esimerkkinä ta-

varalajeista mainittakoon mäntytukki ja koivukuitu. Yhtenä tavaralajina voidaan pi-

tää energiapuuta. Siinä ei ole puulajilla väliä.  

Puutavaran hakkuu 

Puutavaran hakkuuseen kuuluu useita työvaiheita: hakattavien puiden valinta, 

kaato, karsinta, katkonta ja kasaus. Koneellisessa hakkuussa harvesteri myös mit-

taa hakatun puumäärän.  

Hakkuuta varten hakattava alue on useimmiten rajattu maastomerkinnöin ja siitä on 

piirretty kartta. Harvesterinkuljettaja valitsee kaadettavat ja kasvamaan jätettävät 

puut. Harvennushakkuilla koneen kulkureiteiltä poistetaan kaikki puut. Näitä ajouria 

tehdään 20 metrin välein. Näiltä osin harvennustapa on systemaattista. Ajourien vä-

lillä käytetään valikoivaa harvennustapaa. Siinä poistetaan toisarvoisia puulajeja ja 

huonolaatuisa runkoja kasvatettavaksi valituista puulajeista. Samalla jäävän puus-

ton määrä jätetään suosituksen mukaiseksi. Tiheys ilmaistaan hehtaarikohtaisena 

runkolukuna. Järeämmän puuston yhteydessä kasvatustiheys ilmaistaan pohja-

pinta-alana, jonka yksikkö on neliömetri hehtaarilla.  
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Hakkuun jälkeen puutavara jää pienissä kasoissa odottamaan metsäkuljetusta. Pöl-

kyt on lajiteltu tavaralajeittain niin sanottuihin kourakasoihin, joista ne saa sujuvasti 

kuormattua.  

Pienpuuston hakkuuta on pyritty tehostamaan joukkohakkuulla, jossa harvesteri ke-

rää useamman rungon nippuun niitä kaataessaan ja karsii sekä katkoo ne yhdellä 

kertaa. Tämä laskee hakkuun ajanmenekkiä eli lisää tuottavuutta. Menetelmä sopii 

hyvin pienpuun hakkuuseen. Erityisen hyvin se sopii energiapuun hakkuuseen, 

jossa huonosti karsiutuneet ja erimittaisiksi katkotut latvapölkyt eivät vaikuta loppu-

tulokseen. 

Puutavaran maastokuljetus 

Puutavaran maastokuljetus on erillinen työvaihe, jossa harvesterin tekemät pölkyt 

kuljetetaan välivarastoon pinoon, josta ne ovat puutavara-auton noudettavissa. 

Useimmiten maastokuljetus tehdään heti hakkuun jälkeen, ja isommilla leimikoilla 

kuormatraktori on ajamassa puita jo ennen kuin harvesteri on siirtynyt seuraavalle 

työmaalle. Energiapuun hakkuussa voi kesäaikana olla eduksi kuivattaa puutavaraa 

hakkuupalstalla ennen maastokuljetusta. Talvella, kun on vaara pölkkyjen peittymi-

sestä lumen alle, on maastokuljetuksen seurattava hakkuuta. 

Suomessa käytetään maastokuljetukseen kuormaa kantavia metsätraktoreita eli 

kuormatraktoreita. Ne sopivat tavaralajimenetelmään ja harvennushakkuisiin pa-

remmin kuin laahusjuontokoneet, joita muualla yleisesti käytetään. Jonkin verran, 

etenkin hankintahakkuissa, käytetään metsäkäyttöön varusteltuja maataloustrakto-

reita. 

Maastokuljetuksen jälkeen puutavara on tavaralajeittain pinottuna niin sanotuissa 

tienvarsipinoissa. Ainespuun korjuussa metsäkuljetukseen kuuluu korjuun laadun-

valvontaa niin, että vääränlaiset pölkyt kuten esimerkiksi raakkitukit tulee poistetuksi 

tukkipinosta ja siten kuljetettavaksi sahan sijasta sellutehtaalle. 
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2.2.3 Puutavaran kaukokuljetus 

Puutavaran kaukokuljetuksella tarkoitetaan metsäkuljetuksen jälkeistä kuljetusta 

tienvarsipinosta tuotantolaitokselle. Autokuljetus on yleisin puutavaran kaukokulje-

tusmuoto. Sen lisäksi käytetään juna- ja vesitiekuljetuksia. Vesitiekuljetuksia ovat 

uitto ja aluskuljetus. Juna- ja vesitiekuljetukset edellyttävät lähes poikkeuksetta al-

kukuljetusta autolla, jolloin voidaan puhua kuljetusketjusta. Muut kuljetusmuodot 

kuin autokuljetukset ovat kilpailukykyisiä kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, määrät ovat 

suuria ja sopiva infrastruktuuri on käytettävissä ja se johtaa tuotantolaitokselle 

saakka. Vesitiekuljetusta rajoittaa Suomessa talven aiheuttama kausiluontoisuus. 

Suomessa puutavaran autokuljetukseen käytettävät ajoneuvoyhdistelmät ovat va-

rustettu kuormaimella, jolla autonkuljettaja saa itsenäisesti lastattua kuorman tien-

varsivarastolla. Samaa kuormainta voidaan käyttää kuorman purkamiseen. Isom-

milla teollisuuslaitoksilla on kuitenkin erilliset koneet tai nosturit pölkkyjen purkami-

seen. Tällöin auton oma kuormain voidaan jättää lähelle lähtövarastoa ja siten kuor-

mata muutama tonni suurempi kuorma pysyen silti tieliikenteessä sallitun kokonais-

massan rajoissa. Pienille tuotantolaitoksille, useimmiten sahoille, tai terminaaleihin 

suoraan junaan lastattavaksi puutavaraa ajettaessa kuormainta kuljetetaan auton 

mukana. Myös silloin kun seuraava kuorma haetaan eri paikasta kuin edellinen, tu-

lee kuormaimen olla mukana,  

Kuljetusketjujen yhteydessä tarvitaan terminaaleja, joissa puutavaraa kuormataan 

kuljetusvälineestä toiseen. Usein puutavaraa myös varastoidaan terminaaleissa 

jotta alus tai juna saadaan lastattua riittävän lyhyessä ajassa. Terminaaleissa voi-

daan myös toteuttaa puutavaran jalostuksen ensimmäisiä vaiheita kuten haketusta. 

2.2.4 Muut puunhankinnan toimet 

Puunhankintaorganisaatio vastaa puukaupasta, korjuusta ja kuljetuksesta. Kun 

Suomessa korjuu- ja kuljetustehtävistä vastaa alihankkijat, jää hankintaorganisaa-

tion tehtäväksi puun ostaminen ja toiminnan suunnittelu ja johtaminen. 
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Puunhankinnan suunnittelu, ohjaus ja johtaminen 

Iso metsäteollisuusintegraatti käyttää vuodessa yhteensä miljoonia kuutiometrejä 

eri puutavaralajeja. Kun keskimääräisen puukaupan koko on alle tuhat kuutiometriä 

ja puutavararekkakuorman koko on viisi-kuusikymmentä kuutiometriä, voidaan huo-

mata että puunhankinnassa on kyse mittavasta määrästä erilaisia toimia. Sitä lisää 

vielä ilmastomme aiheuttama kausiluontoisuus metsässä ja alemma tieverkolla ta-

pahtuvissa toimissa. Puunhankintaorganisaation tärkein tehtävä onkin huolehtia 

puun riittävyydestä tehtaalla. Lisäksi puuta pitää saada tehdasvarastoon kilpailuky-

kyiseen hintaan, koska puuraaka-aineen osuus kustannuksista on sahateollisuu-

dessa noin puolet ja sellutehtaassakin muutaman kymmenen prosentin luokkaa. 

Puunhankintaa tukeviin toimintoihin kuuluu puutavaran autokuljetuksen edellytyk-

sistä huolehtiminen yksityisillä teillä. Useat metsäautotiet aurataan talvisin vain tar-

vittaessa. Sulan maan aikana ja etenkin kelirikkoaikaan tarvitaan usein kunnossa-

pito- ja korjaustoimia. Nämäkin tehtävät hoituvat maaseudun pienyrittäjien voimin, 

mutta hankintaorganisaatio vastaa töiden suunnittelusta ja tilaamisesta, koska töi-

den maksajana on puunhankintaorganisaatio, joka tiestöä käyttää. 

Ennakkoraivaus 

Nuoren metsän hoitohakkuissa ja ensiharvennuksissa eli pienpuun hakkuussa mer-

kittävä kustannustekijä on ennakkoraivaus. Sillä tarkoitetaan työkustannuksia, jotka 

aiheutuvat hakkuuta haittaavan pienikokoisen puuston kaatamisesta erillisenä työ-

vaiheena. Ennakkoraivaus helpottaa hakkuuta niin että hakkuukustannus alenee ja 

kasvatettaviin puihin tulee vähemmän vaurioita.  

Ennakkoraivattavat puut ovat kooltaan niin pieniä, kantoläpimitaltaan alle 4 cm, että 

käytössä olevalla teknologialla niiden kerääminen ei ole kannattavaa. Ennakko-

raivaus maksaa satoja euroja hehtaarilta miestyönä raivaussahalla tehtynä. Hintaan 

vaikuttaa poistettavan puuston määrä ja koko. Ennakkoraivaus suositellaan tehtä-

väksi niin paljon ennen hakkuuta että välissä olisi yksi talvi, jolloin lehdet ja neulaset 

varisivat kaadetuista puista ja lumi painaisi puut maata vasten. Täten se olisi luon-

tevaa tehdä jo ennen puukauppa, jolloin se olisi metsänomistajan vastuulla. 
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Ennakkoraivaus voidaan tehdä niin sanottuna näkemäraivauksena, jolloin vain osa 

pienimmistä puista kaadetaan. Markkinoilla on tarjolla hakkuukoneen hakkuulaittee-

seen lisälaite, jolla voidaan raivaus tehdä hakkuun yhteydessä. Jollain pienpuuhak-

kuuseen suunnitelluilla hakkuulaitteilla voidaan kerätä kaikki pienimmätkin rungot, 

jolloin ne voidaan laskea mukaan korjuukertymään. Nämä laitteet eivät ole karsivia, 

joten ne eivät sovi tavaralajimenetelmään.  

Puutavaran mittaus 

Puumäärää mitataan monesta syystä. Tärkein tekijä on se, että puutavaran tilavuus 

on kauppasumman määräytymisperuste. Suomessa puun tilavuus määritetään kuo-

rellisina kiintokuutiometreinä. Puutavaran mittauksen merkityksellisyyttä Suomessa 

kuvaa se, että sitä varten on säädetty erillinen laki ja asetus (Laki puutavaran mit-

tauksesta, 2013).  

Metsässä kasvavien puiden tilavuuden määritystä kutsutaan metsänmittaukseksi. 

Tätä tietoa tarvitaan muun muassa puukaupan suunnittelua varten. Vaikka metsän-

mittaus on edistynyt nopeasti satelliittikuvien, laserkeilaamisen ja muiden menetel-

mien myötä, ei sen tarkkuus vielä riitä sille tasolle että puukauppasumma voitaisiin 

sen perusteella sopia määritettäväksi. Jos tulevaisuudessa riittävään tarkkuuteen 

päästään, vaatisi se harvennushakkuissa kaksi erillistä mittausta: ennen ja jälkeen 

hakkuun, koska poistettavien puiden määrä voi vaihdella. 

Yleisimmin puutavaran määrä mitataan hakkuun yhteydessä harvesterin hakkuu-

päässä olevien pituus- ja läpimitta-antureilta saatavan tiedon perusteella. Aines-

puun hakkuussa mittaus tehdään lähes poikkeuksetta jo senkin takia että tehtävät 

pölkyt olisivat oikeanmittaisia. Joukkohakkuussa ei tällä menetelmällä päästä riittä-

vän tarkkuuteen. Säädösten mukaan mittapoikkeama saa olla 2 – 10 % mittausme-

netelmästä riippuen (Maa- ja metsätalousministeriö, 2013). 

Viime vuosikymmenen aikana on voimakkaasti yleistynyt puutavaran kuormainvaa-

kamittaus. Se voidaan tehdä metsäkuljetuksen, autokuljetuksen ja tehdasvastaan-

oton yhteydessä nosturivaa’alla. Näitä vaakoja on jo suuressa osassa kuormaimia, 
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mutta osa niistä on tarkastamattomia, jolloin niitä ei voida käyttää kaupallisiin mit-

tauksiin. Punnitsemalla saatu määrätieto muutetaan tilavuudeksi yleisimmin käyttä-

mällä säädösten mukaisia muuntolukuja. Muuntamiseen voidaan käyttää myös 

otannalla saatuja muuntolukuja. Metsäkuljetuksen yhteydessä tehtävä kuormain-

vaakamittaus sopii hyvin pienpuun mittaukseen joukkohakkuun jälkeen. Se lienee 

paras vaihtoehto kokopuun ja hakkuutähteen määrän mittaamiseen. 

Perinteinen tapa mitata puutavaraa on sen mittaaminen pinossa tai ajoneuvokuor-

massa. Tällöin mitataan pinon tai kuorman ulkomitat ja lasketaan niistä kehystila-

vuus. Tämä muutetaan kiintotilavuudeksi kertoimella, johon vaikuttaa useita silmä-

määräisesti arvioitavia tekijöitä. Ajoneuvokuormassa mittaus antaa siedettävän tar-

kan tuloksen, mutta epätasaiseen maastoon tehdyn pienen pinon mittapoikkeama 

saa olla jopa 20 % (Maa- ja metsätalousministeriö, 2013).  

Haketetun puutavaran mittaus tehdään lähes aina ajoneuvokuormassa. Mittaus teh-

dään joko punnitsemalla tai irto- eli kehystilavuutena. Kiintokuutiometreiksi se muu-

tetaan muuntoluvulla kertomalla. 

Puutavaran varastointi 

Puutavaraa varastoidaan puunhankinnan logistisen ketjun eri vaiheissa useasta 

syystä. Varastoilla pyritään tasaamaan eri työvaiheiden kapasiteettieroja. Muutoin 

peräkkäisistä työvaiheista joku joutuisi odottamaan joko sen takia että ei ole puuta 

jota kuljettaisi tai sen takia että ei ole seuraavan vaiheen kuljetusvälinettä mihin 

kuorma siirrettäisiin. Varastot tuovat varmuutta häiriötilanteissa. Mitä lähempänä 

tuotantolaitosta varasto sijaitsee, sitä epätodennäköisempää on että laitoksen tuo-

tanto pysähtyisi häiriön vuoksi. Toisaalta varastoiminen on yleensä sitä kalliimpaa, 

mitä lähempänä tuotantolaitosta se sijaitsee. Esimerkiksi tienvarsivarastopaikoista 

ei makseta metsänomistajalle erillistä korvausta, vaan puukauppasopimuksen mu-

kaan ostaja saa varastoida puutavaran myyjän omistamalle maalle jopa pidempään 

kuin hakkuusopimus on voimassa. Tosin puutavaran varastointia metsän keskellä 

kesän yli rajaa laki jolla pyritään estämään hyönteistuhoja (Laki metsätuhojen tor-

junnasta, 2013). 
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Puutavaran varastoinnista aiheutuu kustannuksia sen lisäksi mitä maksaa varasto-

paikan ylläpito. Varastoihin sitoutuu pääomaa, mikä lisää yrityksen korkokustannuk-

sia. Varastoiminen yleensä lisää materiaalin käsittelykertoja, joka lisää konetyön tar-

vetta ja siten kustannuksia. Esimerkiksi tehtailla pyritään saapuvat kuormat purka-

maan suoraan tuotantoon mahdollisimman suurelta osin sen sijaan, että ne puret-

taisiin ensin varastoon, josta ne sitten erillisenä työvaiheena syötettäisiin tuotanto-

linjalle.  

Puutavaran varastointi aiheuttaa varastohävikkiä, koska puutavaraa lahoaa varas-

tossa. Pääsääntöisesti puutavaran laatu heikkenee muutenkin varastoinnin aikana. 

Polttopuu voi sopivissa olosuhteissa kuivaa varastossa, mikä on eduksi puun läm-

pöarvon kannalta. 

Varastoinnin erikoistapaus on puutavara, joka on pystykaupoilla ostettu mutta jota 

ei vielä ole hakattu. Juridisesti se on osa kiinteistöä eikä siten voi olla vielä ostajan 

omaisuutta. Näitä ostettuja mutta korjaamattomia leimikoita kutsutaan pystyvaran-

noksi. Ne ovat edullisia, koska niistä ei ole vielä aiheutunut kustannuksia puukaupan 

ensimmäistä maksuerää enempää. Niissä puu myös säilyy ilman riskiä. 

Tuontipuu 

Suomeen tuotiin vuonna 2015 8,5 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa. Siitä oli kui-

tupuuta 5,8 miljoonaa kuutiometriä ja haketta 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Tärkein 

tavaralaji on lehtikuitupuu, jota tuotiin 4,9 miljoonaa kuutiometriä. (Luonnonvarakes-

kus, 2016) Lisäksi tuodaan tukkeja ja energiapuuta. Merkittävin tuontimaa on Ve-

näjä. Sieltä puutavaraa tuodaan junalla, autolla ja aluskuljetuksina. Baltian maista 

tuodaan kuitupuuta Suomeen laivakuljetuksina.  

2.2.5 Puunhankinnan kustannusrakenne 

Puunhankinnan kustannusrakennetta voidaan kuvata puutavaran tehdashinnan 

koostumuksella. Käytetään esimerkkinä ensiharvennuskohteesta pystykaupalla os-

tetun mäntykuitupuun tehdashintaa joka on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Mäntykuitupuun tehdashinnan muodostuminen. 

 kantohinta      12,02 €/m3   30 % 

 korjuukustannus     17,41 €/m3  43 % 

 autokuljetus tehtaalle    7,51 €/m3  19 % 

 hankintaorganisaation yleiskustannus  3,22 €/m3  8 % 

 TEHDASHINTA YHTEENSÄ   40,16 €/m3    

 

Kantohinnaksi on otettu viikon 30 tilastohinta Luonnonvarakeskuksen viikoittaisesta 

tilastosta Metsälehden verkkolehden julkaisemana. Mäntykuitupuun hankintahinta 

oli 28,47 €/m3 (Metsälehti, 2016c). Korjuu- kuljetus- ja organisaation yleiskustan-

nukset ovat Metsätehon julkaisemia tilastotietoja. Autokuljetuksen keskimääräinen 

matka on 107 km. (Metsäteho, 2016) 

2.3 Puunjalostusteollisuus eli metsäteollisuus 

Metsäteollisuus tuotti Suomen teollisuustuotannon arvosta 18 % vuonna 2013. Tuo-

tannon arvo oli lähes 21 miljardia euroa. Teollisuuden työpaikoista oli metsäteolli-

suudessa noin 15 %. Metsäteollisuus työllisti suoraan noin 42 000 suomalaista. 

Suomessa on 48 paperi-, kartonki- ja sellutehdasta sekä noin 130 teollista sahaa ja 

muutama vaneritehdas sekä muutama muita puulevyjä tuottava tehdas. (Metsäte-

ollisuus ry, 2015) 

2.3.1 Puutuoteteollisuus 

Puutuoteteollisuus, jota aiemmin mekaaniseksi metsäteollisuudeksi kutsuttiin, jalos-

taa puutavaraa ensisijaisesti rakennusteollisuuden tarpeisiin. Myös huonekaluteol-

lisuudessa jatkojalostetaan puutuoteteollisuuden tuotteita. 

Tuotantomääriltään suurin osa puutuoteteollisuutta on sahaliiketoimintaa ja siihen 

perustuvaa jatkojalostusta. Sahatavara myydään kuivattuna. Yleisin jatkojalostettu 

tuote on höylätty puutavara. Yhä enemmän puutavaraa toimitetaan kyllästettynä tai 

pintakäsiteltynä. Sahateollisuus käytti vuonna 2015 puutavaraa yhteensä 24 miljoo-

naa kuutiometriä (Luonnonvarakeskus, 2016). 
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Toinen merkittävä puutuoteteollisuuden osa-alue on levyteollisuus, joista merkittä-

vin on vanerin valmistus sorvaamalla viiluja ja liimaamalle ne levyiksi. Vaneritehtai-

den määrä on Suomessa laskenut, mutta niiden tuotanto on pidemmälle jalostettua 

kuin sahojen. Myös vaneria jatkojalostetaan. Vaneriteollisuus käytti vuonna 2015 

puutavaraa 2,8 miljoonaa kuutiometriä (Luonnonvarakeskus, 2016). 

Sahojen, vaneri- ja viilutehtaiden raaka-ainetta ovat tukit. Myös väljimmän määritel-

män mukaan pienpuuksi laskettavia pikkutukkeja sahataan. Tukit kuoritaan ennen 

jatkokäyttöä. Poltettavaksi sopivan kuoren lisäksi saadaan sivutuotteena sahanpu-

rua, josta osa menee polttoaineeksi ja osa paperi- ja massateollisuuden raaka-ai-

neeksi. Tärkein sivutuote on kuitenkin sahahake, jota sahauksessa syntyy noin 

30 % raaka-aineen määrästä. Se myydään lähes poikkeuksetta paperi- ja massa-

tehtaiden raaka-aineeksi. Vaneritehtaiden merkittävin sivutuote on purilaat tai niistä 

saatava hake, joka sopii sellun raaka-aineeksi. 

Kuitulevy- ja lastulevytehtaita ei liene enää yhtään jäljellä, koska viimeisimmässä 

puunkäyttötilastossa niillä ei ole puunkäyttöä lainkaan (Luonnonvarakeskus, 2016). 

Niiden raaka-aineeksi käy sekapuuhake. Täten ne kilpailevat raaka-aineenhankin-

nassa samasta metsähakkeesta kuin energiateollisuus. 

2.3.2 Massa- ja paperiteollisuus 

Massa- ja paperiteollisuus, jota aiemmin kemialliseksi metsäteollisuudeksi kutsut-

tiin, jalostaa puuta kuiduttamalla. Lopputuotteet ovat erilaisia paperi- ja kartonkilaa-

tuja. Kartongin kysyntä vaikuttaa lisääntyneen painopaperin kysynnän laskiessa. 

Syynä on printtimedian taantuma digitaalisen viestinnän paineessa. Kartongin ky-

syntää taas selitetään verkkokaupan voimakkaalla kasvulla ja uusiutuvan pakkaus-

materiaalin kysynnän kasvulla. Massa- ja paperiteollisuus käytti Suomessa vuonna 

2015 pyöreää puuta 37,6 miljoonaa kuutiometriä ja puutuoteteollisuuden sivutuot-

teena saatua puuta 8 miljoonaa kuutiometriä (Luonnonvarakeskus, 2016). 

Massateollisuudella tarkoitetaan lähes yksinomaan selluteollisuutta. Sen tuote on 

sellu, joka on puusta saatavaa massaa josta on keittämällä poistettu ligniini ja uute-



30 

 

aineet. Se koostuu selluloosasta ja hemiselluloosasta. Sitä käytetään paperin ja kar-

tongin valmistukseen. Sellutehtaat Suomessa tekevät erikseen havu- ja koivusellua. 

Raaka-aineena käytetään kuoritusta puutavarasta tehtyä haketta. Valtaosa siitä 

saadaan tehtaan kuorimolta, jonne puutavara toimitetaan kuitupuupölkkyinä. Osa 

hakkeesta tulee sahoilta.  

Paperi- ja kartonkitehtaiden pääraaka-aine on kuusikuitupuu. Hiokeprosessia käyt-

täviin tehtaisiin puu toimitetaan kuorittuina pölleinä ja kuidutetaan mekaanisesti hio-

malla. Hierreprosessissa hakkeena tehtaalle toimitettu puu kuidutetaan mekaani-

sesti hiertämällä. Mekaanista kuiduttamista voidaan edistää kemikaaleja ja ulkopuo-

lista lämpöenergiaa hyödyntäen. Saatuun massaan lisätään useimmiten sellua. Osa 

laaduista tehdään yksinomaan sellusta.  

