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1 JOHDANTO 

Energia- ja ilmastopolitiikka on noussut maailmanlaajuiseksi uutisaiheeksi kuluvalla 

vuosituhannella. Ilmastonmuutos ja fossiilisten energiaraaka-aineiden hupeneminen 

ajavat yhteiskuntaa kiihtyvää tahtia vihreään teknologiakehitykseen. Suomi on sitoutu-

nut kansainvälisiin päästöjenvähennystavoitteisiin sekä pyrkii aktiivisesti lisäämään 

uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämään fossiilisten energiavarojen hyödyntämistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kansallisen energia- ja ilmastostrategian yhtenä tavoitteena 

on kivihiilen voimalaitoskäytön syrjäyttäminen päästöttömillä tuotantotavoilla vuoteen 

2025 mennessä. Biohiili on erinomainen polttoaine korvaamaan kivihiiltä, sillä sen 

ominaisuudet eivät poikkea merkittävästi kivihiilestä, eivätkä kivihiilikattilat vaadi suu-

ria rakenteellisia muutoksia biohiiltä poltettaessa.  

 

Tämä diplomityö suoritetaan osana Parikkalan kunnan Biotalouden kehittäminen Parik-

kalassa -hanketta. Diplomityössä keskitytään Parikkalaan suunnitellun biohiililaitoksen 

toimintaedellytyksiin, kannattavuuteen ja toiminnan alueelliseen merkitykseen. 

1.1 Taustat 

Parikkala kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen eli HINKU-hankkeen viiteen 

alkuperäisjäsenkuntaan. Parikkalan kunnassa HINKU-hankkeen tavoitteisiin kuuluu 

yhtenä osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 15 prosentilla vuoteen 2016 

mennessä ja 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Näihin tavoit-

teisiin päästäkseen Parikkalassa käynnistettiin toukokuussa 2013 Biotalouden kehittä-

minen Parikkalassa -hanke.  

 

Biotaloushankkeen tarkoituksena on lisätä Parikkalan energiantuotantoa ja energiaoma-

varaisuutta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä hyödyntää paikallisia resursseja 

aluekehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on luoda kuntaan uusia yritysmahdollisuuksia ja 

työpaikkoja ja näiden kautta parantaa Parikkalan taloudellista tilannetta ja kuntalaisten 

hyvinvointia. Hanke keskittyy tutkimaan erityisesti biohiilen, biokaasun ja energiapuun 

tuotantoa sekä hyödyntämistä. Biokaasulaitoksen tarkoituksena on tuottaa sähköä ja 

lämpöä maatilojen biojätteestä, pääosin tuotantoeläinten lannasta. Biohiili on uusiutuva 
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polttoaine, jolla voidaan esimerkiksi korvata fossiilista kivihiiltä. Energiapuuterminaalin 

tarkoitus on varastoida ja käsitellä lähialueelta saatavaa metsäbiomassaa. 

 

Vuosina 2013-2014 Etelä-Karjalan liitto on rahoittanut hankkeesta 64 % ja Parikkalan 

kunta 32 %. Yritysrahoitusten osuus oli 4 %. Biotaloushankkeen pohjalta on tehty useita 

selvityksiä bioenergian mahdollisuuksista Parikkalassa. Hanke on järjestänyt tutustu-

mismatkoja eri bioenergian kohteisiin ja vuoden 2013 aikana biotaloushankkeen pohjal-

ta on toteutunut muun muassa pienen mittakaavan energiapuuterminaali Parikkalan Saa-

relle. Hanke on koettu Parikkalassa yhdeksi kunnan tärkeimmistä hankkeista ja biotalo-

ushanketta suunnitellaan jatkettavaksi seuraaville vuosille.  

1.2 Tavoitteet 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää Parikkalaan sijoitettavan biohiililaitoksen 

toimintaedellytykset sekä laitoksen taloudellinen merkitys Parikkalassa ja Parikkalan 

lähialueella. Tarkoituksena on kerätä tutkimustietoa biohiililaitoksen investointipäästös-

tä varten biohiilen käytöstä, markkinoista, tuotantokustannuksista, raaka-aineen hankin-

nasta sekä toiminnan kannattavuudesta ja merkityksestä Parikkalan lähialueeseen. Tä-

män diplomityön tavoitteena on edistää bioenergian kehittämistä Parikkalan alueella 

biotaloushankkeen mukaisesti ja tätä kautta edistää alueellisen hyvinvoinnin kehitystä. 

 

Diplomityössä selvitetään puuraaka-aineen teknis-taloudellinen hankintapotentiaali, 

optimaalinen raaka-aineen hankinta-alue, tarvittava hankintalogistiikka Parikkalan lä-

himaakunnissa sekä raaka-aineen hankintaan liittyvät kustannukset. Hyödynnettävissä 

olevien puuvarojen suuruus antaa suuntaa biohiililaitoksen järkevästä tuotantokapasitee-

tista. Yhtenä tavoitteena on selvittää biohiilen loppukäytön vaihtoehdot ja biohiilen 

markkinapotentiaali. Biohiililaitoksen pääainevirtojen pohjalta muodostetaan kannatta-

vuuslaskelmat biohiilen tuotannolle. Kannattavuuslaskelmassa tarkastellaan biohiililai-

toksen investointi- ja tuotantokustannuksia sekä asiakaskunnan maksukykyisyyttä bio-

hiilestä. Biohiilen kannattavuudelle tehdään myös herkkyystarkastelu eri kannattavuus-

tekijöiden mukaan. Lopuksi selvitetään biojalostamon taloudellinen vaikutus lähialuee-

seen sekä tarkastellaan lyhyesti laitoksen ympäristövaikutuksia. 
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1.3 Rajaukset 

Biohiili valmistetaan puuhakkeesta paahtamalla sitä vähähappisissa olosuhteissa 200-

800 asteen lämpötilassa ja lopputuloksena saadaan kivihiilen kaltaista polttoainetta. 

Biohiilellä voidaan tarkoittaa joko alhaisemmassa lämpötilassa käsiteltyä torrefioitua 

biomassaa tai korkeammassa lämpötilassa käsiteltyä puuhiiltä. Tässä diplomityössä bio-

hiilellä tarkoitetaan sekä torrefioitua biomassaa ja puuhiiltä ja tarkoituksena on tuottaa 

yleispätevää tutkimusta paahdetun biomassan eli biohiilen kannattavuudesta.  

 

Kokonaisuudessaan työ käsittelee biohiilen tuotantoa hyvin laajalta näkökannalta. Työs-

sä ei täten pohdita yksittäisten tekijöiden vaikutuksia biohiilen tuotantoon tai toiminnan 

kannattavuuteen. Biohiilen raaka-aineeksi oletetaan pääosin energiapuu ja osittain kui-

tupuu lopputuotteen laadun takaamiseksi. Parikkalan lähialueena huomioidaan kolme 

maakuntaa: Etelä-Karjala (myöhemmin E-K), Pohjois-Karjala (myöhemmin P-K) ja 

Etelä-Savo (myöhemmin E-S) johtuen Parikkalan sijainnista maakuntien rajalla. Parik-

kalan eteläpuolen puuvarojen arvioinnissa tarkastellaan Kaakkois-Suomen (myöhem-

min K-S) aluetta saatavissa olevien lähdetietojen vuoksi. Raaka-aineen hankinnassa 

huomioidaan myös Venäjän potentiaali raaka-aineen toimittajana. Diplomityössä ei pe-

rehdytä yksityiskohtaisesti biohiilen tuotantoprosessiin tai sen vaatimiin laitteistoihin, 

vaan keskitytään raaka-aineen ja lopputuotteiden tutkimiseen sekä laitoksen merkityk-

seen sen vaikutusalueella.  

1.4 Tutkimusmenetelmät  

Tämä diplomityö pohjautuu kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuusmateriaaliin bio-

energian hyödyntämisestä ja alueen energiavaroista. Lisäksi työssä hyödynnetään Pa-

rikkalan kunnan biotaloushankkeen ja sen sidosryhmien paikallisia lähteitä ja tutkimus-

tuloksia. Biotaloushankkeessa suoritetaan kevään ja kesän 2014 aikana myös toinen 

diplomityö (Jani Roitto 2014). Roiton diplomityö käsittelee hakkeen käsittely- ja poltto-

ominaisuuksien parantamista kuivauksella ja seulonnalla. Roiton tutkimus tukee tätä 

diplomityötä biohiilen raaka-aineen käsittelyn osalta, sillä biohiilen raaka-aineena käy-

tetään kuivaa puuhaketta. 
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2 PARIKKALAN KUNTAESITTELY 

Parikkala sijaitsee Etelä-Suomen läänin koillisosassa Etelä-Karjalan maakunnassa. 

Maantieteellisesti kunta rajoittuu etelässä Ruokolahden ja Rautjärven kuntiin sekä poh-

joisessa Savonlinnan ja Kiteen kaupunkeihin. Idässä kunnalla on 65,1 km yhteistä rajaa 

Venäjän kanssa. (Parikkalan kunta 2014.) Kuvassa 2.1 esitetään Parikkalan kunnan kart-

ta. Parikkalan halki kulkevat sähköistetty Helsinki-Joensuu rautatie sekä Helsinki-

Joensuu valtatie 6. Parikkalasta on kuusi kertaa päivässä taajamaajunayhteys Savonlin-

naan, jonne valtatie kuudelta haarautuu valtatie 14 -yhteys. 

 

 
Kuva 2.1 Parikkalan kunnan kartta (Karttatiimi Oy 2014). 

 

Parikkalan kokonaispinta-ala on 761 km2, josta vesistöä on noin 168 km2 eli noin 22 %. 

Vuoden 2013 lopussa Parikkalan asukasluku oli 5 509. Asukasluku väheni edellisvuo-



13 

 

teen verrattuna 82 henkilöä, mikä on tyypillinen lasku Parikkalan edellisvuosien väestö-

kehitykseen nähden. Väkiluvun pienentyminen aiheutuu pääosin luonnollisen poistu-

man suuresta osuudesta suhteessa syntyvyyteen. Parikkalan elinkeinorakenne on palve-

lupainotteinen, joka työllisti 58 %. Lisäksi maa- ja metsätalouden osuus suhteessa muu-

hun Suomeen on Parikkalassa korkea eli 23,4 %. Jalostuksen osuus on 17,2 % ja mui-

den elinkeinojen 1,3 %. Työttömyysprosentti Parikkalassa oli toukokuussa 2014 11,5 

%.  (Parikkalan kunta 2014.) 

 

Nykyinen Parikkala on syntynyt vuonna 2005 Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kunti-

en ja Parikkalan kansanterveystyön kuntayhtymän liitoksessa. Parikkala on erityisen 

tunnettu monista lintujärvistään ja Veijo Rönkkösen patsaspuistosta Koitsanlahdessa. 

Parikkalassa on viime vuosina panostettu paljon uusiutuvaan energiaan ja etenkin bio-

energian osuuden kasvattamiseen. Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, 

Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki ovat jättäneet esityksen Parikkala-Syväoro 

tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistämisestä lähivuosina, millä olisi merkittävä 

aluetaloudellinen vaikutus Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien lisäksi myös pit-

källe Keski-Suomeen. (Parikkalan kunta 2014.) 
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3 ILMASTO- JA ENERGIAPOLITIIKKA 

Suomi on ilmastopolitiikassaan sitoutunut YK:n ilmastosopimukseen, Kioton pöytäkir-

jaan ja EU:n lainsäädäntöön. YK:n johtamissa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa 

tavoitteena on vakiinnuttaa kasvihuonekaasujen määrä tasolle, jolla estetään ihmisen 

toiminnasta aiheutuvia muutoksia ilmastossa. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa 

tavoitteeksi on sovittu, että maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa kahteen 

asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Tähän tavoitteeseen päästäksemme energian-

käyttöä on tehostettava ja energiantuotannon tulisi perustua hiilettömyyteen ja uusiutu-

viin energianlähteisiin. Päästöjen hillinnän rinnalla ilmastopolitiikkaan kuuluu ilmas-

tonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen yhteiskunnalle aiheuttamien kus-

tannusten minimointi. (TEM 2013, 9,10,22,47.) 

3.1 EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 

EU:n sisäisten energiamarkkinoiden käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan normeilla, 

säädöksillä ja muilla ohjauskeinoilla. Keskeisin ohjauskeino on päästöoikeuden hinta, 

joka on viime aikoina pysynyt alhaisena. (TEM 2013, 9.) Taulukossa 3.1 esitetään EU:n 

energia- ja ilmastotavoitteet vuodelle 2020. 

 

Taulukko 3.1 EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuodelle 2020 (TEM 2013, 11). 

Tavoitteet vuodelle 2020 EU Suomi 
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen * -20 % EU-tason tavoite 
Päästökauppasektorin päästöt ** -21 % EU-tason tavoite 
Päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöt ** -10 % -16 % 
Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukulutuksesta 20 % 38 % 
Biopolttoaineiden osuus tieliikenteen polttoaineista 10 % 20 % 
Energiatehokkuuden parantaminen *** +20 % EU-tason tavoite 
* vertailuvuosi 1990 

  ** vertailuvuosi 2005 
  *** verrattuna vuonna 2007 arvioituun kehitykseen 
   

Pysyäkseen 2 °C:een tavoitteessa Eurooppa-Neuvosto on linjannut vuonna 2009, että 

hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 80-95 % vuoteen 2050 mennessä (TEM 2013, 11). 

Lineaarisen mallin mukaan vuoden 2050 päästövähennystavoite vaatisi toteutuakseen 
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noin 25 % päästövähennyksen vuoteen 2020 mennessä. EU onkin varautunut nostamaan 

vuotta 2020 koskevan kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteensa 20 %:sta 30 

%:iin, mikäli EU katsoo jäsenmaiden kykenevän korotettuun vähennystavoitteeseen. 

Tämän seurauksena Suomen päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoit-

teen on arveltu kiristyvän -16 %:sta -23 %:iin. (TEM 2013, 22,24.) Mikäli tavoitteet 

vuodelle 2020 pysyvät ennallaan, päästöjen vähentämistahdin tulee nopeutua vuosina 

2020-2050.  

3.2 Suomen energia- ja ilmastopolitiikka 

Suomen energia- ja ilmastostrategia perustuu oletukseen, että EU tekee tarvittavat toi-

menpiteet, jotta päästöoikeuksien hinta vuosina 2020-2030 on selvästi nykyistä korke-

ampi. Lisäksi oletetaan, että EU:n tavoitteet uusiutuvan energian edistämisestä pysyvät 

ainakin vuoteen 2020 saakka. (TEM 2013, 9.) 

 

Taulukosta 3.1 nähdään, että Suomen päästövähennystavoitteet ovat vähintään yhtä tiu-

kat kuin EU:n tavoitteet ja useassa kohdassa lähes kaksinkertaiset EU:n tavoitteisiin 

nähden. Tämä kertoo Suomen potentiaalista suurempiin päästövähennyksiin kuin EU:n 

alueella keskimäärin. Uusiutuvan energian osalta EU on päättänyt, että Suomessa uusiu-

tuvan energian käyttö kasvaa etupainoisesti eli Suomi ylittää jo EU-tason tavoitteen 

koko 2010-luvun ajan. Tieliikenteen osalta Suomi on kansallisesti päättänyt korkeam-

masta 20 % tavoitteesta. Tavoitteen onnistumiseen tuo kuitenkin epävarmuutta EU:n 

direktiiviehdotus, jonka mukaan ensimmäisen sukupolven eli ravintokasveihin pohjau-

tuvien biopolttoaineiden osuus rajattaisiin 5 %:iin. Energiatehokkuuden tehostamista-

voite toteutuu, kun energiankulutus on Suomessa vuonna 2020 enintään 310 TWh tar-

koittaen käytännössä 37 TWh:n energiansäästöä. (TEM 2013, 12-13.) 

 

Metsähakkeen käytön tavoitteeksi sähkön- ja lämmöntuotannossa vuodelle 2020 on 

asetettu 25 TWh, joka vastaa noin 8 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta (TEM 

2013, 25). Tämä tarkoittaa, että metsähakkeen käytön tulisi kolminkertaistua vuoteen 

2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja energian tuotantolai-

toksiin sekä metsähakkeen tuotanto-, käsittely- ja kuljetuskalustoon. (Piesala 2011, 
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115.) Lisäksi kotimaisesta puusta valmistetulla synteettisellä maakaasulla pyritään kor-

vaamaan 10 % fossiilisesta maakaasusta vuoteen 2025 mennessä (TEM 2013, 27). 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2013, 18-19) kansallisen energia- ja ilmastostrategian 

mukaan kivihiilen voimalaitoskäyttö pyritään syrjäyttämään päästöttömillä tuotantota-

voilla vuoteen 2025 mennessä. Sähköntuotannossa korvaavina energiantuotantomuotoi-

na ovat ydinvoima ja tuulivoima ja lämmöntuotannossa bioenergia. Biohiili on erin-

omainen polttoaine korvaamaan kivihiiltä, sillä sen ominaisuudet eivät poikkea merkit-

tävästi kivihiilestä ja kivihiilikattilat eivät vaadi mitään rakenteellisia muutoksia biohiil-

tä poltettaessa. 

 

Suomeen ollaan myös valmistelemassa ilmastolakia, jonka tarkoituksena olisi ohjata 

päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöjen vähentämistä. Lakiin sisältyisi 80 % 

päästövähennystavoite vuodelle 2050, mikä lisäisi päästövähennysten suunnitelmalli-

suutta ja ennakoitavuutta. Valtioneuvosto on hyväksynyt kesäkuussa 2014 esityksen 

ilmastolaiksi ja lain on tarkoitus astua voimaan vuonna 2015 eduskuntavaalien jälkeen. 

(TEM 2013, 11; Ympäristöministeriö 2014.) 

3.3 Paikallinen ilmasto- ja energiapolitiikka 

Kunnat ovat ilmastopolitiikan näkökulmasta sekä energian tuottajia että kuluttajia. Li-

säksi kunnat vastaavat yhdyskuntien jätehuollosta. Ilmastokysymykset voidaan huomi-

oida kunnassa parhaiten uuden yhdyskuntarakenteen, rakennuskannan ja infrastruktuu-

rin suunnittelussa, rakentamisessa ja perusparannuksessa. (KTM 2005, 32.) Alue- ja 

kuntatason ilmastopoliittista toimintaa edistetään usein hanketoiminnalla.  

 

Parikkala lähti vuonna 2008 Mynämäen, Kuhmoisten, Padasjoen ja Uudenkaupungin 

kanssa mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen eli HINKU-hankkeeseen.  

Hankkeen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä muita Suomen kuntia no-

peammin. Hankkeessa pyritään hiilineutraaliin tilaan, joka määritellään saavutetuksi, 

kun kunnan kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 80 % vuoden 2007 tasosta vuo-

teen 2030 mennessä. (Parikkalan kunta 2014.) 
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Kasvihuonekaasupäästöt olivat Suomessa vuonna 2007 noin 15 500 kg asukasta koh-

den. Parikkalan vastaava lukema oli 12 800 kg parikkalalaista kohden. Parikkalan kes-

kimääräistä pienemmät päästöt johtuvat energiaa kuluttavan suurteollisuuden puuttumi-

sesta sekä runsaasta biopolttoaineiden käytöstä. Liikennepolttoaineet ovat Parikkalan 

merkittävin kasvihuonekaasupäästölähde, joka johtuu kuntaa halkovien valtateiden lä-

pikulkuliikenteestä. Tavoiteltu kasvihuonekaasupäästö Parikkalassa vuonna 2030 olisi 

vain noin 2 600 kg asukasta kohden. Päästövähennykset tulee toteuttaa niillä sektoreilla, 

joilla vähennyksiä on saatavilla helposti ja kohtuullisin investoinnein. Parikkalassa pyri-

tään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä erityisesti ohjaamalla asukkaiden kulutus-

tottumuksia, tehostamalla biopolttoaineiden käyttöä sekä parantamalla rakennusten 

energiatehokkuutta. (Parikkalan kunta 2014.) Taulukossa 3.2 esitetään esimerkkejä Pa-

rikkalassa suoritetuista toimenpiteistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

 

Taulukko 3.2 Esimerkkejä Parikkalassa HINKU-hankkeessa suoritetuista toimenpiteistä kasvi-

huonekaasupäästöjen vähentämiseksi (HINKU-foorumi 2014). 

Toimenpide 

    

Käyttöönotto-
ajankohta 

Päästövähennys 
[kgCO2/a] 

Päästövähennys 
[kgCO2/asukas]* 

Öljylämmityksen vaihtaminen pellet-
tilämmitykseen Kiipolan koululla 2008 189 000 33,8 
Uuden kevyentienliikenteenväylän 
valaiseminen led-tekniikalla 2011 4 000 0,7 
Karjalan Lomahovin lämmitysjärjes-
telmän vaihto 2009 300 000 53,7 
Hotelli-ravintola Kägösen lämmitys-
järjestelmän vaihto 2010 29 000 5,2 
Rajavartiolaitoksen kiinteistöjen 
pellettilämmitys 2012 270 000 48,3 
Kolmeen rivitaloon ilma-
vesilämpöpumppu 2010 100 000 17,9 
* asukasluku 31.12.2012 

      

HINKU-hankkeen rahoituksen päättyessä hanke jatkaa toimintaansa erillishankkeiden 

kautta. Parikkalassa HINKU-hankkeen seuraajaksi perustettiin vuonna 2013 Biotalou-

den kehittäminen Parikkalassa -hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ympäristötekno-

logian ja bioenergian aloihin liittyvää yritystoimintaa Parikkalassa ja siten vähentää 

kunnan kasvihuonekaasupäästöjä. Biotaloushankkeen pohjalta Parikkalaan suunnitel-
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laan biohiili- ja biokaasulaitosta sekä energiapuuterminaalia. (Parikkalan kunta 2014.) 

Tämä diplomityö toteutetaan biohiililaitoksen kannattavuuden selvittämiseksi. 

3.4 Päästökauppa 

EU:n sisäisen päästökauppajärjestelmän ja Kioton pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen 

päästökaupan tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ja hiilidioksidi-

päästövähennystavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tar-

koituksena on vähentää päästöjä kohteista, joissa päästöjen vähentämiskustannukset 

ovat edullisimpia. Tavoitteena on, että päästökauppaan kuuluvien toimialojen päästöt 

pysyvät ennalta määritellyn kokonaispäästömäärän rajoissa. (Energiavirasto 2014.) 

 

YK:n ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta täydentävässä Kioton pöytäkirjassa 

määritellään teollisuusmaille sitovat kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoitteet. 

EU:n sisäinen päästökauppa alkoi vuonna 2005 ja tällä hetkellä siinä ovat mukana hiili-

dioksidipäästöt, alumiinin tuotannon perfluoripäästöt ja kemianteollisuuden typpioksi-

duulipäästöt. Ensimmäinen päästökauppakausi päättyi vuonna 2007 ja toinen toteutettiin 

vuosina 2008-2012. Nyt on meneillään kolmas päästökauppakausi vuosina 2013-2020. 

(Energiavirasto 2014.) 

 

Suomessa päästökaupasta säädetään päästökauppalailla (311/2011) ja asetuksilla. Pääs-

tökauppalakia sovelletaan muun muassa polttoaineiden polttoon laitoksilla, joiden ni-

mellinen kokonaislämpöteho on yli 20 MW ja niiden kanssa samaan kaukolämpöverk-

koon liitettyjen pienempien polttolaitosten hiilidioksidipäästöihin. Suomessa päästö-

kauppa koskee noin 600 laitosta. Päästökaupan piiriin kuuluva laitos tarvitsee päästölu-

van, jonka mukaisesti laitoksella on oikeus päästää kasvihuonekaasuja ilmakehään. 

Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnan harjoittaja voi hakea pääs-

töoikeuksia, jotka jaetaan ilmaisjaossa tai kolmannella päästökauppakaudella (2013-

2020) pääosin huutokauppaamalla. Suomessa Energiamarkkinavirasto toimii kansallise-

na päästökauppaviranomaisena EU:n päästökauppajärjestelmässä. (Energiavirasto 

2014.) 

 



19 

 

Päästöoikeuksia jaetaan vuosittain rajallinen määrä, jotta voidaan määrittää koko pääs-

tökauppasektorin kasvihuonekaasupäästöjen enimmäismäärä. Tarkoituksena on vuosi 

vuodelta alentaa päästöoikeuksien kokonaismäärää ja ilmaiseksi jaettavien oikeuksien 

määrää suhteessa huutokaupattaviin oikeuksiin. Päästöoikeuksien rajallisen määrän on 

tarkoitus aiheuttaa niukkuutta markkinoilla, jolloin päästöoikeuksien hinta määräytyy 

kysynnän ja tarjonnan mukaan. (Kakkonen 2013, 18,22.) Ensimmäisellä kaudella hiili-

dioksiditonnin hinta vaihteli 15-30 euron välillä. Päästöoikeuksia on jaettu kuitenkin 

ylimäärin kysyntään nähden. Vuonna 2008 alkanut lama aiheutti ennustettua matalam-

man tuotannon, josta aiheutui merkittävä päästöoikeuksien ylijäämä markkinoilla. Yli-

tarjonta aiheutti päästöoikeuksien hintojen romahtamisen ja vuonna 2013 hinnat olivat 

alimmillaan alle kolme euroa. (Kakkonen 2013, 23-24.) Vuoden 2014 keväällä päästö-

oikeuksien hinnat vaihtelivat viidestä kuuteen euroon (Thomson 2014). Päästöoikeuksi-

en matala hinta ei kannusta vähäpäästöisempiin polttoaineisiin tai päästövähennysinves-

tointeihin.  

 

Jotta päästökauppa johtaisi haluttuihin tuloksiin, päästöoikeuksien kokonaismäärää olisi 

vähennettävä nykyisestä ja ilmaisjaon osuutta tulisi merkittävästi alentaa. Jos haluttai-

siin rajata ilmakehän lämpötilan nousu tavoiteltuun kahteen celsiusasteeseen, päästöoi-

keuksien hinnan tulisi kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan olla 35 €/t vuoteen 

2020 mennessä ja jopa 90 €/t vuoteen 2035 mennessä (Savolainen ja Syri 2013). 
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4 ENERGIAJÄRJESTELMÄT ITÄISESSÄ SUOMESSA 

Parikkala sijaitsee Etelä-Karjalan pohjoiskärjessä, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon 

maakunnan rajalla (kuva 4.1). Täten perinteinen lääni- tai maakuntakohtainen tarkastelu 

ei anna tarpeeksi laajaa kuvaa Parikkalan lähialueesta. Jotta Parikkalan ympäröivien 

alueiden energiatilanteesta saadaan riittävän kattava informaatio, huomioidaan energia-

tarkastelussa kaikki kolme edellä mainittua maakuntaa.  

 

 
Kuva 4.1 Suomen maakunnat (Tilastokeskus 2012). 

01 Uusimaa 
02 Varsinais-Suomi 
04 Satakunta 
05 Kanta Häme 
06 Pirkanmaa 
07 Päijät-Häme 
08 Kymenlaakso 
09 Etelä-Karjala 
10 Etelä-Savo 
11 Pohjois-Savo 
12 Pohjois-Karjala 
13 Keski-Suomi 
14 Etelä-Pohjanmaa 
15 Pohjanmaa 
16 Keski-Pohjanmaa 
17 Pohjois-Pohjanmaa 
18 Kainuu 
19 Lappi 
21 Ahvenanmaa 

Parikkala 
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4.1 Lähimaakuntien energiakatselmukset 

E-K:n, P-K:n ja E-S:n alueella käytettiin vuonna 2012 primäärienergiaa 43,8 TWh, josta 

puun osuus on 53 %. Suuri puun käyttö johtuu useista alueella toimivista metsäteolli-

suusyhtiöistä, joiden pääenergianlähteenä ovat sellunkeitosta syntyneet jäteliemet. Run-

saasta puun käytöstä aiheutuu myös korkea uusiutuvan energian käyttöaste, joka Parik-

kalaa ympäröivissä maakunnissa oli vuonna 2012 62 %. Vastaava Suomen uusiutuvan 

energian käyttöaste on 32 %. (Kajaanin yliopistokeskus 2014, 3,9,11,15.) Taulukossa 

4.1 esitetään maakunnittain E-K:n, P-K:n ja E-S:n primäärienergian käyttö vuonna 

2012. Seuraavissa kappaleissa selvitetään tarkemmin energiankulutuksen ja -tuotannon 

jakautumista Parikkalaa ympäröivissä maakunnissa. Lisäksi tarkastellaan puupohjaisten 

biojalostamoiden esiintymistä kyseisissä maakunnissa. 

 

Taulukko 4.1 E-K:n, P-K:n ja E-S:n primäärienergian käyttö vuonna 2012 (Kajaanin yliopisto-

keskus 2014, 9,11,15). 

Käyttökohde  
 

Etelä-Karjala Pohjois-Karjala Etelä-Savo Yhteensä 

   
[GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 

Uusiutuva sähkö * 
 

2 537 1 533 820 4 890 
Puuenergia 

 
14 921 5 780 2 686 23 387 

Lämpöpumput  
 

109 192 160 461 
Muut uusiutuvat 

 
78 18 2 98 

Lämmitysöljy 
 

203 587 369 1 159 
Turve 

  
480 479 471 1 430 

Liikenne ** 
 

1 197 1 328 1 508 4 033 
Moottoripolttoöljy 

 
266 338 315 919 

Muut ei uusiutuvat 
 

300 2 0 302 
Uusiutumaton sähkö *** 1 714 1 134 1 578 4 426 
Maakaasu 

 
2 700 0 0 2 700 

Yhteensä 
  

24 505 11 391 7 909 43 805 

       Uusiutuvan energian osuus 72,4 67,0 47,9 62,4 
* Sisältää oman maakunnan vesivoiman ja uusiutuvan tuontisähkön 

 ** Sisältää myös liikenteen polttoaineen bio-osuuden  
  *** Tuontisähkön mukana tullut uusiutumaton osuus 
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4.1.1 Etelä-Karjalan energiakatselmus 

E-K:n energiahuollon omavaraisuusaste on Suomen keskitasoa huomattavasti korkeam-

pi. Vuonna 2012 energiahuollon omavaraisuusaste oli jopa 71 % (Kajaanin yliopisto-

keskus 2014, 9), mihin ovat syynä alueella sijaitsevat runsaat vesivoimavarat sekä 

vankka metsäteollisuus. Maakunnan puupolttoaineiden osuus primäärienergiasta on 

kolminkertainen verrattuna Suomen vastaavaan osuuteen. Suurin osa puuperäisistä polt-

toaineista on sellunkeitossa syntyvää jätelientä eli mustalipeää. Myös Venäjältä tulevan 

maakaasuverkon läheinen sijainti vaikuttaa merkittävästi maakunnan energiataseeseen. 

