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Globaali ilmaston lämpeneminen ja tunnettujen energiavarojen ehtyminen ovat lisään-

tyvässä määrin maailmanlaajuisia huolenaiheita. Tietoisuus kulutuksen kasvun ja fos-

siilisten polttoaineiden käytön aiheuttamasta ympäristönmuutoksesta on merkittävästi 

kasvanut, ja osana kestävää kehitystä Euroopan Unionin vuoden 2020 välitavoitteena 

on vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, parantaa energia-

tehokkuutta 20 prosentilla, ja lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin. 

Suomen sitovaksi tavoitteeksi EU on määritellyt uusiutuvan energian osuudeksi 38 % 

kokonaisenergian kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.  

 

Suomen tavoitetta voi pitää varsin haasteellisena ja näin ollen tavoitteiden saavuttami-

nen edellyttää myös, että Suomessa käyttöönotetaan monipuolisia energiatehokkuutta 

parantavia ja erilaista tuotantoteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Biopolttoaineita 

käyttävä pienen kokoluokan yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP) voi osaltaan 

tarjota yhden ratkaisun varmistaa kestävä kehitys. Hajautetusti toimivat kiinteää bio-

polttoainetta, kuten metsätähdehaketta esimerkiksi maatiloilla, kasvihuoneilla ja pk-



 

 

 

teollisuudessa käyttävät pien-CHP laitokset lisäävät energiaomavaraisuutta, työllisyyttä 

ja maaseudun elinvoimaa. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto – hankekokonaisuus sisälsi kolme erillistä projektia; 

(1) Bio-CHP tutkimus- ja opetuslaboratorion kehittäminen, (2) Biovoima Innoverkko, 

ja (3) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biopolttoaineilla, alueellinen selvitys. Näissä 

projekteissa on (1) tutkittu, koekäytetty, testattu ja mallinnettu pienen kokoluokan (lai-

toksen polttoaineteho alle 3 MW) CHP-laitteistoa laboratorio-olosuhteissa, (2) koulu-

tettu ja konsultoitu potentiaalisia asiakkaita, laitevalmistajia ja energiayrityksiä sekä (3) 

kartoitettu markkinapotentiaalia, potentiaalisia asiakkaita ja alan toimijoita sekä tehty 

esiselvityksiä käyttökohteiden kannattavuudesta. Hankekokonaisuuden yhteydessä 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa laboratoriossa koekäytössä oleva CHP-

ratkaisu perustuu Stirling-moottorin tai vaihtoehtoisesti mikroturbiinin käyttöön hake-

lämmityskattilalaitoksen yhteydessä. Kaupalliseen vaiheeseen edetessään pienen koko-

luokan CHP-tuotanto voidaan arvioida kannattavaksi, koska sen avulla voidaan muun 

muassa saavuttaa kustannussäästöjä, vähentää päästöjä, ja lisätä sähköntuotannon oma-

varaisuutta sekä tukea alueellista työllisyyttä. 

 

Tässä hankkeessa (3) tutkittiin pienen kokoluokan hajautetun CHP-teknologian mark-

kinapotentiaalia yleisesti Suomessa ja Kaakkois-Suomessa, tarkasteltiin alueellisia pri-

määrienergialähteitä, ja tutkittiin laitetoimittajia, energiayrityksiä sekä niiden liiketoi-

mintaverkostoja. Alueellisen selvityksen tueksi tutkittavia asioita tarkasteltiin osittain 

myös laajemmin muun muassa vertaisarvioinnin ja riittävän suuren otoskoon varmis-

tamiseksi. Hankkeessa konsultoitiin potentiaalisia CHP-käyttökohteita ja tehtiin esisel-

vitykset kahdeksan kohteen teknis-taloudellisesta kannattavuudesta. Konsultoinneissa 

ja esiselvityksissä hyödynnettiin kehitettyä teknis-taloudellista laskentamallia. Hank-

keen tulosten pohjalta laadittiin yleisohje soveltuvuusselvitysten tekemiseksi sekä suo-

situs bioenergian alueelliseksi kehittämiseksi hajautetussa CHP-tuotannossa. 

 

Vuoden 2011 alussa voimaan tullut laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 

tuotantotuesta on tarkoitettu tukemaan tuulivoimalla, biokaasulla ja puupolttoaineella 

tuotettua sähkön tuotantoa. Syöttötariffijärjestelmään hyväksytty sähkön tuottaja osal-

listuisi sähkömarkkinoille, ja tuottajalle maksettaisiin määräajan tukea markkinahinnan 



 

 

 

ja tuotantokustannusten välisen eron kattamiseksi. Jotta metsähakevoimala yleisten 

kelpoisuusehtojen täytyttyä voitaisiin hyväksyä syöttötariffin piiriin, pitää lisäksi lai-

toksen generaattoreiden nimellistehon olla vähintään 100 kW. Nykytekniikalla ja ny-

kyisillä laitosten hyötysuhteilla tämä tarkoittaa sitä, että CHP-laitoksen kokonaistehon 

tulisi olla suuruusluokaltaan noin 500 kW. Näin ollen syöttötariffijärjestelmä ei kannus-

ta pienimpiä laitoksia bioenergialla tuotetun sähkön myyntiin, ja näissä tapauksissa 

onkin arvioitava ainoastaan omakäyttösähkön merkitystä.  

 

Lämpö- ja CHP-laitosten polttoaineen hankintaketjua tuleva laki pienpuun energiatues-

ta (Petu) on hyväksytty eduskunnassa ja tulee voimaan asetuksella, mikäli Euroopan 

komissio hyväksyy uuden valtiontukijärjestelmän. Pienpuun energiatuki korvaa aiem-

mat Kemera-lain mukaiset korjuu- ja haketustuet. Tukea maksetaan nuoren metsän hoi-

don tai ensiharvennuksen yhteydessä saatavasta energiapuusta, mutta ei päätehakkuiden 

energiapuusta. 

 

Maa- ja puutarhataloudessa potentiaalisimpia käyttökohteita ovat suurehkot sika- ja 

siipikarjatilat, joiden lämmön ja sähkön kulutus on jo merkittävää. Kasvihuoneet ovat 

jo keskikokoisina huomattavia sähkön ja lämmön kuluttajia, ja siten potentiaalisia koh-

teita. Yleisesti tilojen määrän ennustetaan jo lähivuosien aikana vähenevän ja tilakoon 

kasvavan merkittävästi. Suurempi yksikkökoko luonnollisesti merkitsee mahdollisesti 

parantuneesta energiatehokkuudesta huolimatta yleensä suurempaa energian tarvetta ja 

siten potentiaalista kiinteää biomassaa käyttävää CHP-kohdetta. Pk-teollisuudessa 

luontevia käyttökohteita ovat esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden laitokset sekä 

yleisestikin teollisuuskohteet, joiden energian kulutus on kohtalainen ja suhteellisen 

tasainen. Niin ikään suurehkot kiinteistöt, kuten esimerkiksi hotellit ja vanhainkodit, 

ovat potentiaalisia käyttökohteita. Olemassa olevat aluelämpölaitokset voivat ottaa 

CHP-teknologian käyttöön esimerkiksi laitoksen peruskorjauksen tai uusimisen yhtey-

dessä. Kaiken kaikkiaan Kaakkois-Suomessa voidaan arvioida olevan maatiloilla, kas-

vihuoneissa, pk-teollisuudessa ja lämpölaitoksissa yhteensä useita kymmeniä potentiaa-

lisia käyttökohteita.  

 

Arvioitaessa Kaakkois-Suomen kiinteitä bioenergiapotentiaaleja, keskeisin on metsä-

energia, jonka teknistaloudellinen potentiaali on arvioitu olevan alle 2000 GWh, mitä 



 

 

 

voidaan pitää varsin konservatiivisena arviona. Peltoenergiapotentiaaliksi on arvioitu 

noin 400 GWh. Metsätähdehaketta kuljetetaan myös maakuntien välillä, vaikka kulje-

tusmatkat tulisi rajoittaa enintään 50–100 km etäisyydelle käyttöpaikasta kannattavuu-

den turvaamiseksi. Energiapuun voidaan arvioida riittävän pienen kokoluokan CHP-

teknologian lisääntyvään tarpeeseen, mutta alueellisesti polttoaineen saatavuuteen ja 

hintaan vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi suurten CHP-laitosten mahdollisesti lisään-

tyvä metsähakkeen käyttö. Metsäteollisuuden ainespuun käytöllä on keskeinen rooli 

energiapuun saantoon. Lisäksi metsänomistajien todellinen halukkuus energiapuun 

myyntiin vaihtelee, ja esimerkiksi kantojen hyödyntäminen biopolttoaineena jakaa mie-

lipiteitä. 

 

Hankkeessa tutkittiin ja haastateltiin 26 lämpöyritystä ja 26 lämpölaitostoimittajaa eri 

puolella Suomea sekä 19 potentiaalista CHP-laitevalmistajaa Kaakkois-Suomessa. 

Lämpöyrittäjyys on varsin paikallista toimintaa, joka on voimakkaasti kasvamassa. 

Lämpöyrittäjien hoitamia kohteita on Suomessa tällä hetkellä noin 450. Lämpölaitok-

sen ja lämpöverkon omistaa usein esimerkiksi kunta, ja lämpöyrittäjä hankkii polttoai-

neen, huolehtii laitoksen toiminnasta ja saa tuoton myydystä energiasta. Tyypillisesti 

lämpöyrityksellä ja –yrittäjällä on yhteistyötä paitsi polttoainetoimittajien ja asiak-

kaidensa kanssa, niin myös erilaisia huolto- ja muita palveluita tarjoavien tahojen, läm-

pölaitoksen kokonais- ja komponenttitoimittajien, ja muiden lämpöyrittäjien kanssa. 

 

Merkittävimmät laitevalmistajat ovat maantieteellisesti painottuneet Länsi- ja Etelä-

Suomeen. Valmistajat ovat pääosin pk-yrityksiä, joista muutama on osa isompaa kon-

sernia. Yritykset valmistavat tyypillisesti muun muassa lämpökattiloita, poltinteknolo-

giaa, kuljettimia ja automaatiojärjestelmiä. Harva yritys valmistaa kaikki lämpölaitok-

sen komponentit itse, mutta useat kykenevät suunnittelemaan ja toimittamaan asiakkail-

le kokonaisia laitoksia avaimet käteen periaatteella liiketoimintaverkostojaan hyödyn-

täen. Laajimmillaan yritysten liiketoimintaverkostoihin voi kuulua asiakkaita, alihank-

kijoita, muita laitevalmistajia, kilpailijoita ja muita palveluiden tarjoajia. 

 

Kaakkois-Suomessa on huomattava yrityskanta konepaja-, automaatio-, hydrauliikka-, 

sähkö- ja LVI-yrityksiä, ja osa näistä yrityksistä on toiminut muun muassa metsäteolli-

suuden alihankkijoina. Metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä yritykset joutuvat 



 

 

 

osittain suuntaamaan liiketoimintaansa muualle, ja kyseisillä yrityksillä on perusosaa-

mista ja kyvykkyyttä palvella energia-alaa, kuten esimerkiksi toimittaa komponentteja, 

laitteita tai palveluita CHP-laitostoimituksiin. Liiketoiminnan suuntaaminen uudelle 

toimialalle ja mahdollisten omien tuotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi 

edellyttää kuitenkin merkittäviä panostuksia ja riskinsietokykyä. Kaiken kaikkiaan tut-

kitut lämpöyritykset, laitostoimittajat ja potentiaaliset laitetoimittajat suhtautuivat varo-

vaisen positiivisesti pien-CHP:n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pien-CHP teknologian 

todettiin vielä vaativan kuitenkin kehittämistä, ja toisaalta yhteiskunnan tukitoimenpi-

teet nähtiin välttämättöminä, jotta bioenergiaa hyödyntävät pien-CHP ratkaisut voisivat 

yleistyä. 

 

Hankkeessa tutkittiin syvällisemmin erityyppisiä potentiaalisia bio-CHP kohteita, joista 

tehtiin esiselvitystasoiset soveltuvuus- ja kannattavuusarviot. Halukkuutta esiselvitys-

ten tekemiseen olisi potentiaalisilta asiakkailta todennäköisesti löytynyt enemmän, mi-

käli bioenergiaa hyödyntävät pienen kokoluokan CHP-ratkaisut olisivat olleet lähem-

pänä kaupallista sovellusta ja yhteiskunnan tukijärjestelmät bioenergialle valmiimpia 

sekä kattaneet paremmin myös pienen kokoluokan laitokset. Käyttökohteet olivat hyvin 

yksilöllisiä eikä niiden perusteella ollut mahdollista muodostaa yleispätevää mallia so-

veltuvuuden ja kannattavuuden arvioimiseksi. Teknologisten ratkaisujen vielä kehitty-

essä tarkkoja arvioita laitekustannuksista ei niin ikään ollut mahdollista esittää. Voi-

daan kuitenkin arvioida, että laitehinnat tulevat merkittävästi alenemaan kaupallisten 

ratkaisujen yleistyessä. Käyttökohteen kannattavuutta eivät itsestään selvästi turvaa 

myöskään yhteiskunnan tukijärjestelmät, vaikka laitos kuuluisikin kyseisten tukien pii-

riin. Olennaista investoinnin kannattavuuden kannalta on riittävän iso ja tasainen säh-

kön ja lämmön kulutus käyttökohteessa sekä polttoaineen ja energiahintojen tuleva 

kehitys. 

 

Kiinteitä biopolttoaineita kuten metsähaketta käyttävä pienen kokoluokan hajautettu 

CHP-teknologia on vielä kehittymässä, ja mennee vielä muutama vuosi ennen kuin 

kaupalliset ratkaisut yleistyvät merkittävästi. Yhteiskunnan tukimuodot kuten esimer-

kiksi syöttötariffijärjestelmä eivät niin ikään parhaalla mahdollisella tavalla tue kaik-

kein pienimmän kokoluokan CHP-investointeja. Pien-CHP ratkaisujen kaupallistumi-



 

 

 

sen myötä Kaakkois-Suomella on yhtäläiset mahdollisuudet yhdessä muun Suomen 

kanssa kehittyä hajautetun bioenergian entistä kokonaisvaltaisemmaksi hyödyntäjäksi 

 

Avainsanat: sähkön ja lämmön yhteistuotanto, combined heat and power (CHP), mik-

roturbiini, stirling, syöttötariffi, biopolttoaine, metsähake, lämpöyrittäjä, lämpölaitos-

valmistaja, maatila 
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Matti Ali-Löytty, Jeremias Heikkilä, Waltteri Härmälä, Juha Kaikko, Kirsi Kokkonen, 

Toni Kuisma, Tuomo Kässi, Matti Lehtovaara, Petri Rousku, Joni Vasama ja Olli Vii-

tikko 

 

Combined heat and power production by biofuels,  

regional survey 
 

Research Reports 

 

Lappeenranta 2011 

 

149 pages, 20 figures, 23 tables, 1 appendices 

 

The  scarcity  of  primary  energy  sources  and  Global  warming mainly  due  to  increased  

amount of greenhouse gases are becoming serious environmental concerns. Decentra-

lized small-scale combined heat and power production (CHP) using biofuels such as 

woodchips could offer a qualified, sustainable solution for this concern. In this regional 

survey, market potential for small-scale CHP-technology was studied. Further, local 

primary bioenergy sources were investigated as well as heating plant entrepreneurs and 

manufacturers capable of supplying also power generation units in the future. Based on 

the basic results potential CHP-technology users were consulted by preliminary feasi-

bility studies. The results reveal that biofueled small-scale CHP-technology using mi-

croturbines or Stirling-engines for power production is still in the early stages of devel-

opment. The feasibility studies showed that the cases are unique, and the most lucrative 

are farms, garden houses or real estate that have relatively high and constant need of 

heat and power. Feed-in tariffs and other subsidies alone do not guarantee the feasibili-

ty of CHP-investment. 

 

Keywords: combined heat and power production (CHP), microturbine, Stirling, feed-in 

tariff, biofuel, woodchips, heating plant entrepreneur, heating plant manufacturer, farm 



 

 

 

ALKUSANAT 
 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) biopolttoaineilla, alueellinen selvitys - tutki-

musprojektissa kartoitettiin potentiaalisia käyttökohteita bioenergiaa käyttävälle pienen 

kokoluokan CHP-teknologialle. Lisäksi tutkittiin bioenergialähteitä, lämpöyrittäjiä ja 

lämpölaitosvalmistajia. Potentiaalisille asiakkaille tehtiin esiselvitystasoisia kannatta-

vuusselvityksiä, ja bioenergian alueelliseksi kehittämiseksi laadittiin suositukset. Hanke 

toteutettiin lähinnä Kaakkois-Suomessa. Hankekokonaisuuteen olennaisesti liittyivät 

myös Bio-CHP tutkimuslaboratorio – ja Biovoima Innoverkko – projektit. Toivomme 

raportin palvelevan sekä bio-CHP teknologiaa käytännössä hyödyntäviä että tutkijoita 

ja opettajia. 

 

Olemme kiitollisia kaikille, jotka tukivat tutkimustamme. Erityisesti haluamme kiittää 

haastattelemiamme asiantuntijoita, jotka suuresti vaikuttivat tutkimusprojektin lopputu-

loksiin. Niin ikään hankekokonaisuudessa mukana olleet yritykset ansaitsevat erityis-

kiitoksen panoksestaan: Airia Oy, Jarotek Ins.tsto, Keuruun Energiatekniikka Ay, Ref-

rak Oy, Retermia Oy, SpeedWell Oy. Hankkeen ohjausryhmä on johtanut ja tukenut 

projektia ansiokkaasti, ja haluamme kiittää kaikkia ohjausryhmän jäseniä aktiivisesta 

panoksesta. Lopuksi kiitämme kaikkia hankkeessa mukana olleita tutkijoita. Monet 

yliopiston työntekijät ovat tarvittaessa ojentaneet auttavan kätensä, ja siitä lämmin kii-

tos kaikille heille. 

 

 

Lappeenranta, huhtikuu 2011 
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LYHENTEET 

 
Lyhenne tai symboli  Selitys 

 

a   vuosi 

A   pinta-ala tai peltopinta-ala 

kuntaA    kuusipuun määrä kunnan metsämaalla [km2] 

leimikkoA     metsäkeskuksen leimikkoala [ha] 

smetsäkeskuA   kuusipuun määrä metsäkeskuksen metsämaalla 

[km2] 

CHP   Combined Heat and Power 

GWh   gigawattitunti 

ha   hehtaari  

energiapuuK   energiapuukertymä [m3] / leimikon pinta-ala 

[ha] 
kuusitukki

smetsakeskuK    metsäkeskuksen kuusitukin hakkuukertymä 

[m3] 

tukkipuuK     metsäkeskuksen tukkipuukertymä [m3] 

ehakkuutähdK  hakkuutähdekertymä [m3]/hakattu tukkipuu 

[m3] 

km2   neliökilometri 

kt/a   kilotonnia/vuosi 

Metla   Metsäntutkimuslaitos 

MJ   megajoule  

MWE   sähköteho yksikössä MW 

MWTH   lämpöteho yksikössä MW 

m3   kuutiometri 

nkaupallineP    kaupallinen potentiaali 

udellinenteknistaloP    teknistaloudellinen potentiaali 

enteoreettinP    teoreettinen potentiaali  



 

 

 

PJ   petajoule 

PTT   Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos 

tka   tonnia kuiva-ainetta  

TWh    terawattitunti 

VTT   Valtion teknillinen tutkimuskeskus  
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1 JOHDANTO 

Energia- ja ympäristöasioiden globaali merkitys on kasvanut entisestään viime vuosina. 

Taustalla vaikuttavat ennen kaikkea kasvihuoneilmiöstä johtuva ilmaston globaali läm-

peneminen ja myös fossiilisten polttoaineiden riittävyys. Energiantuotannossa on muun 

muassa näistä syistä pyrkimyksenä lisätä merkittävästi uusiutuvien energialähteiden 

käyttöä. Suomella on kansainvälisesti sovittuja ilmastotavoitteita, jotka tukevat bio-

energian käytön lisäystä sekä kasvihuonekaasupäästöjen alentamista merkittävällä ta-

valla. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on myös korostunut, koska siinä pääs-

tään nykytekniikalla etenkin suuremman kokoluokan yksiköissä erillistuotantoon ver-

rattuna huomattavasti korkeampaan hyötysuhteeseen. Suomi onkin yksi maailman joh-

tavista maista CHP-tuotannossa, ja osittain biopolttoaineilla tapahtuva CHP-tuotanto on 

Suomessa tällä hetkellä keskitettyä suuriin voimalaitosyksiköihin. Oletettavissa on 

energiankäytön kasvua tulevina vuosikymmeninä, joten muita, myös hajautetun sähkön 

ja lämmön tuotannon eri vaihtoehtoja on syytä kartoittaa. Näin ollen hajautetun pienen 

kokoluokan biopolttoaineita soveltavan CHP-tuotannon arviointi on ajankohtaista, sillä 

ilmastonäkökohtien ohella hajautettu CHP-teknologia osaltaan muun muassa kehittää 

energiantuotannon alueellista omavaraisuutta, ja tukee työllisyyttä. 

 

Globaali ilmaston lämpeneminen ja tunnettujen energiavarojen ehtyminen ovat lisään-

tyvässä määrin maailmanlaajuisia huolenaiheita. Tietoisuus kulutuksen kasvun ja fos-

siilisten polttoaineiden käytön aiheuttamasta ympäristönmuutoksesta on merkittävästi 

kasvanut, ja osana kestävää kehitystä Euroopan Unionin vuoden 2020 välitavoitteena 

on vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, parantaa energia-

tehokkuutta 20 prosentilla, ja lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin. 

Suomen sitovaksi tavoitteeksi EU on määritellyt uusiutuvan energian osuudeksi 38 % 

kokonaisenergian kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä.  

 

Tällä hetkellä Suomen uusiutuvien energiavarojen käyttö painottuu paljolti puuenergi-

aan (27,4 % vuonna 2008). Lisäksi puun tehokkaalla ja kestävällä hyödyntämisellä on 

tärkeä rooli tulevaisuuden energiaratkaisuissa, yhdessä muiden uusiutuvien ja / tai pääs-

töttömien energiamuotojen, kuten ydinenergian ja esimerkiksi tuuli-, aurinko- ja aalto-

voiman lisähyödyntämisessä, mikäli Suomi aikoo saavuttaa vuodelle 2020 asetetun 38 
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prosentin tavoitteen uusiutuvien energiavarojen käytössä. (Ympäristö 2009) Motivan 

(2010a) mukaan Suomen tulee lisätä uusiutuvien energiavarojen käyttöä tulevaisuudes-

sa ja korvata vanhoja fossiilisilla polttoaineilla toimiva tehtaita ympäristöystävällisim-

millä ratkaisuilla. Tekesin (2008) mukaan bioenergian käytöllä on Suomessa tyypilli-

sesti seuraavanlaisia piirteitä: 

 puupolttoaineiden käyttö on suuressa roolissa 

 uusiutuvilla energiavaroilla pyritään korvaamaan fossiilisia polttoaineita 

 uusiutuvien energiavarojen käytöllä pyritään lisäämään uusia työpaikkoja 

 bioenergia luo uusia toimialoja Suomeen 

 bioenergian käytössä pyritään hyödyntämään Suomessa vallitsevaa laaja-alaista 

teknologiaosaamista ja bioenergia-asiantuntemusta.  

 

Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto on lisääntynyt öljyn hinnan noustessa. Nykyään 

CHP-laitosten kapasiteetti on tyypillisesti noin 1-2 MW sähkön ja 3-5 MW lämmön 

osalta. (Motiva 2010a) Työ- ja elinkeinoministeriön (2008) mukaan Suomen tavoite 

CHP-tuotannossa on ollut tuottaa niin paljon sähköä kuin mahdollista, ja Kara et al. 

(2004, s. 87) toteaakin, että Suomea voidaan pitää erittäin ansiokkaana maana CHP-

tuotannossa, koska CHP-tuotanto laskettuna henkilö kohden on suurin maailmassa. 

Motivan (2010b) mukaan CHP-tuotantoon voidaan soveltaa muun muassa seuraavia eri 

teknologisia ratkaisuja: kaasu- ja höyryturbiinit, polttokennot sekä välittäjäaineita käyt-

tävät teknologiat. Pienen kokoluokan CHP-teknologia on vielä kehitysvaiheessa ja 

maailmalla ja Suomessa tutkitaan ja kehitetään eri teknologiavaihtoehtoja tavoitteena 

kaupalliset sovellukset. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto – hankekokonaisuus koostuu kolmesta erillisprojek-

tista, joissa on (1) tutkittu, koekäytetty, testattu ja mallinnettu pienen kokoluokan (lai-

toksen polttoaineteho alle 3 MW) CHP-laitteistoa laboratorio-olosuhteissa, (2) koulu-

tettu ja konsultoitu potentiaalisia asiakkaita, laitevalmistajia ja energiayrityksiä sekä (3) 

kartoitettu markkinapotentiaalia, potentiaalisia asiakkaita ja alan toimijoita sekä tehty 

esiselvityksiä käyttökohteiden kannattavuudesta. Hankekokonaisuuden yhteydessä 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa laboratoriossa koekäytössä oleva CHP-

ratkaisu perustuu Stirling-moottorin tai vaihtoehtoisesti mikroturbiinin käyttöön hake-

lämmityskattilalaitoksen yhteydessä. Kaupalliseen vaiheeseen edetessään pienen koko-
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luokan CHP-tuotanto voidaan arvioida kannattavaksi, koska sen avulla voidaan muun 

muassa saavuttaa kustannussäästöjä, vähentää päästöjä, ja lisätä sähköntuotannon oma-

varaisuutta sekä tukea alueellista työllisyyttä. 

 

Hankekokonaisuuden keskeisimpinä tuotoksina voidaan mainita seuraavat tehdyt selvi-

tykset, mallinnukset ja ohjeet: 

 Kaakkois-Suomen bioenergiapotentiaalit (mm metsäenergia) 

 Lämpölaitostoimittajat ja liiketoimintaverkostot 

 Potentiaaliset laitevalmistajat Kaakkois-Suomessa 

 Potentiaaliset pien-CHP yrittäjät / asiakkaat (mm maatilat, kasvihuoneet, pk-

yritykset) 

 Potentiaalisten kohteiden konsultointi ja esiselvitykset (bioenergian soveltuvuus 

pien-CHP tuotantoon) 

 Teknis-taloudellinen analyysimalli 

 Yleisohje soveltuvuusselvitysten tekemiseksi 

 Suositus - bioenergian alueellinen kehittäminen pien-CHP tuotannossa 

 

Tutkimusraportin rakenne on seuraava: Luvussa 2 tarkastellaan hankkeen taustaa ja 

hankekokonaisuutta yksityiskohtaisemmin, kartoitetaan tämän hetkiset yhteiskunnan 

tukitoimet uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle sähkölle, ja tehdään tiivis teknolo-

giakatsaus pien-CHP:stä. Luvussa 3 tarkastellaan sekä osittain yleisellä tasolla, että 

alueellisesti Kaakkois-Suomen näkökulmasta: pien-CHP:n markkinapotentiaalia, pri-

määrisiä bioenergialähteitä, energiayrityksiä ja laitostoimittajia. Luku 4 käsittelee teh-

tyjä soveltuvuus- ja kannattavuusselvityksiä sekä suositusta bioenergian kehittämiseksi 

Kaakkois-Suomessa. Luku 5 kuvaa tutkimuksen johtopäätökset. 
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2 HAJAUTETTU SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTO 

 

2.1 Tausta ja hankekokonaisuus 

Suomessa ja muualla on kasvava tarve pienille (laitoksen kokonaisteho < 3 MW), bio-

polttoainetta hyödyntäville sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimaloille (combined 

heat and power - CHP). Tähän liittyen hankekokonaisuus pyrki vastaamaan seuraaviin 

kysymyksiin: bioenergian hyödyntäminen, hajautettu sähkön ja lämmön yhteistuotanto, 

uusien liiketoimintamuotojen kehittäminen, energiankäytön tehostaminen ja päästöjen 

hallinta sekä kansainvälisesti kilpailukykyiset kokonaisratkaisut. 

 

Kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen laitetekniikkayritykset, lämpöyrittäjät, biopolt-

toaineen tuottajat ja maatilat. Kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä osahankkeesta: 

(1) Bio-CHP tutkimus- ja opetuslaboratorion kehittäminen, (2) Biovoima Innoverkko, 

ja (3) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biopolttoaineilla, alueellinen selvitys. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biopolttoaineilla, alueellinen selvitys - osahankkeessa 

selvitettiin käytännön sovelluskohteiden mahdollisuuksia hyödyntää yhteistuotannon 

teknologiaa. Selvitystä varten toteutettiin taloudellinen analyysi, jossa vertailtiin eri 

vaihtoehtojen toimivuutta ja vaikutuksia. Hanke toteutettiin pääosin Kaakkois-Suomen 

alueella erityisesti maaseutuympäristössä 

 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 163 000 euroa, ja se kuului Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmaan. Hanketta rahoittivat Euroopan Unioni (Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahasto), Suomen valtio (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) sekä 

Lappeenrannan kaupunki. Käytännön tasolla hanke aloitettiin huhtikuussa 2009, ja saa-

tiin päätökseen huhtikuussa 2011. Projektissa työskenteli osa-aikaisesti yhteensä kaksi 

tutkijaa sekä viisi tutkimusapulaista, ja sitä johti ja koordinoi rahoittajien edustajista ja 

keskeisimmistä sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä sekä Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston projektijohto. 
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Hankkeessa on selvitetty Kaakkois-Suomen (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) bioener-

giapotentiaalia, erityisesti metsä- ja peltoenergiapotentiaalin teoreettinen, teknistalou-

dellinen ja kaupallinen kokonaispotentiaali kunnittain. Lisäksi on kartoitettu potentiaa-

lisia lämpöyrittäjiä / energiayrityksiä ja – laitostoimittajia, potentiaalisia asiakkaita 

(maatilat, kasvihuoneet, pk-yritykset), energia-alaa palvelevia yrityksiä sekä selvitetty 

rakennusten lämmönlähteitä kunnittain. Alueselvitysten eräs pääpaino on ollut potenti-

aalisten laitostoimittajien (mm konepaja-, sähkö- ja hydrauliikkayritykset) kartoitus 

Kaakkois-Suomen alueella. Tutkimuksessa on selvitetty muun muassa yritysten kyvyk-

kyyttä ja halukkuutta yritysverkostona kehittää ja valmistaa pienen kokoluokan bio-

CHP-laitteistoja. Muualla Suomessa toimivia laitostoimittajia ja energiayrityksiä on 

niin ikään kartoitettu ja analysoitu vertaisarvioinnin ja suositusten pohjaksi. 

 

Tehdyt selvitykset ovat toimineet toteutetun teknistaloudellisen analyysimallin perus-

tietoina. Mallin avulla voidaan selvittää uutta yhteistuotannon teknologiaa hyödyntävi-

en potentiaalisten lämpöyrittäjien (ja heitä palvelevien tahojen) mahdollisuuksia kan-

nattavaan liiketoimintaan. Tarkemman tarkastelun kohteiksi Kaakkois-Suomesta valit-

tiin ja saatiin kahdeksan erityyppistä asiakaskohdetta, joissa esiselvitykset tehtiin. Kon-

sultointia ja esiselvityksiä bioenergian soveltuvuudesta pienen kokoluokan sähkön ja 

lämmön yhteistuotantoon tehtiin kaikkiaan yli kymmenelle sovelluskohteelle Kaakkois-

Suomessa. 

 

Tietoa hankkeesta, ja siten hyviä käytäntöjä on levitetty ennen kaikkea tarkoituksen-

mukaisen ja monipuolisen tiedottamisen avulla. Projektin asianmukaista viestintää tu-

kemaan tehtiin hankekokonaisuutta palveleva markkinointimateriaali, ja kohderyhmiä 

on informoitu muun muassa tiedottamalla hankkeesta kaikille Kymenlaakson ja Etelä-

Karjalan kunnille, lehti-ilmoituksin alueen päälehdissä, lehdistötiedottein sekä henkilö-

kohtaisilla esitepostituksilla potentiaalisimmille energiayrittäjille ja laitevalmistajille. 

 

Asiakaskohteiden teknistaloudellisten esiselvitystyyppisten kohdeselvitysten tulosten 

avulla laadittiin esitys liiketoimintamalleiksi, sisältäen myös tarvittavat yhteiskunnan 

tuet. Selvitysmallin ohella hankkeen tuotoksina tehtiin yleisohje pienten yhteistuotanto-

laitosten soveltuvuusselvitysten tekemiseksi sekä suunnitelma bioenergian alueellisesta 

kehittämisestä pienen kokoluokan sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Hankkeen lo-
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pussa projektin tuloksista tiedotettiin muun muassa loppuseminaarin ja tämän tutkimus-

raportin avulla. 

 

Hankekokonaisuuteen liittyvät projektit: (1) Bio-CHP tutkimus- ja opetuslaboratorion 

kehittäminen, (2) Biovoima Innoverkko, esitellään lyhyesti seuraavissa luvuissa. 

 

2.1.1 Bio-CHP tutkimus- ja opetuslaboratorion kehittäminen 

 

Hanke kuului Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Etelä-Suomen toimenpideohjel-

maan. Kyseessä oli investointiprojekti, jonka kokonaisbudjetti oli 155 000 euroa ja ra-

hoittajina EAKR ja Suomen valtio, Lappeenrannan kaupunki sekä yritykset. Hanke 

alkoi käytännön tasolla tammikuussa 2009 ja loppui 31.12.2009. Sen toteutuksesta vas-

tasi LUT Energian Uusiutuvien energiajärjestelmien laboratorio. 

 

Tavoitteena oli hankkia laboratorioon testilaitteisto, jonka avulla voidaan kehittää bio-

polttoaineilla toteutettuun yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon liittyvää opetusta 

ja tutkimustoimintaa. Laitteisto mahdollistaa myös yrittäjien kanssa tehtävän tutkimus- 

ja kehitystyön. 

 

Testilaitteiston toteutus jakautui hankekokonaisuudessa kahdelle projektille: Biovoima 

Innoverkolle kuului laitteiston konseptisuunnittelu, perusmitoitus ja rakentaminen sekä 

rakentamisen jälkeinen toiminnan testaus, analysointi ja kehitystarpeiden määrittämi-

nen. Laitteiston hankinta suoritettiin tämän projektin (Bio-CHP tutkimus- ja opetusla-

boratorion kehittäminen) kautta. 

 

Kehitetty testilaitteisto käyttää polttoaineena haketta ja tuottaa sähköä (< 40 kW) mik-

roturbiinilla. Lisäksi saadaan lämpöä esim. veden lämmitykseen. Hake poltetaan arinal-

la varustetussa etupesässä ja palamisessa syntyvää lämpöä siirretään mikroturbiiniin 

epäsuorasti, lämmönsiirtimen välityksellä. Mikroturbiinissa kiertää siten puhdas ilma. 

Laitteistossa on mukana rekuperaattori, joka esilämmittää mikroturbiinikierron ilmaa 

siirtämällä turbiinista poistuvan virtauksen lämpöä ahtimen jälkeiseen virtaukseen. 

Ratkaisu pienentää vaativammissa olosuhteissa toimivan savukaasu/ilma -



 

7 

 

lämmönsiirtimen tehoa. Mikroturbiinikierrosta poistuva ilma sekoitetaan lopuksi savu-

kaasuihin vesikattilassa, jossa tuotetaan lämpöä. Laitteisto on varustettu jäähdytyspu-

haltimella, jolla varmistetaan savukaasu/ilma –lämmönsiirtimen jäähdytys mikroturbii-

nin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kuvassa 1 on esitetty laitteiston rakenne ja ku-

vassa 2 prosessikaavio. 

  

Kuva 1: Testilaitteiston rakenne ja tärkeimmät osajärjestelmät käytettäessä mikroturbiinia. 

 

 

Kuva 2: Testilaitteiston yksinkertaistettu prosessikaavio käytettäessä mikroturbiinia. 

1

5

3

4

2

 Mikroturbiini 

 Palamisilmapuhallin 

 Savukaasupuhallin 

 Jäähdytyspuhallin 
 (varalla)

 Savukaasu 

 Polttoaine 

 Ilma 

 Ilma 

 Ilma 

 Vesikattila 

 Generaattori 

 Etupesä 

 Sk/ilma-lämmönsiirrin  Rekuperaattori 

 Turbiini  Ahdin 

MOD
  T6

MOD

 K3

MGT

 Polttoaineen varastointi ja syöttö 
 Etupesä (1) 
 Savukaasu/ilma -lämmönsiirrin (2) 
 Vesikattila (3) 
 Rekuperaattori (4) 
 Mikroturbiini (5) 
 Jäähdytyspuhallin 
 Sähkönmuunto 
 Säätö ja automaatio 
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Testilaitteisto on suunniteltu mikroturbiinille, mutta siinä voidaan käyttää myös muita 

epäsuoralla lämmöntuonnilla varustettuja koneikkoja kuten stirling-moottoria. Tähän 

soveltuva stirling-moottori on hankittu laboratorioon aiempien tutkimusten yhteydessä. 

Stirling-moottorin yhteydessä jäähdytyspuhallinta käytetään tarvittavan ilmavirtauksen 

tuottamiseen. 

 

Polttoainejärjestelmä, etupesä ja vesikattila ovat kaupallisia tuotteita ja peräisin aiem-

mista tutkimuksista. Savukaasu/ilma –lämmönsiirrin ja rekuperaattori suunniteltiin ja 

mitoitettiin LUT:ssa ja hankittiin alan yrityksiltä. Mikroturbiinin toimitus sisälsi myös 

laitteen suunnittelun. 