Biotalous ja biojalostamot 

Biotalous -käsitteen määritelmänä voidaan käyttää Euroopan komission tekstiä, 

joka käännettynä löytyy LUT:n tutkimusraportista Kaakkoissuomalaisten yritysten 

bioliiketoimintakyvykkyydestä:  

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, jossa biologisia resursseja maasta ja me-

restä sekä jätteistä mukaan lukien elintarvikejätteet, käytetään teollisuuden 

raaka-aineena ja energiantuotannossa. Biotaloutta on myös biopohjaisten 

prosessien käyttö vihreässä liiketoiminnassa. (Maunula 2016) 

Kestävän bioliiketoiminnan tunnusmerkeiksi mainitaan uusiutuvien, kestävästi tuo-

tettujen raaka-aineiden käyttö sekä jätteiden ja negatiivisten ympäristövaikutusten 

minimointi. (Maunula 2016)  

Biojalostamo -nimitystä on viime aikoina käytetty suuresta määrästä tuotantolaitok-

sia, joista suurin osa tosin on vasta suunnitteilla: Jatkossa myös sellutehtaita tulta-

neen kutsumaan biojalostamoiksi. Merkittävin jalostamohanke on Metsä Groupin 

Äänekoskelle rakenteilla oleva sellutehdas. Sen raaka-aineen kulutus tulee ole-

maan 6,5 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta vuodessa (Biotalous.fi. 2016). Sen esit-

telymateriaalissa kuvattu tuotevalikoima on mittava. 
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Julkisuuteen on vahvasti tullut myös kiinalaisomisteinen Kaidi, joka otti haltuunsa 

Vapo Oy:n biopolttoainetehdashankkeen Kemissä. Finnpulp Oy suunnittelee Kuo-

pioon saman kokoista tehdasta kuin Äänekoskelle rakennetaan. Tämä hanke on 

sikäli mielenkiintoinen että siinä tulisi uusi toimija suomalaisille sellumarkkinoille, 

jotka ovat jo pari vuosikymmentä olleet kolmen yrityksen hallussa. Hahmotteluvai-

heessa olevia sellutehtaita eli biojalostamoita on julkisuuteen tullut ainakin Kemijär-

veltä ja Kajaanin seudulta. (Kainuun Sanomat, 2016)  

2.4 Puuenergian tuotanto ja käyttö 

Puusta eri muodoissa saatava energia on Suomessa tärkein energianlähde. Puu-

polttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta Suomessa vuonna oli 25,6 %, 

mikä on hieman suurempi kuin öljyn osuus, joka oli 23,9 %. (Tilastokeskus, 2016) 

Puuenergiaa on erilaisissa muodoissa ja erilaisissa käyttökohteissa. Suurin, mutta 

vähiten kuluttajille näkyvä muoto, on mustalipeä, jota syntyy sellutehtaissa. Sitä pol-

tetaan soodakattiloissa, jotka ovat osa keittokemikaalien talteenotto- ja kierrätysjär-

jestelmää. Suurin osa soodakattilassa palavasta aineesta on ligniiniä, joka on ero-

tettu sellunkeitossa puusta. Tilastokeskuksen vuoden 2014 tilaston mukaan metsä-

teollisuuden jäteliemien osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 11 % eli lähes 

puolet puuenergiasta. Suurin osa tästä kuluu teollisuuden omaan käyttöön, mutta 

sellutehtaat yleensä tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat. 

Puuenergia on osa bioenergiaa, joka taas on yksi uusiutuvan energian muoto. Bio-

energiaa käytetään yksinomaan polttamalla joko biomassaa tai siitä jalostettuja polt-

toaineita. Biopolttoaineet on sovittu laskettavan hiilidioksidineutraaleiksi, jolloin ne 

ovat suotuisassa asemassa verrattuna fossiiliseen kivihiileen ja suomalaisittain mer-

kittävään turpeeseen. Puun lisäksi merkittäviä bioenergian lähteitä ovat peltoviljely-

kasvit sivutuotteineen sekä jätteiden biohajoava osuus. 

Puupolttoaineita saadaan suoraan metsästä, metsäteollisuuden sivutuotevirroista ja 

kierrätyspuusta. Suomessa ei metsässä, kuten ei tällä hetkellä pelloillakaan, kasva-

teta tai viljellä mitään, joka olisi tarkoitettu yksinomaan energiantuotantoon. Vuonna 



32 

 

2015 Suomessa korjattiin runkopuuta energiakäyttöön 9,2 miljoonaa kuutiometriä ja 

samaan aikaan metsiimme jäi lahoamaan noin 14 miljoonaa kuutiometriä runko-

puuta hakkuista ja luonnonpoistumana (luonnonvarakeskus, 2016). 

2.4.1 Kiinteät puupolttoaineet 

Perinteinen polttopuun muoto on ollut halko tai klapi. Niiden valmistaminen ja käyttö 

perustuu kuitenkin varsin pitkälle ihmisten käsin tehtävään työhön. Niinpä puupolt-

toaineiden teollinen jalostamisessa ja käytössä on siirrytty tehokkaampiin menetel-

miin. 

Vuonna 2015 kiinteiden puupolttoaineiden jakauma lämpö- ja voimalaitoksissa on 

esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Puupolttoaineiden jakauma. (Luonnonvarakeskus, 2016) 

metsähake 40 % 

kuori 38 % 

puru 12 % 

teollisuuden puutähdehake 6 % 

muu (pelletti, kierrätyspuu) 5 % 

 

Metsähake 

Metsähake on yhteisnimitys haketetulle ja murskatulle puulle. Haketuksessa käyte-

tään teräviä teriä jotka pyörivät suhteellisen nopeasti. Menetelmä sopii puulle, jossa 

ei ole mukana maa-ainesta, metallia tai muuta teriä vahingoittavia materiaaleja. 

Murskaaminen tehdään teroittamattomilla terillä, jotka sietävät epäpuhtauksia. Puu-

materiaalia voidaan murskata sekä hitaalla että nopealla terän pyörimisnopeudella. 

Kannoista tehtävä metsähake on tehtävä murskaimella. Se käy myös muiden met-
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sähakelaatujen tekoon, mutta järeämmän kaluston ja suuremman energiankulutuk-

sen takia on kalliimpaa. Murskattu puu on palakokojakaumaltaan huonompaa kuin 

haketettu: se on tikkuisempaa ja siinä on enemmän hienojaetta. 

Metsähaketta tehdään hakkuutähteistä, karsimattomasta pienpuusta eli koko-

puusta, karsitusta pienpuusta eli rangasta, massateollisuudelle kelpaamattomasta 

järeästä runkopuusta sekä kannoista. Vuonna 2015 yli puolet metsähakkeesta val-

mistettiin pienpuusta (Luonnonvarakeskus, 2016). Hakkuutähteitä ja kantoja kerä-

tään ainoastaan kuusivaltaisista päätehakkuista, jolloin niiden tarjonta riippuu kuu-

situkin kysynnästä. 

Metsähaketta käytettiin Suomessa energiaksi vuonna 2015 energiantuotantolaitok-

sissa 7,3 miljoonaa kuutiometriä ja pienkäyttö mukaan laskien 8 miljoonaa kuu-

tiometriä. Valtakunnalliseksi tavoitteeksi oli valtakunnallisessa metsäohjelmassa 

asetettu 10-12 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2015 ja vuoden 2020 tavoite on 13,5 

miljoonaa kuutiometriä. (Luonnonvarakeskus, 2016) Metsähakkeen määrän kehit-

tyminen vuodesta 2000 on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Metsähakkeen käyttö ja käyttötavoite (Metsäteho, 2016) 
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Metsähaketta valmistetaan hakkurilla. Haketus voidaan tehdä metsässä eli pals-

talla, tienvarsivarastolla, terminaalissa eli välivarastolla tai käyttöpaikalla. Yleisim-

min käytetään tienvarsihaketusta. Terminaalihaketus on yleistynyt viime vuosina 

voimakkaasti. (Metsäteho, 2016) 

Metsähakkeen toimituksen arvoketjua ja toimintamalleja on tutkittu Luonnonvara-

keskuksen tutkimuksessa yrityksiä haastattelemalla. Kehitettäviksi kohteiksi osoit-

tautuivat osaavan työvoiman saatavuus ja osittain leimikoiden suunnittelu ja paino-

mittaus. Tuloksissa mainittiin myös lyhytnäköinen ja heilahteleva energia- ja tukipo-

litiikka. (Nummelin et al. 2015) 

Metsäenergian hankinnan verkostoa erityisesti terminaaliverkostomallin osalta ovat 

selvittäneet Mynttinen, Karttunen ja Handelberg. Energiapuumarkkinoiden muutos-

tekijöiksi he listasivat energiapuumarkkinoiden voimakkaan kasvun, energiapuun 

saatavuuden ja rakenteelliset muutokset. (Karttunen, Föhr & Ranta, 2010) 

Metsähakkeen korjuun kehittämiskohteita on listattu myös VTT:n tutkimuksessa. 

Niitä olivat muun muassa:  

 tuotantoketjun tehostaminen  

 korjuukustannusten alentaminen 

 toimitusvarmuuden parantaminen 

 kuljetusketjujen tehokkuuden parantaminen 

 kuljettajien koulutus 

 metsänomistajien aktivointi ja koulutus energiapuukauppaan 

 metsähakkeen hankinnan liiketoiminnan kehittäminen (Laitila et al. 2010) 

Polttopuu 

Polttopuulla tarkoitetaan halkoja ja klapeja. Molemmat ovat runkopuusta katkaise-

malla ja halkaisemalla tehtyjä. Halot ovat noin metrin pituisia ja klapit eli pilkkeet 

lyhempiä; tyypillisesti noin 0,3 metrin pituisia. Suurin osa polttopuusta käytetään kla-

peina kotitalouksissa.  
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Pientalojen polttopuunkäyttö on hankalasti tilastoitava ja viimeksi se on tilastoitu 

lämmityskaudelta 2007-08. Tuolloin käytettiin runkopuuta 5,4 miljoonaa kuutiomet-

riä pientalojen lämmitykseen. (Metinfo, 2009) Määrässä lienee mukana noin puoli 

miljoonaa kuutiometriä metsähaketta. 

Polttopuusta suurin osa on hankittu, tehty ja käytetty ilman siihen liittyvää kauppaa. 

Toisin sanoen puut on korjattu omasta metsästä ja tehty itse klapiksi omaan käyt-

töön. Vaikuttaa kuitenkin siltä että klapinmyyjien määrä on kasvanut parin viime vuo-

sikymmenen aikana. Vuoden 2008 tilastossa kuluttajat ilmoittivat käyttäneensä 

omasta metsästä otettua polttopuuta yhteensä 4 miljoonaa kuutiometriä, ilmaiseksi 

muualta oli puuta saatu 1,1 miljoonaa kuutiometriä ja muualta oli ostettu 1,5 miljoo-

naa kuutiometriä. Tilastosta ei käy ilmi oliko polttopuu ostettu valmiina, rankana vai 

pystykaupalla. (Luonnonvarakeskus 2009) 

Polttopuun ja hakkeen kuivauksen kannattavuutta on tutkittu opinnäytteessä, Siinä 

pienimittakaavasisen kuivurin takaisinmaksuajaksi saatiin lähes kymmenen vuotta. 

Isomman kapasiteetin (2400 i-m3/v) kuivurin takaisinmaksuajaksi saatiin alle viisi 

vuotta. (Huovinen, 2012) 

Pelletit 

Puupelletit on kiinteä biopolttoaine, joka on standardoitu ja jolla on toimivat globaalit 

markkinat. Suuria vientimaita ovat muun muassa Kanada ja Venäjä. (Sikanen, 

2014) 

Puupelletit ovat pieniä, halkaisijaltaan 6 tai 8 mm ja kovia lieriönmuotoisia puujau-

hosta puristettuja kappaleita. Ne kestävät käsittelyä ja sopivat pienissäkin auto-

maattipolttimissa käytettäväksi. Pellettien pieni kosteus, noin 10 % sekä kosteutta 

hylkivä vaippapinta tekevät niistä kohtuullisen hyvin säilyviä. Pellettien tiheys on 

suurempi kuin kuivan puun ja kun lämpöarvo (17 MJ/kg) on suunnilleen sama kuin 

kuivan puun, on sen energiatiheys huomattavasti parempi. Täten pelletti on edulli-

sempi kuljetettava ja varastoitava. 

Kuten edellä mainittiin, puupelletit valmistetaan kuivasta puujauhosta. Suosituin 

raaka-aine on höylänlastu eli kutterinpuru. Sen tarjonta on kuitenkin rajallista ja sen 
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kuljetuskustannus on pienestä tiheydestä johtuen suuri. Seuraavaksi halutuin 

raaka-aine on sahanpuru, joka on valmiiksi palakooltaan kohtuullisen pientä, mutta 

tuoreesta puusta tehtyä eli kosteudeltaan lähes 50 %, kun sopiva kosteus olisi alle 

15 %. Pelletinvalmistajille on rankapuu se viimeinen raaka-ainelähde, koska se pi-

tää kuoria, hakettaa ja kuivata ennen varsinaista pelletinvalmistusta. Hakkuutähteet, 

kierrätyspuut ja kannot eivät ole pelletinvalmistukseen sopivia raaka-aineita.  

Pelletinvalmistuksen ensimmäinen vaihe on raaka-aineen kuivaaminen, jos se ei ole 

riittävän kuivaa. Osalla tehtaista ei kuitenkaan ole kuivuria lainkaan, vaan ne käyt-

tävät yksinomaan kuivaa raaka-ainetta. Kuiva hake tai puru jauhetaan vasaramyl-

lyssä noin 1 mm palakokoon. Puujauho puristetaan pellettipuristimessa reiällisen 

matriisin läpi. Puristusvaiheessa syntyvä paine nostaa materiaalin lämpötilaa, jolloin 

puun ligniini pehmenee ja vaippapinta silottuu. Syntyneet pelletit jäähdytetään, jol-

loin ligniini kovettuu ja pelletistä tulee kovapintainen. Pelletit katkeavat murtumalla 

niin että katkaisupinta ei ole kova ja sileä. Pellettien pituus on EN14961-2 -standar-

din mukaan 3 - 40 mm (Vapo, 2013). Valmiit pelletit seulotaan, jolloin hienojae pa-

lautetaan takaisin prosessiin. Pelletin lujuutta voidaan parantaa lisäämällä siihen 

tärkkelystä, jota standardin mukaan saa olla korkeintaan 1 % (Vapo 2013). 

Puupellettien määrää mitataan tonneissa. Tämä sopii hyvin, koska pelletin ominai-

suudet ovat standardin mukaiset ja varsin stabiilit kosteuden ja lämpöarvon suhteen. 

Pellettistandardin mukaan irtotiheys on vähintään 600 kg/m3 ja lämpöarvo on vähin-

tään 4,6 kWh/kg (Vapo 2013).  

Puupelletien tuotannon ja ulkomaankaupan kehitys esitetään kuvassa 2. Tuotanto 

Suomessa oli suurimmillaan vuonna 2008. Tuolloin voi sanoa raaka-aine markkinoi-

den ylikuumenneen. Samaan aikaan alkanut taloudellinen taantuma vähensi saha-

tavaran tuotantoa ja raaka-aineen saatavuutta. Silloin suljettiin muutama pellettiteh-

das, jotka viime vuosina on avattu uudestaan. 
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Kuva 2. Puupellettien määrät Suomessa vuosina 2001 – 2015 (Luonnonvarakeskus 

2016) 

Pellettien kulutus vuonna 2015 oli Suomessa 240 000 tonnia, josta lämpö- ja voi-

malaitosten käyttö oli 182 000 tonnia. Koti- ja maataloudet käyttivät 58 000 tonnia. 

(Luonnonvarakeskus 2016). 

Pellettien valmistuskustannuksia on laskettu ja julkaistu useassa tutkimuksessa. In-

tegroidussa pelletin ja kaukolämmön tuotannossa mäntykuitupuusta tuotantokus-

tannukset olivat 183 €/tn. (Ihalainen & Sikanen, 2010). Mäntykuitupuusta 22 500 

tonnia vuodessa pellettiä tekevän liikevaihdoksi on laskettu 4,9 miljoonaa euroa. 

Siitä raaka-aineen osuuden on laskettu olevan 46 %. (Paukkunen) Tästä laskettuna 

pellettien tuotantokustannuksiksi saadaan 217 euroa tonnilta. 

Standardinmukaisten kuluttajakäyttöönkin hyvin sopivien pellettien lisäksi kauppaa 

käydään niin sanotusta teollisuuslaadun pelletistä. Sen laatuvaatimukset sovitaan 
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kaupan osapuolten kesken. Ymmärrettävästi hiilivoimalan pölypolttokattilaan seos-

polttoaineeksi päätyvän pelletin ei tarvitse olla laadultaan samaa kuin omakotitalon 

keskuslämmityskattilaan syötettävän pelletin. 

Pellettien ominaisuuksia etenkin säilyvyyden ja jauhettavuuden osalta on paran-

nettu hiiltämällä eli torrefioimalla puu ennen pelletöintiä. Tällaiselle mustalle pelletille 

ennustetaan lisääntyvää kysyntää teollisessa energiantuotannossa. Tällä hetkellä 

Suomessa on yksi teollisuusmittakaavan mustan pelletin demonstraatiotuotantolai-

tos Mikkelissä Torrec Oy:llä, joka valmistaa ja markkinoi vastaavia laitoksia. Lähes 

vastaava biomassan jalostamisvaihtoehto ennen pelletöintiä on höyryräjäyttäminen. 

Briketit 

Briketit ovat klapin kokoisia puujauhosta tai sahanpurusta puristettuja polttopuita. 

Niiden raaka-aineet ovat puutuoteteollisuuden sivutuotteita. Brikettejä myydään 

pääasiallisesti pienkäyttöön, mutta niitä voidaan käyttää myös isoissa kattiloissa ai-

nakin jauhettuna ja pölypolttoon esimerkiksi kivihiilen sekaan syötettynä. Brikettien 

tuotanto- ja käyttömäärät tilastokeskus tilastoi yhteen pellettien kanssa, joten briket-

tien määrää ei saatu selvitettyä. Määrä on kuitenkin pieni verrattuna pellettien mää-

rään. 

2.4.2 Puusta jalostettavat neste- ja kaasumaiset biopolttoaineet 

Suomessa on jo otettu ensimmäiset askeleet puupohjaisten nestemäisten polttoai-

neiden valmistamiseen ja uusia laitoksia on rakenteilla ja suunnitteilla useita. Puusta 

saadaan liikennepolttoaineita sekoitettavaksi sekä dieselin että bensiinin sekaan. 

Niiden käyttöä edistävät EU:n päätöksien mukainen laki biopolttoaineiden käytön 

edistämisestä liikenteestä ja siinä määrätystä biopolttoaineen 10 % jakeluvelvoit-

teesta vuonna 2016 (Laki biopolttoaineiden… 2007). Myös raskasta polttoöljyä kor-

vaavaa pyrolyysiöljyä valmistetaan jo Suomessa. 

Sellutehtaiden sivutuotteena saatavasta mäntyöljystä voidaan valmistaa toisen su-

kupolven biodieseliä. Neste Oyj ilmoittaa käyttävänsä mäntyöljypikeä uusiutuvan 

diesel-polttoaineen valmistuksessa ja UPM ilmoittaa tekevänsä vastaavaa UPM 
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BioVerno –dieseliä mäntyöljystä. Koska molempien raaka-aine on metsäteollisuu-

den sivutuotetta, ei niiden tuotanto lisää puuraaka-aineen kysyntää. 

Bensiinin biokomponenttina käytetään etanolia. Sitä voidaan valmistaa myös 

puusta. St1-yhtiö rakentaa Kajaaniin Cellunolix –tuotenimellä tehdasta, joka tulee 

tuottamaan sahanpurusta etanolia kymmenen miljoonaa litraa vuodessa. Tehtaan 

on määrä valmistua vuoden 2016 aikana. Yritys valmistelee jo uuden, viisikymmentä 

miljoonaa litraa etanolia tuottavan tehtaan rakentamista samalle tehdasalueelle. 

(Kainuun Sanomat, 2016) 

Pyrolyysiöljyä tuotetaan puuta kuumentamalla. Sitä tuotetaan jo Fortumin voimalai-

toksen yhteyteen rakennetulla laitoksella Joensuussa. Raaka-aineena käytetään 

metsähaketta. Muutama muu laitos on suunnitteilla Green Fuel Nordic Oy:llä, mutta 

rakentamispäätökset ovat venyneet. Pyrolyysiöljy sopii korvaamaan raskasta polt-

toöljyä tai siitä voidaan jalostaa uusiutuvaa dieseliä. 

2.4.3 Sähkön ja lämmön tuotanto puupolttoaineilla 

Polttaminen on yleisimmin käytössä oleva tapa tuottaa sähkö- ja lämpöenergiaa 

biomassoista. Sähkön tuotannossa isommissa voimalaitoksissa käytetään höyrytur-

biinitekniikkaa. Siinä paineistettu vesi höyrystetään ja höyryn lauhtuessa turbiinissa 

sen sisältämä energia muuttuu akselia pyörittäväksi liike-energiaksi. Se muutetaan 

akselilla olevalla generaattorilla sähköenergiaksi. 

Sähkön pientuotantoon biomassoista käytettäviä tekniikoita on useita, mutta yksi-

kään niistä ei ole vielä saanut suurempaa kaupallista menestystä. Joitain laitoksia 

on kuitenkin käytössä (Karjalainen, 2012). Pienehkön puupolttoaineella sähköä 

tuottavan ORC-laitoksen kannattavuustarkastelu osoitti noin kymmenen vuoden ta-

kaisinmaksuaikaa (Kitinoja, 2016). 

Teollisuuden tarpeisiin lämpöä tuotetaan ja siirretään höyrynä, koska silloin voidaan 

hyödyntää höyryn suurempi entalpia eli energiasisältö (paine-, faasimuutos- ja läm-

pöenergia) verrattuna yksinomaan kuumaan veteen perustuvaan lämmönsiirtoon. 
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Kaukolämpöverkossa on niin matala paine, joten lämpötila ei juuri yli sadan asteen 

nouse. Täten yksinomaan lämpöä tuottavien laitoksien kattiloissa ei vettä höyrys-

tetä. 

Metsähakkeella tuotetun sähkö- ja lämpöenergian tuotantokustannuksia on laskettu 

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksessa. Siinä todettiin polttohakkeen kosteudella 

ja kaukokuljetusmatkalla olevan suurimmat vaikutukset tuotetun energian hintaan. 

Polttoaineen osuuden laskettiin olevan 49 % kokonaiskustannuksista. (Ihalainen & 

Niskanen, 2010) 

Erillis- ja yhteistuotanto sekä niiden hyötysuhteet 

Yksinomaan lämpöä tuottavia laitoksia kutsutaan lämpölaitoksiksi. Sähköä tuottavat 

laitokset ovat voimaloita. Sekä sähköä että lämpöä tuottavat laitokset ovat lämpö-

voimaloita, joiden tuotantoa kutsutaan yhteis- tai yhtenäistuotannoksi. Yhteistuotan-

nosta yleisesti käytetään lyhennettä CHP (Combinated Heat and Power). Yhteistuo-

tantovoimalaa kutsutaan yleisesti myös vastapainevoimalaksi. Voimalaa, joka höy-

ryprosessia käyttäen tuottaa yksinomaan sähköä, kutsutaan lauhdevoimalaksi. 

Polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan lämpölaitoksella lämmöksi muutet-

tua eli lämmöntuotannon hyötysuhteeksi lähes 100 % jos savukaasupesureilla saa-

daan palamisessa syntynyt vesihöyry tiivistettyä vedeksi savukaasupesurissa ja si-

ten lauhtumisenergia talteen otetuksi. Käytännössä lämpölaitoksen hyötysuhde lie-

nee noin 90 %. 

Lauhdevoimassa saataneen sähköntuotannon hyötysuhteeksi parhaimmillaan 

45 %. Tällöin 55 % energiasta joudutaan siirtämään lämpönä joko vesistöön tai il-

makehään. Jos vastapainevoimalassa saadaan polttoaineen energiasta sähköksi 

35 % ja lämmöksi 55 % on se kokonaishyötysuhteeltaan huomattavasti parempi 

verrattuna siihen että samat energiamäärät tuotettaisiin erillistuotantona. (Huhtinen 

et al. 2008) 
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Exergia ja tuotantokustannusten jako yhteistuotannossa 

Kaikki mekaaninen energia tai sähköenergia saadaan muutettua lämmöksi. Lämpö-

energiaa ei kuitenkaan saada kokonaan muutettua sähköksi tai mekaaniseksi ener-

giaksi. Täten sähköenergiaa voidaan pitää arvokkaampana kuin vastaavaa määrää 

lämpöenergiaa. Tätä kutsutaan exergiaperiaatteeksi. (Huhtinen et al, 2008)  

Exergiaperiaatetta voidaan käyttää kustannusten jyvitysperusteena kun jaetaan yh-

teistuotannon kustannuksia sähkö- ja lämpöenergialle. Tällöin sähköenergia saa 

suuremman osan kustannuksista. Vaihtoehtoinen tapa on energiaperiaate, jossa 

kaikki tuotettu energia on samanarvoista. Myös vaihtoehtoisen tuotantotavan kus-

tannusten menetelmä käytetään. Siinäkin sähköntuotanto saa suuremman osan 

kustannuksista energiayksikköä kohden kuin lämmöntuotanto. (Huhtinen et al. 

2008) 

Lämpöenergian käyttökelpoisuudesta voidaan todeta, että mitä pienempi on lämpö-

tilaero ympäristön lämpötilaan, sitä vähäarvoisempaa on lämpöenergia. Tämä pe-

rustuu Carnot:n hyötysuhteeseen, jolla voidaan määrittää teoreettinen maksimi me-

kaaniseksi energiaksi, jonka lämpötilaero voi tuottaa. (opetus.tv, 2016) 

2.5 Puutavaran sekä energian mittayksiköt ja mittaaminen 

Hyödykkeiden määrää mitataan yleensä ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin, 

koska kauppahinta on sovittu yksikköhintana ja kauppasumma määräytyy kerto-

malla määrä yksikköhinnalla. Tätä varten tulee olla sovitut mittayksiköt käytettä-

vissä. 

2.5.1 Puumäärän mittayksiköt ja mittaaminen 

Kuten aiemmin jo esitettiin, Suomessa puutavara mitataan kuorellisena kiintotila-

vuutena. Täten mittayksikkö on kiintokuutiometri (m3), jota käytetään metsänmit-

tauksessa ja puutavarakaupassa. Pyöreän puun mittauksen lisäksi kuutiometri, kuo-

reton tosin, on luontevin ja käytetyin mittayksikkö myös sahatavaran mittauksessa.  
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Sen sijaan hakkeen ja muun pilkotun tai muuten silputun puun määrän mittaaminen 

kiintokuutioina on hankalaa. Tällöin mittayksikkönä käytetään usein irtokuutiometriä 

(i-m3) jonka mittaaminen on helpompaa. Irtokuutiometrin ja kiintokuutiometrin suh-

teena eli muuntolukuna käytetään yleisesti 2,5 joka vastaa kiintotilavuusprosenttia 

40 %. (Metsäntutkimuslaitoksen määräys, 2013).  