(Etelä-Karjalan liitto 2012, 10.) Vuonna 2012 E-K:n primäärienergiankulutus oli 24,5 

TWh. Kuvassa 4.2 esitetään primäärienergiankulutuksen jakautuminen E-K:ssa. 

 

 
Kuva 4.2 E-K:n primäärienergiankulutuksen jakautuminen vuonna 2012 (Kajaanin yliopisto-

keskus 2014, 9). 

 

Kuvasta 4.2 nähdään, että E-K:ssa puuenergian osuus kulutuksesta on yli puolet. Seu-

raavaksi merkittävin energianlähde on maakaasu 11 %:n osuudella ja kolmantena on 

uusiutuva sähkö 10 %:n osuudella. Uusiutuvaa sähköä tuottavat muun muassa Lappeen-

rannan Muukossa sijaitsevat seitsemän kolmen megawatin tuuliturbiinia. Uusiutumat-
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toman sähkön, turpeen, öljyn käytön ja liikenteen osuudet ovat suhteessa melko pienet. 

Muiden uusiutumattomien energianlähteiden, kuten kivihiilen osuus on diagrammissa 

erittäin pieni. E-K:ssa on itäisen Suomen korkein uusiutuvan energian käyttöaste, jopa 

72,4 prosenttia. (Kajaanin yliopistokeskus 2014, 9.) 

4.1.2 Pohjois-Karjalan energiakatselmus 

P-K:ssa primäärienergiaa käytettiin vuonna 2012 11,4 TWh, josta puun osuus oli 51 %. 

Energiaomavaraisuus energiankäytöstä oli 65 %. (Kajaanin yliopistokeskus 2014, 15.) 

Kuvassa 4.3 esitetään primäärienergian jakautuminen vuonna 2012 P-K:ssa. 

 

 
Kuva 4.3 P-K:n primäärienergiankulutuksen jakautuminen vuonna 2012 (Kajaanin yliopisto-

keskus 2014, 15). 

 

Kuvasta 4.3 nähdään, että puu on merkittävin energianlähde myös P-K:ssa. Loppuener-

giankulutuksesta yli puolet jakautuu lähes yhtäläisesti uusiutuvalle sähkölle, liikenteelle 

ja uusiutumattomalle sähkölle. Maakaasua ei käytetä lainkaan, koska Venäjältä tuleva 

maakaasuputkisto ei kulje alueelle.  
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4.1.3 Etelä-Savon energiakatselmus 

E-S:ssa primäärienergiankulutus vuonna 2012 oli 7,9 TWh. E-S:n uusiutuvan energian 

käyttöaste 48 % on itäisen Suomen alhaisin, mihin on syynä tuontisähkön mukana maa-

kuntaan tuotu fossiilinen primäärienergia. E-S:ssa ei ole myöskään kemiallista metsäte-

ollisuutta, eikä siten jätelienten käyttöä. Energiaomavaraisuusaste E-S:ssa oli vuonna 

2012 43 %. (Kajaanin yliopistokeskus 2014, 11.) Kuvassa 4.4 esitetään primäärienergi-

an jakautuminen vuonna 2012 E-S:ssa. 

 

 
Kuva 4.4 E-S:n primäärienergiankulutuksen jakautuminen vuonna 2012 (Kajaanin yli-

opistokeskus 2014, 11). 

 

Kuvasta 4.4 huomataan, että puuenergian osuus on E-S:ssa noin kolmannes kokonaisku-

lutuksesta, mikä on huomattavasti vähemmän kuin E-K:ssa tai P-K:ssa. Uusiutumatto-

man sähkön ja liikenteen osuudet ovat noin viidenneksen. Myöskään E-S:ssa ei käytetä 

maakaasua. Kaikissa kolmessa maakunnassa lämpöpumppujen, muiden uusiutuvien, 

lämmitysöljyn, turpeen ja moottoripolttoöljyn osuudet ovat vähäiset. 
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4.2 Parikkalan energiakatselmus 

Kokonaislämmöntuotanto Parikkalassa oli vuonna 2011 noin 119 GWh, josta häviöitä 

tuotannossa ja jakeluverkostoissa oli noin 15 GWh. Kunnan alueen kiinteistöjen koko-

naislämmönkulutus oli siis noin 103,8 GWh. (Tainio ja Kontiokorpi 2013, 6.) Sähköä 

Parikkalan kunnan alueella ei tuoteta nykyisellään lainkaan, lukuun ottamatta muutamia 

yritysten omia pientuulivoimaloita. Koko kunnan vuotuinen sähkönkulutus on noin 51-

55 GWh. Tästä asumisen ja maatalouden osuus oli vuonna 2011 66 %, palvelujen ja 

rakentamisen 30 % ja teollisuuden 4 %. (Tainio ja Kontiokorpi 2013, 18.) Parikkalassa 

on myös muutamia yksityishenkilöiden omistamia pientuulivoimaloita, joita Tainio ja 

Kontiokorpi eivät huomioi. Toisaalta näiden sähköntuotanto on erittäin pientä ja sähkö 

käytetään tyypillisesti omassa asunnossa tai kesämökissä. Kuvassa 4.5 esitetään energi-

antuotannon jakautuminen energialähteittäin Parikkalassa vuonna 2011. 

 

 
Kuva 4.5 Energiantuotannon jakautuminen energialähteittäin Parikkalassa vuonna 2011 (Tainio 

ja Kontiokorpi 2013, 30). 

 

Kuvasta 4.5 nähdään, että Parikkalassa merkittävimmät energianlähteet ovat puu, sähkö, 

kaukolämpö ja polttoöljy. Kaukolämmön tuotantoon käytetään haketta ja tarvittaessa 
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kevyttä polttoöljyä. Parikkalan kunnan alueella on kaksi lämpölaitosta, joista toinen 

sijaitsee keskustaajamassa ja toinen Akonpohjassa. Keskustaajamassa on vuonna 2004 

perusparannettu 8,5 MW:n suuruinen lämpölaitos, jossa on 3,5 MW:n kiinteän polttoai-

neen kattila sekä 3,0 MW:n, 1,28 MW:n ja 0,73 MW:n suuruiset raskaan polttoöljyn 

kattilat, jotka ovat muutettu kevyt polttoöljykäyttöiseksi vuoden 2012 loppupuolella. 

Lisäksi verkostoon on liitetty siirrettävät kevyt polttoöljykäyttöiset lämpökeskukset 

vanhainkodilla ja paloaseman pihassa, joiden kapasiteetti on yhteensä 1 MW. Lämmi-

tysenergiasta noin 90 % tuotetaan hakkeella. Kaukolämpöverkosto on yhteensä n. 7 km 

pitkä ja siihen on liittynyt noin 80 kuluttajaa. Lämpölaitokseen liitetty lämmitettävä 

tilavuus on yhteensä 250 537 m3 ja lämpölaitos tuottaa noin 16 GWh lämpöä vuodessa. 

Keskustaajaman lämmönkulutus ja huippukuormat ovat kasvaneet viime vuosina. Lähi-

tulevaisuudessa on muun muassa tiedossa suuria uudisrakennuksia, jotka halutaan liittää 

uuteen kaukolämpöverkostoon. Lisäksi asuinkerrostaloista 73 % on kytketty kaukoläm-

pöön ja öljyllä lämpenee 17 %. Lisäksi Kirjolan teollisuusalueen yritykset, Karjalan 

Konepaja ja Tehomet Oy ovat tähän asti tuottaneet tarvitsemansa lämmön omissa pie-

nissä lämpökeskuksissa. (Tainio ja Kontiokorpi 2013, 15,22,24,27.) 

 

Akonpohjassa lämpöä tuotetaan 0,7 MW:n hakekattilalla sekä 0,6 MW:n polttoöljykatti-

lalla. Verkostoon on liitetty myös kaksi pienempää kevytpolttoöljykattilaa: Kaivotien 

lämpökeskus 0,45 MW sekä Kunnanviraston lämpökeskus 0,33 MW. Saaren lämpöver-

kon lämmönkulutus on vuosina 2006-2008 ollut keskimäärin 3 012 MWh ja lämmitet-

tävä tilavuus on yhteensä 52 633 m3. Hakkeen osuus tuotetusta lämmöstä oli vuonna 

2008 65 % ja kevyen polttoöljyn 35 %. (Tainio ja Kontiokorpi 2013, 23.) Taulukkoon 

4.2 on koottu yhteenvetona Parikkalan kaukolämmöntuotannon jakautuminen keskus-

taajaman ja Akonpohjan lämpölaitosten välillä. Myös siirrettävien kaukolämpöverk-

koon liitettävien lämpölaitosten kapasiteetti on huomioitu.  
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Taulukko 4.2 Parikkalan keskustaajaman ja Akonpohjan lämpölaitosten toiminta-arvojen ver-

tailu ja jakautuminen käytettyjen polttoaineiden mukaan (Tainio ja Kontiokorpi 2013, 22-23). 

 Yksikkö Hake Kevyt polttoöljy 
Keskustaajama    
Tuotantokapasiteetti MW 3,5 6,01 
Lämmöntuotanto MWh/a 14 400 1 600 
Huipunkäyttöaika h/a 4 114 266 
Osuus koko tuotannosta % 90 10 
Akonpohja     
Tuotantokapasiteetti MW 0,7 1,38 
Lämmöntuotanto MWh/a 2 480 1 354 
Huipunkäyttöaika h/a 3 543 981 
Osuus koko tuotannosta % 65 35 
 

Hakekattilat ovat tarkoitettu peruskuormalaitoksiksi ja polttoöljykattiloilla on tarkoitus 

tuottaa minimi- ja huippukuormaa. Taulukosta 4.2 nähdään, että keskustaajaman lämpö-

laitoksella hakkeen ja öljyn kulutuksen suhde on ekologinen ja kattiloiden huipunkäyt-

töajat järkeviä. Akonpohjassa kevyellä polttoöljyllä tuotetaan yli kolmasosa vuotuisesta 

lämmöntarpeesta, vaikka hakekattilan huipunkäyttöaika jää alhaiseksi. Suurimmaksi 

syyksi kunnan viranomaiset arvioivat hakkeen huonon laadun ja laitteisto-ongelmat. 

Keskustaajaman ja Akonpohjan lämpölaitokset ovat molemmat potentiaalisia pieniä 

asiakkaita suunniteltavalle biojalostamolle. Parempilaatuisella polttoaineella hakekatti-

lat pystyvät tuottamaan luotettavammin täyden tehon, jolloin öljynkäyttö pienenee. 

4.3 Biojalostamot lähimaakunnissa 

Suomessa on viime vuosina kehitytty uudelle tasolle puun jalostamisessa polttoaineeksi. 

Uusia biojalostamoja on rakenteilla ja suunnitteilla eripuolella Suomea. Tässä työssä 

biojalostamolla tarkoitetaan ainoastaan puuta polttoaineeksi jalostavia biojalostamoja. 

Puupohjaisilla biojalostamoilla on kolme pääsuuntausta: biohiilen, pyrolyysiöljyn tai 

biokaasun tuotanto. Markkinoiden kehittymiseksi on tärkeää, että useampi biopoltto-

ainehanke on etenemässä ja biohiilen toimitusvarmuus voidaan turvata. Lähivuosina 

biohiilen lähimmät tuottajat Parikkalasta sijaitsevat Nurmeksessa ja Ristiinassa. Tässä 

kappaleessa esitellään lyhyesti E-K:n, P-K:n ja E-S:n käynnissä olevat puuperäiset bio-

jalostamohankkeet. 
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Nurmeksen kaupunki suunnittelee bioteollisuusalueen perustamista, jonne yritykset 

Karjalan Metsä ja Energia Oy (KME), Feedstock Optimum Oy (FSO) ja Wood-Neste 

(Wood-Neste) Oy suunnittelevat omaa toimintaansa. KME suunnittelee rakentavansa 

biopolttoaineita hakettavan ja murskaavan bioterminaalin. FSO puolestaan suunnittelee 

alueelle biohiiltämöä, jossa tuotettaisiin hitaalla pyrolyysillä biohiiltä ja pyrolyysinestei-

tä. Laitos hyödyntää puuta 165 000-185 000 kiintokuutiota vuodessa ja sen tuotantoka-

pasiteetti on 35 000-41 000 tonnia biohiiltä, 45 000 tonnia pyrolyysinestettä ja 45 000 

tonnia muita tisleitä. Biohiiltämö rakennettaisiin vuosina 2014-2015. Toimintaa on 

mahdollista laajentaa 100 000 tonniin biohiiltä vuodessa. Wood-Neste suunnittelee 

puun kuivaamoa, jossa on mahdollisuutena myös puun läpivärjäys tai kyllästys. (Grow 

Green Nurmes 2013, 2,21.) 

 

Mikkelin Ristiinaan on tulossa biohiilipellettien tuotantolaitos biologistiikkakeskuksen 

yhteyteen. Tarkoituksena on perustaa 200 000 tonnin tuotantolaitos, joka käyttäisi ha-

ketta noin 600 000 m3/a. (Ollikainen ja Vento 2013, 34.) Ollikaisen ja Vennon mukaan 

tuotannon pilotointi oli tarkoitus aloittaa vuonna 2013 ja varsinainen tuotanto vuonna 

2015. Ajankohtaisen tiedon mukaan pilotoinnin aloitus viivästyi vuodelle 2014 ja kau-

pallisen biohiilituotannon arvioidaan käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2016 (Bio-

saimaa 2014). On arvioitu, että E-S:ssa pelkästään Ristiinan biohiiltämön raaka-aineen 

hankintaketju kasvattaisi maakunnan liikevaihtoa 10-20 miljoonaa euroa (Ollikainen ja 

Vento 2013, 34).  

 

E-K:ssa metsäteollisuus on investoinut puuperäisiin biojalostamoihin. Lappeenrannassa 

on ollut kesästä 2012 alkaen rakenteilla UPM:n Kaukaan tehdasalueelle bioöljyjalosta-

mo. Jalostamo tuottaa raakamäntyöljystä vuosittain 100 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä, 

UPM BioVernoa, liikennekäyttöön. Jalostamon on tarkoitus valmistua vuoden 2014 

aikana ollen maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan puupohjainen biojalosta-

moinvestointi. (UPM 2014.) Gasum Oy, Helsingin Energia ja Metsä Fibre Oy suunnitte-

levat puolestaan Lappeenrantaan Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan alueelle rakennettavaa 

200 MW:n puupohjaista biokaasua tuottavaa biojalostamoa. Lappeenrannan Joutsenon 

kaasutehdas käyttäisi puuraaka-ainetta jopa 1,3 miljoonaa kiintokuutiota vuosittain. 
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Biokaasu siirrettäisiin Gasumin kaasuverkossa käyttökohteisiin, joista suurimpana Hel-

singin Energian Vuosaaren voimalaitos. Hankkeen lupamenettelyt ovat parasta aikaa 

käynnissä. (Pöyry Energy Oy 2013, 5-6,17.) 

 

P-K:ssa on jo olemassa olevaa biojalosteiden tuotantoa ja lisäksi suunnitteilla on muu-

tama uusi jalostamo. Joensuussa sijaitsee Fortumin sähkön ja lämmön yhteistuotantolai-

tokseen integroitu bioöljylaitos, joka aloitti tuotantonsa marraskuussa 2013. Jalostamo 

tuottaa vuosittain noin 300 000 kuutiosta haketta noin 50 000 tonnia bioöljyä, jolla kor-

vataan muun muassa Fortumin omilla lämpölaitoksilla käytettyä raskasta polttoöljyä. 

(Fortum 2013.) Nurmeksen lisäksi P-K:aan on suunnitteilla kolmas biojalostamo Liek-

saan. Lieksan teollisuuskylä Oy on kaupungin kanssa yhteistyössä suunnitellut yhdestä 

kahteen bioöljyä valmistavan biojalostamon sekä bioterminaalin sijoittamista Kevät-

niemen teollisuusalueelle. Biojalostamo käyttäisi noin 0,35-0,7 miljoonaa kiintokuu-

tiometriä puuperäistä biomassaa vuodessa ja tuottaisi bioöljyä 90 000-180 000 tonnia. 

Bioterminaali toimisi puun varastointialueena. Hankeen ympäristövaikutusten arviointi 

valmistuu alustavan aikataulun mukaan heinä-elokuussa 2014, jonka jälkeen selviää 

hankkeen tarkempi toteutusaikataulu. (Green Fuel Nordic 2013, 3-5.) 

 

Lisäksi Savonlinnaan on suunnitteilla pikapyrolyysitekniikkaan perustuva bioöljyjalos-

tamo Green Fuel Nordicin toimesta. Vuosituotannoksi on arvioitu 90 000 tonnia bioöl-

jyä ja raaka-aineentarpeeksi 350 000 m3.  (Ollikainen ja Vento 2013, 34.) E-S:oon on 

suunniteltu myös pienempiä mädätykseen perustuvia biokaasun tuotantolaitoksia. 

4.4 Yhteenveto energiajärjestelmistä 

Puun käyttö energianlähteenä on merkittävin primäärienergiankulutuskohde itäisessä 

Suomessa. Voimakkaimmin tämä näkyy E-K:ssa, jossa myös Parikkala sijaitsee. E-K on 

hyvin riippuvainen lähialueen metsistä, mutta samalla voidaan todeta, että alueella si-

jaitsee runsaasti nopeakasvuisia metsävaroja. Samalla kun paperiteollisuus on alkanut 

Suomesta vähentyä, metsävaroja on mahdollista hyödyntää toisella teollisuudenalalla. 

Puuraaka-aineen vapautuminen metsäteollisuuden käytöstä ja kiristyvät päästövähen-

nystavoitteet luovat edellytyksiä biojalostamojen perustamiseen. 
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Parikkalaa ympäröivissä maakunnissa panostetaan runsaasti bioenergiaan ja uusia in-

vestointeja on suunnitteilla useita. Suunnitellut biojalostamot tulisivat käyttämään itära-

jan läheisyydessä puuperäisiä raaka-aineita, kun taas E-S:ssa ollaan kiinnostuneita 

enemmän maatalousjätteiden mädätyksestä biokaasuksi. Parikkalan lähikuntiin jää 

suunnittelematonta aluetta biojalostamojen sijainnissa ja täten Parikkalassa voi olla po-

tentiaalinen paikka uudelle päätuotteena puuhiiltä tuottavalle biojalostamolle. 
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5 PUURAAKA-AINEEN SAATAVUUS 

Biohiilen raaka-aineena toimii metsähake, joka on uudistushakkuilta korjattavaa oksa- 

ja latvusmassaa, kantoja ja nuorten metsien harvennuksista saatavaa pienpuuhaketta. 

Hakkeen laadun takaamiseksi raaka-aineena käytetään myös saatavissa olevaa kuitupuu-

ta. Tässä luvussa selvitetään Parikkalan biohiililaitoksen puuraaka-aineen teknis-

taloudellinen hankintapotentiaali, jonka avulla arvioidaan biohiililaitoksen toteutettavis-

sa olevaa tuotantokapasiteettia. Parikkalan itäisen sijainnin takia osa polttoainetoimituk-

sista voi tapahtua Venäjältä, jotta teoreettinen hankinta-alue olisi mahdollisimman kat-

tavasti hyödynnettävissä. Raaka-ainevarojen kartoituksen tekee ongelmalliseksi muiden 

energialaitosten päällekkäisyydet raaka-aineen hankinta-alueella, jolloin vaarana on 

metsävarojen yliarviointi ja liikakäyttö.  

5.1 Raaka-ainevarat Suomessa 

Suomi on yksi maailman metsäisimmistä maista ja Euroopan metsäisin maa. Jopa 86 % 

eli 26,2 miljoonaa hehtaaria Suomen maapinta-alasta on metsää. Tästä 20,3 miljoonaa 

hehtaaria on puuntuotantoon tarkoitettua talousmetsää, 2,4 miljoonaa hehtaaria heikom-

pikasvuista kitumaata ja lähes tai täysin puutonta joutomaata on 3,2 miljoonaa hehtaa-

ria. (Ylitalo 2013, 35.) Tämä tarkoittaa pyöreästi yli 2 000 miljoonan kuution metsäva-

roja. Puuta on maamme metsissä tällä hetkellä enemmän kuin yli 200 vuoteen. Puustoa 

hakataan vähemmän kuin se vuodessa kasvaa, joten puuvaramme kasvavat jatkuvasti. 

Hakkuita tehdään vuosittain noin kahdella prosentilla metsäpinta-alasta. Suomen met-

sistä korjataan energiakäyttöön noin kuusi miljoonaa kuutiometriä puuta. Hakkeen 

osuus tästä puuperäisen energian kokonaistuotannosta on alle 10 %. (Piesala 2011, 

6,116.)  

 

Kuvassa 5.1 esitetään kartta, jossa näkyvät Suomen ja koko Euroopan metsävarat vihre-

ällä värillä. Kartassa metsän kasvua kuvataan sinisellä värillä ja häviämistä punaisella. 

Suomen alueella näkyy lähes tasainen vihreä peite, jota vesistöt halkovat. Punaisena 

viivana E-K:n kohdilla on nähtävissä kesän 2010 myrskytuhojen vaikutukset metsän 

häviämisenä. Kuvasta 5.1 huomataan selkeästi myös Venäjän laajat metsäalueet. 
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Kuva 5.1 Euroopan metsävarat (Hansen et al. 2013). 

 

Puuraaka-aineen saatavuuden lisäksi on huomioitava metsäenergian kysyntä. On arvioi-

tu, että energiapuun käyttö tulee kasvamaan vuoden 2010 12,5 TWh:sta 21,6 TWh:iin 

vuoteen 2020 mennessä. Energiapuun teknis-ekologiseksi eli kannattavasti olemassa 

olevilla tuotantomenetelmillä hyödynnettävissä olevaksi potentiaaliksi on arvioitu 42,9 

TWh vuonna 2020. (Iikkanen et al. 2011, 3.) Raakapuun energiatiheys on noin 2,2 

MWh/m3 (Alakangas 2000, 53). Täten energiapuun teknis-ekologinen potentiaali vastaa 

noin 19,5 miljoonaa kuutiota. Yleisesti Suomessa energiapuun tarjonta kattaa kysynnän 

hyvin, mutta suuria alueellisia eroja on havaittavissa. Kuvassa 5.2 esitetään Iikkanen et 

al:n (2011, 19) perusskenaarion mukainen energiapuun kysynnän ja tarjonnan välinen 

alueellinen tasapaino Suomessa vuonna 2020. 
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Kuva 5.2 Perusskenaarion mukainen energiapuun kysyntä ja tarjonta ELY-keskusalueittain 

vuonna 2020 (Iikkanen et al. 2011, 19). 

 

Kuvasta 5.2 huomataan selkeä energiapuun tarjonnan vaje Kaakkois-Suomen alueella. 

Mielenkiintoiseksi perusskenaarion tekee, ettei kuvan 5.2 kysynnässä ole lainkaan tule-

vaisuudessa mahdollisesti lisääntyvää puunkäyttöä esimerkiksi uusien biopolttoainelai-

tosten johdosta. Biojalostamojen toteutuessa vaje suurenee kuvassa 5.2 esitetystä ske-

naariosta. Perusskenaariossa tarjonnassa ei ole kuitenkaan huomioitu nuorten metsien 

pienpuun koko energiareserviä. Energiapuun kokonaistarjonta perusskenaariossa on 

42,9 TWh ja pienenergiapuun käyttöä lisäämällä tukijärjestelmän avulla Suomen ener-

giapuun kertymä kasvaa 9,3 TWh:lla. (Iikkanen et al. 2011, 19.)  

 

Ylitalo (2013, 76) arvioi Suomen metsien teknis-taloudelliseksi energiapuupotentiaalik-

si noin 21 miljoonaa kuutiota. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM 2010, 18) arvioi 

metsähakkeen teknis-taloudelliseksi tuotantomahdollisuudeksi 12-15 miljoona kuutio-

metriä, mutta toteaa myös, että metsähakkeen saatavuus riippuu voimakkaasti markki-
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nahakkuiden määrästä. Ylitalon ja Iikkanen et al:n ilmoittamat energiapuupotentiaalit 

ovat lähellä toisiaan, mutta MMM:n ilmoittama energiapuupotentiaali on lähes puolet 

pienempi Ylitalon ja Iikkanen et al:n tuloksiin verrattuna. Erot tulosten välillä voivat 

aiheutua laskentatavan poikkeavista oletuksista, esimerkiksi hakkuiden hyödyntämisas-

teesta. 

 

Tulevaisuuden hyödynnettävissä olevaa metsäenergiapotentiaalia on vaikea arvioida 

tarkasti. Hyödynnettävissä oleva potentiaali riippuu sekä metsän kasvuolosuhteista että 

metsien hyödyntämisasteesta. Lakkautetut paperitehtaat ovat vapauttaneet puuvaroja 

muille aloille hyödynnettäväksi. Metsäntutkimuslaitoksen (Hetemäki 2009, 8) mukaan 

metsäteollisuuden kotimaisen puun käyttö Suomessa pienenee noin 13 miljoonaa kuu-

tiota vuoteen 2020 mennessä vuoden 2007 tasosta. On kuitenkin oletettavaa, että metsi-

en käyttö tulee Suomessa kasvamaan bioenergian osuuden kasvaessa energiantuotan-

nossa. Esimerkiksi Pöyry Energy Oy:n selvityksessä (2012, 27) jo pelkästään turpeen 

käytön lopettaminen ja turpeen korvaaminen pääsääntöisesti metsähakkeella ylittää met-

siemme teknis-taloudellisen tarjontapotentiaalin vuonna 2030 muutamalla terawattitun-

nilla. Jos arvioituun metsähakkeen käyttöön lisätään uusien biojalostamojen puun tarve, 

Pöyry Energy Oy:n mukaan puun kulutus ylittää metsän uusiutumiskyvyn noin 10 

TWh. Täten myös metsävarojen riittävyyteen ja metsien kestävään kehitykseen tulee 

kiinnittää huomiota muuttuvissa olosuhteissa. 

 

Tutkimusten mukaan metsänhoitoa tehostamalla voidaan päästä entistä suurempiin hak-

kuupotentiaaleihin. Maaseudun tulevaisuuden artikkelin (Palokallio 2014) mukaan te-

hostetulla metsänhoidolla metsien hyödyntämistä voidaan kasvattaa jopa 55 % nykyi-

sestä. Erityisesti taimikonhoitoa tulisi parantaa, mutta ongelmana ovat kasvavat kustan-

nukset. Hoitamattomat metsät myös lisäävät metsätuhojen määrää sekä vaikeuttavat 

tulevia korjuita. (Palokallio 2014.) Puuvarojen teoreettisen hankintapotentiaalin lisäksi 

on huomioitava yksityisten metsänomistajien halukkuus myydä metsäänsä. Yksityiset 

metsänomistajat omistavat jopa noin 64 % Suomen puuston tilavuudesta (Ylitalo 2013, 

41), joten heidän myyntihalukkuutensa vaikuttaa merkittävästi todelliseen hakkuupoten-

tiaaliin. Maaseudun tulevaisuuden artikkelin (Palokallio 2014) mukaan metsänomistajat 

ovat halukkaita myymään metsää ja pahin hakkuita jarruttava tekijä on puuta jalostavan 
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kapasiteetin puute. Täten metsänomistajien halukkuus puun myyntiin ei tule todennä-

köisesti muodostumaan pullonkaulaksi puun hankinnassa. 

5.2 Raaka-ainevarat lähimaakunnissa  

Metsähakkeen tuotantopotentiaaliin vaikuttaa merkittävästi kotimaisen metsäteollisuu-

den raakapuun tarve. K-S:ssa on Suomen korkein metsävarojen hyödyntämisaste run-

saan metsäteollisuuden vuoksi. Suomessa keskimäärin puuston poistuman ja metsien 

kasvun suhde on 70 %, kun K-S:ssa suhde on noin 94 %. E-S:ssa puuston hyödyntä-

misaste on noin 80 % ja P-K:ssa alle 70 % (Ylitalo 2013, 45). Taulukossa 5.1 esitetään 

E-K:n hakkutähteiden teknis-taloudellinen hakkuupotentiaali kunnittain vuonna 2009. 

Leimikoiksi laskettiin nuorten metsien hoitokohteet sekä ensiharvennukset. Hakkuutäh-

teiden saatavuus riippui toteutuneista uudistushakkuista. (Korpinen et al. 2011, 18.) 

 

Taulukko 5.1 Hakkutähteiden teknis-taloudellinen hakkuupotentiaali kunnittain E-K:ssa vuon-

na 2009 (Korpinen et al. 2011, 19). 

  
Leimikot   Hakkuutähde 

  
  

lkm ha m3 lkm % ha MWh 
Etelä-Karjala 5 280 5 766 1 367 586 923 18 1 621 239 574 
Imatra 

 
62 82 17 712 7 12 18 2 864 

Lappeenranta 1 191 1 314 321 218 229 19 446 65 217 
Lemi 

 
219 180 45 292 12 5 27 4 272 

Luumäki 
 

767 892 236 139 185 24 344 58 977 
Parikkala 

 
431 416 93 170 38 9 51 7 110 

Rautjärvi 
 

488 531 115 030 94 19 149 18 428 
Ruokolahti 749 812 194 131 72 10 136 21 350 
Savitaipale 413 502 112 510 99 24 173 22 896 
Suomenniemi 277 302 61 720 47 17 64 7 839 
Taipalsaari 346 375 84 625 46 13 72 9 235 
Ylämaa 

 
337 360 86 039 94 28 141 21 386 

 

Kuvassa 5.3 esitetään metsäkeskuksittain E-K:n, P-K:n ja E-S:n suurin kestävä teolli-

suus- ja energiapuun hakkuukertymä miljoonina kuutioina vuodessa.  
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Kuva 5.3 Suurin kestävä teollisuus- ja energiapuun hakkuukertymä K-S:ssa, P-K:ssa ja E-S:ssa 

(Ylitalo 2013, 76). 