 

Mikroturbiinin ahdin ja turbiini ovat peräisin turboahtimista ja siinä käytetään suurno-

peustekniikkaa, jossa turbokoneet ja generaattori ovat samalla akselilla. Koneikon tuot-

tama suuritaajuuksinen virta muutetaan sähköverkon taajuudelle invertterin avulla. Sa-

vukaasu/ilma –lämmönsiirrin on putki ja vaippa –tyyppinen, jossa savukaasu virtaa 

puhtaanpidon helpottamiseksi vaippapuolella. Nykyisissä mikroturbiineissa käytetään 

rekuperaattoreina tavallisesti levylämmönsiirtimiä, joilla saavutetaan pieni koko suh-

teessa siirrettyyn tehoon. Kaupallisten vaihtoehtojen kalleuden vuoksi testilaitteistoon 

valittiin kuitenkin putki ja vaippa –rakenne. 

 

Laitteisto mahdollistaa kokonaisjärjestelmän lisäksi kaikkien osajärjestelmien tutkimi-

sen ja antaa siten hyvät valmiudet alan opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Lait-

teistosta saadaan myös arvokasta tietoa kehitettäessä bio-CHP -sovelluksia erilaisiin 

liiketoimintaympäristöihin. 

 

Testauksien avulla on demonstroitu onnistuneesti laitteiston perustoimivuus. Stirling-

moottorilla on tuotettu sähköä, mutta mikroturbiinikäytössä sähköntuoton edellytykse-

nä on prosessin painehäviöiden pienentäminen. Lähiajan tutkimuksen painopisteitä ovat 

mikroturbiinikäytön toimivuuden varmistavien prosessimuutosten lisäksi muun muas-

sa: 

 ylösajo ja alasajo 

 verkkoon liityntä 
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 suorituskyky eri kuormatasoilla ja polttoainelaaduilla 

 kuormanmuutostilanteet 

 

Muita tutkimus- ja kehityskohteita ovat esim. 

 mikroturbiinin ja kokonaisjärjestelmän toiminta 

 palaminen ja päästöt 

 lämmönsiirto ja painehäviöt 

 kunnossapito 

 prosessimodifikaatiot 

 

2.1.2 Biovoima Innoverkko 

 

Hanke kuului Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Manner-Suomen toimenpideohjel-

maan. Kokonaisbudjetti oli 398 740 euroa ja rahoittajina ESR ja Suomen valtio, Lap-

peenrannan kaupunki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä yritykset. Hanke alkoi 

käytännön tasolla kesäkuussa 2008 ja loppui 31.12.2010. 

 

Hanke pyrki kehittämään biopolttoaineisiin perustuvan pienen kokoluokan sähkön ja 

lämmön yhteistuotannon liiketoimintaa ja bio-CHP -tuotantojärjestelmiä. Lisäksi ta-

voitteena oli lisätä tutkimuksellista yhteistyötä yliopiston ja hankkeen kohderyhmässä 

toimivien tahojen välillä sekä lisätä alan toimijoiden keskinäistä verkottumista. Hank-

keen kohderyhmään kuuluivat mm. energia-alan yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat, laiteval-

mistajat ja -toimittajat, tuotekehityksessä mukana olevat sekä opiskelijat. 

 

Hanke jakautui kahteen päälinjaan: (1) liiketoiminnan kehittämiseen sekä (2) sähkön ja 

lämmön yhteistuotantojärjestelmien kehitysympäristön luomiseen yhdessä koulutetta-

vien kanssa. Toteutus jakautui LUT:ssa siten, että liiketoiminnan kehitysosasta vastasi 

TBRC-tutkimusyksikkö (Technology Business Research Center) ja järjestelmien kehi-

tysosasta LUT Energian Uusiutuvien energiajärjestelmien laboratorio. 

 

Liiketoiminnan kehittämisen puitteissa osallistuttiin yhdessä hankekokonaisuuteen kuu-

luvan toisen projektin (Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biopolttoaineilla, alueellinen 
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selvitys) kanssa tehtävään perusselvitykseen, joka toimii markkina- ja liiketoimintasel-

vityksen pohjana. Kohderyhmälle annettiin kursseilla koulutusta pienen kokoluokan 

bio-CHP -teknologiasta ja -taloudesta. Lisäksi opetuksessa hyödynnettiin osallistujien 

omien erityisalojensa asiantuntemusta täydentävien keskustelujen kautta. Koulutusta 

syvennettiin osalle bio-CHP -laitteiston testauksen muodossa. 

 

Ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta ja konsultointia annettiin koko hankkeen ajan 

kohderyhmän tarpeiden mukaan. Esimerkiksi asiakkaita, joilla on potentiaalisia bio-

CHP –käyttökohteita, konsultoitiin pien-CHP:n mahdollisuuksista ja reunaehdoista. 

Konsultoitavat keräsivät opastettuina lämmön- ja sähkönkulutustietoja omista käyttö-

kohteistaan, ja tietojen avulla selvitettiin mahdollisuuksia investoida CHP-laitokseen. 

Opastus ja tiedonkeruu suoritettiin tämän hankkeen puitteissa, varsinaiset esiselvitykset 

eli kohteiden mitoitukset ja kannattavuusarviot laskettiin toisessa projektissa (Sähkön ja 

lämmön yhteistuotanto biopolttoaineilla, alueellinen selvitys). Lopputuloksena konsul-

toitava sai kokonaiskuvan CHP-laitoksen tehomitoitukseen vaikuttavista seikoista pys-

tyen alustavasti arvioimaan mahdollisuuksia omaan sähkön ja lämmön yhteistuotan-

toon. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotantojärjestelmien kehitysympäristön keskeisiä elementtejä 

ovat testaus- ja kehitystyössä käytettävät laitteistot ja kehitysprosessin asiakastarvepoh-

jainen (Systems Engineering) toimintamalli. Tutkitun tyyppisiä, kiinteän biopolttoai-

neen polttoon perustuvia pienen kokoluokan laitteistoja ei ole vielä kaupallisesti saata-

vana, joten hankkeen puitteissa osallistuttiin testilaitteiston kehittämiseen ja testattiin 

sen avulla teknisiä ratkaisuja käytettäessä sähköntuotantoon epäsuoralla lämmöntuon-

nilla varustettua mikroturbiinia tai stirling-moottoria. Tämän projektin resursseja käy-

tettiin testilaitteiston konseptisuunnitteluun, perusmitoitukseen ja rakentamiseen sekä 

laitteiston testaukseen, analysointiin ja kehitystarpeiden määrittämiseen. Laitehankinnat 

tehtiin hankekokonaisuuteen kuuluvan toisen projektin (Bio-CHP Tutkimus- ja opetus-

laboratorion kehittäminen) kautta. Testilaitteiston suunnittelu ja kehitys toteutettiin 

yhteistyössä hankkeessa aktiivisesti mukana olevien yritysten kanssa ja noudattaen Sys-

tems Engineering -toimintamallia, minkä ansiosta yritykset pääsivät perehtymään kehi-

tysprosessiin jo hankkeen kestäessä. Tämä lisäsi myös yritysten keskinäistä verkottu-

mista. Hankkeen kuluessa tuli esille lukuisia innovatiivisia ideoita liittyen mm. laitteis-
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ton kokoonpanoon, lämmönsiirtimien ja mikroturbiinin rakenteeseen sekä järjestelmän 

säätöön. Osaa ideoista tarkasteltiin teoreettisella tasolla ja osaa kokeellisesti. 

 

Hankkeessa kehitettiin innovaatioiden hyödyntämistä, teknisten ratkaisujen testaamista 

sekä toimijaverkon tehokasta muodostamista ja tiedottamista palveleva tiedostopalve-

lin, Innoverkko (http://tbrc-community.lut.fi/innoverkko/). Palvelin koostuu mm. seu-

raavista osajärjestelmistä, joita on mahdollisuus muokata tarpeiden mukaan: 

 Kaikille julkiset sivustot ja jäsensivustot (tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana) 

 Keskustelualue (blogit) 

 Uutiset 

 Yleinen tietopankki 

 Tuotteet ja projektit 

 Markkinatutkimus 

 

Hankkeen puitteissa pidettyjen kurssien ja annettujen asiakaskonsultointien tavoitteena 

on ollut paitsi tietotaidon jakaminen bio-CHP -teknologiasta kohderyhmille, myös kan-

nustaa kohderyhmiä aktiivisesti seuraamaan alan kehitystä ja ottamaan mahdollisesti 

jossain vaiheessa pioneerikäyttäjinä uuden teknologian käyttöönsä. Koulutusten ja kon-

sultointien yhtenä keskeisenä tavoitteena on siten ollut saada toimintaan pitkäjänteisesti 

mukaan lisää henkilöitä ja yrityksiä, ja tukea työllisyyttä ja uutta liiketoimintaa myös 

tulevaisuudessa. Innoverkko-tiedostopalvelin puolestaan mahdollistaa hyvien käytäntö-

jen edelleen levittämisen myös tulevaisuudessa, ja luo pohjan yritysten pitempiaikaisel-

le yhteistyölle CHP-tekniikan kehittämiseksi. Tehdyt markkina- ja liiketoimintaselvi-

tykset ovat olleet ja ovat päivitettyinä tulevaisuudessakin pohjana erilaisille koko arvo-

ketjun liiketoimintamalleille sisältäen kannattavan liiketoiminnan reunaehdot, riskit ja 

tarvittavat yhteiskunnan tuet. 

 

2.2 Yhteiskunnan toimenpiteet 

Euroopan unionin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus energian loppukulu-

tuksesta keskimäärin 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomen tavoitteeksi on 

asetettu 38 %, mikä tarkoittaa uusiutuvan energian lisäämistä 38 terawattitunnilla. Hal-

lituksen tavoitteena on edelleen nostaa uusiutuvan energian osuus 60 % kokonaiskulu-
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tuksesta vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttamista ei voida pitää realistisina 

ilman erilaisia tukijärjestelmiä, joita on käytössä muissakin EU:n jäsenmaissa. Tällaisia 

tukijärjestelmiä ovat esimerkiksi tuotantotuki (tariffi), investointituki sekä (vihreät) 

sertifikaattimarkkinat. Sähkön syöttötariffijärjestelmä on käytössä hieman eri muodois-

sa mm seuraavissa jäsenmaissa: Espanja, Itävalta, Irlanti, Kreikka, Kypros, Latvia, 

Liettua, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Unkari ja 

Viro. Uusiutuvan energian kustannustehokkaasta käytöstä myönnettävät vihreiden ser-

tifikaattien järjestelmä tai uusiutuvalle energialle asetetut kiintiöt ovat puolestaan käy-

tössä Belgiassa, Britanniassa, Italiassa, Puolassa, Romaniassa ja Ruotsissa. (Finlex 

2011a) 

 

Hallituksen tavoitteena on edistää metsähakkeen käyttöä siten, että sen käyttö kasvaisi 

noin 2-3 -kertaiseksi nykyiseen nähden eli 25 terawattituntiin (vastaa n. 13,5 milj. kiin-

to-m3 haketta) vuoteen 2020 mennessä. Metsähakkeen käyttö onkin lähes nelinkertais-

tunut jo 2004-2008, mutta on huomioitava että metsäteollisuuden ainespuun kysyntä 

pitkälti ohjaa ja määrittää metsätähdehakkeen tarjonnan energiatuotannon polttoaineek-

si. Esitettyyn tukijärjestelmään saattaa olla tarpeen myöhemmin tehdä muutoksia ja 

tarkennuksia, kuten esimerkiksi tarkistaa tukitasoja tai eri energialähteiden teknolo-

giarajoitteita sekä laajentaa järjestelmää koskemaan esimerkiksi peltobiomassaa. Tar-

kempia säännöksiä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. (Finlex 2011a) 

 

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta tuli voimaan 1.1.2011, 

ja lain tarkoitus on edistää sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä, lisätä näiden 

kilpailukykyä, monipuolistaa tuotantoa ja lisätä sähköntuotannon omavaraisuutta. Lais-

sa säädetään tuotantotuesta sähkölle, joka on tuotettu tuulivoimalla, biokaasulla, puu-

polttoaineella (metsähake sekä teollisuuden sivutuotepuu) tai vesivoimalla. Syöttötarif-

fin piiriin arvioidaan tulevan vuoteen 2020 mennessä 800–1000 tuulivoimalaa, 50–60 

biokaasuvoimalaa, noin 60 puupolttoainevoimalaa, ja noin 110 metsähakevoimalaa. 

Syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä laitos, joka sijaitsee Suomessa, on liitetty 

sähköverkkoon, ja jolla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sähkön tuotannol-

le. Metsähakevoimala voidaan hyväksyä syöttötariffijärjestelmään, jos (1) sen generaat-

toreiden nimellisteho on vähintään 100 kilovolttiampeeria (kVA), ja (2) se ei kuulu eikä 

ole kuulunut syöttötariffijärjestelmään. Puupolttoainevoimala voidaan hyväksyä järjes-
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telmään, jos (1) se ei ole saanut valtiontukea, (2) se on uusi eikä sisällä käytettyjä osia, 

(3) sen generaattoreiden nimellisteho on 100 kVA – 8 MVA, (4) se on CHP-laitos, ja 

(5) sen kokonaishyötysuhde on 50 %, tai 75 %, mikäli generaattoreiden nimellisteho on 

vähintään 1 MVA. (Finlex 2011b) 

 

Sähkön tuottaja voi saada syöttötariffin enintään 12 vuodeksi siitä, kun oikeus tariffiin 

myönnetään. Syöttötariffi maksetaan järjestelmään hyväksytyssä tuulivoimalassa, bio-

kaasuvoimalassa ja puupolttoainevoima tuotetulle sähkölle tavoitehinnan (83,5 € / 

MWh) ja sähkön pörssihinnan (3 kk spot hinta) erotuksena. Metsähakevoimalassa tuo-

tetusta sähköstä maksetaan päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuvaa tuotantotukea 

enintään 18 € / MWh, kun päästöoikeuden kolmen kuukauden markkinahinnan kes-

kiarvo on enintään 10 euroa. Päästöoikeuden noustua 23 euroon, syöttötariffia ei enää 

makseta. Puupolttoainevoimalassa tuotetulle sähkölle voidaan maksaa syöttötariffia 

enintään 750 000 euroa neljältä perättäiseltä kolmen kuukauden tariffijaksolta. Syöttö-

tariffia ei kuitenkaan enää makseta tuulivoimalla, biokaasulla ja metsähakkeella tuote-

tulle sähkölle, jos lain voimassaoloaikana säädetty tuotannon kokonaismäärä on jo saa-

vutettu. Tuulivoimalla ja metsähakkeella tuotetusta sähköstä voi lisäksi saada kiinteää 

sähkön tuotantotukea 6,9 € / MWh, ja biokaasulla ja vesivoimalla tuotetusta sähköstä 

4,2 € / MWh. Kiinteää tuotantotukea ei kuitenkaan makseta: (1) mikäli kalenterivuoden 

aikana tuotettu sähkön määrä jää alle 200 MWh; (2) tuulivoimalla, biokaasulla tai vesi-

voimalla tuotetulle sähkölle sähkön markkinahinnan keskiarvon ylittäessä 76,6 € / 

MWh; ja (3) metsähakkeella tuotetulle sähkölle päästöoikeuden markkinahinnan kes-

kiarvon ylittäessä 18 euroa. (Finlex 2011b) 

 

Laki pienpuun energiatuesta (Petu) on hyväksytty eduskunnassa 10.12.2010, ja tulee 

voimaan asetuksella, mikäli Euroopan komissio hyväksyy uuden valtiontukijärjestel-

män. Pienpuun energiatuki korvaa Kemera-lain mukaiset korjuu- ja haketustuet. Tukea 

maksetaan nuoren metsän hoidon tai ensiharvennuksen yhteydessä saatavasta energia-

puusta, mutta ei päätehakkuiden energiapuusta. Esitetty tuki on 10 € / m3, enintään 

kuitenkin 45 kiinto-m3 / ha. 
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2.3 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto biopolttoaineilla 

Pienen kokoluokan sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (CHP) biopolttoaineilla voidaan 

toteuttaa esimerkiksi maakaasua käyttävillä polttomoottoriteknologiaan perustuvilla 

ratkaisuilla, joita on jo kaupallisesti käytössä. Näiden ratkaisujen haasteina ovat osin 

rajallinen käytettävyys, laitemelu sekä päästöt riippuen käytettävästä polttoaineesta. 

Stirling-moottorit ovat ominaisuuksiltaan käyttökelpoisia, mutta vielä kaupallistumis-

vaiheessa, mistä johtuen niiden hintataso on vielä korkeahko. Erilaiset suljettuun ranki-

ne-systeemiin (ORC) ja polttokenno sekä lämpökennotekniikkaan perustuvat ratkaisut 

ovat vielä osittain kehitysvaiheessa. (esim. Pehnt et al. 2006) Sähkön ja lämmön yhteis-

tuotantotekniikka koostuu tässä yhteydessä lähinnä metsätähdehaketta käyttävästä 

lämmityskattilasta ja siihen lämmönvaihtimen kautta liitetystä sähköä tuottavasta mik-

roturbiinista tai Stirling-moottorista. Tällaisella tekniikalla pystytään hyödyntämään 

lämmitysjärjestelmästä poistuvaa lämpöenergiaa. Pienen skaalan bio-CHP -tekniikan 

ideana on, että liittämällä jo olemassa olevaan järjestelmään sähköntuotantoon suunni-

teltu laite, voidaan sähköä tuottaa ikään kuin sivutuotteena. Sähköntuotanto kehitteillä 

olevan tekniikan avulla ei merkittävästi vähennä kattilasta saatavaa lämpötehoa. Säh-

kön ja lämmön tuottaja säästää tuottamansa sähkön osalta sekä ostosähkön hinnan että 

sähkön siirtohinnan ja verot. Kannattavuuden muodostuessa säästöistä, jotka muodos-

tuvat sähkön hinnasta ja sähkön siirron kustannuksissa, määrittävät laitteiston hankinta- 

ja ylläpitokustannukset sekä käyttökulut investoinnin mielekkyyden. 

 

Tämän hetkinen arvio sähköä tuottavan tekniikan hyötysuhteesta pienen kokoluokan 

yhteistuotannossa mikroturbiinilla tai Stirling-moottorilla on noin 10–15 % lämmitys-

kattilan polttoainetehosta. Hyötysuhteen voidaan olettaa muodostuvan hieman parem-

maksi teknologian edelleen kehittyessä ja yleistyessä, ja myös laitoksen kokoluokan 

kasvaessa. Yläraja sähköntuotannon hyötysuhteelle lyhyellä tähtäimellä lienee kuiten-

kin 20–25% välillä.  

 

Tuotetun sähkön määrä on niin pieni, että sähkön ylituotanto tuskin muodostuu ongel-

maksi. Tyypillisesti tuotettu sähkö käytettäneen omakäyttösähkönä, jolloin korvataan 

ostosähköä, ja mahdollinen ylijäämä voidaan siirtää ja / tai myydä sähköverkkoon, ver-

konhaltijan tyypillisesti myydessä tuotetun sähkön edelleen asiakkaille. Pääsääntöisesti 

siis esimerkiksi maatilalla on käyttöä kaikelle tämän kokoluokan yksiköiden tuottamal-
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le sähkölle tuotannonalasta riippumatta. Toisaalta sähkön verrattain vähäisestä tuotan-

nosta sekä sähkön ja lämmön tarpeen usein ajallisesta eriaikaisuudesta johtuen, tilan ei 

voi olettaa muodostuvan sähköntuotannon osalta omavaraiseksi. Tässä käsiteltävällä 

tekniikalla esimerkiksi energialaitos, pk-yritys, maatila tai puutarha voi siis tyypillisesti 

korvata vain osan ulkopuolelta ostamastaan sähköstä omalla tuotannolla. Vaikka kai-

kelle tilalla tuotetulle sähkölle olisikin periaatteessa käyttöä tilalla, eivät sähkö- ja läm-

pöenergian tarpeet ole välttämättä samanaikaisia.  

 

Bio-CHP -tekniikka asettaa käytettävälle polttoaineelle ja lämmityskattilan käyttöläm-

pötilalle tiukemmat vaatimukset kuin pelkkä lämmön tuotanto. Polttoaineen tulisi olla 

mahdollisimman tasalaatuista sekä hakekoon että kosteuden suhteen. Häiriötön sähkön-

tuotanto edellyttää lämmityskattilalta tasaista ja tavanomaista lämmöntuotannon edel-

lyttämää korkeampaa, yli +1000 c käyttölämpötilaa. Puuhaketta polttoaineena käyttävät 

kattilat ovat monesti varsin joustavia polttoaineen suhteen ja niissä voidaan monissa 

tapauksissa lämpöä tuotettaessa polttaa hakkeen lisäksi mm. pellettejä tai jopa epäku-

ranttia viljaa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sähköntuotantotekniikka kuitenkin 

rajoittaa erilaisten polttoaineiden käyttöä ja polttoaineena joudutaankin yleensä käyttä-

mään vain tietyn tyyppistä polttoainetta eli esimerkiksi haketta. 

 

3 ALUEELLINEN SELVITYS 

3.1 Markkinapotentiaali Suomessa 

Tässä luvussa tarkastellaan hajautetun pienen kokoluokan sähkön ja lämmön yhteistuo-

tannon markkinapotentiaalia yleisellä tasolla maa- ja puutarhataloudessa, kiinteistöissä 

sekä pienissä ja keskisuurissa (pk) yrityksissä sekä aluelämpökeskuksien yhteydessä. 

3.1.1 Maa- ja puutarhatalous 

Viljatilat 

 

Viljatilojen käyttämästä energiasta suuri osa kulutetaan työkoneissa ja ajoneuvoissa. 

Lämmitysenergiaa tarvitaan sekä tilan rakennuskannan lämmittämiseen että viljan kui-

vaamiseen. Viljan kuivaamisessa sesonki on lyhyt, seuraten sadonkorjuuta ja kestäen 

muutamista viikoista pariin kuukauteen. Viljan kuivaaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa 
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yli puolet tilan vuosittaisesta kokonaisenergian kulutuksesta. Kuivaamisen polttoainee-

na käytetään tyypillisesti kevyttä polttoöljyä, vaikka myös biomassoja hyödyntävät 

polttoaineratkaisut ovat yleistymässä.  

 

Mitään teknistä estettä biomassojen käyttöön polttoaineena ei varsinaisesti ole, mutta 

käytön ajoittuminen vain muutamalle viikolle vuodessa jättäisi useimmissa tapauksissa 

lämpölaitoksen joko täysin ilman käyttöä tai vajaalle käytölle kuivausajan ulkopuolella. 

Viljatilalla lämmitystä tarvitsevat kuivausajan ulkopuolella yleensä vain asuinraken-

nukset ja mahdolliset lämpimät kone- ja verstastilat. Investointi kalliiseen lämmitystek-

niikkaan ei siis välttämättä ole kannattavaa.  

 

Jotta kuivurin muuttaminen bio-polttoaineilla toimivaksi olisi järkevää, olisi lämpö- ja 

sähköenergialle tai -laitteistolle oltava käyttöä myös kuivaussesongin ulkopuolella. 

Periaatteessa kyseeseen tulisivat siis tilat, joilla on joko viljan viljelyn ohella muita 

lämpöenergiaa vaativia toimintoja tai jotka suorittavat muilta tiloilta peräisin olevan 

viljan sopimuskuivausta. Myös siirrettävät konttiratkaisut voisivat olla potentiaalinen 

ratkaisu sillä ehdolla, että lämpökonttia voisi hyödyntää muussa toiminnassa viljan-

kuivaussesongin ulkopuolisen ajan. 

 

Karjatilat 

 

Naudat tuottavat itse huomattavan määrän lämpöä, eikä tuotantotilojen lämmittämiseen 

nautakarjatiloilla pääsääntöisesti ole suurta tarvetta. Lämpöenergiaa kuluu kuitenkin 

jonkin verran sekä kosteuden poistoon tuotantotiloista että pesu- ja juomavesien lämmi-

tykseen. Vettä voidaan toki lämmittää myös sähkövastuksin. Navetan energiankulutus 

painottuu siis sähköenergiaa käyttäviin tuuletus-, ruokinta-, valaistus- ja lypsyjärjestel-

miin. Navetassa on lisäksi mahdollista tuottaa lämpöenergiaa esimerkiksi ottamalla 

talteen maidon jäähdytyksessä muodostuvaa hukkalämpöä, mikä entisestään pienentää 

lämmitysenergian tarvetta.  

 

Suuria lämmityskapasiteetteja nautatilat tarvitsevat yleensä vain jos tilalla on muuta 

lämmitysenergiaa vaativaa toimintaa tai karja on hyvin suuri. Nautakarjatilojen lämmi-

tyksen tarve vaihtelee siten suuresti tilan mukaan. Työtehoseuran Maatilojen energian-
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käyttö -aineistossa kahden 86 lehmän lypsykarjatilan lämmön kulutuksen erotus oli yli 

300 000 kWh vuodessa. Enemmän kuluttavan tilan kulutus oli miltei 400 000 kWh, ja 

vähemmän kuluttavan vain hieman yli 50 000 kWh vuodessa. 86 lehmän karja on 

Suomen oloissa suuri. Suomalaisen lypsykarjan keskikoko on 24,3 lehmää ja myös 

suurin osa lehmistä löytyy karjoista joiden koko on 20-29 eläintä. 

 

Lihakarjan kasvatuksessa tuotantotiloja ei tyypillisesti lämmitetä lainkaan tai lämmitys-

tarve on hyvin pieni. Keskikokoisten vilja- ja karjatilojen lämmitysenergian tuotannosta 

vastaa tyypillisesti n. 60 kW:n hakekattila. Hieman suuremmilla karjatiloilla ja viljati-

loilla, joilla on muuta lämpöenergiaa kuluttavaa tuotantoa, tai kuivuri on asennettu 

lämmitysjärjestelmän osaksi, käytetään n. 80-100 kW:n kattiloita. Suuremmille lämmi-

tystehoille on tyypillisellä tilalla harvoin tarvetta.   

 

Sikatilat 

 

Sikaloiden lämmitystarve riippuu siitä minkä ikäisiä eläimiä sikalassa kasvatetaan. 

Lämmitystarve on suurin emakkosikaloissa, koska porsaat tarvitsevat varsin paljon 

lämpöä. Porsaskarsinoiden lämmitys tuotetaan usein lämpövalaisimilla, mutta myös 

lattialämmitys on toimiva ratkaisu. 

 

Vuonna 2010 emakko- ja porsitussikaloissa on keskimäärin noin 100 emakkoa. Keski-

kokoa suuremmat 100-300 emakon tilat käsittävät noin 21 % kaikista emakkosikaloista. 

Yli 300 emakon tiloja oli vuonna 2008 67 kappaletta eli 6 % kaikista tiloista. 

 

Lihasikaloissa lämmitystarve on emakkosikalaa pienempi. Sikalayksiköiden koko on 

kuitenkin kasvussa ja uudet yksiköt ovat selvästi entistä suurempia. Lihasikatilan kes-

kikoko on noin 660 lihasikaa. Vuoteen 2016 mennessä sikatilojen keskikoon ennuste-

taan edelleen kasvavan miltei 1000 sikapaikkaan. Yli tuhannen sikapaikan tiloja oli 

vuonna 2009 yhteensä 87 kappaletta, näillä tiloilla oli keskimäärin 1491 sikaa ja yhdes-

sä ne vastasivat noin 50:stä % koko maan sioista.  Vuoteen 2016 mennessä sikaloiden 

keskikoon ennustetaan edelleen kasvavan miltei 1000 sikapaikkaan.  
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Lihasikalassa kasvatetaan vuoden aikana tyypillisesti 3 sikaerää. 1000-paikkaisen sika-

lan vuosituotos on siis 3000 lihasikaa. Vaikka siat eivät tuotakaan lämpöä yhtä paljon 

kuin naudat ja vaikka niiden sietokyky kylmää vastaan on heikompi, ei lihasikaloiden 

lämmitystarve ole valtavan suuri. Sen sijaan ilmanvaihto on varsin kriittisessä roolissa. 

Tehokkaan ilmanvaihdon takia sikaloiden sisäilmaa on kylmänä vuodenaikana myös 

lämmitettävä. 

 

ProAgria arvioi 300-paikkaisen lihasikalan lämmitysenergian tarpeeksi 60-160 kWh:a 

vuodessa sikapaikkaa kohden. Alempi arvo kuvastaa energiatehokkuudeltaan opti-

moidun lihasikalan energian kulutusta ja ylempää arvoa pidetään keskivertoarvona. 

Emakkoa kohden laskettuna lämmitysenergiantarve on 100-paikkaisessa emakkosika-

lassa 600-1500 kWh/vuosi.  

 

Työtehoseuran (TTS) vuodelta 2005 peräisin olevassa aineistossa lihasikalan keskimää-

räiseksi lämpöenergian kulutukseksi on saatu 241 kWh/eläinpaikka/vuosi. Luku on siis 

huomattavasti ProAgrian vastaavaa suurempi. Siitos- eli emakkosikalan keskimääräi-

seksi lämpöenergian kulutukseksi on vastaavasti saatu 1298 kWh/eläinpaikka/vuosi, 

joka on myös ProAgrian arvojen sisällä. TTS:n tutkimuksessa on omana kategorianaan 

myös yhdistelmäsikalat eli sikalat joissa kasvatetaan sekä emakkoja että lihasikoja. 

Tyypillisesti yhdistelmäsikala kasvattaa omat lihasikansa oman tilan porsastuotannosta. 

Yhdistelmäsikaloiden keskimääräinen lämpöenergiankulutus on 679 

kWh/eläinpaikka/vuosi.  

 

TTS:n selvitykseen osallistuneiden tilojen energiankäytössä oli huomattavia vaihteluja 

myös sikatalouden osalta. Selvää on kuitenkin pienimpien tutkimukseen osallistuneiden 

tilojen suhteellisesti suurempi energiankäyttö. Mitä suuremmaksi tuotantoyksikkö käy 

sitä energiatehokkaampi se on tuotettua eläintä kohden. Näin ollen suurten yksiköiden 

energiankulutusta arvioidessa TTS:n tutkimuksessa saatuja keskiarvoja lienee syytä 

pitää liian suurina. 

 

Absoluuttisesti suurimmista lämpöenergian kulutuksista TTS:n tutkimuksessa vastasi-

vat suuret 1500 ja 1850-paikkaiset yhdistelmäsikalat. Nämä molemmat sikalat kulutti-

vat lämmitysenergiaa noin 850 000 kWh vuodessa. Toisaalta osoituksena suuresta ha-
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jonnasta eräs saman aineiston 1800-paikkainen yhdistelmäsikala kulutti lämpöenergiaa 

vuodessa vain noin 350 000 kWh vuodessa ja toinen 1170-paikkainen yksikkö tuli toi-

meen alle 200 000 kWh:lla.  

  

Uusiin suuriin sikaloihin asennetaan tyypillisesti lämmitysjärjestelmiä, joiden nimellis-

teho on 300-500 kW:a. Voidaan todeta, että varsinkin suuret emakko- ja yhdistel-

mäsikalat ovat huomattavia energiankäyttäjiä. 

 

Siipikarjatilat 

 

Broileri. Vähäisintä sähkön kulutus suhteessa lämpöenergian tarpeeseen on broilerien 

kasvatuksessa, jossa lämpöenergian osuus kaikesta kulutetusta energiasta voi olla miltei 

80 %. Broilerin kasvatus edellyttää tuotantotilojen lämmittämistä. Tuotantotilan lämpö-

tila nostetaan uuden kasvatuserän saapuessa yli 30 asteeseen, josta lämpöä lintujen kas-

vaessa tiputetaan 20 asteen tienoille. Sähköä kuluttavat muun muassa ilmastointi, va-

laistus ja lintujen ruokintajärjestelmät.  

 

Suomen Ympäristökeskuksen julkaisema Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläin-

taloudessa arvioi broilerinkasvatuksen lämmitysenergian tarpeen olevan noin 0,28 l 

(2,8 kWh) kevyttä polttoöljyä untuvikkoa kohden. Sähköenergian tarpeeksi arvioidaan 

0,5 kWh. Kun broilereita tyypillisesti kasvatetaan 5-8 erää vuodessa, saadaan kokonais-

lämmitysenergian tarpeeksi 14kWh-22,4kWh vuodessa lintupaikkaa kohden, kun mita-

taan käytetyn polttoaineen energiasisältöä. Sähköä kuluu vastaavasti 2,5kWh-

4kWh/lintupaikka/vuosi.  

 

Kyseinen raportti on vuodelta 2002 ja keskimääräisen broilerintuotantoyksikön rapor-

toidaan tuolloin olleen noin 15 000 linnun suuruisen. Tuotantoyksiköiden koko on sii-

pikarjatuotannossakin kasvanut voimakkaasti viimeisten 8 vuoden aikana ja broileriti-

lan keskikoko oli keväällä 2009 jo miltei 50 000 lintua. Voidaan olettaa, että energiate-

hokkuus tuotettua lintua kohden on yksikkökoon kasvaessa keskimäärin parantunut ja 

energiantarve lintupaikkaa kohden pienentynyt.   

 



 

20 

 

Lämpöenergian tarve broilerintuotannossa lienee noin 10kWh-

20kWh/lintupailkka/vuosi välillä. Todellinen energiankäyttö painottuu uusissa energia-

tehokkaissa yksiköissä todennäköisesti tämän vaihteluvälin alapäähän. Lämpöenergia 

tuotetaan suurilla broileritiloilla tyypillisesti 500–750 kW:n tehoisilla järjestelmillä. 

 

Kalkkuna. Kalkkunankasvatuksessa vaaditut lämpö- ja sähköenergian määrät kasvatet-

tua lintua kohden ovat hieman suuremmat kuin broilerinkasvatuksessa. Kalkkunan kas-

vatuksessa yksikkökoko on kuitenkin broilerinkasvatusta huomattavasti pienempi ja 

lintueriä kasvatetaan vuoden aikana vain kolme, johtuen kalkkunan broileria pidem-

mästä kasvuajasta untuvikosta teuraspainoiseksi. Kalkkuna myös selviää ja kasvaa hy-

vin alemmissa lämpötiloissa kuin broileri. Tämä kaikki johtaa luonnollisesti myös pie-

nempään kokonaisenergiankäyttöön verrattuna broilerinkasvatukseen. Energiankulu-

tuksen kasvatettua kalkkunaa kohden on arvioitu olevan noin 1,5 kWh:a sähköenergiaa 

ja 1,0 litraa kevyttä polttoöljyä, jonka energiasisältö on noin 10 kWh:a.  

 

Kananmuna.  Kananmunia tuotetaan vuodesta 2012 alkaen niin sanotuissa virikehäkki- 

ja lattiakanaloissa. Perinteiset häkkikanalat kielletään EU:n alueella. Virikehäkki- ja 

lattiakanaloiden lämpöenergiankulutus on perinteisiä häkkikanaloita suurempi, johtuen 

uusien kanaloiden suuremmasta lämmitettävästä ilmatilasta. 

 

Lämpöenergiaa kuluu munituskanaloissa vähän verrattuna esimerkiksi broilerien kasva-

tukseen. Munituskanaloissa ei kasvateta lintuja, jolloin lämpötila voidaan pitää broile-

rikasvattamoita alhaisempana. Munituskanaloissa lämpötila pidetään myös tasaisena 

koko ajan, toisin kuin broilerikasvattamoissa. Sähköä munituskanalassa kuluttavat 

etenkin ilmanvaihto- ja ruokintakoneet sekä valaistus. 

 

Häkkikanalassa lämmitykseen käytetyn öljyn kulutus arvioidaan olevan noin 0,7 l vuo-

dessa kanaa kohden. Sähköä kuluu noin 5 kWh:a. Lattiakanalassa lämpöenergiaa kuluu 

noin kaksinkertainen määrä.  
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Puutarhat 

 

Kasvihuonetuotanto on merkittävä energiankäyttäjä. Alan vuosittainen energiantarve 

on noin 2 TWh, josta sähköenergiana kulutetaan 0,4 TWh. Kasvihuonetuotannon ener-

giantarve on hyvin suuri verrattuna muihin maataloustuotannon aloihin. Kasvihuonevil-

jelijän energia- ja ilmasto-oppaassa esitellään 2 esimerkkipuutarhaa, joista pienemmän 

tuotantoala on 4400m2. Kyseisen puutarhan lämpöenergian kulutus on 3100 MWh/a ja 

sähkönkulutus 2500 MWh/a. Puutarhan lämmityksestä vastaa teholtaan 1 MW:n hake-

kattila.  

 

Suuremman esimerkkipuutarhan pinta-ala on 2 ha. Puutarhan lämmönkulutus on 5600 

MWh/a ja sähkönkulutus 7900 MWh/a. Lämmitystehon huippu on 2 MW. Tyypillinen 

kasvihuoneyrityksen koko on 3000m2.  

 

Muut käyttökohteet 

 

Käytännössä kaikilla tiloilla tarvitaan lämmitysenergiaa tuotantotilojen lisäksi ainakin 

asuinrakennuksessa. Asuinrakennusten koko, lämmitysratkaisut ja energiankulutus 

vaihtelevat tapauskohtaisesti paljonkin. ProAgria arvioi alaltaan 200 neliömetrin suu-

ruisen kaksikerroksisen vanhan puutalon lämpöenergian kulutukseksi 32 000 kWh/a. 

Yleensä asuinrakennuksen hakelämmitysjärjestelmän huipputehon tarve on 20-40 

kW:a.   

 

Asuinrakennusten energiankulutus on varsin tapauskohtaista ja tyypillistä asuinraken-

nusta on varsin hankala määritellä. Suurten eläintuotantoyksiköiden rakentaminen 

muualle kuin maatilan pihapiiriin on yhä yleisempää. Vaikka kaikkien tilan lämpöener-

giaa kuluttavien toimintojen liittäminen samaan lämpökeskukseen olisikin järkevää, se 

ei ole aina etäisyydestä johtuen mahdollista. Tässä yhteydessä asuinrakennus jätetään-

kin tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Edellisen pohjalta voidaan todeta, että Bio-CHP -tekniikan käyttöönoton kannalta mie-

lenkiintoisimmat tuotannonalat ovat sianlihan tuotanto, siipikarjatalous ja puutarha-

tuotanto. Näille aloille on ominaista suuri ja suhteellisen jatkuva lämpöenergian tarve. 
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Kaikilla näillä tuotannonaloilla käytetään myös paljon sähköä ja lämmitysenergiaa tar-

vitaan ympäri vuoden. Kesäaikana lämmitys on ajoittain päällä vähintään kosteuden 

poistamiseksi tuotantotiloista, vaikka yleisempi ongelma kesällä onkin tuotantotilojen 

liiallinen lämpeneminen. 