Pilkotun polttopuun eli klapien mittayksikkönä käytetään useimmiten heittokuu-

tiometriä, joka on irtokuutiometri, jossa puut ovat mielivaltaisessa järjestyksessä. 

Kiintotilavuusprosenttina käytetään tällöin 40 %. Pinokuutiometrissä puut on ladottu 

tiiviimpään ja kiintotilavuusprosentti on tällöin 67 %. (Alakangas, 2000). 

Puutavaran tilavuutta mittayksikkönä käytettäessä on huomioitava puun kutistumi-

nen kuivaessaan. Puutavara tosin alkaa kutistumaan vasta sen kosteusprosentin 

laskiessa alle 24 %. Sitä kosteammassa puussa kosteus poistuu soluonteloista, 

mikä ei aiheuta kutistumista. Puu kutistuminen alkaa vasta kun vettä kuivuessa pois-

tuu soluseinistä. 

Tilavuuden sijaan puutavaran mittayksikkönä voidaan käyttää massaa. Siinä ongel-

maksi nousee kosteus, joka vaihtelee suuresti niin tuoreessa puussa kuin erityisesti 

puutavaran varastoinnin tai käsittelyn johdosta. Kosteudella tarkoitetaan puussa 

olevan veden massan suhdetta puun koko massaan. On syytä huomioida puutuo-

teteollisuudessa käytettävä kosteussuhde käsite, jossa osamäärän nimittäjässä 

käytetään puun kuivamassaa. Pienissä kosteuksissa näiden lukuarvot eivät juuri 

poikkea, mutta kosteus 50 % vastaa kosteussuhdetta 100 %. 

Käyttökelpoisempi puutavaran massaan perustuva mittayksikkö on kuiva-aineen 

massa, joka saadaan kuiva-aineprosentin ja massan tulona. Kuiva-aineprosentti on 

100 % miinus kosteus %.  

2.5.2 Energian mittayksiköt ja energiasisällön mittaaminen 

Energialla tarkoitetaan fysiikassa kykyä tehdä työtä. Se on siis tehdyn työn määrä. 

Energian SI –järjestelmän yksikkö on joule (J) joka on myös työn yksikkö.  
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On myös määritelty että yksi joule on wattisekunti (Ws). Watti on tehon yksikkö. Työ 

tai siihen käytetty energia on siis teho kertaa aika. Energian kaupassa yleisesti ener-

giamäärän yksikkönä käytetään kilowattituntia tai megawattituntia. Niiden ja joulejen 

välinen muuntaminen saadaan laskettua, kun tiedetään tunnissa olevan 3600 se-

kuntia. Tällöin 1 tyypillisille energianyksiköille saadaan muuntokertoimet yhtälöistä 

1. ja 2. 

1 MJ = 1 MWh / 3600 = 0,278 kWh   (1.) 

1 kWh = 1 kJ * 3600 = 3,6 MJ    (2.) 

Polttoaineiden kaupassa käytetään yleensä maksuperusteena toimitettua energia-

sisältöä joka lasketaan kertomalla erän massa sen lämpöarvolla. Massa määrite-

tään ajoneuvokuormittain punnitsemalla ja vähentämällä kuormatun ajoneuvon 

massasta tyhjän ajoneuvon massa. Kuormaimissa on usein vaa’at joilla punnitaan 

jokainen kuormattava taakka tai kauhallinen erikseen. Jos massaa ei saada punnit-

tua, voidaan se määrittää myös tilavuuden ja näytteestä määritetyn irtotiheyden pe-

rusteella. 

Koska kiinteiden biopolttoaineiden lämpöarvo eli energiasisältö vaihtelee suuresti 

kosteuden vaihtelun mukaan, on kosteusnäytteitä otettava usein. Useasta näyt-

teestä voidaan sekoittaa koontinäyte, josta kosteus määritetään. Kosteus määrite-

tään useimmiten lämpökaappimenetelmällä, jossa punnitaan näyte kosteana ja noin 

20 – 24 tunnin kuivauksen jälkeen. Usein käytetään myös infrapunakuivausta tai eri 

periaatteilla toimivia pikakosteusmittareita. 

Lämpöarvo 

Polttoaineen energiasisältöä massayksikköä kutsutaan lämpöarvoksi. Sen yksikkö 

on MJ/kg. Lämpöarvo määritetään useimmiten niin kutsutulla pommikalorimetrillä 

laboratorioissa. Se antaa kalorimetrisen eli ylemmän lämpöarvon. Siinä palaessa 

syntynyt vesihöyry on lauhtunut vedeksi ja vapautunut höyrystymislämpö eli 

faasimuutoksessa vapautunut energia sekä palamistuotteiden jäähtyessään ympä-
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ristön lämpötilaan vapautunut energia ovat mukana lämpöarvossa. Ylempi lämpö-

arvo on siis suurin mahdollinen lämpöenergian määrä, joka aineen palaessa vapau-

tuu.  

Polttoaineiden kaupassa käytetään tehollista eli alempaa lämpöarvoa. Siinä kalori-

metrisestä lämpöarvosta vähennetään palaessa syntyneen veden höyrystymis-

lämpö. Koska suurin osa käyttämistämme polttoaineistamme on hiilivetyjä, syntyy 

täysin kuivankin polttoaineen palaessa vettä vedyn yhtyessä happeen. Tällöin syn-

tyneen vesihöyryn höyrystymisenergia vähennetään kalorimetrisestä lämpöarvosta 

kaavan 3. mukaisesti laskemalla. 

Qnet,d = Qgr – 2,443 MJ/kg * 18/2 *H    (3.) 

jossa 

Qnet,d = tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa, MJ/kg 

Qgr = kalorimetrinen lämpöarvo, MJ/kg 

2,443 MJ/kg = veden haihtumislämpö 

18/2 = veden ja vedyn moolimassojen suhde 

H = vedyn massaosuus kuiva-aineesta 

Kuivassa puussa on yleensä noin 6 % vetyä tuhkattomasta kuiva-aineesta (Alakan-

gas 2000). Tällöin tyypillinen kuivan puun teholliseksi lämpöarvoksi saadaan lasket-

tua edellisellä kaavalla noin 19 MJ/kg.  

Puu sisältää käytännössä aina kosteutta eli vettä. Palamisprosessissa tämä kosteus 

höyrystyy ja höyry poistuu savukaasujen mukana. Tällöin hukataan veden höyrys-

tymisen verran energiaa savukaasuhäviöinä. Tämän vuoksi käytetään kolmatta 

lämpöarvoa, joka on tehollinen lämpöarvo saapumistilassa. Se lasketaan kaavan 4. 

mukaisesti. Siinä huomioidaan se, että polttoaineen massasta vain kuiva-aineen 

osuus on palavaa eli lämpöarvoa tuottavaa.  
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Qnet, ar =Qnet, d * (1-Mar) - 2,443 MJ/kg * M    (4.) 

jossa 

Qnet, ar = tehollinen lämpöarvo saapumistilassa,  MJ/kg 

Qnet, d  = tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa, MJ/kg 

2,443 MJ/kg = veden höyrystymislämpö 

M = kosteus 

Puupolttoaineen lämpöarvo kosteuden funktiona on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Kosteuden vaikutus lämpöarvoon kWh/kg ja MWh/m3 (Alakangas, 2000) 

Puupolttoaineen lämpöarvo kasvaa kosteuden laskiessa eli puun kuivaessa. Kos-

teuden laskiessa myös tiheys laskee, jolloin tiekuljetuskustannukset laskevat kuor-

makoon kasvaessa. Myös polttoaineen säilyvyys paranee kun sen kosteus laskee. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä tutkimuksessa selvitetään pienpuun hankintaan perustuvan yritystoiminnan 

edellytyksiä. Tutkimus toteutetaan teoreettisena tutkimuksena mallintamalla kuvit-

teellisen yrityksen toimintaa. 

3.1 Tutkimusstrategia  

Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus kuvitteellisesta yrityksestä ja sen toimin-

nasta. Yrityksen toiminnot ja niiden muodostamat arvoketjut määritetään aluksi. 

Pääpaino tutkimuksessa on yritystoiminnan edellytysten määrittäminen. Tärkeim-

pänä edellytyksenä tutkitaan toiminnan kannattavuutta. Yritystoiminnan kannatta-

vuutta tarkastellaan selvittämällä toiminnan kustannukset ja tuotot sekä laskemalla 

niiden erotukset. Tätä varten laaditaan laskentamallit yksikkökustannusten ja myyn-

tituottojen laskentaan. 

Valittua tutkimustapaa voidaan pitää induktiivisena tutkimuksena jossa rakennetaan 

teoriaa taloudellisten mallien muodossa ja pyritään niiden avulla luomaan uutta ym-

märrystä tutkimusongelmasta eli valitun yritystoiminnan kannattavuudesta. 

Yritystoiminnan muita edellytyksiä selvitetään tärkeimpien tuotannontekijöiden 

osalta kustannuslaskentamalleista saatavan numeerisen tiedon perusteella. Mal-

leista saadaan tietoa riittävästi kuvaamaan valitun alan, toimintamallin ja toiminta-

volyymin edellyttämistä työntekijämääristä ja pääoman tarpeesta.  

Tutkimusprosessin aikana syntyneet näkemykset käsiteltävästä arvoketjusta ja yri-

tystoiminnan kannattavuudesta kirjoitetaan raporttiin kvalitatiivisen tutkimusmene-

telmän mukaisesti. Ne pohjautuvat enimmäkseen tutkijan omaan näkemykseen, 

joka on muodostunut yhdistämällä aiemmin syntynyt tietämys puunhankinnasta 

opintojen aikana syntyneeseen näkemykseen yrittäjyydestä ja energiatekniikasta. 

Näiltäkin osin tutkimusstrategiassa totutetaan induktiivisen tutkimuksen lähestymis-

tapaa. 
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3.2 Aineisto ja sen käsittely 

Tutkimuksessa tarkasteltavan yrityksen toiminta-ajatus ja -tapa ovat syntyneet ja 

jalostuneet kirjoittajan ajatuksissa jo vuosia ennen tutkimuksen aloittamista. Tutki-

muksen aikana niitä on analysoitu ja eri vaihtoehtoja laskettu järjestelmällisemmin 

ja dokumentoidusti. Tutkimuksessa valittu toimintatapa jäsennellään valittuun teo-

reettiseen viitekehykseen ja kustannuslaskentamenetelmään sopivaksi. 

Numeerinen tutkimusaineisto pohjautuu laskentaan tarvittavista lähtötiedoista. Ne 

on osin kerätty ja yhdistelty aiemmista tutkimuksista ja muista julkaisuista. Lähtötie-

doista valtaosa on johdettu ja laskettu tämän tutkimuksen tarpeisiin. Lähtötietojen 

tarkkuus ja oikeellisuus vaihtelevat. Osa vaihtelusta johtuu siitä, että riittävän tark-

koja tietoja ei ole julkisesti saatavilla. Joltain osin lähtötietoja on tietoisesti muutettu 

koska osa lukuarvoista on tutkimuksen yhteydessä tai aiemmin saatuja liikesalai-

suuksia, joita ei voida julkaista. 

Tutkimusaineisto käsitellään tutkimuksessa laadituilla taulukkolaskentamalleilla. 

Laskenta on tehty Microsoft Excel 2013–ohjelmalla. Laskentamallit on laadittu tutki-

jan omaan käyttöön, eivätkä siten tule julkaistavaksi. 

Laskennassa käytettyjä lähtötietojen lukuarvoja ja yksikönmuuntolukuja on esitetty 

taulukossa 3. 

Taulukko 3. Tutkimuksessa käytettyjä lähtötietoja ja muuntolukuja 

puuraaka-aineen kuivatiheys  370 kg/m3 

puuraaka-aineen kosteus   50 % 

puuraaka-aineen tuoretiheys  740 kg/m3 

puun lämpöarvo 50 % kosteudessa 2,3 MWh/tn 

puun lämpöarvo 50 % kosteudessa 1,7 MWh/m3 

hakkeen tiiviysluku    0,4 m3/i-m3 

hakkeen irtotiheys    296 kg/m3 

puuraaka-aineen kuoripitoisuus  15 % 

pellettien kosteus    10 % 
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Laskennassa käytettyjen lähtötietojen arvot on pyritty valitsemaan mahdollisimman 

hyvin keskimääräistä arvoa vastaavaksi. 

3.2.1 Arvoketjun ja toimintojen määrittäminen 

Aineisto luodaan laatimalla kuvitteellinen yritys ja sen tuotantoketjut raaka-aineesta 

lopputuotteiksi. Lisäksi määritetään toimet, joita yrityksen tulee toteuttaa tuottaak-

seen hyödykkeitä, joita sen on päätetty tuottavan.  

Tuottaakseen hyödykkeitä, joita ovat tuotteet, palvelut ja energia, yritys tarvitsee 

tuotannontekijöitä, joita ovat muun muassa: 

 luonnonvarat (raaka-aineet ja energia) 

 työ 

 pääoma (reaalipääoma ja raha) 

Tuotannontekijöiden hankinnasta ja käytöstä yritykselle aiheutuu kustannuksia. 

Hyödykkeiden myynnistä saamillaan tuotoilla yritys voi maksaa niistä aiheutuneet 

kustannukset. Jos tuotot ovat suuremmat kuin kustannukset, on yritystoiminta kan-

nattavaa. (Kinkki & Isokangas, 2003) Tutkimuksen alussa määritetään mitä ovat esi-

merkkiyrityksen tuotannontekijät. 

Yritys ja sen tuotantoprosessi toimii ostomarkkinoilla, joilla ostetaan reaalisia tuo-

tannontekijöitä, myyntimarkkinoilla, joilla myydään tuotettuja hyödykkeitä sekä ra-

hoitusmarkkinoilla (Kinkki & Isokangas, 2003). Tutkimuksessa identifioidaan esi-

merkkiyrityksen osto- ja myyntimarkkinat. 

Arvoketju muodostuu Porterin mukaan viidestä perus- eli päätoiminnosta. Ne voi-

daan luetella mukailtuina seuraavasti: 

 tulologistiikka 

 operaatiot eli valmistus 

 lähtölogistiikka 

 markkinointi 

 palvelu     (Porter, 2006 ja Internetix, 2005) 
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Näiden lisäksi yrityksessä on tukitoiminnot, joita ovat: 

 organisaation suunnittelu ja johtaminen 

 henkilöstöresurssien hallinta 

 tutkimus ja tekniikan kehittäminen 

 hankinta (rutiinit ja järjestelmät)  (Porter, 2006 ja Internetix, 2005) 

Tutkimuksessa määritetään ensin kaikki toiminnot joita tarvitaan määritettyjen lop-

putuotteiden tuottamiseksi. Tämän jälkeen toiminnot jaetaan arvoketjuteorian mu-

kaisiin päätoimintoihin.  

3.2.2 Kustannuslaskentamallit 

Tässä tutkimuksessa sovelletaan toimintolaskentaa yritystoiminnan kustannusten 

laskemisessa. Toimintolaskentaa pidetään erityisen sopivana monituoteyrityksille, 

koska merkittävin ero perinteiseen johdon laskentatoimeen on suoritekohtaisessa 

laskennassa (Alhola, 2008). Tässä työssä tarkastellaan yhtä tuotantovaihtoehtoa 

kerrallaan, joten toimintolaskennan edut eivät tule esiin. Mallia voidaan jatkossa 

käyttää usean rinnakkaisen tuotteen kustannusten laskentaan ja optimointiin, jolloin 

valitun laskentatavan edut tulevat esiin verrattuna perinteiseen lisäys- tai jakolas-

kentaan. 

Kaikki kustannuslaskelmat on tehty samalla menetelmällä laskemalla kaikille toimin-

noille käyttötuntikustannukset. Laskelmat on toteutettu soveltaen käyttökatelasken-

tamenetelmän laskentakaavoja. 

Käyttötuntikustannukset on laskennassa jaettu kiinteisiin ja muuttuviin kustannuk-

siin. Kiinteät kustannukset pysyvät yhtä suurina vuotuisesta käyttömäärästä riippu-

matta. Muuttuvat kustannukset muuttuvat vuotuisen käyttötuntimäärän mukaan. 

Näin saadaan kustannusfunktiot jokaiselle toiminnolle. Laskentakoroksi on valittu 

5 %. Laskentamalleissa korko on muutettavissa, jolloin voidaan tehdä herkkyysana-

lyysi koron muutoksen vaikutuksista kannattavuuteen. 
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Kiinteät kustannukset 

 tasapoistot pitoajalle 

 korkokustannus keskimääräiselle sidotulle pääomalle 

 vuotuiset verot ja vakuutukset 

 vuotuiset ylläpitokustannukset 

Muuttuvat kustannukset 

 palkka sisältäen sivukustannukset 

 käyttövoima eli energia 

 huolto ja korjaus 

 apuaineet, terät yms. 

Kustannusfunktiossa kiinteät kustannukset esitetään vuotuisina kustannuksina ja 

muuttuvat kustannukset ilmoitetaan käyttötuntia kohti. Valitun laskentatavan etuna 

on se, että siitä saadaan suoraan katetuottolaskentaan tarvittavat tiedot ja kustan-

nussuorien yhtälöt. Tässä työssä ei niitä laadita. 

Toiminnoille määritetään laskennassa käytettävät suoritteet ja niiden yksiköt. Toi-

minnon tuottavuus (tuotos per panos eli suoriteyksikköä per käyttötunti) selvitetään 

aiemmista tutkimuksista ja lasketaan kullekin toiminnolle sopivalla tavalla. Jaka-

malla tuntikustannus tuntituottavuudella saadaan yksikkökustannus.  

Laskentamalleista saadaan myös arvoketjuanalyysiin tarvittavat tiedot. Arvoket-

juanalyysi tarkoittaa arvoketjun pilkkomista strategisesti oleellisiin toimintoihin, joi-

den avulla voidaan tarkastella kustannusten käyttäytymistä ja arvon lähteitä (Puola-

mäki, 2007). Tuloksista voi tuottaa esimerkiksi kustannuskertymäkäyrän. 

3.2.3 Tuotot 

Yrityksen tuotot tulevat hyödykkeiden myymisestä sekä muista tuotoista, jollaisia 

esimerkiksi ovat mahdolliset tuotantotuki, jota sähkön tuotannossa uusiutuvilla ener-

giamuodoilla on. Hyödykkeet oletetaan myytävän markkinahinnoilla, jotka osana tut-

kimusta selvitetään lähdeaineistosta tai päätellään muuten. Täten tuottoja käsittele-
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vien muuttujien arvoja voidaan pitää annettuina, eli yrityksen ei niihin tässä tapauk-

sessa oleteta voivan vaikuttaa. Niitä muutetaan herkkyysanalyysissä, jossa testa-

taan markkinahinnan muutoksen vaikutusta kannattavuuteen. 

3.2.4 Kannattavuus 

Yrityksen kannattavuuden määritelmänä tässä tutkimuksessa käytetään Porterin 

esittämää yritysten kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Sen mukaan: 

”Yritykset luovat arvoa asiakkailleen toimintojensa suorituksen välityksellä. 

Yrityksen tuottaman lopullisen arvon mittana on hinta, jonka asiakkaat ovat 

valmiit maksamaan sen tuotteista tai palvelusta. Yritys on kannattava, jos 

tämä arvo on suurempi kuin kaikki toimintojen aiheuttamat kustannukset.” 

(Porter, 2006) 

Yrityksen kannattavuus lasketaan yksinkertaisesti tuottojen ja kustannusten erotuk-

sena. Laskennassa ei ole erikseen huomioitu aikatekijää tai yritystoiminnan käyn-

nistämisen vaikutusta kustannuksiin ja tuottoihin. 

3.2.5 Muut yritystoiminnan edellytykset 

Laskentamalleista saadaan poimittua tietoja, joista voidaan selvittää kannattavuu-

den ohella muita tärkeitä tekijöitä, mitä halutaan selvittää suunnitellusta yritystoimin-

nasta. Tällaisia tekijöitä ovat toimintaan tarvittavat investoinnit, sidottu pääoma ja 

henkilöstön määrä eli työllistävä vaikutus. Nämä ovat tuotannontekijöitä, jotka ovat 

välttämättömiä yrityksen toiminnalle. Koska ne ovat myös merkittäviä kustannuste-

kijöitä ja siten vaikuttavat kannattavuuteen, on ne syytä ottaa esiin. 
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4 YRITYKSEN TOIMINNOT, KUSTANNUKSET SEKÄ TUOTOT 

Tutkimuskohteena on kuvitteellinen yritys. Yritys toimii Suomen sisämaassa puu-

raaka-ainetta hankkien, sitä jalostaen sekä siitä energiaa tuottaen. Yrityksen tuotot 

muodostuvat tuotteiden ja energian myyntituotoista. 

4.1 Yrityksen ja sen toimintojen kuvaus 

Yrityksen toiminta perustuu puuraaka-aineeseen, jota se ostaa metsänomistajilta. 

Puunhankinnassa yritys on erikoistunut pienpuuta tuottavien harvennushakkuukoh-

teisiin. Yritys myy polttohaketta, selluhaketta, puupellettiä sekä lämpö- ja sähkö-

energiaa. Tuotanto myydään markkinahintaan suurissa erissä. Yritys hoitaa kaikki 

toiminnot ilman ulkoistamisia tai alihankkijoita, jolloin kustannusten ja kannattavuu-

den laskeminen säilyy yksinkertaisempana, koska suoritteiden vaihdantakustannuk-

set ja muiden yritysten myyntikatteet eivät tule vaikuttamaan kustannuksiin.  

4.1.1 Yrityksen arvoketju ja sen muodostavat toiminnot 

Yrityksen arvoketjun ensimmäinen päätoiminto on puunhankinnan muodostama tu-

lologistiikka. Toinen päätoiminto on operaatiot eli valmistus, joka käsittää puunjalos-

tuksen ja energiantuotannon. Kolmas päätoiminto on lähtölogistiikka, jonka toimin-

toja ovat tuotteiden varastointi ja kuljetutukset. Markkinointi ja myynti ovat päätoi-

minto, jossa tuotteelle ei fyysisesti tehdä mitään, toisin kuin ketjun aiemmissa pää-

toiminnoissa, joissa tuote jollain tapaa jalostui tai siirtyi kohti asiakasta. Tässä tutki-

muksessa markkinointi ja myynti jäävät pienempään osaan, ja ne on käsitelty osit-

tain yhdessä lähtölogistiikan kanssa nimikkeellä vaihdantakustannukset. Esimerk-

kiyrityksellä ei ole lainkaan palveluksi laskettavaa päätoimintoa. 

Yrityksen raaka-aineena on pienpuu, jota se ostaa metsänomistajilta harvennushak-

kuuleimikoina pystykaupoilla. Tällöin yritys ostaa hakkuuoikeuden koko leimikolle ja 

maksaa myyjälle hakatun puumäärän mukaisen kauppasumman.  

Ostetut kohteet hakataan harvestereilla karsituksi rangaksi. Rangat kuljetetaan 

kuormatraktoreilla pinoihin tienvarsivarastoiksi. Yritys jalostaa tai käyttää kaikki 
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hankkimansa puun itse. Toisin sanoen puutavaraa ei myydä jalostamattomana. 

Kaikki puutavara kuljetetaan kuorma-auto- eli rekkakuljetuksena varastoterminaaliin 

yrityksen tuotantolaitokselle. Puutavara puretaan varastopinoihin puutavara-autoi-

hin asennetuilla kuormaimilla. 

Tuotantolaitos muodostuu varastokentistä, varastokatoksista- tai halleista sekä lait-

teistoista. Laitteistojen oletetaan olevan sellaisia että ne voidaan kohtuullisin kus-

tannuksin tarvittaessa siirtää toiseen tuotantopaikkaan tai niitä voidaan myydä, vaih-

taa tai hankkia lisää. Laitteistoon kuuluu hakkuri, kuorimakone, seula, kuivuri ja pel-

letinvalmistuslinja sekä laitteisiin liittyviä kuljettimia pieni määrä. Lisäksi tuotantolai-

toksella tarvitaan puutavaran siirtoon sopiva materiaalinkäsittelykone ja toinen niin 

sanottu kauhakone eli pyöräkuormaaja hakkeen ja muun irtomateriaalin siirtoon ja 

kuormaamiseen. 

Yrityksen valmistamat tuotteet toimitetaan asiakkaille autokuljetuksina. Pienin toimi-

tuserä on kokonainen ajoneuvoyhdistelmän kuorma, joka yleensä on enemmän kuin 

40 tonnia. Toimitukseen kuuluu purku ajoneuvon omalla laitteistolla joko kippaa-

malla tai peräpurkuna. 

Lämpöenergiantuotantoon yrityksellä on tuotantolaitoksella kuumavesikattilalaitos 

joka tuottaa lämpöä aluelämpöverkkoon. Lämpöä voidaan toimittaa myös teollisuu-

den tarpeisiin.  

Lämmön sijaan tai ohella yritys voi tuottaa sähköenergiaa. Tuotettu sähkö myydään 

pohjoismaisessa sähköpörssissä toimiville yrityksille. Sähkön tuotanto voi olla niin 

sanottua lauhdetuotantoa jolloin tuotannossa syntyvää lämpöä ei hyödynnetä lain-

kaan. Toisena vaihtoehtona tarkastellaan yhteistuotantoa, jossa sähkön ohella tuo-

tetaan lämpöenergiaa esimerkiksi aluelämmitykseen. 