 

Kuvasta 5.3 huomataan, että Parikkalan naapurimaakunnissa P-K:ssa ja E-S:ssa hakku-

potentiaalia on kummassakin enemmän kuin Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa yh-

teensä. Voidaan todeta, että E-S:n ja P-K:n Parikkalan läheiset energiapuuvarat ovat 

merkittävimmät kohteet Parikkalan biohiililaitoksen raaka-aineen hankinnassa. Kaikki-

aan K-S:n, E-S:n ja P-K:n yhteenlaskettu suurin kestävä energiapuun hakkuukertymä on 

noin 4,88 miljoonaa kuutiota vuodessa. Korpinen et al:n tulokset (2011, 19) antavat 

Kaakkois-
Suomi Pohjois-Karjala Etelä-Savo K-S,P-K,E-S

Kannot 0,52 0,5 0,78 1,8
Oksat 0,45 0,62 0,67 1,74
Runkopuu 0,29 0,56 0,49 1,34
Lehtipuut 0,78 1,01 1,39 3,18
Kuusi 1,86 2,11 2,29 6,26
Mänty 1,97 3,04 2,89 7,9
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selkeästi Ylitalon tuloksia (2013, 76) suuremman hakkuupotentiaalin E-K:n alueella. 

Kahden eri lähteen poikkeavat tulokset kertovat yksiselitteisen arvioinnin haastavuudes-

ta. Poikkeavat tulokset johtuvat todennäköisesti erilaisista laskentamenetelmistä ja ole-

tuksista. Ylitalo painottaa kestävää korjuupotentiaalia ja huomioi ensisijaisena hyödyn-

nettävän teollisuuspuun hakkuukertymän, mitkä pienentävät arvioitua hakkuupotentiaa-

lia. Korpinen et al:n tuloksia kasvattavat leimikoiden huomiointi energiapuun hakkuu-

potentiaalin arvioinnissa.  

 

Kuvassa 5.4 tarkastellaan metsäenergian kysynnän ja tarjonnan suhdetta Parikkalaa ym-

päröivissä maakunnissa. Kuvassa esitetään suurin kestävä teollisuus- ja energiapuun 

hakkuukertymä ja puuston poistuma K-S:ssa, P-K:ssa ja E-S:ssa. Puuston poistuman 

tilastot ovat vuodelta 2012 ja tilastoihin sisältyvät markkinahakkuut, pientalojen poltto-

puu, yksityismetsänomistajien sahatavaraksi sahauttama omien metsien runkopuu, met-

sään hakkuutähteinä jäävä hukkapuu (osuus poistumasta noin 11 %) sekä luontaisesti 

kuollut metsään jäävä puu (Ylitalo 2013, 72).  

 

 
Kuva 5.4 Suurin kestävä teollisuus- ja energiapuun hakkuukertymä ja puuston poistuma vuonna 

2012 K-S:ssa, P-K:ssa ja E-S:ssa (Ylitalo 2013, 72,76). 

 

0

5

10

15

20

25

Kaakkois-Suomi Pohjois-Karjala Etelä-Savo K-S,P-K,E-S

Pu
um

ää
rä

 [
m

ilj
. m

3 ]

Suurin kestävä teollisuus- ja energiapuun hakkukertymä Puuston poistuma



38 

 

Kuvan 5.4 mukaan metsävarojen käyttöä olisi mahdollista lisätä vuosittain K-S:ssa 0,96 

miljoonaa kuutiota, P-K:ssa 1,83 miljoonaa kuutiota ja E-S:ssa 1,21 miljoonaa kuutiota 

nykyisestä. Metsäkeskuksien yhteenlaskettu lisäyspotentiaali on noin 4 miljoonaa kiin-

tokuutiota puuta vuodessa. Jos oletetaan, että nykyisin metsään hakkutähteinä jäävästä 

hukkapuusta saadaan puolet korjattua talteen, metsään jäävän puun osuus pienenee 5,5 

%:iin ja metsäkeskuksien yhteenlaskettu lisäyspotentiaali kasvaa noin 5 miljoonaan 

kuutioon. Biojalostamojen raaka-aineen saatavuutta arvioitaessa on muistettava, että 

lisäyspotentiaalilla tarkoitetaan kaikenkokoista ja -tyyppistä puubiomassaa. Täten koko 

lisäyspotentiaalia ei ole järkevä hyödyntää energiakäyttöön. Kuvan 5.3 mukaan noin 22 

% yhteenlasketusta hakkuupotentiaalista on energiapuuta. Oletettavaa on kuitenkin, että 

hyödyntämättömästä kapasiteetista energiapuun osuus on suurempi kuin 22 %, koska 

hakkuiden pääkeruukohteena tällä hetkellä on pyöreä puu, eikä energiapuun korjuu ole 

vielä kovin tehokasta. Lisäksi mikäli pyöreälle puulle ei ole tarvetta muualla metsäteol-

lisuudessa, olemassa oleva potentiaali voidaan käyttää energiaksi. 

 

Kappaleessa 4.3 esitellyt biojalostamot itäisessä Suomessa kasvattavat toteutuessaan 

näiden kolmen maakunnan puunkäyttöä yhteensä noin 4,1 miljoonaa kiintokuutiota. 

Suunniteltujen hankkeiden toteutuessa alueella oleva metsäbiomassan käyttö kattaisi 

siis lähes koko puunkäytön lisäyspotentiaalin. Pelkästään Fortumin ja UPM:n jo toimin-

nassa olevat laitokset ovat lisänneet puun käyttöä noin miljoona kuutiota vuodessa. 

Kaikkien biojalostamohankkeiden toteutuminen on kuitenkin epävarmaa ja jokaisessa 

tapauksessa täytyy pohtia toiminnan kannattavuutta. Onkin oletettavaa, etteivät kaikki 

laitossuunnitelmat toteudu, jolloin potentiaalia on vielä hyödynnettävissä. On myös 

huomioitava, että toteutuneidenkin biojalostamojen raaka-aineen hankinta-alueet laaje-

nevat muihin maakuntiin, eivätkä laitokset kilpaile kaikesta raaka-aineesta keskenään.  

 

Parikkalan lähimaakunnissa on tapahtunut myös metsäteollisuuden rakennemuutoksia, 

jotka ovat kasvattaneet hyödynnettävissä olevaa raaka-ainepotentiaalia. Esimerkiksi 

vuonna 2011 lakkautettu Myllykosken paperitehdas vähensi kuusikuitupuun tarvetta 

noin 700 000 kuutiota (Palokallio 2011). Sen sijaan Parikkalan naapurikunnasta vuonna 

2010 lakkautettu M-realin Simpeleen tehtaan paperikone ei pienentänyt tehtaan puun 

kulutusta, sillä M-real investoi samalla taivekartonkikapasiteetin laajennukseen, mikä 
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kumosi paperikoneen sulkemisen vaikutukset puun käytössä (Metsä Board Oyj 2010). 

On myös huomioitava, että merkittävä osa kyseisten tehtaiden raaka-aineen hankinnasta 

tapahtuu Venäjältä, mikä pienentää puuraaka-ainepotentiaalin muutoksia Suomessa. 

5.3 Raaka-ainevarat Luoteis-Venäjällä  

Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio ja sen metsävarat ovat maapallon suu-

rimpia. Metsämaata Venäjällä on noin 800 miljoonaa hehtaaria ja puuston tilavuus on 

lähes 80 000 miljoonaa kuutiometriä (Idän metsätieto 2014). Venäjän federaatio eli liit-

tovaltio on jaettu hallintopiireihin, joista läntisin ja Suomen rajaan ulottuva on Luoteis-

Venäjän hallintopiiri. Luoteis-Venäjän metsätalouspiireistä Karjalan tasavalta ja Lenin-

gradin alue rajoittuvat itäiseen Suomeen ja ovat siten keskeisimmän tarkastelun kohtee-

na Venäjän puuvaroja arvioidessa. Nämä metsätalouspiirit jakautuvat edelleen metsä-

toimialueisiin.  

5.3.1 Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen metsävarat 

Karjalan tasavallan pinta-ala on 180 500 km2, josta metsät peittävät yli 49 % (Karppi-

nen 2012, 6). Kuvassa 5.5 esitetään Karjalan tasavallan jakautuminen kaupunki- ja kun-

tapiireihin. Kuntapiireistä Lahdenpohja ja Sortavala ovat lähinnä Parikkalaa. 
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Kuva 5.5 Karjalan tasavallan kaupunki- ja kuntapiirit numeroituna (Karppinen 2012, 7). 

 

Kuvasta 5.5 nähdään myös Leningradin alueen sijainti Parikkalaan nähden Karjalan 

tasavallan eteläpuolella. Parikkalaa lähinnä olevat ja mahdolliset puuraaka-aineen han-

kinta-alueen piirit Leningradin alueella ovat Severo-Zapadny ja Priozersky. Kuvassa 5.6 

esitetään Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen metsätalouspiirien metsävarojen 

muodostuminen metsien ikärakenteen mukaan vuonna 2008. 

 

Parikkala 
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Kuva 5.6 Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen metsävarojen ikärakenne vuonna 2008 

(Idän metsätieto 2014). 

 

Kuvasta 5.6 nähdään, että suurin osa Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen metsäva-

roista koostuu kypsistä ja yli-ikäisistä metsistä. Yhteensä Karjalan tasavallan alueella 

metsävaroja on 943 milj. m3 ja Leningradin alueen 631 milj. m3. Metsien ikärakenteesta 

nähdään, että Venäjällä metsien hakkuut ovat olleet vähäisempää kuin puuston vuotui-

nen kasvu ja metsät ovat päässeet ikääntymään. Venäjän metsävarat ovat ympäri maan 

vajaakäytössä suureen potentiaaliin verrattuna johtuen Venäjän metsäteollisuuden vä-

häisyydestä ja olemassa olevien laitosten kehittymättömästä teknologista. Karjalan tasa-

vallassa toteutuneet hakkuut olivat vuonna 2012 vain vajaa puolet suunnitellusta 11,4 

milj. m3:sta. Leningradin alueella vaje ei ollut yhtä merkittävä, mutta sielläkin suunni-

tellusta 10,6 milj. m3:sta hakattiin vain 7,7 milj. m3. (Idän metsätieto 2014.) Idän metsä-

tiedon mukaan Venäjän metsävaroja olisi mahdollista hyödyntää huomattavasti tehok-

kaammin kuin nykyisin. Karppisen (2012) ja Goltsevin (2014) mukaan tilanne on toinen 

lähellä Suomen rajaa. 

 

Vuonna 2006 toteutuneiden hakkuiden energiapuun potentiaali oli Karjalan tasavallassa 

3,3 miljoonaa kuutiota. Jos kaikki suunnitellut harvennushakkuut (4,5 milj. m3) suoritet-

128
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taisiin ja kasvatettaisiin mekaanisen puunjalostusteollisuuden kapasiteettia 1,8 milj. 

m3:ta, energiapuun potentiaali Karjalan tasavallassa kasvaisi jopa 8 milj. m3:oon, joka 

vastaa noin 15,9 TWh:n energiasisältöä. Tämä tarkoittaisi 137 %:n lisäystä energiapuun 

kokonaispotentiaaliin vuonna 2006. Metsävarojen lisäysmahdollisuudet vaihtelevat kui-

tenkin runsaasti eri puolilla Karjalan tasavaltaa. Parikkalaa lähinnä olevissa leshooseissa 

eli metsäpiireissä hakkuusuunnite on hyödynnetty tehokkaimmin, Lahdenpohjassa siitä 

on käytetty 99 % ja Sortavalassa 94 %. (Karppinen 2012, 10.) Täten Karppisen mukaan 

tällä alueella energiapuun lisäyspotentiaali on hyvin marginaalinen. 

 

Leningradin alueella toteutuneet hakkuut vastasivat energiapuumäärää 4,1 milj. m3 

vuonna 2004 ja arvioitu energiapuupotentiaali Leningradin alueella on noin 9,2 milj. m3 

eli noin 18,4 TWh. Priozerskyssa olisi mahdollista lisätä energiapuun määrää 63 000 

m3:sta 70 000 m3:oon. Severo-Zapadnyssa sen sijaan hakkuupotentiaalin arvioidaan 

pienentyvän 226 000 219 000 m3:oon. Siten myös Leningradin alueella energiapuun 

lisäysmahdollisuudet ovat pienet. (Goltsev 2014, 36-37.) 

5.3.2 Puuntuonti Suomeen  

Puun vientitullit ja tullijärjestelmän tekniset ongelmat ovat viime vuosina haitanneet 

Suomen ja Venäjän pyöreän puun kauppaa. Presidentti Putinin vuonna 2006 metsäalan 

kehittämiskokouksessa pitämästä puheesta lähtivät liikkeelle toimet Venäjän jalostamat-

toman puutavaran viennin rajoittamiseksi (Jutila et al. 2010, 6).  

 

Vuonna 2007 Venäjä nosti raakapuun vientitullin neljästä eurosta 10 euroon ja vuonna 

2008 10 eurosta 15 euroon kuutiolta (Heikkilä 2012). Vuonna 2008 Venäjän teollisuus- 

ja kauppaministeriö laati Venäjän federaation metsäalan vuoteen 2020 ulottuvan strate-

gian suunnitelman aiemmin tehdyn asetuksen vientitullien korottamisesta tueksi. Ase-

tuksen mukaan raakapuun vientitulli olisi kohonnut 1.1.2009 alkaen 50 euroon kuutio-

metriltä, jolloin vienti olisi kannattamatonta. Putin joutui lykkäämään vientitullien koro-

tuksia vuosille 2009 ja 2010, sillä Venäjän on ensin luotava lisää puunjalostuskapasi-

teettia, jotta Venäjä pystyy jalostamaan raakapuun ylijäämäosuuden viennin vähentyes-

sä. (Jutila et al. 2010, 6.)  
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Venäjän liityttyä Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi, puutullit laskivat 

23.8.2012 alkaen EU:n ja Venäjän sopimusten mukaisesti. Vientiä rajoittivat aluksi tek-

niset ongelmat EU:n tullijärjestelmässä. Tällä hetkellä havupuiden tullimaksu on noin 

7,5 euroa kuutiolta ja koivun tulli 7 % ja haavan 5 % niiden tullausarvosta. Lisäksi ha-

vupuun viennille Venäjältä asetettiin 9,5 miljoonan kuutiokiintiö vuodessa. EU:n ulko-

puolisen havupuutullin määrä kasvoi jopa 55 €/m3:oon. (Heikkilä 2012.) Kuvasta 5.7 

nähdään Venäjältä tuodun raaka- ja jätepuun määrän kehittyminen sekä puuntuonnin 

rakenne vuosina 2002-2012. 

 

 
Kuva 5.7 Venäjän puuntuonnin määrä ja rakenne vuosina 2002-2012 (Idän metsätieto 2014). 

 

Kuvasta 5.7 nähdään selkeästi vientitullien korotusten vaikutukset etenkin havu- ja leh-

titukin sekä havukuidun tuontimäärän laskussa. Niiden määrä pieneni merkittävästi 

vuosien 2007 ja 2008 korotuksien jälkeen. Tällä hetkellä pyöreän puun tuonti Venäjältä 

on hitaassa kasvussa. UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinnan johtaja Pekka Rajala 

epäilee kuitenkin, ettei vuoden 2005 huipputasolle enää päästä (Heikkilä 2012). 

 

Pyöreän puun vientitullien korotuksista huolimatta energiapuun tuonti Suomeen on kas-

vanut merkittävästi, sillä Venäjän lainsäädännön mukaan polttopuu, hake, sahanpuru, 

pelletti ja puujäte ovat kokonaan vientitullittomia tai niiden vientitullit ovat hyvin alhai-

sella tasolla (Jutila et al. 2010, 11). Energiapuulle on lisäksi luvassa vientitullien alen-
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nuksia ja esimerkiksi havuhakkeen tullimaksut pienenevät asteittain nollaan. Vuonna 

2012 tullimaksut laskivat viidestä prosentista 3,75 prosenttiin hakkeen tullausarvosta. 

(Heikkilä 2012.) Kuvassa 5.8 esitetään energiapuun tuonnin kehitys puulajeittain vuosi-

na 2002-2009.  

 

 
Kuva 5.8 Polttopuun, hakkeen, purun, pelletin ja puujätteen tuonti Venäjältä kuukausittain vuo-

sina 2002-2009 (Jutila et al. 2010, 12). 

 

Kuvasta 5.8 huomataan, että havutukin ja -kuidun tuontimäärän lasku näyttää johtaneet 

erityisesti havupohjaisen energiapuun tuontimäärän kasvuun. Tarkastelujakson aikana 

havuhakkeen tuontimäärä onkin kohonnut lähes viisinkertaiseksi vuoteen 2002 verrat-

tuna. Myös muun energiapuun tuonti on ollut kasvussa, mutta muutokset tapahtuvat 

hitaammin. Kuvan 5.8 perusteella voitaisiin olettaa Venäjän energiapuumarkkinoiden 

kasvavan voimakkaasti. Puuntuontia on kuitenkin vaikea ennustaa tarkasti muuttuvien 

poliittisten tilanteiden vuoksi. 

 

Yhteenvetona Suomen ja Venäjän puukaupasta voidaan todeta, että Suomen rajan lähei-

syydessä Venäjän puuvarat ovat jo tehokkaasti käytössä ja energiapuun lisäysmahdolli-

suudet eivät ole merkittäviä. Lisäksi puuntuonti voi olla tulevaisuudessa epävarmaa 

erilaisten rajoitusten vuoksi. Suomi saisi myös taloudellisen hyödyn ja tulon raaka-
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aineesta ja korjuusta, mikäli raaka-aine hankittaisiin kotimaasta. Mikäli Venäjältä ale-

taan kuljettaa puutavaraa junalla pidemmän matkan takaa, myös Parikkalan biohiililai-

tos pystyy oletettavasti hyötymään siitä. Jos Parikkalaan perustetaan biohiililaitos, Pa-

rikkala-Syväoron rajanylityspaikan kautta kulkeva raaka-aine olisi taloudellisesti kan-

nattavaa pysäyttää jo Parikkalassa. Raaka-aineen kuljetuksista pidemmälle Suomeen 

aiheutuisi lisäkustannuksia raaka-aineen hankinnalle.  

5.4 Hankinta-alue 

Kuljetuskustannukset rajoittavat puunkäyttäjän raaka-aineen hankinta-alueen tietyn suu-

ruiseksi. Alhaisen tilavuuspainon ja lämpöarvon omaavaa biomassaa ei ole taloudellista 

kuljettaa pitkiä matkoja. E-K:ssa metsäteollisuuden runsas puunkäyttö luo myös haas-

teita raaka-aineen saatavuudelle. Kilpailu puunkäytöstä laajentaa raaka-aineen hankinta-

aluetta, jolloin kuljetusmatkat pitenevät. Parikkalan biohiililaitoksen raaka-

ainetoimitusten oletetaan tapahtuvan pääosin maanteitse puutavararekoilla. Maantiekul-

jetus on Korpinen et al:n (2011, 60) mukaan alle 100 km etäisyyksillä kannattavampaa 

kuin alus- tai junakuljetus. Luvussa 6 tarkastellaan tarkemmin biohiililaitoksen raaka-

aineketjun logistiikkaa. Kuvaan 5.9 on merkitty mustalla 100 kilometrin säteinen polt-

toaineen hankintaympyrä, jonka sisällä polttoainetoimitusten tulisi tapahtua. Tällöin 

kuljetuskustannukset pysyvät maltillisina. 
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Kuva 5.9 Raaka-ainetoimitusten hankinta-alue, jonka säde on 100 km (Pohja: Maanmittauslai-

tos 2014). 

 

Kuvasta 5.9 nähdään, että lähes puolet raaka-aineen hankintaympyrästä on Venäjän 

puolella. Venäjän raaka-ainekuljetukset kasvattaisivatkin huomattavasti hankintaympy-

rän alueen energiapotentiaalia. Suomen puolella hankintaympyrän sisään jäävät Parik-

kala naapurikuntineen sekä isommista kaupungeista Lappeenranta, Savonlinna ja Kitee. 

Kuvassa 5.10 esitetään metsien peitteellisyys hankintaympyrän sisällä. Vihreällä värillä 

symboloidaan metsien olemassaoloa, punaisella metsien vähentymistä ja sinisellä kas-

vua. Tiedot ovat kerätty ajalta 2000-2012. (Hansen et al. 2013.)  

100 km 
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Kuva 5.10 Metsävarat 100 km säteisellä hankinta-alueella (Pohja: Hansen et al. 2013). 

 

Kuvan 5.10 Venäjän puoleiset runsaat yhtenäiset vihreät metsäalueet ovat ristiriidassa 

Karppisen (2012) ja Goltsevin (2014) tutkimustuloksiin, joiden mukaan rajantakaiset 

metsävarat olisivat lähes maksimikäytössään. Mikäli alueella hakattaisiin runsaasti puu-

ta, tulisi kartassa näkyä enemmän punaista ja sinistä väriä, jotka symboloivat muutosta 

metsävaroissa. Kartan vihreä väri kertoo olemassa olevasta metsästä, jossa ei ole tehty 

hakkuita tai istutuksia tai merkittävää kasvua vuosina 2000-2012. Venäjän rajan lähei-

syydessä sijaitsevat metsäalueet voisivat olla Parikkalan biohiililaitokselle merkittävä 

raaka-aineen hankintalähde. Raaka-ainevarmuus rajan yli olisi taattava pitkäaikaisilla 

sopimuksilla sekä Venäjän puuntuonnin estyessä raaka-aineen hankinta olisi varmistet-

tava Suomessa. Kartassa Suomen puolella lukuisat järvet ja peltoalueet rikkovat metsä-

alueita ja pienentävät maapinta-alaa. Kesän 2010 myrskytuhojen aiheuttamat puun pois-

tumat näkyvät kartassa punaisena juovana. 

 

100 km 

20 km 
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Kuvissa 5.9 ja 5.10 näkyvän Suomen puoleisen hankinta-alueen pinta-ala on noin 

16 000 km2, joka on noin 28 prosenttia K-S:n, E-S:n ja P-K:n yhteenlasketusta koko-

naispinta-alasta. Suhteuttamalla hankinta-alueen pinta-ala kappaleessa 5.2 arvioituun 

metsäenergian lisäyspotentiaaliin (noin 5 milj. m3) arvioidaan metsäenergian teoreetti-

seksi lisäyspotentiaaliksi noin 1,3 milj. m3:ta kuvien 5.9 ja 5.10 hankinta-alueella Suo-

messa. Raaka-ainetta on runsaasti, mutta tulevaisuuden metsäbiomassan käyttöä on 

hankala ennustaa tarkasti. Oletettavaa on, että metsähakkeen käyttö tulee kasvamaan 

edelleen sekä teollisuuden energiantuotannossa että kotitalouksissa. Hankintaympyrän 

sisään jää useita suuria metsäteollisuuden puunkäyttäjiä ja suunnitteilla olevia hankkei-

ta, mikä kasvattaa kilpailua biomassasta Parikkalan biojalostamon kanssa. Esimerkiksi 

Metsä Fibre Joutsenon biokaasua tuottava biojalostamo kasvattaisi alueen puunkäyttöä 

1,3 miljoonaa kiintokuutiota vuosittain. On oletettavaa, että Joutsenossa sijaitsevan teh-

taan raaka-aineen hankinta suuntautuisi pääosin pohjoiseen Parikkalan suuntaan muiden 

suurten puunkäyttäjien sijainnin perusteella. Parikkalan biojalostamon raaka-

ainetoimitusten olisi siten järkevä suuntautua pääosin P-K:n ja E-S:n puolelle. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että olemassa olevan metsäbiomassan lisäyspotentiaalin 

ja suunniteltujen biojalostamojen nojalla voidaan arvioida Parikkalan lähialueella ole-

van vielä tarjontaa puuraaka-aineelle ja paikkakunnalle olisi mahdollista perustaa keski-

kokoinen biojalostamo. Parikkalan biohiiltämön toteutuessa raaka-aineen hankinta tulee 

hoitaa mahdollisimman läheltä ja laajempaa hankinta-aluetta tulee suunnata ensisijaises-

ti P-K:n eteläosiin ja E-S:n itäosiin, joissa hyödynnettävää energiapuuta on runsaasti 

saatavilla. Tällöin kilpailu raaka-aineesta tasoittuu ja metsävaroja hyödynnetään kestä-

vän kasvun mukaisesti, vaikka puun käyttö alueella voi kasvaa. Raaka-aineen hankinta-

alueen oikea suuntaaminen oletettavasti myös hillitsee puun markkinahinnan muutoksia. 

Lisävarmuutta biojalostamon raaka-aineen saatavuuteen tuo Venäjän ulkomaantuonti. 

Raaka-aine hankittaisiin todennäköisesti rankoina, jotka haketettaisiin biojalostamolla. 

Venäjän raaka-ainetoimitukset tuotaisiin puolestaan hakkeena puutullien vuoksi. 
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6 LOGISTIIKKA 

Energiapuun kilpailukykyisyys edellyttää tehokkaita korjuuketjuja sekä tasaista toimi-

tusta biojalostamolle. Logistiikan nopea ja varma toiminta on siten erittäin keskeisessä 

asemassa biojalostamon kannattavuudelle.  

6.1 Korjuu ja metsäkuljetus 

Energiapuun korjuulla pyritään hyödyntämään metsien energiavarat tehokkaasti. Jottei 

energiapuun korjuulla olisi kielteisiä vaikutuksia metsätalouteen ja luonnon monimuo-

toisuuteen, on sille asetettu tiettyjä rajoituksia. Esimerkiksi korjuualueelle suositellaan 

jätettävän vanhoja ja tuoreita kantoja sekä olemassa olevaa lahopuustoa. (Piesala 2011, 

117.) Pienpuu korjataan metsistä energiapuuharvennuksena joko rankapuuna tai koko-

puuna. Metsätähteiden ja kantojen korjuu painottuu uudishakkuille. Metsäkuljetus ener-

giapuulla suoritetaan kuten pyöreällä puulla ajokoneella tai metsätraktorilla. Metsäkul-

jetusmatkan tulee olla mahdollisimman lyhyt, keskimäärin alle 400 m (Korpinen et a. 

2011, 16). 

6.1.1 Harvennushakkuu 

Energiapuuharvennuksessa kerätään ainespuun mittoja täyttämätöntä pienpuuta, kun 

taas ensiharvennuksissa energiapuun lisäksi kerätään merkittävästi ainespuuta. Harven-

nusmetsien puunkorjuu tehdään pääosin hakkuukoneella ja pienpuun korjuun tehosta-

miseksi voidaan käyttää keräävää kaatopäätä (kuva 6.1). (Asikainen et al. 2012, 173.) 

Energiapuu voidaan korjata joko rankapuuna tai kokopuuna. Rankapuun korjuuta voi-

daan soveltaa kestävyysnäkökohtien puolesta kaikille talousmetsän harvennuskohteille, 

mutta kokopuun korjuuta ei sovelleta kivennäismaiden kuusivaltaisiin metsiin, joissa 

kuusen osuus runkoluvusta on yli 75 %. (Äijälä, Kuusinen ja Koistinen 2010, 13.) 

 

Harvennuksen tavoitteena on jättää kasvamaan hyväkuntoisimmat puut ja poistaa pie-

net, vialliset, mutkaiset ja haaroittuneet puut. Suositeltavat kasvutiheydet hoitamatto-

malle nuorelle metsälle energiapuuharvennuksen jälkeen ovat noin 1 000 kpl/ha. Mikäli 

puusto on niin tiheää, että koneellisen puun korjuun laatu kärsii liiasta puustosta, voi-
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daan alueelle tehdä ennakkoraivaus. Ennakkoraivauksessa poistetaan näkyvyyttä hait-

taavaa pientä kasvustoa alentamatta merkittävästi energiapuukertymää. (Äijälä, Kuusi-

nen ja Koistinen 2010, 14-16.) 

6.1.2 Hakkuutähteet 

Hakkuutähteen korjuuta suoritetaan kuivahkoilta kankailta ja niitä viljavammilta kiven-

näismailta. Karut metsämaat eivät sovellu korjuukohteeksi niiden ravinnehäiriöiden 

todennäköisyyden vuoksi. Latvusmassasta 30 % suositellaan jätettäväksi korjaamatta ja 

korjuu pyritään suorittamaan siten, että mahdollisimman suuri osa neulasista ja lehdistä 

varisee kasvupaikalle antamaan ravinteensa metsämaalle. Hakkuutähdekasojen suositel-

laan antaa kuivua metsässä muutamia viikkoja, jotta puut tiputtavat ravinnepitoiset neu-

laset maahan, jolloin metsämaa menettää vähemmän ravinteita. (Äijälä, Kuusinen ja 

Koistinen 2010, 18-19.)  

 

Perinteisessä hakkuukoneen työtavassa oksat ja latvat on pyritty keräämään ajouralle 

parantamaan kantavuutta ja suojaamaan maaperää. Energiapuuksi menevä hakkutähde 

puolestaan kasataan hakkuu-uran varteen kasoihin, jotta vältetään maa-aineksen sekoit-

tuminen hakkuutähteisiin (kuva 6.1). (Asikainen et al. 2012, 172.) Latvusmassa kerä-

tään irtorisuina tai paaleina eli risutukkeina. Irtorisut voidaan hakettaa joko metsätien 

varressa, haketerminaalissa tai vasta käyttöpaikassa. Risutukit ovat noin kolme metriä 

pitkiä, 60-70 cm paksuja ja noin 500 kg painavia, joten ne ovat helposti kuljetettavissa 

esimerkiksi biojalostamolle. Hehtaarilta saadaan keskimäärin 100 risutukkia. Yhden 

risutukin energiasisältö on noin 1 MWh. (Piesala 2011, 117.) Hehtaarin alalta saadaan 

siten noin 100 MWh hakkuutähde-energiaa. 