 

Saavutettavat hyödyt 

 

Tässä raportissa lämmön ja sähkön yhteistuotantotekniikan potentiaalisia säästöjä tar-

kastellaan varsin yleisellä tasolla. Pitkälle menevien investointilaskelmien suorittami-

selle ei ole edellytyksiä, ja kovin tarkat laskelmat eivät olisi myöskään mielekkäitä täs-

sä käsiteltävän tekniikan ollessa vielä prototyyppiasteella ja energiatarpeiden ja -

ratkaisujen ollessa hyvinkin tilaspesifejä. Valtion bioenergian käyttöönottoa tukeva 

tariffi-, investointituki- ja muu tukipolitiikkakin on vielä murrosvaiheessa. Sähköntuo-

tantotekniikan investointikustannuksen arvioidaan tässä raportissa olevan 30–50 000 

euroa (esim. noin 10 kW:n Stirling-moottori), ja takaisinmaksuaikaa mittaavat laskel-

mat suoritetaan tällä hinnalla. Huomionarvoista on se, että suuremman teholuokan säh-

köntuotantoyksiköt myös maksavat merkittävästi enemmän, ja eri teknologioilla toteu-

tettujen ratkaisujen hinta voi poiketa toisistaan. Uuden teknologian lopullinen hinta 

selviää luonnollisesti vasta kaupallisten sovellusten valmistuessa, ja kaupallisen tuotan-

non käynnistyessä ja tuotannon kasvaessa hinta todennäköisesti aikaa myöten myös 

laskee.  

 

Sähkön hinta on Energiamarkkinaviraston sähkön hintavertailu -verkkopalvelusta (sah-

konhinta.fi) haettu koko maan keskihinta heinäkuussa 2010. Hinta heinäkuussa 2010 

oli 10,73-10,74 senttiä/kWh koko kuukauden ajan. Laskelmissa arvo on pyöristetty 

10,7 senttiin/kWh. Sähkön hintavertailu -laskelmiin oletetuksi käyttäjäksi valittiin maa-

tila, jonka vuotuinen sähkönkulutus olisi 35 000 kWh/vuosi. Tässä yhteydessä tarkas-

teltujen maatilojen sähkönkulutus on poikkeuksetta 35 000 kWh:a suurempi ja on ole-

tettavaa, että niille sähkön hinta on jonkin verran edullisempi.  

 

Tuotanto- ja asuintilojen energiankulutusta ei aina ole pystytty erottelemaan laskelmis-

sa. Asuin- ja tuotantotilojen sijaitessa samassa pihapiirissä on kaikkien tilan toimintojen 

liittäminen yhteiseen lämpökeskukseen yleensä järkevää. Yhä useammin uudet suuret 
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kotieläinyksiköt sijoitetaan kuitenkin kauemmas tilan talouskeskuksesta, eikä yhteisen 

lämpökeskuksen rakentaminen näin ollen ole aina mahdollista. Näitä laskentaan liitty-

viä epätarkkuuksia pyritään korjaamaan laskemalla sähköntuotannon potentiaalia 10 % 

hyötysuhteella. Kaikkiin laskelmiin tulee suhtautua vain karkeina, suuntaa-antavina 

arvioina. 

 

Tässä käsiteltävän Bio-CHP -tekniikan kannalta mielenkiintoisimmat alat ovat siipikar-

ja-, sika- ja puutarhatalous. Vilja- ja karjatiloilla lämpöenergiantuotantotarve ja lämmi-

tysratkaisut ovat vain harvoin sellaisia, että kymmenien tuhansien eurojen investointi 

olisi järkevää toteuttaa vallitsevalla sähkön hintatasolla. Toisaalta jos esimerkiksi karja-

tila on huomattavan suuri, tilalla on huomattava ja pitkäaikainen viljankuivaustarve, tai 

tilalla harjoitetaan muuta yritystoimintaa, joka vaatii huomattavia lämpöenergiamääriä, 

saattaa investointi Bio-CHP -tekniikkaan olla järkevää.  

 

Kasvihuoneet. Kasvihuoneiden energiantarve on esitetyn mukaisesti huomattavan suuri. 

Kasvihuoneviljelijän energia- ja ilmasto-oppaan esimerkkipuutarhoista pienempi 4 400 

m2:n puutarha on selkeästi 3000 m2:n keskimääräistä puutarhaa suurempi, mutta silti 

vielä suhteellisen pieni verrattuna suuriin yli hehtaarin kokoisiin puutarhoihin.   

 

Tällä 4400m2:n puutarhalla lämpöenergiaa kuluu 3100 MWh:a vuodessa. Puutarhalla 

on käytössään 1 MWh:n hakekattila. Olettaen, että kaikki tarvittava lämpöenergia tuo-

tettaisiin haketta polttoaineena käyttävällä Bio-CHP -laitteistolla, jossa sähköntuotan-

non hyötysuhde olisi 10 % polttoaineen energia-arvosta, voitaisiin sähköä tuottaa vuo-

dessa 387 500 kWh:a, joka vastaa hieman alle kuudesosaa puutarhan vuotuisesta 2500 

MWh:n kulutuksesta. Tämän sähkön arvo heinäkuun 2010 markkinahinnalla (n. 0,107 

e/kWh) olisi noin 29 000 euroa.  

 

Siipikarjatilat. Lämpöenergian tarve on siipikarjan kasvatuksen piirissä suurimmillaan 

suurissa broilerikasvattamoissa. Suomessa oli vuonna 2009 103 broilereita kasvattavaa 

tilaa. Keskimäärin suomalaisella broileritilalla on jo miltei 50 000 lintua, mutta tar-

kemmasta tilojen jakaumasta kokoluokittain ei ole valitettavasti saatavilla luotettavaa 

tilastotietoa. Suuret 70 000 -100 000 linnun kasvattamot eivät kuitenkaan ole miten-

kään epätavallisia. 
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50 000 linnun kasvattamon lämpöenergian kulutus on laskennallisesti 500 000 kWh, 

kun lämpöenergian tarpeeksi oletetaan 10 kWh lintupaikkaa kohden vuodessa. 10 

kWh:n kulutuksen oletetaan tässä kuvaavan nykyaikaisen ja varsin energiatehokkaan 

kasvattamon lämpöenergian tarvetta. Sähköenergiaa 50 000 linnun tilan kuluttamasta 

lämpömäärästä saataisiin 10 % hyötysuhteella sähköenergiaa 35 000 kWh. Tuotetun 

sähkön laskennallinen arvo 0,107 e/kWh hinnalla olisi noin 4680 e. Suuremmissa tuo-

tantoyksiköissä tuotetun sähkön määrä ja rahallinen arvo luonnollisesti nousevat yhdes-

sä suuremman lämpöenergian kulutuksen kanssa. Broileritila pystyisi korvaamaan las-

kennallisesti hieman yli neljänneksen tuotannon vaatimasta sähköenergiasta omalla 

tuotannollaan, kun sähkönkulutus on esitetyn 2,5-4 kWh/eläinpaikka/a vaihteluvälin 

alapäässä.  

 

Kalkkunakasvattamoiden energiankulutus seuraa pääpiirteittäin broilerikasvattamoiden 

kulutusta, mutta kokonaisenergiankulutus on osin suhteellisesti pienemmästä koosta 

esitetyistä muista seikoista johtuen broilerikasvattamoita pienempi. Energiankulutuksen 

on arvioitu olevan noin 1,0 litraa polttoöljyä ja 1,5 kWh sähköä kasvatettua lintua koh-

den.   

 

Kulutetun öljyn määrässä mitattu lämmitysenergian tarve on syytä muuttaa tuotetuksi 

lämmöksi ennen laskelmiin ryhtymistä. Tässä oletetaan, että öljykattilan hyötysuhde 

olisi 90 %, jolloin lämpöenergian tarve lintua kohden olisi 9 kWh. Kalkkunakasvatta-

moissa voidaan kasvattaa kolme erää vuodessa, jolloin 9 kWh x 3 = 27 kWh. Sähkö-

energiaa taas kuluu 1,5 kWh x 3 = 4,5 kWh vuodessa.  

 

Näiden laskelmien mukaisesti kalkkunakasvattamo pystyisi tuottamaan hieman alle 

puolet tarvitsemastaan sähköenergiasta itse.  Kalkkunoita kasvatetaan Suomessa noin 

60 tilalla. Tyypillisesti kasvattajalla on Suomen siipikarjaliitto ry:n mukaan 12 000 

lintua. Kalkkunantuotantoa ei julkisesti tilastoida yhtä tarkasti kuin muita suurempia 

maataloustuotannon haaroja.  

 

Lattiakanalassa arvioitu öljynkulutus on noin 1,4 litraa munivaa kanaa kohti vuodessa 

ja kevyen polttoöljyn energiasisältö edelleen 10 kWh. Öljylämmityksen hyötysuhde 
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arvioidaan tässäkin 90 %:ksi, jolloin 14 kWh x 0,9 = 12,6 kWh. Häkkikanalassa läm-

pöenergian kulutus on vain puolet tästä. Perinteiset häkkikanalat tullaan kuitenkin kiel-

tämään EU:n alueella vuoteen 2012 mennessä, jonka jälkeen kanaloiden tulee olla lat-

tia-, kerrosritilälattia- tai virikehäkki -tyyppisiä. Virikehäkkikanalan lämpöenergian 

tarve asettuu todennäköisesti lähemmäs häkki- kuin lattiakanalaa.  

 

10 000 kanan kanala on jo varsin suuri. Suomessa oli vuonna 2009 kaiken kaikkiaan 

1 113 kanalaa, joista yli 10 000 eläimen yksiköitä oli 88 kappaletta. Yli 10 000 kanan 

kanaloilla oli yhteensä 1 648 053 kanaa. Keskimäärin tämän kokoluokan tiloilla oli siis 

18728 kanaa. Suuret kanalat ovat tyypillisesti joko virike- tai perinteisiä häkkikanaloi-

ta. Erikseen eri kanalatyyppejä ei kuitenkaan ole tilastoitu. Seuraavassa taulukossa on 

joka tapauksessa laskettu tuotetun sähkön arvo sekä 10 000 että 18 728 kanan lattiaka-

naloille.   

 

Kanatiloilla on vuonna 2010 keskimäärin 6 000 kanaa. Keskikoon ennustetaan nouse-

van miltei 12 000 kanaan vuoteen 2016 mennessä, mutta Bio-CHP -tekniikan tarjoami-

en säästöjen voidaan vallitsevalla sähkön hintatasolla olettaa olevan merkittäviä vasta 

huomattavasti tätä suuremmissa lattiakanaloissa, tai siinä tapauksessa, että tilalla on 

muuta huomattavaa lämpöenergiaa vaativaa toimintaa.  

    

Sianlihatilat. Suurimpia lämmitysenergian kuluttajia sianlihan tuotannon piirissä ovat 

emakko- ja yhdistelmäsikalat. Yksinomaan lihasikoja kasvattavien sikaloiden lämmi-

tystarve on sen sijaan varsin pieni, koska siat eivät porsasvaiheen ohitettuaan vaadi 

ympäristöltään kovinkaan korkeita lämpötiloja. 

 

Yli 200 eläinpaikan emakkosikaloita oli Suomessa vuonna 2008 yhteensä 170 kappalet-

ta. Näistä tiloista yli 600-paikkaisia oli 39 tilaa, joista edelleen 15 oli yli 1000-

paikkaisia. Yksikkökoko on kuitenkin edelleen suurenemassa ja hyvin suuret yksiköt 

trendin mukaisesti yleistymässä. Todennäköisesti laskelmassa käytetty lämpöenergian-

kulutus kuvaa huonosti suurten emakkosikaloiden energiankulutusta, ja esimerkiksi 

ProAgrian laskelmien mukaan energiatehokkuudeltaan optimoidun 100-paikkaisen 

emakkosikalan lämmönkulutus olisi vain noin 600 kWh/vuosi. Vaikkakin tässä esitet-

tyihin lukuihin tulee suhtautua tietyllä varauksella voidaan kuitenkin todeta, että suur-
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ten yli 500-600 -paikkaisten, emakkosikaloiden joukosta todennäköisesti löytyy poten-

tiaalisia Bio-CHP -tekniikan käyttäjiä. 

 

TTS:n aineistossa, jossa keskiarvoksi lämmitysenergiankulutuksessa saatiin 679 kWh:a 

vuodessa, lämmitysenergiankulutus vaihtelee tilakohtaisesti 200 kWh:n ja 2500 kWh:n 

välillä. Yksikkökoon suurentuessa yli 500 sikapaikkaan, asettuu kulutus tyypillisesti 

enintään 500 kWh:n tasolle. Laskelmien perusteella voidaan olettaa, että esimerkiksi 

Sika – lehden numerossa 2/09 esitelty varsinaissuomalaisen 1500-lihasikapaikan ja 250 

emakon yhdistelmäsikalan tapaiset yksiköt ovat huomattavia energiankäyttäjiä, joilla 

mahdollisesti on myös potentiaalia investoida sähkön- ja lämmön yhteistuotantoon. 

Arviot lihasikalan lämmitysenergian kulutuksesta vaihtelevat välillä 60-240 

kWh/eläinpaikka/a. TTS:n aineiston yksittäisiä tiloja tutkimalla voidaan todeta, että 

suurten yli 1000-paikkaisten sikaloiden lämmönkulutus asettuu yleensä välille 100-200 

kWh/eläinpaikka/a, vaikka sekä tätä pienempiä että suurempia kulutuksia esiintyy. Ai-

neistossa esiintyvien kahden suuren sikatilan, joiden lämpöenergian kulutus nousi aina 

850 000 kWh:in vuodessa, laskennallinen itse Bio-CHP – tekniikalla tuotetun sähkön 

arvo olisi miltei 8 000 euroa vuodessa. Tässä yhteydessä oletetuilla energiantuotanto-

määrillä ja hyötysuhteella sikatila voisi tuottaa tarvitsemastaan sähköstä itse 10-25 % 

tuotantosuunnasta riippuen. Yli 1000 lihasian tiloja oli Suomessa vuonna 2009 87 kap-

paletta. Eläimiä näillä tiloilla oli keskimäärin hieman alle 1500.  

 

Tilojen alueellinen jakautuma 

 

Puutarhat. Kasvihuoneviljelmät painottuvat Etelä- ja Lounais-Suomeen, sekä Pohjan-

maalle. Yhteensä kasvihuoneyrityksiä oli vuonna 2009 1722.  Kasvihuoneista noin 30 

% on 1000-2500 m2 ja noin 35 % yli 2500 m2 kokoisia.  

 

Siipikarjatilat. Broilerintuottajia oli vuonna 2009 103 kappaletta ja heillä oli yhteensä 

miltei 5 000 000 lintua. Broilerintuotanto keskittyy vahvasti Etelä-Pohjanmaalle, Sata-

kuntaan ja Varsinais-Suomeen. Etelä-Pohjanmaalla sijaitsee 34, Satakunnassa 27 ja 

Varsinais-Suomessa 25 broilerinkasvattajaa. Jäljelle jäävät tilat sijaitsevat Pohjanmaal-

la ja Pirkanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla kasvattajan keskimääräinen lintumäärä on yli 

50 000, kun muissa maakunnissa se jää alle 50 000.  
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Kalkkunoita kasvatettiin vuonna 2009 66 tilalla, joilla lintuja oli yhteensä 306 113, eli 

keskimäärin n. 4640. Kalkkunankasvatus sijoittuu maantieteellisesti samoille alueille 

kuin broilerinkasvatuskin.  

 

Kanoja oli vuonna 2009 yhteensä 1113 tilalla. Keskimäärin tilalla oli 2629 kanaa. 

Voimallisimpana kananmunantuotannon alueena erottuu Varsinais-Suomi, jossa tilalla 

kananmunia tuottavia tiloja oli 277 ja yhdellä tilalla keskimäärin 6 337 kanaa. Suurim-

paan tilastoituun luokkaan kuuluvista eli yli 10 000 kanan 88 tilasta Varsinais-

Suomessa sijaitsi 56 kappaletta. Tämän kokoluokan varsinaissuomalaisilla tiloilla oli 

keskimäärin 20 000 kanaa. Muita merkittäviä kananmunantuotanto alueita ovat Sata-

kunta, Häme ja Pohjanmaa.  

 

Sikatilat. Sikataloutta harjoitti Suomessa vuonna 2009 yhteensä 1 954 maatilaa. Kes-

kimäärin suomalaisella sikatilalla oli noin 252 lihasikaa. Sikatilat keskittyvät pitkälti 

samoille alueille siipikarjanlihatuottajien kanssa, eli Varsinais-Suomeen, Etelä-

Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Satakuntaan. Keskimääräinen tilakoko oli vuonna 2009 

suurimmillaan Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. 

 

Hyvin suuria yli 1000 lihasian tiloja oli 87 kappaletta ja niistä suurin osa sijoittui niille 

alueille missä sianlihantuotanto oli kaikkein intensiivisintä. Emakoita kasvattavien tilo-

jen jakaumasta ei ole valitettavasti tarkempaa tietoa saatavilla, mutta emakoita oli yh-

teensä 168 628 kappaletta 1 689 tilalla. Keskimäärin tilalla oli siten noin 100 emakkoa. 

Yli 500 emakon tiloja oli 49 kappaletta, joista 15 tilalla emakoita oli yli 1 000 kappalet-

ta. Yhdistelmäsikaloita, joissa on sekä emakoita että lihasikoja ei ole tilastoitu erikseen, 

eikä niiden lukumäärästä ole tarkkaa tietoa.  

 

Yhteenveto 

 

Yleisesti ottaen kotieläintilojen määrän odotetaan vähenevän nykyisestä noin 

20 000:sta alle 16 000:een seuraavan viiden vuoden aikana. Tilojen keskikoon ennuste-

taan samanaikaisesti kasvavan noin 50 %. Sianlihantuottajista tuotantoa aikoo vuoden 

2016 jälkeen jatkaa 77 % ja kananmunantuottajista vain 61 %. Suurin osa tuotannon 
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lopettavista kananmunantuottajista lopettaa jo vuonna 2012 kanojen häkkikasvatuskiel-

lon astuessa voimaan. 

 

Investointisuunnitelmat ovat yleisimpiä suurimmilla tiloilla. Yli puolet yli 300 emakon 

ja 40 % yli 1000 lihasian sikaloista suunnittelee investoivansa vuoteen 2016 mennessä. 

Keskimäärin investointeja suunnittelee joka viides sikatila. Tuotannon lisäämistä suun-

nittelee jatkavista tiloista noin viidennes. Tuotantoa kasvattamaan pyrkivien investoin-

tien toteutuessa tilakoko nousisi investoivilla tiloilla keskimäärin 140 emakosta ja va-

jaasta 900 lihasiasta aina 260 emakkoon ja 1 600 lihasikaan. 

 

Yli sadan kanan tilojen määrän ennustetaan pienenevän noin 580:stä noin 330:een vuo-

teen 2016 mennessä. Samalla keskimääräisen tilakohtaisen kanamäärän odotetaan kas-

vavan noin 6 000:sta aina vajaaseen 12 000 kanaan saakka. Investointeja suunnitellaan 

yleisimmin yli 10 000 kanan tiloilla, joista yli 80 % suunnittelee investoivansa tuotan-

toon seuraavan viiden vuoden aikana. 

 

Edellä kuvatun kaltaisen kehityskulun odotetaan jatkuvan myös muilla maataloustuo-

tannon aloilla. Suurten sika- ja siipikarjatilojen lisäksi yhä suuremmat vilja- ja karjatilat 

käyvät tavallisemmiksi. Suureneva tilakoko tarkoittaa tietysti myös entistä suurempia 

paikallisia energiantarpeita ja siten todennäköisesti myös suurempaa halukkuutta inves-

toida vaihtoehtoisiin energianlähteisiin. 

 

Pienen skaalan bio-polttoaineilla tapahtuvalle sähkön ja lämmön yhteistuotannolle 

otollisimpia tuotannonaloja ovat kasvihuoneviljely, sekä sian- ja siipikarjankasvatus. 

Kasvihuoneyritykset ovat jo keskikokoisina huomattavia lämpö- ja sähköenergian tuot-

tajia. Siipikarjankasvatuksessa suurin potentiaali on suurehkoissa broilerinkasvatusyk-

siköissä. Suurten emakko- ja yhdistelmäsikaloiden energiankulutus on myös huomatta-

vaa. Tilakohtaiset vaihtelut energian kulutuksessa ja energiaratkaisuissa ovat huomatta-

via. Tässä raportissa suoritetut tuotannonalakohtaiset säästöjä arvioivien laskelmien 

tulokset ovat vain suuntaa-antavia.  

 

Tällä hetkellä voimassa oleva investointitukien myöntämiskäytäntö ei sovellu erityisen 

hyvin energiaratkaisuihin liittyviin investointeihin. Maatalouden investointitukien 
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myöntämisperusteena toimii investoinnin pinta-ala. Lämpökeskuksen pinta-ala on kus-

tannuksiin nähden pieni. 

 

3.1.2 Teollisuus ja kiinteistöt 

 

Pienen ja keskisuuren teollisuuden kiinteistöt 

 

Pienen ja keskisuuren teollisuuden kiinteistöt ovat hyvin monitahoinen ryhmä, johon 

sisältyy yrityskohtaisesti yksi tai useampi rakennus ja vaihteleva määrä prosessiläm-

mön  ja  sähkön  tarvetta.  Yhteinen  tekijä  on  kuitenkin  se,  että  yrityksen  pitäisi  pystyä  

kohdistamaan suhteellisen pienet resurssinsa ydinliiketoimintaan. Tällöin energiantuo-

tanto olisi luontevaa ulkoistaa. 

 

Joitakin vuosia sitten Motiva arvioi, että 6000–10000 pk-yritysten kiinteistöä olisi 

mahdollisia lämpöyrittäjien tuotantokohteita keskimääräisen lämpötehontarpeen ollessa 

500 kW. Näistä ei ole kuitenkaan kovin tarkkaa tietoa olemassa, koska pk-yrityskenttä 

on jatkuvassa muutoksessa luonnostaan. Karkeasti voidaan kuitenkin arvioida, että 

2000-3000 pk-yritystä voisi olla soveliaita hyödyntämään pienen mittakaavan sähkön ja 

lämmön yhteistuotantoa. Energiantuotanto (ja mahdollisesti investointi) olisi luontevaa 

ulkoistaa energiayrittäjälle. Tällöin voidaan kenttäkokemusten perusteella karkeasti 

arvioida laitosten keskisähkötehoksi noin 100 kW. 

 

Ennakolta arvioiden kannattavimpia CHP-laitoskohteita olisivat yritykset, joilla on suh-

teellisen tasainen energiantarve: tällöin laitoksen tehomitoitus on varsin yksinkertaista, 

eikä tuotantomäärissä tule yllätyksiä toisin kuin sellaisissa kohteissa, joissa tehontar-

peiden äkilliset vaihtelut saattavat tuoda häiriöitä kattilalaitoksen toimintaan. 

 

Suuret kiinteistöt 

 

Tyypillisiä kiinteistökohtaiselle biolämmölle sopivia rakennuksia ovat muun muassa 

erilaiset kuntien omistamat kiinteistöt, kuten koulut ja terveyskeskukset, jos nämä eivät 

ole kytkettyjä kaukolämpöön. Samoin monet palvelualan kiinteistöt, kuten liikekeskuk-
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set ja kylpylät ovat soveliaita biolämmölle ja lämpöyrittäjätoiminnalle. Näistä osa on 

sitten myös mahdollisia pien-CHP –tuotantokohteita.  

 

Tästä kohderyhmästä ei ole tiedossa lukumääräarvioita, mutta karkeasti voidaan olettaa, 

että kussakin Suomen noin 400 kunnassa on muutama tällainen erillislämpökohde, ja 

että yksi näistä olisi mahdollinen pien-CHP –kohde. Täten kiinteistöjen CHP-

potentiaali olisi noin 400 laitosta. Koska nämä kuitenkin olisivat ajallisesti hyvin vaih-

televan lämmöntarpeen ehdoilla ajettavia laitoksia, olisivat niiden tehomitoitus ja kan-

nattavuus huomattavasti vaikeampia arvioida.      

 

3.1.3 Aluelämpökeskukset 

 

Aluelämpölaitokset ovat kaikkein tyypillisimpiä lämpöyrittäjäkohteita Suomessa: noin 

450 lämpöyrittäjyyskohteesta arviolta puolet on lämpöteholtaan 0,5-2 MW olevia alue-

lämpölaitoksia. Nämä käyttävät lähes poikkeuksetta pääpolttoaineenaan metsähaketta 

ja lämmittävät taajaman lämpöverkoston kautta 10-20 kiinteistöä. Laitoksista yhä suu-

rempi osa on myös lämpöyrittäjien omistuksessa, joten liiketoiminnan laajentaminen 

verkostoa laajentamalla tai esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon siirtymällä 

kiinnostaa yrittäjiä. 

 

Näissä olemassa olevissa aluelämpölaitoksissa käytetään tavallisesti melko perinteistä 

biolämpötekniikkaa, joten jonkin pienen kokoluokan sähköntuotantoyksikön lisäämi-

nen lämpökattilaan on sangen haasteellista. Osassa laitoksista se olisi kuitenkin mah-

dollista pienehköin kattilamuutoksin. Lukumäärää on vaikea arvioida, mutta teknisesti 

se lienee mahdollista noin puoleen nykylaitoksista. Kannattavuus tuo lisää haasteita, 

sillä kaukolämpötehon tarve määrää täysin kattiloiden ajoa. Koska lämmöntarpeen ajal-

linen vaihtelu näissä pienissä verkostoissa voi olla hyvinkin suurta, on sähköntuotan-

toyksikön tehomitoituksen optimointi haastavaa. Oletetaan kuitenkin edellisen perus-

teella, että nykyisistä aluelämpölaitoksista noin 100 olisi mahdollisia CHP-kohteita 

tuottaen sähköä joko verkkoon voimaan tulevan uuden takuuhintajärjestelmän eli syöt-

tötariffin turvin tai tuottaen laitoksen omakäyttösähkön. Viimemainittu saattaa olla 

houkutteleva vaihtoehto pyrittäessä välttämään verkkosähkön saannissa paikallisesti 
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mahdollisesti esiintyviä sähkökatkoksia. Tällaiset katkokset saattavat aiheuttaa turhia 

välillisiä kuluja hälytysten ja laiterikkojen muodossa. 

 

Uusia aluelämpökeskuksia rakennetaan edelleen tasaista tahtia, ja potentiaalia on edel-

leen muutamia satoja.  Arviolta näistä uusista laitoksista voi olla mahdollisia CHP-

laitoksia jopa 200, kun voidaan jo ennakolta selvittää kohteessa yhteistuotantomahdol-

lisuus ja varautua siihen teknisesti.  

 

3.2 Markkinapotentiaali Kaakkois-Suomessa 

 

Maa- ja puutarhatalous 

 

Seuraavassa on esitetty arvio kaakkoissuomalaisten maatilojen CHP-tuotannon potenti-

aalista pohjautuen v. 2009 kerättyihin kunnallisiin tilalukuihin ja niistä arvioituihin 

isompien tilojen määriin. On kuitenkin huomioitava, että näiden CHP-laitosten kannat-

tavuuksia on erittäin vaikea yleistävästi arvioida, eikä myöskään tilojen (todennäköises-

ti vähenevää) kokonaislukumäärää tulevaisuudessa ole tarkemmin ennakoitu eli CHP-

potentiaaliarvio on suuntaa antava. 

 

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa oli vuonna 2009 yhteensä 4100 maatilaa, joista 10 

% arvioitiin suureksi tai suurehkoksi tilaksi. Näistä puolella oma sähköntarve arvioitiin 

niin suureksi, että oma sähköntuotanto voisi olla kannattavaa ja teknisesti mahdollista 

lähivuosina. Täten Kaakkois-Suomessa maatilojen CHP-potentiaaliksi arvioitiin noin 

200 kpl sähkötehon ollessa 5-50 kW.  Kasvihuoneet, joissa on kasvua edistävä valais-

tus, tarvitsevat suurimmat tehot, muu maatalous selvästi pienemmät. Useimmilla näistä 

tiloista on jo valmiiksi hakelämmitys, joten sähköntuotantotekniikan tulisi olla soveltu-

vaa liitettäväksi tavalliseen lämpökattilaan pienin rakennemuutoksin.  

 

Teollisuus ja kiinteistöt 

 

Kaakkois-Suomessa pk-teollisuus on kaikkiaan erittäin haastava sektori arvioida toi-

minnan määrältä, laadulta ja tulevaisuudennäkymiltään. Moni alueen pk-yritys on toi-
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minut metsäteollisuuden alihankkijana, ja koska metsäteollisuuslaitoksia on alueella 

lakkautettu, on myös pk-teollisuus ajautunut rakennemuutoksiin. 

 

Suhteutettuna koko maan lukemiin ja Kaakkois-Suomen kuntarakenteeseen voidaan 

arvioida karkeasti, että pk-teollisuuden kiinteistöistä noin 40 voisi kymmenen vuoden 

sisällä ryhtyä CHP-tuotannon hyödyntäjiksi. 

 

Isoissa, kaukolämmön ulkopuolella olevissa kiinteistöissä hyödyntäjiä olisi yksittäisiä 

kohteita johtuen mitoitushaasteista ajettaessa laitosta pääosin lämmöntarpeiden mu-

kaan. Tyypillisinä esimerkkeinä yhteistuotantokohteista voisivat olla alueen kylpylät.   

 

Aluelämpökeskukset 

 

Kaakkois-Suomen pienistä taajamista hakkeella toimivat aluelämpölaitokset löytyvät 

nykyisin Pyhtään Siltakylästä, Miehikkälän kirkonkylästä, Iitin Kausalasta, Lemin, 

Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Parikkalan kirkonkyliltä sekä Parikkalan Akonpohjasta. 

Näihin kaikkiin laitoksiin olisi periaatteessa mahdollista yhdistää pieni sähköntuotan-

toyksikkö, joka useimmissa tapauksissa tuottaisi laitoksen omakäyttösähkön, isommis-

sa sähköä verkkoon.    

 

Vastaavia uusia aluelämpöverkostoja ja niihin liittyviä biokattiloita voisi olla alueen 

pientaajamissa vielä kymmenkunta lisää eli kaikkiaan pien-CHP – potentiaalia olisi 

noin 20 laitosta. 

 

3.3 Kaakkois-Suomen ja Itä-Uudenmaan primääriset bioenergialähteet 

Raportin sisältö on rajattu muun muassa maantieteellisesti ja ajallisesti. Maantieteelli-

sestä näkökulmasta tutkimus keskittyy kolmeen pääalueeseen, jotka ovat Etelä-Karjala 

ja Kymenlaakso (yhdessä Kaakkois-Suomi) sekä Itä-Uusimaa. Kaakkois-Suomen ja 

Itä-Uudenmaan ulkopuolelle raportin tarkastelu ei ulotu muuten kuin mahdollisissa 

saatujen tutkimustulosten vertailussa koko Suomen arvioihin nähden. Maakuntakoh-

taisten arvioiden ohella tutkimuksessa tarkastellaan kuntakohtaisia bioenergiapotentiaa-
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leja mahdollisuuksien mukaan. Raportti on rajattu myös siten, että kuntakohtaiset tar-

kastelut ovat sen tarkinta antia.  

 

Ajallisella rajauksella tarkoitetaan tässä sitä, että perusteelliset historiakatsaukset ja 

epävarmat tulevaisuuden skenaariotarkastelut sivuutetaan. Tarpeen vaatiessa voidaan 

kuitenkin ottaa varovaisesti kantaa tulevaisuuden näkymiin, vaikka se ei raportin varsi-

nainen tarkoitus olekaan. Tietyissä laskelmissa sovelletaan erilaisia keskiarvoja, kuten 

vuosien 2000 ja 2008 välisen ajan hakkuutietoja mahdollisimman luotettavan arvion 

saamiseksi. Näin ollen aikahorisontti on pääasiallisesti nykyhetkessä ja välittömässä 

lähitulevaisuudessa. 

 

Raportti keskittyy erityisesti seuraaviin bioenergian muotoihin: peltoenergiaan ja met-

säenergiaan. Näistä ensimmäiseen lukeutuvat olki ja ruokohelpi. Jälkimmäiseen kuulu-

vat kannot ja juurakot, hakkuutähteet ja pienpuu.  Rajauksena tutkimuksessa on myös 

se, että keskitytään keskitetyn energiantuotannon sijasta hajautettuun tuotantoon pienis-

sä laitosyksiköissä. 

 

3.3.1 Metsäenergiapotentiaali 

 

Laskentaperusteet 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavan metsähakkeen raaka-aineena ovat kannot ja juura-

kot, hakkutähteet sekä pienpuu, joiden potentiaaleja tutkimus pyrkii selvittämään. Met-

sätähdehaketta saadaan kannoista ja juurakoista sekä hakkuualoilta kerättävistä hakkuu-

tähteistä, joita ovat oksat, latvukset ja raivauspuu. Kokopuuhake valmistetaan pien-

puusta, jota saadaan ensisijaisesti nuoren metsän kunnostus- sekä ensiharvennusleimi-

koilta mutta mahdollisesti myös taimikonhoitoaloilta. Kantopotentiaalitarkasteluun on 

otettu huomioon ainoastaan kuusikannot. Mäntykannot on jätetty tarkastelujen ulko-

puolelle niiden epäpuhtauksien sekä korjuusta aiheutuvien ekologisten haittojen vuoksi. 

 

Vuotuiset metsäenergiapotentiaalit on laskettu kolmella tasolla, jotka ovat teoreettinen 

potentiaali, teknistaloudellinen potentiaali sekä kaupallinen potentiaali. Teoreettinen 

potentiaali perustuu tilastoituihin metsäkeskusten tukkipuukertymiin, joista tietyin ole-
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tuksin lasketaan metsäenergiakertymät kuntatasolle. Teknistaloudellinen potentiaali 

rajaa teoreettisesta potentiaalisesta pois teknistaloudellisesti hyödyntämättömissä ole-

van osan. Kaupallista potentiaalia laskettaessa on huomioitu teknistaloudellisesta po-

tentiaalista ainoastaan ne metsänomistajat, jotka ovat valmiita myymään energiapuuta 

itse määrittelemällään hinnalla. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) (2001) 

tekemän kyselytutkimuksen mukaan myyntihaluttomuuteen merkittävimmät syyt ovat 

alhaiseksi koettu kysyntä, niukat tiedot ostajista ja epätyydyttävä hinta. Tämän raportin 

tuloksina esitellään pääsääntöisesti ainoastaan teknistaloudelliset potentiaalit. 

 

Tukkipuukertymät sekä metsänhoitoleimikoiden alat ovat tilastoitu metsäkeskustasolla. 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kunnat kuuluvat Kaakkois-Suomen metsäkeskukseen. 

Itä-Uudenmaan kunnista Askola, Myrskylä ja Pukkila kuuluvat Häme-Uudenmaan 

metsäkeskukseen. Loput Itä-Uudenmaan kunnista kuuluvat Etelärannikon metsäkes-

kukseen. (Metla 2009) Laskennassa tämä järjestely täytyy huomioida siten, että ensin 

täytyy selvittää kuntatason tiedot, minkä jälkeen päästään käsiksi maakuntatason tietoi-

hin. 

 

Seuraavissa alakohdissa on esitetty metsäenergiapotentiaalin laskentamenetelmät. Näis-

sä kappaleissa ovat myös esimerkkilaskelmat Lappeenrannan kunnasta, jotta laskenta-

menetelmät ja kaavojen käyttö selventyisivät. Esimerkkilaskelmissa Lappeenrantaan ei 

ole huomioitu Joutsenoa, sillä sen potentiaalit käsitellään tässä tutkimuksessa erillään. 

Muiden kuntien laskenta etenee vastaavalla tavalla, joten niiden kohdalla laskentaa ei 

käydä tarkemmin erittelemään. 

 

Kuusikanto- ja juurakkopotentiaalin laskenta 

 

Teoreettinen kuusikantopotentiaalipotentiaali lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

%27kuusitukki
smetsakesku

smetsäkesku

kunta
enteoreettin K

A
AP , missä   (1) 

 

kuntaA = kuusipuun määrä kunnan metsämaalla [km2] 

smetsäkeskuA = kuusipuun määrä metsäkeskuksen metsämaalla [km2] 
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kuusitukki
smetsakeskuK = metsäkeskuksen kuusitukin hakkuukertymä 

  

Oletuksena on, että kannon kuivamassa on 27 % rungon kuivamassasta, kun huomioon 

on otettu vähintään 5 cm paksuiset juurakot (Hakkila 2004). Lisäksi oletetaan, että 

kunnan alueelta hakattavien kuusitukkien määrä on verrannollinen kuusipuun vallitse-

vuuteen kunnan metsämaalla. Tiedot kuusipuun vallitsevuudesta kunnittain ja hakattu-

jen kuusitukkien määrä on saatu Metsäntutkimuslaitoksen (2009) (Metla) tilastopalve-

lusta. Kuusipuun vallitsevuus kuntatasolla kertoo, kuinka suuri osuus metsäkeskuksen 

kuusikkopinta-alasta on kunnan alueella (Taulukko 1). Lappeenrannan alueella kuusen 

vallitsevuus on 194 neliökilometriä. Lappeenranta kuuluu Kaakkois-Suomen metsäkes-

kukseen, jonka kuusen vallitsevuus on 2473 neliökilometriä. Näin ollen Lappeenrannan 

alueella on 7,8 % (= 194 / 2473 * 100 %) koko Kaakkois-Suomen kuusipinta-alasta. 