4.1.2 Kapasiteetti ja toiminta-aste 

Puunhankintayrityksen koko määritetään vuotuisena hankintamääränä, jonka mää-

ritettiin olevan 100 000 m3. Määrää voidaan havainnollistaa toteamalla sen olevan 

yli 1500 rekkakuormaa puutavaraa. Määrän haluttiin olevan tasaluku ja yrityksen 
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kokoluokaksi tämä sopi parhaiten. Kaikkien toimintojen kapasiteetit lasketaan täy-

den hankintamäärän mukaan.  

Yrityksen kaikkien toimintojen kustannusmallit lasketaan täyden kapasiteetin eli 

100 % toiminta-asteen mukaan. Toiminnoista lämmön- ja sähköntuotanto sekä kui-

vaus ovat jatkuvia prosesseja, joiden lasketaan toimivan 8 000 tuntia vuodessa. Pel-

letinvalmistuksen lasketaan toimivan myös 8 000 tuntia vuodessa. Muiden jalostus-

toimintojen sekä autokuljetusten lasketaan toimivan 4000 tuntia vuodessa. Puun-

korjuussa hakkuun lasketaan toimivan 2000 tuntia vuodessa ja metsäkuljetuksen 

4000 tuntia vuodessa. Toisin sanoen hakkuu toimii yhdessä vuorossa, terminaali- 

ja jalostustoiminnot kahdessa vuorossa lukuunottamatta pellettituotantoa, joka toi-

mii kolmessa vuorossa. Kuivuri ja energiantuotanto toimivat lähes keskeytyksettä, 

mutta yöaikaan miehittämättömänä. 

4.1.3 Hankinta-alueen koko ja keskimäärinen kuljetusmatka 

Yrityksen puunhankinta-alueen koko pinta-alana lasketaan hankintamäärän ja mui-

den muuttujien perusteella. Hankinta-alueen kokoa laskettaessa valitaan usealle 

muuttujalle arvo oletusten perusteella. Hankinta-alueen koon perusteella saadaan 

laskettua keskimääräisen puutavaran autokuljetusmatkan pituus. 

Esimerkkiyrityksen vuotuiseksi hakkuupinta-alaksi saadaan jakamalla vuotuinen 

hakkuumäärä 100 000 m3 oletetulla hakkuukertymällä 84 m3/ha. Kertymä on las-

kettu olettaen hehtaarilta harvennettavan 2400 runkoa, joiden keskimääräinen koko 

on 35 dm3. Vuodessa ostettava ja hakattava pinta-ala on täten laskettu olevan 1190 

ha.  

Hankinta alueen koko pinta-alana lasketaan yrityksen oman vuotuisen hakkuualan, 

markkinaosuuden metsämaan pinta-alaosuuden, pienpuuhakkuiden oletetun osuu-

den sekä puuston kiertoajan avulla kaavalla 5.  
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   𝐴 =
ℎ𝑎∗𝑘𝑎

𝑚𝑜∗𝑜𝑚𝑎∗𝑚𝑚𝑜
                      (5) 

jossa 

A = yrityksen hankinta-alueen pinta-ala, ha 

ha = yrityksen vuosittainen hakkuuala, ha   = 1190 ha 

ka = kiertoaika, v       = 100 v 

mo = markkinaosuus, %      = 25 % 

oma = osuus metsäalasta, jolla pienpuuhakkuu tehdään = 25 % 

mmo = metsämaan osuus pinta-alasta    = 67 % 

Esimerkkiyrityksen hankinta-alueen pinta-alaksi kaavalla 5 laskettuna tulee 

2 850 000 ha eli 28 500 km2.  

Hankinta-alueen oletetaan olevan muodoltaan pyöreä, jonka keskellä tuotantolaitos 

sijaitsee. Tällöin kuljetusmatkat ovat pienimmät mahdolliset. Hankinta-alueen sä-

teeksi (r1) tulee hankinta-alueen koon perusteella 95 km. 

Keskimäärinen kuljetusmatka on hankinta- alueen sisällä olevan ympyrän säde (r2) 

kun sisemmän ympyrän pinta-ala on yhtä suuri kuin sen kehän ja hankinta-alueen 

ulkorajan rajaaman alueen pinta-ala. Tämä havainnollistetaan kuvalla 4.  

 

Kuva 4. Hankinta-alue ja keskikuljetusmatka 

Asettamalla ulomman renkaan ja sisemmän ympyrän pinta-alta yhtä suuriksi voi-

daan kuvan säteiden r1 ja r2 suhde ilmaista kaavalla 6. 

r1

r2
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𝑟2 =
𝑟1

√2
       (6) 

jossa 

r2 = keskikuljetusmatka 

r1 = hankinta-alueen säde, km 

Esimerkkiyrityksen puunhankinnan keskimääräinen kuljetusmatka on kaavan 6 mu-

kaisesti laskettuna 67 km.  

4.2 Yrityksen toimintojen kustannukset 

Yrityksen kustannukset jaetaan tässä tutkimuksessa raaka-aineiden hankinnan, 

hyödykkeiden valmistamisen ja tuotteiden vaihdannan kustannuksiin. Hankinta tar-

koittaa tulologistiikkaa. Vaihdanta tarkoittaa lähtölogistiikkaa ja myyntiä yhdessä. 

4.2.1 Puunhankinnan kustannukset 

Puunhankinnan kustannukset lasketaan kaikkien puunhankinnan toimintojen kus-

tannusten summana. Toisin sanoen summataan kaikki kustannukset jotka aiheutu-

vat toimista, joilla puutavara saadaan tuotantolaitokselle ja jaetaan se hankintamää-

rällä jolla saadaan laskettua yksikkökustannukset. Puunhankintakustannuksia las-

kettaessa määrän yksikkönä on kiintokuutiometri. 

Kantohintakustannukset 

Kantohinta maksetaan metsänomistajalle leimikon hakkuuoikeudesta. Kantohinta 

määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Puunhankintayritysten tar-

joamiin hintoihin vaikuttaa markkinatilanteen lisäksi lukuisia leimikkotekijöitä.  

Metsälehti julkaisee Luonnonvarakeskuksen laatimaa tilastoa energiapuun kanto- 

ja hankintahinnoista. Rangan keskimääräinen hinta vuoden 2016 ensimmäisellä 

neljänneksellä Suomessa keskimäärin oli 5,55 €/m3 ja toisella neljänneksellä se oli 
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3,26 €/m3. Vaihteluväli alueittain oli 2,54 … 11,10 €/m3. Tilaston yhteydessä huo-

mautetaan kantohinnan voivan olla myös negatiivinen, koska se on laskettu ilman 

tukia. (Metsälehti, 2016a) 

Laskennassa oletetaan ostettavien leimikoiden olevan ennakkoraivattuja tai sellai-

sia joissa ei ole tarvetta ennakkoraivaukselle. Kantohintoihin ei ole huomioitu met-

sänhoitoon mahdollisesti maksettavia tukia. Laskennassa käytetään kantohintana 

5 €/m3. Kantohintakustannus on kokonaan muuttuva kustannus. 

Hakkuukustannukset 

Hakkuun yksikkökustannukset lasketaan hakkuukoneen tuntikustannuksen ja tunti-

tuottavuuden osamääränä. Hakkuukoneen tuntikustannukseksi saadaan 87 €/h. 

Siitä kiinteitä kustannuksia on 34 % ja muuttuvia kustannuksia on 66 %. 

Hakkuun tuottavuus on laskettu kertomalla keskimääräisen hakattavan rungon koko 

(järeys, 84 dm3/runko) tunnissa hakattavien runkojen määrällä (100 r/h) ja tehotun-

tikertoimella (0,8). Kertoimella kuvataan tehotuntien eli koneen työhön käyttämän 

ajan suhdetta kuljettajan työtunteihin. Tuottavuudeksi työtuntia kohti edellä esite-

tyillä luvuilla saadaan 6,7 m3/h. 

Edellä esitetyillä muuttujien arvoilla hakkuun yksikkökustannukseksi tulee 

13,0 €/m3. Tärkeimpänä muuttujan voidaan pitää hakkuun tuottavuutta.  

Vuosittaisen hankintamäärän 100 000 m3:n hakkaamiseen tarvitaan noin 14 900 

työtuntia. Kun koneen yhdessä vuorossa oletetaan tehtävän 2 000 työtuntia vuo-

dessa, saadaan laskettua hakkuukoneenkuljettajia tarvittavan 7,5. 

Koneita vuosittaisen hankintamäärän hakkaamiseen tarvitaan neljä kun huomioi-

daan kausittaista vaihtelua työmäärissä. Neljän koneen uushankintahinnalla lasket-

taessa saadaan hakkuukoneisiin sidotuksi pääomaksi 1,2 miljoonaa euroa. Tämän 

voidaan laskea sisältyvän koneiden vaatiman käyttöpääoman, koska kaikki koneet 

eivät välttämättä ole uutena hankittuja.  

Metsäkuljetuskustannukset 
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Puutavaran metsäkuljetuskustannus lasketaan kuormatraktorin tuntikustannuksen 

ja tuntituottavuuden osamääränä. Metsäkuljetuksen tuntikustannukseksi saadaan 

64 €/h. Siitä kiinteitä kustannuksia on 33 % ja muuttuvia kustannuksia on 67 %. 

Metsäkuljetuksen tuntituottavuus lasketaan jakamalla yhden kuorman tilavuus 

(11 m3) sen keräämiseen, kuljettamiseen ja pinoon purkamiseen kuluvalla ajalla 

(0,75 h). Tämä tuottavuus on määrä, joka puutavaraa saadaan ajettua pinoon silloin 

kun työssä ei ole keskeytyksiä. Keskeytysten vaikutus korjataan kertomalla tuotta-

vuus tehotuntikertoimella (0,9). Näin laskettuna puutavaran metsäkuljetuksen tuot-

tavuus on 13,2 m3/h.  

Edellä esitetyillä muuttujien arvoilla metsäkuljetuksen yksikkökustannukseksi tulee 

4,9 €/m3. Tärkeimpänä muuttujan voidaan pitää metsäkuljetuksen ajanmenekkiä. 

Ajanmenekkiin vaikuttavista tekijöistä tärkein on metsäkuljetusmatkan pituus. Sen 

vaikutusta on tutkittu seurantatutkimuksilla ja mallintamalla sitä. 

Vuosittaisen hankintamäärän eli 100 000 m3:n metsäkuljetukseen tarvitaan noin 

7 600 työtuntia. Kun koneen yhdessä vuorossa oletetaan tehtävän 2 000 työtuntia 

vuodessa, saadaan laskettua kuormatraktorinkuljettajia tarvittavan 4, mikä on sa-

malla metsäkuljetuksen työllistävä vaikutus. 

Kuormatraktoreita vuosittaisen hankintamäärän metsäkuljetukseen tarvitaan vähin-

tään kaksi jos ne työskentelevät useammassa vuorossa. Kahden koneen uushan-

kintahinnalla laskettaessa saadaan kuormatraktoreihin sidotuksi pääomaksi 0,5 mil-

joonaa euroa. Tähän voidaan laskea sisältyvän koneiden vaatiman käyttöpääoman. 

Puutavaran autokuljetuksen kustannukset 

Puutavaran autokuljetuskustannus lasketaan kertomalla puutavara-autoyhdistel-

män tuntikustannus yhden kuorman kuljettamiseen käytetyllä ajalla ja jakamalla tulo 

kuorman koolla. Puutavara-auton tuntikustannukseksi saadaan 64 €/h. Siitä kiinteitä 

kustannuksia on 19 % ja muuttuvia kustannuksia on 81 %. 

Puutavara-auton kuormaamiseen metsävarastolla arvioidaan kuluvan tasan tunti. 

Kuorman purkamiseen tuotantolaitoksella auton omalla kuormaimella arvioidaan 

kuluvan puoli tuntia. Kun keskimääräiseksi kuljetusmatkaksi on määritetty 67 km ja 
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keskinopeudeksi 50 km/h saadaan ajoajaksi 2,7 h. Kun ajat lasketaan yhteen ja 

jaetaan tehoaikakertoimella 0,95, eli huomioidaan keskeytykset, saadaan kuormaa 

kohti tarvittavaksi työajaksi 4,4 h. 

Puutavara-autoyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa tieliikenteessä on 76 ton-

nia. Kun siitä vähennetään yhdistelmän omamassa, saadaan kantavuudeksi eli 

kuorman kooksi 46 tn. Jakamalla kuorman koko oletetulla puutavaran tiheydellä 

(0,74 tn/m3) saadaan kuorman kooksi 62 m3.  

Edellä esitetyillä luvuilla saadaan laskettua puutavaran autokuljetuskustannuksen 

olevan 6,1 €/tn eli 4,5 €/m3. Merkittävin puutavaran autokuljetuskustannukseen vai-

kuttava tekijä on kuljetusmatka eli etäisyys metsävarastosta tuotantolaitokselle 

Vuosittaisen hankintamäärän 100 000 m3:n puutavaran autokuljetukseen tarvitaan 

noin 7 100 työtuntia. Kun koneen yhdessä vuorossa oletetaan tehtävän 2 000 työ-

tuntia vuodessa, saadaan laskettua puutavara-autonkuljettajia tarvittavan 3,5 mikä 

on samalla autokuljetuksen työllistävä vaikutus. 

Puutavara-autoyhdistelmiä vuosittaisen hankintamäärän kuljettamiseen tarvitaan 

vähintään kaksi jos ne työskentelevät kahdessa vuorossa. Kahden autoyhdistelmän 

uushankintahinnalla laskettaessa saadaan niihin sidotuksi pääomaksi 0,5 miljoonaa 

euroa. Tähän voidaan laskea sisältyvän autojen vaatiman käyttöpääoman. 

Puunhankinnan yleiskustannukset 

Puunhankinnan yleiskustannukset sisältyvät kaikki muut puunhankinnan kustan-

nukset lukuunottamatta puun kantohinta-, korjuu- ja kuljetuskustannuksia. Merkittä-

vimmät kustannukset ovat puunhankintaorganisaation toimihenkilötyöpanoksen tar-

peesta aiheutuvat kustannukset. Muita kustannuksia aiheutuu muun muassa yksi-

tyisteiden lumen auraamisesta ja etenkin kelirikkoaikoina teiden ja varastopaikkojen 

korjaamisista syntyneistä kustannuksista. Yleiskustannuksiin on laskettava myös 

käyttöpääoman ja varastoihin sitoutuneen pääoman korkokustannukset, jos niitä ei 

lasketa muualle. 
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Yhden toimihenkilön lasketaan työskentelevän 1700 tuntia vuodessa. Tuntipalkaksi 

lasketaan 3000 euron kuukausipalkasta (Metsäteollisuus ry, 2014) 19 €/h. Palkan 

sivukustannukset, matkalaskut, tietoliikenne-, puhelin- ja työhuonekustannukset 

lasketaan yhteisellä kertoimella. Työkustannuksien lasketaan kertoimella 2 olevan 

tällöin 72 000 €/v/hlö.  

Puunhankinnan toimihenkilöiden työtehtävistä tärkein on hakkuuoikeuksien eli puun 

ostaminen. Puusta osa ostetaan suoraan metsänomistajilta ja osa kaupoista tulee 

metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsäsektorin toimijoiden valtakirjakauppoina. 

Toimihenkilöt tekevät ostettujen kohteiden suunnittelutyöt, joita ovat kohteen rajaus 

maastossa, kuljetusreittien ja varastopaikkojen määrittely sekä tarvittavien kartto-

jen, työohjeiden, metsänkäyttöilmoitusten ja mahdollisten tukihakemusten laatimi-

nen. Toimihenkilöt vastaavat korjuu- ja kuljetustoiminnoista. Vuotuisella 100 000 

m3:n hankintamäärän oletetaan työllistävän kaksi metsätoimihenkilöä. Kun olete-

taan keskimääräiseksi korjuukertymäksi 84 m3 hehtaarilta ja keskimääräinen kau-

pan koon olevan kolme hehtaaria tulee yhden toimihenkilön vastuulle noin kaksi sa-

taa puukauppaa vuodessa. Yksikkökustannukseksi toimihenkilökustannuksista las-

ketaan 1,4 €/m3.  

Puunhankintayrityksen järjestettäväksi ja maksettavaksi tulevat yksityisteiden lu-

menauraamisia sellaisilta metsätieosuuksilta, joita pidetään auki vain tarvittaessa. 

Auraustunteja arvioidaan kertyvän vuosittain noin 800 jolloin 50 €/h tuntiveloituk-

sella niistä kertyy vuosikustannuksia noin 40 000 €. Kun tiestön ja korjaamiseen ar-

vioidaan kuluvan noin 8000 € vuodessa, syntyy yhteensä tiestöstä aiheutuvia kus-

tannuksia 0,5 € hankittavaa kuutiometriä kohti. 

Puunhankinnan yleiskustannukset esimerkkiyrityksessä ovat yhteensä 1,9 €/m3. 

Työvoimaa lasketaan tarvittavan kaksi toimihenkilöä. 

Puunhankinnan korkokustannukset 

Puunhankinnan korkokustannukset lasketaan toimintaan sitoutuneen pääoman ja 

korkoprosentin tulona. Toimintaan sitoutuneeseen pääomaan lasketaan varantojen 

ja varastojen arvo sekä käyttöpääoma. Yritys maksaa puukauppamaksuja vasta kun 
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puutavara on jo hakattu, joten sillä ei ole korkokustannusten kannalta lainkaan pys-

tyvarantoa. Puunhankinnan varastoiksi lasketaan ainoastaan tienvarsivarastot. Niitä 

oletetaan olevan keskimäärin 10 % hankintamäärästä eli 10 000 m3. Tienvarsiva-

rastossa puutavaran arvoon lasketaan kantohinta- ja korjuukustannukset sekä 

puunhankinnan toimihenkilötyökustannukset. Tällöin puutavaran arvo tienvarressa 

on 24,3 €/m3 ja siihen sitoutunut pääoma on 243 400 €. Metsävaraston korkokus-

tannus on tällöin 0,1 €/m3. 

Puunhankinnan käyttöpääomaksi lasketaan 5 % puunhankinnan kokonaiskustan-

nuksista. Kokonaiskustannukset lasketaan kertomalla laitoshinta hankintamäärällä. 

Laitoshinta lasketaan kantohinnan, korjuun, autokuljetuksen ja hankinnan yleiskus-

tannuksen summana lisättynä metsävaraston korkokustannuksella. Puunhankinnan 

kokonaiskustannukset ovat ilman käyttöpääoman korkoa noin 2 952 000 €. Tästä 

saadaan kertomalla 5 % laskentakorolla puunhankinnan käyttöpääoman korkokus-

tannukseksi noin 7 400 €/v.  

Puunhankinnan vuotuiset korkokustannukset ovat yhteensä 0,2 €/m3 eli noin 

19 500 €/v. 

4.2.2 Raaka-aineen varastointi- ja käsittelykustannukset 

Puuraaka-aineen käsittely- ja varastointikustannukset muodostuvat laitosalueen eli 

puukentän kustannuksista, puutavaran siirroista aiheutuvista kustannuksista ja va-

rastoitavaan puutavaraan sitoutuneen pääoman korkokustannuksesta. 

Puukentän kustannukset 

Tuotantolaitoksen kokonaispinta-alaksi määritettiin 2 ha eli 20 000 m2. Sen hankin-

takustannukseksi arvioidaan 40 000 €. Koko alue lasketaan asfaltoitavan. Valmiin 

kentän investoinnin arvioidaan olevan 50 €/m2 jolloin koko investoinnin arvo on 

1 040 000 €. Kustannuslaskennassa tämä käsitellään raaka-ainevaraston eli puu-

kentän kustannuksina. 

Kentän poistoaikana käytetään 20 vuotta. Tasapoistoina vuosittainen poistokustan-

nus on 50 000 € kun maapohjan arvoa ei oteta mukaan poistoihin. Keskimääräinen 



62 

 

sidottu pääoma on 540 000 €. Sille laskettu korkokustannus 5 % laskentakorolla on 

27 000 €/v.  

Puukentän ylläpitoon eli lumen auraamiseen ja puuroskan harjaamiseen lasketaan 

käytettävän 200 konetuntia vuodessa. Kun konetunnin kustannukseksi lasketaan 

sama 44 €/h kuin tuotteiden siirtoon, koska kyseessä on sama kone. Tästä saadaan 

laskettua siitä kertyvän kustannuksia 8 600 €/v. Muita kustannuksia kentän ylläpi-

dosta arvioidaan kertyvän 2 000 €/V. 

Puukentän kustannukset yhteensä ovat noin 88 000 €/v. Ne kaikki ovat kiinteitä kus-

tannuksia. Yksikkökustannukseksi tulee 0,9 €/m3. Puukentän ei lasketa sitovan työ-

aikaresursseja, vaan työtunnit lasketaan konetöiden yhteydessä. 

Raaka-aineen siirto- ja syöttökustannukset 

Puuraaka-aineen siirtoon ja tuotantoon syöttöön käytetään materiaalinkäsittelyko-

netta, johon tarvittaessa on kytkettävissä perävaunu puutavaran kuljettamiseen. 

Osa raaka-aineesta voidaan syöttää tuotantoon suoraan puutavara-autosta sen 

omalla kuormaimella. Laskelmissa oletetaan, että koko raaka-ainevirta syötetään 

yhdellä koneella. Tällöin konetta käytetään kahdessa vuorossa eli yhteensä 4000 

tuntia vuodessa. Silloin sen on kyettävä siirtämään ja syöttämään 25 m3 puutavaraa 

työtunnissa.  

Materiaalinkäsittelykoneen tuntikustannukseksi saadaan 44 €/h. Siitä kiinteitä kus-

tannuksia on 27 % ja muuttuvia kustannuksia 73 %. Kun tuottavuus on 25 m3/h, 

saadaan yksikkökustannukseksi 1,7 €/m3. 

Raaka-aineen syötön konetyöt edellyttävät 4200 työtuntia, jolloin niiden työvoiman 

tarve on kaksi ja puoli henkeä. Työtä tehdään kahdessa vuorossa yhdellä koneella. 

Investointi on tällöin yhden koneen hinta 250 000 € lisävarusteineen sisältäen käyt-

töpääoman. 

Raaka-ainevaraston korkokustannus 

Puuraaka-aineen varastomääräksi tuotantolaitoksella arvioidaan 10 % vuotuisesta 

raaka-ainemäärästä. Kun puutavaran tehdashinnaksi on aiemmin laskettu 29,5 
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€/m3, saadaan raaka-ainevaraston arvoksi 295 000 €. Kun laskentakorkona käyte-

tään 5 %, saadaan raaka-ainevaraston korkokustannukseksi 14 500 €. Yksikkökus-

tannuksena se on 0,1 €/m3. 

4.2.3 Puunjalostuksen kustannukset 

Esimerkkiyrityksen valmistus -päätoimintoon kuuluvan puunjalostuksen toimintoja 

ovat kuorinta, haketus, kuivaus ja pelletointi. Niistä pelletointi on ainoa toiminto, 

jonka oletetaan tarvitsevan erillisen työntekijän. Muut jalostustoiminnot oletetaan 

olevan materiaalinkäsittelykoneen tai pyöräkuormaajan kuljettajan etänä työkoneen 

ohjaamosta valvottavissa ja ohjattavissa.  

Puunjalostuskoneet oletetaan sähkökäyttöisiksi. Sähköenergiakustannuksista laa-

ditulla laskelmassa on muuttujina liittymä-, siirto- ja energiakustannukset. Laskelmat 

on kolmelle eri teho- ja kulutusvaihtoehdolle sen mukaan mikä on toiminnon tehon-

tarve ja vuosittainen energiankulutus. Kustannukset on jaettu aikariippuviin eli kiin-

teisiin ja energian määrästä riippuviin eli muuttuviin kustannuksiin. Sähköliittymästä 

on laskettu korkokustannus mutta ei poistokustannusta. Sähköenergiakustannukset 

ovat sisällytettyinä jalostustoimintojen kustannuksiin. 

Kuorintakustannukset 

Kuorimakoneen tuntikustannukseksi lasketaan 66 €/h. Siitä kiinteitä kustannuksia 

on 20 % ja muuttuvien kustannusten osuus on 80 %. Mukaan on laskettu talviaikaan 

tarvittava kuoren sulattamisen lämpöenergiakustannus. 

Kuorimakoneen kapasiteetin oletetaan olevan 30 m3/h. Kun huomioidaan 10 % tau-

koajat, saadaan vuosittaiseksi käyttöajaksi 3700 h. 

Kuoren osuuden ollessa 15 % saadaan vuodessa 85 000 m3 kuorittua rankaa ja 

15 000 m3 kuorta. Raaka-ainemäärää kohti jaettuna saadaan kuorintakustan-

nukseksi 2,4 €/m3 ja kuorittua puukuutiometriä kohti laskettuna kustannus on 2,9 

€/m3.  



64 

 

Kuorimakoneen investoinnin arvioidaan olevan 300 000 €. Kuorimakoneelle ei las-

keta työvoiman tarvetta, vaan se on huomioitu materiaalin siirto- ja syöttökoneen 

kuljettajan työtehtäviin kuuluvaksi. 

Haketuskustannukset 

Haketuskoneen eli hakkurin tuntikustannukseksi lasketaan 79 €/h. Siitä kiinteitä 

kustannuksia on 13 % ja muuttuvien kustannusten osuus on 87 %. 

Hakkurin kapasiteetin oletetaan olevan 30 m3/h. Kun huomioidaan 10 % keskey-

tysajat, saadaan vuosittaiseksi käyttöajaksi 3700 h. 

Haketuskustannukseksi saadaan 2,9 €/m3 kun oletetaan että materiaalihävikkiä 

eikä siirtymää alempiarvoiseen jakeeseen tapahdu.  