6.1.3 Kannot 

Kantojen korjuukohteissa sovelletaan samoja periaatteita kuin hakkuutähteillä. Lisära-

joituksena kantojen korjuussa ovat pohjavesialueet I ja II sekä vaikeat maastot, kuten 

jyrkät rinteet ja kalliometsät. Kannoista korjataan vain halkaisijaltaan yli 15 cm paksui-

set hyväkuntoiset kannot. Kantojen nostossa vältetään tarpeetonta pintamaan rikkomista 

ja noston yhteydessä irtoava maa-aines pyritään ravistamaan takaisin kantokuoppaan. 
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Kantojen nosto pienentää uudistushakkuun maanmuokkauksen kustannuksia. (Äijälä, 

Kuusinen ja Koistinen 2010, 18-21.) Kannot nostetaan maasta, pilkotaan ja kasataan 

kaivinkoneella (kuva 6.1). Ne jätetään kasoihin korjuualalle, jotta sade puhdistaa ne 

maa-aineksesta ja kannot kuivuvat. Yhdeltä hehtaarilta saadaan jopa 200 MWh kan-

toenergiaa. (Piesala 2011, 117.) 

 

 
Kuva 6.1 Latvusmassan kasoillehakkuuta, kantojen nostoa ja pilkontaa sekä harvennuspuun 

kaatokasausta keräävällä kaatopäällä (Asikainen et al. 2012, 173). 

6.2 Energiapuun tienvarsivarastointi 

Tienvarsivarastoinnin tarkoituksena on kuivata energiapuuta ennen sen jatkokuljetusta 

tai haketusta. Varastointipaikan tulee olla mahdollisimman tasainen, kantava, avoin ja 

tuulinen. Aurinkoisen ja tuulisen varastopinon kosteus voi olla useita prosentteja alhai-

sempi kuin vastaavan varjoisan paikan kasan. Kasan tuulettumista edesautetaan riittävil-

lä alus- ja välipuilla. Pinon tulee olla myös korkea (4-5 m), jotta pinon kastuva ala on 

mahdollisimman pieni. Varastopinon peittämisellä voidaan alentaa kasan kosteutta ja 

lisätä energiapuun laatua. Varastoa ei tule sijoittaa toimivan ojan päälle, jotta vältytään 

ravinnehuuhtoutumilta vesistöihin. Varastopaikan tulee olla riittävän suuri, jotta ener-

giapuu saadaan suositusten mukaisiin kasoihin ja että kuormaukselle ja haketukselle on 

riittävä tila. (Äijälä, Kuusinen ja Koistinen 2010, 27.) Roiton diplomityössä (2014) on 

käsitelty laajemmin raaka-aineen käsittelyä ja varastointitavan vaikutusta puun energia-

arvoon. 
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6.3 Kaukokuljetus 

Kuljettamisen perusedellytys on kuormauksen tehokkuus. Lisäksi toimitusketjussa ta-

pahtuvia turhia välikuormauksia ja purkuja on vältettävä. (Klemetti 2012, 16.) Suomes-

sa liikkuvasta puusta 80 % kuljetetaan maanteitse rekoilla, loput junalla ja vesiteitse. 

Autokuljetuksen vahvuuksia ovat joustavuus ja nopeus lyhyillä matkoilla. Rautatie- ja 

aluskuljetuksia suositaan pitkillä matkoilla. (Piesala 2011, 29.) 

6.3.1 Maantiekuljetus 

Metsähakkeen maantiekuljetuksessa käytetään usein täysperävaunuyhdistelmärekkoja. 

Hakerekan kuormatilan koko kotimaan kuljetuksissa on välillä 115-135 m3 ja hyöty-

kuorman paino on noin 35 tonnia. Kantobiomassan kuljetuksia varten on kehitetty laa-

jennettu perävaunun kuormatila, jolloin kokonaiskuormatilavuus saadaan kasvatettua 

140-150 m3:iin. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa hyötykuormaa kasvattamalla poikkeus-

luvin auton kokonaispainoa 60 tonnista 66-70 tonniin tai jopa 90 tonniin. (Ranta 2010, 

7-9). Maantiekuljetuksen etuna on kuljetusvälineen pääsy lähelle, käytännössä alle puo-

len kilometrin metsäkuljetusmatkan päähän, raaka-aineen lähteestä (Korpinen et al. 

2011, 41). Maantieverkosto on paljon laajempi ja tiheämpi kuin rautatieverkosto, minkä 

vuoksi rekoilla pystytään kuljettamaan polttoainetta laajemmalta alueelta. Lisäksi niiden 

lastaus ja purkaminen ovat helpompaa ja halvempaa kuin junavaunun.  

 

Parikkalan biohiililaitoksen raaka-ainetoimitusten oletetaan tapahtuvan pääosin maan-

teitse puutavararekoilla. Korpinen et al:n (2011, 60) mukaan autokuljetus on alle 100 

km etäisyyksillä kannattavampaa kuin alus- tai junakuljetukset. Iikkanen et al:n (2011, 

20) mukaan optimaalisin tiekuljetusten kuljetusmatka on noin 39 km, kun Suomen laa-

juisesti hyödynnetään kaikkia kuljetusmuotoja. Kappaleessa 7.2 tarkastellaan kuljetus-

kustannusten kasvua kuljetusmatkan mukaan. 

6.3.2 Rautatiekuljetus 

Rautatiekuljetus mahdollistaisi lähialueelta puuttuvien hankintaerien kuljettamisen kau-

empaa, sillä kuljetuskustannukset [€/MWh] ovat huomattavasti pienemmät kuin maan-
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tiekuljetuksessa. Lisäksi yhteen junakuljetukseen saadaan kerralla noin 15-20-kertainen 

määrä puuta verrattuna autokuljetukseen (Ranta 2010, 6). Iikkanen et al:n (2011, 20) 

mukaan optimaalisin rautatiekuljetusmatka on noin 133 km, kun pidemmillä kuljetus-

matkoilla hyödynnettäisiin aluskuljetuksia. Todellisuudessa raakapuun rautatiekuljetus-

ten keskimääräinen kuljetusmatka oli 271 km vuonna 2010 (Iikkanen ja Sirkiä 2011, 

10). Rautatiekuljetuksiin perustuvassa logistiikkajärjestelmässä tyypillisesti energiapuu-

autot kuljettavat irtaimen biomassan tievarresta terminaaliin, jossa se haketetaan ennen 

junaan lastausta. Terminaalilla hakkurin ja/tai murskaimen lisäksi tarvitaan usein pyö-

räkuormaaja aumaamista ja lastausta varten. (Korpinen et al. 2011, 41.) Pienessä mitta-

kaavassa voidaan pärjätä myös traktoreilla. Rautatiekuljetuksia rajoittavat nykyään raa-

kapuuterminaalien vähäisyys. Rautatiekuljetusten odotetaan lisääntyvän tulevaisuudes-

sa, mikäli liikennepolttoaineiden verotusta kiristetään ja niiden nousevat hinnat tekevät 

maantiekuljetuksista kannattamattomampia. 

 

Parikkalan kunnan päättäjien puolesta on painotettu, että biohiililaitoksen sijainti vali-

taan niin, että rautatiekuljetuksien hyödyntäminen on mahdollista. Parikkalaan onkin 

kaavailtu puunjalostukseen sopivaa aluetta ja energiapuuterminaalia, jossa tehokas 

puunkäsittely ja junalastaukset ja -purut voidaan hoitaa. Tällä hetkellä Kirjolan teolli-

suusalueella on 800 metriä pitkä teollisuusraide, jonka hyödyntämistä purussa ja lasta-

uksissa selvitetään. Puun varastointia alueella ei voida suorittaa, koska alue sijaitsee I-

luokan pohjavesialueella. Biotaloushankkeen puitteissa on tarkoitus selvittää puun va-

rastoinnin mahdollisuudet Kirjolan teollisuusalueen teollisuusraiteen läheisyydessä. 

Vuonna 2013 Parikkalan Kolmikantaan rakennettiin myös noin 1,5 hehtaarin suuruinen 

salaojitettu ja asfaltoitu puun välivarastointialue. Kyseinen puuterminaali tukisi suu-

remman mittakaavan energiapuuterminaalin tarpeita. 

6.3.3 Vesistökuljetus 

Vesistö- eli aluskuljetuksissa voidaan kuljettaa haketta 25-40-kertaisesti rekkakuormaan 

verrattuna (Ranta 2010, 6). Vesiteitse kuljetus on yleisesti kannattavaa, vasta kun kau-

kokuljetusmatka on yli 100-150 km ja kuljetusetäisyys leimikolta lastausterminaaliin on 

lyhyt 20-40 km (Kärhä et al. 2010, 53). Logistiikkajärjestelmä on pääpiirteittäin saman-
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lainen kuin rautatiekuljetuksissa, mutta lisäksi tarvitaan järeämpää ja tehokkaampaa 

lastaus- ja purkukalustoa, kuten hihnakuljetin (Korpinen et al. 2011, 41). Aluskuljetus-

ten ei katsota olevan tällä hetkellä kannattavaa Parikkalan biohiililaitokselle jalostaman 

sijainnin ja alueen vesiyhteyksien vuoksi.  

6.4 Liikenneyhteydet 

Parikkalan liikenneyhteydet rauta- ja maanteitse ovat erinomaiset. Parikkala sijaitsee 

valtatie 6:n ja 14:sta risteyskohdassa. Rautatiet kulkevat näiden valtateiden mukaisesti 

mahdollistaen junakuljetukset etelästä, pohjoisesta ja lännestä. Venäjälle on avautumas-

sa lähivuosina aiempaa sujuvammat liikenneyhteydet. 

6.4.1 Suomen raaka-ainetoimitukset 

Suomessa on koko valtion kattava hyväkuntoinen maantie- ja rautatieverkosto. Kuvassa 

6.2 esitetään Suomen päätie- ja rataverkko sekä rautatieterminaalit. 
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Kuva 6.2 Suomen päätie- ja rataverkko sekä rautatieterminaalit (Iikkanen et al. 2011, 15). 

 

Kuvasta 6.2 nähdään Parikkalan hyvät liikenneyhteydet aivan päätie- ja rataverkon var-

rella. Pohjois-etelä-akselilla Parikkalan läpi kulkee valtatie 6, jota pitkin raskaat raaka-

ainetoimitukset sujuvat ongelmitta. Savonlinnaa ja Parikkalaa yhdistää valtatie 14. Mo-

lempiin suuntiin kulkevat myös aktiivisesti liikennöidyt rataverkot. Lounaan suuntaan 

päätieverkko on harvempi kuin muualla Etelä-Suomessa johtuen suurista järvialueista. 

Kuvan 6.2 rautatieterminaalit kuvastavat vuonna 2009 käytössä olleita kuormauspaikko-

ja, joita oli yhteensä noin 125 kappaletta (Iikkanen et al. 2011, 15). Vuonna 2011 käy-

tössä olevat kuormauspaikat olivat tippuneet 90:een. Myöskään Parikkalaa ympäröivät 

rautatieterminaalit eivät kuuluneet enää vuoden 2011 kuormauspaikkoihin. Kuormaus-

Parikkala 
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paikoista kahdeksan on tehokkaan erikoiskaluston raakapuuterminaalia, joista Parikka-

laa lähin sijaitsee Kiteellä. (Iikkanen ja Sirkiä 2011, 12-13.) Kuvassa 6.3 esitetään Iik-

kasen ja Sirkiän (2011, 25) listaamat merkittävimmät rautatieterminaalit Suomessa ja 

niiden raakapuun hankinta-alueet. Tarkastelussa olevien terminaalien vuotuiset puumää-

rät ylittävät 300 000 tonnia. 

 

 
Kuva 6.3 Suomen tärkeimmät rautatieterminaalit ja raakapuun hankinta-alueet niiden läheisyy-

dessä (Iikkanen ja Sirkiä 2011, 25). 

 

Kuvasta 6.3 huomataan rautatiekuljetusten suuri potentiaali Parikkalan pohjoispuolella. 

Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo olisivat Parikkalan biohiililaitoksen juna-

kuljetusten merkittävimmät puun hankinta-alueet. Kuvan 6.3 mukaan Parikkalan etelä-

puolella on puutetta olemassa olevista rautatieterminaaleista. Etelä-Suomeen on kuiten-

kin hyvät maantie- ja rautatieyhteydet biohiilen kuljetuksia varten. 

Parikkala 
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6.4.2 Venäjän raaka-ainetoimitukset 

Biohiilitehtaan Venäjältä tulevat raaka-ainetoimitukset voidaan suorittaa Parikkalassa 

Kolmikannassa sijaitsevan Parikkala-Syväoro rajanylityspaikan kautta (kuva 6.4). Tällä 

hetkellä rajanylityspaikka on tilapäinen ja rajan ylitykseen tarvitaan erillislupa. Parikka-

la-Syväoron kautta kulkee yksisuuntainen puutavaraliikenne Venäjältä Suomeen. Lii-

kennemäärät ovat noin 60 rekkaa vuorokaudessa, mikä vastaa noin 12 000 kuormattua 

ajoneuvoa vuodessa. (FINNMAP Infra 2013, 13.) Rajanylityspaikan läheisyyteen val-

mistuneen puun välivarastointialueen jälkeen Parikkala-Syväoron rajanylitysmäärät ovat 

olleet kasvussa. Mikäli kehitys jatkuu ennallaan, tulevat vuoden 2014 ylitysmäärät ole-

maan noin 16 000 kuormattua ajoneuvoa vuodessa (Liikennevirasto 2014).  

 

Parikkala-Syväoro rajanylityspaikan kansainvälistämistä ajavat sekä Etelä-Karjalan liit-

to että Etelä-Savon maakuntaliitto. Kansainvälistäminen on perusteltua siinäkin mieles-

sä, että Venäjän puolella rakennetaan Pietarista federaatiotietä A121 Sortavalaan ja 

edelleen Petroskoihin. Tiehanke valmistuu Lahdenpohjaan saakka vuoden 2016 alkuun 

mennessä. (FINNMAP Infra 2013, 18.) Lisäksi ENPI-rahoituksella rakennetaan uusi 

tieyhteys Syväoro-Raivio-Ihala, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2014 loppupuolel-

la (Parikkalan kunta 2014). Kuvassa 6.4 näkyvät Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan 

läheiset teidenrakennus- ja peruskorjausprojektit Venäjällä. Kartassa Pietarista Petros-

koihin Käkisalmen ja Sortavalan kautta kulkeva A121-tien uusi linjaus on merkitty kart-

taan punaisella ja Syväoro-Ihala-välinen tie on merkitty vihreällä.  
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Kuva 6.4 Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan läheiset teidenrakennus- ja peruskorjausprojek-

tit Venäjällä ja federaatiotien A121 Pietari-Petroskoi rakennusaikataulu Leningradin alueen 

rajalta Sortavalaan (FINNMAP Infra 2013, 22). 

 

A121 Sortavala-tie mahdollistaa liikennemäärien runsaan kasvun Pietari-Petroskoi-

akselilla. Liikenne- ja viestintäministeriön ennusteen mukaan tiekuljetukset tulevat kas-

vamaan Suomen ja Venäjän raja-asemien välillä noin 30 % vuoteen 2020 mennessä ja 

50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2011 tasoon nähden. Kansainvälistämisen jälkeen 

vuoteen 2020 mennessä Parikkala-Syväoron kautta kulkevan tavaraliikenteen on ennus-

tettu kasvavan 4-5-kertaiseksi vuoteen 2011 verrattuna, mikä tarkoittaa noin 150 raskas-

ta ajoneuvoa vuorokaudessa. Näistä 91 on kuormattuja, jolloin kuormattujen ajoneuvo-

jen määrä vuodessa on 31 000. Parikkala-Syväoron kansainvälistämisen ei epäillä vä-

hentävän muiden Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen liikennettä. (FINNMAP Infra 

2013, 14,26-27,41.) 
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7 RAAKA-AINEEN HINNAN MUODOSTUMINEN 

Energiapuun hintaan vaikuttavat useat eri kustannustekijät. Hakkuutähdehakkeen ja 

pienpuuhakkeen kustannustekijöitä ovat kantohinta, hakkuu, metsäkuljetus, varastointi, 

haketus, kaukokuljetus ja yleiskustannukset. Kantomurskeen valmistuksessa tulee huo-

mioida hakkuun sijaan kannonnosto ja haketuksen sijaan murskaus. (Kärhä et al. 2010, 

21.) Kuvassa 7.1 esitetään Ihalaisen ja Niskasen (2010, 6) mukainen metsähakkeen tuo-

tannon arvoketju ja eri kustannustekijät metsähakkeelle. 

 

 
Kuva 7.1 Energiapuun tuotannon arvoketju ja käyttöpaikkahinnan muodostuminen (Ihalainen ja 

Niskanen 2010, 6). 

 

Eri lähteet määrittävät kustannukset joko puun kuutiomäärää tai energiasisältöä kohden. 

Käytetään Korpinen et al. (2011, 36) olettamia energiasisältöjä metsähakkeella 2,10 

MWh kiintokuutiometriä kohden, pienpuulla 2,13 MWh/m3 ja kannoilla 2,30 MWh/m3 

vertailukelpoisten kustannusten muodostamiseksi. Keskimäärin metsähakkeen energia-

sisällöksi voidaan arvioida 2,2 MWh/m3, joka on sama kuin Alakankaan (2000, 53) il-

moittama raakapuun energiatiheys. 

7.1 Tienvarsihinnat 

Tienvarsihinnat sisältävät sekä metsänomistajille maksettavat kantohinnat että energia-

puun korjuukustannukset. Kustannukset määritetään energiapuulajeittain korjuuteknis-

ten ominaisuuksien mukaan. Energiapuun tienvarsihinnat vaihtelevat suuresti kunnittain 

ja vuodenaikojen mukaan. (Iikkanen et al. 2011, 12.)  

 

 Kantohinta 
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Koko-
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Organi-
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Kantohinnat tarkoittavat puhdasta raaka-ainekustannusta. Ihalainen ja Niskanen (2010, 

8) ovat käyttäneet latvusmassan kantohintana 0,50 €/m3 ja pienpuulla 5 €/m3. Kun käy-

tetään Korpinen et al:n olettamia energiasisältöjä metsähakkeille, saadaan latvusmassan 

kantohinnaksi 0,24 €/MWh ja pienpuulle 2,35 €/MWh.  

 

Korjuukustannukset aiheutuvat metsä- ja ajokoneen kone- ja työkustannuksista. Kor-

juukustannusten laskennassa määritetään korjuukoneiden käyttötuntikustannukset. 

Käyttötuntikustannuksiin vaikuttavat muun muassa koneiden hankintahinnat, käyttöas-

teet, polttoainekustannukset ja työkustannukset. Kuljettajien palkat ovat tyypillisesti 

noin 11,00-12,50 €/h. Korjuukoneiden käyttötuntikustannukset ovat keskimäärin 70 €/h. 

(Ihalainen ja Niskanen 2010, 9-12.) Alle 11 cm rinnankorkeusläpimittaisissa puissa ko-

kopuuna korjuu on selvästi edullisempaa kuin korjuu rankapuuna. Järeämmillä puilla 

korjuutapojen välinen kustannusero jää merkityksettömäksi. (Laitila ja Väätäinen 2011, 

107.) Taulukossa 7.1 esitetään tyypillisiä tienvarsihintoja hakkuutähteille, pienpuulle ja 

kannoille.  

 

Taulukko 7.1 Metsäenergiajakeiden tienvarsihinnat. Pienpuun hinnassa on huomioitu tuki 4,00 

€/MWh. (Iikkanen et al. 2011, 12.) 

Energiajae Yksikkö Tienvarsihinta 
Hakkutähteet €/MWh 3,81-6,22 
Pienpuu 

 
€/MWh 7,28-9,73 

Kannot 
 

€/MWh 4,37-8,14 
 

Taulukosta 7.1 huomataan, että edullisin energiapuulaji on metsätähdehake ja kallein 

pienpuu. Kantojen hankintahinta vaihtelee voimakkaasti. Asikainen et al:n (2012, 177) 

mukaan nuoren metsän energiapuun korjuukustannus tienvarressa organisointikulut 

mukaan lukien on keskimäärin 23,10 €/m3 (10,80 €/MWh). Risutukkimenetelmällä kor-

jatun latvusmassan korjuukustannus tienvarressa on keskimäärin 14,10 €/m3 (6,70 

€/MWh) ja paalaamattoman latvusmassan 10,10 €/m3 (4,80 €/MWh). Kantojen korjuun 

kustannus tienvarressa on keskimäärin 18,40 €/m3 (8,00 €/MWh). Täten havaitaan kor-

juukustannusten muodostavan suurimman osan tienvarsihinnoista. 
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Ihalainen ja Niskanen (2010, 8) määrittävät organisaatiokuluiksi keskimäärin 3,15 €/m3. 

Iikkanen et al. (2011, 13) käyttävät termiä yleiskustannukset, joiden arvo on 1,50 

€/MWh. Iikkanen et al:n yleiskustannukset vastaavat hyvinkin tarkasti Ihalaisen ja Nis-

kasen organisaatiokustannuksia. Kun huomioidaan organisaatiokulujen vaikutus, Iikka-

nen et al:n ja Asikainen et al:n tienvarsihinnat vastaavat likimain toisiaan. 

7.2 Käsittely- ja kuljetuskustannukset 

Kuljetuskustannukset ovat suurin yksittäinen kustannustekijä energiapuun hankinnassa. 

Niiden osuus on jopa kolmannes kokonaiskustannuksista. (Klemetti 2012, 16.) Käsitte-

ly- ja kuljetuskustannukset riippuvat käytetystä haketusmenetelmästä ja kuljetusmuo-

dosta sekä energiapuujakeesta. Taulukossa 7.2 esitetään haketuksen ja terminaalitoimin-

tojen kustannuksia energiapuulajeittain.  

 

Taulukko 7.2 Haketuksen ja murskauksen kustannukset tienvarressa ja terminaalissa energia-

puujakeittain (Iikkanen et al. 2011, 13). 

Energiajae Yksikkö Tienvarsihaketus  
(/murskaus) 

Terminaalihaketus  
(/murskaus) 

Hakkuutähteet €/MWh 5,50 4,95 
Pienpuu €/MWh 5,30 4,65 
Kannot (murskaus) €/MWh 5,70 6,05 
 

Taulukosta 7.2 nähdään, että hakkuutähteillä ja pienpuulla terminaalihaketus on edulli-

sempaa kuin tienvarsihaketus. Kannoilla tilanne on päinvastainen. Edullisinta on murs-

kata kannot vasta käyttöpaikalla. Korpinen et al:n (2011, 36) mukaan terminaalimurs-

kauksen kustannus on noin 6,75 €/m3 (3,05 €/MWh) ja käyttöpaikkamurskauksella vain 

3,50 €/m3 (1,60 €/MWh). Korpinen et al:n kustannukset ovat siten huomattavasti pie-

nempiä kuin Iikkanen et al:n laskelmissa. Kuvassa 7.2 nähdään harvennuspuun haketus-

ta tienvarsivarastolla, terminaalissa ja käyttöpaikalla. 
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Kuva 7.2 Harvennuspuun haketusta tienvarsivarastolla, terminaalissa ja käyttöpaikalla (Asikai-

nen et al. 2012, 175). 

 

Vaikka käyttöpaikka- ja terminaalihaketus ovat edullisempia kuin tienvarsihaketus, nii-

den heikkoutena ovat kuljetuksen pienemmät kuormakoot, mikä kasvattaa puolestaan 

kaukokuljetuskustannuksia (Laitila ja Väätäinen 2011, 108). Laitilan ja Väätäisen 

(2011, 107) mukaan kokopuun korjuussa tienvarsihaketus on edullisin vaihtoehto. Ran-

kakorjuussa haketus tulisi suorittaa joko tienvarsivarastolla tai käyttöpaikan välittömäs-

sä läheisyydessä. Kuvassa 7.3 esitetään käsittely- ja kuljetuskustannukset runkokulje-

tusmatkan funktiona. 

 

 
Kuva 7.3 Energiapuun käsittely- ja kuljetuskustannukset runkokuljetusmatkan suhteen (Iikka-

nen et al. 2011, 14). 
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Kuvan 7.3 mukaan autokuljetus on jopa yli 200 kilometrin runkokuljetusmatkalla edul-

lisempi kuljetusmuoto verrattuna junakuljetukseen. Tienvarsihaketus- ja autokuljetus-

kustannukset ovat 100 km runkokuljetusmatkalla noin 12 €/MWh ja kuljetuskustannuk-

set kasvavat noin 3 €/MWh sadalla kilometrillä. Kantojen autokuljetuskustannukset 

kasvavat jopa noin 8 €/MWh sataa kilometriä kohti, jolloin niiden käyttökohteiden tulee 

olla mahdollisimman lähellä korjuupistettä. Tienvarsihaketus on terminaalihaketusta 

edullisempaa järkevillä autokuljetusmatkoilla. 

 

Laitilan ja Väätäisen mukaan kokopuu ja rankahakkeen kaukokuljetuskustannukset ovat 

noin 2 €/m3 korkeammat kuin rangan tai kokopuupaalien kuljetuskustannukset johtuen 

hakekuorman pidemmästä purkuajasta. Yleisesti rankahakkeen kuljetuskustannukset 

ovat alhaisemmat kuin kokopuuhakkeen, mikä johtuu rankahakkeen suuremmasta hake-

tustuottavuudesta. (Laitila ja Väätäinen 2011, 120.) 

7.3 Kokonaiskustannukset 

Korpinen et al:n (2011, 36) mukaan metsäpolttoaineiden laskennalliset hankintakustan-

nukset ovat keskimäärin 12-14 €/MWh riippuen vuotuisesta raaka-aineentarpeesta. Ti-

lastokeskuksen mukaan kyseiset hinnat vastaavat kuitenkin vuosien 2007-2008 hintata-

soa, eivätkä ole enää ajankohtaiset. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 alussa hak-

keen hinta on ollut keskimäärin 21 €/MWh. Hinta kuitenkin vaihtelee merkittävästi 

energiapuulajeittain sekä ajankohdasta ja paikkakunnasta riippuen.  

 

Energiapuujakeista pienpuuhake on kalleinta ja hakkuutähdehake edullisinta. Kärhä et 

al:n mukaan (2010, 22) hakkuutähdehakkeen tuotantokustannukset ovat noin 16 

€/MWh, kantomurskeella noin 22 €/MWh ja pienpuuhakkeella jopa noin 24 €/MWh. 

Kuljetuskustannukset vaikuttavat myös merkittävästi kokonaiskustannuksiin. Kuvassa 

7.4 esitetään metsähakkeen kustannusrakenne eri korjuumenetelmillä ja energiapuuja-

keilla kaukokuljetusmatkan funktiona. 
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Kuva 7.4 Metsähakkeen kustannusrakenne eri korjuumenetelmillä ja energiapuujakeilla kauko-

kuljetusmatkan funktiona (Asikainen et al. 2012, 177). 

 

Kuvan 7.4 latvusmassan kokonaiskustannukset vastaavat energiapohjaisia kustannuksia 

9,00-14,30 €/MWh kuljetusmatkasta riippuen. Kantojen energiapohjaiset kokonaiskus-

tannukset ovat 10,90-21,70 €/MWh haketusmenetelmästä ja kuljetusmatkasta riippuen. 

Kokopuuhake voi olla edullisimmillaan lyhyellä kuljetusmatkalla ja välivarastohaketuk-

sella 13,60 €/MWh. Terminaalihaketuksessa kokopuuhakkeen kustannukset nousevat 

kantohakkeen kustannuksiin. 

 

Hakkeen, kuten yleisesti polttoaineiden, hinnan odotetaan edelleen kasvavan tulevai-

suudessa bioenergian käytön kasvaessa pidentyvien kuljetusmatkojen ja haastavien kor-

juukohteiden vuoksi. Tarkkaa arviota hakkeen tulevista hinnoista on kuitenkin mahdo-

ton tehdä. Energian hankinnassa käytetään yleisesti vain kokonaishintaa, mutta kustan-

nusrakenteen tunteminen auttaa ymmärtämään hinnan muutoksia. Käytetään biohiilen 

tuotannon kustannusarviossa sekahakkeen hankintahintana tilastokeskuksen ilmoittamaa 

21 €/MWh.  
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8 BIOHIILEN VALMISTUSMENETELMÄT JA LOPPUKÄYTTÖ 

Biohiilellä voidaan tarkoittaa alhaisemmassa lämpötilassa käsiteltyä torrefioitua bio-

massaa tai pidemmälle jalostettua puuhiiltä. Biohiili on erinomainen polttoaine. Sen 

etuja ovat muun muassa hiilidioksidineutraalisuus, korkea lämpöarvo, hyvä kuljetetta-

vuus ja varastoitavuus. Biohiilen tämänhetkiset suurimmat käyttökohteet ovat olemassa 

olevat kivihiilivoimalaitokset, joiden kasvihuonekaasupäästöjä halutaan vähentää. Bio-

hiiltä voidaan käyttää myös polttoturpeen korvaajana, metallurgiassa pelkistimenä tai 

maanparannuksessa, jolloin biohiili toimii sekä lannoitteena että väliaikaisena hii-

linieluna. Pienessä mittakaavassa biohiiltä on mahdollista käyttää myös grillihiilenä, 

aktiivihiilenä tai kimröökinä eli hiilimustana. 

8.1 Biohiilen valmistusmenetelmät ja ominaisuudet 

Biohiili valmistetaan pyrolyysiprosessissa paahtamalla puuta vähähappisissa olosuhteis-

sa. Prosessin lämpötila ja kesto vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin. Modernit 

pyrolyysitekniikat voidaan jakaa hitaaseen ja nopeaan pyrolyysiin, torrefiointiin, kaasu-

tukseen ja hydrotermiseen paahtamiseen (HTC). Näistä torrefiointi soveltuu torrefioidun 

biomassan valmistamiseen ja hidas pyrolyysi puuhiilen tuotantoon. (Mohan et al. 2014, 

193.) 