 

Taulukossa 2 näkyvät keskimääräiset vuotuiset kuusitukkikertymät metsäkeskuksittain. 

Keskiarvo on laskettu vuosien 2000 - 2008 hakkuutilastoista, jotka ovat niin ikään saa-

tavana Metlan tilastopalvelusta. 

 

Taulukko 1: Kuntien kuusipuun määrät %-osuuksina metsäkeskusten puulajien määristä (Metla 

2009) 

Etelä-Karjala   Kymenlaakso   Itä-Uusimaa   
Lappeenranta 7,8 % Kotka 2,4 % Askola 1,5 % 
Joutseno 3,1 % Kuusankoski 1,0 % Lapinjärvi 7,7 % 
Imatra 1,5 % Anjalankoski 6,7 % Liljendal 2,6 % 
Rautjärvi 4,1 % Hamina 5,6 % Loviisa 1,0 % 
Luumäki 7,3 % Kouvola 0,3 % Myrskylä 1,4 % 
Parikkala 5,7 % Valkeala 7,4 % Pernaja 10,4 % 
Savitaipale 4,0 % Iitti 6,8 % Porvoo 16,0 % 
Ruokolahti 8,9 % Pyhtää 3,2 % Pukkila 0,9 % 
Taipalsaari 2,8 % Elimäki 3,9 % Ruotsinpyhtää 6,0 % 
Lemi 2,2 % Jaala 3,7 % Sipoo 8,0 % 
Ylämaa 3,5 % Virolahti 2,8 %     
Suomenniemi 1,7 % Miehikkälä 3,7 %     
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Taulukko 2: Vuotuinen kuusitukkikertymä, keskiarvot 2000-2008 (Metla 2009) 

Metsäkeskus Kuusitukkikertymä [m3] 

Kaakkois-Suomi 1 119 000 

Häme-Uusimaa 341 000 
Etelärannikko 2 118 000 

 

 

Jotta kaavan (1) käyttö havainnollistuu, seuraavaksi on laskettu esimerkki, kuinka Lap-

peenrannan (Joutsenoa ei huomioitu) teoreettinen kuusikantopotentiaali lasketaan. Lap-

peenranta kuuluu Kaakkois-Suomen metsäkeskukseen ja kunnan alueella on 7,8 % 

metsäkeskuksen kuusikkopinta-alasta. Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueelta ker-

tyy vuosittain keskimäärin 1 119 000 kuutiota kuusitukkia. Näin ollen Lappeenrannan 

teoreettinen kuusikantopotentiaali lasketaan seuraavasti: 

 

amamK
A

AP kuusitukki
smetsakesku

smetsäkesku

kunta
enteoreettin /23500%27/1119000%8,7%27 33  

 

Jos oletetaan kuusen teholliseksi lämpöarvoksi 2,1 MWh / kuutio, niin lämpöyksiköinä 

Lappeenrannan teoreettiseksi potentiaaliksi saadaan noin 50 GWh. Teknistaloudelli-

seen potentiaaliin päästään teoreettisesta potentiaalista huomioimalla, että 65 % kuusi-

tukin päätehakkuualoista soveltuu kantojen keruuseen ja 5 % tästä alasta korjuun estä-

vät ekologiset syyt (Helynen et al. 2007). Teknistaloudellinen potentiaalin laskentakaa-

va on siis seuraava: 

 

%95%65teorudellinenteknistalo PP .    (2) 

 

Kaupallinen potentiaali saadaan seuraavasti: 

 

%68udellinenteknistalonkaupalline PP ,    (3)

       

missä 68 % on tarjontahalukkuuskerroin, joka kuvaa myyntihalukkaiden metsänomista-

jien metsäpinta-alojen suhdetta maakunnan kokonaismetsäpinta-alaan. Tarjontahaluk-

kuuskertoimessa on huomioitu ainoastaan ne metsänomistajat, jotka ovat valmiita 

myymään energiapuuta itse määrittelemällään hinnalla. (Maidell et al. 2008) On kui-
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tenkin olemassa metsänomistajia, jotka ovat valmiita luopumaan energiapuusta vastik-

keetta (Rämö et al. 2001), joten kaupallista potentiaalia voidaan pitää varsin pessimisti-

senä. Lappeenrannan teknistaloudellinen kuusikantopotentiaali on kaavan (2) mukaan 

laskettuna 31 GWh; kaupallinen potentiaali kaavan (3) mukaan 21 GWh. 

 

Hakkuutähdepotentiaalin laskenta 

 

Teoreettinen hakkuutähdepotentiaali saadaan kaavasta: 

 

ehakkuutähdtukkipuu
smetsäkesku

kunta
enteoreettin KK

A
AP    (4) 

 

missä    

 

kuntaA = puulajin määrä kunnan metsämaalla [km2] 

smetsäkeskuA = puulajin määrä metsäkeskuksen metsämaalla [km2] 

tukkipuuK = metsäkeskuksen tukkipuukertymä [m3] 

ehakkuutähdK = hakkuutähdekertymä [m3] / hakattu tukkipuu [m3] 

 

Hakkuutähdepotentiaalia kertyy kolmesta puulajista: kuusesta, männystä sekä lehti-

puusta. Näin ollen potentiaalin laskenta vaatii jokaiselle kunnalle tiedot puulajien val-

litsevuudesta, joiden avulla keskimäärin vuositasolla kertyneet tukkipuut jaetaan kunta-

kohtaisiksi kunkin puulajin osalta. Alla olevissa taulukoissa (taulukot 3, 4 ja 5) ovat 

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan kuntien puulajien määrät prosent-

tiosuutena metsäkeskuksen puulajien määrästä. Tämä osuus saadaan laskettua jakamal-

la kunnan puulajien vallitsevuus pinta-alayksikköinä metsäkeskuksen vastaavista lu-

vuista. 

 

Puulajien vallitsevuuden lisäksi hakkuutähdepotentiaalien laskentaan tarvitaan tiedot 

tukkipuukertymistä ja hakkuutähdekertymästä hakattua tukkipuukuutiometriä kohti. 

Tukkipuukertymätiedot ovat keskiarvoja vuosilta 2000 - 2008 ja perustuvat Metlan 

tilastoimiin markkinahakkuutietoihin (Taulukko 6). Puulajikohtaiset hakkuutähdeker-

tymätiedot ovat taulukossa 7. 
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Taulukko 3: Etelä-Karjalan puulajit %-osuuksina metsäkeskuksen puulajien määristä 

Kunta Kuusi Mänty Lehtipuu 

Lappeenranta 7,8 % 6,4 % 5,5 % 

Joutseno 3,1 % 2,0 % 3,7 % 

Imatra 1,5 % 0,9 % 1,9 % 

Rautjärvi 4,1 % 2,9 % 5,2 % 

Luumäki 7,3 % 8,1 % 3,8 % 

Parikkala 5,7 % 2,4 % 8,4 % 

Savitaipale 4,0 % 6,1 % 4,5 % 

Ruokolahti 8,9 % 10,4 % 10,5 % 

Taipalsaari 2,8 % 3,6 % 4,5 % 

Lemi 2,2 % 1,8 % 2,2 % 

Ylämaa 3,5 % 4,4 % 1,7 % 

Suomenniemi 1,7 % 3,9 % 2,1 % 
 

 

Taulukko 4: Kymenlaakson puulajit %-osuuksina metsäkeskuksen puulajien määristä 

Kunta Kuusi Mänty Lehtipuu 

Kotka 2,4 % 2,1 % 2,7 % 

Kuusankoski 1,0 % 0,7 % 1,3 % 

Anjalankoski 6,7 % 6,1 % 3,5 % 

Hamina 5,6 % 5,9 % 2,7 % 

Kouvola 0,3 % 0,2 % 0,4 % 

Valkeala 7,4 % 8,9 % 5,0 % 

Iitti 6,8 % 3,9 % 5,1 % 

Pyhtää 3,2 % 2,2 % 2,4 % 

Elimäki 3,9 % 1,6 % 2,2 % 

Jaala 3,7 % 4,8 % 4,2 % 

Virolahti 2,8 % 3,9 % 1,6 % 

Miehikkälä 3,7 % 4,6 % 1,7 % 
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Taulukko 5: Itä-Uudenmaan puulajit %-osuuksina metsäkeskuksen puulajien määristä 

Kunta Kuusi Mänty Lehtipuu 

Askola 1,5 % 1,1 % 1,1 % 

Lapinjärvi 7,7 % 3,1 % 4,1 % 

Liljendal 2,6 % 1,1 % 1,2 % 

Loviisa 1,0 % 0,7 % 0,5 % 

Myrskylä 1,4 % 1,2 % 1,2 % 

Pernaja 10,4 % 5,4 % 5,8 % 

Porvoo 16,0 % 6,8 % 8,4 % 

Pukkila 0,9 % 0,7 % 0,9 % 

Ruotsinpyhtää 6,0 % 3,5 % 4,1 % 

Sipoo 8,0 % 3,6 % 6,5 % 
 

Taulukko 6: Keskimääräiset vuosihakkuut (2000-2008) 

Metsäkeskus Kuusi [m3] Mänty [m3] Lehtipuu [m3] 

Kaakkois-Suomi 1 119 000 900 000 103 000 

Häme-Uusimaa 341 000 203 000 33 000 

Etelärannikko 2 118 000 632 000 155 000 
 

Taulukko 7: Saatavat hakkuutähdekuutiot (Maidell et al. 2008) 

 Mänty Kuusi Lehtipuu 

ehakkuutähdK [m3] 0,21 0,44 0,21 

 

 

Lappeenrannan kunnan alueella on 7,8 % Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueen 

metsämaan kuusista, 6,4 % männyistä ja 5,5 % lehtipuista (Taulukko 3). Kuusitukkia 

hakataan Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella vuosittain keskimäärin 1 119 000 

kuutiota, mäntytukkia 900 000 kuutiota ja lehtipuuta 103 000 kuutiota (Taulukko 6). 

Hakatulta mäntytukkikuutiolta saadaan hakkuutähdettä 0,21 kuutiota, kuusitukkikuuti-

olta 0,44 ja lehtipuukuutiolta 0,21. Lappeenrannan teoreettinen hakkuutähdepotentiaali 

on tällöin kaavan (4) mukaan: 

./1003,221,0103000%5,5

9,121,0900000%4,6244,01119000%8,7

3

3

3

3

3

3

aGWh
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MWh
a

m
m
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a

m
m
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a
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Teknistaloudellisen hakkuutähdepotentiaalin osuus teoreettisesta hakkuutähdepotenti-

aalista vaihtelee kirjallisuudessa välillä 0,33 - 0,46 (Maidell et al. 2008). Tässä tarkaste-

lussa teknistaloudellinen potentiaali teoreettisesta potentiaalista on 0,40 eli 

 

%40enteoreettinudellinenteknistalo PP .    (5) 

 

Kaupallinen potentiaali saadaan hakkuutähteiden osalta samalla tavalla kuin kantopo-

tentiaalikin kohdalla. Kaupallisen hakkuutähdepotentiaalin kaava on seuraavanlainen: 

 

%68udellinenteknistalonkaupalline PP , missä 68 % on tarjontahalukkuuskerroin. (6) 

     

Lappeenrannan kunnan teknistaloudellinen hakkuupotentiaali on siis 40 % 97 GWh:sta 

eli noin 39 GWh vuodessa. Kaupallinen potentiaali on 68 % 39 GWh:sta eli noin 27 

GWh vuodessa. 

 

Pienpuupotentiaalin laskenta 

 

Pienpuun teoreettinen potentiaali saadaan kaavasta: 

 

leimikkoenergiapuu
smetsäkesku

kunta
enteoreettin AK

A
AP , missä   (7) 

 

kuntaA = kunnan metsämaa-ala [km2] 

smetsäkeskuA = metsäkeskuksen metsämaa-ala [km2] 

energiapuuK = energiapuukertymä [m3] / leimikon pinta-ala [ha] 

leimikkoA = metsäkeskuksen leimikkoala [ha] 

 

Pienpuupotentiaalin laskennan lähtöarvoiksi tarvitaan kuntien metsämaa-alat (Taulukko 

8), metsäkeskusten metsämaa-alat (Taulukko 9), energiapuukertymät (Taulukko 10) 

sekä metsäkeskusten leimikkoalat (Taulukko 9). Kuntien ja metsäkeskusten metsämaa-

pinta-alat ovat saatavana Metlan (2009) tilastopalvelussa Valtakunnan metsien inven-
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tointi -tilastoista.  Leimikkoalat metsäkeskuksittain ovat niin ikään saatavilla Metlan 

tilastopalvelusta Metsän hoito -osiosta. Tässä tutkimuksessa käytetään vuoden 2008 

metsänhoidollisia leimikkoaloja ja oletetaan niiden vastaavan keskimääräisen vuoden 

aloja. Leimikkokohtaiset energiapuukertymät ovat PTT: n arvioita, johon on päädytty 

raportissa Metsäenergiapotentiaalit Suomen maakunnissa (2008) varsin laajan kirjalli-

suustutkimuksen perusteella. Kertymiä on laskettu kahdella tasolla: teoreettinen kerty-

mä ja teknistaloudellinen kertymä (Taulukko 10). 

 

Taulukko 8: Maakuntien metsämaa-alat (Metla 2009) 

Etelä-Karjala [km2] Kymenlaakso [km2] Itä-Uusimaa [km2] 

Lappeenranta 535 Kotka 177 Askola 122 

Joutseno 200 Kuusankoski 67 Lapinjärvi 172 

Imatra 94 Anjalankoski 479 Liljendal 58 

Rautjärvi 280 Hamina 425 Loviisa 27 

Luumäki 585 Kouvola 20 Myrskylä 124 

Parikkala 230 Valkeala 633 Pernaja 258 

Savitaipale 416 Iitti 393 Porvoo 364 

Ruokolahti 785 Pyhtää 201 Pukkila 75 

Taipalsaari 274 Elimäki 193 Ruotsinpyhtää 161 

Lemi 156 Jaala 345 Sipoo 196 

Ylämaa 302 Virolahti 262    

Suomenniemi 240 Miehikkälä 316    

Yhteensä 4097   3511   1557 
 

Taulukko 9: Metsämaa- ja metsänhoidolliset leimikkoalat 2008 (Metla 2009) 

 

Metsäkeskus Metsämaata [km2] Leimikko Ala [ha] 

Kaakkois-Suomi 7801 Taimikonhoito 9162 

    Nuoren metsän kunnostus 3757 

    Ensiharvennus 16582 

Häme-Uusimaa 9374 Taimikonhoito 11661 

    Nuoren metsän kunnostus 5622 

    Ensiharvennus 16459 

Etelärannikko 3657 Taimikonhoito 5362 

    Nuoren metsän kunnostus 3447 

    Ensiharvennus 7868 
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Taulukko 10: Leimikkokohtaiset energiapuukertymät (Maidell et al. 2008) 

Leimikkoluokka Teoreettinen energiapuukerty-

mä [m3 / ha] 

Teknistal. energiapuukertymä 

[m3 / ha] 

Taimikon hoito 26 0 

Nuoren metsän kunnostus 65 57 

Ensiharvennus 29 13 

 

Lappeenrannan alueella on metsämaata 535 neliökilometriä (Taulukko 8) ja se kuuluu 

Kaakkois-Suomen metsäkeskukseen, jonka metsämaa-ala on 7801 neliökilometriä 

(Taulukko 9). Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen metsänhoidollisten alueiden alat ovat 

nähtävissä taulukossa 9. Pienpuupotentiaali koostuu taimikonhoito-, nuoren metsän 

kunnostus- sekä ensiharvennusaloilta kerättävästä pienpuusta, joka ei täytä ainespuun 

kriteereitä. Metsäkeskustason potentiaali jyvitetään kuntatasolle metsämaa-alojen suh-

teella. Lappeenrannan tapauksessa teoreettinen pienpuupotentiaali saadaan seuraavasti 

(kaava (7)): 

 

./00066/2916459/653757/269162
7801
535 3333

2

2

amhamhahamhahamha
km
kmP enteoreettin

 

Kun oletetaan pienpuusta saatavan hakkeen lämpöarvoksi noin 1,9 MWh / kuutio, niin 

saadaan Lappeenrannan teoreettiseksi pienpuupotentiaaliksi 125 GWh.  

 

Energiapuukertymä on verrattain pieni taimikonhoitoalueilla ja jäävä puusto hyvin pie-

niläpimittaista ja tiheää, mikä tekee energiapuun keruusta hankalaa ja riskialtista (Mai-

dell et al. 2008). Teknistaloudellisessa potentiaalissa oletetaan, ettei taimikonhoitoalu-

eilta kerry merkittäviä energiapuumääriä. Myös muilta metsänhoidollisista leimikko-

aloilta tulevat energiapuukertymät vähenevät teoreettisista kertymistä (Taulukko 10). 

Teknistaloudellinen pienpuupotentiaali lasketaan vastaavalla kaavalla kuin teoreettinen 

potentiaalikin, mutta energiapuukertymät pitää vaihtaa taulukon 10 mukaisiin oletuk-

siin teknistaloudellisesta energiapuukertymästä. Näin menetellen Lappeenrannan tek-

nistaloudelliseksi pienpuukertymäksi saadaan 56 GWh.  
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Kaupalliseen potentiaaliin päästään pienpuunkin tapauksessa kertomalla teknistaloudel-

linen potentiaali halukkuuskertoimella. Näin ollen kaupallisen pienpuupotentiaalin 

kaava näyttää seuraavalta: 

 

%68udellinenteknistalonkaupalline PP .    (8) 

 

Lappeenrannan kaupallinen pienpuupotentiaali on siis 68 % * 56 GWh = 38 GWh. 

 

Etelä-Karjalan metsäenergiapotentiaali 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi Etelä-Karjalan kuntien metsäenergiapotentiaalit. Met-

säenergiapotentiaalin sijaan voitaisiin puhua metsähakepotentiaalista, jota saadaan kan-

noista ja juurakoista sekä hakkuutähteeksi jäävistä oksista ja latvuksista, ja puuhakepo-

tentiaalista, jota muodostuu taimikonhoito-, nuoren metsän kunnostus-, sekä harven-

nusaloille jäävistä karsimattomista rangoista. Seuraavissa kuvaajissa ja taulukoissa sel-

vennetään kuntatasolla metsästä saatavaa bioenergiamäärää, jonka laskentamenetelmät 

esitetään edellisessä kappaleessa. Esimerkkikuntana edellisen kappaleen laskelmissa on 

Lappeenranta, mutta menetelmät ovat samat muille kunnille. Ainoastaan metsäkeskus- 

ja maakuntatason tiedot vaihtelevat kuntien välillä. 

 

Kuntien potentiaalit korreloivat kunnan pinta-alan kanssa: kolme pinta-alaltaan suurinta 

kuntaa eli Ruokolahti, Luumäki ja Lappeenranta ovat potentiaalivertailussakin suurim-

pia. Näiden kuntien teknistaloudelliset kuusikantopotentiaalit ovat yli 25 GWh – Ruo-

kolahden jopa 35 GWh. Vähiten kantopotentiaalia on Imatralla, jonka potentiaali jää 

niukasti alle 6 GWh:n. 

Kuusivaltaiset kunnat ovat otollista maaperää hakkuutähteiden keräämiselle. Etelä-

Karjalan kunnissa kuusipuun yleisyys on 30 % kunnan metsämaa-alasta. Kuten kanto-

jen ja juurakkojen tapauksessa, myös hakkuutähteiden osalta kolme pinta-alaltaan suu-

rinta kuntaa ovat suurimmat hakkuutähdepotentiaalien kuntavertailussa. Lappeenrannan 

ja Luumäen potentiaalit ovat 40 GWh Ruokolahden potentiaalin ollessa 45 GWh. Vähi-

ten hakkuutähdepotentiaalia on Imatralla, alle 10 GWh. Hakkuutähdepotentiaalia on 

Etelä-Karjalan alueella kaikkiaan noin 43 % enemmän kuin kantopotentiaalia, mutta 

hakkuutähdettä hyödynnetäänkin lähes 100 % teknistaloudellisesta potentiaalista Kaak-
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kois-Suomen alueella. Pienpuupotentiaali on kaikista suurin kolmesta tarkastelun koh-

teena olevasta metsäenergialuokasta. Teknistaloudellisesti hyödynnettävää pienpuupo-

tentiaalia löytyy Etelä-Karjalan alueelta lähes saman verran kuin hakkuutähdepotenti-

aalia ja kuusikantopotentiaalia yhteensä. Kuten kuvasta 3 näkee, kuntien välisissä po-

tentiaali-suhteissa ei edelleenkään tapahdu merkittäviä muutoksia. Imatran pienpuupo-

tentiaali ei ole juuri hakkuutähdepotentiaalia suurempi, kun taas Ruokolahden teknista-

loudellinen pienpuupotentiaali on 64 % teknistaloudellista hakkuutähdepotentiaalia 

suurempi. 

 

 

Kuva 3: Etelä-Karjalan kuntien teknistaloudellinen metsäenergiapotentiaali 

 

Kymenlaakson metsäenergiapotentiaali 

 

Tässä luvussa tarkastellaan teoreettiset, teknistaloudelliset ja kaupalliset metsäener-

giapotentiaalit Kymenlaakson maakunnassa. Voidaan todeta, että kuusikantopotentiaali 

on suurin Valkealassa. Seuraavina tulevat mainitsemisjärjestyksessä Iitti, Anjalankoski 

ja Hamina. Pienimpänä kuntana kuusikantopotentiaalinsa osalta erottuu selkeästi Kou-
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vola. Myös Kuusankoskella kuusikantopotentiaalin taso on melko alhainen. Valkeala 

on merkittävin kunta hakkuutähdepotentiaalinsa osalta. Myös Valkealan jälkeen suu-

ruusjärjestyksessä tulevat kolme seuraavaa kuntaa ovat samat kuin kuusikantopotenti-

aalissa edellä – nyt vain Anjalankoski on Iitin edellä. Kaikin kaikkiaan suhteet ovat 

hakkuutähdepotentiaalien osalta samankaltaiset kuin kuusikantopotentiaaleissa. Näin 

ollen Kouvola on pienin varsin pienellä hakkuutähdepotentiaalillaan. Kymenlaakson 

kuntien pienpuupotentiaalin taso kuntatasolla ei eroa merkittävällä tavalla muiden met-

säenergiapotentiaalien suhteellisista osuuksista. Valkealassa pienpuupotentiaali on suu-

rin ja Kouvolassa pienin. (Kuva 4) 

 

 

Kuva 4: Kymenlaakson kuntien teknistaloudellinen metsäenergiapotentiaali 

 

Itä-Uudenmaan metsäenergiapotentiaali 

 

Itä-Uudenmaan kuusikantopotentiaali on suurin Porvoossa ja Pernajassa toiseksi suurin. 

Askola, Myrskylä ja Sipoo tulevat seuraavana. Loviisassa kuusikantopotentiaali on 

pienin ja Liljendalissa toiseksi pienin. Pienpuupotentiaalin ja hakkutähteen suhteen 

kuntien suhteelliset osuudet ovat verrattavissa kuusikantopotentiaalien määriin. (Kuva 

5) 
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Kuva 5: Itä-Uudenmaan kuntien teknistaloudellinen metsäenergiapotentiaali 

 

Yhteenveto maakunnista ja Kaakkois-Suomen käyttötilastot 

 

Metsäpinta-alaltaan suurimpana maakuntana Etelä-Karjalassa on merkittävin metsä-

energiapotentiaali. Kuten kuvasta 6 näkyy, jokaisessa maakunnassa pienpuupotentiaali 

on suurin kolmesta energiapuuluokasta, hakkuutähdepotentiaali toiseksi suurin ja kan-

to- ja juurakkopotentiaali kolmanneksi suurin. Etelä-Karjalan kokonaispotentiaali on 

noin 950 GWh, Kymenlaakson 810 GWh sekä Itä-Uudenmaan 420 GWh. Potentiaali 

kattaisi vuoden 2007 Etelä-Karjalan maakunnan primäärienergian käytöstä 3,9 %. Ky-

menlaakson kohdalla kyseinen suhdeluku on samaa suuruusluokkaa eli 3,8 %. 
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Kuva 6: Maakuntien teknistaloudelliset potentiaalit energiapuulajeittain 

 

Kaakkois-Suomen metsäenergiapotentiaalin suhde käyttöön tulee ilmi kuvassa 7, josta 

havaitaan, että kantojen ja juurakoiden käyttö on ollut vuonna 2008 hyvin marginaalista 

potentiaaliin suhteutettuna. Hakkuutähteitä on käytetty lähes koko potentiaalin verran. 

Tämän tarkastelun mukaan pienpuun käyttö on ollut hyvin vähäistä potentiaaliin verrat-

tuna. Tätä selittynee osittain sillä, että vuonna 2008 metsänhoidollisia toimenpiteitä on 

tehty aikaisempiin vuosiin nähden enemmän (Metla 2009). Pienpuupotentiaalin lasken-

ta perustuu tässä tutkimuksessa juuri vuoden 2008 metsänhoitotilastoihin. 
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Kuva 7: Kaakkois-Suomen metsäenergian potentiaali ja käyttö 2008 

 

3.3.2 Peltoenergiapotentiaali 

 

Laskentaperusteet 

 

Peltoenergiapotentiaali koostuu tämän raportin yhteydessä oljesta ja ruokohelvestä. 

Olki- ja ruokohelpipotentiaalit lasketaan peltopinta-alojen avulla. VTT:n (2007) mu-

kaan oljen ja ruokohelven maksimipotentiaalit ovat luettavissa alla olevasta taulukosta 

11. Tämän tutkimuksen intressit keskittyvät luonnollisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaak-

son ja Itä-Uudenmaan olki- ja ruokohelpipotentiaaleihin. 
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Taulukko 11: Viljan viljelyala, oljen maksimipotentiaali, kesantoala ja ruokohelven maksimipo-

tentiaali (VTT 2007) 

 
 

On syytä ottaa huomioon, että taulukossa 11 ei ole Itä-Uuttamaata erikseen, mutta Uu-

simaa on taulukossa laajempana alueena. Tässä raportissa Itä-Uudenmaan maksimipo-

tentiaalit arvioidaan siten, että lasketaan Itä-Uudenmaan peltopinta-alan ja Uudenmaan 

peltopinta-alan suhde, jonka avulla saadaan laskettua halutut Itä-Uudenmaan maksimi-

potentiaalit kertomalla peltopinta-alojen suhde Uudenmaan maksimipotentiaalilla.  

 

Taulukossa 11 ei ole Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoakaan eriteltynä. Sen sijaan taulu-

kossa on Kaakkois-Suomen maksimipotentiaalit. Myös tässä yhteydessä maksimipoten-

tiaalit voidaan määrittää maakuntatasolle peltopinta-alojen suhteilla. Tätä sovelletaan 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson peltoenergiapotentiaalien määrittämisessä. Maakunta-

tasolta peltoenergiapotentiaalit jyvitetään kuntatasolle niin ikään peltopinta-alojen kaut-

ta. Näin saadaan tarpeeksi totuuden mukainen suuruusluokka-arvio kunkin kunnan pel-

toenergiapotentiaalien tasosta.  

 

Muita laskennassa tarvittavia tietoja ovat oljen ja ruokohelven teholliset lämpöarvot 

kuiva-aineessa. Oljelle arvioidaan, että tehollinen lämpöarvo on 17400 MJ/tka ja vastaa-

vasti ruokohelvelle tehollinen lämpöarvo on keskimäärin noin 17300 MJ/tka (Finbio-
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energy 2005). Oljen ja ruokohelven edellä mainittuja tehollisia lämpöarvoja hyödynne-

tään tutkimuksessa muutettaessa peltoenergiapotentiaaleja eri yksiköihin.  

 

Oma ongelmansa peltoenergiapotentiaalien laskemisessa on teknistaloudellisten olki- ja 

ruokohelpipotentiaalien johtaminen teoreettisista potentiaaleista. Tämä selittyy sillä, 

ettei ole olemassa yksiselitteistä kerrointa, jolla muutos teoreettisesta teknistaloudelli-

seksi onnistuisi. Esimerkiksi erilaiset valtion mahdollisesti tarjoamat tuet vaikuttavat 

ratkaisevasti teknistaloudellisen potentiaalin suuruuteen. Vastaavasti myös kuntatasolla 

voi ilmetä eroavaisuuksia. Lisäksi esimerkiksi ilmasto-olosuhteilla voi olla vaikutusta 

tilanteeseen. Tämän vuoksi teoreettisen ja teknistaloudellisen potentiaalin välistä muun-

tokerrointa kannattaa ehdottomasti muuttaa tarvittaessa. Tässä raportissa sovelletaan 

ajatusta, jonka mukaan teknistaloudellinen peltoenergiapotentiaali on 25 % teoreettises-

ta peltoenergiapotentiaalista. Tähän johtopäätökseen päädyttiin muun muassa ProAgri-

an asiantuntijoiden mielipiteiden perusteella. Kyseessä on varsin yleisesti käytetty 

suuntaa antava arvio. Peltoenergiapotentiaaleista keskitytään raportoimaan teknistalou-

dellinen potentiaali. 

 

Otetaan  laskentaesimerkki peltoenergian laskemisesta, jossa esimerkkinä käytetään 

Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluvaa Parikkalaa. Sen peltopinta-ala on taulukon 12 

mukaan 10512 hehtaaria, ja Kaakkois-Suomen kokonaispeltoala on 141339 hehtaaria. 

Ensin lasketaan Parikkalan peltoalan ja Kaakkois-Suomen peltoalan suhde. Näin saa-

daan laskettua, mitä osuutta Parikkalan peltoala vastaa Kaakkois-Suomen peltoalasta. 

Sen jälkeen kerrotaan saatu suhdeluku VTT:n mukaisella Kaakkois-Suomen maksi-

miolkipotentiaalilla (127200 tka). Tällä tavoin on jo saatu Parikkalan arvioitu teoreetti-

nen olkipotentiaali yksikössä tka. Muunto yksikköön MJ tapahtuu edellä annetun oljen 

tehollisen lämpöarvon (17400 MJ/tka) avulla kertomalla. Tästä muodosta muunto edel-

leen GWh:ksi tapahtuu jakamalla saatu luku (3600*1000):lla. Laskusta muodostuu yk-

sikkömuunnoksineen seuraavanlainen: 

 

iaaliolkipotententeoreettinMaakunnan
AMaakunnan

AKunnaniaaliolkipotentenTeoreettin *                              

      (9) 
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GWh
GWhMJ

tkaMJtka
ha
ha

7,45
/1000*3600

/17400*200127*
339141
51210

. A viittaa kaavassa 9 peltopin-

ta-alaan.  

 

Teknistaloudellinen olkipotentiaali on 25 % teoreettisesta olkipotentiaalista eli noin 

11,4 GWh.  

 

Vastaavasti kaava ruokohelpipotentiaalille on analoginen olkipotentiaalin kaavan kans-

sa: 

 

,* ipotentiaalruokohelpienteoreettinMaakunnan
AMaakunnan

AKunnanipotentiaalruokohelpienTeoreettin

missä A = peltopinta-ala.      

           (10) 

 

Samalla periaatteella lasketaan kaikki olkipotentiaalit ja ruokohelpipotentiaalit. Itä-

Uudenmaan kohdalla on kuitenkin syytä huomata, että Itä-Uudellemaalle ei ole erik-

seen annettu teoreettisia maksimipotentiaaleja, vaan VTT:n (2007) tiedotteessa ilmoite-

taan koko Uudenmaan teoreettiset olki- ja ruokohelpipotentiaalit. Näin ollen on lasket-

tava Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan peltoalojen suhde, jonka avulla saadaan Itä-

Uudenmaan vuotuiset teoreettiset olki- ja ruokohelpipotentiaalit. Taulukoiden 18 ja 11 

mukaisesti tämä tarkoittaa laskusuorituksina seuraavaa: 

 

tka68961tka190720*
185883
67212iaaliolkipotententeoreettinUudenmaanItä  

   

tka.38677tka106965*
185883
67212ipotentiaalruokohelpienteoreettinUudenmaanItä  

 

Edellisellä sivulla olevia teoreettisia potentiaaleja soveltamalla saadaan laskettua Itä-

Uudenmaan peltoenergiapotentiaali kuntatasolle jyvittämällä edellä esitetyn Parikka-

laan sovelletun esimerkin mukaisesti maakunnan teoreettiset olki- ja ruokohelpipotenti-
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aalit kuntatasolle peltopinta-alojen avulla. Korostettakoon edelleen, että kaikki pel-

toenergiaan liittyvät tulokset ovat suuruusluokkatuloksia.  

 

Etelä-Karjalan peltoenergiapotentiaali 

 

Etelä-Karjalan ja sen kuntien peltopinta-aloina käytetään laskennan yhteydessä seuraa-

van taulukon 12 mukaisia arvoja: 

 

Taulukko 12: Etelä-Karjalan peltopinta-alat (Matilda 2008) 

Kunta Peltoa ja puutarhaa [ha] 

Lappeenranta 12675 

Joutseno 6000 

Imatra 2218 

Rautjärvi 2107 

Luumäki 6423 

Parikkala 10512 

Savitaipale 4409 

Ruokolahti 2922 

Taipalsaari 2336 

Lemi 3001 

Ylämaa 2809 

Suomenniemi 682 

Etelä-Karjala yhteensä 56094 

Koko Kaakkois-Suomi 141339 
 

 

Etelä-Karjalan peltoenergiapotentiaaliin liittyvät tulokset ilmenevät kuvasta 8. Lap-

peenranta on Etelä-Karjalan maakunnan kunnista peltopinta-alaltaan suurin, ja täten sen 

peltoenergiapotentiaali on suurin. Toisaalta kuntajaottelussa ei ole yhdistetty Joutsenoa 

ja Lappeenrantaa, vaikka kuntaliitos on jo tapahtunut. Joutsenoa voidaan käsitellä ky-

seisessä tarkastelussa hyvin erillisenä alueena, mikä osaltaan tarkentaa alueellisia eroja. 

Parikkala yltää selväksi kakkoseksi. Sen jälkeen tulevat Luumäki, Joutseno ja Savitai-

pale. Suomenniemellä peltoenergiapotentiaali on selvästi pienin, mikä luonnollisesti 

selittyy vaatimattomalla peltopinta-alalla, koska kyseessä on pieni kunta. Huomionar-

voinen seikka on myös, että olkipotentiaalit ovat keskimäärin noin 40 % ruokohelpipo-

tentiaaleja suurempia.  
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Kuva 8: Etelä-Karjalan teknistaloudellinen peltoenergiapotentiaali 

 

Kymenlaakson peltoenergiapotentiaali 

 

Kymenlaakson peltoenergiapotentiaalin laskemisessa on sovellettu taulukon 13 mukai-

sia peltopinta-alan kuntakohtaisia arvoja.  

 

Kuva 7 kokoaa yhteen Kymenlaakson peltoenergiapotentiaaliin liittyvät tutkimustulok-

set. Olkipotentiaalit ovat suurin piirtein 40 % suuremmat kuin ruokohelpipotentiaalit 

aivan kuten Etelä-Karjalankin tapauksessa. Kuvan 9 perusteella nähdään, että suurin 

peltoenergiapotentiaali Kymenlaakson maakunnista on Elimäellä. Anjalankoski, Iitti ja 

Valkeala tulevat seuraavina mainitsemisjärjestyksessä. Silmiinpistävää on Kouvolan 

pieni osuus Kymenlaakson peltoenergiapotentiaalista. Se selittyy varsin pienellä pelto-

pinta-alalla. Tuontisähkö onkin suurin primäärienergian lähde Kouvolassa (Kouvolan 

energiatase 2007). Kuusankoskelta tuodaan kaukolämpöä Kouvolaan ja näin ollen suuri 

osa rakennuksista lämmitetään sen avulla. Kouvola on suuri kaupunki Kymenlaaksossa, 

mutta sitä ei voida pitää merkittävänä tekijänä peltoenergiapotentiaalinsa osalta muun 

muassa edellä mainitusta syystä. 
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Taulukko 13: Kymenlaakson peltopinta-alat (Matilda 2008) 

Kunta Peltoa ja puutarhaa [ha] 

Kotka 2651 

Kuusankoski 1764 

Anjalankoski 14884 

Hamina 7499 

Kouvola 605 

Valkeala 11059 

Iitti 13186 

Pyhtää 3723 

Elimäki 15860 

Jaala 2866 

Virolahti 5997 

Miehikkälä 5151 

Kymenlaakso yhteensä 85245 

Koko Kaakkois-Suomi 141339 
 

 

 

Kuva 9: Kymenlaakson teknistaloudellinen peltoenergiapotentiaali 
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Itä-Uudenmaan peltoenergiapotentiaali 

 

Taulukon 14 mukaisia pinta-alatietoja sovelletaan Itä-Uudenmaan peltoenergiapotenti-

aalin laskennassa. 

 

Taulukko 14: Itä-Uudenmaan peltopinta-alat (Matilda 2008) 

Kunta Peltoa ja puutarhaa [ha] 

Askola 7675 

Lapinjärvi 10353 

Liljendal 3950 

Loviisa 164 

Myrskylä 6165 

Pernaja 7201 

Porvoo 13475 

Pukkila 5934 

Ruotsinpyhtää 4725 

Sipoo 7570 

Itä-Uusimaa yhteensä 67212 

Uusimaa yhteensä 185883 
 

 

Kuva 10 sisältää Itä-Uudenmaan peltoenergiapotentiaaliin liittyvän informaation maa-

kuntatasolla sekä kuntatasolle jyvitettynä. Siitä ilmenevät teknistaloudelliset olki- ja 

ruokohelpipotentiaalit. Porvoossa on Itä-Uudenmaan suurin peltoenergiapotentiaali. 