Hakkuri-investoinnin oletetaan olevan 200 000 €. Hakkurin ei lasketa vaativan työ-

voimaa.  

Kuivauskustannukset 

Puupellettien valmistamiseksi puuraaka-aine on kuivattava, jos se ei ole valmiiksi 

riittävän kuivaa eli kosteudeltaan 10 – 15 %. Kuivaus käsitellään erillisenä toimin-

tona, koska pellettituotantoon on saatavilla myös valmiiksi riittävän kuivaa raaka-

ainetta kuten kutterinpurua, jota käytettäessä kuivuria ei tarvita lainkaan. Myös polt-

tohaketta voidaan kuivata, jolloin sen energiasisältö massaa tai tilavuutta kohti il-

maistuna kasvaa. Edellisen takia kuivuri käsitellään erillisenä toimintona eikä osana 

pellettien valmistustoimintoa. 

Raaka-aine on saapuessaan 50 % kosteudessa, ja pelletöintiä varten se kuivataan 

10 % kosteuteen. Kun puun kuivatiheyden oletetaan olevan 370 kg/m3, saadaan 

laskettua kuivauksessa haihdutettavaksi vesimääräksi 440 kg yhtä raaka-ainetonnia 

kohti. Yhden vesitonnin haihduttamiseen on laskettu tarvittavan 0,83 MWh lämpö-

energiaa. Energiantarpeeseen on huomioitu se, että osa kosteudesta on niin sanot-

tua sidottua vettä, jonka haihduttaminen vaatii enemmän energiaa kuin niin sanotun 

vapaan veden haihduttaminen. Kun kuivauksessa oletetaan hyötysuhteen olevan 
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80 %, saadaan kuivauksen energiankulutukseksi 0,46 MWh/tn raaka-aineen mää-

rää kohti laskettuna. Kuivurin lasketaan kuluttavan lämmön ohella sähköä kuljetti-

miin ja puhaltimiin 200 kW:n teholla. 

Kuivuria lasketaan käytettävän vuodessa 8000 tuntia, jolloin sen kapasiteetti on 4,4 

tonnia 10 % kosteuteen kuivattua puumateriaalia tunnissa. Vuodessa 10 % kosteu-

teen kuivattua materiaalia saadaan silloin noin 35 000 tonnia, joka on yrityksen han-

kintamäärä vähennettynä kuoren määrällä.  

Kuivurin tuntikustannuksiksi lasketaan olevan 118 €/h. Siitä kiinteät kustannukset 

ovat 23 % ja muuttuvat kustannukset ovat 77 %. Kuivattua materiaalitonnia kohti 

laskettu yksikkökustannus on 27,0 €/tn.  

Kuivuri-investoinnin oletetaan olevan 1,5 miljoonaa euroa ilman lämmöntuotanto-

laitteistoa, joka sisältyy lämpöenergian hintaan. Kuivurille ei lasketa työvoiman tar-

vetta. 

Pelletin valmistuskustannukset 

Pellettien valmistustoiminto on monivaiheinen. Siihen on laskettu mukaan kaikki työ-

vaiheet, joiden kustannukset ovat kohdistettavissa yksinomaan pellettien valmista-

miseen. Nämä työvaiheet ovat jauhaminen, puristus, jäähdytys, seulonta ja varas-

tointi. 

Pellettituotannon tuottavuus on 4,4 tn/h ja vuosituotanto 8000 tunnissa noin 35 000 

tonnia. Tuotantotoiminnon tuntikustannuksen lasketaan olevan 128 €/h. Siitä kiin-

teitä kustannuksia on 33 % ja muuttuvia kustannuksia on 67 %. Yksikkökustan-

nukseksi tuotettua pellettitonnia kohti saadaan 29,4 €/tn.  

Pellettituotanto toimii 8000 tuntia vuodessa eli lähes keskeytyksettä. Tällöin se työl-

listää neljä ja puoli henkeä. Pellettituotannon investoinniksi lasketaan 2,5 miljoonaa 

euroa. 

Materiaalin siirtokustannukset 

Jalostusprosessin aikana tapahtuvat materiaalinsiirrot tehdään kauhakonetta eli 

pyöräkuormaajaa käyttäen. Koneen kauhan koon oletetaan olevan 10 i-m3. Kauhan 
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täyttöasteen oletetaan olevan 75 % jolloin siinä on 7,5 i-m3 eli 2,2 tn haketta. Jos 

yhden kauhallisen käsittelyyn kuluu keskimääräisellä siirtoetäisyydellä yksi minuutti, 

on koneen kapasiteetti tunnissa 428 i-m3 kun huomioidaan 5 % työajasta kuluvan 

keskeytyksiin. Tällöin 4 000 työtuntia vuodessa mahdollistaa 1 710 000 i-m3 siirron. 

Kun vuotuinen raaka-ainemäärä ja siten materiaalivirta on 250 000 i-m3, ehtii yksi 

kone siirtää kaiken jalostettavan materiaalin 6,8 kertaa tuotannon eri vaiheissa. Siir-

tojen kustannukset lasketaan siirrettävää määrää kohden, jolloin siirtotoiminnon 

kustannukset voidaan kohdentaa tuotteille sen mukaan kuinka monta siirtoa tuot-

teen jalostusketjuun kuuluu. 

Pyöräkuormaajan tuntikustannuksen lasketaan olevan yhtä suuri kuin materiaalin-

käsittelykoneen eli 44 €/h. Siitä kiinteitä kustannuksia on 27 % ja muuttuvia kustan-

nuksia 73 %.  

Kun tuottavuus on 428 i-m3/h, saadaan materiaalin siirto- tai kuormauskustan-

nukseksi 0,1 €/i-m3. Kiintokuutiometriä kohti ilmaistuna kustannus on 0,3 €/m3. Ton-

nia kohti laskettuna siirtokustannus on 0,3 €/tn. Kustannus on yhtä siirtokertaa kohti 

ja eri jalostusketjujen materiaalinsiirtokustannus saadaan kertomalla se siirtokerto-

jen lukumäärällä. 

Investoitavaksi siirto- ja kuormaustyöhön tulee yksi pyöräkuormaaja, jonka hinnaksi 

arvioidaan 250 000 € sisältäen käyttöpääoman. 4 000 vuotuista käyttötuntia työllis-

tää kaksi ja puoli kuljettajaa. Siirtotyön tarve poikkeaa eri jalostusketjuissa toisis-

taan, joten työvoiman tarvekin on eri ketjuissa erilainen. 

4.2.4 Tuotteiden vaihdantakustannukset 

Yrityksen vaihdantakustannukset muodostuvat kaikkien tuotannon jälkeisten toimin-

tojen kustannusten summana. Yrityksen tuotanto myydään suurissa erissä muuta-

mille asiakkaille, joten myyntityön ja jakelun suunnittelun ja johtamisen kustannuk-

set voidaan olettaa suhteellisen pieniksi. 

Tuotanto kuljetetaan yksinomaan autokuljetuksena asiakkaille. Kuljetusmatkan ole-

tetaan olevan selluhakkeen ja pellettien osalta 300 km. Polttohakkeen kuljetusmat-

kan oletetaan olevan 100 km.  
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Markkinointikustannukset ja toimitusten koordinointikustannukset 

Yrityksen tuotannon myynnin, toimitusten suunnittelun ja seurannan sekä laskutuk-

sen lasketaan työllistävän puoli henkilötyövuotta kun tuotanto on haketta tai pellet-

tejä eli aineellista hyödykettä. Siitä aiheutuu kustannuksia noin 30 000 €/v. Jos tuo-

tanto on aineetonta hyödykettä eli sähkö- tai lämpöenergiaa, lasketaan sen kustan-

nukseksi neljännes henkilötyövuosi eli 15 000 €/v. Markkinointitoiminto ei edellytä 

investointeja. 

Varastointikustannukset 

Tuotteista hakkeet varastoidaan kentällä, jolle ei erikseen lasketa tuotevarastoinnin 

kustannuksia. Pelletit varastoidaan katetussa tilassa. Sen kustannukset sisältyvät 

pellettien valmistustoiminnon kustannuksiin. 

Polttohakkeen varaston koon lasketaan olevan neljän viikon toimituksia vastaava 

määrä eli 13 700 MWh. Kun hakkeen hankinta- ja valmistustoimintojen kustannus-

ten summa ennen kuljetusta on 20,9 €/MWh saadaan varaston arvoksi 274 000 €. 

Siitä laskettu korkokustannus on 0,1 €/MWh. 

Selluhakkeen varaston koon lasketaan olevan kahden viikon toimituksia vastaava 

määrä eli 1210 tonnia kuiva-ainetta. Kun hakkeen arvo ennen kuljetusta on 95,8 

€/tnka saadaan varaston arvoksi 116 000 €. Siitä laskettu korkokustannus on 0,2 

€/tnka. 

Pellettejä varastoidaan keskimäärin neljän viikon neljän viikon toimituksia vastaava 

määrä eli 2 687 tn. Kun pellettien arvo ennen kuljetusta on 149 €/tn, saadaan va-

raston arvoksi 400 000 €. Siitä laskettu korkokustannus on 0,6 €/tn  

Tuotteiden kuormauskustannukset 

Tuotteiden kuormauskustannukset ovat osa raaka-aineen siirtokustannustoimintoa. 

Kustannukseksi lasketaan 0,3 €/tn, kun tuotteet kuormataan varastokasasta ajoneu-

von kuormatilaan. 
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Tuotteiden autokuljetuksen kustannukset 

Hakkeen ja pellettien autokuljetuskustannus voidaan laskea samalla tavalla, koska 

kaikkien tuotteiden kuljettamiseen käytetään samanlaista kalustoa, jota yleisesti ha-

keautoiksi kutsutaan. Kaikkien kolmen tuotteen irtotiheys on suurempi kuin ajoneu-

voyhdistelmän kantavuuden ja kuormatilan tilavuuden osamäärä, jolloin yhdistel-

män kantavuus rajaa suurimman sallitun kuorman koon.  

Hakeauton tuntikustannukseksi saadaan 71 €/h riippumatta kuljetusmatkasta ja kul-

jetettavasta tuotteesta. Siitä kiinteitä kustannuksia on 21 % ja muuttuvia kustannuk-

sia on 79 %. 

Hakeauton ja perävaunun kuormaamiseen kaikkine apuaikoineen arvioidaan kulu-

van 45 min. Kuorman purkamiseen vastaanottajan varastoon arvioidaan kuluvan 

myös 45 min. Tällöin näiden summana laskettu terminaaliajat on 1,5 h. Kun poltto-

hakkeen kuljetusmatkaksi on määritetty 100 km ja keskinopeudeksi 67 km/h saa-

daan ajoajaksi 3,0 h. Kun kuormaus- ja ajoajat lasketaan yhteen ja kerrotaan teho-

aikakertoimella, eli huomioidaan keskeytykset, saadaan kuormaa kohti tarvittavaksi 

työajaksi 4,5 h. Selluhakkeen ja pelletit lasketaan kuljetettavan 300 km etäisyydelle. 

Yhden kuorman kuljettamiseen lasketaan tällöin kuluvan 10,6 h. 

Autokuljetuskustannus lasketaan kertomalla hakeautoyhdistelmän tuntikustannus 

(71 €/h) yhden kuorman kuljettamiseen käytetyllä ajalla (4,7 h – 10,6 h) ja jakamalla 

tulo kuorman koolla (46 tn). Koska kuljetusmäärät ja kuljetusmatkat ovat erilaiset, 

niin että polttohaketta lasketaan kuljetettavan 100 km etäisyydelle ja selluhaketta 

sekä pellettejä 300 km etäisyydelle, tulee yksikkökustannuksista ja resurssilaskel-

masta useampi laskelma.  

Edellä esitetyillä luvuilla saadaan laskettua tuotteiden autokuljetuskustannuksen 

olevan 100 km matkalla 7,2 €/tn ja 300 km matkalla 16,3 €/tn. Merkittävin autokul-

jetuskustannukseen vaikuttava tekijä on kuljetusmatka. Kuljetuskustannus matkan 

funktiona on laskettu ja esitetty kuvassa 5. Kustannussuorassa vakio muodostuu 

terminaaliajoista eli kuormauksen ja purkamisen ajanmenekistä. Suoran kulmaker-

roin muodostuu keskinopeudesta. Molempiin vaikuttaa ajoneuvoyhdistelmän tunti-

kustannus. 
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Kuva 5. Tuotteiden autokuljetuskustannus kuljetusmatkan suhteen 

Vuosittaisen polttohaketuotantomäärän eli 74 000 tonnin autokuljetukseen tarvitaan 

noin 7600 työtuntia. Kun autonkuljettajan yhdessä vuorossa oletetaan tehtävän noin 

2 000 työtuntia vuodessa ja autoja käytetään kahdessa vuorossa, saadaan lasket-

tua autonkuljettajia tarvittavan 3,8 jolloin polttohakkeen autokuljetuksen työllistä-

väksi vaikutukseksi voidaan todeta 4. Yrityksen vuosittaisen polttohaketuotannon 

kuljettamiseen tarvitaan hakeautoyhdistelmiä vähintään 2 jos ne työskentelevät 

kahdessa vuorossa. Kahteen autoyhdistelmään uushankintahinnalla laskettaessa 

saadaan niihin sidotuksi pääomaksi 0,5 miljoonaa euroa. Tähän voidaan laskea si-

sältyvän autojen vaatiman käyttöpääoman. 

Selluhakkeen pidemmästä kuljetusmatkasta johtuen se vaatii enemmän kuljettaja- 

ja autoresursseja vaikka kuljetettava määrä 62 900 tn on pienempi kuin polttohak-

keen. Kuljettaminen edellyttää noin 14 500 työtuntia, jolloin kuljettajia tarvitaan 7,2. 

Autoja tarvitaan 3,6. Kun mukaan lasketaan 11 100 tonnia kuorta polttohakkeena 

kuljetettavaksi 100 km etäisyydelle, vaatii se lisää 0,6 hengen työpanoksen ja 0,3 

autoa. Kuljettajatarve on tällöin yhteensä 8 ja autoja tarvitaan 4. Investointi on tällöin 

1 milj. € sisältäen käyttöpääoman. 

Pellettejä tulee kuljetettavaksi noin 35 000 tonnia, vaikka kuiva-ainemäärä on sama 

kuin selluhakkeella. Ero johtuu kosteudesta: pelleteissä sitä on vain 10 %, kun kui-

vaamattomissa jakeissa sitä on puolet. Pellettien kuljettaminen vaatii työaikaa 8 050 

tuntia. Kun mukaan lasketaan kuoren kuljettaminen, tarvitaan työaikaa yhteensä 
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9 200 h, kuljettajia tarvitaan viisi. Autoja riittää kaksi jos osittain ajetaan kolmessa 

vuorossa. Autoihin investoitavaksi tulee 500 000 €.  

4.2.5 Energiantuotannon kustannukset 

Energiantuotannossa on kolme vaihtoehtoa: lämpö, sähkö sekä niiden yhteistuo-

tanto. Ne kaikki lasketaan olettaen, että kaikki hankittava puutavara käytetään ener-

gian tuotantoon. Kaikissa vaihtoehdoissa lasketaan tuotantoajan olevan 8 000 tun-

tia vuodessa. Tuotannon oletetaan olevan tasainen, jolloin se käy koko ajan nimel-

listeholla. 

Energiantuotantoon yritys käyttää 100 000 m3 eli 74 000 tn haketta. Hakkeen kos-

teuden oletetaan olevan 50 %. Tällöin sen energiasisältö eli lämpöarvo on 2,3 

MWh/tn. Tällöin vuoden aikana on käytettävissä polttoaineena 170 200 MWh. Kun 

se jaetaan 8 000 tunnilla, saadaan polttoainetehoksi 21 MW.  

Lämmöntuotannon kustannukset 

Lämmöntuotannon hyötysuhteen arvioidaan olevan 85 % jolloin lämpöenergiaa tuo-

tetaan vuodessa 144 670 MWh. Kun tuotantoajaksi oletetaan 8 000 tuntia, saadaan 

keskimääräiseksi lämpötehoksi 18 MW.  

Lämpölaitoksen tuntikustannusten lasketaan olevan 143 €/h ilman polttoainekus-

tannusta. Niistä kiinteistä kustannuksia on 81 % ja muuttuvia kustannuksia on 19 %. 

Lämmöntuotannon yksikkökustannukseksi ilman polttoainekustannusta saadaan 

7,9 €/MWh. 

Lämpölaitosinvestointi lasketaan olettamalla ominaisinvestoinniksi 400 000 €/MW. 

Tällöin saadaan investoitavaksi summaksi 7,2 miljoonaa euroa. Laitoksen oletetaan 

vaativan 0,25 hengen työpanoksen tuotantoaikana. Tällöin sen työvoimantarve on 

yksi henkilö. 

Sähköntuotannon kustannukset 

Voimalan tuottaessa yksinomaan sähköä niin sanottuna laudesähkötuotantona sen 

hyötysuhteen oletetaan olevan 30 %. Tällöin vuotuinen sähköntuotanto on 
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51 000 MWh. Kun se jaetaan 8 000 vuotuiselle tuotantotunnille ja vähennetään 

omakäyttösähkö, saadaan nettosähköntuotantotehoksi 6 MW. 

Sähköntuotannon tuntikustannuksiksi lasketaan 419 €/h ilman polttoainekustan-

nusta. Siitä kiinteitä kustannuksia on 94 % ja muuttuvia kustannuksia 6 %. Tuotettua 

sähköenergiaa kohti laskettu yksikkökustannus on 28,1 €/MWh ilman polttoainekus-

tannusta. 

Lauhdesähkövoimalan ominaisinvestoinnin arvioidaan olevan 4 milj. €/MW sähkö-

tehon mukaan laskettuna. Tällöin investointi on 25,5 milj.€. Kun tähän lasketaan 

mukaan sähköliittymän hinta, saadaan investoinnin arvoksi 25,7 milj.€. Sähköntuo-

tannon oletetaan tarvitsevan 0,25 hengen työpanoksen tuotantoaikana. Täten sen 

työvoimantarve on yksi henkilö. 

Yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon kustannukset 

Yhteistuotannossa sähköntuotannon hyötysuhteen oletetaan olevan 25 % ja läm-

möntuotannon 55 %. Tällöin kokonaishyötysuhde on 80 %. Sähköä saadaan vuo-

dessa 42 550 MWh ja lämpöenergiaa 93 610 MWh. Vuotuisella 8 000 tunnin tuo-

tantoajalla sähköntuotantoteho omakäyttösähkö huomioiden on 5 MW ja lämpöteho 

12 MW. 

Yhteistuotantovoimalan eli lämpövoimalan tuntikustannuksen lasketaan olevan 436 

€/h ilman polttoainekustannusta. Siitä kiinteistä kustannuksia on 94 % ja muuttuvia 

kustannuksia 6 %. Yksikkökustannuksia ei tässä tarkastelussa lasketa, koska kus-

tannusten jakoon sähkö- ja lämpöenergian kesken on monta eri näkemystä. 

Lämpövoimalan eli CHP-laitoksen ominaisinvestoinnin oletetaan olevan 5 

milj.€/MW sähkötehon mukaan laskettuna. Tällöin investoinnin arvo on 26,6 milj.€ 

sisältäen sähköliittymän. CHP-tuotannon oletetaan tarvitsevan 0,25 hengen työpa-

noksen tuotantoaikana. Täten sen työvoimantarve on yksi henkilö. 
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4.3 Yrityksen tuotot 

Yrityksen pääasialliset tuotot muodostuvat sen myymistä hyödykkeistä. Kohdeyri-

tyksen tuottamat hyödykkeistä ovat aineellisia poltto- ja selluhake sekä pelletit. Ne 

kaikki myydään asiakkaille suurerinä Finnterms 2001- toimituslausekkeen DDU mu-

kaisesti eli toimitettuna. Toimitukset voivat tapahtua myös toimituslausekkeen TOP 

mukaisesti eli purettuna. Käytännössä tuotteet toimitetaan irto-eli bulkkitavarana 

kippaamalla tai ajoneuvon perästä kasaan purettuna paikkaan, jonne ajoneuvoyh-

distelmällä se voidaan toimittaa. 

Yrityksen tuottamat lämpö- ja sähköenergia ovat aineettomia hyödykkeitä. Lämpö-

energia myydään laitokselta, jolloin ostaja vastaa siirtokustannuksista. Sähkönsiir-

tokustannus on vähennetty myynnin yksikköhinnasta. 

Yrityksen tuotot oletetaan myytäväksi markkinahintaan. Tässä luvussa esitetään mi-

ten markkinahinta on määritetty ja laskelmissa käytetyt hinnat. 

4.3.1 Polttohakkeen myyntituotot 

Laskelmissa käytetty metsähakkeen yksikköhinta perustuu Foex Indexes Oy:n hin-

taseurantaan. Sitä julkaisee muun muassa Metsälehti verkkosivuillaan. PIX Forest 

Biomass Finland Index perustuu Suomessa metsähakkeella (metsätähde, runko-

puu, kokopuu, kannot) sekä teollisuuden sivutuotepurulla ja –kuorella käytävän kau-

pan hintoihin. Metsähakkeelle, purulle sekä kuorelle on omat alaindeksinsä. Hinnat 

ovat koko maan määrällisesti painotettuja keskihintoja, ja ne on kerätty sekä met-

säenergian ostajilta että myyjiltä. (Metsälehti, 2016b) 

Elokuun (9.8.2016) PIX Forest Biomass Index oli 17,8 €/MWh käyttöpaikalla kaikille 

metsäpohjaiselle energialle. (Foex, 2016) Metsähakkeelle Metsälehti julkaisee eril-

listä hintatietoa alaindeksejä kuvaajana, joka päivittyy neljä kertaa vuodessa. Siitä 

tulkittuna metsähakkeen hinta oli 20,5 €/MWh. Samassa kuvaajassa kuoren hinta 

oli noin 16,5 €/MWh ja sahanpuru noin 15,5 €/MWh. (Metsälehti 2016b) 
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Koska esimerkkiyrityksen tuottama polttohake on tehty karsitusta runkopuusta eli 

rangasta, voidaan sitä pitää parempilaatuisen kuin metsähake keskimäärin on. Tä-

ten sen verottomaksi markkinahinnaksi oletetaan 22 €/MWh. 

Yrityksen polttohakkeen vuosituotannon lasketaan olevan energiasisällöltään 

170 000 MWh. Tällöin myyntituotoksi tulee 3,7 miljoonaa euroa. 

4.3.2 Selluhakkeen myyntituotot 

Pienpuusta valmistettua selluhakkeelle ei Suomessa vielä ole kehittynyt markki-

noita, eikä siten markkinahintaakaan ole saatavilla. Lähes vastaava raaka-aine on 

sahahake, jota toimitetaan sellu- ja paperitehtaille miljoonia kuutiometrejä vuosit-

tain. Sellu- ja sahahakkeen kotimaankaupan markkinahintoja ei ole julkisesti saata-

vana. Suuntaa-antava vertailuhinta voidaan laskea kuitupuun tehdashinnan ja ole-

tettujen kuorinta-, haketus-, varastointi- ja käsittelykustannusten perusteella. Aiem-

min saatiin ensiharvennushakkuusta korjatun mäntykuitupuun tehdashinnaksi 40,16 

euroa kuutiometriltä. 

Metsäteollisuuden oman tutkimusorganisaation Metsäteho Oy:n vuonna 2001 jul-

kaiseman raportin mukaan kapasiteetiltaan 2,2 milj. m3 kuorimon investointihinta 

olisi ollut 189 miljoonaa markkaa. Tällöin kuorinta- ja haketuskustannukset olisivat 

olleet 18,94 markkaa per hakekiintokuutiometri. (Metsäteho, 2001). Rahanarvoker-

toimella 0,2082 (tilastokeskus, 2015) muutettuna investointikustannus olisi 39 mil-

joonaa euroa ja kuorinta- ja haketuskustannus 3,94 euroa hakekiintokuutiota kohti. 

Kun lukuun lisätään käsittely- ja varastointikustannuksia, päädytään kustannusta-

soon 5 €/m3.  

Kun kuoren osuus 11 % ja puuraaka-aineen hävikki 2 % lasketaan yhteen, saadaan 

kuorimolle saapuvasta puusta 87 % hakkeena ja 13 % polttojakeena. Polttojakeen 

arvona käytetään 16 €/MWh. Hyvin kostean puumateriaalin energiatiheytenä voi-

daan käyttää 1,7 MWh/m3 jolloin kuoren kiintotilavuusprosentin ollessa 40 % saa-

daan kuoren arvoksi sen energiasisällön perusteella 26,7 €/m3. Tällöin yhtä kuorit-

tavaa rankapuukuutiometriä kohti laskettuna kuoren arvo on 3,7 euroa.  
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Kun selluhakkeen saanto kuorinnassa on 86 %, voidaan edellä esitettyjen perus-

teella laskea kuorettoman selluhakkeen tehdashinnan olevan 49,1 €/m3. Laske-

malla 800 kg/m3 tuoretiheyden ja 50 % kosteuden perusteella kuutiometrin sisältä-

vän 0,4 kuiva-ainetonnia, saadaan kuiva-ainetonnin hinnaksi 122,7 euroa. 

FOEX Indexes Ltd julkaisee yhdessä Wood Resources International –yrityksen 

kanssa PIX Softwood Chip Global –tilastoa. Siinä hinta oli 166,16 USD/odmt eli dol-

laria per ilmakuiva metrinen tonni. (FOEX, 2016). Valuuttakurssilla 1,1193 (Suomen 

pankki, 2016) hinta on 148,5 euroa kuiva-ainetonnilta. 