 

Biomassan torrefiointi tarkoittaa puun lämpökäsittelyä 200-300 °C:ssa. Puun paahtuessa 

noin 30 % sen massasta muuttuu palaviksi kaasuiksi vastaten noin 10 % energiahäviötä 

kiintomassasta. (Bergman 2005, 12.) Biomassan viipymäaika reaktorissa vaihtelee mi-

nuuteista tunteihin (Mohan et al. 2014, 193). Polttokäyttöä varten torrefioitu puu usein 

pelletöidään niin kutsutuksi TOP-pelletiksi (torrefioitu ja pelletöity), jolloin se on erit-

täin kuljetustaloudellinen ja helppo varastoida. TOP-pellettien energiatiheys on jopa 5-

6-kertainen puuhakkeeseen verrattuna. (Ollikainen ja Vento 2013, 33; Bergman 2005, 

17.) Taulukossa 8.1 vertaillaan käsittelemättömän puun, puupellettien, torrefioidun 

biomassa ja TOP-pellettien poltto- ja käsittelyominaisuuksia. 
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Taulukko 8.1 Käsittelemättömän puun, puupellettien, torrefioidun puun ja TOP-pellettien omi-

naisuuksien vertailu (Bergman 2005, 18). 

Ominaisuus Yksikkö Puu Puupelletti Torrefioitu puu TOP-pelletti 
Kosteus 

 
% 35 7-10 3 1-5 

Tehollinen lämpöarvo 
    Kuiva-aineessa MJ/kg 17,7 17,7 20,4 20,4-22,7 

Saapumistilassa MJ/kg 10,5 15,6-16,2 19,9 19,9-21,6 
Tiheys 

 
kg/m3 550 500-650 230 750-850 

Energiatiheys GJ/m3 5,8 7,8-10,5 4,6 14,9-18,4 
Pölyn muodostuminen kohtalainen korkea rajoitettu rajoitettu 
Hydroskooppisuus imee vettä imee vettä hydrofobinen hydrofobinen 
Biologinen hajoaminen hajoaa hajoaa ei hajoa ei hajoa 
Olosuhteille alttius 

 
korkea kohtalainen matala matala 

Käsiteltävyys 
 

normaali normaali hyvä hyvä 
Pelletin kestävyys 

  
hyvä 

 
erittäin hyvä 

 

Taulukosta 8.1 nähdään, että puun tiheys on 550 kg/m3 ja aiemmin mainittiin 70 % 

massasta säilyvän torrefioinnissa kiinteässä aineessa. Kuutiosta raakapuuta saadaan si-

ten noin 385 kg torrefioitua biomassaa tai toisaalta torrefioidun biomassatonnin tuotta-

miseen tarvitaan noin 2,6 kiintokuutiota puuta. Jalostettaessa biomassaa puuraaka-

aineen tarve tuotettua polttoaine-energiaa kohti pienenee jalostusasteen suurentuessa. 

Toisaalta biomassan käsittely kuluttaa ulkoista energiaa ja tekniikka vaatii pääomaa. 

Esimerkiksi pelletöinnissä ei häviä raaka-ainetta, mutta tiheyden kasvattaminen kuluttaa 

ulkoista energiaa. Fysiikan lakien mukaisesti jalostuksessa ei voida saada enemmän 

energiaa kuin prosessissa kulutetaan, mutta jalosteen käyttö- ja kuljetusominaisuudet 

ovat huomattavasti paremmat kuin jalostamattomalla biomassalla.  

 

Pyrolyysitekniikoista hidas pyrolyysi soveltuu parhaiten puuhiilen tuotantoon, koska 

prosessin kiintoaineksen saantoprosentti on paras pyrolyysireaktioista torrefioinnin jäl-

keen. Hitaassa pyrolyysissä kiintoaineksen osuus on noin 35 % ja sivutuotteena saadaan 

noin 35 % kaasuja ja noin 30 % pyrolyysiöljyä.  Hitaassa pyrolyysissä prosessilämpötila 

on 350-800 °C ja prosessin kesto voi olla moderneillakin tekniikoilla jopa tunteja. (Mo-

han et al. 2014, 193.) Saanto-osuuksien suhteessa kuutiosta raakapuuta saadaan siten 

noin 193 kg puuhiiltä tai toisaalta puuhiilitonnin tuottamiseen tarvitaan noin 5,2 kiinto-

kuutiota puuta. Esimerkiksi Nurmeksen biohiiltämö kuluttaa raakapuuta noin 4,6 m3/t 
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puuhiiltä. Vastaavasti Ristiinan torrefiointilaitoksen puun kulutus on noin 3 m3/t TOP-

pellettejä. Täten raaka-aineen tarve pyrolyysireaktiossa riippuu prosessiolosuhteista ja 

halutun lopputuotteen ominaisuuksista. Torrefioidun biomassan saanto on suurempi 

kuin puuhiilen saanto, mutta lopputuotteen ominaisuudet ovat puuhiilellä paremmat.  

 

Puuhiilen lämpöarvo suurenee kun viipymisaika reaktorissa ja reaktorin lämpötila suu-

renevat. 30 minuutin viipymisajalla puuhiilen tehollinen lämpöarvo nousee 26,8 

MJ/kg:sta 31,0 MJ/kg:aan, kun lämpötila nousee 450:sta 800 °C:een. Viipymäajan las-

keminen viiteen minuuttiin 450 °C:ssa laskee lämpöarvon 25,2 MJ/kg. Puuhiilen saanto 

maksimoidaan alhaisella lämpötilalla ja hitaalla lämpötilan nostolla reaktorissa. 

(Bulm u et al. 2010, 32,35,37.) Pyrolyysiöljyn lämpöarvo on noin 21 MJ/kg eli noin 

puolet raskaan polttoöljyn lämpöarvosta (Bergman 2005, 19; Ollikainen ja Vento 2013, 

34).  

 

Nopean pyrolyysin päätuotteena on pyrolyysiöljy ja puuhiiltä saadaan vain noin 12 %. 

Nopea pyrolyysi tapahtuu 400-600 °C lämpötilassa ja biomassan viipymäaika reaktoris-

sa on vain sekunteja. Kaasutus tapahtuu 700-1 500 °C lämpötilassa ja päätuotteena on 

kaasutuskaasu, jota saadaan jopa 85 %. Hydroterminen paahtaminen on uusi pyro-

lyysitekniikka, jossa biomassa lämpökäsitellään 175-250 °C:ssa ja lopputuotteena saa-

daan hiilen ja veden sekaista lietettä. (Mohan et al. 2014, 193.) Koska näiden tekniikoi-

den päätuotteena on muu kuin kiinteä aine, niitä ei käsitellä tässä työssä tarkemmin. 

 

Kuvassa 8.1 esitetään esimerkki TOP-pellettejä valmistavan torrefioitilaitoksen periaa-

tekaaviosta. Välttämättömiä jalostusvaiheita tehtaalla ovat biomassan vastaanotto, polt-

tokammio, torrefiointi, biomassan jäähdytys, murskaus, pelletöinti, varastointi ja kulje-

tus. Kuvaan 8.1 on merkitty katkoviivalla mahdolliset lisälaitteistot, kun biomassa kui-

vataan samalla tehtaalla ja savukaasujen energialla tuotetaan myös sähköä.  
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Kuva 8.1 TOP-pellettejä tuottavan torrefiointilaitoksen periaatekaavio. Katkoviivalla on merkit-

ty mahdolliset lisälaitteistot, mikäli biomassa kuivataan samalla tehtaalla ennen torrefiointia ja 

jalostamo tuottaa biojalosteen lisäksi sähköä. (Svanberg et al. 2013, 289.) 

 

Flyktman et al:n (2013, 30) mukaan itse torrefiointiprosessi on täysin energiaomavarai-

nen, kun energialähteenä käytetään pyrolyysissä vapautuvia kaasuja. Raaka-aineen kui-

vaukseen tarvitaan kuitenkin ulkopuolista energiaa. Flyktman et al:n (2011, 30) mukaan 

kuivauksen integrointi sähkön- ja lämmöntuotannon yhteyteen parantaa merkittävästi 

kuivauksen energiatehokkuutta. Tällaiseen ratkaisuun on päädytty myös kuvan 8.1 ta-

pauksessa, jossa kuivaus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Kuvan 8.1 esimerkkilaitokses-

sa turbiinilta saatava paisuntahöyry johdetaan korkealämpötilakuivuriin (KL-kuivuri). 

Matalalämpötilakuivurissa (ML-kuivuri) biomassan kuivaukseen käytetään ilmaa, joka 

lämmitetään savukaasuilla ja KL-kuivurissa haihtuneella vesihöyryllä. 

8.2 Biohiili polttoaineena  

Biohiilellä on kiinteistä biopolttoaineista korkein lämpöarvo ja energiatiheys. Biohiilen 

merkittävin käyttökohde on tällä hetkellä teollisuudessa rannikon kivihiilivoimalaitok-

Biomassan 

vastaanotto 

Poltto-

kammio 

Torrefiointi 

Kattila 

Murskaus Pelletöinti 

Varastointi 

/ kuljetus 

Turbiini 

ML-kuivuri 

G 

KL-kuivuri Jäähdytys 

Biomassa / tuote 

Jäähdytysaine 
Savukaasut 
Jäähtyneet savukaasut 
Höyry 
Kondensoitunut höyry 
Kuivaushöyry 
Kondensoitunut kuivaushöyry 

Torrefiointikaasut 
Kuivatusilma 
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sissa fossiilisen kivihiilen korvaajana. Myös polttoturpeen korvaamista biohiilellä on 

nostettu esille viime aikoina. Eteläisissä maissa biohiilen pienkäyttö on yleistä, mutta 

kehittyneissä maissa melko vähäistä. 

8.2.1 Teollisuus 

Teollisuudessa metsähakkeen ja sen jalosteiden energiakäytöllä tavoitellaan päästövä-

hennyksiä verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Biohiili on uusiutuva ja siitä 

puhutaan täysin hiilineutraalina polttoaineena. Biohiili on erinomainen korvaaja kivihii-

lelle, sillä se vastaa energiasisällöltään kivihiiltä ja käsiteltävyydeltään pellettiä. Kivihii-

livoimalaitoksissa voisi olla potentiaalia biohiilen runsaalle kysynnälle, sillä kivihiiltä 

käytetään Suomessa vielä 10 prosenttia primäärienergiasta (Energiateollisuus 2014). 

 

Kivihiilen tehollinen lämpöarvo saapumistilassa vaihtelee 20-30 MJ/kg kivihiilen iästä 

ja tuhkapitoisuudesta riippuen (Flyktman et al. 2011, 31). Tehollinen lämpöarvo kuiva-

aineessa on noin 26-28,3 MJ/kg (Flyktman et al. 2011, 32) eli puuhiilen lämpöarvo voi 

olla jopa suurempi kuin kivihiilen. Todellisuudessa tehollinen lämpöarvo saapumistilas-

sa ei voi olla koskaan suurempi kuin tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa. Flyktman et 

al:n ilmoittamien lämpöarvojen ristiriita aiheutuu luultavammin ilmoitustarkkuudesta. 

Keskimäärin 1,2-kertainen määrä biohiilipellettejä riittää korvaamaan kivihiilen ja bio-

hiilen korvausosuus voi olla jopa 50 % ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia kivi-

hiilikattilaan. Hienonnetulla biomassalla korvausosuus voi olla korkeintaan 30 % ja 

sahanpurulla ja puupelletillä vain 5-15 %. (Ollikainen ja Vento 2013, 33.) Biohiili on 

rakenteeltaan haurasta ja se jauhautuu seospolttoaineena kivihiilimyllyssä ongelmitta ja 

palaa pölypolttimissa kuten kivihiili. Kuljetettavuudeltaan biohiili on myös helpompi 

polttoaine kuin perinteiset biopolttoaineet. (Flyktman et al. 2011, 29.) Biohiili on siten 

käytännön kannalta merkittävä kivihiilikattiloiden kivihiilen korvaaja. 

 

Biohiilen käytön riskinä on havaittu varastosäiliöiden täytön yhteydessä syntyvä hiilipö-

lyn räjähdysvaara. Pölyn synty ja sen syttyminen voidaan estää kostuttamalla biohiiltä 

varastointivaiheessa vesisuihkulla. (Laukkanen 2012, 5.) Biopolttoaineet voivat aiheut-

taa kivihiilikattilassa myös likaantumista, kuonaantumista, korroosiota tai tuhkan sula-
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misen ongelmia raaka-aineen korkeahkojen alkali- ja klooripitoisuuksien vuoksi 

(Flyktman et al. 2011, 34). Kyseiset ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa kattila-

olosuhteiden ja seospolton osuuden avulla. 

 

Mikäli biohiilelle halutaan muita suuria ostajia kivihiililaitosten lisäksi, toinen teollisen 

mittakaavan käyttökohde biohiilelle voisi olla turpeen korvaaminen voimalaitoksissa. 

Turpeen saannissa on ollut ongelmia etenkin talvikuukausina jo useamman vuoden ajan. 

Turvepula voi kasvaa entisestään, kun vanhat turvesuot alkavat ehtyä ja uusille myönne-

tään heikosti lupia. Turvetta seospolttoaineena käyttävät kattilat eivät saavuta riittävää 

tehoa pelkällä märällä biomassalla, koska tulipesän lämpötila jää liian alhaiseksi. Tur-

peen korvaamisesta biohiilellä ei ole tehty laajempaa markkinaselvitystä ja asiaa olisi 

kehitettävä myös poliittisesti. Edellytykset turpeen korvaamiseksi ovat kuitenkin hyvät. 

Biohiili on jopa parempi poltto-ominaisuuksiltaan kuin turve. Sitä on myös helpompi 

varastoida ja olemassa olevaa turpeen logistiikkaketjua voitaisiin hyödyntää biohiilen 

kuljetuksessa, jos turpeen korvauksesta tulee valtakunnallinen suuntaus. Käyttäjiä olisi 

runsaasti ympäri Suomea, eivätkä kuljetusmatkat kasvaisi merkittävän pitkiksi.  

8.2.2 Pienkäyttäjät 

Kehittyvissä maissa, etenkin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa puuhiilen käyttö on yleistä 

myös kotitalouksissa ruuanlaitossa ja lämmityksessä. Suomessa biohiiltä olisi mahdol-

lista käyttää pienessä mittakaavassa grillihiilenä. Suomessa käytetään vuosittain noin 

4 000 tonnia grillihiiltä, josta jopa 95 % tuodaan ulkomailta (Fagernäs et al. 2012, 11). 

Kotimaisen grillihiilen tuotannossa on siten runsaasti kasvuvaraa. Vuotuinen grillihiilen 

kulutus Suomessa on kuitenkin vähäistä verrattuna teollisen kokoluokan biojalostamoi-

hin, mutta grillihiilen tuotannossa etuna olisi grillihiilen korkea markkinahinta. Raken-

nusmaailmalehden (Purhonen 5/2011, 15-16) suorittamassa grillihiilivertailussa oli mu-

kana 11 eri grillihiilimerkkiä ja niiden keskimääräiseksi grillihiilen hinnaksi saatiin noin 

2,20 €/kg.  Fagernäs et al. (2012, 27) arvioivat maltillisesti tuottajan saavan puuhiilestä 

noin 0,60 €/kg. Fagernäs et al:n (2012, 21) suorittamissa hidaspyrolyysikoeajoissa tuo-

tetut puuhiilet olivat erittäin hyvälaatuisia. Jäännöshiilen määrä oli jopa noin 80 % ja 
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puuhiilen tehollinen lämpöarvo oli jopa 32,5 MJ/kg. Tällöin puuhiilen myyntitulot tuot-

tajan kannalta ovat noin 66 €/MWh.  

 

Koska grillihiiltä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, hiilen raaka-aineen on olta-

va hyvälaatuista ja pihkatonta lehtipuuta, joista yleisin raaka-aine on koivu (Fagernäs et 

al. 2012, 16). Grillihiilen sivutuotteena syntyvälle koivutisleelle on viime vuosina kehi-

tetty uusia suomalaisia innovaatioita kasvinsuojeluaineena. Tisle on todettu tehokkaaksi 

aineeksi tuholaisten karkotteena, rikkakasvihävitteenä ja puunsuoja-aineena. Muita tis-

leen hyödyntämismahdollisuuksia ovat muun muassa voitelu- ja ihonhoitoaineet sekä 

metallin pinnoitusaineet. Tisleen tehollinen lämpöarvo vaihtelee 19-23 MJ/kg välillä. 

Tisleen myynti kasvattaa grillihiilen tuotannon kannattavuutta ja sen myyntituloiksi on 

arvioitu noin 0,25 €/kg. (Fagernäs et al. 2012, 12,27.) Kun tisleen lämpöarvolle käyte-

tään keskimääräistä lämpöarvoa 21 MJ/kg, tisleen myyntituloiksi voidaan arvioida noin 

43 €/MWh. Grillihiilimarkkinat ovat kuitenkin marginaalisen pienet verrattuna esimer-

kiksi biohiilen kysyntään kivihiilivoimalaitoksissa. Lisäksi tällä hetkellä Suomeen tuotu 

ulkomainen kivihiili on niin halpaa, että kotimainen grillihiili on taloudellisesti kilpailu-

kyvytön. 

8.3 Biohiili maanparannusaineena ja hiilinieluna 

Yksi biohiilen käyttökohde voisi olla maa- ja metsätaloudessa maanparannusaineena. 

Biohiili on turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen lannoitemuoto. Biohiilen 

käytöllä voidaan muun muassa kasvattaa maaperän hedelmällisyyttä ja viljelysatoa, lisä-

tä mikrobien toimintaa, parantaa maaperän vedenvarastointikykyä ja siten vähentää lan-

noittamisen tarvetta, eroosion vaikutusta ja ravinteiden huuhtoutumista. Biohiili paran-

taa maaperän kationinvaihtokykyä ja vähentää maatalouden N2O- ja CH4-päästöjä. Tut-

kimuksen mukaan 15 t/ha biohiilen levitys peltomaahan 10-15 cm syvyyteen paransi 

ennestään ravinteikkailla mailla satoa noin 38 %, mutta köyhillä maaperillä sato parani 

jopa 69 %. (Brandstaka et al. 2010, 3,5,10,13.) Kuvassa 8.2 näkyy biohiilen levitystä 

pellolle traktorilla. 
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Kuva 8.2 Biohiilen levitystä pellolle traktorilla (Brandstaka et al. 2010, 1). 

 

Lannoitusvaikutuksen lisäksi biohiili toimii maaperässä hiilivarastona eli niin kutsuttu-

na hiilinieluna. Biohiili hajoaa maaperässä huomattavasti eloperäistä hiiltä hitaammin ja 

biohiilen avulla hiiltä voidaan varastoida maaperään sadoiksi, jopa tuhansiksi vuoksiksi. 

Täten maa- ja metsätalous on mahdollista muuttaa hiilinegatiiviseksi alaksi. Kansainvä-

lisesti biohiilen lannoitekäyttö mahdollistaisi vuosittain hiilen varastoimisen ja poista-

misen hiilikierrosta noin 10 %:n osuudella teollisuuden hiilidioksidipäästöihin verrattu-

na. Kosteilla ja viileillä alueilla maaperän kapasiteetti hiilivarastona on merkittävästi 

suurempi kuin kuivilla ja kuumilla alueilla. Suomen olosuhteissa maaperään voitaisiin 

käytännössä varastoida biohiiltä 10-20 t/ha. Suomeen voitaisiin siten varastoida noin 

kahden miljoonan hehtaarin viljelymaalla yhteensä 20-40 miljoonaa tonnia biohiiltä. 

(Brandstaka et al. 2010, 5,7.) Biohiilen lannoitevaikutuksesta on selvää positiivista tut-

kimustulosta, mutta sen sijaan biohiilen pysyvyyttä maaperässä on kyseenalaistettu.  

 

Aiheesta tarvitaan lisätutkimusta, sillä kaikista biohiilen haittavaikutuksista ei vielä tie-

detä riittävästi. Biohiilen sisältämä tuhka voi muuttaa maaperän pH:ta tai myrkyttää 

maaperää, mikäli tuhkan raskasmetallipitoisuudet ovat korkeat. Biohiilen sisältämällä 
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kadmiumilla (Cd) on myös haitallisia vaikutuksia luontoon. Liian nopea ravinteiden 

vapautuminen puolestaan rehevöittää alueen vesistöjä. (Luostarinen, Vakkilainen ja 

Bergamov 2010, 36.) Hiilivarastojen uusimismahdollisuudesta ei ole myöskään tietoa 

(Brandstaka et al. 2010, 7). Levityksen haittapuolena on biohiilen runsas pölyävyys ja 

pölyn leviäminen tuulen mukana (kuva 8.2). 

 

Biohiilen käyttämisen maanparannusaineena haasteena ovat biohiilen tuotantokustan-

nukset ja kilpailukykyisyys nykyisten lannoitteiden kanssa. Biohiilen syöttäminen maa-

perään voisi olla kannattavaa, mikäli siitä saisi päästökaupassa hyvitystä CO2-taseina. 

Menetelmä palvelisi ehkä paremmin puutarhakasveilla, koska viljanjalostus on jo pit-

källe kehittynyttä ja toimii parhaiten niissä olosuhteissa, joissa sitä jo tällä hetkellä hyö-

dynnetään.  

8.4 Biohiili pelkistimenä metallurgiassa 

Metallurgisissa prosesseissa käytetään hiilipitoisia aineita pelkistämään metallioksidit 

puhtaiksi metalleiksi. Esimerkiksi raudanvalmistuksessa masuunissa käytetään 60 % 

koko tehtaan energiankulutuksesta. Pelkistimenä toimii tyypillisesti koksi, kivihiili, öljy 

tai maakaasu. (Suopajärvi 2013a, 6.) Näistä koksi on tärkein pelkistinaine, mutta myös 

markkinoiden kallein. Biopohjaiset pelkistinaineet ovat yksi mahdollisuus koksin kor-

vaamiseksi masuunissa, jolloin vähennetään sekä kustannuksia että raudan valmistuksen 

hiilidioksidipäästöjä. (Suopajärvi 2013b, 54.) 

 

Vaihtoehtoisten pelkistimien korvaussuhteet ovat riippuvaisia aineiden kemiallisesta 

koostumuksesta. Puuhiilen korvaussuhde on 0,80-1,06 puuhiilen laadusta riippuen. Tor-

refioidulla puulla koksin laskennalliseksi korvaussuhteeksi on saatu vain 0,4. (Suopa-

järvi 2013b, 54.) Suopajärven teoksessa (2013b, 54) kerrotaan virheellisesti korvaussuh-

teen tarkoittavan pelkistimen määrää, joka tarvitaan korvaamaan yksi yksikkö koksia. 

Tällöin korvaava pelkistin olisi sitä parempi mitä pienempi sen korvaussuhde on, jolloin 

myös torrefioitu puu olisi järjenvastaisesti parempi pelkistin kuin puuhiili. Suopajärven 

toisesta teoksesta (2013a, 16) käy ilmi, että korvaussuhteella tarkoitetaan todellisuudes-

sa koksin määrää, joka voidaan korvata vaihtoehtoisella pelkistimellä. Tällöin puuhiili 
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on parempi pelkistin ja torrefioitua puuta tarvitaan vähintään kaksinkertainen määrä 

korvaamaan koksia puuhiileen verrattuna. Suopajärven (2013b, 55) mukaan puuhiili on 

paras biopohjainen pelkistin korvaamaan fossiilista koksia masuunissa, sillä sen hiilidi-

oksidipäästöt korvattavaa koksitonnia kohden ovat matalimmat. 

 

Suomen ainoassa koksaamossa Raahessa tuotetaan noin 900 000 tonnia koksia vuodes-

sa. Kyseisen koksimäärän tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt ovat noin 3,5 milj. 

tonnia vuodessa. Kaikkea pelkistinkäyttöä on vaikea korvata biopelkistimillä, mutta 

Suopajärvi arvioi, että puuhiilen käytöllä voitaisiin vuosittain saavuttaa jopa 1,4 milj. 

tonnin hiilidioksidipäästövähenemä. Puuhiilen tuotantoon tarvittaisiin kosteudeltaan 50 

% puuta lähes 2,1 milj. tonnia. Torrefioidulla puulla päästäisiin 0,45 milj. tonnin hiilidi-

oksidipäästövähennykseen ja raakapuuta tarvittaisiin noin 0,78 milj. tonnia. (Suopajärvi 

2013b, 56-58.) 

 

Suopajärven (2013a, 47) mukaan metallurgian biohiilisovellukset keskittyvät lähinnä 

integroituihin tehdasratkaisuihin, jolloin markkinabiohiilen tarve metallurgiassa on vielä 

merkityksetön. Puuhiilen tuotantokustannukset ovat niin korkeat, että puuhiilen käyttö 

pelkistimenä on kalliimpaa kuin fossiilisilla pelkistimillä. Tulevaisuuden tilannetta on 

vaikea arvioida, koska biohiilen tuotantokustannukset ja fossiilisten polttoaineiden hin-

nat voivat muuttua. Puuhiilen kilpailukykyä voidaan parantaa hyödyntämällä tuotannon 

sivutuotevirtoja esimerkiksi energiantuotantoon. Metallinjalostamon yhteyteen integ-

roidun biohiilen tuotannon sivutuotteet voitaisiin hyödyntää tehtaan prosessilämmönläh-

teenä. Päästöoikeuksien hinnannousu tai muut biopolttoaineiden käyttöä edistävät poliit-

tiset suuntaukset kasvattaisivat puuhiilen kilpailukykyä myös metalliteollisuudessa. 

(Suopajärvi 2013a, 47.) 
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9 BIOHIILEN MARKKINAPOTENTIAALI 

Tämänhetkiset biohiilen markkinat keskittyvät olemassa oleviin kivihiililaitoksiin ja 

niiden CO2-päästöjen vähentämiseen. Kivihiili on ollut tähän saakka suosittu polttoaine 

rannikon suurissa voimalaitoksissa sen edullisen hinnan ja edullisten päästöoikeuksien 

vuoksi. Korvaavat biojalosteet ovat olleet vielä melko kannattamattomia niiden korke-

amman hinnan vuoksi. Polttoaineiden väliseen kilpailukykyyn vaikuttaa verollisen hin-

nan ja päästökaupan lisäksi energiajärjestelmien tukipolitiikka ja polttoaineen energia-

tekniset käyttöominaisuudet.  

9.1 Biohiilen kysyntä 

Suomessa on 13 toiminnassa olevaa kivihiilivoimalaitosta, jotka sijaitsevat pääosin ran-

nikolla Etelä- ja Länsi-Suomessa. Lisäksi on useita monipolttoainevoimalaitoksia, joissa 

käytetään kivihiiltä tukipolttoaineena biomassan rinnalla. Tilastokeskuksen (2014) mu-

kaan Suomessa käytetään keskimäärin vajaa viisi miljoonaa tonnia kivihiiltä vuodessa. 

Puolet kivihiilen käytöstä tulisi uusiutuvan energian velvoitepaketin mukaan korvata 

biopolttoaineilla (Ollikainen ja Vento 2013, 33). Kiinnostusta biohiiltä kohtaan löytyy 

runsaasti ja Suomessa esimerkiksi UPM, Metso, Helsingin Energia ja PVO-

Lämpövoima ovat selvittäneet Tekesin rahoittamassa hankkeessa biohiilen valmistamis- 

ja hyödyntämismenetelmiä hiilivoimalaitoksilla. Kivihiililaitokset tarvitsevat korvaavia 

biopolttoaineita päästäkseen vaadittuihin päästövähennyksiin ja biohiilen yhteispoltto 

on yksi taloudellisimmista vaihtoehdoista ottaa biohiili käyttöön yhdistetyssä sähkön ja 

lämmöntuotannossa (Laukkanen 2012, 1,5). Suomessa CHP-tuotannon kivihiilen kulu-

tus on noin 14 TWh vuodessa (Ollikainen ja Vento 2013, 33). 

 

Esimerkiksi Vattenfall näkee biohiilen toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona bioenergian 

osuuden kasvattamisessa ja yhtiö on suorittanut biohiilen koepolttoja onnistunein tulok-

sin. Yhtiö on sitoutunut alentamaan hiilidioksidipäästöjään lähes 30 % vuoteen 2020 

mennessä ja vuoteen 2050 mennessä Vattenfall tavoittelee olevansa täysin päästövapaa. 

Vattenfallin liiketoiminnan kehitysjohtaja Hans Dieter Hermes uskoo biohiilen markki-

napotentiaaliin laajassa mittakaavassa. (Laukkanen 2012, 6.) 
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Yksi Parikkalan biohiilen loppukäyttäjistä voisi olla Helsingin Energia, jonka tavoittee-

na on korvata kivihiilestä 20 % bioenergialla vuoteen 2020 mennessä. Tämä vastaisi 

noin 400 000 tonnia biohiilipellettejä, joiden valmistamiseen tarvitaan noin 1,2 miljoo-

nan kuutiota haketta. (Ollikainen ja Vento 2013, 34.) On siis selvä, ettei yksittäinen Pa-

rikkalan mittakaavan laitos kykene toimittamaan yhdenkään kivihiilivoimalaitoksen 

polttoainetarvetta. Markkinoiden syntymiseksi myös tarjontaa on oltava riittävästi, jotta 

suuret energiayhtiöt kokevat polttoainehuoltonsa turvatuksi. 

 

Sijainnin ja kuljetusmatkojen puolesta Parikkalasta kannattaisi viedä biohiiltä Lahden 

Kymijärven kivihiilivoimalaan. Kymijärvi I käyttää vuosittain noin 250 000 tonnia ki-

vihiiltä, mikä vastaa 68 % voimalaitoksen energiantuotannosta. Kymijärvi I on kuiten-

kin jo elinkaarensa päässä ja Lahti Energian on jo suunnitellut sen tilalle biopolttoainei-

siin perustuvaa monipolttoainevoimalaitosta, jonka on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 

mennessä. Kymijärvi I jää korvausinvestoinnin jälkeen varavoimalaitokseksi 2023 

saakka, jonka jälkeen se poistetaan käytöstä. Kymijärvi II on 2012 valmistunut kaasu-

tusvoimalaitos, joka käyttää polttoaineena kierrätyspolttoainetta, eikä tarvitse biohiiltä. 

(Lahti Energia 2014.) Lahti Energia ei siten ole potentiaalinen asiakas Parikkalan biohii-

lijalostamolle, sillä lähitulevaisuudessa yritys ei ole enää kivihiilen käyttäjä. 