Sen jälkeen tulevat Lapinjärvi, Askola ja Sipoo. Muihin Itä-Uudenmaan kuntiin verrat-

tuna Loviisassa ei ole peltoenergiapotentiaalia juuri ollenkaan. Muissa kunnissa on 

hyödynnettävää peltoenergiapotentiaalia huomattavasti enemmän. Maapinta-aloihinsa 

nähden Itä-Uudellamaalla on runsaasti peltoa, mikä selittää suhteellisen hyvää pel-

toenergiapotentiaalia.  
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Kuva 10: Itä-Uudenmaan teknistaloudellinen peltoenergiapotentiaali 

 

Yhteenveto peltoenergiasta maakunnittain 

 

Olki- ja ruokohelpipotentiaalit ja näin ollen peltoenergiapotentiaalit on laskettu pelto-

pinta-alojen suhteita hyödyntämällä. Tämän vuoksi on ilmeistä, että maakunnassa, jos-

sa on suurin peltopinta-ala, on myös suurin peltoenergiapotentiaali. Kymenlaakso nou-

see vertailtavista maakunnista esille peltoenergiapotentiaalinsa osalta suurimpana. Ete-

lä-Karjala puolestaan on laskelmien ja kuvan 11 osoittamalla tavalla peltoenergiapoten-

tiaalinsa osalta pienin kolmesta vertailumaakunnasta. Kahden edellä mainitun väliin 

sijoittuu jäljelle jäävä Itä-Uusimaa. Itä-Uudenmaan peltoenergiapotentiaalin suuruutta 

korostaa kuitenkin se, että Itä-Uusimaa on maapinta-alaltaan selkeästi pienin vertailu-

kolmikosta. Vastaavasti Etelä-Karjalan maapinta-ala on suurin. Tästä huolimatta Itä-

Uudenmaan peltoenergiapotentiaali on merkittävämpi kuin Etelä-Karjalan peltoener-

giapotentiaali. Tämä osoittaa Itä-Uudenmaan peltoenergiapotentiaalin olevan suhteelli-

sesti varsin kilpailukykyinen Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan verrattuna.  
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Kuva 11: Teknistaloudellinen peltoenergiapotentiaali maakunnittain 

 

3.4 Energiayritykset Suomessa 

Tutkimus lähtee käytännön tarpeesta tutkia bioenergialiiketoimintaa ja siihen liittyviä 

laite- ja laitosvalmistajien sekä alalla olevien energiayritysten ja -yrittäjien yhteistyö-

verkostoja, niiden vahvuuksia, heikkouksia sekä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuk-

sia ja kiinnostusta ja kyvykkyyttä pienen kokoluokan hajautettuun sähkön ja lämmön 

yhteistuotantoon. Jotta energiayrityksistä saataisiin mahdollisimman kattava yleiskuva, 

otokseen valittiin yrityksiä Kaakkois-Suomea laajemmin eri puolelta Suomea. 

 

 Tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, ja tutkimukseen valitut 

yritykset olivat suomalaisia bioenergialiiketoiminta-alalla toimivia laite- ja laitosval-

mistajia sekä energiayrityksiä, joille esitetyt haastattelukysymykset käsittelivät osittain 

samoja teemoja. Haastattelupyyntöjä lähetettiin yhteensä 62 ja 52 henkilöä suostui 

haastatteluun. Näistä energiayrityksiä (lämpöyrittäjiä) oli 26 ja laitevalmistajia samoin 

26 yritystä. Haastattelut toteutettiin ympäri Suomea ja osa haastatteluista tehtiin puhe-

limen tai sähköpostin välityksellä. Jokaisesta yrityksestä pyrittiin haastattelemaan toi-

mitusjohtajaa, mutta välillä haastatteluissa käytettiin myös muita toimihenkilöitä. Laa-
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jasta lämpöyrittäjien joukosta valittiin haastateltavia muun muassa yhteistyössä Metsä-

keskuksen eri toimipaikkojen kautta. 

 

Kaikki haastattelut toteutettiin touko-kesäkuussa 2010. Vastausprosentti oli noin 84, 

jota voidaan pitää hyvänä, sillä kyselyt olivat melko laajoja. Jokainen haastattelu nau-

hoitettiin, jotta tutkimustuloksista saataisiin mahdollisimman kattavat ja luotettavat. 

Yleisesti ottaen kiinnostus haastatteluihin oli hyvä ja erityisesti bioenergialiiketoimin-

nan tulevaisuus oli monella haastateltavalla kiinnostuksen kohteena. Raportissa ener-

giayrittäjät ovat lueteltuina taulukoissa täysin mielivaltaisessa järjestyksessä anonymi-

teetin varmistamiseksi. 

 

Tämän raportin yhteydessä laajalti käytetty termi ”energiayritys / energiayrittäjä” voi-

taisiin korvata tutkimuskohteet huomioiden hyvin sanalla ”lämpöyrittäjä”. Niitä käyte-

tään raportissa synonyymeinä, vaikka niiden merkitys voikin useissa tilanteissa hieman 

vaihdella.  

 

Lämpöyrittäjyydellä viitataan paikallisen lämpöenergian tuottamiseen. Pääpolttoainee-

na on käytännössä lämpöyrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta saatu puu esimerkiksi 

hakemuodossa. Polttoaineen hankinnan lisäksi lämpöyrittäjä tai lämpölaitosta ylläpitä-

vä taho, joka voi olla esimerkiksi osuuskunta, huolehtii lämpökeskuksen toiminnasta ja 

saa tuloa lämpöverkkoon tai lämmitettävään kiinteistöön tuotetusta energiasta. Motiva 

(2010c) ilmoittaa, että lämpöyrityksiä on tällä hetkellä Suomessa jo yli 200. Alueelli-

sesti lämpöä tuottavien laitosten kokonaislukumäärä oli Suomessa 423 kappaletta vuo-

den 2008 lopussa, ja toiminta on voimakkaasti kasvava. Lämmön ostajana on useimmi-

ten kunta, mutta yrityskohteiden lukumäärä on viime aikoina kasvanut. Kaikkiaan po-

tentiaalisia lämpöyrityskohteita maassamme arvioidaan olevan enemmän kuin 1000. 

 

Resurssit ja laitoskoko 

 

Resurssit voidaan nähdä yrityksen voimavaroina, joita hyödyntämällä yritys pystyy 

saavuttamaan kilpailuetua. Yhtenä resurssien muotona voidaan nähdä aineettomat re-

surssit, joihin kuuluvat muun muassa yrityksen henkilöstö ja heidän osaamisensa. (Bar-

ney 1991; Johnson et al. 2006) Energiayrittäjien henkilöstöresurssit muodostuvat 
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yleensä osuuskunnan tai osakeyhtiön ympärille, ellei kyseessä ole yksityinen yrittäjä. 

Henkilöstöresurssien määrä vaihtelee merkittävästi toiminnan laajuuden, yhtiömuodon 

tai tarvittavien resurssien mukaisesti. Energiayrittäjien joukossa henkilöstölukumäärä 

vaihteli yhdestä henkilöstä noin sataan henkilöön. 

 

Haastateltujen energiayrittäjien laitosten teholuokka vaihteli 150 kW- 5,8 MW. Osa 

haastateltavista oli korvaamassa pienikokoisia laitoksiaan yhdellä suuremmalla laitok-

sella, koska se helpottaisi rutiinihuoltoja sekä -lämmitystyötä. Laitoksia oli useimmiten 

1-3 kappaletta, mutta joillakin toimijoilla laitoksia oli enemmän. Laitosten lukumäärän 

vaikuttavana tekijänä olivat myös yritystoiminnan tavoitteet. Osa toimijoista käytti lai-

toksia ainoastaan lisätulon saamiseen sekä omien metsävarojen hyödyntämiseen. Täl-

löin laitosten lukumäärä pysytteli ainoastaan yhdessä tai kahdessa. Minimiteho auto-

maattiajolla oli keskimäärin noin 5-10 prosenttia nimellistehosta. 

 

Polttoainehuolto 

 

Polttoaineen laatu on yksi suurimmista tekijöistä, joka vaikuttaa bioenergialaitosten 

toimintaan. Suurin osa energiayrittäjistä käyttää polttoaineena haketta, koska sen saata-

vuus on hyvä ja sitä voidaan helposti valmistaa puuta hakettamalla. Lisäksi hakkeen 

käytön suosio perustuu yrittäjien omien metsäomistuksien käyttöön ja mahdolliseen 

hakkurin omistamiseen. Muita käytettäviä polttoaineita on muun muassa palaturve, 

jonka käyttö on haastattelujen perusteella lisääntymässä. Lisäksi käytetään pellettiä, 

viljaa ja ruokohelpeä.  

 

Käytettävän polttoaineen valinnalla on suuri vaikutus laitoksen toimintaan. Suurimpana 

hälytysten aiheuttajana energiayrittäjien mukaan on polttoaineen laatu eli esimerkiksi 

pidemmät risut hakkeen joukossa, mitkä voivat johtaa hälytyksiin. 

 

Energiayrittäjien polttoaineen hankinta tapahtuu enimmäkseen paikallisten polttoaine-

toimittajien kautta. Jos energiayritys on osuuskunta, osuuskunnan jäsenillä on ollut 

vahva edustus polttoaineen toimituksissa haastattelujen perusteella. Paikallisten toimit-

tajien käyttö on yleinen trendi alalla, mikä selittynee sekä taloudellisilla että työllistä-

mispohjaisilla syillä. Ei ole taloudellisesti rationaalista kuljetella esimerkiksi metsäha-
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ketta pitkiä matkoja, jos samaa polttoainetta on tarjolla läheltäkin. Lisäksi paikallista 

metsäalaa ja sen työllisyystilannetta tukee polttoaineen hankinta lämpölaitoksen lähi-

seuduilta. Kuva 12 havainnollistaa yksinkertaistetun lämpöyrityksen polttoaineen han-

kintaketjun.  

 

 

Kuva 12: Lämpöyrityksen polttoaineen hankintaketju (Pelli 2010) 

 

Taulukossa 15 puolestaan havainnollistetaan energiayrittäjien haastattelujen pohjalta 

polttoaineen hankintaa. 

 

Taulukko 15: Energiayritysten polttoaineen hankinta 

Haastateltavat Teema: Polttoaineen hankinta 

Energiayrittäjä 1 ”Ostamme polttoaineen paikallisilta metsänomistajilta ja Vapolta.” 

Energiayrittäjä 2 ”Hankimme polttoaineen itse, mutta ostamme sen lähialueen metsänomistajil-
ta.” 

Energiayrittäjä 3 ”Polttoaineen hankinta hoidetaan aina paikallisesti, koska kuljettaminen ei ole 
järkevää. Toimittajat ovat tapauskohtaisia, mutta paikallisia.” 

Energiayrittäjä 4 ”15 % polttoaineesta tulee ulkoiselta toimittajalta, loppuosa itseltä.” 

Energiayrittäjä 5 

”Perusideana on, että paikallinen metsäpalvelu hankkii meille raaka-aineen ja 
siellä on omat ostajat. Meillä on erikoinen organisaatio, koska ketään ei ole 
palkkalistoilla (osuuskunta). Kaikki toiminnot on ulkoistettu alusta alkaen ja 
hyvin on mennyt.” 

Energiayrittäjä 6 ”Osakkaat toimittavat itseltään ylimääräisen polttoaineen ja ulkopuolisilta 
ostetaan todella vähän (alle 50 kuutiota/a).” 

Energiayrittäjä 7 ”Omatoiminen hankinta metsäenergian puitteissa eli noin 45 000 irtokuutiota.” 

Energiayrittäjä 8 
”Valtaosin puupolttoaineen hankinnasta vastaa lähiseudulla toimiva metsäpal-
veluyritys, joka on yksi lämpöyhtiön omistajista. Lisäksi käytetään erään teh-
taan puujätettä.” 

Energiayrittäjä 9 ”Polttoaine ostetaan tienvarresta, josta se kuljetetaan itse. Polttoaineen hankin-
taa tapahtuu myös muilta alalla toimijoilta.” 
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Energiayrittäjä 10 ”Meillä on omatoiminen polttoaineen hankinta. Yritys omistaa autohakkurin ja 
kuljetuskalustoa sekä lisäksi käytetään paikallisia kuorma-autoilijoita.” 

Energiayrittäjä 11 ”25 % jäseniltä, mutta ostetaan raaka-ainetta myös paikallisilta metsänomistajil-
ta.” 

Energiayrittäjä 12 ”Polttoaine ostetaan ja haketetaan itse tai sitten muuan lämpöyhtiö toimittaa 
hakkeen.” 

Energiayrittäjä 13 ”Polttoaine hankitaan omana hankintana eli käytännössä ostetaan energiapuuta 
tienvarsilta.” 

Energiayrittäjä 14 ”Polttoaine hankitaan lämpöyrittäjiltä ja maatalousyhtymältä.” 

Energiayrittäjä 15 ”Öljyä toimittaa sukulainen ja lähialueilta ja sahureilta saamme haketta.” 

Energiayrittäjä 16 ”Ostetaan MHY:ltä ja suoraan tienvarsiltakin joskus.” 

Energiayrittäjä 17 ”Osuuskunta toimittaa polttoaineen.” 

Energiayrittäjä 18 ”Meillä on oma murskain ja ostamme aika paljon haketusta. MHY:ltä ja tien-
varsista saadaan merkittävästi.” 

Energiayrittäjä 19 ”Omavaraisesti. 4000 kiintokuutiota on tien varressa tavaraa.” 

Energiayrittäjä 20 ”Ostetaan yhdistyksiltä hyvin paljon.” 

Energiayrittäjä 21 ”Osuuskunnan jäsenistä kahdella on haketus- ja kuljetusketju eli saamme 
osuuskunnasta noin puolet ja toinen puoli ulkopuolelta.” 

Energiayrittäjä 22 ”Metsänhoitoyhdistys toimittaa paljon ja välillä on ostettu suoraan joiltakin 
yksityisiltä. Peltojen reunojen raivuita yms. omahankintana.” 

Energiayrittäjä 23 
”Polttoaineen hankintasopimukset meillä on metsänhoitoyhdistyksen kanssa 
sekä lähiseudun kuntien kanssa. Haketukset hoitaa läheinen hakettaja ja vastaa-
vasti murskaus murskausyrittäjillä.” 

Energiayrittäjä 24 ”Haketta ostettu eräältä haketoimittajalta samaten kuin turvetta. Paikallisin 
voimin olemme pärjänneet.” 

Energiayrittäjä 25 Polttoaine tulee täysin osuuskunnan sisältä ainakin toistaiseksi.” 

Energiayrittäjä 26 ”Pellettitoimittajia on pari kappaletta. Haketta on toimittanut metsänhoitoyhdis-
tys. On omiakin metsäomistuksia ja lisäksi ostettu muilta metsänomistajilta.” 

 

 

Energiayrittäjien omat metsäomistukset vaikuttavat polttoaineen hankintaan. Tasan 50 

% vastaajista kuuluu kategoriaan ”ei vaikutusta”. Vastaavasti 7 vastaajaa 26:sta mainit-

see, että metsäomistuksilla on merkittävä vaikutus polttoainehankintoihin. Loput kuusi 

vastaajaa kertoo, että vaikutusta on hieman. Täytyy huomioida, että luokittelu on varsin 

karkea, mutta se toimii hyvin suuntaa antavissa tarkoituksissa.  
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Oman osuutensa luokitteluun tuo myös se, onko haastattelussa ollut yksin toimiva läm-

pöyrittäjä vai esimerkiksi osuuskuntamuotoinen yritys. Osuuskuntien jäsenistössä on 

henkilöitä, joilla on metsäomistuksia, jotka vaikuttavat polttoaineiden hankintaan 

osuuskunnassa. Välttämättä osuuskunnan omistuksessa ei kuitenkaan ole metsää ollen-

kaan. Toisaalta yksityisellä lämpöyrittäjällä tilanne on selkeämpi: joko metsää on ja se 

vaikuttaa jollain tasolla tai sitten mahdolliset metsäomistukset eivät vaikuta polttoai-

neen hankintaan. 

 

Lämpöenergian myynti 

 

Haastateltujen energiayrittäjien lämmöntoimitussopimuskauden pituudet vaihtelevat 5 

vuodesta 15 vuoteen. Osalla energiayrittäjistä on myös toistaiseksi voimassaolevia so-

pimuksia. 62 prosenttia vastanneista energiayrittäjistä suosi 10 vuoden mittaista sopi-

muskautta ja 42 prosenttia 15 vuoden mittaista toimitussopimusta. Osa siis käytti sekä 

10 että 15 vuoden mittaisia sopimuksia. Ainoastaan 12 prosenttia vastanneista piti tois-

taiseksi voimassaolevia sopimuksia ja 8 prosenttia viiden vuoden mittaisia sopimuskau-

sia. 

 

Energiayrittäjien haastatteluista selvisi, että yleisin tapa tarkastaa lämmön hintaa on 

indeksi-/korimallin avulla. Perinteisessä indeksimallissa hakelämmön hintaa verrataan 

kulloinkin vallitsevaan hakkeen hintaan, elintasokustannusindeksiin ja kevyen/raskaan 

polttoöljyn hintaan. Lämmön hinta tarkistetaan yleensä 1-2 kertaa vuodessa. Tilasto-

keskus toimii indeksimallien julkaisijana. 

 

Yhteistyöverkostot 

 

Energiayrittäjien verkostorakenne vaihtelee riippuen energiayrittäjästä, mutta verkos-

toissa on useita samankaltaisuuksia. Asiakkaina ovat pääasiassa yrityksen kunta sekä 

lähialueilla olevat kiinteistöt sekä mahdollisesti teollisuus. Energiayrittäjät hankkivat 

laitoksensa laitostoimittajilta joko kokonaistoimituksena tai osina eri valmistajilta. Joil-

lakin laitostoimittajilla voi olla yhteistyö- ja alihankintasuhde esimerkiksi jonkin katti-

latoimittajan kanssa, mikä puolestaan johtaa siihen, että energiayrittäjällekin tulee tätä 

kautta kyseisen laitostoimittajan suosima kattila. Toisaalta energiayrittäjä voi tilata lai-
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toksen eri osia eri paikoista, joten kattilatoimitus voi näin ollen tapahtua laitostoimitta-

jan ulkopuolelta.  

 

Energiayrittäjillä on oikeastaan poikkeuksetta paikallisia polttoainetoimittajia, kuten 

aikaisemmissa luvuissa on jo ilmennyt. Usein polttoaine tulee myös energiayrittäjän 

omista metsistä tai esimerkiksi osuuskunnan jäsenten metsäomistuksista. Metsänhoi-

toyhdistysten rooli on myös tärkeä useissa verkostoissa. Paikallisia toimijoita hyödyn-

netään myös esimerkiksi LVI-, sähkö- ja haketuspuolella. Seuraava kuva 10 illustroi 

verkostorakennetta yleisellä tasolla. 

 

Kuvassa 13 punaisilla viivoilla havainnollistetaan energiayrittäjän yhteistyötä joko lai-

te- ja laitosvalmistajan kanssa tai komponenttitoimittajan kanssa. Käytännössä energia-

yrittäjä ostaa siis laitteistonsa yhdeltä kokonaistoimittajalta tai osissa eri komponentti-

toimittajilta. Sinisellä viivalla on kuvattu energiayrittäjien välistä yhteistyötä alan kehit-

tämisessä.  

 

 

Kuva 13: Esimerkki energiayritysten yhteistyöverkostoista 
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Energiayrittäjien verkostorakenteiden kohdalla vahvuuksien ja heikkouksien analysoin-

ti osoittautui haastattelujen perusteella yllättävän haasteelliseksi. Hyvin useat haastatel-

tavat eivät osanneet äkkiseltään sanoa kysymykseen juuri mitään, mutta useimmiten 

vahvuuksia osattiin kuitenkin nimetä huomattavasti heikkouksia paremmin. Vahvuuk-

sia mainittiin monenlaisia, mutta usein vastauksissa korostettiin luottamusta verkosto-

osapuolien välillä. Paikallisten toimijoiden kanssa oleva vahva side oli myös eräs usein 

esille noussut vastaus. Polttoaineen hankintaan liittyivät lisäksi useat verkostovahvuu-

det. Heikkouksina mainittiin muun muassa ohuen verkoston haavoittuvaisuus sekä pie-

nen yrityksen niukahkot resurssit muutostilanteisiin reagoinnissa.  

 

Energiayrittäjillä on merkittävää yhteistyötä laitostoimittajien kanssa. Tämä selittyy 

muun muassa sillä, että kun laitteistoon tulee ongelmia, tarvitaan apua taholta, jolla on 

kokemusta siitä, miten ongelma ratkaistaan. Erityisesti laitoksen käynnistyksen ja alku-

vaiheen aikana ongelmatilanteisiin yleensä joudutaan, vaikka laitoksessa ei sinällään 

olisi mitään vikaa. Jos energiayrittäjällä ei ole kokemusta laitteiston ohjaamisesta, on-

gelmia voi tulla hyvin helposti jo inhimillisistä virheistä johtuen.  

 

Energiayrittäjät pääsääntöisesti pyrkivät hoitamaan mahdolliset ongelmatilanteet haas-

tattelujen perusteella omatoimisesti ja paikallista työvoimaa hyväksikäyttäen, jos se on 

suinkin mahdollista. Välillä kohdataan kuitenkin tilanteita, joista ei omalla henkilöstöl-

lä tai paikallisen avunkaan kautta selvitä. Tällöin yhteistyö laitosvalmistajien kanssa 

korostuu. Monilla laitostoimittajilla laitostoimitukseen sisältyy tietty takuuaika, joka 

luonnollisesti vaikuttaa tilanteen hoitamiseen. Neuvoja on kuitenkin haastattelujen pe-

rusteella ollut saatavissa takuuajoista riippumatta asiallisella tavalla. Kokonaisvaltaiset 

toimitukset olisivat haastateltavien perusteella tulevaisuutta ajatellen positiivinen asia, 

mikä painottaisi myös huoltopuolen jatkuvaa koordinointia.  

 

Lähes kaikki vastanneista lämpöyrittäjistä totesi, että yhteistyötä on laitosvalmistajien 

kanssa. Useimmiten yhteistyö oli ollut tyydyttävällä tasolla ja suuremmilta selkkauksil-

ta oli vältytty. Eräässä haastattelussa kävi kuitenkin ilmi, ettei haastateltavalla ollut 

käytännössä minkäänlaista yhteistyötä laitostoimittajan kanssa. Tämä perusteltiin sillä, 

että yhteistyötä tarvittaisiin vasta, jos laitoksia olisi enemmän. Negatiivista palautetta 

tuli yleisesti ottaen myös kulutusosien saatavuudesta tietyissä tapauksissa. Varaosien 
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saatavuuden tulisi olla parempi. Osassa haastatteluista ilmeni myös närkästymistä huol-

tojen viiveisiin, vaikkakin tilanne ymmärrettiin sikäli, että laitostoimittajilla on useita 

laitoksia huoltoringissä ja resurssit ovat rajalliset. Yleisesti ottaen yhteistyötä kuitenkin 

on laitostoimittajien kanssa ja yhteistyö on sujunut kutakuinkin asiallisesti.  

 

Näkemykset pienen kokoluokan CHP-laitoksista 

 

Energiayrittäjien mielestä yleiset ulkoiset toimintaan vaikuttavat tekijät ovat kiteytetys-

ti samankaltaisia kuin laitosvalmistajapuolellakin, ja kaksi tekijää on selvästi ylitse 

muiden: poliittiset päätökset ja polttoaineiden hinnat. Pien-CHP:hen liittyvä kiinnostus 

vaihteli huomattavasti energiayrittäjien välillä haastattelujen nojalla. Epäilykset kannat-

tavuudesta ja toimivuudesta pienessä kokoluokassa vaivasivat energiayrittäjiä. Useilla 

oli kuitenkin mielenkiintoa asiaa kohtaan ja alustavia selvityksiäkin oli tehty joissain 

yrityksissä. Poliittisten päätösten varaan ajateltiin CHP:n kohtalon aika pitkälti jäävän, 

koska mahdolliset syöttötariffit ynnä muut vastaavat tukipoliittiset toimenpiteet ovat 

haastattelujen perusteella varsin tärkeässä roolissa. Esimerkkinä mainittiin saksalainen 

syöttötariffisysteemi, joka tekee CHP:stä kannattavaa Saksassa verrattuna esimerkiksi 

Suomen tämänhetkiseen tasoon. Taulukossa 16 on esitetty energiayritysten vastaukset. 

 

Taulukko 16: Energiayritysten näkemyksiä pien-CHP:stä 

Haastateltavat Teema: Energiayrittäjien näkemyksiä pien-CHP:stä 

Energiayrittäjä 1 ”Ei kommenttia.” 

Energiayrittäjä 2 

”Olisi ihan mielenkiintoista, mutta pienellä paikkakunnalla kannattavuus säh-
könsiirrolle on aika huono. Tässä mittakaavassa CHP ei toimi. En usko poliitti-
siin porkkanoihin, koska eivät ne tähänkään asti mitään ole tehneet. Pieni ripaus 
lisäkannattavuutta voi tietenkin tulla, mutta vaikutus on kuitenkin pieni ajatellen 
CHP:tä.” 

Energiayrittäjä 3 

”CHP kiinnostaa hirveästi, mutta se kiinnostaa monia muitakin. Se, että kun 
sillä päästään pieneen päähän ja siinä pyritään olemaan mukana. Aika pitkälti 
tämä perustuu turbiinitekniikkaan tai johonkin stirlingiin, eli investointi on 
kallis. Kiinnostaa siis kovasti, mutta ei ole vielä oikein kilpailukykyistä täällä 
pienessä päässä ainakaan vielä. Ehdotettu että pannaan kuntoon tämä ja tehdään 
kunnon hanke. Kerätään viisautta ja pannaan kuntoon. Se on helpommin sanottu 
kuin tehty.” 

Energiayrittäjä 4 ”Jos pien-CHP tulee kannattavaksi, niin verkostot muodostuvat ajan kuluessa.” 

Energiayrittäjä 5 ”Ongelmia on kohdattu CHP:ssä, pitäisi tehdä useita kontteja. Yhteistyö toisten 
osuuskuntien tms. kanssa olisi poikaa, että olisi enemmän resursseja.” 
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Energiayrittäjä 6 
”Kunta on kiinnostava yhteistyökumppani, koska kunnan tukea tarvitaan. Sa-
moin esimerkiksi eräs teollisuusyhtiö tulevaisuudessa olisi mielenkiintoinen 
kumppani.” 

Energiayrittäjä 7 ”Todella tervetullut järjestelmä, kun kehittyisi ja hyötysuhde olisi yli 70 %.” 

Energiayrittäjä 8 ”Ei ole tällä hetkellä tarvetta.” 

Energiayrittäjä 9 

”Mahdollisuuksia näkyy jonkin verran, jos takuuhinta saataisiin syöttötariffilla 
kuntoon. Osaamista tarvittaisiin lisää voimantuotantopuolella. CHP kiinnostaa 
paljon, mutta yritys ei halua olla kokeilukohteena, vaan vasta sitten kun CHP 
toimii, niin sitä voitaisiin kokeilla. Näen politiikan edistävänä tekijänä CHP:n 
kannalta.” 

Energiayrittäjä 10 
”CHP:sta on ollut puhetta, mutta se on ainoastaan ajatustasolla. Paikalliset 
maataloudet tarvitsisivat sähköä, mutta ovat ilmeisesti "rahamiehiä”, joten CHP 
ei vielä kiinnosta.” 

Energiayrittäjä 11 

”Yritys on pari vuotta sitten ollut erittäin kiinnostunut asiasta ja tutki hirveästi, 
saataisiinko CHP toimimaan. Yhteistyössä toimi eräs yliopisto, mutta mitään 
konkreettisia ratkaisuja ei löydetty. CHP ei ollut ainakaan silloin kustannuste-
hokasta.” 

Energiayrittäjä 12 ”CHP on kiinnostanut meitä jo parin viime vuoden aikana, mutta siihen ei ole 
ehditty perehtyä. Tietoa haluttaisiin asiasta kerätä.” 

Energiayrittäjä 13 
”CHP on kiinnostava kenttä ja olemme jonkin verran osoittaneet mielenkiintoa 
aihealuetta kohtaan. Tällä hetkellä on suunnitteilla muutama uusi kohde, joihin 
on ajateltu CHP:tä, mutta pienessä mittakaavassa on vielä haasteensa.” 

Energiayrittäjä 14 

”Polttoaineen hinta vaikuttaa suuresti siihen, onko CHP:ssä mieltä. Mielenkiin-
toista on, miten omalla alueella voitaisiin varmentaa verkoston toimintaa kriisi-
tilanteessa. Estävänä tekijänä CHP:n suhteen näen sen, että valtiovalta tukee 
isoja toimijoita. Yhtiö on kunnallinen ja tarpeita suunnanmuutokselle ei sinäl-
lään ole. ” 

Energiayrittäjä 15 
”Tämä on pieni paikkakunta, jossa ei ole paljon kasvunvaraa. Lähinnä naapuri-
kunta olisi mahdollinen, mutta sinne tulossa kaasu. CHP:hen tarvittaisiin tu-
kea.” 

Energiayrittäjä 16 ”CHP on mielessä ollut, mutta pienen kokoluokan laitoksissa on ollut ongelmia. 
Syöttötariffilla voi olla vaikutusta jonkin verran, mutta se jää nähtäväksi.” 

Energiayrittäjä 17 
”Ei meillä CHP:tä. Osuuskuntana jäämässä tilanne vaan hakepuolelle eli 
myymme haketta. Olen seurannut, ja tässä on epäonnistuttu. Se on niin kallis-
ta.” 

Energiayrittäjä 18 

”Pien-CHP tulkittiin tasolle 20 MW lämpötehoa risupaketissa, eli sen tuominen 
pieneen luokkaan on kohtalainen tekninen ja taloudellinen ongelma. Uskon, että 
työuraa on minulla jäljellä 8 vuotta ja sinä aikana ei CHP:hen siirretä. Teknises-
ti vielä raakile ja sähkön syöttötariffi ei palvele ja ilman syöttötariffia sähkön 
tuottajahinta on alempi kuin lämmön ja investointi on 2,5-5-kertainen! Pystyn 
hoitamaan tässä vaikka 5 laitosta nyt yksin, mutta sähköntuotanto jos olisi, niin 
olisin kuin napanuora laitoksen kanssa. Tarvitaan saksalainen/itävaltalainen 
menetelmä! 3 Pekkarista tarvittaisiin, 1 ei riitä.” 

Energiayrittäjä 19 ”Ajatus kiinnostaa, mutta kannattavuuspuoli mietityttää.” 

Energiayrittäjä 20 
”Sitten CHP:stä vuosia puhuttu, mutta en tiedä, että olisi taloudellisesti järkevää 
ratkaisua. Laitteet eivät ole toimineet pidemmän päälle. Meillä on ollut konsepti 
kehitteillä, mutta se on aina rahasta kiinni.” 
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Energiayrittäjä 21 ”Sitä sähköntuotantoa on suunniteltu, mutta se on hankalaa, koska sellaisia 
laitteita ei oikein olemassa. Ei siihen oikein muuta voi yhdistää.” 

Energiayrittäjä 22 

”Hyvä aihe, kannattaa tutkia, koska tulevaisuutta on tässä asiassa. Pitää selvit-
tää, minkä kokoluokan laitoksille CHP on kannattavaa. Raaka-aineen hankinta 
tulee vastaan, jos tämä käy paisumaan, markkinatalous hoitaa sen, että hinnat 
nousevat.” 

Energiayrittäjä 23 ”Isoilla energiayhtiöillä on markkina-asema. Pienet lämpölaitokset ovat eri 
verkostossa ja niillä on resurssipula.” 

Energiayrittäjä 24 
”Niin, en tiedä. Sähköntuotanto kiinnostaa kyllä kovasti, mutta kannatta-
vuusongelmia on. Minä en kauhean tarkkaan tiedä, mutta olen kuullut, että näin 
pienessä kokoluokassa on ongelmia.” 

Energiayrittäjä 25 
”Näissä laitoksissa ei ehkä niinkään CHP:tä. Meillä on omalla porukalla 8 
ulkopuolista laitosta hoidettavana. Kyseiset valtion laitokset on hankalia lähteä 
sähköjä laittelemaan.” 

Energiayrittäjä 26 ”Ei kommenttia.” 

 

Taulukosta 16 voidaan karkeasti laskea energiayrittäjien kiinnostus pien-CHP:ta koh-

taan. Haastatelluista energiayrittäjistä 50 % näkee CHP:n kiinnostavana kohteena tule-

vaisuudessa. Yrittäjistä 35 % oli sitä mieltä, että pien-CHP:hen ei kannata keskittyä, 

koska se ei näytä vielä lähitulevaisuudessa kannattavalta ratkaisulta. Haastatelluista 15 

%:lla ei ollut suoranaista mielipidettä asiasta. 

 

Energiayrittäjistä 81 prosenttia oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa metsä ja puu tulevat 

olemaan kestävimpiä energiateknologioita, ja 35 prosenttia uskoi bio-CHP:n olevan 

tulevaisuudessa käytetty energiateknologia. Haastatelluista energiayrittäjistä moni ei 

uskonut peltoenergiaan, tuulivoimaan tai aurinkoenergiaan. Aurinkoenergia ei ollut 

suosittu energiateknologia vastaajien mielestä, koska Suomi on kuitenkin pohjoisessa 

sijaitseva maa, jossa aurinko paistaa ainoastaan vähän aikaa vuodessa. Vastaavasti tuu-

lienergia vaatii aukeita alueita, jotta sitä voitaisiin hyödyntää. Melkein jokainen haasta-

teltavasta vastasi useamman energiateknologian olevan kannattava tulevaisuudessa, 

mikä omalta osaltaan vaikuttaa tulosten jakautumiseen eri vaihtoehtojen välillä. 

 

3.5 Laitostoimittajat Suomessa 

Kaakkois-Suomessa ei ole merkittävästi pienen kokoluokan lämpölaitosten kokonais-

toimittajia / laitevalmistajia, joten haastattelut (26 kpl) tehtiin eri puolella Suomea hy-

vän kokonaiskuvan saamiseksi alan toimijoista. Merkittäviä laitevalmistajia ei kaiken 
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kaikkiaan Suomessa ole erityisen paljon, joten niiden valinta ei muodostunut ongel-

maksi. Raportissa laitevalmistajat ovat lueteltuina taulukoissa täysin mielivaltaisessa 

järjestyksessä anonymiteetin varmistamiseksi. 

 

Laitevalmistajien lukumäärä Suomessa ei ole erityisen suuri, ja alalla onkin arviolta 

vain reilut kolmekymmentä keskeistä yritystä. Oman lisänsä tuovat luonnollisesti ul-

komaalaiset toimijat, jotka operoivat myös Suomessa. Laitevalmistajat eivät tee kaikkia 

laitteistojaan itse omilla tehtaillaan, vaan harjoittavat alihankintaa. Resurssien määrä on 

myös niukahko, eikä ole välttämättä järkevää toimia ilman tehokasta alihankintaverkos-

toa. Laitevalmistajat hankkivat alihankintana usein tietynlaista osaamista, kuten katti-

loita tai kuljettimia. Näin ollen he voivat itse keskittyä johonkin muuhun osaamisaluee-

seen tehokkaammin. Osa haastatelluista laitevalmistajista ei kuitenkaan oikeastaan 

valmista itse mitään, vaan toimii täysin alihankintapohjalta.  

 

Eräs monien haastateltavien mainitsema trendi on kokonaisvaltaisuus laitevalmistaja-

alalla. Asiakkaat tuntuvat arvostavan kokonaispaketteja, niin sanottuja avaimet käteen -

ratkaisuja, joissa kaikki suunnittelusta jälkihuoltoon voidaan hoitaa saman laitetoimitta-

jan kautta. Usein laitevalmistajilla oli yhteistyötä erityisesti kattilapuolen toimijoiden 

kanssa. Lisäksi spesifit osaamisalueet, kuten sähkö- ja automaatiopuoli, vaativat yhteis-

työverkoston muodostamista. 

 

Markkinat, yritysten liikevaihto ja resurssit 

 

Haastateltujen laite- ja laitosvalmistajien pääasialliset markkinat sijoittuvat kotimaahan. 

Osa haastateltavista totesi, että kotimaan markkinoilla alkaa olla liikaa kilpailevia yri-

tyksiä, minkä vuoksi vientitoiminta on ainut mahdollisuus, jolla liiketoimintaa voitai-

siin kasvattaa. Pääasiallisia vientikohteita ovat Skandinavia, Venäjä, Baltian maat ja 

Itä-Eurooppa.  

 

Yritykset eivät useimmiten kokeneet ulkomaisen tarjonnan ja kilpailun vaikuttavan 

merkittävästi kotimaan markkinoilla. Tämä johtuu heidän mielestään siitä, että koti-

maassa kilpailevien yritysten teknologiaosaaminen on selvästi edistyksellisempää kuin 
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esimerkiksi Baltiassa. Lisäksi monet asiakkaista suosivat kotimaisia tuotteita, koska 

niihin liittyvät takuu- ja huoltoasiat ovat helpommin hoidettavissa. 

 

Haastateltujen laite- ja laitosvalmistajien liikevaihdot vaihtelivat suuresti. Suurin osa 

haastatelluista yrityksistä sijoittui liikevaihdoltaan 0,8-2,0 miljoonan euron (MEUR) 

välille. Muutaman yrityksen liikevaihto oli alle 0,6 MEUR ja muutamalla yli 20 

MEUR. Kuva 14 havainnollistaa tarkemmin laite- ja laitosvalmistajien liikevaihdon 

jakautumista bioenergialiiketoiminta-alalla vuonna 2008. 

 

 

Kuva 14: Laitevalmistajien liikevaihto 2008 

 

Laitevalmistajien henkilöstöresurssit ovat vaihtelevat. Suurimmissa yrityksissä työs-

kentelee 100–200 henkilöä, kun taas pienimmät yritykset pärjäävät jopa yhden henkilön 

voimin. Henkilöstön lukumäärään vaikuttavina tekijöinä ovat yritysten oma valmistus, 

alihankinta ja yhteistyöverkostot. Pienten yritysten henkilöstöresurssit ovat yleisesti 

ottaen alle 10 henkilöä, joista moni hoitaa useita eri tehtäväalueita yrityksen sisällä. 