Laskelmissa käytetään kuorettoman selluhakkeen hintana 130 euroa kuiva-aineton-

nilta. Edellä käytetyillä tiheys- ja kosteusarvoilla laskettuna se vastaa kiintokuu-

tiometrikohtaista hintaa 52 €/m3. 

Yrityksen vuosituotannon lasketaan olevan 31 450 kuiva-ainetonnia selluhaketta. 

Tällöin myyntituotoksi tulee 4,1 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan sivutuot-

teena syntynyt polttoaineeksi myytävä kuorihake, saadaan myyntituotoiksi yhteensä 

4,5 miljoonaa euroa. 

4.3.3 Puupellettien myyntituotot 

Yrityksen tuottamalle teollisuuslaadun puupelletille löytyy markkinahinta sekä lähi-

markkinoille että kaukaisemmille markkinoille.  

PIX Pellet Nordic Index -hinta CIF-toimituslausekkeella eli kuljetus ja rahti makset-

tuna pohjoismaissa sekä Baltian maissa oli 27,07 €/MWh. (FOEX, 2016). Kotimaan 

kaupassa tämä tarkoittaa käyttöpaikkahintaa. Käyttäen muuntolukuna pellettistan-

dardin 4,6 kW/kg (Vapo, 2016) saadaan pelletin tonnihinnaksi 124,5 €/tn.  

PIX Pellet Continental Index –hinta oli 194,69 €/tn (FOEX, 2016). Continental Index 

–hinnat kerätään keskikokoisten käyttäjien Saksan ja Itävallan markkinoilta. (FOEX, 

2016). Energian hintana tämä on 42,3 €/MWh. Ero Nordic Index –hintaan on suuri. 

Laskelmissa käytetään teollisuuspelletin markkinahintana 130 euroa per tonni. Täl-

löin pelletin kosteus on noin 10 %. Energian hinnaksi muutettuna se on 28,2 €/MWh. 
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Yrityksen vuosituotannon lasketaan olevan 34 935 tonnia pellettiä. Tällöin myynti-

tuotoksi tulee 4,5 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan sivutuotteena syntynyt, 

polttoaineeksi myytävä kuorihake, saadaan myyntituotoiksi yhteensä 5,0 miljoonaa 

euroa. 

4.3.4 Lämpöenergian myyntituotot 

Yrityksen tuottama lämpö siirretään kuumana vetenä lähistöllä sijaitsevan asiak-

kaan verkkoon. Asiakas voi olla aluelämpöä käyttävien kiinteistöjen lämmityksestä 

vastaava toimija. Lämpöä käyttävä asiakas voi olla myös teollinen toimija.  

Lämmön hintataso voidaan selvittää taaksepäin laskemalla kaukolämmön hinta- ja 

kustannustilastoista. Jäseniltään keräämää tietoa julkaisee Energiateollisuus ry. 

Kaukolämmön keskimäärinen veroton energiamaksu oli 56,19 €/MWh ja laitoksen 

keskimääräinen käyttö- ja kunnossapitokustannus oli 4,85 €/MWh. Keskimääräinen 

kokonaishyötysuhde oli 76 %, Energiateollisuus, 2016. Jos oletetaan kiinteiden te-

homaksujen kattavan laitoksen pääomakustannukset ja kaikki jakeluverkoston kus-

tannukset, saadaan lämmön hinnaksi laskettua 39 €/MWh. 

Lämpöyrittäjyyden kannattavuutta vuosina 2006 - 2007 selvittäneen tutkimuksen tu-

losten mukaan yrittäjät saivat energiamaksuna 31 €/MWh ja kiinteää eli tehomaksua 

13,1 €/MWh. (Sauvula-Seppälä, 2010)  

Kohdeyritys saa kaiken lämmönmyynnistä tulevan tuoton energiamaksuina jolloin 

kiinteitä tehomaksuja ei ole lainkaan. Laskelmissa käytetään lämpöenergian hintana 

37 €/MWh.  

Yrityksen tuottaessa yksinomaan lämpöenergiaa, lasketaan sen 85 % hyötysuh-

teella tuottavan sitä 144 670 MWh vuodessa. Tällöin lämmönmyyntitulot ovat 5,4 

milj. €.  

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa lämmöntuotannon hyötysuhteen oletetaan 

olevan 55 %. Tällöin lämpöenergian vuosituotanto on 93 610 MWh. Myyntituotot 

ovat 3,5 milj. €. 
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4.3.5 Sähköenergian myyntituotot 

Suomessa sähköenergian markkinahinta määräytyy pohjoismaisen Nord Pool 

Elspot -sähköpörssin Suomen aluehinnan perusteella. Pörssin hinnat ilmoitetaan 

tuntihintoina. Ajantasaisen sähkön pörssihinnan löytää myös kantaverkkoyhtiö Fing-

rid Oy:n sivuilta. Tuorein havainto on 41,72 €/MWh. (Fingrid, 2016) 

Kohdeyrityksen tuottama sähkö myydään sähkömarkkinoilla toimivalle yritykselle, 

joka maksaa siitä markkinahinnan tai hieman sitä alemman hinnan. Lisäksi sähkön 

myyntituotoista vähennetään sähkön siirtohinta.  

Yrityksen sähkön myyntihintana käytetään laskennassa 30 €/MWh, joka vastaa al-

kuvuoden 2016 hintatasoa. Siitä on vähennetty sähkönsiirron muuttuva kustannus 

eli energiamaksu 0,7 €/MWh. Sähköä ostavan yrityksen kate, jonka arvioidaan ole-

van 0,2 €/MWh, on myös vähennetty myyntituotoista. 

Yrityksen tuottaessa yksinomaan sähköenergiaa 30 % hyötysuhteella, saadaan 

vuosituotannoksi 51 060 MWh. Myyntituotot ovat tällöin 1,5 milj. €.  

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa lasketaan sähköä tuotettavan vuodessa 25 % 

hyötysuhteella 42 550 MWh. Myyntituotot ovat tällöin 1,3 milj. €. 

4.3.6 Tuet 

Pienpuun hakkuuseen voi Suomessa saada kestävän metsätalouden rahoituslain 

mukaista nuoren metsän hoidon tukea jos puuston koko ennen ja jälkeen harven-

nushakkuun on alle säädetyn rajan ja poistuman eli kaadettujen runkojen määrä on 

yli 1500 hehtaarilla. Puuston kokoraja on sama kuin aiemmin käytetiin pienpuun 

määritelmässä: pohjapinta-alalla painotetun keskiläpimitan rinnankorkeudelta tulee 

olla alle 16 cm. Nuoren metsän hoidon tuki on suuruudeltaan 230 euroa hehtaarilta. 

(Metsäkeskus, 2016) 

Nuoren metsän hoidon tukea voidaan maksaa korotettuna jos tuetulta kohteelta ke-

rätään pienpuuta. Tuen ehtona on minimikertymä eteläisessä Suomessa 35 kuu-

tiota hehtaarilta ja pohjoisessa 25 kiintokuutiota. Korotus on 200 euroa hehtaarilta. 

(Metsäkeskus, 2016).  
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Kohdeyrityksen pienpuun hakkuissa puuston keskimääräisen poistuman lasketaan 

olevan 84 kuutiometriä hehtaarilta. Tällöin nuoren metsän hoidon tuki on 5,1 euroa 

kuutiometriltä. Jos kaikilta hakkuukohteilta tuki saadaan, on sen kokonaisarvo 

510 000 euroa vuodessa. Kannattavuuslaskelmat tehdään sekä tuet mukaan las-

kien että ilman tukia. Laskelmissa oletetaan että tuki ei vaikuta kantohintoihin. 

Uusiutuvan energian tuotantoon on Suomessa saatavissa kahdenlaisia tukia: inves-

tointitukia ja tuotantotukia. Ne ovat yleensä toisensa poissulkevia eli vaihtoehtoisia. 

Jos yritys on saanut investointitukea, se ei voi saada tuotantotukea jo tuettuun tuo-

tantoon. Poikkeuksena ovat metsähakevoimalaitokset, joten kohdeyrityksellä on 

mahdollistaa saada molempia tukia (Motiva, 2015). Laskelmissa investointituet vai-

kuttaisivat kustannuslaskelmiin. Niitä ei tämän opinnäytteen laskelmissa ole huomi-

oitu. 

Uusiutuvan energian investointitukia voivat saada muun muassa: pienet lämpökes-

kukset (alle 10 MW), pienet sähköntuotantohankkeet, polttoainetuotantohankkeet 

sekä uuden teknologian demonstraatiohankkeet. Tukien enimmäismäärä hyväksyt-

tävistä kustannuksista voi olla tavanomaisen teknologian investoinneissa 30 % ja 

uuden teknologian osalta 40 %. Tyypillinen tukitaso vuonna 2015 on puupolttoai-

neita käyttävälle lämpökeskukselle ollut 10 - 15 %. (Motiva, 2015) 

Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina puupolttoaineilla, metsähak-

keella, biokaasulla tai tuulivoimalla tuotettuun sähköön. Niillä kaikilla on oma tukita-

sonsa. Tukea maksetaan laissa määritellyn tavoitehinnan ja sähkön markkinahin-

nan erotuksena tai päästöoikeuksien markkinahinnan ja turpeen veron perusteella. 

(Energiavirasto, 2016) Metsähakkeella tarkoitetaan polttohaketta tai mursketta, jota 

valmistetaan suoraan metsästä saatavasta puusta. Puupolttoaineella tarkoitetaan 

metsähakkeesta tai teollisuuden sivutuotteena syntyneestä puuaineksesta polttoai-

netta. (Laki uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta, 2016) 

Eri syöttötariffin voimaloilla on erilaiset ehdot tariffin piiriin pääsemiseksi, kiintiöt tu-

ettavien laitosten tai niiden yhteistehon määrälle sekä erilaiset tariffitasot. Metsäha-
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kevoimaloiden määrälle ei ole kiintiötä. Niissä tariffijärjestelmään pääsyn ehtona mi-

nimisähköntuotantoteho 100 kVA eli noin 100 kW. (Laki uusiutuvilla energianläh-

teillä tuotetun sähkön tuotantotuesta, 2016) 

Metsähakevoimalan sähköntuotantotukena maksettavan syöttötariffin suuruuteen 

vaikuttaa polttoturpeen vero ja turpeen päästöoikeuskustannus. Jos metsähake on 

valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta tukki- 

tai kuitupuusta, on tuki 60 % edellä määritetystä syöttötariffista. (Laki uusiutuvilla 

energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta, 2016) Pienpuun hakkuusta saata-

vaa puutavaraa ei edellä mainittu tuen leikkaaminen koske. 

Tämänhetkinen metsähakevoimalan syöttötariffin enimmäismäärää on 18 €/MWh 

tuotettua sähköenergiaa kohti kun turpeen vero on 1,9 €/MWh ja päästöoikeuden 

hinta on alle 10,44 €/tCO2. Tuen laskentakaavat on määrätty Valtioneuvoston ase-

tuksessa uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Laskenta on 

selvitetty tarkemmin Energiaviraston ohjeessa Syöttötariffin määräytyminen. (Ener-

giavirasto, 2016). 

Puupolttoainevoimalan syöttötariffi määräytyy sähkön tavoitehinnan (83,5 €/MWh) 

ja markkinahinnan (min 30 €/MWh) erotuksena. Tällöin markkinahinnan ollessa 30 

€/MWh tai vähemmän, on tuki siten 53,5 €/MWh. Jos sähköntuotannossa syntyvä 

lämpöenergia käytetään hyödyksi, maksetaan puuvoimalalle lämpöpreemio 20 

€/MWh tuotettua sähköenergiaa kohti laskettuna. (Energiavirasto, 2016) Puupoltto-

ainevoimalalla on sama ehto kuin tuulivoimaloilla siitä, että niiden tulee olla uusia ja 

rakennettu kokonaan uusista osista. 

Laskelmissa on käytetty sähköntuotantoon metsähakevoimalan suurinta syöttötarif-

fia eli tukea 18 €/MWh. Sähkön ja lämmön yhteistuotantoon on laskettu puuhake-

voimalan tuki lämpöpreemiolla korotettuna. Vallitsevalla sähkön hintatasolla ja las-

kemissa käytetyllä hinnalla tämä tarkoittaa tavoitehintaa korotettuna lämpöpree-

miolla eli yhteensä 103,5 €/MWh, joka on tuen maksimiarvo. 
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4.4 Muut yritystoiminnan edellytykset 

Muita yritystoiminnan edellytyksiä, joita tutkimuksessa tarkastellaan, ovat työvoiman 

tarve sekä pääoman eli rahoituksen tarve. Tiedot kootaan kustannuslaskentamal-

leista. Eri jalostusketjut ovat keskenään vaihtoehtoisia. Kaikki vaihtoehdot lasketaan 

yrityksen täyden hankinta- ja tuotantomäärän mukaan.  

4.4.1 Työvoiman tarve 

Puunhankintatoimintoon lasketaan tarvittavan 17 työntekijää. Hankinnan organi-

sointi- ja ostotoimintoon tarvitaan kaksi toimihenkilöä. Metsäkoneen kuljettajia tarvi-

taan 11,5, joista 7,5 on hakkuukoneenkuljettajia. Puutavara-autonkuljettajia tarvi-

taan 3,5.  

Eri jalostusketjuilla on erilainen työvoiman tarve. Kaikki kolme energiaa tuottavaa 

ketjut vaativat 22,8 henkilön työntekijää, mikä on jalostus- ja tuotantoketjuista pienin 

työvoiman tarve. Heistä suurin osa, eli 17 toimii puunhankinnassa. Raaka-aineen ja 

valmiin polttoaineen käsittely vaatii 4,5 koneenkuljettajaa. Lämpölaitoksen tai voi-

malan valvonta ja ylläpito vaatii yhden työntekijän. Myynti, organisointi ja hallinto 

vaativat 0,3 henkilön työpanoksen. 

Polttohakkeen tuotantoon ja toimituksiin keskittyvä jalostusketju työllistää yhtyeensä 

25,5 työntekijää. 17 Puunhankintatoimen työntekijän lisäksi tarvitaan 4 koneenkul-

jettajaa jalostustoimeen. Hakeautonkuljettajia tarvitaan 4. Myynti, organisointi ja hal-

linto vaativat 0,5 henkilön työpanoksen. 

Selluhakkeen tuotanto ja toimitukset vaatii yhteensä 30 työntekijää. 17 Puunhankin-

tatoiminnon työntekijän lisäksi tarvitaan 4,5 koneenkuljettajaa jalostustoimeen. Ha-

keautonkuljettajia tarvitaan 8. Myynti, organisointi ja hallinto vaativat 0,5 henkilön 

työpanoksen. 

Pellettien tuotanto ja toimitukset vaatii yhteensä 32 työntekijää. 17 Puunhankinta-

toiminnon työntekijän lisäksi tarvitaan 5 koneenkuljettajaa jalostustoimeen. Pelletti-

linalle tarvitaan 4,5 tuotantotyöntekijää. Hakeautonkuljettajia pellettien toimituksiin 

tarvitaan 5. Myynti, organisointi ja hallinto vaativat 0,5 henkilön työpanoksen. 
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4.4.2 Pääoman tarve 

Yrityksen tarvitseman pääoman eli rahan tarve saadaan kustannuslaskentamal-

leista. Erikseen on laskettu investointitarve, varastoihin sitoutunut pääoma ja käyt-

töpääoma. 

Investoinnit 

Puunhankintaan tarvitaan neljä hakkuukonetta, kaksi kuormatraktoria ja kaksi puu-

tavara-autoa. Niiden yhteenlaskettu hankintahinta eli investointitarve on 2,2 miljoo-

naa euroa. 

Tarvittavaan tuotantoalueen eli puukentän investoinnin arvoksi lasketaan noin mil-

joona euroa. Tarvittavat materiaalinkäsittelykone raaka-aineen siirtoon sekä pyörä-

kuormaaja puolivalmisteiden siirtoon ja valmiiden tuotteiden kuormaamiseen edel-

lyttävät yhteensä puolen miljoonan euron investointeja. 

Eri jalostusketjut vaativat erilaiset investoinnit. Suurimmat investoinnit tarvitaan 

energian tuotantoon. Lämpölaitosinvestoinnin ja siihen liittyvän polttoaineenhan-

kinta- ja jalostusketjun arvoksi lasketaan 11,1 miljoonaa euroa. Lauhdesähkövoima-

laketjun investoinnin arvoksi lasketaan 29,4 miljoonaa euroa. CHP-

voimalaninvestoinnin arvoksi lasketaan 30,5 miljoonaa euroa.  

Polttohakkeen tuotantoon ja toimitukseen keskittyvän ketjun investoinnin arvoksi 

lasketaan 4,4 miljoonaan euroa. Selluhaketta tuottava ja toimittava ketju edellyttää 

5,2 miljoonan euron investointeja. Pellettejä tuottavan ja toimittavan ketjun inves-

tointien arvo on 8,7 miljoonaa euroa. Tuotteiden toimittamiseen tarvittavien ha-

keautojen määrä vaihtelee kahdesta neljään riippuen kuljetusmatkasta ja kuljetetta-

vasta tonnimäärästä. 

Varastoihin sitoutunut pääoma ja käyttöpääoma 

Puunhankinnassa on keskimäärin 229 000 euron arvoinen varasto tienvarsipi-

noissa. Tuotantolaitoksella olevan raaka-ainevaraston arvo on 295 000 euroa. 

Puunhankinnan käyttöpääomaa on 148 000 euroa. Puunhankintaan sitoutuu yh-

teensä 672 000 euroa. 
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Valmiin polttohakkeen varastoon sitoutuu 286 000 euroa. Selluhakevarastoon sitou-

tuu 116 000 euroa. Pellettivarastoon sitoutuu 400 000 euroa. Omaan energiantuo-

tantoon käytettävän polttohakkeen varastoon sitoutuu 42 000 euroa.  

Kaikkien jalostustoimintojen käyttöpääomaksi lasketaan 50 000 €. Sama summa 

varataan energiantuotannon käyttöpääomaksi.  



82 

 

5 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO, ARVIOINTI JA 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimustuloksena saatiin identifioitua toiminnot ja arvoketjun päätoiminnot eri tuo-

tantovaihtoehdoille. Tutkimuksessa laadittiin kustannuslaskentamallit pienpuun 

hankinnasta, jalostuksesta ja energiantuotannosta. Mallit laadittiin käyttäen toimin-

tokustannuslaskentaa. Tässä luvussa esitetään eri tuotantovaihtoehtojen kannatta-

vuus tuottojen ja kustannusten erotuksena.  

5.1 Yrityksen toiminnot ja niiden muodostama arvoketju 

Yrityksen toiminnasta identifioitiin Porterin arvoketjuteorian mukaiset perus- eli pää-

toiminnot sekä alemmat toiminnot, joista perustoiminnot muodostuvat. Myynti ja 

markkinointi jätettiin vähemmälle tarkastelulle. Myynnin jälkeisiä toimintoja eli pal-

veluja ei määritetty lainkaan. Yrityksen arvoketjun päätoiminnot ja toiminnot eri tuo-

tantovaihtoehdoittain on esitetty taulukossa 4.  

Tukitoimintoja ei identifioitu erikseen. Hankintatoimi sisällytettiin tulologistiikkaan. 

Tämä on toisin kuin teoriassa, jossa hankintojen arvoketjut yhdessä yrityksen arvo-

ketjun kanssa muodostavat arvojärjestelmän (Porter, 2006).  
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Taulukko 4. Yrityksen päätoiminnot ja toiminnot. 

 

Energiantuotantovaihtoehdoissa on vähemmän toimintoja koska niissä ei ole lähtö-

logistiikkaa. 

5.2 Eri jalostusketjujen kustannusrakenne ja kannattavuus 

Yritystoiminnan kannattavuutta tarkasteltiin jalostusketjuittain niiden tuottojen ja 

kustannusten erotuksena. Kustannukset laskettiin aiemmin esiteltyjen toimintokus-

tannusten yhdistelminä. Puunhankintatoiminto on kaikille yhteinen, joten se esitel-

lään ensimmäisenä. 

5.2.1 Puunhankinnan kustannusrakenne ja kannattavuus 

Pienpuun hankintakustannuksiksi tienvarsivarastolle saakka laskettiin 22,9 €/m3. 

Sitä voidaan verrata tilastoituun rankapuun hankintahintaan, joka vuoden 2016 toi-

sella neljänneksellä oli koko maan keskiarvona 22,75 €/m3 (Metsälehti, 2016.)  

Tienvarsihintaa voidaan verrata myös mäntykuitupuun hankintahintaan, joka oli ti-

lastojen mukaan noin 28 €/m3 (Metsälehti, 2016.) 

TUOTANTOVAIHTOEHTO

PÄÄTOIMINTO TOIMINTO polttohake selluhake pelletti energia

tulologistiikka puun osto ja hankinnan organisointi 1 1 1 1

hakkuu 1 1 1 1

metsäkuljetus 1 1 1 1

puun autokuljetus 1 1 1 1

valmistus varastointi 1 1 1 1

raaka-aineen siirto ja syöttö 1 1 1 1

kuorinta 1 1

haketus 1 1 1 1

kuivaus 1

pelletöinti 1

energiantuotanto 1 1

markkinointi myynti ja laskutus 1 1 1 1

lähtölogistiikka varastointi 1 1 1

siirto ja kuormaus 1 1 1

autokuljetukset 1 1 1
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Koko puunhankintaketjun toimintojen kustannusten summana lasketuksi niin sano-

tuksi laitoshinnaksi saatiin 29,5 €/m3. Sen eri osien kustannukset on esitetty taulu-

kossa 5.  

Taulukko 5. Pienpuun hankinnan kustannukset. 

  

kantohintakustannus    5,0 €/m3   17 % 

 korjuukustannus     17,7 €/m3  61 % 

 autokuljetus tehtaalle    4,5 €/m3  15 % 

 hankintaorganisaation yleiskustannus  2,1 €/m3  7 % 

 TEHDASHINTA YHTEENSÄ   29,5 €/m3  

  

 

Laitoshintaa voidaan verrata tilastoista laskettuun mäntykuitupuun tehdashintaan, 

joka on esitetty taulukossa 1. Siinä saatiin tehdashinnaksi 40,2 €/m3. Korjuukustan-

nukset ovat lähes samat, mutta muissa kustannuksissa pienpuun hankintakustan-

nukset on laskettu pienemmiksi. Merkittävimmät erot olivat kantohinnassa 7 €/m3. 

Autokuljetuskustannuksissa ero on 3 €/m3 mikä johtuu lyhemmästä kuljetusmat-

kasta. Pienempi ero eli 0,9 €/m3 on organisaation yleiskustannuksissa. 

Yrityksen pienpuunhankinnan voidaan tulkita olevan lähes kannattavaa kun sitä ver-

rataan pienpuun tilastoituun hankintahintaan. Vertailu mäntykuitupuuhun osoittaa 

suurimmaksi eroksi kantohinnat. Ero on perusteltu, koska rangaksi tehtävän puun 

mitta- ja laatuvaatimukset ovat väljemmät kuin kuitupuun. Yrityksen kustannuksia 

puunhankinnassa voidaan pitää kilpailukykyisinä, jolloin on perusteltua ostaa hak-

kuuoikeuksia sen sijaa että ostettaisiin puuta tievarteen tai tuotantolaitokselle toimi-

tettuna. 

Pienpuun kantohinta on ainoa kustannustekijä, jossa on merkittävää mahdollisuutta 

kustannusten vaihteluun. Voidaan uskoa että tarjonnan hintajouston olevan suuri. 

Kilpailu ostettavista kohteissa voi jatkossa olla huomattavasti kovempaa kuin nykyi-

sin. Leimikoiden hakkuukertymän ja korjuukustannuksiin vaikuttavien tekijöiden 
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määrittely on tärkeää, jotta metsänomistajille voidaan tarjota ostohintaa, jolla toi-

minta kannattaa ja kauppoja saadaan riittävästi tehtyä. Koska kyseessä on metsän-

omistajan kannalta metsänhoitotyö, jota harvennushakkuut aina ovat, on myös kor-

juutyön laadulla suuri merkitys kilpailuasetelmaan. 

Toinen hintakilpailukykyä lisäävä tekijä olisi hakkuuteknologinen kehitys, mutta se 

on myös kilpailijoiden saatavilla, joten se tarkoittaisi yleistä korjuukustannusten las-

kua. Tämä kuitenkin edistäisi pienpuun kilpailukykyä esimerkiksi tuontipuun suh-

teen. 

Nuoren metsän hoidon tukien vaikutus puuraaka-aineen laitoshintaan 

Pienpuun korjuuseen on mahdollista saada kestävän metsätalouden rahoituslain 

mukaista nuoren metsän hoidon tukea. Laskennassa käytetyllä korjuukertymällä 84 

m3/ha ja tukitasolla 430 €/ha laskettiin tuen olevan 5,1 euroa korjattua kuutiometriä 

kohden. Tämä on 17 % puutavaran laitoshinnasta.  

Mahdollisuus saada tukea voi vaikuttaa metsänomistajien näkemykseen kantohin-

nasta ja siten muuttaa tarjontakäyrän sijaintia. Täten tukea ei voida suoraan laskea 

laitoshintaa alentavana tekijänä. On myös muistettava että tukien takana on poliitti-

set päätökset valtion budjetista. Tällöin tukien pysyvyydelle ei ole takeita. Tästä hy-

vänä esimerkkinä on juuri voimassa oleva nmh-tukien hakusulku alkaen 7.5.2016 ja 

kestäen vuoden loppuun (Metsäkeskus, 2016).  