 

Nordkalk voisi olla kiinnostunut biohiilestä kivihiilen korvaajana sisämaan tehtaissa, 

sillä kivihiilen kuljetukset sisävesillä kasvattavat kivihiilen käytön kustannuksia. Nord-

kalk on Pohjois-Euroopassa toimiva kalkkikivipohjaisia tuotteita valmistava yritys. 

Suomessa yrityksellä on 12 eri toimipaikkaa, joista Parikkalaa lähimmät ovat Kerimäel-

lä ja Lappeenrannassa. Nordkalk käyttää kivihiiltä kalsiumoksidin (CaO) eli poltetun 

kalkin valmistukseen. Kalsiumoksidia valmistetaan kalsiumkarbonaatista (CaCO3) eli 

kalkkikivestä kierto- tai kuilu-uunissa. Kalsinoitumisreaktio vaatii korkean noin 1 100 

°C lämpötilan, minkä vuoksi polttoaineena käytetään kivihiiltä. Suomessa poltettua 

kalkkia valmistetaan Kerimäellä, Lohjalla, Paraisissa ja Raahessa. (Nordkalk 2014.) 

Uunin polttoainetta on vaikea korvata perinteisellä biomassalla riittämättömän palamis-

lämpötilan vuoksi, mutta biohiili olisi erinomainen vaihtoehto kivihiilelle. Rajoittavana 

tekijänä biohiilimarkkinoiden kehittymisessä on biohiilen korkea hinta. 
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Turvetta käytetään Suomessa noin 25 TWh vuosittain ja turpeen energiakäytön lopetta-

mista on esitetty ympäristösyistä vuoteen 2030 mennessä. Turvetta jouduttaisiin kor-

vaamaan muilla polttoaineilla, kuten puulla ja fossiilisilla polttoaineilla. Turpeen kor-

vaaminen olisi tehtävä ensisijaisesti puulla ja biojalosteilla, jotta korvaamisesta aiheutu-

vat kustannukset ja energiaomavaraisuuden pieneneminen saadaan minimoitua. Turpeen 

käytön lopettaminen aiheuttaa joka tapauksessa lisäkustannuksia ja huoltovarmuuden 

heikkenemistä energiateollisuudelle, mikä heikentää kotimaisen energiantuotannon kil-

pailukykyä. (Pöyry Energy Oy 2012, 3,5,18.) Turvetta polttavia voimalaitoksia on eri-

puolella Suomea ja Parikkalaa lähin turvetta polttava voimalaitos sijaitsee Simpeleellä 

Metsä Boardin tehtaalla. CHP-voimalaitos polttaa puuta ja turvetta ja tuottaa sähköä ja 

lämpöä prosessiin sekä Simpeleen kaukolämpöverkostoon. Metsä Board Simpeleen 

turpeen tai Nordkalkin Kerimäen kivihiilen korvaaminen vastaisi tosin vain pienehkön 

biohiililaitoksen tuotantoa. Tällöin asiakaskunnan tulisi olla laajempi. 

 

Laukkasen (2012, 1) mukaan Suomella nähdään olevan edellytyksiä myös biojalostei-

den viemiseksi maailman kasvaville bioenergian markkinoille. Suomea spekuloidaan 

usein bioenergian edelläkävijänä ja Suomi voisi toimia biopolttoaineiden jalostajana ja 

viejämaana, koska Suomella on erinomaiset metsäbiomassan raaka-ainevarat. Tällaisen 

uuden vientituotteen löytyminen ja markkinoiden kasvaminen toisi Suomelle arvokasta 

teknologista ja taloudellista etua kansainvälisesti. Toisaalta biojalosteet tulisi hyödyntää 

kotimaassa, jotta niistä saataisiin tavoiteltu päästövähennys. Karttunen et al. (2013, 30) 

toteavat kolmen esimerkkilaitoksen pohjalta, että kotimaisten polttoaineiden käyttö on 

kokonaisuudessaan, yksityishenkilöt, yritykset, kunnat ja valtio huomioituna, kannatta-

vampaa kuin ulkomaisen polttoaineen käyttö. Kotimaisen polttoaineen käyttöön liittyy 

positiivisia talousvaikutuksia erityisesti kunnan ja aluetalouden kannalta. Kotimaisten 

polttoaineiden käyttö pienentää valtion verotuloja fossiilisista polttoaineista, mutta pa-

rantaa valtion vaihtotasetta. (Karttunen et al. 2013, 30-31.) 

9.2 Maksukykyisyys biohiilestä 

Maksukykyisyys polttoaineesta määräytyy energialaitoksilla vertailupolttoaineen verot-

toman hinnan, valmisteveron, biohiilen saaman sähköntuotannon tuen ja päästöoikeu-
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den hinnan perusteella (Pöyry Energy Oy 2007, 9). Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuo-

tannon laitoksissa myös rakennusasteella on suuri merkitys maksukykyyn biomassasta, 

sillä polttoaineen valmisteveroa maksetaan ainoastaan lämmöntuotannon polttoaineista 

ja uusiutuvan energian tukea saa tuotetusta sähköstä. Nuorien metsien pieniläpimittaisen 

puun hankintatuilla, esimerkiksi Kemera-tuella, on suuri merkitys pienpuun energiakäy-

tössä. Etenkin matalilla päästöoikeuksien hinnoilla tukien merkitys korostuu puun ener-

giakäyttöä kasvattavasti. (Kärhä et al. 2010, 27,41.) 

9.2.1 Vaihtoehtoiset polttoaineet 

Kuvassa 9.1 esitetään voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa ja kuvassa 

9.2 esitetään hinnat sähköntuotannossa. Polttoaineiden hinnat ovat lämmöntuotannossa 

korkeammat kuin sähköntuotannossa verotuksellisista syistä. Sähköntuotannossa poltto-

aineet ovat verottomia, sillä vero peritään vasta kuluttajalta. Lämmöntuotannossa polt-

toaineista maksetaan valmisteveroa, joka käsittää energiasisältöveron, hiilidioksidiveron 

ja huoltovarmuusmaksun. Yhteistuotannossa veron osuus painotetaan voimalaitoksen 

rakennusasteen mukaan. Puuperäiset polttoaineet ovat täysin verottomia.  

 

 
Kuva 9.1 Polttoaineiden hintakehitys lämmöntuotannossa (Tilastokeskus 2014). 
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Kuva 9.2 Polttoaineiden hintakehitys sähköntuotannossa (Tilastokeskus 2014). 

 

Kuvista 9.1 ja 9.2 nähdään, että kivihiilen hinta vuoden 2014 alussa on ollut lämmön-

tuotannossa noin 28 €/MWh ja sähköntuotannossa noin 9 €/MWh. CHP-tuotannossa 

kivihiilen hinta on keskimäärin 22 €/MWh. Metsähakkeen hinta on noin 21 €/MWh. 

Hake on voimalaitoksille veroton polttoaine. Turpeen hinta on sähköntuotannossa noin 

14 €/MWh ja lämmöntuotannossa 18 €/MWh. Maakaasun hinta on sähköntuotannossa 

noin 34 €/MWh ja lämmöntuotannossa jopa 45 €/MWh. Raskaan polttoöljyn tuontihin-

nat ovat yli 50 €/MWh (Tilastokeskus 2014).  

 

Flyktman et al. (2011, 45) ovat arvioineet kannattavuuslaskelmassaan polttolaitokselle 

toimitetun biohiilen hinnaksi 35-50 €/MWh. Aalto et al. (2012, 77) käyttävät puolestaan 

biohiilelle kustannusarviota 40 €/MWh. Vaihtoehtoiset voimalaitospolttoaineet ovat 

maakaasua ja öljyä lukuun ottamatta biohiiltä edullisempia, eikä biohiili siten pysty kil-

pailemaan vapailla markkinoilla kivihiilen kanssa ilman tukia. Kivihiilivoimalaitosten 

on kuitenkin ympäristösyistä investoitava biomassaan, josta biohiili on käytännöllisin 

ratkaisu, vaikka sen kannattavuus on epävarmaa.  
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9.2.2 Päästökauppa 

Päästökaupalla voidaan ohjata energialaitosten polttoaineiden käyttöä parantamalla lai-

tosten maksukykyä biopolttoaineista. Päästökaupassa voimalaitokset maksavat tuotta-

mistaan hiilidioksidipäästöistä kansainvälisessä kaupassa muodostuneen hinnan. Uusiu-

tuva energia ei tarvitse päästöoikeuksia, koska niiden katsotaan olevan hiilineutraaleja. 

Päästökaupan vaikutukset eivät ole vielä merkittävästi näkyneet polttoainemarkkinoilla, 

koska pääsääntöisesti energialaitoksille on jaettu päästöoikeuksia riittävästi, polttoaine-

toimituksille ovat olleet pitkäaikaiset toimitussopimukset, eikä uusia toimittajia ole riit-

tävästi taloudellisella kuljetusetäisyydellä (Pöyry Energy Oy 2007, 5). Kappaleessa 3.3 

käsiteltiin tarkemmin päästökaupan hinnan muodostumista ja päästöoikeuksien hintake-

hitystä päästökauppakausilla.  

 

Tällä hetkellä päästöoikeuksien hinta on todella alhainen, vain 5-6 €/t CO2. Kivihiilen 

ominaispäästökerroin on 0,341 t CO2/MWh ja turpeella 0,382 t CO2/MWh (Ihalainen ja 

Niskanen 2010, 21). Täten jos päästöoikeuden hinta on 10 €/t, kivihiilen hiilidioksidi-

päästömaksu on 3,41 €/MWh ja turpeen 3,82 €/MWh.  

9.2.3 Uusiutuvan energian tuet 

Biohiilellä tuotetusta sähköstä ei saa kivihiilivoimalaitoksessa syöttötariffia, kuten esi-

merkiksi tuulivoimasta. Laki uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotanto-

tuesta (1396/2010) jakaa uusiutuvan energian tukijärjestelmän voimalaitokset tuuli-, 

biokaasu-, metsähake ja puupolttoainevoimaloihin. Tuuli-, biokaasu- ja puupolttoaine-

voimalaitoksille maksetaan muuttuvaa tuotantotukea syöttötariffina, siten että taataan 

sähkölle kiinteä tavoitehinta 83,50 €/MWh. Tuen suuruus määräytyy tavoitehinnan ja 

markkinahinnan erotuksena, kuitenkin enintään tavoitehinta vähennettynä 30 €/MWh. 

Syöttötariffin lisäksi puupolttoainevoimala saa niin kutsuttua lämpöpreemiota 20 

€/MWh, kun voimalaitos tuottaa lämpöä hyötykäyttöön sähköntuotannon ohessa. 

(1396/2010, 8-11,23,25-26 §.) Biohiili katsotaan puuperäiseksi polttoaineeksi, mutta 

lain mukainen syöttötariffi on tarkoitettu vain uusille voimalaitoksille, mikä tarkoittaa, 

ettei biohiilen seospoltosta saa syöttötariffia kivihiilivoimalassa. 
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Biohiili voisi saada esimerkiksi metsähakkeen kaltaista tukea. Metsähakkeelle makse-

taan päästökauppaan ja turveveroon sidonnaista muuttuvaa tuotantotukea syöttötariffina 

lain uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010, 25 §) mu-

kaan. Kiinteä sähkön tuotantotuki lakkautettiin vuoden 2012 alussa lailla (1426/2011). 

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 

(1397/2010, 4 §) säätää metsähakkeella tuotetun sähkön tuen riippuvuudesta turpeen 

verotuksesta. Kun turpeen verotusta kiristetään, metsähakkeen tuki laskee. Metsähak-

keella tuotetun sähkön syöttötariffin on tarkoitus edistää turpeen korvaamista hakkeella.  

 

Vuoden 2011 ja 2012 turpeen verotasolla syöttötariffi metsähakkeella tuotetulle sähköl-

le oli suurimmillaan 18 €/MWh, kun kolmen kuukauden päästöoikeuden markkinahin-

nan keskiarvo oli enintään 10 €/t. Syöttötariffi väheni lineaarisesti kohti nollaa, kunnes 

päästöoikeuden hinta oli 23 €/t. Vuonna 2013 turpeen veroa nostettiin 1,9 €/MWh:sta 

4,9 €/MWh:iin hallituksen esityksen eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsää-

dännön muuttamiseksi (53/2011) mukaisesti. Turpeen 3 €/MWh veronkorotuksen jäl-

keen tuotantotuen enimmäismäärä laski 13,13 €/MWh:iin. Korkeammilla päästöoikeuk-

sien hinnoilla tuki laskee lineaarisesti kohti nollaa, eikä tukea makseta enää vuoden 

2013 verotasolla, kun päästöoikeus on 19,67 €/t. 

 

Vuonna 2015 turpeen veroa oli hallituksen esityksen mukaan tarkoitus korottaa edelleen 

5,9 €/MWh:iin, jolloin hakkeen enimmäistuki putoaisi 11,30 €/MWh:iin. Hallitus kui-

tenkin perui päätöksensä turpeen vuoden 2015 veronkorotuksesta, sillä turpeen verotus 

on aiheuttanut sekä hakkeen että turpeen kilpailukyvyn heikkenemisen polttoainemark-

kinoilla. Yhdysvaltojen siirtyminen kivihiilestä liuskekaasuun on lisännyt kivihiilen 

saatavuutta markkinoilla, jolloin kivihiilen hinta on laskenut. Näiden tekijöiden yhteis-

vaikutuksena kivihiilen käyttö on lisääntynyt Suomessa tavoitteiden vastaisesti. Bio-

energia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisan mielestä veronkorotuksen peruminen ei kui-

tenkaan riitä tekemään kotimaisista polttoaineista kilpailukykyisiä kivihiilelle, vaan 

turpeen verotus ja hakkeen tuki tulisi palauttaa vuoden 2012 tasolle. (Arola 2014.) 
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9.2.4 Kivihiilivoimalan maksukyky biohiilestä  

Kuvassa 9.3 arvioidaan kivihiilivoimalan taloudellisesti kannattavaa maksukykyä bio-

hiilestä kivihiilen hinnan ja päästöoikeuden hinnan mukaan. Kuvassa 9.3 kuvataan ny-

kyhetkentilanne, jossa biohiiltä polttava voimalaitos ei saa lainkaan tuotantotukea. Ku-

vaan 9.3 on merkitty kivihiilivoimalaitosten maksukyky lämmöntuotannossa, CHP-

tuotannossa ja lauhdetuotannossa vuoden 2014 alun hintatason mukaan. Kuvaan 9.3 on 

merkitty myös biohiilen tuotantokustannus 35 €/MWh katkoviivalla. Tuotantokustannus 

määräytyy kappaleessa 10.1.2 pienimmän realistisen tuotantokustannuksen mukaan. 

 

 
Kuva 9.3 Kivihiilivoimalaitoksen maksukykyisyys biohiilestä kivihiilen hinnan ja päästöoikeu-

den hinnan mukaan, kun biohiili ei saa tukia. 
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Kuvan 9.3 kivihiilivoimalaitoksen maksukyky biohiilestä kasvaa lineaarisesti hiilidiok-

sidipäästömaksun kasvaessa päästöoikeuden hinnan mukaan. Kuvasta 9.3 nähdään, että 

nykyisellä päästökaupalla kivihiililaitoksen maksukyky biohiilestä ei ole juuri parempi 

kuin kivihiilestä. Nykyisillä kivihiilen hinnoilla biohiilen käyttö ilman tukia on taloudel-

lista lämmöntuotannossa, kun päästöoikeuden hinta on vähintään 20 €/t. Jotta biohiili 

olisi CHP-tuotannossa kannattavaa ilman tukia, päästöoikeuden hinta tulisi olla vähin-

tään 38 €/t ja lauhdetuotannossa luokkaa 80 €/t. Verotuksellisista syistä biohiilen käyttö 

lämmöntuotannossa ja CHP-tuotannossa on kannattavampaa kuin lauhdetuotannossa. 

Biohiilen käyttö tulisikin suunnata ensisijaisesti CHP- tai lämmöntuotantoon taloudelli-

sista syistä.  

 

Ympäristö- ja päästösäännökset velvoittavat kuitenkin kivihiilen korvaamista vähem-

män saastuttavalla polttoaineella, vaikka siitä aiheutuisi laitokselle lisäkustannuksia. 

Biohiilen kanssa vertailukelpoisin biopolttoaine on puupelletti ja täten biohiilen vertai-

lupolttoaineena kivihiilivoimalaitoksessa voidaan pitää myös puupellettejä. Pohjoismai-

sen teollisen pelletin hinta on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 29-31 

€/MWh (FOEX 2014). Puupelletit ovat siten myös kalliimpia kuin kivihiilivoimalaitos-

ten taloudellinen maksukyky kuvassa 9.3. Puupellettien hinta on kuitenkin vielä merkit-

tävästi edullisempi kuin biohiilen tuotantokustannukset. Täten biohiili häviää kilpailu-

kykyisyydessä puupelletille. Toisaalta biohiilen käytettävyys kivihiilivoimalaitoksessa 

on parempi kuin puupelletillä.  

 

Mikäli biohiili tulee saamaan energiantuotantotukea tulevaisuudessa, sen kilpailukyky 

pelletteihin nähden paranee. Tukijärjestelmän tulisi olla kansainvälinen ja se tulisi mu-

kauttaa päästökauppaan. Savolainen ja Syri (2013) huomauttavat hyvin artikkelissaan, 

että uusiutuvan energian tuet kumoavat päästökaupan vaikutusta vapauttamalla halpoja 

päästöoikeuksia markkinoille. Vaikka jossain vähennetään päästöjä uusiutuvan energian 

avulla, kokonaispäästöt eivät vähene, koska ylijääneet päästöoikeudet myydään edulli-

sesti. Lisäksi tukien maksaminen kuluttaa yhteiskunnan varoja, jotka ovat peräisin pien-

kuluttajien verorahoista. Ratkaisuna ongelmaan olisi jaettavien päästöoikeuksien koko-

naismäärän vähentäminen.  
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9.3 Biohiilimarkkinoiden kehittyminen 

Biohiilen markkinanäkymät ovat kaksijakoiset. Biohiili on erinomainen uusiutuva polt-

toaine korvaamaan fossiilisia polttoaineita korkean lämpöarvonsa ja hyvän kuljetetta-

vuutensa ansiosta ja suurten voimalaitosten mahdollistama markkinapotentiaali on val-

tava. Esimerkiksi Helsingin Energian tavoitteena on korvata 20 % kivihiilestä uusiutu-

villa polttoaineilla vuoteen 2020 mennessä ja pelkästään Helsingin Energian bioener-

giantarve on vuosittain noin 400 000 tonnia biohiilipelletteinä mitattuna. (Ollikainen ja 

Vento 2013, 34.) Jos Suomessa turpeen käyttö energiantuotannossa aiotaan lähivuosi-

kymmeninä lopettaa, avautuu biohiilelle toiset markkinat turpeen korvaajana. Suomessa 

käytetään turvetta 25 TWh vuosittain, joka vastaa noin kolmea miljoonaa tonnia biohiil-

tä. Osa turpeesta korvattaisiin todennäköisesti metsähakkeella, mutta voimalaitoksilla 

tarvitaan myös paremman energia-arvon omaavia polttoaineita maksimikuorman ja no-

pean säätökyvyn saavuttamiseksi. Turpeen käytön lopettamisella on kuitenkin runsaasti 

negatiivisia vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen, eikä lopullista päätöstä lo-

pettamisesta ole tehty.  

 

Toisaalta todellisia biohiilimarkkinoita ei ole vielä olemassa, sillä tuotanto on hyvin 

alkuvaiheessa koko Euroopassa. Markkinoiden kehittymistä jarruttaa huono kysyntä, 

jolloin tuottajat eivät halua investoida tuotantojärjestelmiin. Toisaalta kuluttajat eivät 

uskalla investoida uuteen tekniikkaan, koska tuottajia ei ole riittävästi. Lisäksi biohiilen 

tuotantokustannukset ovat hyvin korkeat ja biojalostamojen kannattavuus on nykyisillä 

polttoaineiden hinnoilla ja tukijärjestelmillä heikkoa. (Ollikainen ja Vento 2013, 34.)  

 

Kivihiilen käytön lopettamisen aikataulu vaikuttaa biohiilen kannattavuuteen voimalai-

tospolttoaineena. Mikäli päästöoikeuksien hinnat nousevat riittävästi ja kivihiilen 

alasajo tapahtuu hitaasti, biohiilellä on tärkeä rooli korvaavana polttoaineena. Jos keski-

tytään valtakunnallisesti mahdollisimman nopeaan kivihiilivoimaloiden alasajoon, bio-

hiilen markkinapotentiaali saattaa teollisuuden polttoaineena romahtaa. Tällöin biohiili 

ei välttämättä pysty kilpailemaan kivihiililaitosten tilalle rakennettavien uusien biopolt-

toainekattiloiden jalostamattomien biopolttoaineiden kanssa. Yleisesti biohiilimarkki-

noilla on myös huomioitava, että pitkällä tähtäimellä kivihiilen käyttäjät ovat oletetta-



85 

 

vasti investoimassa biopolttoainekattiloihin vanhojen voimalaitosten vanhentuessa, jol-

loin biohiilelle ei ole enää vastaavaa tarvetta kuin tällä hetkellä. 

 

Biohiilen kysynnän epävarmuutta hiilivoimaloissa paikkaa biojalosteiden merkitys sää-

tösähkön tuotannossa tulevaisuudessa. Aalto et al. (2012, 51) ovat arvioineet Suomen 

sähköntuotantorakenteessa muutoksia siten, että ydinvoimalla tuotetaan noin 31 % ja 

tuulivoimalla noin 16 % sähköntarpeesta vuonna 2030. Ydinvoimaa käytetään perus-

voiman tuottamiseen ja tuulivoimalla korvataan käytössä olevaa kalleinta tuotantomuo-

toa eli lauhde ja CHP-tuotantoa. Tuulivoiman lisääntyminen alentaa lämpövoiman hui-

punkäyttöaikoja, mutta kasvattaa niillä tuotetun säätösähkön tarvetta tulevaisuudessa. 

Säätösähköä tarvitaan tasaamaan sähköverkon taajuutta kulutusvaihtelujen mukaan. 

Biojalosteiden kilpailukyky säätösähkön tuotannossa on hyvä niiden korkeammasta 

hinnasta huolimatta, sillä ne pystyvät säätämään tuotantokapasiteettiaan huomattavasti 

lyhyemmässä ajassa kuin perinteiset biopolttoainekattilat. Biojalosteita käyttävän voi-

malaitoksen investointikustannukset ovat myös pienemmät kuin perinteisessä biopoltto-

ainevoimalaitoksessa. Tämä aiheutuu pienemmästä kattilakoosta, jonka biojalosteiden 

korkea lämpöarvo mahdollistaa. 

 

Biohiilen korkean lämpöarvon vuoksi se soveltuu erinomaisesti myös tuki- tai varapolt-

toaineeksi perinteiseen biomassakattilaan. Kun esimerkiksi ilmasto-olosuhteiden vuoksi 

jalostamaton biomassa ei anna riittävästi tehoa kattilassa, voidaan polttaa hyvälaatuista 

biohiiltä ja saadaan hyödynnettyä kattilaa sen maksimikapasiteetilla. Biohiilen käyttö 

tuo ketteryyttä myös perinteiselle monipolttoainekattilalle. 

 

Biohiilimarkkinat ovat joka tapauksessa melko riskialttiit. Oikealla politiikalla biohiilen 

kysyntä voi kasvaa valtavaksi ja biohiilen kannattavuus voi nousta merkittävästi. Toi-

saalta väärällä politiikalla biohiilen menekki voi romahtaa hyvinkin nopeasti, mikä ai-

heuttaa vakavia ongelmia biohiilen tuottajille. Flyktman et al. (2011, 17) arvioivat bio-

hiilen kaupallistuvan teollisessa mittakaavassa 2015-2016. 
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10 TUOTANNON KANNATTAVUUS 

Tässä luvussa tarkastellaan biohiilen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tutkitaan 

niiden merkitystä kannattavuuteen. Yksinkertaisimmillaan investointi on kannattava, 

kun vuotuiset tuotot ovat suuremmat kuin vuotuiset kustannukset. Kannattavuuteen vai-

kuttavia tekijöitä ovat investoinnin suuruus, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, bio-

hiilen kysyntä ja myyntiarvo. Biohiilen menekkiin vaikuttavat vahvasti vaihtoehtoisten 

polttoaineiden markkinahinta sekä kansainvälinen ilmastopolitiikka ja siihen liittyvät 

tuet ja maksut. Lisäksi tehdään kannattavuuslaskelma biohiilen tuotannosta nykyhinta-

tasolla ja arvioidaan eri kannattavuustekijöiden vaikutusta biohiilen kannattavuuteen. 

10.1 Kustannukset 

Tärkeimmät kustannustekijät biojalostamolla ovat biomassan saatavuus, hinta ja laatu, 

biohiilen saanto, käytettävä teknologia ja jalostamon pääomamenot. Svanberg et al. 

(2013, 287) ovat arvioineet torrefiointilaitoksen kustannuksia Ruotsin olosuhteissa. Ole-

tetaan kustannusarvioiden olevan riittävän vertailukelpoiset Suomen olosuhteisiin, jotta 

niitä voidaan hyödyntää Parikkalan biojalostamon kustannusarvioissa. Svanberg et al. 

(2013, 291) arvioivat ekonomisesti optimaalisimmaksi laitoskapasiteetiksi 150 000-

200 000 kuiva-ainetonnia biohiiltä vuodessa. Tämän kokoluokan jalostamon tuotanto-

kustannukset ovat Svanberg et al:n mukaan noin 31,8 €/MWh tehollista lämpöarvoa 

kohti.  

10.1.1 Investointikustannus 

Investointikustannus on laitoksen suurin yksittäinen kustannuserä. Kuvassa 10.1 esite-

tään kuvan 8.1 mukaisen torrefiointilaitoksen pääomakustannukset jaoteltuna laiteinves-

tointien eri osiin. Putkistot, automatiikka, sähköistys, projektointi ja muut investoinnin 

aikaiset oheistyöt ovat sisällytetty kyseisiin investointikustannuksiin suhteutettuna laite-

kokonaisuuksien kesken. Referenssitasona on käytetty 200 000 tka/a TOP-pellettejä, 

jonka investointikustannukset ovat 45,5 miljoonaa euroa. Referenssitasosta on verran-

non avulla johdettu pienempien laitosten pääomakustannukset. Kapasiteettikertoimena 
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on käytetty lukua 0,7, sillä Svanberg et al. (2013, 290) ilmoittaa kertoimeksi 0,6-0,8 ja 

Suopajärvi (2013a, 42) 0,7. 

 

 
Kuva 10.1 Torrefiointilaitoksen pääomakustannukset ja niiden jakautuminen laitekokonaisuuk-

sien kesken (Svanberg et al. 2013, 290). 

 

Kuva 10.1 havainnollistaa hyvin pääomakustannusten jakautumista biojalostamolla. 

Kuvasta 10.1 nähdään, että kustannukset kasvavat voimakkaasti, kun laitoksen tuotan-

tokapasiteetti on alle 20 000 tka. Tämän jälkeen kustannusten kasvu hidastuu ja tuotan-

tokapasiteettien 20 000-200 000 tka välillä ominaiskustannukset pienenevät tuotantoka-

pasiteetin kasvaessa. Pienellä laitoksella investoinnin ominaiskustannukset ovat suu-

remmat kuin suurella laitoksella. Kuvan 10.1 mukaan sähköntuotantoon tarvittavan höy-

rykattilan osuus investoinnista on lähes 25 %. Mikäli jalostamon tuotteena ovat ainoas-

taan TOP-pelletit, voidaan investoinnista karsia höyrykattila ja KL-kuivuri, jolloin pää-

omakustannukset ovat vain 66 % kuvan 10.1 kokonaisarvoista. Esimerkiksi 100 000 
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tka/a laitoksessa kustannukset olisivat silloin noin 18,4 miljoonaa euroa. Kuvassa 10.2 

esitetään torrefiointilaitos, jossa ei ole sähköntuotantoa, eikä biomassan kuivausta höy-

ryllä KT-kuivurissa. 

 

 
Kuva 10.2 Torrefiointilaitoksen pääomakustannukset ja niiden jakautuminen laitekokonaisuuk-

sien kesken, kun tuotetaan TOP-pellettejä ilman sähköntuotantoa ja KL-kuivausta (Svanberg et 

al. 2013, 290). 

 

Suopajärven (2013a, 39) mukaan 54 MW polttoainetehon torrefiointilaitoksen inves-

tointikustannukset ovat noin 7,8 miljoonaa euroa. Puuhiililaitoksen investointikustan-

nukset ovat noin kaksinkertaiset. Suopajärvi (2013a, 39) ilmoittaa 54 MW polttoainete-

hon puuhiililaitoksen investointikustannusten olleen kahdessa eri lähteessä 12,1 ja 17,2 

miljoonaa euroa. Kun 1 MW polttoainetehon kattila tuottaa puuhiiltä noin 0,22 tka/h 

(Suopajärvi 2013a, 42), 54 MW:n laitos tuottaa puuhiiltä noin 12 tka/h. Suopajärven 

(2013a, 35) mukaan torrefiointilaitteiston käyttöaika on noin 8 000 tuntia vuodessa. 
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Tällöin 12 tka/h vastaa vuosituotantoa 96 000 tka/a. Täten vuosituotannoltaan noin 

100 000 tka/a puuhiililaitoksen investointikustannus on Suopajärven mukaan karkeasti 

noin 15 miljoonaa euroa. Bioöljy- ja biokaasulaitosten investointikustannukset ovat 

huomattavasti korkeammat kuin biohiililaitoksen (Suopajärvi 2013a, 39). Suopajärvi et 

al:n ilmoittamat investointikustannukset ovat epärealistisen pienet, sillä esimerkiksi 

Nurmeksen 100 000 tonnin biohiiltämön investointikustannuksiksi arvioidaan noin 30 

miljoonaa euroa (FSO 2013). Nurmeksen biohiiltämön investointikustannukset ovat 

korkeammat kuin Svanberg et al:n torrefiointilaitoksella, mikä selittyy puuhiilen tuotan-

totekniikan suuremmista investointikustannuksista torrefiointiin verrattuna.  