Erityisen tärkeää laite- ja laitosvalmistajien kohdalla on henkilöstön osaamisen jalos-

taminen, jotta innovaatioita voitaisiin hyödyntää käytäntöön. Johnson et al. (2006) mai-

nitsee,  että  henkilöstön  osaaminen  on  erityisen  tärkeää  tietointensiivisillä  aloilla.  Kai-

ken kaikkiaan henkilöstöresurssit olivat verrattain pienet useimmissa kohdeyrityksissä.  

 

 

27 %

31 %

23 %

12 %

8 %
teur

200-600

800-2000

3000-6000

10 000-20 000

yli 20 000



 

70 

 

Laitoskoko ja käytettävät polttoaineet 

 

Laitostoimittajien toimitettavissa olevien laitosten tehoskaala vaihtelee merkittävästi 

toimittajasta riippuen. Kaiken kaikkiaan laitosten tehoskaala vaihteli muutamasta 

kymmenestä kW:sta aina muutaman kymmenen megawatin laitoksiin, yleisin koko-

luokka on kuitenkin parin megawatin suuruusluokkaa. Osa toimittajista on huomatta-

van suuria tekijöitä Suomessa, ja niiden yksittäiset toimitukset saattavat olla suuruudel-

taan välillä jopa useita kymmeniä megawatteja.  

 

Arvioitaessa minimitehoa automaattiajolla on huomioitava, että ilmoitetut minimitehot 

eivät välttämättä vastaa aivan käytännön todellisuutta. Yhtiö voi taata jonkin minimite-

hon, jolla voidaan varmasti ajaa, mutta käytännössä laitteilla voidaan päästä merkittä-

västi alempiin tehoihin ilman ongelmia. Näin ollen voidaan todeta, että ilmoitettuun 

minimitehoon tulee suhtautua varsin varovaisesti – minimitehon automaattiajolla on 

kuitenkin useimmiten havaittu olevan 10 % tai sen alle. 

 

Laite- ja laitosvalmistajat tarjoavat asiakkaalle mahdollisuuden käyttää polttoaineena 

paitsi haketta, niin esimerkiksi myös turvetta, pellettejä, viljaa tai öljyä. Haastatteluista 

selvisi myös, että monet laite- ja laitosvalmistajat ovat sitä mieltä, että tarjottavissa 

tuotteissa käytetyn polttotekniikan tulisi mahdollistaa useiden eri polttoaineiden käyttö. 

Tulevaisuudessa polttotekniikkaan keskitytään yhä enemmän, koska hakkeenpolton 

rinnalle halutaan kehittää yhä monikäyttöisempiä vaihtoehtoja. Usea haastatelluista 

yrityksistä oli sitä mieltä, että nykyään kannattaa jo alusta alkaen hankkia sellainen 

laitteisto, joka mahdollistaa useamman polttoaineen käytön. 

 

Teknologiaosaaminen 

 

Yksittäisen yrityksen resurssit eivät usein yksinään riitä jatkuvaan uusien innovaatioi-

den luomiseen. Kuitenkin oikeanlaisten yhteistyöverkostojen löytäminen on haastavaa, 

mutta toisaalta yritykset eivät voi innovoida eristyksessä, vaan heidän tulee etsiä erilai-

sia partnereita onnistuakseen. (Apilo et al. 2007; Dahlander et al. 2010)  Chesbrough 

(2003) täydentää Apilon ja Dahlanderin ajatuksia toteamalla, että ulkoinen T&K voi 
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luoda merkittävää arvoa ja sisäistä T&K:ta tarvitaan täydentämään sen vaikutusta. 

Hyödyntämällä sisäistä ja ulkoista T&K:ta yritys saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.  

 

Laitevalmistajien teknologiaosaamisessa korostuu haastateltavasta riippuen hyvin eri-

laiset näkökulmat. Vastauksiin vaikutti huomattavasti myös, minkälainen laitevalmista-

ja oli kyseessä. Toiset toimivat huomattavasti kokonaisvaltaisemmalla tasolla kuin toi-

set, koska osalla teknologiosaaminen oli hyvin kapea-alaista ja alihankinnalla oli suuri 

rooli. Toiset haastateltavat korostivat joitain tiettyjä teknologian spesifejä seikkoja, 

kuten esimerkiksi polttotekniikka, paineastiaosaaminen tai automaatio. Toiset mainitsi-

vat kokonaisvaltaisuuden olevan keskeinen menestystekijä, tarkoittaen tässä yhteydessä 

esimerkiksi laitostoimituksia avaimet käteen -periaatetta noudattaen tai projektinhoitoa. 

Mielenkiintoinen näkökulma oli myös erään laitevalmistajan mainitsema teknolo-

giaosaamisensa vahva puoli sarjatuotanto, mikä liittyy osin vahvasti modulaarisuuteen.  

 

Modulaarisuutta voidaan pitää yhtenä huomattavana edellytyksenä tehokkaalle massa-

räätälöinnille ja toiminnan tehostamiselle. Lisäksi modulaarisuuden avulla voidaan lisä-

tä strategista joustavuutta dynaamisessa markkinaympäristössä. (Worren et al. 2002) 

Pahl et al. (2007) täydentää Worrenin ajatuksia mainitsemalla, että modulaariset tuot-

teet mahdollistavat erinäisten osakokonaisuuksien toteuttamisen tehokkaasti.  

 

Modulaarisuutta hyödynnetään melko paljon laite- ja laitosvalmistajien keskuudessa. 

Monet haastateltavista yrityksistä mainitsivat, että modulaariset tuotteet ovat ainoa jär-

kevä tapa valmistaa laitoksia alle 2-3 MW luokassa. Kuitenkin monet haastateltavista 

huomauttivat, että jokainen rakennettava lämpölaitos on yksilöllinen, minkä vuoksi 

modulaarisuuden hyödyntäminen on suhteellisen vaikeaa. Suurin osa haastateltavista 

yrityksistä pyrki hyödyntämään modulaarisuutta komponenteissa sekä rajapinnoissa, 

joiden avulla voidaan käyttää esimerkiksi usean eri toimittajan kattilaa samassa laitos-

kokoonpanossa. Modulaarisuudella pystytään vähentämään kustannuksia, koska jokais-

ta laitosta ei tarvitse suunnitella uudestaan. Lisäksi modulaarisuuden avulla pystytään 

nopeuttamaan toimituksia, koska laitokset ovat melkein valmiiksi koottuja jo tehtaalla. 

Hyötyvaikutuksia ilmenee myös huoltotoimenpiteiden helpottumisen kautta. Modulaa-

riset laitosratkaisut ovat erittäin suosittuja biolämpökonteissa, jotka eroavat käytännös-
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sä ainoastaan teholuokassaan. Haastateltavista noin 84 prosenttia oli sitä mieltä, että 

modulaarisuutta pitäisi hyödyntää laitosrakentamisessa ainakin jossain määrin. 

 

Yhteistyöverkostot 

 

Verkostot voidaan määritellä yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välisinä vuoro-

vaikutussuhteina.  Lisäksi verkostojen avulla yritykset pystyvät yhdistämään resursse-

jaan ja saavuttamaan paremman ymmärryksen kyvykkyyksistään. (Borgatti et al. 1997; 

Niemelä 2002) Möller et al. (2004) mukaan verkostot voidaan niin ikään kuvata neljän 

eri perusperspektiivin kautta: 

 verkostot vuorovaikutuksen välineenä 

 verkostot rakenteina 

 verkostot yrityksen aseman luojina 

 verkostot prosesseina. 

 

Laitevalmistajien yhteistyöverkostot muodostuvat yleensä kattila-, automaatio-, kulje-

tin- ja polttotekniikkatoimittajasta. Osa yrityksistä käyttää alihankintaa enemmän, kun 

taas varsinkin suuremmat yritykset pyrkivät valmistamaan suurimman osan laitteistos-

taan itse. Alalla toimivia kattilavalmistajia on oikeastaan muutama varteenotettava 

vaihtoehto, minkä vuoksi on yleistä, että usealla eri laitostoimittajalla on saman yrityk-

sen kattila käytössä. Verkostot ovat syntyneet oman ydinosaamisen ympärille ja suurin 

osa haastateltavista olikin sitä mieltä, että kaikkea toimintaa ei kannatakaan keskittää 

itselle. Kuvassa 15 on esitetty yksinkertaistettu esimerkki neljän laitevalmistajan väli-

sestä verkostorakenteesta. Kuvaan on merkitty rajapinta, jonka tarkoituksena on ha-

vainnollistaa verkoston jatkuvuutta useampaan laitetoimittajaan, koska kuva hahmottaa 

ainoastaan yhteistyötä neljän varsinaisen toimijan kesken. Katkoviivoilla kuvatut ym-

pyrät esittävät alihankintaa ja kiinteät ympyrät omaa valmistusta. Punaisilla nuolilla ja 

ympyröillä on kuvattu yhteistyötä energiayrittäjien kanssa.  
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Kuva 15: Esimerkki laitevalmistajien verkostorakenteesta 

 

Bioenergialiiketoiminta-alalla on yleistä, että monet laitosvalmistajat hyödyntävät muu-

taman tunnetun valmistajan kattiloita, automaatiota tai polttotekniikkaa. Näin ollen 

verkostorakenteesta muodostuu melko kattava kokonaisuus, jossa monet eri toimijat 

käyttävät samoja komponentteja. Alalle yleiset yritykset voidaan karkeasti luokitella 

kolmeen eri kategoriaan:  

1. alihankintapohjalla toimiviin yrityksiin 

2. tiettyjen komponenttien valmistukseen sekä alihankintaan erikoistuneet yrityk-

set  

3. kaikki osat itse valmistaviin yrityksiin.  

 

Laitteistojen asennustyössä hyödynnetään paljon omaa työvoimaa, mutta tarvittaessa 

suositaan myös paikallisia LVI- ja sähköurakoitsijoita. Vaikka alalla toimivat yritykset 

kilpailevat keskenään, toimivat ne vahvasti myös osana laaja-alaisempaa yhteistyöver-

kostoa. Tärkeänä tekijänä verkostossa ovat energiayrittäjät, joilta saatu palaute laittei-

den toimivuudesta auttaa laitevalmistajia kehittämään komponenttejaan asiakkaiden 

preferenssien mukaisiksi.  

 



 

74 

 

Verkoston vahvuuksia voidaan jakaa viiteen eri luokkaan. Verkoston jäsenet voivat 

keskittyä ydinosaamiseensa, osaamista voidaan levittää verkoston kautta, toimitusaiko-

ja voidaan nopeuttaa verkostorakenteen ansiosta, T&K-toiminta tulee joustavammaksi 

ja mukautuminen toimintaympäristöön helpottuu. (Ollus et al. 1998b) Verkoston on-

gelmista Ollus et al. (1998a) mainitsee muutamia tapauksia: 

 asymmetriset valtasuhteet verkostossa 

 alihankintaverkostoon sopeutuminen 

 verkoston koordinoiminen 

 verkoston rahoittaminen ja luominen.  

 

Laite- ja laitostoimittajien verkostorakenteen vahvuudet keskittyivät suurimmaksi osak-

si verkoston tuomaan joustavuuteen ja kapasiteetin kasvattamismahdollisuuteen. Suurin 

osa haastatelluista yrityksistä mainitsi, että verkostorakenteen on oltava sellainen, että 

jokainen osapuoli hyötyy tasavertaisesti verkostosta. Ongelmakohdiksi mainittiin toi-

mitusaikojen venyminen ja huonot verkostokumppanit, jotka heikentävät koko verkos-

ton rakennetta.  

 

Tiivistettynä voidaan mainita, että verkostoyhteistyö on tyypillisesti varsin kannattavaa 

bioenergialiiketoiminta-alalla. Ongelmana on löytää hyvät yhteistyökumppanit, joiden 

kanssa voidaan työskennellä pitkään yhdessä. Yhteistyökumppaneiden löytäminen on 

varsinkin nuorille yrityksille vaikeaa, koska monet yrityksistä ovat jo muodostaneet 

heille riittävät verkostorakenteet. 

 

Vaikka laitevalmistajien yhteistyöverkostot ovat kattavat ja osapuolia on paljon, monet 

yrityksistä eivät koe verkoston auttavan tuotekehityksessä. Yhtenä vaikuttavana tekijä-

nä on selvästi se, että jokainen yritys haluaa pitää ydinosaamisensa itsellään ja kehittää 

sitä kilpailuedun luomiseksi. Koska monessa tapauksessa verkoston yhteistyökumppa-

neita ovat myös kilpailijat, tuotekehitystä ei tehdä yhteistyössä. Suurin vaikuttava tekijä 

tuotekehityksessä on asiakkailta saatu palaute, joka tässä tapauksessa tulee energiayrit-

täjiltä. Suurin osa haastatelluista yrityksistä totesi, että asiakkaan palautteesta saadaan 

aikaiseksi parhaat tuotekehitysideat, jotka myös menevät kaupaksi. Muun yhteistyöver-

koston hyödyt tulevat olennaiseksi verkostossa ainoastaan silloin, kun verkostoyhteis-
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työ on ollut pitkään kestävää ja kaikki osapuolet pystyvät luottamaan toisiinsa vaaditul-

la tavalla. 

 

Laitetoimittajien yhteistyö energiayrittäjien kanssa on luonteeltaan vaihtelevaa ja ta-

pauskohtaista. Keskeistä vaikuttaisi kuitenkin olevan se, että laitevalmistajien kehitys-

resurssit vaikuttavat tyypillisesti olevan varsin niukat. Näin ollen energiayrittäjiltä saatu 

tieto laitteiden toimivuudesta ja ongelmakohdista on varsin tärkeää laitosvalmistajille – 

tieto energiayrittäjiltä on eräänlainen palautekanava laitevalmistajille.  

 

Luonnollisesti eri yrityksillä on erilaisia huoltopoliittisia linjauksia laitteistojensa suh-

teen. Nämä vaikuttavat myös merkittävästi yhteistyön määrään ja laatuun lämpöyrittä-

jien kanssa. Jos laitteistossa on paljon vikaa, yhteydenottoja energiayrittäjän taholta on 

odotettavissa enemmän. Myös laitoksen käynnistysvaiheessa, jolloin laitoksen toimin-

nasta ja käyttämisestä ei ole vielä välttämättä kokemusta, yhteydenottoja saattaa tulla 

laitetoimittajille suhteellisen runsaasti, mutta yleensä tilanne rauhoittuu alkuvaiheen 

ylittämisen jälkeen. Lämpölaitosten määrä luultavasti kasvaa tulevina vuosina, jolloin 

myös huoltomarkkinoilla on luvassa kasvua. Tätä seikkaa osa haastateltavista korosti. 

 

Käytännössä kaikki laitostoimituksia tehneet laitevalmistajat totesivat heillä ollen jon-

kintasoista yhteistyötä energiayrittäjien kanssa. Tämä on huoltojen ja takuiden takia 

luonnollinen ilmiö, mutta toisaalta osa laitosvalmistajista on ulkoistanut huollon yhteis-

työkumppaneilleen. Eräs mielenkiintoinen näkemys oli myös se, että yhteistyö läm-

pöyrittäjien kanssa on positiivista, mutta tietyllä tavalla myös rasite, koska niukkoja 

resursseja menee paljon, kun setvitään jokaisen laitoksen huoltoja sekä vikoja. Osa vas-

taajista totesi myös, että yrityksissä on aloitettu pidempiaikaisia huoltotoimet kattavia 

suhteita lämpöyrittäjien kanssa takuuhuoltojen ohessa. Näin ollen voidaan perustellusti 

todeta, että yhteistyötä laitosvalmistajien ja energiayrittäjien välillä on ja näyttäisi siltä, 

että se on voimistumassa huoltojen ja T&K:n kautta entisestään.  

 

Laitosvalmistajien tulevaisuuden odotukset yhteistyöverkostojen suhteen olivat haastat-

telujen perusteella varsin hajanaisia. Useat haastateltavat kuitenkin mainitsivat, että jos 

CHP-liiketoimintaan lähdettäisiin mukaan, yhteistyötä tarvittaisiin voimantuotannon ja 

turbiinitekniikan kohdalla. Tämä on ymmärrettävää, koska haastatellun kohteina olleet 
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laitosvalmistajat ovat erityisesti keskittyneet lämpölaitostekniikkaan. Näin ollen säh-

köntuotanto ja siihen liittyvät teknologiat eivät ole yritysten vahvinta alaa.  

 

Näkemykset pienen kokoluokan CHP-laitoksista 

 

Energia-alalla monet ulkoiset tekijät vaikuttavat yritysten toimintaan, ja haastattelujen 

perusteella kaksi yritysten näkökulmasta vaikuttavaa ulkoista tekijää nousi selkeästi  

ylitse muiden: poliittiset päätökset ja öljyn hinta. Näitä kahta tekijää korostettiin selväs-

ti eniten vastauksissa. Useimmat kertoivat poliittisten päätösten vaikuttavan suoraan tai 

epäsuorasti yritysten toimintaan, ja kriittisyyttä ilmeni poliittisten päätösten hitauteen. 

 

Haastateltujen henkilöiden mukaan pien-CHP on kiinnostava kohde tulevaisuudessa, 

mutta tällä hetkellä tekniikka on vielä sellaisella tasolla, että pien-CHP laitteistojen 

valmistaminen  ei  ole  kannattavaa.  Monet  haastateltavista  mainitsivat,  että  CHP-

tuotanto on kannattavaa ainoastaan suuremman kokoluokan ratkaisuissa eli useiden 

megawattien kokoisissa biolämpölaitoksissa. Suurin osa haastateltavista mainitsi, että 

pien-CHP:n ongelmat tekniikassa liittyvät voimantuotantoon eli tämänhetkisistä ratkai-

suista stirling-moottori tai mikroturbiini eivät ole vielä sellaisella tasolla, että pien-CHP 

olisi taloudellisesti tuottavaa.  

 

Moni haastateltavista totesi, että heillä on kiinnostusta tutustua CHP:hen erilaisten yh-

teistyöverkostojen kautta, mutta yksin he eivät lähde CHP:ta kehittämään. Tulevaisuu-

dessa CHP on varmasti kannattava ratkaisu, jos syöttötariffiin liittyvät asiat saadaan 

myös Suomessa kuntoon. Taulukosta 17 nähdään laitevalmistajien näkemyksiä ja kiin-

nostus pien-CHP:ta kohtaan. Haastatelluista laitevalmistajista 46 % näkee CHP:n kiin-

nostavana kohteena tulevaisuudessa, ja  50 % oli sitä mieltä, että pien-CHP:hen ei kan-

nata keskittyä, koska se ei näytä vielä lähitulevaisuudessa kannattavalta ratkaisulta. 

Haastatelluista 4 %:lla ei ollut suoranaista mielipidettä asiasta. 
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Taulukko 17: Laitevalmistajien näkemyksiä pien-CHP:stä 

Haastateltavat Teema: Pien-CHP 

Laitevalmistaja 1 
”CHP on tulossa, mutta tällä hetkellä ei ole pystytty valmistamaan yksikköä 
niin edullisesti, että se olisi kannattavaa. Kokeiluja on ollut ja pari projektia on 
meinannut onnistua.” 

Laitevalmistaja 2 ”Tällä hetkellä arvioimme lähdemmekö mukaan CHP-kehitykseen. Muutamia 
kokeiluja on ollut, mutta nekin ovat tulleet yhteistyökumppaneiden kautta.” 

Laitevalmistaja 3 ”Omaa osaamista CHP-tuotannosta meillä ei ole, mutta olemme varautuneet 
CHP:n tulemiseen yhteistyökumppaneiden kautta.” 

Laitevalmistaja 4 ”CHP ei kannata, koska se tulee aivan liian kalliiksi.” 

Laitevalmistaja 5 ”CHP kiinnostaa kovasti, mutta investointina se on kallis. Yritämme katsella 
markkinoita ja arvioida, mihin suuntaan ne kehittyvät.” 

Laitevalmistaja 6 ”Olemme olleet CHP-tuotannossa mukana jo jonkin aikaa ja muutama toimi-
tuskin on tehty yhteistyökumppaneiden kautta.” 

Laitevalmistaja 7 ”Olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaille ratkaisuja, joissa sähköä voidaan 
tuottaa höyrymoottorilla 900 kW.” 

Laitevalmistaja 8 
”CHP tulee varmasti tulevaisuudessa laitoksiin, tällä hetkellä se ei kuitenkaan 
ole vielä niin kilpailukykyinen ja kannattava, että kannattaisi käyttää alkuinves-
toinnin suuruuden vuoksi.” 

Laitevalmistaja 9 
”Tällä hetkellä meillä on koeajossa laitteisto, jolla pystytään tuottamaan lämpöä 
300 kW ja sähköä 150 kW. Laitteisto on jo kunnossa, odotamme ainoastaan 
tariffin voimaantulemista.” 

Laitevalmistaja 10 
”CHP-ratkaisut ovat kalliita ja meillä ei ole ollut niistä minkäänlaisia kokeiluja. 
Markkinat eivät vielä ole sellaisella tasolla, että CHP kannattaisi, vaikka asiak-
kaat ovatkin siitä kiinnostuneita.” 

Laitevalmistaja 11 
”Meidän valmiudet CHP-tuotantoon ovat hyvät. Voimme pienillä muutoksilla 
saada laitteistot tuottamaan myös sähköä. Meillä on myös ollut kokeiluja stir-
lingistä.”  

Laitevalmistaja 12 ”Asiasta on joskus puhuttu, mutta meillä ei ole valmiuksia tällä hetkellä lähteä 
kehittämään CHP:ta.” 

Laitevalmistaja 13 
”Valmiudet meillä olisi lähteä mukaan CHP-kehitykseen, mutta tällä hetkellä on 
turhan kallista lähteä yksin toteuttamaan CHP-laitosta. Uskomme, että CHP 
tulee tulevaisuudessa.” 

Laitevalmistaja 14 ”Meillä on suuri kiinnostus CHP:ta kohtaan ja valmiuksia on kehitettävä. 
Teemme parhaillaan selvityksiä CHP:sta erinäisten yhteistyöprojektien kautta.” 

Laitevalmistaja 15 ”CHP on tulevaisuuden asioita, tällä hetkellä siihen ei uhrata aikaa.” 

Laitevalmistaja 16 
”Asiakkaat kyselevät CHP:sta, mutta ongelma pienissä laitoksissa on lämmön-
talteenotto. Jos ongelmaan löydetään järkevä ratkaisu, niin lähdemme CHP:hen 
mukaan.” 

Laitevalmistaja 17 
”CHP on tällä hetkellä kannattavaa ainoastaan suurissa biolämpölaitoksissa. 
Olemme kuulleet kaikenlaisista keksinnöistä pien-CHP:hen liittyen, mutta 
näyttää siltä, että mikään niistä ei suoranaisesti toimi.” 
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Laitevalmistaja 18 ”Olemme kartoittaneet CHP-tuotantoa, mutta tällä hetkellä CHP:hen liittyvä 
kartoitus on keskeytetty.” 

Laitevalmistaja 19 ”Meillä on jo mahdollisuus yhdistää sähkön tuotanto suunnitteilla olevaan 
laitokseemme. Hyödynnämme sähköntuotannossa stirlingiä.” 

Laitevalmistaja 20 
”Voimantuotantopuoli pienen kokoluokan biolaitoksissa on sen verran haasteel-
lista, että ilman poliittisia päätöksiä on varmaan turha lähteä kehittelemään 
CHP:ta.” 

Laitevalmistaja 21 
”Emme halua yksin ottaa vastuuta CHP:n kehittämisestä, vaikka meillä onkin 
kaikki valmiudet siihen. Tällä hetkellä teemme konsulttiselvitystä CHP:n mah-
dollisuuksista.” 

Laitevalmistaja 22 

”Teimme aikoinaan esiselvityshankkeen TEKESin kanssa. Hanke kuitenkin 
kaatui siihen, että prototyyppilaitoksen valmistaminen olisi jo yksinään maksa-
nut liikaa. Tällä hetkellä moni muu yritys työskentelee CHP:n parissa, joten 
emme näe, että meidän kannattaa lähteä kehitykseen mukaan.” 

Laitevalmistaja 23 ”Meillä ei varsinaisesti ole tällä hetkellä ollut kiinnostusta CHP:ta kohtaan.” 

Laitevalmistaja 24 ”CHP:ta on tutkittu ja valmiudet sen tuottamiseen ovat kohdallaan. Tällä hetkel-
lä markkinatilanne on sellainen, että pien-CHP ratkaisuilla ei ole kysyntää.” 

Laitevalmistaja 25 ”Olemme pohtineet CHP:ta, mutta tällä hetkellä siihen ei ole kiinnostusta.” 

Laitevalmistaja 26 ”Kustannustehokas CHP-tuotanto saavutetaan suuremmassa kokoluokassa. 20 
MW voisi olla sellainen raja, jolloin CHP-tuotanto kannattaa.” 

 

 

Haastateltuja henkilöitä pyydettiin lisäksi arvioimaan, mitkä uusiutuvan energian tek-

nologiat pärjäävät tulevaisuudessa parhaiten. Suurin osa vastaajista (96 %) oli sitä miel-

tä, että Suomessa metsä- ja puuenergia on uusituvista energiateknologioista paras. Mel-

kein puolet vastaajista uskoi, että bio-CHP tulee tulevaisuudessa olemaan yksi merkit-

tävimmistä energiateknologioista tuulivoiman ja aurinkoenergian kanssa. Osa vastaajis-

ta uskoi myös turpeen olevan yksi merkityksellisimmistä energiavaroista. Peltoenergia 

ja biokaasu olivat vaihtoehdoista vastaajien mielestä heikoimmat energiateknologiat 

tulevaisuudessa. Vastaustuloksiin on huomattavasti vaikuttanut se, että useat laiteval-

mistajat näkivät useiden energiateknologioiden olevan kannattavia tulevaisuudessa.  

 

3.6 Kaakkois-Suomen ja Itä-Uudenmaan energia-alaa palvelevia yrityksiä 

3.6.1 Alueellinen yrityspotentiaali 

Tässä luvussa keskitytään alueelliseen yritysosaamiseen. Hajautetun CHP-tuotannon 

kannalta potentiaalisia yrityksiä on poimittu eri yritystietokannoista tietyillä kriteereillä. 

Etelä-Karjalan kuntien yritykset on löydetty käyttämällä Etelä-Karjalan Toimipaikka-
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rekisteriä. Kymenlaakson ja Itä-Uudenmaan tapauksissa energia-alaa palvelevien yri-

tysten etsintä on puolestaan suoritettu käyttämällä Fonectan ProFinder B2B -palvelua. 

Siinä sovellettiin TOL2008:n mukaista toimialatilastoa. On oletettavissa, että eri kautta 

haettujen yritystietojen välillä on eroavaisuuksia, mutta suuntaa antavina yritystietojen 

oletetaan toimivan.  

 

Yritysten luokitteluperusteena käytettiin jaottelua, jossa yritykset merkittiin kuuluvaksi 

johonkin seuraavasta pääkategoriasta: automaatio, konepajat, hydrauliikka, elektroniik-

ka, mittausinstrumentit tai metsäkoneurakoitsijat/puunkorjuu. Raja näiden eri ryhmitte-

lytapojen välillä voi luonnollisesti olla häilyvä. Eri yritys voi lukeutua useissa tapauk-

sissa moneen eri toimialaluokitukseen. Toisaalta myös eri yritystietokannat luokittele-

vat yrityksiä hieman eri kriteerein. Näin ollen esiteltävä yritystietokanta ei ole missään 

nimessä yksiselitteinen, mutta toiminee kuitenkin suuntaa antavana esityksenä, josta 

voi nähdä niin kunnallisen kuin maakunnallisenkin tilanteen. Kaikkiaan kartoitettiin 

784 yritystä. 

 

Etelä-Karjalan energia-alaa palvelevia yrityksiä 

 

Etelä-Karjalan energia-alaa palvelevien yritysten kohdalla on sovellettu vuoden 2009 

kuntajaottelua. Näin ollen Joutsenoa ei tarkastella kokoavissa taulukoissa tai kuvissa 

erillisenä alueena, vaan osana Lappeenrantaa. Kuva 16 esittää yhteenvetona Etelä-

Karjalan maakunnan alueen kuntien energia-alaa palvelevien yritysten lukumäärän. 

Lappeenranta (sisältää Joutsenon) on energia-alaa palvelevien yritysten osalta selkeästi 

merkittävin alue Etelä-Karjalan maakunnassa yli sadalla yrityksellään. Myös Imatra on 

maakunnan toiseksi isoimpana kaupunkina merkittävä yli 30:llä energia-alaa tukevalla 

yrityksellään. Parikkalakin voidaan nostaa esille ja sen vastaava luku on 18. Muutoin 

jakauma on suhteellisen tasainen kuntien välillä kymmenen yrityksen molemmin puo-

lin. Todennäköisimmin Lappeenranta ja Imatra mahdollistavat lähialueille yrityksillään 

mahdollisuuden CHP-tuotantoon biopolttoaineilla. Myös Parikkalasta löytynee tarvitta-

essa lähialueille tukea tässä suhteessa.  
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Kuva 16: Etelä-Karjalan energia-alaa palvelevat yritykset 

 

Kymenlaakson energia-alaa palvelevia yrityksiä 

 

Kymenlaakson tilanne mukailee jokseenkin Etelä-Karjalan tilannetta. Kaksi suurinta 

kaupunkia eli Kotka ja Kouvola erottuvat joukosta energia-alaa tukevien yritysten lu-

kumäärässä. Kotkassa niitä on noin 100 ja Kouvolassakin yli 80. Myös Anjalankoski 

(46), Iitti (32), Miehikkälä (29) sekä Valkeala (22) näyttävät olevan merkittäviä kuntia 

energia-alan yrityksiä tukevan yrityslukumäärän perusteella. Kokonaisuudessaan määrä 

on Kymenlaaksossa suurempi kuin Etelä-Karjalassa. Myös noin kymmenen yrityksen 

luokkaa olevia kuntia on muutamia. Elimäellä on tosin tehtyjen hakukriteerien valossa 

ainoastaan yksi potentiaalinen yritys osallistumaan CHP-tuotantoon toimittajana. (Kuva 

17) 

 

Energia-alaa palvelevat yritykset Etelä-Karjalan kunnissa [kpl]
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Kuva 17: Kymenlaakson energia-alaa palvelevat yritykset 

 

Itä-Uudenmaan energia-alaa palvelevia yrityksiä 

 

Kuten Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossakin, Itä-Uudellamaalla isoin kaupunki eli 

Porvoo (72) on energia-alaa palvelevien yritysten lukumäärän perusteella suurin tekijä 

Itä-Uudellamaalla. Loviisa (25) ja Sipoo (26) tulevat seuraavina yrityslukumäärissä. On 

syytä huomioida, että Loviisassa energia-alaa tukevien yritysten lukumäärä selittynee 

pitkälti Loviisan ydinreaktoreilla. Muut kunnat ovat kymmenen yrityksen molemmin 

puolin. (Kuva 18) 
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Kuva 18: Itä-Uudenmaan energia-alaa palvelevat yritykset 

 

Yhteenveto maakuntien yrityspotentiaalista 

 

Kaikissa kolmessa raportin kohdemaakunnassa näyttää olevan yksi tai muutama selke-

ästi muista erottuva kunta yrityslukumäärässä. Etelä-Karjalassa Lappeenranta on yli-

voimaisesti merkittävin, Kymenlaaksossa Kotka ja Kouvola ja Itä-Uudellamaalla Por-

voo. Nämä kaupungit ovat myös suurimpia kaupunkeja maakunnissaan, mikä osaltaan 

selittää niiden energia-alaa palvelevien yritysten lukumäärää. 

 

Muilta osin maakunnissa on isoimpien keskittymien jälkeen muutamia varteenotettavia 

alueita energia-alaa palvelevien yritysten lukumäärän suhteen. Jäljelle jää myös jokai-

sessa tarkastelumaakunnassa kuntia, joissa ei kyseisellä tavalla suuntautuneita yrityksiä 

ole juuri lainkaan. 

 

Kymenlaaksossa on Itä-Uuteenmaahan verrattuna selvästi enemmän energia-alaa palve-

levaa yritystoimintaa. Myös yritysten jakautuminen eri kuntien välillä on tasaisempaa 

kuin Itä-Uudenmaan maakunnassa. Voisi arvioida, että Kymenlaaksossa energia-alaa 

tukevien yritysten osalta puitteet ovat kunnossa. Ainakin lukumäärien ja maantieteelli-

Energia-alaa palvelevat yritykset Itä-Uusimaan kunnissa [kpl]
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sen hajautumisen perusteella näin voi olettaa. Vastaavasti Etelä-Karjalassa Lappeenran-

ta (sisältää Joutsenon) ja Imatra muodostavat energia-alaan liittyvien yritysten pääalu-

eet. Näiltä alueilta voitaneen tarvittaessa siirtää erilaista osaamista tai laitteistoa lähi-

alueille kannattavasti. Myös Parikkalassa ja muissa edellä mainittuja pienemmissä kun-

nissa näyttäisi olevan tasaisesti energia-alaa palvelevia yrityksiä.  

 

3.6.2 Alueellinen valmius CHP-laitostoimituksiin 

Kaakkois-Suomen alueella on lukuisia pieniä ja keskisuuria (pk)-yrityksiä, jotka syn-

tyivät tukemaan suuria perusteollisuuden haaroja kuten paperiteollisuutta, mutta taiste-

levat nyt selviytyäkseen paperitehtaiden sulkeutuessa. Tämä tutkimus pyrkii aiheellaan 

tarjoamaan alueen yrityksille uusia tapoja selvitä kovenevasta kilpailusta. 

 

Tutkittaessa alueen yrityksiä oli tavoitteena selvittää alueen pienten ja keskisuurten 

yritysten taloudellinen ja toiminnallinen valmius hajautettujen bioenergiaratkaisujen 

yritysverkostossa yhteistyönä tapahtuvaan valmistukseen ja myyntiin. Tässä tapaukses-

sa näillä ratkaisuilla tarkoitettiin pienen kokoluokan (0,5 - 3 MW), lähinnä hakepolttoi-

sia sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia (CHP-laitokset). Selvitystä varten valittiin 

40 yrityksen ryhmä soveltuvilta aloilta taloudelliseen ja vertailevaan analyysiin. Lisäksi 

19 yrityksen toimitusjohtajaa haastateltiin, jotta saataisiin selville heidän ajatuksensa 

verkostoitumisesta, sen vaatimuksista, hyödyistä ja yleisestä kiinnostuksesta sitä koh-

taan.  

 

Tutkittu alue on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson läänit. Teknologiamielessä tutkimus 

keskittyy kiinteää biopolttoainetta, lähinnä puuhaketta polttaviin laitoksiin. CHP-

laitoksissa on myös monia tapoja tuottaa sähköä. Näistä tavoista tämä tutkimus keskit-

tyy mikroturbiineihin ja Stirling-moottoreihin. Sopivia pk-yrityksiä etsittiin käyttämällä 

Suomen Asiakastieto Oy:n Voitto+ -tilinpäätöstietokannan viimeisintä versiota. Se on 

suurin yksityisesti ylläpidetty yritystietokanta Suomessa, ja sisältää ajantasaisen tiedon 

kaikista kotimaisista yrityksistä. Täten se on yksi parhaista keskitetyistä tietolähteistä 

koskien suomalaisia pk-yrityksiä. Yrityshaussa noudatettiin seuraavia rajoitteita: 

 EU:n määritelmän mukaiset Pk-tason rajoitteet liikevaihdolle, taseen 

loppusummalle ja työntekijöiden määrälle.  



 

84 

 

 Sijainti Kaakkois-Suomessa, joko Etelä-Karjalassa tai Kymenlaak-

sossa.  

 Yritys kuului yhteen ennalta valituista toimialaluokista (TOL 2008). 

Näitä rajoitteita soveltaen löydettiin 60 toimivan yrityksen joukko, josta 40 yrityksellä 

oli täydet taloudelliset tiedot saatavilla viimeiseltä viideltä vuodelta. Vaikka taloudellis-

ta analyysia varten vaadittiin viiden vuoden historiatietoja, se ei rajoittanut haastatelta-

vien valintaa myöhemmässä vaiheessa, mikäli soveltuvia haastateltavia löydettiin. Saa-

tu lista käytiin läpi neljän eri alojen asiantuntijan kanssa (konetekniikka, energiatek-

niikka, tuotantotalous, yrityskehitys), ja kukin heistä ehdotti nykyisten kommentoinnin 

lisäksi myös uusia yrityksiä listaan.  

 

Haastattelut olivat yhdistelmä teema- ja puolistrukturoituja haastatteluja. Jokaisessa 

haastattelussa oli viisi teemaa, joita käsiteltiin monin mahdollisin kysymysalkioin. Eri 

teemoja käsittelevät kysymykset saivat eri määrän huomiota eri haastatteluissa, mutta 

jokaisessa haastattelussa käsiteltiin jokaista teemaa. Teemat olivat: 1) yrityksen historia 

(mitä yritys oikeastaan tekee, minkälaisia kokemuksia sillä on yritysverkostoihin liitty-

en), 2) mahdolliset kokemukset ja kyvyt liittyen vientitoimintaan (onko yritys toiminut 

vientimarkkinoilla aiemmin, ja jos on, suoraan vai isomman kumppanin kautta), 3) nä-

kemykset yritysverkostoista (onko yritys kiinnostunut niistä, mitä henkilö näkee tärkei-

nä tekijöinä yritysverkostossa, mihin verkostorooleihin yritys olisi valmis), 4) haluk-

kuus yhteistyöhön (kiinnostus yhteistyöhön, halukkuus jakaa uusia ideoita verkostossa, 

miten verkostot sopivat nykyiseen strategiaan) ja 5) teknologian tuttuus ja kyky toimit-

taa osia (kattilalaitosten tuttuus, mahdollinen tietämys yhteistuotannosta, kyky toimittaa 

osia ko. laitoksiin).  