5.2.2 Pienpuun jalostamisen kustannusrakenne ja kannattavuus 

Pienpuun arvoketju tiivistettiin kolmeen päätoimintoon, jotka ovat raaka-aineen han-

kinta, jalostus ja tuotteiden toimitukset. Pienpuusta jalostettujen tuotteiden kustan-

nusten yhteenveto ja erittely esitetään tätä jakoa käyttäen. Poltto- ja selluhakkeen 

sekä pellettien kustannukset ja tuotot on laskettu olettaen puuraaka-aineen ja hak-

keen kosteudeksi 50 % ja kuivatiheydeksi 370 kg/m3. Raaka-aineen hankintatoimin-

non kustannukset on esitetty edellisessä luvussa. 

Pienpuun jalostuksen toimintoja ovat kaikki ne toiminnot, joita tehdään jalostusket-

jussa alkaen raaka-aineen saapumisesta tuotantolaitokselle ja päättyen siihen kun 
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valmis tuote kuormataan toimitettavaksi asiakkaalle. Poikkeuksena on valmiiden 

tuotteiden varastointi, jonka kustannukset lasketaan toimituksien kustannuksiin. 

Arvoketjun viimeisenä osana ovat toimitukset, johon lasketaan edellä mainitun tuot-

teiden varastointitoiminnon lisäksi myyntitoimintojen ja tuotekuljetustoimintojen kus-

tannukset. Toimituksista käytetään aiemmin tässä työssä termiä vaihdanta. 

Polttohakkeen tuotannon kustannusrakenne ja kannattavuus 

Valituilla kosteus- ja kuivatiheysarvoilla puuraaka-aineen ja polttohakkeen tehol-

liseksi lämpöarvoksi saapumistilassa laskettiin 8,4 MJ/kg. Käytettäväksi muuntolu-

vuksi saatiin 1,7 MWh/m3.  

Pienpuusta tuotettavan polttohakkeen kokonaiskustannuksiksi saatiin 4,1 milj. € eli 

24,3 €/MWh. Kustannusten jakautuminen on esitetty taulukossa 6. 

Taulukko 6. Polttohakkeen kokonaiskustannusten jakautuminen. 

 

raaka-aine    17,3 €/MWh   71 % 

jalostus    3,6 €/MWh   15 % 

toimitukset    3,3 €/MWh   14 % 

POLTTOHAKE YHTEENSÄ 24,3 €/MWh 

 

Polttohakkeen kustannuksista suurin osa eli 43 % on puunkorjuun kustannuksia. 

Autokuljetusten osuus kustannuksista on yhteensä 23 %. Metsänomistajille makset-

tavan kantohinnan osuus polttohakkeen kustannuksista on 12 %.  

Kun polttohakkeen myyntihinta on 22 €/MWh, ovat sen vuotuiset myyntituotot 

3,7 milj. €. Tällöin tuotot ovat pienemmät kuin kokonaiskustannukset jotka ovat 4,1 

milj. €. Täten polttohakkeeseen keskittyvä yritystoiminta on tappiollista. Tuottojen ja 

kustannusten erotus on negatiivinen, ollen -0,4 milj. €. Tuotettua yksikköä kohti las-

kettu tulos on -2,3 €/MWh, ja myynnin arvoon suhteutettu tulos on -10 %. 
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Kun laskelmaan sisällytetään nuoren metsän hoitoon tarkoitettu tuki, saadaan polt-

tohakkeen kokonaiskustannuksiksi 21,3 €/MWh, kun oletetaan että kantohinta ei 

riipu tuesta. Vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat tällöin 3,6 milj. €, ja tulos on 0,1 

milj. €. Tuotettua yksikköä kohti laskettuna tulos on 0,7 €/MWh, joka on 3 % myyn-

tihinnasta. 

Selluhakkeen tuotannon kustannusrakenne ja kannattavuus 

Puuraaka-aineesta 85 % eli 31 450 tonnia kuiva-ainetta saadaan valmistettua myy-

täväksi selluhakkeeksi. Loput 15 % on kuorta ja kuorinnan yhteydessä irtoavaa puu-

ainesta. Tämä sivutuote haketetaan ja myydään polttohakkeena.  

Tuotettavan selluhakkeen kokonaiskustannuksiksi saatiin 4,2 milj. € eli 134,9 €/tn 

ilman sivutuotteena saatavan polttohakkeen kustannuksia. Kustannusten jakautu-

minen on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Selluhakkeen kokonaiskustannusten jakautuminen. 

 

raaka-aine    79,7 €/tn   59 % 

jalostus    21,9 €/tn   16 % 

toimitukset    33,3 €/tn   33 % 

SELLUHAKE YHTEENSÄ  134,9 €/tn 

 

Selluhakkeen kustannuksista suurin osa eli 36 % on puunkorjuun kustannuksia. Au-

tokuljetusten osuus kustannuksista on yhteensä 33 %, kun puuraaka-ainetta on las-

kettu kuljetettavan 67 km ja selluhaketta 300 km. Metsänomistajille maksettavan 

kantohinnan osuus selluhakkeen kustannuksista on 10 %.  

Selluhakkeen vuotuisten myyntituotot ovat 3,7 milj. €, kun sen myyntihinnan olete-

taan olevan 130 €/tn. Täten selluhakkeen tuotanto ei ole kannattavaa, jos sivutuot-

teista ei kerry tuottoja ja kustannukset ovat lasketut 135 €/tn.. 
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Sivutuotteena saatavan polttohakkeen energiasisältö on 25 500 MWh. Kun poltto-

hakkeen oletetusta myyntihinnasta 18 €/MWh vähennetään sen tuotantokustannuk-

set 5,1 €/MWh, saadaan vuotuiseksi sivutuotteen nettotuotoksi 0,4 milj. € Tällöin 

saadaan selluhakkeen ja polttohakkeen yhteisiksi myyntituotoiksi 4 milj. €.  

Selluhakkeeseen keskittyvä yritystoiminta osoittautui kannattavaksi kun sivutuot-

teesta saatavan polttohakkeen myyntituotot huomioidaan. Tuottojen ja kustannus-

ten erotus on positiivinen ollen 0,2 milj. €. Tuotettua yksikköä kohti laskettuna tulos 

on 5,6 €/tn eli 4 % kokonaismyynnin arvosta.  

Kun laskelmaan sisällytetään nuoren metsän hoitoon tarkoitettu tuki, saadaan sel-

luhakkeen kokonaiskustannuksiksi 114,6 €/tn kun oletetaan että kantohinta ei 

muutu. Tällöin toiminta on kannattavaa jo ilman sivutuotteiden myyntituottoa. Kun 

sivutuotteen myyntituotot lasketaan mukaan, on toiminta selvästi voitollista. Vuosit-

taiset kokonaiskustannukset ovat tällöin 3,6 milj. € ja tulos on 0,9 milj. €. Tuotettua 

yksikköä kohti laskettuna tulos on 27,4 €/tn eli 19 % kokonaismyynnin arvosta. 

Pellettituotannon kustannusrakenne ja kannattavuus 

Yrityksen lasketaan tuottavan pellettejä noin 35 000 tonnia vuodessa kun pellettien 

toimituskosteus on 10 %. Pellettejä saadaan 85 % vuosittain hankittavan raaka-ai-

neen kuiva-aineesta. Sivutuotteena saadaan 15 % raaka-aineen määrästä kuoresta 

ja kuorintahävikistä muodostuvaa polttohaketta kuten selluhakkeenkin tuotannossa.  

Pellettien tuotantokustannuksiksi lasketaan 5,8 milj. € eli 167 €/tn. Kustannusten 

muodostuminen esitetään taulukossa 8. 

Taulukko 8. Pellettituotannon kustannukset 

 

raaka-aine    71,8 €/tn   43 % 

jalostus    77,4 €/tn   46 % 

toimitukset    17,3 €/tn   10 % 

PELLETIT YHTEENSÄ  166,5€/tn 

 



89 

 

Pellettituotannon kustannusrakenteesta suurin yksittäinen tekijä on puunkorjuukus-

tannus, joka on 26 % kokonaiskustannuksista. Raaka-aineen kuivauskustannukset 

ovat 16 %, ja pelletöinnin kustannukset ovat 17 % kokonaiskustannuksista.  

Pellettien myyntihinnalla 130 €/tn myyntituotot ovat 4,5 milj. € ilman sivutuotteen 

myyntituottoja. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin kokonaiskustannukset.  

Sivutuotteena saatavan polttohakkeen energiasisältö on 25 500 MWh. Kun poltto-

hakkeen oletetusta myyntihinnasta 18 €/MWh vähennetään tuotantokustannukset 

5,1 €/MWh, saadaan vuotuiseksi sivutuotteen nettotuotoksi 0,4 milj. € Tällöin saa-

daan pellettien ja polttohakkeen yhteisiksi myyntituotoiksi 4,9 milj. €. 

Pellettien tuotantoon pienpuusta keskittyvä toiminta on tappiollista kun tuottojen ja 

kustannusten erotus on -0,8 milj. €. Tuotettua pellettitonnia kohti laskettuna se on -

24,2 €/tn. Myynnin kokonaisarvoon suhteutettuna tulos on -17 %.  

Kun laskelmaan sisällytetään nuoren metsän hoitoon tarkoitettu tuki, saadaan pel-

lettituotannon kokonaiskustannuksiksi 154 €/tn, kun oletetaan että kantohinta ei 

muutu. Vaikka sivutuotteen myyntituotot lasketaan mukaan, on toiminta edelleen 

tappiollista. Vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat tällöin 5,4 milj. € ja tulos on tap-

piollinen 0,4 milj. €. Tuotettua yksikköä kohti laskettuna tulos on -11,8 €/tn eli -8 % 

kokonaismyynnin arvosta. 

Pellettien tuotanto on kannattavaa jos pelletin hinta on vähintään 155 €/tn. Jos 

raaka-aineen hankintaan lasketaan mukaan nuoren metsän hoidon tuki, on pellet-

tien tuotanto kannattavaa, kun tuotteen myyntihinta on yli 142 €/tn. 

5.2.3 Energiantuotannon kustannusrakenne ja kannattavuus 

Mahdollisina tuotantosuuntina on kolme erilaista energiantuotantoon keskittyvää 

vaihtoehtoa. Niissä kaikki hankittava pienpuu muutetaan lämpö- tai sähköenergi-

aksi. Myös niiden yhteistuotantovaihtoehto huomioidaan. 

Koko hankintamäärän sisältämäksi energiaksi lasketaan 170 200 MWh, kun puu-

määrä on 100 000 m3, ja sen kosteus on 50 %. Polttoaineen hankinta- ja valmistus-

kustannusten summaksi lasketaan 3,6 milj. € eli 21 €/MWh. 
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Lämmöntuotannon kustannusrakenne ja kannattavuus 

Lämmöntuotannon hyötysuhteeksi oletetaan 85 % kun tuotetaan ainoastaan läm-

pöä. Tällöin myytävää lämpöenergiaa saadaan 144 670 MWh.  

Tuotettua lämpöenergiayksikköä kohti laskettu polttoainekustannus on 24,7 €/MWh. 

Lämmöntuotannon muiksi kustannuksiksi saadaan 7,9 €/MWh. Lämmöntuotannon 

kokonaiskustannukset ovat 4,7 milj. € eli 32,6 €/MWh. 

Lämpöenergian myyntihinnaksi oletetulla 37 €/MWh saadaan myyntituotoiksi 

5,4 milj. €. Tällöin myyntituottojen ja kustannusten erotuksena saadaan voittoa 

0,6 milj. €. Tuotettua lämpöenergiayksikköä kohti laskettu voitto on 4,4 €/MWh. 

Myyntiin suhteutettu voitto on 11 %. 

Kun polttoaineenhankinnassa huomioidaan nuoren metsän hoitoon tarkoitettu tuki, 

saadaan polttoaineen hinnaksi laskettua 18 €/MWh. Tuotettua lämpöä kohden polt-

toainekustannus on tällöin 21,2 €/MWh. Kokonaiskustannukset ovat tuki huomioi-

den 4,2 milj. €. Myyntituottojen pysyessä ennallaan, saadaan voitoksi laskettua 

1,1 milj. €. Tuotettua lämpöenergiayksikköä kohti laskettu voitto on 7,9 €/MWh. 

Myyntiin suhteutettu voitto on 21 %. 

Ilman tukea lämmöntuotanto on kannattavaa vielä 33 €/MWh myyntihintaan saakka. 

Nuoren metsän hoidon tuen kanssa lämmöntuotanto on kannattavaa, kun myynti-

hinta on enemmän kuin 30 €/MWh.  

Sähköntuotannon kustannusrakenne ja kannattavuus 

Kun tuotetaan niin sanottuna lauhdesähköntuotantona yksinomaan sähköä, olete-

taan hyötysuhteeksi 30 %. Tällöin myytävää sähköenergiaa saadaan 51 060 MWh.  

Tuotettua sähköenergiayksikköä kohti laskettu polttoainekustannus on 70 €/MWh. 

Sähköntuotannon muut kustannukset ovat 28 €/MWh. Sähköntuotannon kokonais-

kustannukset ovat 5,0 milj. € eli 98 €/MWh. 

Sähköenergian myyntihinnaksi oletetulla 30 €/MWh saadaan myyntituotoiksi 

1,5 milj. €. Tällöin myyntituottojen ja kustannusten erotuksena saadaan tappiota 
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3,5 milj. €. Tuotettua sähköenergiayksikköä kohti laskettu tappio on 68,2 €/MWh. 

Myyntiin suhteutettu tappio on 227 %. 

Kun polttoaineenhankinnassa huomioidaan nuoren metsän hoitoon tarkoitettu tuki, 

saadaan polttoaineen hinnaksi laskettua 18 €/MWh. Tuotettua sähköenergiaa koh-

den polttoainekustannus on tällöin 60 €/MWh. Kokonaiskustannukset ovat tuki huo-

mioiden 4,5 milj. €. Myyntituottojen pysyessä ennallaan, saadaan voitoksi laskettua 

3,0 milj. €. Tuotettua lämpöenergiayksikköä kohti laskettu tappio on 58 €/MWh. 

Myyntiin suhteutettu tappio on 194 %. 

Jos laitos saa metsähakevoimalan syöttötariffia 18 €/MWh, lasketaan sähkön myyn-

tihinnaksi tällöin 48 €/MWh. Ilman nuoren metsän hoidon tukea tulee tappioksi 

50 €/MWh. Jos molemmat tuet lasketaan mukaan, tulee tappioksi 40 €/MWh.  

Edellä esitettyjen perusteella voidaan todeta lauhdesähkön tuottamisen olevan ras-

kaasti tappiollista vallitsevalla sähkön hintatasolla. Herkkyysanalyysi osoitti että 

sähkön hinnan olisi oltava noin 70 €/MWh jotta molemmat tuet hyödyntäen voimala 

saisi kulunsa katettua. Vastaavasti ilman tukia tuotetun sähkön hinnan tulisi olla noin 

100 €/MWh jotta pienpuusta tuotetun lauhdesähkön kustannukset tulisi katetuksi. 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon kustannusrakenne ja kannattavuus 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sähköntuotannon hyötysuhteen oletetaan 

olevan 25 % ja lämmöntuotannon 55 %. Tällöin voimalan vuosituotanto on 

42 550 MWh sähköenergiaa ja 93 610 MWh lämpöenergiaa.  

Polttoainekustannus on 3,6 milj. € ja voimalan muut kustannukset ovat 3,5 milj. €. 

Täten voimalan kustannukset ovat yhteensä 7,1 milj. €.  

Sähkön ja lämmön myyntihinnat ovat samat kuin erillistuotannossa eli 30 €/MWh ja 

37 €/MWh. Yhteistuotannon myyntituotot ovat sähköstä 1,3 milj. €. ja lämmöstä 

3,5 milj. €. Myyntituottojen summa on 4,7 milj. €. 

Yhteistuotannon kustannukset ovat 2,3 milj. € suuremmat kuin tuotot, jolloin toi-

minta on raskaasti tappiollista. Tappio on 49 % myynnin yhteisarvosta.  
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Jos yhteistuotantoon käytettävän pienpuun korjuuseen saadaan nuoren metsän hoi-

don tukea, kasvavat tuotot noin 0,5 milj. €. Tällöin tappiota muodostuu 1,8 milj. €, 

mikä on 38 % myynnistä. 

Kun lasketaan yhteistuotannolle tukea puuhakevoimalan syöttötariffin mukaan läm-

pöpreemiolla korotettuna, voidaan sähkön myyntihintana käyttää 103,5 €/MWh. Täl-

löin myyntituotot ovat 7,9 milj. € kokonaiskustannuksia suurempi. Voittoa kertyy 

0,8 milj. € eli 10 %. 

Jos syöttötariffin lisäksi puunhankintaan saadaan nuoren metsän hoidon tukea, 

muuttuu yhteistuotanto enemmän voittoa tuottavaksi. Voitto on 1,3 milj. € kokonais-

kustannuksia suurempi. Voittoa kertyy tällöin 25 %. 

Yhteistuotanto on paremmin kannattavaa kuin sähkön erillistuotanto, mutta huo-

nommin kannattavaa kuin lämmön erillistuotanto. Jos yhteistuotantoon saa tukea, 

voi se olla kannattavaa. Ilma tukea yhteistuotannon lasketaan olevan kannattavaa 

jos sähkön markkinahinta on 85 €/MWh tai enemmän. Metsänhoidon tuen kanssa 

laskettuna yhteistuotanto on kannattavaa kun sähkön hinta on vähintään 73 €/MWh. 

5.3 Yritystoiminnan muut edellytykset: työvoima ja pääoma 

Raaka-aineen lisäksi muita merkittäviä tuotannontekijöitä ovat työvoima ja pääoma. 

Niiden tarve laskettiin kustannuslaskentamalleista otetuista lukuarvoista.  

Työvoiman tarve tuotantovaihtoehdoittain 

Yrityksen työvoimantarve vaihtelee tuotantoketjuittain. Pellettituotanto työllistää eni-

ten eli 32 henkeä. Vähiten työllistäviä ovat kaikki kolme energiantuotantovaihtoeh-

toa koska niissä ei tarvita tuotteiden autokuljetukseen työntekijöitä. Eri vaihtoehtojen 

työvoiman tarve työtehtäväryhmittäin esitetään taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Työntekijöiden tarve tuotantoketjuittain. 

 TUOTANTOVAIHTOEHTO  

 poltto- sellu- puu- energian- 

TYÖTEHTÄVÄ hake hake pelletti tuotanto 

toimihenkilö 2,5 2,5 2,5 2,3 

metsäkoneenkuljettaja 11,5 11,5 11,5 11,5 

kuorma-autonkuljettaja 7,5 11,5 8,5 3,5 

tuotantotyöntekijä 4,0 5,5 9,5 5,5 

YHTEENSÄ 25,5 31,0 32,0 22,8 

Työntekijöiden tarve tulee huomioida yritystoimintaa suunniteltaessa sekä määrälli-

sesti että laadullisesti. Pätevien työntekijöiden puute voi aiheuttaa ongelmia erityi-

sesti yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. 

Joihinkin tehtäviin vaaditaan erityisiä pätevyyksiä, mikä pitää huomioida jo yritystoi-

mintaa suunniteltaessa. Näitä tehtäviä ovat muun muassa kuorma-autokuljettajat ja 

joissain energiantuotantovaihtoehdossa laitoksen käyttämisestä vastuussa olevat 

henkilöt.  

Työntekijämäärät tulee olla selvillä myös suunnitellun tuotannon työllistävän vaiku-

tuksen kannalta. Tätä tietoa tarvitaan muun muassa mahdollisia investointiavustuk-

sia haettaessa. 

Pääoman tarve tuotantovaihtoehdoittain 

Yrityksen toimintaan tarvittavan pääoman tarve muodostuu koneisiin ja laitteistoihin 

sekä toimitiloihin tarvittavien investointien, käyttöpääoman ja varastoihin sitoutu-

neen pääoman summana. Ne esitellään seuraavassa tuotantosuunnittain. 

Polttohaketta tuottavan ketjun pääoman tarve on yhteensä 5,4 milj. € Siitä inves-

toinnit ovat 4,4 milj. €. Käyttöpääomaa lasketaan tarvittavan 0,2 milj. € ja varastoihin 

sitoutuu 0,8 milj. €.  

Selluhaketta tuottavan ketjun pääoman tarve on yhteensä 6,1 milj. € miljoonaa eu-

roa. Siitä investoinnit ovat 5,2 milj. €. Käyttöpääomaa lasketaan tarvittavan 

0,2 milj. € ja varastoihin sitoutuu 0,6 milj. €. 
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Pellettiä tuottavan ketjun pääoman tarve on yhteensä 9,9 milj. €. Siitä investoinnit 

ovat 8,7 milj. €. Käyttöpääomaa lasketaan tarvittavan 0,2 milj. € ja varastoihin sitou-

tuu 0,9 milj. €. 

Lämpöä tuottavan ketjun pääoman tarve on yhteensä 11,9 milj. €. Siitä investoinnit 

ovat 11,1 milj. €. Käyttöpääomaa lasketaan tarvittavan 0,2 milj. € ja varastoihin si-

toutuu 0,6 milj. €. 

Lauhdesähköä tuottavan ketjun pääoman tarve on yhteensä 30,2 milj. €. Siitä in-

vestoinnit ovat 29,4 milj. €. Käyttöpääomaa lasketaan tarvittavan 0,2 milj. € ja va-

rastoihin sitoutuu 0,6 milj. €. 

Sähköä ja lämpöä yhteistuotantona tuottavan ketjun pääoman tarve on yhteensä 

30,5 milj. €. Siitä investoinnit ovat 30,5 milj. €. Käyttöpääomaa lasketaan tarvittavan 

0,2 milj. € ja varastoihin sitoutuu 0,6 milj. €. 

Edellä esitetyistä pääoman tarvetta kuvaavista laskelmista huomataan, että erityi-

sesti voimalat eli sähkön tuotantoon tarkoitetut laitteistot vaativat huomattavasti suu-

rempia investointeja kuin haketta tuottavat tuotantoketjut. Myös pelletin valmistuk-

seen tarvittava laitteisto vaatii merkittävän investoinnin, koska siihen kuuluu pelle-

tintuotantolaitteiston lisäksi kuivuri-investointi. 

5.4 Mallinnetusta yrityksestä todelliseksi yritykseksi 

Kuten aiemmin on jo todettu, on malli aina yksinkertaistettu kuva todellisuudesta. 

Tässäkin tapauksessa kuvitteellisen kohdeyrityksen toiminta poikkeaa useassa asi-

assa siitä, mitä mahdollisesti toteutuva yritystoiminta tulisi olemaan.  

Verkostoituminen 

Merkittävin eroavaisuus esimerkkiyrityksen ja oletetun toteutuvan yrityksen välillä 

on se, että mallissa kohdeyritys tekee itsenäisesti kaikki toiminnot. Jos mallin kaltai-

nen yritystoiminta käynnistyisi siinä laajuudessa kuin sitä on tarkasteltu, tulee toteu-

tus olemaan usean yrityksen muodostama verkosto. Todennäköisimpiä ulkoistettuja 
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toimintoja ovat puutavaran korjuu eli metsäkonetyöt sekä puutavaran autokuljetuk-

set. Suomessa ei ole yhtään suurempaa metsäteollisuusyritystä, joka omana toi-

mintona puunhankinnan kone- ja kuljetustöitä tekisi. Toisin sanoen kaikki toiminnot 

toteutetaan alihankintoina. Jos kuitenkin kone- ja autokalustoa päädytään operoi-

maan itse, on investointien keventämiseksi mahdollista käyttää leasing –ratkaisuja 

kaluston hankinnassa.  

Myös tuotekuljetukset tulisivat yhteistyökumppaneiden hoidettavaksi. Kuljetusmää-

rät ovat riittävän suuria, jotta jo yrityksen suunnitteluvaiheessa tulee huomioida use-

amman vaihtoehdon käyttö tuotekuljetuksissa. Näitä vaihtoehtoja ovat juna- ja alus-

kuljetukset. Niistä todennäköisempi on junakuljetus, koska yritys sijoittunee sisä-

maahan, jossa ainoa aluskuljetusreitti kulkee Saimaan vesistöalueella, eikä sekään 

ole ympärivuotisesti käytössä. Täten sijoittuminen rautatien kuormausalueelle olisi 

yritykselle suuri etu. Jatkossa tästä lienee vielä enemmän etua, kun Suomeen on 

viimeinkin saatu kilpailua ja joustavuutta tavarajunaliikenteeseen. On kuitenkin 

mahdollista, että junakuljetuksia hyödyntääkseen yrityksen on luotava kuljetusket-

juja, joissa tarvitaan autokuljetuksia ennen ja jälkeen junakuljetuksen. 

Puukentän materiaalinkäsittelykoneen ja tuotantolaitoksen pyöräkuormaajien osalta 

alihankinnan käyttäminen ei ole niin helposti toteutettavissa, koska molempien ko-

neiden kuljettajat vastaavat myös tuotantoprosessien valvonnasta. Toisaalta mate-

riaalin siirroista vastaavien intressissä on tuotantoprosessin sujuva toiminta, koska 

ilman sitä ei ole tarvetta siirtää raaka-ainetta tai tuotteita.  

Myös valmistavat koneet ja laitteet sekä energiantuotannon laitteistot voivat olla eri 

toimijoiden omistuksessa. Myös laitetoimittajat voivat omistaa ja ylläpitää laitteistoja. 

Tällöin kyseessä voi olla huoltoleasing. Myös yhteisomistusratkaisut tulevat harkit-

tavaksi. 