10.1.2 Tuotantokustannukset 

Laitoksen tuotantokapasiteetti vaikuttaa merkittävästi tuotantokustannuksiin. Svanberg 

et al:n (2013, 291) mukaan 200 000 tka/a tuotantokapasiteetilla torrefioinnin tuotanto-

kustannukset ovat noin 9,88 €/MWh, kun vastaavasti 25 000 tka/a torrefiointikapasitee-

tilla tuotantokustannukset ovat noin 19,80 €/MWh. Täten tuotantokustannukset ovat 

pienellä laitoksella noin kaksinkertaiset verrattuna suuremman kokoluokan laitokseen. 

Jakelukustannukset muuttuvat 3,02 €/MWh:sta vain 3,62 €/MWh:iin. Raaka-aineen 

hankintakustannukset sen sijaan kasvavat suurella laitoksella 16,70 €/MWh:sta 18,90 

€/MWh:iin. (Svanberg et al. 2013, 291.) Tämä johtuu oletettavasti raaka-aineen hankin-

ta-alueen laajenemisesta ja kuljetuskustannusten kasvusta. Koko TOP-pellettien tuotan-

toketjun kustannukset ovat siten 25 000 tka/a torrefiointilaitoksella noin 40,10 €/MWh ja 

200 000 tka/a torrefiointilaitoksella aiemmin mainitut noin 31,80 €/MWh. Kuvassa 10.3 

esitetään tuotantokustannusten jakautuminen tuotantovaiheiden kesken 200 000 tka/a 

torrefiointilaitoksella. 
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Kuva 10.3 Tuotantokustannusten jakautuminen 200 000 tka/a torrefiointilaitoksella (Svanberg et 

al. 2013, 294). 

 

Kuvasta 10.3 nähdään, että raaka-aineen hankintakustannus muodostaa suurimman osan 

kustannuksista. 200 000 tka/a laitoksella raaka-aineen hankintakustannusten osuus kus-

tannuksista on noin 59,5 %, torrefioinnin ja pelletöinnin osuus on noin 31,0 % ja loput 

9,5 % ovat jakelukustannuksia. Pienellä torrefiointilaitoksella raaka-aineen hankinnan 

osuus kustannuksista on vähäisempi, noin 41,6 %. Torrefioinnin ja pelletöinnin osuus 
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on noin 49,4 % ja loput 9,0 % ovat jakelukustannuksia. Tuotantokustannuksen suurin 

yksittäinen kustannus aiheutuu kuivaamisesta. Tuotantokustannukset pienenevät, jos 

raaka-aine hankitaan kuivattuna, mutta tällöin raaka-aineen hankintakustannus kasvaa. 

Roitto on tutkinut puuhakkeen kuivauksen hyötyjä omassa diplomityössään (2014) ja 

kuivan hakkeen hankkiminen voisi olla vaihtoehto biohiililaitoksella. Kuivauksen integ-

rointi sähkön- ja lämmöntuotantoon parantaa kuitenkin kuivauksen energiatehokkuutta. 

Toisaalta biohiililaitos voisi tuottaa myös kuivattua haketta asiakkaiden kysynnän mu-

kaan. 

 

Tilastokeskuksen (2014) mukaan metsähakkeen hinta Suomessa on ollut keskimäärin 21 

€/MWh vuoden 2014 alussa, mikä on keskimäärin 3 €/MWh enemmän kuin Svanberg et 

al. arvioivat. Raaka-aineen hankintakustannus muodostaa nykyhintatasolla noin puolet 

lopputuotteen kustannuksista, jolloin biohiili on hyvin suhdanneherkkä metsähakkeen 

hinnan muutoksille. Jos raaka-aineen hankintakustannus kasvaisivat 21 €/MWh:iin, 

kasvaisivat 25 000 tka/a torrefiointilaitoksen kokonaiskustannukset noin 44,40 

€/MWh:iin ja 200 000 tka/a torrefiointilaitoksella noin 33,90 €/MWh:iin. 

 

Suuremman kokoluokan tuotantolaitoksen TOP-pellettien tuotantokustannukset ovat 

selkeästi pienemmät kuin pienellä laitoksella, mikä on merkittävä etu suurelle biohiilen 

tuottajalle. Svanberg et al:n (2013, 294) mukaan merkittävää ominaistuotantokustannus-

ten suurenemista ei ole, kun laitoskapasiteetti on yli 70 000 tka/a. Tällöin TOP-pellettien 

tuotantokustannus on noin 33 €/MWh. Alle 70 000 tka/a torrefiointilaitoksilla tuotanto-

kustannukset kasvavat eksponentiaalisesti laitoskoon pienentyessä. (Svanberg et al:n 

2013, 294.)  

 

Myös Suopajärven (2013a, 42) mukaan kustannukset kasvavat pienillä laitoksilla. Suo-

pajärvi (2013a, 39) ilmoittaa TOP-pellettien torrefioinnin ja pelletöinnin kustannuksiksi 

45-58 €/t, mikä vastaa kustannusta 9,00-12,20 €/MWh. Täten TOP-pelletin kustannus 1 

€/t vastaa kustannusta 0,20 €/MWh. Suopajärvi esittää puuhiilen tuotantokustannukset 

tuotettuja tonneja kohden ja tuotantokapasiteetin tuntituotantona (kuva 10.4). Suopajär-

ven (2013a, 42) mukaan tuotantokustannukset lähtevät merkittävään kasvuun, kun lai-
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toskoko alittaa noin 8 tka/h eli noin 64 000 tka/a. Täten Suopajärven ja Svanberg et al:n 

esittämät laitoskoon vaikutukset kokonaiskustannuksiin vastaavat hyvin toisiaan. 

 

 
Kuva 10.4 Puuhiilen tuotantokustannukset laitoskoon funktiona (Suopajärvi 2013a, 42). 

 

Kuvan 10.4 mukaan puuhiilen tuotantokustannus on alimmillaan hieman yli 400 €/t ja 

suurimmillaan noin 485 €/t. Aiemmin Suopajärvi (2013a, 38) määrittelee puuhiilen ko-

konaiskustannukset välille 42,10-60,80 €/MWh ja puuhiilen lämpöarvoksi 31,4 MJ/kg. 

Kustannus 42,10 €/MWh vastaa kustannusta 356 €/t ja 60,80 €/MWh vastaa kustannusta 

513 €/t. Aiemmin määritellyt kustannukset ovat laajemmassa vaihteluvälissä, eivätkä 

aivan täsmää kuvan 10.4 kustannuskäyrään. Tämä tekee kustannusten vertailusta haas-

tavampaa. Metsähakkeen hinta ja puuhiilen saanto vaikuttavat merkittävimmin tuotan-

tokustannuksiin. Raaka-aineen osuus kustannuksista on 45-62 % energiapuujakeesta 

riippuen. (Suopajärvi 2013a, 38,40.)   

 

Puuhiilen tuotantokustannukset ovat suuremmat kuin TOP-pellettien tuotantokustan-

nukset puuhiilen pienemmän saannon vuoksi. Biohiilen tuotantokustannuksiksi voidaan 

pienimmillään arvioida 35 €/MWh. Tätä kustannusta on käytetty jo aiemmin kuvassa 

9.3 ja tullaan käyttämään kannattavuuslaskelman minimikustannuksena biohiilelle. Tuo-
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tantokustannukset voivat keskisuurella laitoksellakin nousta jopa 50 €/MWh:iin. Raaka-

aineen hankinta muodostaa suurimman osan kustannuksista ja hakkeen hinnannousu 

kasvattaa hyvin herkästi biohiilen kokonaiskustannuksia.  

10.2 Tuotot 

Biohiilen tuottoihin vaikuttavat biohiilen myyntihinta sekä mahdolliset tuotantotuet. 

Biojalostamon tuottoja saadaan optimoitua, jos saadaan myytyä kaikki pyrolyysiproses-

sissa muodostuvat tuotteet. Biohiiltämöllä kannattavuutta voitaisiin täten parantaa kau-

pallistamalla myös sivutuotteena syntyvä pyrolyysiöljy. Biohiilen tuotantoon tai käyt-

töön ei ole olemassa tukia, mutta sen sijaan uusiin bioenergiaa hyödyntäviin investoin-

teihin on mahdollista saada tukea. 

10.2.1 Biohiilen myyntituotot 

Jotta biojalostamon toiminta olisi kannattavaa, tulisi myyntituottojen olla suuremmat 

kuin tuotantokustannukset ja lainanhoitokulut. Biohiilen myyntihinta määräytyy tuotan-

tokustannusten ja ostajan maksukykyisyyden mukaan. Kivihiilivoimalaitosten maksu-

kykyisyyttä tarkasteltiin kappaleessa 9.2.4. Tällä hetkellä kivihiilen ja päästöoikeuksien 

hinnat ovat niin alhaalla, ettei voimalaitosten maksukykyisyys yllä kattamaan edes edel-

lä määritettyjä biohiilen tuotantokustannuksia.  

 

Biohiilen kannattavuutta voidaan parantaa hyödyntämällä tuotannossa syntyviä sivu-

tuotteita energiaksi tai myymällä niitä eteenpäin. Esimerkiksi pyrolyysiöljy voitaisiin 

myydä läheisille energiayhtiöille poltettavaksi ja torrefioinnissa syntyvä hukkalämpö 

voitaisiin hyödyntää rakennusten lämmitysenergiana. Kesällä ylimääräisen lämmön 

hyödyntäminen on haastavampaa, kun rakennusten lämmöntarve on hyvin pieni. Huk-

kalämmön hyödyntäminen kesällä esimerkiksi suuren kasvihuoneen lämmityksessä 

kasvattaisi laitoksesta saatavaa hyötyenergian määrää. Hitaassa pyrolyysissä ja torrefi-

oinnissa prosessilämpötilat ovat riittävän matalat, jotta pyrolyysissä syntyvät kemikaalit 

säilyvät. Kemikaaleja sisältävä pyrolyysiöljy voidaan jatkojalostaa korkeamman jalos-

tusasteen tuotteiksi. (Grow Green Nurmes 2013, 29.) Jalostetun sivutuotteen markkina-

arvo on suurempi ja biojalostamon myyntituotot voivat kasvaa. Integroitu kuivauslait-
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teisto mahdollistaisi biojalostamolle myös kuivatun hakkeen myynnin, mikäli sen ky-

syntä kasvaisi. 

 

Biohiilen tuotantoon tai käyttöön ei ole olemassa olevia tukitoimia. Tuotantotukea ei 

tiedettävästi ole tulossa, sillä valtakunnalliset tukitoimet suuntautuvat lämmön- ja säh-

köntuotantoon, eivätkä polttoaineen tuotantoon. Tukimuodot voivat muuttua, mikäli 

tulevaisuudessa valtion tukipolitiikan suuntauksia uudistetaan. Biohiilen käyttöä lämpö- 

tai voimalaitoksissa ei vielä tueta taloudellisesti, koska biohiilen käyttö on Suomessa 

vielä lähes olematonta ja valtio tarvitsee ennen tuen myöntämistä takuita tuetun poltto-

aineen käytöstä. Energiatuilla pyritään kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta Suo-

messa, jolloin tavoitteena on saada bioenergian tuotanto ja käyttö Suomeen.  

10.2.2 Tuki energiainvestointeihin 

Biojalostamot kuuluvat Valtioneuvoston asetuksen energiatuen myöntämisen yleistä 

ehdoista (1063/2012) mukaan ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointihankkeisiin, 

jotka oikeuttavat valtion avustuksiin. Investointihankkeen tuen osuus on hyväksyttävistä 

kustannuksista enintään 30 %. Tukea voidaan korottaa 10 % hankkeen osalta, joka sisäl-

tää uutta teknologiaa. Energiatukeen ovat oikeutettuja yritykset, kunnat ja muut yhtei-

söt. Tukea ei myönnetä esimerkiksi maatiloille tai osakeyhtiöille. Biopolttoaineinves-

toinnin tukitaso olisi todennäköisesti 20-30 %. (VNA 1063/2012, 4-7 §; TEM 2014.)  

 

Ilmastonmuutosta ehkäisevien tekojen, kuten biohiilen tuotannon tueksi on mahdollista 

saada myös muuta kotimaista rahoitusta, kuten maaseudun kehittämisrahaa, Tekesin 

innovaatiorahoitusta, Sitran hankerahoitusta, ARA kehittämisrahaa tai Kuntarahoitusta. 

Lisäksi EU-rahoitukselle on useita eri ohjelmia ilmastotöiden tukemiseen. (Hakanen 

2013, 7.) Rahoittajilla voi olla kuitenkin useita vaatimuksia, jotka avustuksen hakijan 

tulee täyttää. Tyypillisiä vaatimuksia ovat omistussuhteet tai uuden tekniikan kehittämi-

nen. 
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10.3 Kannattavuuslaskelma 

Tässä kappaleessa tehdään kannattavuuslaskelma TOP-pellettien tuotannolle nykytilan-

teessa ja mallinnetaan kannattavuustekijöiden vaikutusta biohiilen tuotannon kannatta-

vuuteen eri laitoskapasiteeteilla. Kannattavuuden arviointimenetelmänä käytetään nyky-

arvomenetelmää. Kannattavuuslaskelma suoritetaan TOP-pelleteille, koska niiden tuot-

taminen on halvempaa kuin puuhiilen tuottaminen. Kannattavuustarkastelun lähtökoh-

tana on biohiilen taloudellinen kilpailukyky kivihiileen verrattuna. Tärkeimmät biohii-

len hinnan muodostajat ovat kivihiilen ja päästöoikeuksien hinnat. 

10.3.1 Kannattavuuslaskelma vuoden 2014 hintatasolla 

Kannattavuuslaskelma suoritetaan TOP-pellettien tuotantolaitokselle, jonka kapasiteetti 

on välillä 20 000-200 000 tonnia kuiva-ainetta vuodessa. Kannattavuuslaskelman lähtö-

kohta on, että biohiili olisi myös taloudellisesti kannattavaa kivihiilivoimalaitoksissa. 

TOP-pellettien käyttäjäksi valitaan kivihiiltä polttava CHP-laitos. Tällöin TOP-

pellettien myyntitulot määräytyvät kivihiilen hinnan (22 €/MWh) ja nykyisen päästöoi-

keuden hinnan (5 €/t) mukaan. Kustannukset arvioidaan Svanberg et al:n (2013, 294) 

tutkimustulosten pohjalta, siten että torrefioinnin minimikustannuksena suurella laitos-

koolla on 35 €/MWh. Biohiilen myyntihinnat kivihiilivoimalaitosten maksukyvyn mu-

kaan ja TOP-pellettien tuotantokustannukset esitetään kuvassa 10.5. 
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Kuva 10.5 Tuotantokustannukset torrefiointilaitoksella ja CHP-kivihiilivoimalaitosten taloudel-

linen maksukyky biohiilestä. 

 

Jotta biohiilen tuotanto olisi kannattavaa, biohiilen myyntihinnan tulee olla suurempi 

kuin aiheutuneet tuotantokustannukset. Myyntituottojen tulee kattaa myös vieraan pää-

oman lainahoitokulut. Kuvasta 10.5 nähdään, että yli 140 000 tka/a vuosituotannolla 

tuotantokustannukset vakioituvat noin 35 €/MWh:iin. Tällöin biohiilen myyntihinnan 

tulisi olla vähintään 36-37 €/MWh, jotta vuotuiset kustannukset saadaan katettua. Puu-

pellettien markkinahinnat ovat olleet viime vuosina keskimäärin 29-31 €/MWh. Jos 

voimalaitokset ovat valmiit maksamaan bioenergiasta yli niiden taloudellisen maksuky-

vyn ja ne maksaisivat biohiilen paremmasta käytettävyydestä vielä noin 7 €/MWh suu-

rempaa hintaa kuin puupelleteistä, biohiili voisi olla kilpailukykyinen polttoainemarkki-

noilla. Kuvasta 10.5 nähdään, että laitoskoon pienentyessä tuotantokustannukset suure-

nevat ja tällöin biohiilen myyntihinnankin tulee olla korkeampi. Täten aivan pienten 

laitosten kannattavuus on melko heikkoa.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20018016014012010080604020

E
ne

rg
ia

n 
hi

nt
a 

[€
/M

W
h]

Torrefiointilaitoksen tuotantokapasiteetti [tka/a]

Tuotantokustannukset Maksukyky biohiilestä



97 

 

Laitoksen myyntituottoja voidaan kasvattaa markkinoimalla biohiilen sivutuotteena 

syntyvää pyrolyysiöljyä. Kuten kappaleessa 8.1 todettiin, torrefioinnissa syntyy huomat-

tavasti vähemmän pyrolyysiöljyä kuin hitaassa pyrolyysissä. Täten pyrolyysiöljyn 

markkinoiminen ja jatkojalostaminen ovat erittäin merkittävät lisätulonlähteet puuhiilen 

tuotannon yhteydessä. Toisaalta puuhiilen tuotantokustannukset ovat korkeammat kuin 

TOP-pellettien, eikä itse puuhiilen myyntihinta olisi todennäköisesti paljon suurempi 

kuin TOP-pellettien. Voidaan karkeasti arvioida puuhiilen tuottojen ja kustannusten 

kulkevan samassa suhteessa kuin TOP-pellettien. Torrefioinnin kannattavuus antaa siten 

oikeaa suuntaa hitaan pyrolyysin kannattavuudesta. 

 

Kuvassa 10.6 esitetään torrefiointilaitoksen vuotuinen kassavirta kustannusten ja tuotto-

jen avulla. Kustannukset ja myyntituotot perustuvat kuvan 10.5 energian hintoihin ja 

vuotuinen kassavirta on saatu laitoksen tuotantokapasiteetin avulla, kun TOP-pellettien 

teholliseksi lämpöarvoksi oletetaan 21,5 MJ/kg. 

 

 
Kuva 10.6 Torrefiointilaitoksen kassavirta vuodessa tuotantokustannusten ja myyntituottojen 

mukaan vuoden 2014 hintatasolla. 
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Kuvasta 10.6 nähdään, että biohiilen myyntituotot kivihiilivoimalaitosten taloudellisen 

maksukyvyn mukaan ovat noin 3-29 miljoonaa euroa vuodessa laitoskapasiteetista riip-

puen. Toiminta on kannattamatonta, koska kustannukset ovat huomattavasti suuremmat 

kuin laitoksen myyntituotot. Monessa investoinnissa ensimmäisten vuosien kustannuk-

set ylittävät myyntituotot, kun toiminnan aloittaminen vie paljon pääomaa, eikä asia-

kaskunta ole ehkä muodostunut kokonaan. Investointi voi olla tästä huolimatta kannat-

tava, kunhan pitkällä aikavälillä vuotuiset kustannukset ovat pienemmät kuin vuotuiset 

tuotot. Kappaleessa 11.1.1 arvioidaan biojalostamon liikevaihtoa kuvan 10.6 avulla.  

 

Kuvassa 10.7 esitetään torrefiointilaitoksen investoinnin nykyarvo nykykustannustasol-

la. Nykyarvomenetelmässä tulevien vuosien tuotot ja kustannukset diskontataan nyky-

hetkeen korkotason ja laitoksen pitoajan mukaan. Biohiililaitoksen pitoajaksi arvioidaan 

20 vuotta ja korkotasoksi 6 %. Koko pitoajan tuotoista vähennetään koko pitoajan tuo-

tantokustannukset sekä investointikustannus. Investointi on kannattava, mikäli nykyarvo 

on positiivinen.  

 

 
Kuva 10.7 Torrefioitilaitosinvestoinnin nykyarvo vuoden 2014 hintatasolla. 
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Kuvasta 10.7 nähdään, että investointi on negatiivinen eli kannattamaton kaikilla laitos-

kapasiteeteilla nykyhintatasolla. Tämä johtuu edellä esitettyjen tuottojen ja kustannusten 

vääränlaisesta suhteesta. Nykyarvon suurempi negatiivinen arvo tuotantokapasiteetin 

kasvaessa aiheutuu suuremmista ainevirroista ja täten suuremmista tappioista. 

10.3.2 Kannattavuuden herkkyystarkastelu 

Biohiilen kannattavuuden tutkimiseksi suoritetaan herkkyystarkastelu, jotta nähdään eri 

kannattavuustekijöiden merkitys biohiilen kannattavuuteen. Tässä herkkyystarkastelus-

sa tutkittavia kannattavuustekijöitä ovat päästöoikeuden hinta, biohiilen tuki, investoin-

tituki sekä tuotantokustannukset. Kannattavuutta on vaikea parantaa vain tuotantokus-

tannuksia pienentämällä, sillä raaka-aineen hinta, tuotannossa kuluva energia ja laitok-

sen käyttö- ja kunnossapitokustannukset eivät todennäköisesti tule laskemaan merkittä-

västi. Tällöin biohiilen kannattavuutta voidaan parantaa nostamalla voimalaitosten mak-

sukykyä biohiilestä. Maksukykyä biohiilestä voidaan parantaa tukemalla biohiilen polt-

toa ja tuotannon investointeja tai rankaisemalla kivihiilen käyttöä päästöoikeuksien tai 

verojen avulla. Tarkastelussa esimerkkilaitoksina käytetään kapasiteetiltaan 20 000, 

80 000, 140 000 ja 200 000 tka/a TOP-pellettien tuotantolaitoksia.  

 

Kuvassa 10.8 esitetään päästöoikeuden vaikutus torrefioinnin kannattavuuteen. Olete-

taan, että tuotantokustannukset ja myyntituotot pysyvät kuvan 10.5 mukaisena. Olete-

taan myös, ettei torrefiointilaitokselle myönnetä investointitukea. Kuva 10.8 kuvastaa 

siten nykyhetken tilannetta, jos päästöoikeuden hinta kasvaa. 
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Kuva 10.8 Torrefiointilaitosinvestoinnin nykyarvo päästöoikeuden hinnan funktiona, kun bio-

hiiltä ei tueta. 

 

Kuvasta 10.8 nähdään, että suurella laitoksella (yli 140 000 tka/a) torrefiointi olisi kan-

nattavaa, jos päästöoikeuden hinta olisi yli 45 €/t, vaikka biohiilen tuotantoa tai käyttöä 

ei tuettaisi lainkaan. Kapasiteetiltaan 80 000 tka/a laitoksella kannattavuuden raja menee 

noin 54 €/t:ssa ja 20 000 tka/a laitoksella TOP-pellettien tuotanto olisi kannattavaa vasta, 

kun päästöoikeuden hinta on yli 80 €/t. Pelkkä päästökauppa ei riitä yksin tekemään 

biohiilestä kannattavaa, jos päästöoikeuksien hinnat nousevat maltillisesti. Investoinnin 

nykyarvo korreloi suoraan laitoksen tuotantokustannuksiin laitoskapasiteetin mukaises-

ti. 

 

Kuvassa 10.9 esitetään vastaava tilanne, jossa biohiilen käyttöä tuettaisiin kiinteällä 5 

€/MWh energiatuella ja laitosinvestointi saisi 40 % investointitukea. Energiatukea vas-

taava vaikutus saataisiin, jos kivihiilen hinta nousisi samassa suhteessa tai kivihiilivoi-

-300

-200

-100

0

100

200

300

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

In
ve

st
oi

nn
in

 n
yk

ya
rv

o 
[m

ilj
. €

]

Päästöoikeuden hinta [€/t]

Kapasiteetti 20 000 t/a Kapasiteetti 80 000 t/a
Kapasiteetti 140 000 t/a Kapasiteetti 200 000 t/a



101 

 

malaitokset maksaisivat puhtaasta polttoaineesta enemmän taloudellisista syistä huoli-

matta. 

 

 
Kuva 10.9 Torrefiointilaitosinvestoinnin nykyarvo päästöoikeuden hinnan funktiona, kun olete-

taan, että biohiilelle maksetaan kiinteä 5 €/MWh energiatuki ja laitosinvestointiin saadaan 40 % 

avustusta. 

 

Kuvan 10.9 tilanne on selvästi positiivisempi kuin kuvassa 10.8. Suurella laitoskoolla 

TOP-pellettien tuotanto olisi kannattavaa jo noin 25 €/t päästöoikeuden hinnalla. Kapa-

siteetiltaan 80 000 tka/a laitoksella kannattavuuden raja menee noin 34 €/t:ssa. Kuvan 

10.9 mukaisessa tilanteessa biohiilen tuotanto olisi jo paljon varmempaa. Pienellä lai-

toskoolla kannattavuuden raja on edelleen korkea. TOP-pellettien tuotanto olisi 20 000 

tka/a laitoksella tuettunakin kannattavaa vasta, kun päästöoikeuden hinta on yli 55 €/t. 
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Kuvassa 10.10 tarkastellaan tuotantokustannusten vaikutusta kannattavuuteen. Päästö-

oikeus määritellään kiinteäksi 30 €/t, jonka oletetaan olevan realistinen hinta seuraavalle 

vuosikymmenelle. Kivihiilen hinnan, biohiilen energiatuen ja investointituen oletetaan 

pysyvän samana kuin kuvan 10.9 tilanteessa. 

 

 
Kuva 10.10 Tuotantokustannusten vaikutus torrefiointilaitosinvestoinnin nykyarvoon. 

 

Kuvasta 10.10 huomataan, että kaikilla laitoskapasiteeteilla kannattavuuden raja menee 

noin 36,5 euron tuotantokustannuksessa, kun biohiiltä tuetaan 5 €/MWh energia- ja 40 

% investointituella ja päästöoikeuden hinta on 30 €/t. Kuvasta 10.5 nähdään, että vas-

taava tuotantokustannus saadaan noin 90 000 tka/a torrefiointilaitoksella. Sitä suuremmat 

laitokset olisivat kannattavia edellä oletetussa tilanteessa. Pienempien laitosten todelli-

set tuotantokustannukset ovat suuremmat kuin kuvan 10.10 suorien leikkauskohta, jol-

loin investoinnin nykyarvo on negatiivinen ja toiminta on kannattamatonta. Mikäli bio-

hiilen tuotantokustannukset laskevat esimerkiksi käyttökustannusten laskiessa, pienem-

pienkin biojalostamojen kannattavuus paranee. 
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Tässä kannattavuustarkastelussa huomioidaan biohiilen tuotannon pääainevirtojen aihe-

uttamat tuotot ja kustannukset sekä investointikustannus. Lisäksi Svanberg et al:n il-

moittavat kustannukset sisällyttävät muun muassa putkistot, automatiikan, sähköistyk-

sen, projektoinnin ja muut investoinnin aikaiset oheistyöt kustannuksiinsa. Lisäksi tuo-

tantokustannuksissa huomioidaan esimerkiksi hallinnoinnin ja häviöiden vaikutus kus-

tannuksiin. Kannattavuustarkastelussa ei myöskään esitetty konkreettista myyntituloa 

biohiilen sivutuotteille, kuten pyrolyysiöljylle. Sivutuotteiden mahdolliset myyntitulot 

tai hukkalämmön hyödyntäminen parantavat biojalostamon kannattavuutta. 

 

Lopullista kannattavuustarkastelua tehtäessä on otettava huomioon myös muut oheiste-

kijät, kuten laitoksen sijainnin vaikutus liikenneyhteyksiin tai rakentamiseen, rakennus-

ten lämmitysjärjestelmä, vesijärjestelmä, mahdolliset vuokrat sekä veroseuraamukset 

laitoksesta. Todellisessa investoinnissa on syytä varata hieman ylimääräisiä kustannuk-

sia, jotka voivat aiheutua esimerkiksi asennusvirheestä tai aikataulun viivästymisestä. 

Nämä lisäävät laitoksen kustannuksia ja voivat huonontaa kannattavuutta.  
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11 ALUEELLINEN MERKITYS 

Biohiilen tuotanto vaikuttaisi merkittävästi Parikkalan lähialueiden aluetalouteen ja 

työllisyyteen. Biohiilen tuotanto aiheuttaisi myös valtakunnallisesti positiivisia ympäris-

tövaikutuksia, kun biohiilellä korvattaisiin fossiilista tuontipolttoainetta kivihiiltä. Bio-

hiilen tuotantolaitoksella voi olla myös yleisiä teollisuuden aiheuttamia haittoja lä-

hiasukkaille tai ympäristölle. 

11.1 Taloudellinen merkitys 

Kuvassa 11.1 esitetään Suomen kartta, jossa kuvataan indeksit paikkaperustaiselle ke-

hittämiselle. Mitä suurempi indeksi on sitä suurempi on tarve paikkaperustaiselle alue-

kehittämiselle. Tällaiset alueet kärsivät sijaintihaitasta, epätasapainosta työttömyyden ja 

muuttoliikkeen välillä sekä paikallisen menestyksen vähyydestä. Kyseisillä alueilla suu-

rempien kasvualueiden positiiviset vaikutukset eivät näy. Täten aluekehittämisen tulee 

olla paikallista alueilla, joissa indeksi on suuri. (Lehtonen ja Okkonen 2014, 7.) 

 

 
Kuva 11.1 Indeksit paikkaperustaiselle aluekehittämiselle (Lehtonen ja Okkonen 2014, 7). 
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Kuvasta 11.1 nähdään, että Parikkalan kohdalla indeksi paikkaperusteiselle aluekehit-

tämiselle on skaalan suurimpia. Täten Parikkalassa aluekehittämisen tulee olla paikallis-

ta, jotta yhteiskunnan hyvinvointia ja työllisyystilannetta voidaan parantaa. Pienellä 

paikkakunnalla yksittäisen investoinnin merkitys korostuu. Teollisen mittakaavan bioja-

lostamon liiketalous- ja työllisyysvaikutukset olisivat merkittävät. Biojalostamo toisi 

Parikkalaan raaka-aine- ja verotuloja sekä työpaikkoja.  