 

Taloudelliseen analyysiin valitut 40 pk-yritystä jaettiin viiteen ryhmään. Suurin osa 

yrityksistä oli erilaisia konepajoja (60 %), loppujen koostuessa LVI-suunnittelijoista 

(20 %), sähkösuunnittelijoista (15%) ja insinööritoimistoista (5 %). Käytetty jako on 

melko suurpiirteinen etenkin LVI-suunnitteluun keskittyneiden yritysten osalta, mutta 

riittää tutkimuksen tarkoituksiin aivan hyvin. Yhteenveto analysoiduista yrityksistä on 

taulukossa 18. 
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Taulukko 18: Yhteenveto yrityksistä 

 Yrityksiä 

(yht.) 

5v talous-tiedot 

saatavilla 

Maakunta Perustamisvuosi 

Konepaja 36 24 EK=14 (58 %) 

KL=10 (42 %) 

Keskiarvo: 1988 

Mediaani: 1988 

LVI-suunnittelu 11 8 EK=1 (12.5 %) 

KL=7 (87.5 %) 

Keskiarvo: 1989 

Mediaani: 1993 

Sähkö-

suunnittelu 

9 6 EK=4 (67 %) 

KL=2 (33 %) 

Keskiarvo: 1993 

Mediaani: 1993 

Insinööri-

toimisto 

5 2 EK=0 (0 %) 

KL=2 (100 %) 

Keskiarvo: 1996 

Mediaani: 1996 

YHTEENSÄ 61 40 EK=19 (47.5 %) 

KL=21(52.5 %) 

Keskiarvo: 1989 

Mediaani: 1991 

 

 

Yritysten luokittelu TOL-koodien mukaan paljasti useimpien olevan konepajoja. Suurin 

yksittäinen luokka oli metallirakenteiden ja niiden osien valmistus (25110), kun toisek-

si suurin luokka, koneistus (25620) oli kooltaan yhdeksän prosenttiyksikköä pienempi. 

Muut suuret ryhmät muodostivat sähkötekninen suunnittelu (71125) ja LVI-tekninen 

suunnittelu (71124). Viides ryhmä ”Muut” sisältää yhdeksän luokkaa, joissa jokaisessa 

oli 1-2 yritystä. Nämä yritykset sisältävät pumppuja ja putkia valmistavia yrityksiä, 

erilaisia konepajoja ja asennusyrityksiä sekä kaksi taloudellisessa analyysissa mukana 

ollutta insinööritoimistoa. Yritysluokittelu on havainnollistettu kuvassa 19. 
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Kuva 19: Toimialaluokitus yrityksille, joiden tilinpäätöstiedot saatavilla 

 

Yritysryhmäanalyysi 

 

Konepajoja, LVI- ja sähköteknisen suunnittelun toimistoja sekä olennaisilta osin myös 

insinööritoimistoja vertailtiin useiden kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tekijöiden 

osalta niiden välisten erojen ja yhtäläisyyksien selvittämiseksi. Kaiken kaikkiaan, ko-

nepajat näyttivät olevan muita kypsempiä yrityksiä, vaikka joukon nuorin yritys oli 

myös konepaja. Kaikki ryhmät olivat keskimäärin palkanneet lisää väkeä, vaikka yksit-

täiset yritykset olivat joutuneet myös vähentämään henkilöstöään. Konepajoilla oli eni-

ten työvoimaa, ja ne olivat kasvattaneet henkilöstömääräänsä vähiten. Myös liikevaih-

toja vertailtaessa konepajat olivat suurimpia yrityksiä, vaikkakin kaikilla ryhmillä oli 

erittäin korkeat liikevaihdon keskihajonnat, mikä johtaa päätelmään sirpaloituneesta, 

sekä suuria että pieniä yrityksiä sisältävästä toimialasta. LVI-suunnitteluyritykset olivat 

tämän vertailun viimeisiä, ja myös niiden kasvunopeus oli ollut matalinta.  

 

Vertailun mukaan konepajat ja LVI-suunnitteluyritykset olivat sähköteknisen suunnitte-

lun yrityksiä kannattavampia. Keskimäärin LVI-suunnitteluyrityksillä oli korkein 

SIPO-%, mutta toisaalta ryhmällä oli myös laskeva liikevoitto ja sen yritykset olivat 

hyvin heterogeenisiä sisältäen sekä erittäin kannattavia että jopa kannattamattomia yri-

Toimialaluokitukset, N=40

28 %

18 %

15 %

10 %

29 %

25110 Meta l l i rakenteiden
ja ni iden os ien va lmis tus

25620 Meta l l i en työs tö

71125 Sähkötekninen
s uunnittel u

71124 LVI-s uunni ttelu

Muut
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tyksiä.  Tässä vertailussa alueen konepajoilla näytti menevän hieman paremmin kuin 

koko konepajateollisuudella vuonna 208, kun mediaani oli 6 prosenttiyksikköä teolli-

suudenalan mediaania korkeampi (Metalliliitto 2009). 

 

Kaikilla ryhmillä oli hyvä omavaraisuusaste, mutta liikevoiton mukaan konepajat olivat 

paras ryhmä. Erityisen huomattavaa oli konepajojen vakaalta näyttävä kasvu – 2008 

myös tutkitun ryhmän omavaraisuusaste oli koko teollisuudenalan vastaavaa lukua suu-

rempi.  Sen sijaan sähköteknisen suunnittelun yritysten omavaraisuusaste oli laskussa, 

vaikkakin toistaiseksi vielä hyvällä/tyydyttävällä tasolla.  

 

Yleisesti kaikilla ryhmillä vaikutti menevän melko hyvin, vaikkakin tämänhetkinen 

talouden taantuma ei ollut vielä ehtinyt vaikuttaa lukuihin. Ehkä johtuen historiallisista 

syistä konepajat näyttivät soveltuvan parhaiten suuremman koon hyödyntämiseen 

omassa kokoluokassaan, ja se oli myös kannattavin ryhmä. Taloudellisten lukujen va-

lossa tutkitun ryhmän sisällä näyttäisi olevan tarpeeksi yrityksiä, joilla on yritysverkos-

toissa toimimiseen tarvittava taloudellinen tilanne. (Taulukko 19) 
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Taulukko 19: Yritysryhmien tilinpäätöstiedot 

  

Kaikki 
yritykset 

Kone-
pajat 

LVI- 
suunnittelu 

Sähkö-tekninen 
suunnittelu 

Insinööri-
toimistot 

Henkilöstömäärä 
2008, ka (STDEV*) 

26          (29) 29             
(25) 

11                          
(7) 

14                    
(11) 

80                 
(99) 

Hlöstömäärä, Medi-
aani 

16 24 12 13 80 

Hlöstömäärä, Kasvu 
% 5v 

40.2 (115.1) 16          
(45.4) 

31.5                
(65.0) 

136.7           
(244.5) 

-20.4             
(28.8) 

Liikevaihto 2008, 
1000 EUR 

3807 (5228) 4890     
(5964) 

1240                  
(1003) 

1729            
(2263) 

7306             
(9152) 

Liikevaihto, Mediaa-
ni 

1865 2994 1206 915 7306 

Liikevaihdon kasvu 
% 5v 

16.6  (23.7) 17.0       
(20.4) 

6.9                    
(6.0) 

32.9              
(43.0) 

1.9                
(10.8) 

SIPO-% 5v ka 
20.8  (22.9) 21.3       

(14.9) 
32.2                 

(32.7) 
6.2                  

(31.6) 
14.1                

(19.1) 

EBIT 2008,  
1000 EUR 

247    (724) 450         
(631) 

130                      
(302) 

-475            
(1129) 

239               
(226) 

EBIT, Mediaani 
100 142 28 -12 239 

EBIT,  
Kasvu % 5v 

93.4 (474.5) 204.1 
(360.6) 

-109            
(357.1) 

62.9            
(833.9) 

67                 
(108.9) 

Omavaraisuus-aste 
2008, % 

44.1  (30.4) 41.6       
(32.2) 

52.4               
(31.7) 

38.3              
(26.7) 

58.4              
(21.2) 

OVA Mediaani 
46 44 57 37 58.4 

OVA, Kasvu-% 5v 

29.2   
(100.8) 

38.9     
(120.8) 

28.7                
(51.1) 

-15.4            
(23.5) 

57.5               
(89) 

 

 

Haastattelut 

 

Yhteensä 52 Pk-yritykselle lähetettiin sähköposti, jossa kuvailtiin projektia ja mainittiin 

mahdollinen puhelinyhteydenotto lähipäivinä. Yleensä sähköposti lähetettiin toimitus-
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johtajalle (TJ), mutta jos tämän sähköposti ei ollut tiedossa, lähetettiin viesti yleiseen 

palauteosoitteeseen tai vastaavaan. Valintaprosessi käytiin läpi jo metodologiaosassa. 

 

Haastattelun alussa toimitusjohtajia pyydettiin kertomaan yrityksestä omin sanoin. Näin 

saatiin pehmeä lasku haastatteluun ja selvitettiin samalla hieman sitä, mitä yritysten 

toimialajaottelun koodien taakse todellisuudessa piiloutui. Lisäksi heiltä tiedusteltiin 

heidän käsityksiään yrityksensä ydinkyvykkyyksistä. Jos vastaavia vahvuuksia oli ni-

metty yrityksen kotisivuilla, niitä tarkasteltiin myös. Lista mainituista ydinkyvykkyyk-

sistä on taulukossa 20 seuraavalla sivulla. 

 

Vastauksia tarkastellessa tulee muistaa niiden olevan toimitusjohtajien subjektiivisia 

näkemyksiä. Niistä nähdään, että haastateltujen toimitusjohtajien yritykset tarjoavat 

laajan kirjon erilaisia erikoistumisaloja. Kaikki haastatellut olivat kiinnostuneita uusista 

liiketoimintamahdollisuuksista liittyen bioenergiapohjaisiin CHP-laitoksiin. Toiset oli-

vat kiinnostuneita enemmänkin yleisellä tasolla – heillä ei varsinaisesti ollut kiirettä 

uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen, mutta olivat luonnollisesti kiinnos-

tuneita hyvistä ideoista. Monet yrityksistä olivat aiemmin toimineet paperiteollisuuden 

alihankkijoina, mikä paperiteollisuuden nykyisessä tilanteessa oli omiaan lisäämään 

kiinnostusta uusiin liiketoimintamalleihin, ellei yritys sitten ollut jo aiemmin lähtenyt 

etsimään vaihtoehtoisia toimintatapoja. 

 

Toimitusjohtajilta kysyttiin myös mahdollisista aiemmista tuotteiden tai palveluiden 

vientikokemuksista, ja valmiudesta vientitoimintaan tarvittaessa. Tyypillisellä yrityk-

sellä haastatellussa joukossa oli aiempaa vientikokemusta suurempien pelureiden kautta 

jonkinmoisen verkoston välityksellä. Myös tämä nähdään sopivana vientikokemuksena, 

koska mahdollisessa yritysverkostossakin suoraa vientiä harjoittaa yleensä vain yksi 

edusyritys, jolloin kaikilla verkoston jäsenillä ei tarvitse olla suoraa vientikokemusta.  

Vain kolmella yrityksellä (15,8 %) ei ollut yhtään vientikokemusta ennestään. Viidellä 

(26 %) oli kokemusta suorasta viennistä, mikä on positiivista. Nämä kokemukset voivat 

olla erittäin hyödyllisiä mahdollisen uuden yritysverkoston vientitoimintoja muodostet-

taessa.  
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Taulukko 20: Yritysten ydinkyvykkyydet 

Haastateltavat Kysymyksen aihe 

Ydinkyvykkyydet 

Henkilö 1 / KP Koneistus, osien valmistus. 

Henkilö 2 / LVI Öljy-, kaasu-, lämpö- ja muut putkistot- 

Henkilö 3 / KP Voimalaitosteollisuus, biopolttoainelaitokset (polttoaineen käsittely ja kierrä-

tys), tuhkan käsittely. 

Henkilö 4 / IT Suurnopeustekniikka. 

Henkilö 5 / IT Instrumentointi, automaatio, sähkösuunnittelu. 

Henkilö 6 / KP Alihankintakonepaja, paineastiat. 

Henkilö 7 / KP Ruuvien ja muttereiden koneistus. 

Henkilö 8 / KP Haponkestävät ja ruostumattomat teräkset, paineastiat, raskaat levymetallityöt.  

Henkilö 9 / LVI Suodatusteknologiat. 

Henkilö 10 / KP Paineastiat, turbiiniteknologia, monipuolisuus. 

Henkilö 11 / KP Kattilat, mallinnukset, suunnittelu. 

Henkilö 12 / KP Sähkökoneet, -moottorit ja –generaattorit. 

Henkilö 13 / KP Tulenkestävät teräsosat, arinat, polttosimulaatiot.  

Henkilö 14 / LVI Hitsaus, putket, paineastiat, lämmön talteenotto, rekuperaattorit.  

Henkilö 15 / STS Sähkö- ja automaatiosuunnittelu (keskijännitteet).  

Henkilö 16 / KP Ylläpito, pienten komponenttien valmistus.  

Henkilö 17 / IT Kehitysvaiheen palvelut, projektinhallinta, sähkö-, laitos-, automaatio-, proses-

si- ja LVI-suunnittelu.  

Henkilö 18 / LVI Teollisuusputkistot, maakaasu, kaukolämpö, putkien liitokset. 

Henkilö 19 / IT Generaattoreiden huolto, ideointi. 

 

 

Tämän jälkeen johtajilta kysyttiin mahdollisesta aiemmasta verkostokokemuksesta ja 

kyseisen verkoston tyypistä. Tämän avulla haluttiin selvittää kuinka suuri osa koke-

muksesta oli normaaleista alihankintaverkostoista ja mikä puolestaan tuotantoverkos-

toista. Vain kolmella yrityksellä (15,8 %) ei toimitusjohtajiensa mukaan ollut lainkaan 

verkostokokemusta. Yleensä myös ne yritykset olivat toimineet yhden suuren toimijan 

kanssa tai tehneet pientä, satunnaista ja lyhytaikaista yhteistyötä toisten pienten yritys-

ten kanssa. Yhdeksän yritystä oli osallistunut tuotantoverkostoihin, kun taas muut oli-

vat keränneet kokemuksensa joko omista tai muiden alihankintaverkostoista. Looginen 

seuraava kysymys koski yrittäjien näkemystä yritysverkostoista; Olivatko ne heidän 

mielestään hyödyllisiä, vai aiheuttivatko ne vain lisätyötä? 
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Kukaan vastaajista ei antanut suoraa negatiivista vastausta puhuessaan käsityksistään 

yritysverkostoista. Neutraaleiksi merkityt eivät joko osanneet päättää tai näkivät ver-

kostoissa kokemusperäisesti sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Henkilö 4 piti 

mahdottomana, että pieni yritys selviäisi nykyaikana yksin toimimalla. Henkilö 5 selitti 

heillä olleen muutamia verkostoprojekteja, jotka jo pienillä onnistumisilla olivat kas-

vattaneet yhteistä luottamusta ja vähentäneet kilpailijoiden pelkoa osallistujien kesken. 

Nämä projektit oli yleisesti nähty onnistuneina. Henkilö 8 puolestaan näki yhteisyrityk-

sen perustamisen tarpeellisena mahdolliselle verkostolle. Hänen mielestään löysät ver-

kostot ilman selkeästi määriteltyjä vastuita eivät toimi. Henkilö 11 näki yritysverkostot 

kustannustehokkaana toimintatapana ja henkilö 13 tuki tätä näkemystä väittämällä ver-

kostojen olevan lähtökohta kilpailukyvylle.  

 

Henkilön 17 yrityksellä oli ollut myös negatiivisia verkostoitumiskokemuksia: jos ali-

hankkijat odottavat veturiyrityksen hoitavan kaiken alusta asti siihen pisteeseen kun 

tilauksia alkaa tulla sisään (jonka jälkeen alihankkijat käytännössä “valtaavat” bisnek-

sen), tilanne on veturiyrityksen kannalta kestämätön. Hän myös totesi, ettei kaikkien 

osallistujien välisen aidon yhteistyön voimaa voi yliarvioida.  

 

Verkostonäkemyksien jälkeen seuraava mielenkiintoinen kysymys koski toimitusjohta-

jien näkemystä hyvin toimivan verkoston avaintekijöistä. Mitä asioita he kokivat tär-

keinä toimivalle verkostolle?  Oliko näillä asioilla mitään yhteyttä aihealueen teoriaan? 

Tutkijat halusivat myös selvittää, kuinka yhdenmukaisia vastaukset tähän kysymykseen 

olisivat. Jos yritykset haluavat työskennellä yhdessä, niillä tulisi olla kohtuullisen yh-

denmukaiset näkemykset siitä, kuinka parhaat mahdolliset lähtökohdat toimivalle ver-

kostolle voidaan luoda. Vastaukset on koottu taulukkoon 21. 
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Taulukko 21: Yritysverkoston menestystekijät 

Haastateltavat Kysymyksen aihe 

Tärkeää toimivassa yritysverkostossa 

Henkilö 1 / KP Veturiyritys, sitoutuminen toimitusjohtajatasolla. 

Henkilö 2 / LVI Luottamus, kommunikaatio, reiluus, selvät säännöt, yhteinen tavoite, riittävä 

perustyö. 

Henkilö 3 / KP Selkeät säännöt, luottamus, pitkät kumppanuussuhteet, oikeat kumppanit ja 

tietotaito. Panostaa jokaisen omiin vahvuuksiin. 

Henkilö 4 / IT Kommunikaatio, toimiva henkilökemia, selkeät säännöt. ”Ihmiset tekevät yh-

teistyötä, eivät yritykset.” 

Henkilö 5 / IT Voimakas veturiyritys tai samankokoisia yrityksiä täydentämässä toisiaan, 

luottamus, toistensa toimintatapojen tunteminen. 

Henkilö 6 / KP Selkeät säännöt ja sopimukset, luottamus. 

Henkilö 7 / KP Aiempaa keskinäistä kokemusta. 

Henkilö 8 / KP Luottamus, selkeät säännöt, yhteisten tavoitteiden asettaminen oman välittömän 

edun edelle. Myynti ja markkinointi tulee olla kunnossa. 

Henkilö 9 / LVI Läpinäkyvyys, selkeät säännöt ja veturiyritys joka kontrolloi verkostoa ja 

markkinointia yms. ”Ilman johtajaa yritykset voivat hajaantua.” 

Henkilö 10 / KP Veturiyritys joka valvoo kokonaisuutta, ei sooloilijoita, läpinäkyvyys. 

Henkilö 11 / KP Kommunikaatio, tiedonkulku, linkitys. Kyky delegoida. 

Henkilö 12 / KP Kommunikaatio, veturiyritys joka kantaa kaupallisen ja teknisen vastuun ver-

koston edustajana. 

Henkilö 13 / KP Tahto ja sitoutuminen. Hyvin määritellyt projektit ja taloudellinen varmuus. 

Henkilö 14 / LVI Ei mielipidettä. 

Henkilö 15 / STS Luottamus, läpinäkyvyys, yhteiset tavoitteet, konkreettinen yhteistyö. 

Henkilö 16 / KP Henkilökohtaisen tason tuttuuden tuoma luottamus, kyky keskustella vaikeista 

aiheista. 

Henkilö 17 / IT Veturiyritys, hyvin mietitty liiketoimintamalli, vain vähän päällekkäisyyksiä, 

kyky luoda vientirinki. 

Henkilö 18 / LVI Luottamus, yritysten hyvä taloudellinen tilanne, tietotaito, reiluus, riittävät 

taloudelliset resurssit. 

Henkilö 19 / IT Pitää hyödyttää osallistujia, henkilökemia, avoimet asenteet. 

 

 

Kaksitoista (63 %) haastatelluista joko nimesi luottamuksen suoraan, tai mainitsi jotain 

jonka taustaoletuksena on luottamuksen olemassaolo (kuten “Aiempaa kokemusta toi-

sistaan”). Kahdeksan (42 %) johtajaa nimesi tai viittasi kommunikaation tarpeeseen ja 

läpinäkyvyyteen ja seitsemän (37 %) totesi veturiyrityksen olevan välttämätön.  
 

Henkilön 9 mukaan ilman veturia yritykset ajautuisivat hajalleen. Yhteinen tavoi-

te/mielenkiinto mainittiin kolmesti (16 %), mutta koettiin varmastikin monen osalta 
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itsestäänselvyydeksi. Muita asioita kuten tietotaito, omistautuminen, taloudellinen var-

muus ja reiluus mainittiin myös.  
 

Suurimmassa osassa haastatteluja mainittiin, että tässä kokoluokassa kaiken yritysten 

välisen yhteistyön kulmakivi ovat henkilöidenväliset suhteet. Henkilö 4:n sanoin: ”Ih-

miset tekevät yhteistyötä, eivät yritykset”. Henkilökohtaisten suhteiden kautta voidaan 

keskustella vaikeistakin asioista. Suurimmatkin ongelmat kommunikaatiossa voivat 

olla inhimillisiä: jotain tärkeää voi jäädä mainitsematta, koska toisen oletetaan se jo 

tietävän.  

 

Kuten vastaukset taulukossa 22 selvästi osoittavat, toimitusjohtajat eivät olleet varauk-

settoman innokkaita asettamaan omaa yritystään veturiyritykseksi. Osaltaan tämä ker-

too realistisesta suhtautumisesta asiaan: veturiyritys tarvitsee alihankkijaa leveämmät 

hartiat. Valmis kokemus projektijohtamisesta, viennistä sekä suuren kokoluokan mark-

kinoinnista ja myynnistä on myös etu. Vain kaksi kymmenestä haastatellusta (10,5 %) 

oli selvästi sitä mieltä, että heidän yrityksensä voisi aivan hyvin olla veturiyritys liike-

toiminnan koosta riippuen. Lisäksi henkilö 1 lupasi yrityksensä olevan valmis kehittä-

mään organisaatiotaan veturiyrityksen tarpeita vastaavaksi, mikäli verkoston syntymi-

nen jäisi puuttuvasta halukkaasta veturiyrityksestä kiinni. Monet muutkin olivat kiin-

nostuneita veturina toimimisesta, mutta he joutuivat myöntämään resurssiensa olevan 

alimitoitetut.  

 

Taulukko 22: Oman yrityksen rooli verkostossa 

Haastateltavat Kysymyksen aihe 

Oma rooli yritysverkostossa 

Henkilö 1 / KP Riippuu tuotteesta. Oma organisaatio nyt melko ohut, mutta sitä voidaan kehit-

tää tarvittaessa. Mahdollinen veturiyritys. 

Henkilö 2 / LVI Alihankkija. “Ei tarvittavia resursseja, ei kykenisi johtamaan verkostoa.” 

Henkilö 3 / KP Alihankkija. “Ei vahvuuksia kattilalaitoksissa tai turbiineissa, ei kiinnosta 

tässä vaiheessa.” 

Henkilö 4 / IT Alihankkija. “Tietyt mahdollisuudet olla veturiyritys, riippuu paljon projektis-

ta ja sopimuksista.”  

Henkilö 5 / IT Alihankkija. “Riittämättömät resurssit.” 

Henkilö 6 / KP Alihankkija. “Kiinnostaisi olla veturiyritys, mutta nykyisellään resurssit puut-

tuvat.” 

Henkilö 7 / KP Alihankkija. “Ei resursseja tällä hetkellä, kädet jo täynnä töitä.” 
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Henkilö 8 / KP Veturiyritys. “Riippuu kokoluokasta. Suunnitelmat ja resurssit oltava olemassa 

etukäteen.”  

Henkilö 9 / LVI Alihankkija. “Me toimitamme yhden komponentin, joku muu myy.”  

Henkilö 10 / KP Alihankkija. “Organisaatio liian pieni, ei resursseja.”  

Henkilö 11 / KP Alihankkija. “Meillä on tietotaitoa ja voimme auttaa ideoinnissa, muttemme 

mieluiten toimisi verkostoveturina.”  

Henkilö 12 / KP Alihankkija. “Ei kiinnosta olla veturi tällaisessa liiketoiminnassa, ei ole ydin-

liiketoimintaamme.”  

Henkilö 13 / KP Veturiyritys. “Tietyillä ehdoilla olemme valmiit olemaan veturiyritys. Riippuu 

liiketoiminnan koosta, kyvyillämme on rajansa.”  

Henkilö 14 / LVI Alihankkija. “En sulje pois veturina olon mahdollisuutta.” Rajalliset resurssit.  

Henkilö 15 / STS Alihankkija. “Meillä ei ole kiinnostusta eikä resursseja veturiyrityksenä toi-

mimiseen.” 

Henkilö 16 / KP Alihankkija. “Ei tarpeeksi resursseja.” 

Henkilö 17 / IT Alihankkija. “Voimme tarjota tietoa ja neuvoja, veturin tulee olla yritys joka 

hoitaa suurimman osan valmistuksesta.” 

Henkilö 18 / LVI Alihankkija. “Riittämättömät resurssit, organisaatio liian ohut.”  

Henkilö 19 / IT Alihankkija. “Me keskitymme ylläpitoon, se on meidän liiketoimintaamme.”  

 

 

Lopulta johtajilta tiedusteltiin yritystensä kokemuspohjaa kattilalaitoksista ja kykyä 

toimittaa osia pienen mittakaavan CHP-laitoksiin. Vastaukset on koottu taulukkoon 23.  

 

Taulukko 23: Yrityksen kattilalaitostuntemus ja kyky osatoimituksiin 

Haastateltavat Kysymyksen aihe 

Kattilalaitosten tuntemus / Kyky toimittaa osia 

Henkilö 1 / KP Ei / Kyllä. Erikoislujat ruuvit ja mutterit, mikroturbiinin akselit ym. 

Henkilö 2 / LVI Kyllä / Kyllä. Kaikki tarvittava putkisto. 

Henkilö 3 / KP Kyllä / Kyllä. Kaikenlaiset kuljettimet ja polttoaineen/tuhkan käsittely. 

Henkilö 4 / IT Kyllä / Kyllä. Mikroturbiinit, teräsrakenteet. 

Henkilö 5 / IT Kyllä / Kyllä. Sähköistys, palonhallinta, energiajakauman mittaus. 

Henkilö 6 / KP Kyllä / Kyllä. Etupoltin, lämpökattila. 

Henkilö 7 / KP Kyllä / Kyllä. Tietyt putkistot ja ruuvit. 

Henkilö 8 / KP Kyllä / Kyllä. Etenkin pellettilaitokset. Kokonaiset kattilat. 

Henkilö 9 / LVI Kyllä / Kyllä.  Palokaasusuodattimet, palokaasujen puhdistus. 

Henkilö 10 / KP Kyllä / Kyllä. Lähes kaikki osat lukuunottamatta lämmönsiirtimiä, automaatio-

ta tai voitelua. 

Henkilö 11 / KP Kyllä / Kyllä. 

Henkilö 12 / KP Kyllä / Kyllä. Räätälöidyt sähkömoottorit ja –koneet. 

Henkilö 13 / KP Kyllä / Kyllä. Tulenkestävät osat, kivet, mineraalit, arinat. Kyky ja tietotaito 

polttoprosessin, virtauksien ja lämmönsiirron simulointiin. 
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Henkilö 14 / LVI Kyllä / Kyllä.  Tietyt, etenkin kaasuputkistot, rekuperaattorit. 

Henkilö 15 / STS Kyllä / Kyllä. Automaatio, sähköistys, lämmitys ja muut vastaavat toimitukset. 

Henkilö 16 / KP Kyllä / Kyllä. Polttoaineen varastointi ja syöttö. Ehkä esipoltin. 

Henkilö 17 / IT Kyllä / “Kyllä”. Voi järjestää projektipäälliköt ja tarjota kansainvälistä tietotai-

toa ja markkinaymmärrystä. 

Henkilö 18 / LVI Kyllä / Kyllä. Kaikki tartittavat putkitukset kattilaliitoksesta eteenpäin. 

Henkilö 19 / IT Kyllä / Kyllä. Generaattorit ja sähkömoottorit. 

 

 

Kaikilla paitsi yhdellä yrityksellä oli vaihtelevantasoista kokemusta ja asiantuntemusta 

erikokoisista kattilalaitoksista. Osa yrityksistä oli aiemmin itsekin valmistanut pieniä 

kattilalaitoksia, kun toiset olivat ylläpitäneet paperitehtaiden ja vastaavien suurten yk-

sikköjen kattiloita. Kysymykseen kyvystä toimittaa osia saadun yksimielisen kyllä-

vastauksen perusteella voidaan nähdä haastateltujen yritysten kykenevän vastaamaan 

kaikkiin pienten CHP-laitosten tarpeisiin joko itse tai alihankkijoidensa kautta. Yritys-

ten itsensä tarjoamat osat ja osakokonaisuudet vaihtelivat aina polttoaineen säilöntään  

ja käyttöön liittyvistä ratkaisuista ja mikroturbiineista kattila-astiaan ja kaikkien tarvit-

tavien putkistojen suunnitteluun ja toimitukseen. Kaikki laitokseen liittyvä suunnittelu, 

projektinhallinta ja kansainvälinen toiminta voitaisiin näiden subjektiivisten vastausten 

perusteella toteuttaa haastateltujen yritysten kesken.  

 

Kaiken kaikkiaan haastateltavat vaikuttivat suhtautuvan erittäin positiivisesti yritysver-

kostoihin, vaikka monet tiedostivatkin niiden vaativan paljon työtä toimiakseen kunnol-

la. Tämä on enimmäkseen merkki terveestä realismista. Monilla yrityksistä oli jo val-

miiksi kokemusta verkostoista, ja hieman alle puolet niistä oli ollut osa tuotantoverkos-

toa jo aiemmin. Monet haastatelluista näkivät verkoston tärkeänä keinona Pk-yritysten 

selviytymiselle tulevaisuudessa.  

 

Kysyttäessä toimitusjohtajien näkemyksiä toimivan yritysverkoston vaatimuksista, he 

painottivat asioita kuten luottamus, kommunikaatio ja läpinäkyvyys. Nämä ovat syno-

nyymeja henkilökohtaisille suhteille, jotka mainittiin myös erikseen.  Lisäksi reilusti yli 

kolmannes näki tarpeen selkeälle veturiyritykselle, joka pitäisi langat käsissään ja toi-

misi edustajayrityksenä verkoston ja asiakkaiden välillä. Tämä yritys myös kantaisi 

lopulta vastuun muun muassa markkinoinnin, toimituksien, kokoonpanon, verkoston 

vahtimisen ja hinnoittelun toiminnasta, vaikka luonnollisesti muut yritykset auttaisivat 
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taustalla parhaansa mukaan. Vain 2-3 haastateltua toimitusjohtajaa oli valmiita asetta-

maan yrityksensä veturiksi tietyin ehdoin. Monet olivat kiinnostuneita, mutta resursseil-

taan liian pieniä. Kun johtajilta kysyttiin heidän valmiudestaan jakaa uusia ideoita ver-

koston sisällä, suurin osa sanoi suostuvansa siihen, mikäli säännöistä sovittaisiin selke-

ästi alusta alkaen.  

 

Yhteenveto 

 

Paperiteollisuuden ongelmien ja vihreiden arvojen kasvaneen suosion myötä bioener-

giaratkaisut ovat alkaneet kiinnostaa yhä useampaa, Kaakkois-Suomen pk-yritysten 

toimitusjohtajat mukaan luettuna. Koska paperiteollisuus ei voi taata elinkeinoa kaikille 

pienille toimijoille tulevaisuudessa, näiden toimijoiden täytyy etsiä muita tapoja selviy-

tyä jatkossa. Taloudellinen analyysi Voitto+ -tietokantaan perustuen paljasti useimpien 

yritysten olevan suhteellisen hyvässä taloudellisessa kunnossa. Konepajat ja LVI-

suunnitteluyritykset, kuten myös sähkötekniseen suunnitteluun keskittyvät yritykset 

olivat keskimäärin palkanneet lisää väkeä tarkastelujakson aikana. Kaikilla ryhmillä oli 

myös hyvä keskimääräinen SIPO-%, konepajojen ollen jopa toimialan mediaania pa-

rempia. Liikevoittoa tarkasteltaessa LVI- ja sähköteknisen suunnittelun yrityksillä voi-

daan nähdä olevan hieman kannattavuusongelmia, mutta maksukyky oli joka ryhmällä 

hyvällä tasolla. Näin ollen yrityksillä ei numeroiden perusteella pitäisi olla mitään on-

gelmia toimia osana tuotantoverkostoa. Yritysten kyvykkyydet kattoivat kaikki CHP-

laitostuotantoa varten oleelliset alueet, joten toiminnallisuusvaatimuskin täyttyy.  
 

Haastattelujen perusteella paikallisilla toimitusjohtajilla on erittäin positiivinen asenne 

yritysverkostoihin, ja he ovat erittäin kiinnostuneita olemaan osa verkostoa. Jotkut jopa 

näkevät yritysverkostot täysin välttämättöminä pk-yritysten selviytymiselle tulevaisuu-

dessa. Ehkäpä perustuen tälle ajattelutavalle, useimmilla yrityksillä oli jo verkostoko-

kemusta. Toimitusjohtajat myös näkivät potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia 

hajautetuissa bio-CHP –ratkaisuissa ja arvelivat yritystensä voivan valmistaa osia ko-

konaisuudesta käyttäen nykyisiä vahvuuksiaan. Tähän perustuen vastaus kysymykseen 

koskien kiinnostusta CHP-laitosten yhteistyössä tapahtuvaan rakentamiseen vaikuttaisi 

olevan positiivinen. Haastattelujen kautta tutkijat löysivät mielenkiintoista tietoa koski-
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en myös uusien ideoiden jakoperiaatteita, toimitusjohtajien näkemyksiä toimivien ver-

kostojen perustekijöistä ja yleisimmistä sudenkuopista.  
 

Teorioiden tutkimus antoi näkemystä verkoston veturiyrityksen vaatimuksiin ja velvol-

lisuuksiin. Sen odotetaan olevan avoin ja näkevän markkinoiden mahdollisuudet ja tuo-

tannon kyvykkyydet. Veturin tulee olla kypsä, reilu ja tasapuolinen, ja toimia verkoston 

julkisivuna ulkomaailmaan (pitäen huolen markkinoinnista, myynnistä, asiakaslähtöi-

sestä suunnittelusta ja verkoston koordinoinnista). Halukkuutensa veturiyritykseksi 

ilmoittaneet yritykset kuuluvat joukon kypsimpiin. Niiden liikevaihdot ovat reilusti yli 

taloudellisen analyysin ryhmän mediaania, mutteivät silti ole joukon suurimpia. Kaik-

kia liikevaihdoltaan niitä suuremmista yrityksistä ei haastateltu, joten siitä joukosta on 

mahdollista löytää uusia veturiyrityskandidaatteja tästä ryhmästä. Haastattelujen perus-

teella halukkailla pk-yrityksillä on realistiset näkemykset nykymarkkinoista ja jalat 

tukevasti maassa. Tämä viittaisi niiden olevan soveltuvia mahdollisen verkoston vetu-

riyrityksiksi.  

Edelliset kappaleet vastasivat kaikkiin kolmeen tutkimuksen alakysymykseen positiivi-

sesti. Tästä seuraa johtopäätös, että vastaus päätutkimuskysymykseen on myös positii-

vinen; Kaakkois-Suomen pk-yritykset ovat kiinnostuneita ja kyvykkäitä rakentamaan 

pieniä bio-CHP -laitoksia yhteistyössä osana yritysverkostoa.  
 

Vientitoiminnot ovat pitkällä aikavälillä väistämättömiä uudelle verkostolle, koska 

Suomi ei kykene tarjoamaan tarpeeksi isoa markkinaa kyseisenlaisille CHP-laitoksille. 

Pk-yritysten vientikokemuksia ja kykyjä tiedusteltiin lyhyesti tilanteen selventämiseksi. 

Suurimmalla osalla yrityksistä oli epäsuoraa vientikokemusta, moni oli vienyt tuottei-

taan suoraan ulkomaille ja vielä useampi oli valmis suoraan vientiin mikäli tarpeen. 

Loppujen lopuksi tätä vaaditaan vain verkoston veturiyritykseltä.  
 

Seitsemän 19 haastatellusta toimitusjohtajasta erityisesti vaati, että verkostolla tulee 

olla veturiyritys, eikä yksikään yritys koko joukosta selkeästi vastustanut veturiyrityk-

sen mukanaoloa. Yli puolet haastatelluista mainitsi luottamuksen kysyttäessä toimivan 

yritysverkoston luonnin osatekijöitä. Kommunikaatio ja läpinäkyvyys olivat myös suo-

sittuja vastauksia. Haastattelut tukevat sitä huomiota, mikä olemassa olevassa teoriassa 

tehdään: luottamus on vaikea saavuttaa ja ylläpitää, eikä sitä voida pakottaa minkään 

ryhmän välille. Looginen askel olisi järjestää jonkinlainen epävirallinen tai puoliviralli-
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nen tapaaminen tai keskustelufoorumi, missä nämä yritykset ja erityisesti niiden toimi-

tusjohtajat ja muut päättävät henkilöt voisivat vapaasti keskustella aiheesta ja tutustua 

samalla toisiinsa. Monet johtajista tuntevat jo toisensa ja jotkut ovat jopa tehneet ai-

emmin töitä keskenään. Näitä ryhmiä voitaisiin käyttää lähtökohtana rakennettaessa 

tuotantoverkostoa pienen mittakaavan bio-CHP -laitoksille. Luottamuksen voivat yrit-

täjien keskuuteen synnyttää vain yrittäjät itse, ja se voi menestyä vain keskustelujen ja 

henkilöidenvälisten suhteiden kautta. Haastateltavat totesivat asiantuntijoiden tapaavan 

löytää muita asiantuntijoita tarvitessaan näiden apua jossain asiassa, joten kiinnostunei-

den pk-yritysjohtajien ja asiantuntijoiden tuonti samaan paikkaan seurustelemaan kes-

kenään ei ole huono idea hyvän verkostoitumisilmapiirin luomiseksi.  
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4 SOVELTUVUUSSELVITYKSET 

Esiselvitystasoiset soveltuvuus- ja kannattavuusselvitykset tehtiin kahdeksalle potenti-

aaliselle pienen kokoluokan sähkön ja lämmön yhteistuotantokohteelle. Esiselvitykseen 

pyrittiin valitsemaan erityyppisiä ja –kokoisia kohteita, mutta myös asiakkaiden haluk-

kuus ja mahdollisuudet osallistua selvityksiin sekä esimerkiksi laskelmien pohjana ole-

vien kulutustietojen saatavuus rajasivat kohteita. Potentiaalisten kohteiden soveltuvuus 

ja kannattavuus osoittautui hyvin yksilölliseksi. Eri teknologiavaihtoehtojen kehittyessä 

ja yleistyessä todennäköisesti lähivuosina, on kohteiden soveltuvuutta tarkoituksenmu-

kaista arvioida tarkemmin uudelleen. Tutkitut kohteet on seuraavassa esitetty anonyy-

misti, siten ettei niitä voi tunnistaa. 