Alihankinnan sijaan on parempi käyttää käsitettä verkostoituminen tai arvoverkosto, 

koska alihankintaan kuuluu vahvasti tilaaja-tuottaja tai jopa isäntä-renki rakenne. 

Pisimmälle vietynä verkostoituminen voi olla eri toiminnoista vastaavien yritysten 

ristiin omistamista. Omistajuuden jakaantuessa myös investointikyvyn voi olettaa 

kasvavan.  
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Toiminnan rajaaminen tai laajentaminen 

Yritystoiminta voi olla kannattavampaa, jos yritys keskittyy vain osaan tarkastelluista 

toiminnoista. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kuitenkin tarkastella kokonaisia 

arvoketjuja, koska pitkällä aikavälillä ketjun on oltava kokonaan kannattava, jotta 

osa siitä olisi kannattava. Laskentamallit mahdollistavat tarkastella eri osien eli toi-

mintojen kannattavuutta. On mahdollista, että yritys ostaa kaiken puun laitokselle 

toimitettuna muilta alan toimijoilta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi jos mark-

kinatilanne raaka-ainemarkkinoilla osoittautuu sellaiseksi, että yritys ei saa puuta 

ostettua samaan hintaa kuin perinteiset toimijat, jotka tekevät muutenkin kauppaa 

metsänomistajien kanssa. 

Toisena vaihtoehtona on yrityksen toiminnan laajentuminen. Tällöin tulee huomioida 

mahdollisuus palvelujen myyntiin. Se voi tarkoittaa esimerkiksi taimikonhoitopalve-

luja metsänomistajille kohteissa, joissa harvennettava puusto on niin pientä että sitä 

ei kannata korjata, vaan se ainoastaan kaadetaan maahan. 

Yritys voi laajentaa toimintaansa myös myynnin jälkeisten palvelujen suuntaan. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi lämpöyrittäjyyttä siten että yritys tuottaa useammassa 

paikassa lämpöä omilla laitteillaan asiakkaiden kiinteistöissä.  

Yritys voi myös laajentaa polttoainetuotantoaan korkeamman jalostusasteen tuot-

teiksi. Tällöin tuotteet olisivat neste- tai kaasumaisia ja jopa liikennepolttoaineeksi 

sopivia. Myös niin sanottu musta pelletti eli hiilletty tai höyryräjäytetty pelletti on 

mahdollinen vaihtoehto. Polttoaineiden jalostaminen kannattavasti vaatinee suuren 

volyymin ja siten mittavia investointeja. 

Tuotantoketjujen yhdistäminen ja optimointi 

Tutkimuksen laskenta toteutettiin niin, että eri toiminnot olivat toisilleen vaihtoehtoi-

sia. Ainoastaan jalostusketjuissa, joissa puuraaka-aine kuoritaan, laskettiin tehtä-

vän polttohaketta selluhakkeen tai pellettien sivutuotteena. Jatkotutkimuksissa on 

ehdottomasti selvitettävä erilaisten tuotantoketjujen yhdistämisen hyötyjä. Laadi-

tuista laskentamalleista voidaan jalostaa optimointimalli, jolla saadaan laskettua 

edullisin yhdistelmä jo tutkittuja tuotantoketjuja yhdistämällä. 
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Kohdeyritys voi käyttää itse tuottamaansa sähköä, jolloin se säästää siirtokustan-

nukset, sähkömarkkinoilla toimivan yrityksen ottaman osan hinnoista ja 2 MVA säh-

köntuotantotehoon saakka myös sähköveron. Tällöin sähkön arvoksi voidaan las-

kea 75 €/MWh, mikä on ostosähkön hinta tuotantotoimintojen kustannuslasken-

nassa. 

Esimerkki optimoitavasta jalostusketjusta 

Puunhankinnassa pölkyt erotellaan puulajeittain. Männyt ja kuuset kuoritaan ja ha-

ketetaan. Saadut hakkeet seulotaan. Hake, josta on erotettu hintaa alentava hieno-

jae pois, myydään selluhakkeena. Seulottu hienojae ohjataan kuivattavaksi ja käy-

tettäväksi pellettien raaka-aineeksi. Kuoresta tehdään polttohaketta. Polttohak-

keeksi tehdään myös lehtipuut koivua lukuunottamatta. Koivut kuoritaan. Kuoritusta 

koivusta tehdään joko selluhaketta tai hyvälaatuista klapia. Polttohake käytetään 

omassa CHP-tuotannossa. Siitä saatu sähkö käytetään oman laitoksen tarpeisiin. 

Lämpö käytetään pellettien raaka-aineen, klapien ja polttohakkeen kuivattamiseen 

sekä talvella kuorittavien pölkkyjen kuoren sulattamiseen. 

Hävikin ja voittotavoitteen huomioiminen 

Lähes kaikessa teollisessa tuotannossa esiintyy hävikkiä joko materiaalihukkana tai 

materiaalin muuttumisena vähempiarvoiseksi sivutuotteeksi. Tämän tutkimuksen 

laskelmiin ei sisällytetty hävikkiä kaikilta osin. Se huomioitiin energiantuotannon 

hyötysuhteissa, joissa osa polttoaineen sisältämästä energiasta poistuu lämpönä, 

jota ei voida hyödyntää. Kuorintahävikki laskettiin mukaan kuoren osuuteen, joka 

siirrettiin lopputuotteen määrästä sivutuotteen määrään. 

Kohdeyrityksen raaka-aineena on puu, jolloin hävikkiä tapahtuu niin, että kaikki puu 

joka metsänomistajilta ostetaan, ei päädy asiakkaille myytäviksi tuotteiksi. Mitattua 

puutavaraa jää metsiin ja tienvarsipinojen pohjille. Aina kun puutavaraa käsitellään, 

sitä rikkoutuu ja silppuuntuu jonkin verran. Useimmiten silppu kerätään puukentiltä 

maa-aineksen sekaisena jätteenä kaatopaikalle vietäväksi. 

Puuraaka-ainetta häviää myös näkymättömästi mikrobitoiminnan takia. Toisin sa-

noen puun kuiva-ainetta häviää lahottajasienten ja bakteeritoiminnan seurauksena 
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aina kun lämpötila ja kosteus ovat niille suotuisalla alueella. Ilmiö on havaittavissa 

kuiva-aineen katoamisen lisäksi biomateriaalikasojen lämpenemisenä, jota jopa it-

sesyttymiseen saakka esiintyy. Huonoimmillaan voidaan menettää pari prosenttia 

kuiva-aineesta kuukaudessa. 

Pienpuuta jalostavan yrityksen yhtenä menestystekijänä voidaan pitää materiaali- 

ja energiatehokkuutta. Materiaalitehokkuus voidaan tiivistää siihen että yritys pyrkii 

myymään kaiken ostamansa materiaalin ja siten että vähempiarvoisten sivutuottei-

den, jota tässä tapauksessa edustaa polttohake, osuus pyritään minimoimaan. 

Energiatehokkuutta taas edustaa pyrkimys mahdollisimman kuivaan polttohakkee-

seen niin sanottua hukkalämpöä hyödyntäen. 

Tämän tutkimuksen laskelmiin ei lisätty yrityksen voittotavoitetta, koska voitto ei ole 

kustannus. Sitä ei kuitenkaan voi kokonaan jättää huomioimatta, koska voitontavoit-

telu on yksi merkittävimmistä yritystoiminnan motiiveista. Hyvinä vuosina kerätyt 

voitot helpottavat yrityksen selviämistä huonompien aikojen ohi. Voitot helpottavat 

myös yritystoiminnan kehittämistä ja laajentamista. 

Käyttöaste ja markkinatilanne 

Tässä tutkimukset kannattavuuslaskelmat on tehty normaalin eli täyden käyttöas-

teen mukaan. Yrityksen tulee varautua siihen että käyttöaste voi olla normaalia suu-

rempi tai pienempi. Tällöin yrityksen kannattavuus voi parantua tai heiketä. Myös 

työvoiman tarve muuttuu käyttöasteen muuttuessa.  

Laskentamalleissa kustannukset on jaettu kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Tä-

ten niistä on muodostettavissa kustannussuorien yhtälöt. Niillä voidaan laskea kus-

tannukset eri käyttöasteilla.  

Merkittävin käyttöasteeseen vaikuttavat tekijät ovat markkinatilanteet sekä raaka-

aine että tuotemarkkinoilla. Kysynnän ja tarjonnan muuttuessa muuttuvat myös hin-

nat.  
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5.5 Pienpuuhun perustuvan yritystoiminnan SWOT -analyysi 

Pienpuun hankintaan perustuvan yritystoiminnan merkittävimmät vahvuudet, heik-

koudet, mahdollisuudet ja uhat on esitetty taulukossa 10. Taulukossa on esitetty 

kohdeyrityksen sisäisiä tekijöitä vahvuuksina ja heikkouksina. Niihin yritys voi itse 

vaikuttaa. Mahdollisuudet ja uhat taas ovat ulkoisia tekijöitä, joihin yritys ei suoraan 

voi merkittävästi vaikuttaa. Yritys voi hyötyä niistä, tai sitten yrityksen on sopeudut-

tava niihin.  
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Taulukko 10. SWOT-analyysi. 

 

 

VAHVUUDET HEIKKOUDET

keskittyminen pienpuuhun pienpuun korkeat

ja yhteen tai muutamaan korjuukustannukset

tuotteeseen

suuri investointien tarve

pienemmät kokonais-

kuljetuskustannukset käsittelykertojen 

lisääntyminen

eri tuotantoketjujen

yhdistämisen edut ristiinkuljettamisen

kustannukset

mahdollisuus toimia

arvoverkostona sähköntuotannon

pieni hyötysuhde

skaalautuvuus

tuotettulle lämpöenergialle

monistettavuus on oltava ostaja lähietäisyydellä

MAHDOLLISUUDET UHAT

valtavat määrät nuoren metsänomistajien

metsän hoitohakkuukohteita vähäinen pienpuukohteiden

ostettavaksi tarjonta tai kovat hintaodotukset

biojalostamoiden aiheuttama yhden tai muutaman

kysynnän kasvu suuren ostajan 

selluhakemarkkinat

uusiutuvan energian

kysynnän kasvu kaikille tuotteille ei ole

avoimia markkinoita

yhteiskunnnan tuet

poliittiset päätökset

sähkön hinnan nousu metsien vaikutuksesta

hiilitaseeseen

korjuuteknologian kehittymisen

tuoma kustannusten lasku matala sähkön hinta
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Vahvuudet 

Yrityksen vahvuutena verrattuna suurimpaan osaan sen kilpailijoista on keskittymi-

nen yksinomaan pienpuun hankintaan. Suurin osa puunhankintayrityksistä hankkii 

puuta tehdasintegraateille tai sahoille, jolloin ne keskittyvät järeämpirunkoisiin lei-

mikkoihin. Kuitupuun kysyntä on tosin niin voimakkaassa kasvussa, että uusille 

biojalostamoille hankittaneen jatkossa yhä enemmän pienpuuta. Erikoistuminen 

pienpuuhun mahdollistaa paremmin kehittyvän korjuuteknologian hyödyntämisen 

verrattuna kilpailijoihin, jotka ovat pakotettuja käyttämään kaikille leimikoille sopivia 

yleiskoneita. 

Esitetyllä toimintamallilla, jossa sellutehtaalle kuljetettava puu 67 kilometrin autokul-

jetuksen jälkeen kuoritaan pienkuorimolla, ja tämän jälkeen jatketaan 15 % pienem-

män raaka-ainemäärän kuljettamista loput 300 kilometriä, saadaan huomattavaa 

etua logistiikkakustannuksissa. Kuljetettava materiaalimäärä pienenee juuri vähem-

piarvoisen polttohakkeen osalta, joka voidaan hyödyntää joko laitoksella, jossa kuo-

rinta toteutetaan tai jossain pienemmän kuljetusmatkan päässä. Jalostamalla puuta 

pelletiksi jää kuljetettava massa noin puoleen alkuperäisestä. 

Tässä tutkimuksessa ei laskettu eri jalostusketjujen yhdistämisestä saatavaa sääs-

töä, mutta sellaisia on todennäköisesti osoitettavissa jatkotutkimuksissa. Edelli-

sessä luvussa on esitetty yhdistelmä, jonka voi olettaa olevan kustannustehok-

kaampi kuin tutkitut yhden jalostusketjun ratkaisut.  

Pienpuun jalostamiseen voi muodostua arvoverkosto, jossa eri toimijat edistävät 

toistensa toimintaedellytyksiä. Tällöin voi yhdessä luotu arvonlisä olla suurempi kuin 

yksi yritys tai perinteinen alihankintaketjuihin tukeutuva organisointimalli voivat tuot-

taa. 

Tutkittujen ja esitetyn jalostusketjun kapasiteetti voi olla jotain muuta kuin tähän tut-

kimukseen valittu tasaluku. Toisin sanoen laitoksen mittakaava eli skaala voi olla 

esimerkkiyrityksestä huomattavastikin poikkeava. Tässäkin on tarvetta jatkotutki-

mukselle, jossa optimoidaan laitoskoko. Merkittävä tekijä on puunjalostuskoneiden 

ja energiantuotantolaitosten investointikustannusten muuttuminen kapasiteetin 
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muuttuessa. Toinen vaikuttava tekijä on kuljetusetäisyyksien muuttumisen vaikutus 

kokonaiskustannuksiin. 

Kun edellä esitettyjen perusteella on selvitetty optimi tuotantorakenne ja laitoskoko, 

voidaan etsiä kartalta uusia alueita, joissa on mahdollisuuksia samanlaisen yritys-

toiminnan käynnistämiselle. Täten saman tyyppisiä yrityksiä voidaan ikään kuin mo-

nistaa lisää useampia. Niiden ei tarvitse olla suoria kopioita edellisistä, vaan jokai-

sen speksit voidaan laskea tapauskohtaisesti. 

Heikkoudet 

Kustannuslaskelmista käy ilmi pienpuun korkeat korjuukustannukset. Hakkuukus-

tannukset ovat suurin eroteltavissa oleva kustannus kaikissa tarkastelluissa jalos-

tusketjuissa. Varmin tapa kustannusten alentamiseen on hakkuun tuottavuuden 

nostaminen. Toisin sanoen hakkuukoneen vuodessa hakkaamaa puumäärää nos-

tamalla saadaan kokonaiskustannuksia pienennettyä. 

Tarkasteltava ala on pääomavaltainen eli investointeja vaativa. Tällöin kynnys yri-

tystoiminnan aloittamiseen on korkea. Etenkin energiantuotantoon päättyvät jalos-

tusketjut vaativat suuria investointeja laitteistoon, joka yksittäin toteutettuina ja han-

kalasti jälleenmyytävinä ovat vakuusarvoltaan sellaisia, että yritykseltä vaaditaan 

mittavaa omarahoitusosuutta. 

Yritykselle valittu toimintamalli johtaa osittain siihen, että raaka-ainetta ja valmiita 

tuotteita kuljetetaan vastakkaisiin suuntiin. Tällöin kuljetuskustannukset ovat suu-

remmat kuin vaihtoehdossa, jossa materiaali virtaa koko ajan loppukäyttäjää kohti. 

Sama haitallinen ilmiö tosin tapahtuu metsäteollisuudessa yleisesti, koska edullisin 

eli pienin hankinta-alue on ympyrän muotoinen ja tuotteet on ympyrän keskeltä si-

jaitsevalta tehtaalta kuljetettava kuluttajille tai jatkojalostettavaksi.  

Valitusta teknologiasta riippumatta polttoaineen sisältämästä energiamäärästä saa-

daan alle puolet muutettua sähköenergiaksi. Pientuotannossa tämä sähköntuotan-

non hyötysuhde on vielä suurtuotantoa alhaisempi. Koska palamisprosessin hyöty-

suhde on varsin korkea, tulee sähköntuotantoprosessista hukkalämpöä. Tämän 
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hukkalämmön hyödyntäminen on edellytys yritystoiminnan kannattavuudelle kun 

biomassasta tuotetaan sähköä. 

Mahdollisuudet 

Suomessa on nuoren metsän hoitotöissä mittavat määrät kohteita, joissa harven-

nushakkuu olisi pitänyt jo tehdä tai pitäisi tehdä lähivuosina. Täten tarkastelun koh-

teena olevalle yritystoiminnalle on raaka-ainetta runsaasti tarjolla. 

Suomessa on useita uusia biojalostamoita suunnitteilla ja ensimmäinen uuden pol-

ven sellutehdas on Äänekoskelle valmistumassa. Tällöin kuitupuun kysyntä tulee 

yhä kasvamaan. 

Tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ovat kovat. Suomessa tämä 

väistämättä tarkoittaa metsäenergian käytön lisäämistä. Suurin potentiaali metsä-

hakkeen tarjonnassa on nuorten metsien harvennushakkuissa eli pienpuussa. 

Koska poliittinen mielipide on vahvasti uusituvan energian puolesta ja metsäenergia 

on siten positiivisessa nousussa, on odotettavissa että siihen tullaan jatkossakin yh-

teiskunnan tukia osoittamaan. Suorien tukien lisäksi edullinen verokohtelu ja pääs-

tökauppa suosivat biopolttoaineita. Liikennepolttoaineisiin on lakisääteinen velvoite 

lisätä biokomponenttia. Tätä osuutta ollaan Suomessa ilmeisesti nostamassa. 

Sähkön markkinahinta on pitkään pohjoismaisilla markkinoilla pysynyt matalana. 

Nopeaa nousua ei ole ennustettavissa. Pitkällä aikavälillä energian hinnan uskotaan 

kuitenkin nousevan. Tätä nopeuttanevat kivihiilestä luopumista tukevat päätökset. 

Jos sähkön hinta nousee riittävästi, voi pienpuusta tuotetusta sähköstäkin tulla kil-

pailukykyistä. 

Pienpuun hakkuussa lienee vielä monta kehitysaskelta ottamatta. Nykyinen joukko-

hakkuu on jo askel oikeaan suuntaan, mutta vielä enemmän runkoja ja siten myös 

kuutiometrejä tunnissa tekeviä konemalleja saataneen markkinoille tulevina vuo-

sina. 
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Uhat 

Pienpuuhun perustuvassa yritystoiminnassa raaka-aineen omistavat metsänomis-

tajat ovat ratkaisevassa asemassa. Jos he odottavat saavansa pienpuusta merkit-

täviä puunmyyntituloja, ei pienpuun hankinta ole kannattavaa. Täten on tärkeä 

saada heidät näkemään pienpuuhakkuut enemmän metsänhoitotyönä kuin ylimää-

räisenä tulonlähteenä, joka syntyy jättämällä aiempia metsähoitotöitä väliin. 

Suomessa on vain kolme yritystä, joilla on sellutehtaita tai biojalostamoita. Tähän 

saakka niillä on ollut kuitupuu- ja sahahakekaupan ohjat tiukasti hallussa. Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltu toimintatapa jalostaa pienpuu selluhakkeeksi on uusi. Tä-

ten ei vielä ole tietoa, miten perinteiset kuitupuun ostajat tulevat suhtautumaan sii-

hen, että uudet toimijat kilpailisivat osin samoista puukauppakohteista. Vastaus ky-

symykseen saadaan, kun tiedetään onko tulevaisuudessa kuitupuusta myyjän vai 

ostajan markkinat. 

Selluhakkeelle ei Suomessa ole vielä avoimia markkinoita, joista olisi tilastoitua hin-

tatietoa saatavilla. Kuten edellä todettiin, ei pienpuusta tehtyä selluhaketta vielä 

markkinoilla juuri olekaan. Samaan käyttötarkoitukseen toimitetaan sahahaketta, 

mutta sen kauppahintaa ei julkaista, koska kaikki kaupat käydään metsäteollisuus-

yritysten välillä. Samaan tapaan yksityiset sahat myyvät hakkuissaan tulleen kuitu-

puun suorilla yritysten välisillä kaupoilla kolmelle sellutehtaita omistavalle suuryri-

tykselle. Näillä kolmella on myös mittavaa kuitupuun tuontia ulkomailta, joten ne ei-

vät ole yksinomaan kotimaan puutoimitusten varassa. Täten pienpuusta tehtyä ha-

ketta myyvällä yrityksellä ei ainakaan vielä ole luvassa helppoa aloitusta selluhake-

markkinoilla. 

Metsänhoitoon ja uusiutuvan energian tuotantoon on Suomessa saatavilla useita eri 

tukimuotoja. Niissä on vaihtelevia ehtoja, ja niiden kesto on osin epäselvä. Täten 

yritystoimintaa näillä aloilla suunnittelevan on syytä olla varovainen tehdessään 

kannattavuuslaskelmia. Seuraavien vaalien jälkeen saattaa tuet muuttua suuresti-

kin.  
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EU -tasolla haetaan parhaillaan poliittista päätöstä siitä, miten tullaan tulkitsemaan 

metsien hakkuiden vaikutusta metsien toimintaan hiilinieluna. Huonoimmassa ta-

pauksessa harvennushakkuidenkin päätetään olevan vaikutukseltaan hiilinieluja vä-

hentäviä. Tällöin kansalliset tuet nuoren metsän hoitoon tulevat uudestaan tarkas-

teltavaksi. Myös sähköntuotantotukea metsähakkeella voitaisiin rajata koskemaan 

ainoastaan hakkuutähteitä.  

5.6 Johtopäätökset  

Työn alussa esitettiin vapaamuotoinen tutkimuskysymys pienpuun hankintaan liitty-

vän yritystoiminnan kannattavuudesta: ”miksi se ei olisi kannattavaa?” saatiin use-

ampia vastauksia. Kysymys pitää sisällään pienen varauksen tai oletuksen siitä, että 

yritystoiminta ei olisi kannattavaa. Se johtunee olettamasta, jonka mukaan valitulla 

sektorilla olisi jo enemmän yrityksiä toimimassa, jos se erityisen kannattavaa olisi. 

Yritystoiminnan kannattavuutta selvitettiin kuvitteellisen yrityksen kustannuksia ja 

tuottoja mallintamalla ja vertailemalla. Tämän tutkimuksen suurin anti, ainakin tutki-

jalle eli opiskelijalle, oli mallintamisen, mallin syöttötietojen hankkimisen ja mallista 

saatujen tulosten tulkinnan tuoma oppi siitä, miten valitun toimialan yrityksen talous 

toimii. Malli, tai useasta mallista ja laskentataulukosta muodostunut kokonaisuus 

todettiin toimivaksi. On kuitenkin huomautettava, että malli on vähintään yhtä epä-

varma kuin ovat malliin syötetyt lähtötiedotkin. Tässä tutkimuksessa oli alusta 

saakka selvä, että mallin syöttötiedot eivät ole tarkkoja. On myös muistettava, että 

malli on aina yksinkertaistettu kuva todellisuudesta; niin se on tässäkin työssä. Tie-

dossa oleva merkittävin yksinkertaistus on se, että yritys tuottaisi vain yhtä tuotetta. 

Todellisuudessa optimi löytynee useamman jalostustoiminnon yhdistelmästä. Toi-

nen epärealistinen lähtökohta on se, että kaikki toiminnot hoitaa yksi yritys. Todelli-

suudessa voisi syntyä arvoverkosto, jossa useampi yritys toimii yhdessä. 

Tuloksien perusteella voidaan tutkimuskysymykseen vastata: ”se olisi kannattavaa 

jos…” Tällä tarkoitetaan sitä, että osalla tarkastetuilla jalostusketjuilla yritystoimin-

nalla on edellytyksiä olla kannattavaa, mutta käytetyillä lähtöarvoilla kannattavuus 
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on niin heikkoa, että se ei välttämättä riitä yritystoiminnan aloittamiseen. Lämmön-

tuotanto pienpuusta tuotetulla metsähakkeella osoittautui kannattavimmaksi. Se 

poikkeaa kuitenkin muista jalostusketjuista siitä, että siinä on oltava kiinni asiakkaan 

omistamassa lämmönkulutuskohteessa kun muissa vaihtoehdoissa tuotanto voi-

daan toimittaa autokuljetuksina tai sähköverkon välityksellä ilman putkiyhteyttä os-

tajan verkkoon tai käyttöpisteeseen. 

Kun yhdistetään laskentamalleilla saadut tulokset heikohkosta kannattavuudesta ja 

suurehkosta pääomantarpeesta, voidaan olettaa mahdollisen yritystoiminnan aloit-

tamiseen tarvittavan rahoituksen saamiseksi on toimintaa pystyttävä kehittämään jo 

ennen sen käynnistämistä, jotta laskelmiin saadaan paremmat tulosluvut.  

Työvoiman tarvetta kuvaavat luvut osoittavat kohtuullisen merkittävää työllistävää 

vaikutusta. Toisaalta tähän nykyajan ”risusavottaan” eli pienpuun hakkuutyöhön tar-

vitaan osaavia metsäkoneenkuljettajia. Näiden hakkuukoneenkuljettajien osuus 

koko ketjun kannattavuuteen on suuri, koska hakkuu on useassa pienpuun jalostus-

ketjussa kallein yksittäinen toiminto.  

Pienpuun hankintaan perustuvan yritystoiminnan suotuisa kehitys olisi yhteiskun-

tamme kannalta tärkeää, koska sillä voidaan lisätä biojalostamoiden raaka-aineiden 

tarjontaa ja turvata riittävän laadukkaan tukkipuun tarjonta puutuoteteollisuudelle tu-

levaisuudessa.  

Tämä tutkimuksen perusteella voidaan jäädä odottamaan aikaa, jolloin laskentamal-

liin syötettävien muuttujien lukuarvot ovat riittävän suotuisia. Tulevaisuus meille 

näyttäköön koska, jos milloinkaan, tämä aika koittaa. 
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