11.1.1 Työllistävyys 

Biojalostamo työllistää ihmisiä kahdessa pääketjussa: raaka-aineen hankinnassa ja bio-

hiilen tuotannossa. Kärhä et al:n (2010, 57) mukaan metsähakkeen tuotannossa henkilö-

työvuodelle (htv) voidaan laskea keskimäärin 5 900 MWh puuenergiaa. Hakkuutähde-

hakkeen tuotannossa työvoiman tarve on keskimääräistä pienempi, tuotto on noin 8 100 

MWh/htv. Kantomurskeella tuotto on noin 4 870 MWh/htv ja pienpuuhakkeella 4 910 

MWh/htv. Muissa lähteissä metsähakkeen tuotannon työllistävyyttä on arvioitu välillä 3 

200-6 700 MWh/htv metsäjakeesta riippuen. (Kärhä et al. 2010, 57.) Esimerkiksi 

100 000 tonnin biohiiltämö käyttää raaka-ainetta noin 300 000 m3, joka vastaa noin 

480 000 MWh raakapuuta. Tällöin keskimääräisellä metsähakkeen työvoimantarpeella 

kyseinen biohiiltämön raaka-aineketju työllistäisi vuodessa noin 80 henkilöä.  

 

Mikkelin Ristiinan 200 000 tonnin TOP-pellettilaitoksen raaka-ainetarve on noin 

600 000 m3 ja hankintaketjun on arvioitu tuovan noin 100 uutta työpaikkaa (Ollikainen 

ja Vento 2013, 34). Ristiinan biojalostamon työllistämisvaikutus on arvioitu alhaisem-

maksi kuin Kärhä et al. ilmoittavat. Tämä voi johtua olettamuksesta, että osa Ristiinan 

raaka-aineen tarpeesta saadaan tuotettua olemassa olevalla kalustolla ja työvoimalla, 

eikä uuden työvoimantarve ole yhtä merkittävää. Nurmeksen biohiiltämön hankintaket-

jun on laskettu työllistävän 46 htv:tta 35 000-41 000 tonnin laitoskoolla. 100 000 tonnin 

tuotannolla hankintaketju työllistäisi 123 htv:tta. (Grow Green Nurmes 2013, 47.) Nur-

meksen biohiiltämön on arvioitu työllistävän hankintaketjua yli kaksinkertaisesti Ristii-

nan laitokseen verrattuna laitoskapasiteettiin nähden. Olemassa oleva työvoimapotenti-

aali ja käytetty laskentamenetelmä aiheuttavat eroja työllisyysarviointeihin. 
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Työkoneiden lisäystarve raaka-aineen tuotantoketjussa kasvaa Ollikaisen ja Vennon 

(2013, 33) mukaan noin 0,62 suhteessa työvoimatarpeeseen nähden. Esimerkiksi 100 

henkilötyövuoden lisäys vastaa 62 uutta työkonetta. Noin 70 % työkoneiden lisäystar-

peesta koskee kuormatraktoreita, kokopuun hakkuukoneita ja hakeautoja. Loput työ-

konetarpeesta jakautuvat kantojen nostoon, murskaimiin, hakkureihin ja energiapuu-

autoihin. (Ollikainen ja Vento 2013, 33) 

 

Svanberg et al:n (2013, 291) mukaan 50 000-150 000 tka kapasiteetiltaan oleva torrefi-

ointilaitos työllistää noin 15-20 henkilöä laitoksella, joista 10 ovat vuorotyöntekijöitä ja 

loput päivätyöntekijöitä. Päivätyöntekijöihin kuuluvat kunnossapidon, työnjohdon, 

myynnin ja markkinoinnin työntekijät. Yli 200 000 tka laitos työllistää kaikkiaan noin 

23-27 henkilöä, joista noin 15 vuorotyöntekijää. Yli 450 000 tka laitos työllistää kaikki-

aan yli 30 henkilöä, joista noin 20 vuorotyöntekijää. (Svanberg et al. 2013, 191.) Nur-

meksen biohiiltämön on arvioitu työllistävän noin 20 henkilöä ja kapasiteetin kasvaessa 

100 000 tonniin puuhiiltä laitos työllistäisi 40 henkilöä. (Grow Green Nurmes 2013, 

47.)  

 

Raaka-aineketju vaati täten suhteessa huomattavasti enemmän työvoimaa kuin itse puu-

hiilen tuotanto. Karkeasti voidaan arvioida, että 100 000 tonnin biohiiltämö työllistäisi 

kaikkiaan yli 100 työntekijää. Biojalostamon työllistävä vaikutus olisi siten yksi Parik-

kalan suurimpia. Suurin osa alueen yrityksistä on pieniä yrityksiä, jotka työllistävät vain 

muutaman henkilön. 

11.1.2 Aluetalouden kasvu 

Teollisen mittakaavan biojalostamojen ainevirrat ovat suuria ja ne kasvattavat alueen 

liikevaihtoa kymmenillä miljoonilla euroilla. Mikkelin Ristiinan laitoksen pelkän han-

kintaketjun on arvioitu kasvattavan Etelä-Savon liikevaihtoa 10-20 miljoonaa euroa 

(Ollikainen ja Vento 2013, 34). Hankintaketjun tuottama tulos jää usein myös hyödyt-

tämään paikallisia asukkaita. Biohiilen tuotannon liikevaihtoa voidaan arvioida kuvassa 

10.6 esitettyjen vuotuisten tuotantokustannusten avulla. Jotta toiminta on taloudellisesti 

kannattavaa, yrityksen liikevaihdon tulee olla tuotto-odotusten ja lainanhoitokustannus-
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ten verran suurempi kuin kokonaistuotantokustannukset. Kuvasta 10.6 voidaan arvioida, 

että 100 000 tka/a torrefiointilaitoksen liikevaihto olisi 25-30 miljoonaa euroa. Kuvan 

10.6 mukaan 20 000 tka/a laitoksen liikevaihto olisi noin 5-10 miljoonaa euroa ja 

200 000 tka/a laitoksen liikevaihto olisi noin 45-50 miljoonaa euroa. 

 

Biojalostamon vaikutus aluetaloudellisesti on erittäin merkittävä, sillä suurin osa laitok-

sen tuomasta liikevaihdosta päätyy lähialueelle. Käytännössä vain laitosinvestointi, sen 

rakennustyöt ja mahdolliset kunnossapitotyöt joudutaan hankkimaan kauempaa. Jaka-

malla investoinnin aikaiset työt ja kunnossapito eri toimijoille voidaan mahdollisimman 

suuri osa biohiililaitoksen työvoimasta hankkia paikallisesti. Puunhankinta on suurin 

yksittäinen osa laitoksen toiminnassa, joka kasvattaa lähialueen hyvinvointia. Puun kas-

vava käyttö tuo lisätuloa metsänomistajille, työpaikkoja hankintaketjuun ja lisää hankin-

taketjun koneinvestointeja, mikä hyödyttää edelleen konevalmistajia. Toimiessaan laitos 

tarvitsee sähköä mekaanisten prosessien pyörittämiseen ja paikalliselle sähköyhtiölle 

biojalostamo olisi yksi merkittävimmistä asiakkaista.  

 

Työpaikkojen syntyminen kuntaan pienentäisi kunnan työttömyysprosenttia ja toisi lisää 

verotuloja. Työpaikkojen lisääntyminen voisi houkutella myös uusia työikäisiä muutta-

jia kuntaan, mikä saattaisi vaikuttaa olennaisesti kunnan asukasluvun pienentymiseen. 

Työikäisten lisääntyminen kunnassa parantaisi Parikkalan kunnan huoltosuhdetta, joka 

on paljon suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Parikkalan kunta hyötyisi myös mer-

kittävästi biojalostamon suorista verotuloista, kuten kiinteistöverosta ja mahdollisesta 

maanvuokrasta.  

 

Miljoonien lisäkasvu alueen liikevaihdossa tarkoittaa myös suurta välillistä vaikutusta 

työllisyyteen ja alueen palvelujen lisääntymiseen. Kerrannaisvaikutuksen vuoksi laitos 

työllistää alueella kaikkiaan kaksin- tai kolminkertaisen määrän ihmisiä kuin suoraan 

ilmoitetaan. Uudet työntekijät käyttävät vapaa-ajallaan palveluja, kuten rakentamis- tai 

parturipalveluja ja näin uuden yrityksen merkitys aluetalouteen on todella merkittävä. 

Pienellä paikkakunnalla maaseudulla yksittäisen investoinnin merkitys alueen hyvin-

vointiin on paljon suurempi kuin suurella paikkakunnalla. 
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11.2 Ympäristövaikutukset 

Biojalostamo on ympäristövaikutuksiltaan positiivinen investointi, sillä sen käyttö pie-

nentäisi Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, kun kivihiiltä korvattaisiin metsäperäisellä 

biopolttoaineella. Biohiili katsotaan hiilineutraaliksi polttoaineeksi, puun kasvaessa si-

toman hiilidioksidin vuoksi. Biomassan korjuu ja kuljetus sekä biomassan jatkojalostus 

biohiileksi kuluttavat kuitenkin energiaa ja aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä. Täten 

bioenergialle voidaan joskus laskea sen ilmastovaikutus koko sen elinkaarella metsästä 

polttoon.  

 

Biohiilen käytön ilmastovaikutusta mitataan pääosin biohiilen säästämien kasvihuone-

kaasupäästöjen avulla hiilidioksidiekvivalentteina. Hiilidioksidiekvivalentit ilmoittavat 

tärkeimpien kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen hiilidioksidiin suh-

teutettuna. Kivihiilen tuotannon ja polton kasvihuonekaasupäästöiksi arvioidaan 375-

396 kg CO2-ekv./MWh. Hakkeen tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöt ovat metsä-

tähdehakkeella noin 8,23 kg CO2-ekv./MWh, kannoilla 11,40 kg CO2-ekv./MWh ja 

pienpuulla 10,99 kg CO2-ekv./MWh. (Happonen 2011, 42-43.) Metsäbiomassan käytön 

lisääminen pienentää metsien hiilivarastoa ja biohiilen jalostus kuluttaa energiaa. Hap-

ponen (2011, 50) arvioi TOP-pellettien tuotannon ja polton kokonaiskasvihuonekaasu-

päästöiksi noin 134 kg CO2-ekv./MWh. Täten TOP-pelleiteistä saatu hyöty kivihiilen 

korvaajana on noin 262 kg CO2-ekv./MWh.  

 

Käytettäessä esimerkiksi 100 000 t/a TOP-pellettejä, joiden lämpöarvo on noin 21,5 

MJ/kg, kivihiilen seassa säästettäisiin noin 156 500 t CO2-ekv./a. Jos biohiili käsiteltäi-

siin täysin hiilineutraalina polttoaineena, 100 000 tka:n TOP-pellettilaitos säästäisi jopa 

236 500 t CO2-ekv./a. Hiilidioksidipäästöjen laskennassa on paljon eroja, eikä yksiselit-

teistä menetelmää ole. Jotta biohiilen todellinen ilmastovaikutus saadaan selville, tulee 

sille laskea koko sen elinkaarta vastaava kasvihuonekaasupäästö. Toisaalta tällöin tulisi 

laskea vastaavat käsittelyn ja kuljetuksen ilmastovaikutukset myös fossiiliselle energial-

le, jotta ne olisivat vertailukelpoisia. Yleisesti voidaan bioenergiaa käsitellä täysin uu-

siutuvana ja hiilineutraalina polttoaineena. 
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Parikkalan kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet vuonna 2007 noin 78 000 t CO2-ekv./a 

eli parikkalalaista kohden noin 12,8 t CO2-ekv./a. Vuonna 2011 Parikkalan kokonais-

päästöt olivat noin 68 000 t CO2-ekv./a eli kasvihuonekaasupäästöt olivat vähentyneet 

12 %. (HINKU-foorumi 2014.) 100 000 tka:n TOP-pellettilaitos säästäisi kivihiilen kor-

vaajana siten noin 3,5-kertaisen määrän hiilidioksidiekvivalentteja, mitä koko Parikka-

lan kunta on tuottanut vuonna 2011. Koko tätä määrää ei huomioida kuitenkaan Parik-

kalan kunnan päästövähennyksiin, vaan päästövähennys jaetaan eri toimijoiden kesken 

tuottajalle ja kuluttajalle. Päästövähennysten jakamiseen ei ole myöskään käytössä val-

takunnallista käytäntöä, mutta laskentamenetelmiä kehitetään uudessa päästöjenlasken-

tajaoksessa. Biojalostamon perustaminen olisi joka tapauksessa Parikkalan suurin toi-

menpide hiilineutraalin kunnan saavuttamiseksi. 

 

Biojalostamoille voidaan vaatia ympäristövaikutusten arviointiselvitys eli YVA, koska 

biohiilen tuotannosta voi syntyä teollisuudelle ominaisia paikallisia ympäristörasituksia 

lähiasukkaille tai luonnolle. YVA:ssa tarkasteltavia ympäristövaikutuksia ovat esimer-

kiksi laitoksen päästöt ilmaan, veteen tai maaperään. YVA:ssa tutkitaan myös esimer-

kiksi rakentamisen aikaisia vaikutuksia, vaikutuksia muun muassa liikennemääriin, kas-

villisuuteen ja eläimistöön. YVA:ssa selvitetään myös kemikaalien käytöstä aiheutuneet 

vaikutukset, toimintaan liittyvät riski- ja häiriötilanteet sekä toiminnan lopettamisesta 

aiheutuvat vaikutukset. YVA pyrkii kartoittamaan haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja 

minimointikeinot sekä tarvittavat seurantamenetelmät. (Grow Green Nurmes 2013, 6-7.)  

 

Nykyisin puuhiilen tuotantolaitoksilta vaaditaan YVA, mutta torrefiointilaitoksilta ei 

vaadita. Tämä voi johtua puuhiilen valmistusprosessin korkeammista lämpötiloista ja 

suuremmasta pyrolyysiöljyn tuotannosta. Biojalostamon merkittävimmät ympäristövai-

kutukset liittyvät liikennemäärien kasvuun ja mahdollisen melun tai pölyn vaikutuksiin 

lähiasukkaiden elinoloihin. Yleisesti biojalostamojen tuottamat päästöt ympäristöön 

ovat hyvin marginaaliset. Parikkalassa biojalostamon sijoittamisessa tulee huomioida 

pohjavesialueiden sijainti laajalla alueella Parikkalan keskustaajaman läheisyydessä. 

Biojalostamojen lisääntyessä on huomioitava myös raaka-ainevarojen kestävä käyttö 

metsävarojen kulutuksen kasvaessa. 
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Teollisen kokoluokan biojalostamo tarvitsee useita lupia toimikseen. Esimerkiksi Nur-

meksen biohiiltämö tarvitsee YVA:n mukaan rakennusluvan, ympäristöluvan, kemikaa-

lilain mukaisen luvan ja kemikaalien luokitukset sekä lentoesteluvan (Grow Green 

Nurmes 2013, 7). Parikkalan biohiililaitoksen voidaan olettaa tarvitsevan vähintään 

edellä esitetyt luvat, mikäli kyseessä on puuhiilen tuotantolaitos. 
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12 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Biohiilen käyttö kivihiilivoimalaitoksissa on ajankohtainen keino lisätä kotimaista ja 

uusiutuvaa energiaa Suomessa ja samalla vähentää fossiilisista polttoaineista aiheutuvia 

kasvihuonekaasupäästöjä. Biohiilen tuotannon ja käytön kannattavuus nykyisillä ener-

gian hinnoilla aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta biohiilimarkkinoihin. Suomessa tulee 

huomioida myös biomassan riittävyys ja metsien kestävä kehitys kulutuksen kasvaessa.  

 

Nykyään Suomen metsävarat kasvavat nopeammin kuin niitä käytetään eli Suomen 

metsäbiomassapotentiaali kasvaa. Bioenergian tavoitekasvun johdosta Suomeen suunni-

tellaan lukuisia biojalostamohankkeita, jotka kasvattaisivat metsiemme hyödyntämisas-

tetta nykyisestä. Biojalosteiden suunnitellaan korvaavan fossiilisia tuontipolttoaineita 

voimalaitoksissa ja bioenergian käytön oletetaan tulevaisuudessa edelleen kasvavan. 

Turpeen käyttöä voimalaitoksissa pyritään vähentämään ja liikennevälineet ovat siirty-

mässä käyttämään uusiutuvaa energiaa polttoaineenaan. Bioenergian vienti ulkomaille 

voisi kasvattaa bioenergian kysyntää lähes rajattomasti. Jotta vältytään biomassan kulu-

tukselta yli varojen, on syytä tarkastella biomassan riittävyyttä ja vertailla biomassan 

teknis-taloudellista käyttöpotentiaalia ja suunniteltua biomassan käyttöä. Tulevaisuuden 

biomassan kulutusta voi olla kuitenkin mahdotonta ennustaa luotettavasti. 

 

Metsävarojen lisääntyvä kulutus energiateollisuudessa voi aiheuttaa korotuspotentiaalia 

energiapuun hinnalle jo lähitulevaisuudessa. Metsäbiomassan hinnannousu vaikuttaa 

suoranaisesti biohiilen kustannuksiin ja toiminnan kannattavuuteen. Kannattavuutta 

laskettaessa onkin huomioitava raaka-aineen mahdollisen hinnannousun vaikutus biohii-

len tuotantokustannuksiin. Hakkeen hinta voi vaihdella myös maakunnittain alueellisten 

kysyntäerojen vuoksi. Optimaalinen metsäenergian hyödyntäminen vaatisi alueellista 

kulutusta hyödynnettävissä olevan metsäpotentiaalin mukaan, jolloin kuljetuskustan-

nukset saataisiin minimoitua, eivätkä alueelliset kysyntäerot aiheuttaisi hintapiikkejä 

metsäbiomassalle. Hakkeen hinnannousu voi vähentää myös hakkeen kilpailukykyä 

suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. Esimerkiksi turpeen verotuksen kiristäminen on 

välillisesti aiheuttanut metsähakkeen kilpailukyvyn laskua ja metsähaketta on viime 

vuosina korvattu kivihiilellä. 
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Biojalostamon kapasiteetti vaikuttaa merkittävästi sen raaka-aineen hankinta-alueen 

kokoon. Suurempi laitos joutuu hankkimaan raaka-aineensa kauempaa, mikä kasvattaa 

hankintasädettä ja kuljetuskustannuksia. Oletetaan Parikkalan raaka-ainetoimitusten 

tapahtuvan pääosin maanteitse ja raaka-ainetoimitukset tapahtuvat 100 km säteiseltä 

hankinta-alueelta. Venäjän rajan läheisyyden vuoksi Parikkalan hankinta-alue on epä-

täydellinen. Suomen puolella biojalostamo pystyy hyödyntämään ainoastaan puolet op-

timaalisesta hankinta-alueestaan. Kaakkois-Suomessa on myös runsaasti aiempaa met-

säteollisuutta, joka käyttää jo nykyisellään enemmän energiapuuta kuin alueella on tek-

nis-taloudellista potentiaalia. Sen sijaan Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa energia-

puupotentiaalia on runsaasti. Täten Parikkalassa sijaitsevan biojalostamon kannattaisi 

suunnata raaka-aineen hankintaansa ensisijaisesti näihin maakuntiin. Tällöin kilpailu 

raaka-aineesta tasoittuu ja metsävaroja hyödynnetään kestävän kasvun mukaisesti, vaik-

ka puun käyttö alueella voi kasvaa. Raaka-aineen hankinta-alueen oikea suuntaaminen 

oletettavasti myös hillitsee puun markkinahinnan muutoksia.  

 

Metsäbiomassan nykyisestä käytöstä ja hyödynnettävissä olevan biomassapotentiaalin 

avulla arvioidaan Parikkalan hankinta-alueella olevan hyödynnettävissä olevaa metsä-

biomassaa noin 1,3 milj. m3. Voidaan olettaa, että osa suunnitelluista biojalostamo-

hankkeista lähiseudulla toteutuu ja hyödynnettävissä olevaa metsäbiomassapotentiaali 

pienenee hieman. Olemassa olevan raaka-ainepotentiaalin mukaan Parikkalaan olisi 

mahdollista perustaa keskisuuri biojalostamo, jonka kapasiteetti olisi noin 100 000 ton-

nia biohiiltä. Tämän kokoluokan torrefiointilaitos käyttäisi puuraaka-ainetta noin 

300 000 m3/a ja vastaava puuhiililaitos käyttäisi puuraaka-ainetta noin 500 000 m3/a.   

 

Parikkalan biojalostamo voi hyödyntää myös Venäjän puuntuontia. Puuntuontia on kui-

tenkin vaikea ennustaa tarkasti muuttuvien poliittisten tilanteiden vuoksi, eikä Venäjältä 

tuleva raaka-aine saa vaikuttaa oleellisesti biojalostamon kannattavuuteen. Suomi hyö-

tyisi myös taloudellisesti, mikäli raaka-aine hankittaisiin kotimaasta. Raaka-aine hankit-

taisiin todennäköisesti rankoina, jotka haketettaisiin biojalostamolla. Venäjän raaka-

ainetoimitukset tuotaisiin puolestaan hakkeena puutullien vuoksi. Puun kuljetus tapah-

tuisi pääasiassa maanteitse puutavararekoilla. Puun käytön kasvaessa ja logistiikkaket-

jun pidentyessä myös rautatiekuljetukset ovat mahdollisia. 
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Tällä hetkellä biohiilen markkinapotentiaali on suurin kivihiilivoimalaitoksissa, sillä 

biohiili on poltto- ja käsittelyominaisuuksiltaan erinomainen polttoaine korvaamaan 

kivihiiltä. Biohiili on hyvin kivihiilen kaltaista, mikä mahdollistaa biohiilen seospolton 

suurellakin osuudella ilman merkittäviä rakennemuutoksia kattilaan. Biohiilen energia-

tiheys on suuri, minkä vuoksi sen kuljetuskustannukset käyttöpaikalle ovat edullisem-

mat kuin jalostamattoman bioenergian. Biohiiltä voitaisiin käyttää myös metallurgiassa 

pelkistimenä tai maa- ja metsätaloudessa maanparannusaineena ja hiilinieluna. Pienessä 

mittakaavassa biohiiltä voitaisiin tuottaa myös grillihiileksi. Vaihtoehtoiset biohiilen 

käyttökohteet ovat kuitenkin hyvin alkuvaiheessa ja niiden kysyntä on melko heikkoa. 

 

Biohiilen markkinapotentiaali on hyvin kaksijakoinen. Kivihiilivoimalaitosten kysyntä 

biohiilelle olisi valtava, mikäli ne sitoutuisivat käyttämään biohiiltä tietyn osuuden polt-

toaineestaan. Biohiilimarkkinoiden kehittymistä jarruttaa tällä hetkellä markkinoiden 

puuttuminen. Kysyntä on heikkoa, jolloin tuottajat eivät halua investoida tuotantojärjes-

telmiin. Toisaalta kuluttajat eivät uskalla investoida uuteen tekniikkaan, koska tuottajia 

ei ole riittävästi. Syntyessäänkin biohiilimarkkinat ovat melko epävakaat ja ne riippuvat 

paljon kansainvälisestä energiapolitiikasta. Mikäli päästöoikeuksien hinnat nousevat 

riittävästi ja kivihiilen alasajo tapahtuu hitaasti, biohiilellä on tärkeä rooli kivihiilen 

korvaajana. Toisaalta, jos kivihiilivoimaloiden alasajo tapahtuu nopeasti, biohiilen 

markkinapotentiaali saattaa teollisuuden polttoaineena romahtaa. Joka tapauksessa kivi-

hiilivoimalaitokset vaihdetaan todennäköisesti uusiin biopolttoainekattiloihin vanhojen 

laitosten eliniän päättyessä. Tällöin biohiilen on vaikea kilpailla halvemman biomassan 

rinnalla, jos uudella kattilatekniikalla huonolaatuisempikin biomassa voidaan hyödyntää 

hyvällä hyötysuhteella. Biohiilen korkean lämpöarvon vuoksi sen on mahdollista toimia 

tulevaisuudessa tuki- tai varapolttoaineena tai säätötehon tuotannossa. 

 

Biohiilen kannattavuus on hyvin epävarmaa, sillä biohiilen tuotantokustannukset ovat 

korkeat, mutta vaihtoehtoiset polttoaineet ovat edullisia. Kivihiili on tällä hetkellä erit-

täin edullista Yhdysvaltojen pienentyneen kivihiilen kulutuksen vuoksi. Fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä voidaan ohjata veroilla, päästöoikeuksilla, säännöksillä ja uusiu-

tuvan energian tuilla. Verotuksellisista syistä kivihiilivoimalaitosten maksukykyisyys 

biohiilestä on parempi lämpö- tai CHP-laitoksissa kuin lauhdevoimalaitoksissa. Sähkön-
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tuotannossa polttoaineet ovat verottomia ja täten kivihiilen käyttö lauhdevoimalaitoksis-

sa on taloudellista. Fossiilisista polttoaineista joutuu maksamaan myös päästömaksua 

päästöoikeuksien mukaan. Viime vuosina päästöoikeuksista on ollut ylitarjontaa, mikä 

on laskenut niiden hinnat vain noin 5-6 euroon tonnilta. Päästöoikeuksien tulisi olla 35 

€/t vuoteen 2020 mennessä ja jopa 90 €/t vuoteen 2035 mennessä, jos haluttaisiin rajata 

ilmakehän lämpötilan nousu tavoiteltuun kahteen celsiusasteeseen. Biohiilen tuet nos-

taisivat voimalaitosten maksukykyä biohiilestä, mutta tukia ei vielä ole.  

 

Kannattavuuslaskelmissa todetaan, että biohiilen tuotantokustannukset ovat tällä hetkel-

lä paljon suuremmat kuin kivihiilivoimalaitosten taloudellinen maksukyky on biohiiles-

tä. Tuotantokustannusten puolesta ei ole kannattavaa investoida alle 70 000 tka/a laitosta, 

sillä biohiilen ominaiskustannukset kasvavat jyrkästi laitoskoon pienentyessä. Suurella 

laitoskapasiteetilla tuotantokustannuksen arvioidaan olevan pienimmillään noin 35 

€/MWh. Korkeiden tuotantokustannusten vuoksi biohiili ei ole taloudellisin perustein 

kilpailukykyinen myöskään puupelletille. Biohiililaitoksen investointikustannus on 

kymmeniä miljoonia euroja, mikä asettaa melko suuren tuottovaatimuksen biohiilelle. 

Biohiilen kilpailukykyisyys paranee, mikäli kivihiilivoimalaitokset ovat valmiita mak-

samaan biohiilen paremmasta käytettävyydestä lisää pellettiin verrattuna. Toisaalta kan-

nattavuuden parantuessa uusien biojalostamojen suunnittelu tulee todennäköisesti kiih-

tymään ja yksittäisten biojalostamojen kilpailukyky heikkenee kilpailun laajentuessa. 

 

Toteutuessaan biohiilen tuotantolaitos kasvattaisi Parikkalan kunnan ja lähialueen elin-

voimaisuutta ja hyvinvointia merkittävästi. Biohiililaitos kasvattaisi merkittävästi alu-

een liikevaihtoa ja verotuloja. Biojalostamo voisi työllistää suoranaisesti ja välillisesti 

jopa 200-300 ihmistä. Työpaikkojen lisääntyminen houkuttelisi alueelle uusia työikäi-

siä, mikä parantaisi alueen huoltovarmuutta. Biohiilen tuotannon kannattavuutta valta-

kunnallisella tasolla parantaa kotimaiseen polttoaineen käytön lisääntyminen ja sen tuot-

tamisesta aiheutuva liikevaihdon kasvu Suomessa sekä valtion vaihtotaseen pienenemi-

nen.  
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13 YHTEENVETO 

Tämä diplomityö toteutettiin Biotalouden kehittäminen Parikkalassa -hankkeessa. Bio-

taloushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa bioenergian lisäämismahdollisuuksista Pa-

rikkalassa ja luoda paikkakunnalle lisää työpaikkoja ja kasvattaa kuntalaisten hyvin-

vointia. Diplomityössä selvitettiin biohiililaitoksen toimintaedellytykset Parikkalassa 

sekä laitoksen taloudellinen merkitys Parikkalan lähialueella.  

 

Diplomityössä selvitettiin aluksi energia- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita ja perehdyt-

tiin Parikkalan lähimaakuntien energiatilanteeseen. Parikkalan lähimaakunnissa, etenkin 

Etelä-Karjalassa, puun käyttö primäärienergianlähteissä on merkittävässä asemassa. 

Diplomityössä selvitettiin myös biohiilen raaka-aineen energia- ja kuitupuun saatavuus 

Parikkalan lähialueella. Raaka-ainekuljetusten oletettiin tapahtuvan pääosin maanteitse 

puutavararekoilla enintään 100 km etäisyydestä Parikkalasta, jotta kuljetuskustannukset 

eivät nouse liian suuriksi. Hankinta-alueen energiapuupotentiaaliksi selvitettiin noin 1,3 

miljoonaa kiintokuutiota puuta. Tulevaisuudessa hyödynnettävissä oleva puuraaka-

ainepotentiaali riippuu voimakkaasti metsien käyttöasteen muutoksista. Perinteinen 

metsäteollisuus tulee todennäköisesti käyttämään vähemmän puuta kuin ennen, mutta 

sen sijaan bioenergian osuus energiantuotannossa tulee kasvamaan. 

 

Biohiilellä voidaan tarkoittaa joko alhaisemmassa lämpötilassa paahdettua torrefioitua 

biomassaa tai korkeammassa lämpötilassa käsiteltyä puuhiiltä. Puuhiilen hiilipitoisuus 

ja lämpöarvo ovat suuremmat kuin torrefioidulla biomassalla, mutta niiden käyttökoh-

teet ovat samat. Biohiiltä voidaan käyttää korvaamaan kivihiiltä polttoaineena, metal-

lurgisissa prosesseissa pelkistimenä, maanparannusaineena tai hiilinieluna. Tällä hetkel-

lä biohiilen käyttöä kivihiilivoimalaitoksissa on ainoa kaupallinen käyttökohde biohii-

lelle. Biohiilimarkkinoiden kehittymistä rajoittavat kuitenkin olemassa olevan tuotan-

non puute, kivihiilen ja päästöoikeuksien alhaiset hinnat sekä biohiilen korkeat tuotan-

tokustannukset. Nykyhintatasolla biohiilen tuotanto ei ole kannattavaa taloudellisesti, 

mutta uusiutuvan energian lisäystavoitteet voivat ajaa uusiin bioenergian ratkaisuihin 

korkeammista kustannuksista huolimatta. 
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