 

4.1 Tutkitut potentiaaliset käyttökohteet 

 

Kaavoitettu  rakennettava alue ja uusi kaukolämpöverkko, hakekattila noin 1 MW 

 

Uusi alue on kaavoitettu rakentamiselle asuin- ja yrityskäyttöön kylän uudeksi keskuk-

seksi. Lisäksi kylässä on vanhoja kiinteistöjä uuden alueen viereisellä vanhan kylän 

alueella. Siihen kaavailtua kaukolämpöverkostoa olisi tarkoitus lämmittää hakelämpö-

keskuksella.  

 

Tässä selvityksessä on sitten alustavasti mitoitettu sähkön ja lämmön yhteistuotantolai-

tos (CHP-laitos) perustuen arvioituihin kaukolämpötehontarpeisiin eri vuodenaikoina. 

Samalla on pyritty arvioimaan hankkeen taloudellista kannattavuutta.  

 

Alueelle on kaavassa annettu rakennusoikeutta noin 30 000 m2 koostuen kerros-, liike-, 

rivi- ja omakotitaloista. Ensimmäisiä kiinteistöjä aletaan rakentaa lähiaikoina. Alueen 

valmistumiselle ei toki voida antaa aika-arviota, mikä asettaa haasteita kannattavaa 

energialiiketoimintaa määritettäessä. 

 

Tässä selvityksessä on valittu tutkittavaksi kaukolämpöverkoston rajausvaihtoehto eli 

kylän ydinalueen vanhat kiinteistöt ja uusi alue. Tässä vaihtoehdossa rakennustilavuus 
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suhteessa kaukolämpöputkipituuteen on kohtuullinen, ja vanhat kiinteistöt helpottavat 

kannattavaan kaukolämpöasiakasmäärään pääsyssä odotettaessa uuden alueen raken-

tumista. Valinnalla on pyritty myös siihen, ettei tarkastelualue ja lämmönmyynti olisi 

arvioitu liian optimistisesti. Selvityksessä on otettu harkittaviksi sellaisia piensähkön-

tuotantotekniikoita, jotka voidaan liittää lämpökattilaan jälkikäteenkin. 

 

Valitussa lämpöverkostovaihtoehdossa hakekattilan lämpötehoksi on valittu 1,0 MW, 

mikä on hiukan alle 70 % kokonaislämpötehontarpeesta. Huippu- ja varatehona toimisi 

öljykattila. Kuukausittaiset keskilämpötehontarpeet vaihtelisivat välillä n. 600 kW 

(tammikuu) – 50 kW (heinäkuu). Tämä pitäisi pystyä suurimmaksi osaksi kattamaan 

hakekattilalla. 

 

Tällöin sähköntuotantoyksikön teho voisi olla luokkaa 30-40 kWe (suurnopeusmikro-

turbiini tai Stirling-moottori) tai 2*50 kW (2*0,5 MW kaasutin ja 2*50 kWe kaasu-

moottorit). Mikroturbiinilla ja stirlingillä voitaisiin tuottaa hieman yli 200 MWhe säh-

köä vuodessa, kaasumoottoreilla yli 500 MWhe . Edellä mainittujen kolmen tekniikka-

vaihtoehdon kannattavuuksia on tarkasteltu yleisellä tasolla perustuen arvioihin laitos-

hinnoista, saatavista tuista ja sähköntuotantomääristä.  

 

Sekä mikroturbiini että Stirling-moottori jäisivät syöttötariffin ulkopuolelle, mutta sai-

sivat kiinteää tuotantotukea, koska tuottaisivat luultavasti yli 200 MWhe vuodessa. 

Sähköntuotantolaitteistojen hinnat laskevat luultavasti tulevaisuudessa. Jotta laiteinves-

toinnit kannattaisivat edes jotenkin, pitäisi pohjoismaisen markkinasähkön kallistua 

noin 60 €/MWhe :oon. Laitoksen omakäyttösähkönä sillä saattaisi tietysti olla huolto-

varmuutta parantava vaikutus.  

 

Kahden kaasuttimen ja 2*50 kWhe kaasumoottorin laitos sen sijaan kuuluisi syöttötarif-

fin takuuhinnan piiriin. Tällaisena CHP-laitos saattaisi olla kannattava riippuen toki 

lopullisesta hankintahinnastaan. Epäselvää on vielä myös se, pääsisikö laitos kahdessa 

vaiheessa toteutettuna syöttötariffin piiriin, ja kuinka kauan siihen menisi. Lämpöpree-

mio myös alentaisi lämmön hintaa, vaikka investointituki menetettäisiin. 
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Olemassa oleva kirkonkylän kaukolämpöverkosto ja hakelämpölaitos 2 MW 

 

Kunnan kaukolämpöverkostoa on juuri laajennettu, ja uusien liittyjien tehontarapeen 

tyydyttämiseksi on myös hankittu uusi 2 MW:n hakelämpökeskus. Kattilaan olisi ehkä 

mahdollista yhdistää epäsuoralla kytkennällä 170 kW:n ORC-voimala tai ilmakiertoi-

nen mikroturbiini Jälkimmäisen koko riippuisi saatavuudesta, mutta optimikoko lienee 

40–100 kW. 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos joutuu yhdyskuntien kaukolämmityksen yhtey-

dessä aina toimimaan asiakkaiden kaukolämmöntarpeiden ehdoilla. Tällöin sähköntuo-

tantoa ei päästä maksimoimaan, ellei sähköntuotannossa syntyvää hukkalämpöä haluta 

lauhduttaa. Nykyhintatasolla tätä ei yleensä tehdä, vaan hukkalämpö pitäisi hyödyntää 

kaukolämpönä, mikä siis on yhteistuotannon ideakin. 

 

Taajamien pienet kaukolämpöverkot ovat laitostehojen ja valittavan tuotantotekniikan 

kannalta jopa haasteellisempia, kuin kaupunkien isot järjestelmät. Pienessä verkossa 

lämpötehontarpeiden muutokset saattavat olla suhteellisesti erittäin suuria ja nopeita 

riippuen kiinteistöjen määrästä ja käyttötarkoituksista sekä vuodenajoista. Tämä aiheut-

taa suuria vaatimuksia pelkästään lämpöä tuottavan hakekattilan poltto- ja säätöteknii-

kalle sekä polttoainelaadulle. Jos tähän lisätään vielä pieni sähköntuotantoyksikkö, 

saattaa hakekattilan ajo muodostua hyvin vaativaksi. Toisaalta taas sähköntuotanto 

saattaa joissain tapauksissa tasoittaakin kattilalta vaadittavaa tehoa.  

 

Tässä tapauksessa määrääviä tekijöitä sähköyksikön tehonmitoitukselle ovat nykyisen 

hakekattilan  2,0  MW:n  lämpöteho  ja  0,3  MW:n  minimiteho  automaattiajolla.  Laskel-

mat näyttävät, että molemmilla vaihtoehdoilla pystyisi kohtuullisen hyvällä käyttöas-

teella tuottamaan sähköä, mikroturbiinilla pienuudestaan johtuen jopa lähes koko vuo-

den.  ORC-laitos tarvitsisi apujäähdytintä, mikroturbiini selviäisi ilmankin.  ORC:llä 

voitaisiin tuottaa noin 1000 MWh/a, mikroturbiinilla noin 250 MWh. 

 

Sähköntuotantomäärillä mitattuna ORC on tietysti suurempana ja kohtuullisella käyttö-

asteella merkittävämpi, mutta investointien takaisinmaksuajat riippuvat sitten siitä, mi-

ten valtion piensähköntuotannon tukipolitiikka ratkaistaan. Myös investointien suuruu-
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det ja tekniikan markkinoille tulon aikataulut ovat vielä epävarmoja. Kannattavuusky-

symystä olisi siten tarkasteltava myöhemmin. (Laskelmia tehtäessä alkuvuodesta 2010 

valtiolta ei ollut tullut syöttötariffiesitystä.) 

 

Tässä selvityksessä vaihtoehtona olleella 40 kW:n mikroturbiiniyksiköllä on sitten te-

holuokkansa takia erityispiirteenä se, että se soveltuu mainiosti lämpölaitoksen oma-

käyttösähkön  hankintaa: 2 MW:n hakekattila tarvitsee tyypillisesti enimmillään 50-60 

kW sähkötehon. Tällöin luultavasti vain pienillä kattilan osatehoilla jouduttaisiin syöt-

tämään mikroturbiinilla tuotettua sähköä verkkoon. Tämänkin tapauksen kannattavuus 

tulee sitten erikseen laskea. 

 

Mekaanisen puunjalostuksen pk-yritys, nykyinen hakelämpöteho 0,7 MW 

 

Tässä selvityksessä on arvioitu puutavarakuivaamon lämmön- ja sähköntarpeiden pe-

rusteella yhtiön oman sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) kannattavuutta. Ny-

kyisin puunkuivaamo tuottaa tarvitsemansa lämmön omalla 700 kW:n konttirakentei-

sella hakelämpökeskuksellaan käyttäen polttoaineena puunkuorta ja purua. Sähkön yh-

tiö ostaa verkosta. Hakelämpökeskus on hankittu 2000-luvun puolivälissä, ja se läm-

mittää myös naapuritontilla sijaitsevan yrityksen tuotantotiloja.   

 

Tässä selvityksessä on alustavasti mitoitettu sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos 

(CHP-laitos) perustuen arvioituihin kuivauksen lämpötehontarpeisiin nykyisillä ajota-

voilla. Samalla on pyritty arvioimaan hankkeen taloudellista kannattavuutta. Sähkön ja 

lämmön yhteistuotantolaitosta joudutaan yleensä ajamaan kauko- tai muun lämmöntar-

peen mukaan. Lämmöntarpeen vaihtelut sitten määräävät, millä teholla sähköä voidaan 

ja kannattaa tuottaa. Puutavarakuivaamon lämmöntarpeet ovat kuitenkin oma lukunsa 

riippuen puutavaralajeista, kamarien lukumääristä ja kuivaustekniikasta. Kuivaamon, 

kuten useimpien muidenkin teollisuusprosessien, lämmöntarve on kuitenkin melko ta-

saista, toisin kuin pienen kaukolämpöverkoston. Tällöin kattilan säätyvyys ei ole yhtä 

kriittinen tekijä, kuin pienillä kaukolämpölaitoksilla, joissa hakekattila joutuu käymään 

tehovälillä <5…100 % nimellistehosta riippuen vuodenajasta, vuorokaudenajasta ja 

kiinteistöjen käyttötavoista. Kuivaamon tapauksessa on siis myös helpompaa mitoittaa 

sähköntuotantoyksikkö, kun lämmönmenekkikin on tasaista.  
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Kyseisen kuivaamon lämpökeskuksella ei ole lämpötehonmittausta, joten lämpötehon-

tarpeita on arvioitu yrittäjän kertomien kuivausperiaatteiden ja alan kirjallisuuden pe-

rusteella. Laskennalliset huipputehontarpeet näyttävät olevan melko korkeita verrattuna 

käytössä olevaan hakekattilatehoon, mutta vielä mahdollisia tuottaa, tosin hyötysuhteen 

kustannuksella. Laskentatavasta riippuen tehontarve on 900-1400 kW sisältäen vierei-

sen teollisuushallin noin 60 kW:n tarpeen. Mitoituksen lähtökohdaksi on otettu keski-

määräinen huipputehontarve 900 kW. Kuivausperiaatteena on, että yksi kamareista on 

ylöslämmitysvaiheessa ja kaksi muuta kuivausvaiheessa. 

 

Kuivauskamareissa on kussakin kaksi 15 kW:n puhallinta, eli enimmäissähkötehontar-

ve on 90 kW. Kuivaamolta saatiin kuukausittaiset sähköenergian kulutuslukemat, joi-

den perusteella laskettiin keskimääräisiksi kuukausitehontarpeiksi 24 (kesä)-49 (talvi) 

kW. Keskimääräinen tehontarve on kuitenkin 10 kk vuodesta noin 40 kW. 

 

Tällä mitoitusperusteella oli luontevaa valita tarkempaan tutkimukseen sähköntuotan-

toyksiköksi 40 kW:n mikroturbiini. Samoin oli järkevää valita turbiinille epäsuora käyt-

tö, eli kattilan savukaasujen sijasta sinne ohjattaisiin kattilassa lämmönsiirtimellä kuu-

mennettu ilma: käytettävä huono- tai vaihtelevanlaatuinen puupolttoaine aiheuttaa väis-

tämättä likaisia savukaasuja ja sitä myöten suoraan turbiiniin syötettynä tämän nopean 

vaurioitumisen. Tulee kuitenkin muistaa, että tällaiset biokattilaan liitettävät mikrotur-

biinisovellukset ovat vielä kokeiluasteella. Myös muut epäsuorasti polttoprosessiin kyt-

kettävät sähköntuotantotekniikat ovat periaatteessa mahdollisia, kuten Stirling-moottori 

ja orgaanista kiertoainetta käyttävä ORC-yksikkö ovat mahdollisia. Lisäksi tähän teho-

luokkaan on kehitteillä useita kaasutin-kaasumoottori –ratkaisuja, mutta kuivaamon 

käyttämät polttoaineet aiheuttaisivat ongelmia. 

 

Tarkasteltavassa biokattila-mikroturbiinisovelluksessa suurin osa kuumaan kierrätysil-

maan sitoutuneesta ja mekaaniseksi energiaksi muuttamatta jäävästä lämpöenergiasta 

voidaan hyödyntää kattilan lämmöntalteenotto-osassa. Täten lisäpolttotehoa ei juuri-

kaan tarvita, ja tämän kuivaamon tapauksessa kattilan polttotehoa pitäisi nostaa vain 

noin 200 kW:lla.  
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Tuota tarvittavaa tehonlisäystä ei kuitenkaan kohtuullisella kattilahyötysuhteella voida 

saavuttaa, joten vaihtoehdoiksi jäävät: 

 

a) nykyisen 700 kW:n konttilämpökeskuksen korvaaminen 1200 kW:n polttote-

hoisella kattilalaitoksella, joka muunnetaan soveltumaan mikroturbiinikytken-

tään; nykyinen, uudehko kattilakontti myytäisiin 

b) hankitaan nykyisen laitoksen rinnalle 500 kW:n konttilaitos, joka muunnetaan 

soveltumaan mikroturbiinikytkennälle. 

  

Ennakolta arvioituna b-vaihtoehto on todennäköisesti halvempi ratkaisu, joten se otet-

tiin kannattavuustarkasteluun. 

 

Selvityksessä on tarkasteltu 40 kW:n mikroturbiinin kannattavuutta, kun se liitetään 

uuteen, 0,5 MW:n hakelämpökonttiin, jonka kattilaan tehdään tarpeelliset muutokset. 

Nykyisen 0,7 MW:n konttilämpökeskuksen hakekattilaan tarvittavia muutoksia ei pysty 

tekemään, eikä sen lämpöteho yksinään riitä. Nykyinen laitos siis jäisi pelkkään läm-

möntuotantoon, ja uusi laitos olisi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Ratkaisun 

kannattavuutta on tarkasteltu karkealla tasolla perustuen arvioihin laitoshinnoista, saa-

tavista tuista ja sähköntuotantomääristä. Sähköntuotantomääräksi arvioitiin 290 

MWh/a. 

 

Laitos jäisi syöttötariffin ulkopuolelle ja ilmeisesti myös kiinteän tuotantotuen ulkopuo-

lelle käytettäessä nykyisiä polttoaineita. Metsähaketta käytettäessä kiinteää tuotantotu-

kea saisi, kun sähköntuotanto olisi yli 200 MWhe vuodessa. Käytettäessä kuorta ja pu-

rua ainoaksi tukivaihtoehdoksi jäisi siis investointituki (jota tariffiin kuuluvat laitokset 

eivät saisi): tässä selvityksessä on arvioitu investointitueksi sähköntuotantolaitteistolle 

25 % ja lämpötekniikalle 20 %. (Tuen soveltamiskäytännöt eivät ole vielä vakiintu-

neet.) 

 

Nyt kuivaamolle ainoaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi jää oman sähköntuotannon hyö-

dyntäminen itse, jolloin vältytään sähköveron maksamiselta. Jos valittaisiin toisenlai-

nen CHP-tekniikka ja isompi sähköteho niin, että sähkö voitaisiin myydä verkkoon, on 
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kyseessä jo moninkertainen investointi. Sitä ei siis ole tarkasteltu, koska sitä ei itse kui-

vaamon kannalta nähdä mielekkäänä. 

 

Kannattavuutta on tässä tarkasteltu kahdelta kannalta: 

A) tilanteessa, jossa uutta 0,5 MW:n lämpötehoa ei välttämättä tarvita (ny-

kyinen lämpöteho riittää) 

B) tilanteessa, jossa tarvitaan uutta lämpötehoa (tehostetaan kuivaamon 

toimintaa). 

 

Laskelmien mukaan, kun laitoksen nettoinvestointi on noin 230 000 € (mikrotur-

biinilaitteisto ym. hinnaltaan hiukan prototyyppiä halvempi), on B-tilanteessa inves-

toinnin takaisinmaksuaika noin 5 vuotta, kun A-vaihtoehto taas on kannattamaton.  

 

Lypsykarjatila, uudehko hakelämpökeskus 160 kW 

 

Tavoitteena oli arvioida maatilan lämmön- ja sähköntarpeiden perusteella lypsykarjati-

lan oman sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) kannattavuutta. Selvitys on alusta-

va, sillä pienen kokoluokan biopolttoaineisiin pohjautuva CHP-teknologia on vielä ke-

hitysasteella.  

 

Nykyisin tila ostaa sähkön alueelliselta verkkoyhtiöltä, ja lämmön se tuottaa itse pari 

vuotta vanhalla 160 kW:n hakelämpökeskuksellaan. Polttoaineena on omista metsistä 

peräisin oleva metsähake. Lämpö johdetaan tilan kolmelle asuintalolle ja navetalle, 

jossa on noin 120-päinen karja.    

 

Tässä selvityksessä on alustavasti mitoitettu sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos 

(CHP-laitos) perustuen arvioituihin lämpötehontarpeisiin eri vuodenaikoina ja hetkelli-

siin tehopiikkeihin. Samalla on pyritty arvioimaan hankkeen taloudellista kannattavuut-

ta.  

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta joudutaan yleensä ajamaan kauko- tai muun 

lämmöntarpeen mukaan. Lämmöntarpeen vaihtelut sitten määräävät, millä teholla säh-

köä voidaan ja kannattaa tuottaa. Maatiloilla – erityisesti lypsykarjatiloilla – lämmön-
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tarpeet voivat vaihdella suuresti vuorokausi- ja viikkotasolla, mikä on haaste sekä katti-

lan että sähköntuotantolaitteiston mitoitukselle.  Tällöin kattilan säätyvyys on kriittinen 

tekijä, kun se joutuu käymään tehovälillä 0…100 % nimellistehosta riippuen vuoden-

ajasta, vuorokaudenajasta ja navetan tarpeista. Tämä sitten heijastuu myös sähkötehon 

mitoitukseen: siinä tavoitteena ja edellytyksenä on tasainen laitteiston ajotapa. Sähkön-

tuotannon edellytyksenä on myös kattilan puhtaat savukaasut, sillä niitä hyödynnetään 

sähköntuotantoon lämmönsiirtimien kautta.   

 

Tällä maatilalla lämmöntarve on talvellakin keskimäärin selvästi alle kattilan nimellis-

tehon, vain noin 60 kW, mutta navetan tarvitessa kuumaa pesuvettä ja kovilla pakkasil-

la  kattilan  täysi  kapasiteetti  tarvitaan.  Lämpiminä  vuodenaikoina  taas  ei  tehoa  tarvita  

juuri lainkaan, paitsi kun pestään lypsykone ja maitotankit. Tehopiikkiä kuitenkin ta-

saavat sekä lämpöverkosto että asuintalojen lämminvesivaraajat. Tämä kuitenkin mer-

kitsee isoa lämmönhukkaa verkoston kautta. Tällöin sähköntuotannolla voisi olla katti-

lan ajoa tasaava vaikutus, kun sähköyksikön teho mitoitetaan sopivasti. 

 

Haettaessa tasaista sähköntuotantotehoa valittiin tarkempaan tutkimukseen sähköntuo-

tantoyksiköksi 9 kW:n maakaasukäyttöön alun perin tarkoitettu Stirling-moottori, josta 

hakekattilan yhteydessä saataisiin oletettavasti noin 6 kW:n teho. Stirling-moottori voi-

daan kytkeä hakekattilaan joko epäsuorasti, jolloin lämmönsiirtimen välityksellä kuu-

mennetaan ilmaa, tai suoralla kytkennällä, jolloin savukaasut kuumentavat suoraan 

moottoria. Tulee kuitenkin muistaa, että tällaiset biokattilaan liitettävät versiot ovat 

vielä kokeiluasteella. Myös muut epäsuorasti polttoprosessiin kytkettävät sähköntuo-

tantotekniikat ovat periaatteessa mahdollisia, kuten mikroturbiini ja orgaanista kierto-

ainetta käyttävä ORC-yksikkö. 

 

Tarkasteltavassa biokattila-Stirling -sovelluksessa suurin osa kierrätyskaasuun sitoutu-

neesta ja mekaaniseksi energiaksi muuttamatta jäävästä lämpöenergiasta voidaan hyö-

dyntää kattilan lämmöntalteenotto-osassa. Täten lisäpolttotehoa ei juurikaan tarvita - 

nyt kattilan palopäältä tarvittaisiin enimmillään noin 200 kW:n teho, mikä lienee vielä 

juuri mahdollista hyötysuhteen kustannuksella.   Erikseen olisi sitten selvitettävä, miten 

kattilan tulipesään voitaisiin sijoittaa sähköyksikön tarvitsema lämmönsiirrin, ja millai-

nen se voisi olla rakenteeltaan. Tarkastellulla Stirling-moottorilla voitaisiin tuottaa yh-
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teistuotantoajossa arviolta 44 MWhe sähköä vuodessa, kun kokonaissähköntarve on 127 

MWh.   

 

Laitos jäisi syöttötariffin ulkopuolelle pienen kokonsa takia, mutta investointitukea on 

arvioitu saatavan 25 % arviolta 35000 euron investointiin. Laitos tuottaisi sähköä tilan 

omaan käyttöön, ja tarvittava lisäsähkö ostettaisiin verkosta. Tuotetusta sähköstä ei 

tarvitsisi maksaa sähköveroa käytettäessä se itse. 

 

Sähkön tuotantohinta olisi jokseenkin sama kuin verkkosähkön hinta, eli investointi ei 

ole suoraan taloudellisesti kannattava. Haja-asutusalueen sähköhuollon varmuutta ei ole 

tässä kuitenkaan arvotettu, mutta todellisuudessa välilliset kulut pitemmästä sähkökat-

kosta voivat olla lypsykarjatilalle isotkin. 

 

Mekaanisen puunjalostuksen pk-yritys, nykyinen hakelämpöteho 0,5 MW 

 

Puutavarakuivaamolla on kymmenkunta vuotta vanha 500 kW:n biokattila, jolla se 

tuottaa lämmön kuivaamon kahdelle kamarille. Samalla tontilla on myös höyläämön 

tuotantotilat, jotka myös saavat kattilalta lämpönsä. Sähköä tarvitaan kuivaamon puhal-

timille ja höyläämössä. Kuivaamon kahdelle kamarille sähköntarve on melko tasaisesti 

20 kW ympäri vuoden, höyläämö tarvitsee arkipäivinä 50–90 kW. Kuukauden keskite-

hontarve on ympäri vuoden 30–40 kW.  

 

Lämpötehontarpeista ei ole mittaustietoa, joten ne on arvioitu keskimäärin ja huippute-

hon osalta talvella, ja kesällä yrittäjän mukaan mennään noin 2,5 kertaa pienemmällä 

tehontarpeella. 

 

Sähköntuotantoyksiköksi on tässä valittu ilmakiertoinen 40 kW mikroturbiini, mutta 

muutkin epäsuoraan kytkettävät tekniikat ovat periaatteessa mahdollisia vakiomallisen 

biokattilan yhteyteen pienehköin muutoksin. Tuotantomääräksi saatiin tasaisen sähkön- 

ja lämmöntarpeen ansiosta noin 240 MWh. Tällöin 60 000 euron (karkea arvio) laitein-

vestoinnin takaisinmaksuajaksi saadaan 4 vuotta, kun sähkö käytetään itse. 
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Olemassa oleva kaukolämpöverkko ja öljylämpökeskus; uusi hakelämpökattila 0,5 MW  

 

Kohteessa korvataan vanha öljylämpökeskus uudella 0,5 MW:n hakelämpölaitoksella. 

Aluelämpöverkkoon on liittyneinä 7 rivitalokiinteistöä, joissa on kymmenkunta taloa. 

Alueella ei ole merkittävää sähkönkuluttajaa.  

 

Lämpötehontarpeet arvioitiin keskimäärin kuukausittain 20-190 kW:ksi. Sähköntuotan-

toyksiköksi valittiin ORC-yksikkö teholtaan 20 kW (ei toistaiseksi markkinoilla saata-

vana), ja sen tuotanto, 120 MWh,  oletettiin myytävän verkkoon. Tuotetun sähkön hinta 

oli hiukan verkkosähköä halvempi, mutta ei tuonut hanketta kovin kannattavaksi.  

 

Lisäksi mitoitettiin myös toiseksi vaihtoehdoksi 6 kW stirling.moottori (maakaasukäyt-

töisestä 10 kW:n yksiköstä muunnettu) omakäyttösähköntuotantoa varten, mutta vaih-

toehto ei ole kannattava.   

 

Maatila ja kasvihuoneet, viljakuivuri, uudehko hakelämpökeskus 240 kW 

 

Viljatilalla kasvatetaan lisäksi leikkokukkia noin 500 m2:n kasvihuoneella ja kuivataan 

viljaa. Nyt kasvihuonealaa ollaan kasvattamassa 800 lisäneliöllä. Samalla asennettaisiin 

kasvua tehostava valaistus teholtaan 80 kW. Tilalla on muutama vuosi sitten hankittu 

240 kW hakelämpökeskus asuintalon, ensimmäisen kasvihuoneen ja viljakuivurin tar-

peisiin. 

 

Nyt laskettiin tilan CHP-tuotannon mahdollisuuksia mitoittamalla uuden tilanteen vaa-

timat lämpö- ja sähkötehot kuukausitasolla vaihteluväleineen. Kasvihuoneet otettaisiin 

helmikuusta lähtien vuorotellen viljelyyn niin, että huhtikuussa aloitettaisiin uuden 

kasvihuoneen lämmitys. (Joulu-tammikuussa kasvihuoneet ovat pois tuotannosta.) Elo-

syyskuun vaihteessa taas ajetaan hakekattilaa täydellä teholla viljakuivurin tarpeisiin.  

 

Suurimmat lämpötehontarpeet ajoittuvat näin huhtikuun alun öihin ja viljankuivausai-

kaan. Tällöin varsinkin huhtikuun lämpötehohuiput kestävät vain yöajan, päivällä tarve 

saattaa olla vain murto-osa yön tarpeesta. Helmi-maaliskuussa taas lämmöntarpeet ovat 

jokseenkin entisenlaiset. Tästä syystä on tarkasteluun otettu vaihtoehto, jossa huhtikuun 
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huippulämpötarpeet katetaan lämpöakulla, joka päivällä ladataan, ja yöllä puretaan. 

Tällöin nykyinen hakekattilateho riittää juuri. Samalla ajetaan päiväsaikaan mikrotur-

biinilla tuotettu ylijäämäsähkö lämpöakun vastuksiin, jolloin akun lämpötila saadaan 

vielä priimattua. Pimeällä sähkö syötetään sitten kasvihuoneen valaistukselle. 

 

Sähköntuotantoyksiköksi valittiin ilmakiertoinen 40 kW mikroturbiini, koska se pystyy 

kohtuullisesti mukautumaan vaihteleviin tehontarpeisiin, ja sen tarvitsema savukaasu-

ilmalämmönsiirrin voitaneen jotenkin asentaa nykyiseen hakekattilaan. 

 

Sähköä voidaan tällöin tuottaa itse noin 90 MWh/a kokonaistarpeen ollessa 230 

MWh/a. Tällöin mikroturbiinin nettohankintahinnan ollessa 50000 € takaisinmaksuaika 

olisi 8 vuotta.  Lämpöakun tai muun tarvittavan lisälämpötehon investointia ei tässä 

yhteydessä ole arvioitu, koska se tarvitaan joka tapauksessa riippumatta mahdollisesta 

sähköntuotantoinvestoinnista.    

  

Kunnallinen olemassa oleva kaukolämpöverkko, nykyinen hakekattila 3,5 MW  

 

Kunnan keskustaajamaa lämmittävän kaukolämpölaitoksen hakekattila on uusittu joita-

kin vuosia sitten. Se on 3,5 MW:n tehollaan peruskuormakattila, ja öljykattilat hoitavat 

huipputehontarpeet ja keskikesän lämmöntuotannon. Laitokselta saatujen kuukausite-

ho- ja kulutustietojen perusteella mitoitettiin lämmöntuotannon yhteyteen sähköyksikkö 

niin, että erillistä jätelämmön lauhdutinta ei tarvittaisi, vaan kaikki lämpö pystyttäisiin 

hyödyntämään kaukolämpönä. Tällöin syöttötariffin 83,5 €/MWh takuuhinnan lisäksi 

laitos olisi oikeutettu myös lämpöpreemioon 20 €/MWh.  

 

Lämpötehokäyrien ja nykyisen hakekattilan rakenne huomioonottaen valittiin sähkön-

tuotantoyksiköksi 170 kW ORC-voimala. Tällä arvioitiin tuotettavan sähköä valtakun-

nanverkkoon noin 1000 MWh.  Arvioitaessa ORC-yksikkö noin 600000 euron hintai-

seksi (syöttötariffiin kuuluva laitos ei saisi investointitukea) sähköntuotanto olisi selke-

ästi kannattavaa. 
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4.2 Teknis- taloudellinen laskentamalli 

 

Aluksi hankkeessa lähdettiin tutkimaan mahdollisuuksia rakentaa melko laaja, yleispä-

tevä laskentamalli, joka hakisi tai ohjaisi hakemaan laskennan lähtötiedot biopolttoai-

neiden alueellisia potentiaaleja myöten mahdollisimman automaattisesti olemassa ole-

vista julkisista tietokannoista. Alueelliset bioenergian käyttötilanteet kuitenkin muuttu-

vat jatkuvasti, joten ajatuksesta luovuttiin. Kun myös esimerkkilaitoskohteet osoittau-

tuivat hyvin erilaisiksi varsinkin lämpö- ja sähkötehontarpeiden ajallisten muutosten 

osalta, ei voitu yleispätevää laskentamallia tehdä. Kaikki pien-CHP –kohteet on siis 

laskettava tapauskohtaisesti lähtötietoja tarkkaan analysoiden, jotta pystytään optimoi-

maan tehomitoitukset ja saadaan luotettavat kannattavuusarviot. 

 

Alla kuvassa 20 on sen sijaan esitetty yksinkertainen laitosinvestoinnin rajakustannus-

laskelma, jolla saadaan hankintahinnoista kohtuullinen arvio. Kaikki tarkemmat las-

kelmat täytyy tehdä tapauskohtaisesti.      
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Kuva 20: Esimerkkilaskelma teknistaloudellisella mallilla 

 

4.3 Yleisohje soveltuvuusselvitysten tekemiseksi 

 

Yleistä alustavaa CHP-kohdearviointia varten seuraavassa on esitetty yksinkertainen 

menettelyohje ja ”marssijärjestys” kohdeselvityksen tekoa varten. Tällä on tarkoitus 

helpottaa asiakkaan kohteen lähtötietojen keruuta tarkempaa asiantuntijan tekemää te-

homitoitus- ja kannattavuuslaskentaa varten.   

 

Biopolttoaineella toimivan pien-CHP –laitoskohteen esiselvityksen menettelytapaohje, 

asiatarkistuslista, ohjeellisine tietolähteineen on seuraava: 

 

I. Lähtötilanteen kartoitusvaihe: 

1) Kohde, jossa riittävä lämpö- (ja sähkö)energian tarve 

a. kiinteistönomistajan kokemusperäiset tilastot 

b. LVIS-suunnitelmat 

Rajakustannukset ja investoinnin takaisinmaksuaika 

74 kW:n CHP biopienoisvoimalainvestoinnille

tuotettu Laitos 1 Laitos 2 Laitos 2 Laitos 2
tai Laitos 1 Laitos 2 kevyt käyttö käyttö jäljellä-

tuotettu ostettu huipun- kokonais-kokonais- metsä- pelto- metsä- poltto- POK:n ja kun- ja kun- käyttö- oleva
lämpö- sähkö- käyttö- hyöty- hyöty- tähde- bio- tähde- pelto- öljy ominais- nossa- nossa- ikä käyttö- nyky-
teho teho aika suhde suhde hake massa hake biomassa POK sähkö päästö pito pito CHP (1) ikä arvo
kW kW h €/MWh €/MWh % % €/MWh €/MWhgCO2 / MJ € / a € / a a a €
65 9 4 000 85 % 85 % 16 16 80 % 20 % 86 96 74,1 3 000 1 500 25 10 10 000

kustan- kustannus-
metsä- pelto- metsä- pelto- poltto- nukset säästöt
tähde- bio- tähde- bio- aine- ilman ilman kokonais-

tuotettu tuotettu ostettu hakkeen massan POK:n CO2- hakkeen massan POK:n kustan- sähkön pääoma- pääoma- pääoma- kustan-
lämpö/a sähkö/a sähkö/a kulutus/a kulutus/a kulutus/a päästöt/a hinta/a hinta/a hinta/a nukset/a osto/a kuluja/a kuluja/a kulut/a nukset/a

MWh MWh MWh MWh MWh MWh t € € € € € € € € €
Laitos 1 260 36 0 279 70 79 4 457 1 114 5 572 8 572 22 690
Laitos 2 260 0 36 306 26 306 26 306 3 456 31 262 1 000 32 262

Takaisinmaksuaika, kun pienvoimalaitos maksaa 90 000 euroa 5 % laskentakorolla on 4,0 vuotta

Rajakustannus 5,0 vuoden takaisinmaksuajalla ja 5 % laskentakorolla on 108 236 euroa

metsätähdehake (40% kosteus) 3,3 GJ  = 0,90 MWh  =  0,08 toe  / i-m3

Laitos 1 74 kW:n bio-CHP, 65 kW lämpö, ja 9 sähkö

Laitos 2 POK 65 kW lämpö Vertailulaitos

* Jos Laitoksen 1 polttoaineet korvattaisiin POK:lla, olisivat hiilidioksidipäästöt 79 tonnia / a
15 €/tonni 1184,4 €/a
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2) Lämmön (ja sähkön) potentiaalisten ostajien periaatteellinen kiinnostus  

a. kiinteistön omistaja 

b. muiden alueen kiinteistöjen kiinnostus liittyä samaan kokonaisuuteen  

3) Kohtuullinen lämmön siirtoetäisyys 

a. taajamakartat 

b. maastotarkistukset; mahdolliset merkittävät maasto- ym. Esteet 

lämpölinjojen vedoille 

4) Sopivia polttoaineita saatavilla; metsäenergian osalta alueen raaka-ainevarojen 

riittävyys ja kilpailevat käyttäjät 

a. julkinen tieto olemassa olevista biopolttoaineita käyttävistä 

lämpölaitoksista ja voimaloista alueella; näiden käyttömäärät 

b. alueellisten bioenergiahankeneuvojien tilannetieto (Metsäkeskus, 

Proagria ym.) 

c. Metsäenergian alueelliset käyttötilastot (Metla, Metsäkeskus ym.) 

5) Sopivia yrittäjiä koko tuotantoketjuun; nimettävä ketjuun 

a. metsäkone- ja hakkuriurakoitsijat 

b. kattilalaitoksen hoitajat (tarkistettava myös vaadittavat pätevyydet: 

paineastialait, Motivan ohjeet, alan konsultit) 

c. huolto- ja korjauspalvelut laitokselle ja verkostolle 

6) Olemassa oleva lämpölaitos 

a. alustava arvio mahdollisen olemassa olevan kattilalaitoksen 

kapasiteetista, kunnosta ja muunnettavuudesta sähkön ja lämmön 

yhteistuotantoon  

 

7) Uuden laitoksen sijoituspaikka 

a. mahdollisimman lähelle kulutuskohdetta 

b. ympäristön asutusta mahdollisimman vähän häiritsevä paikka 

c. tontin toiminnallisuus rakentamisen ja polttoainehuollon kannalta 

 

II. Lämmönkulutus- ja tehontarvetiedot: 

a. Kulutukset vuosi-/kk-tasoilla -> keskitehot 

b. Lisäksi olemassa oleva lämpölaitos: 

 Viikko- ja vuorokausivaihtelut kevätajalta 
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III. Sähkönkulutus- ja tehontarvetiedot: 

a. Kulutukset vuosi-/kk-tasoilla -> keskitehot 

b. Omien sähköä käyttävien laitteiden tehot 

c. Viikko- ja vuorokausivaihtelut omakäyttötehoissa 

 

IV. Merkittävien lämpöä tai sähköä käyttävien prosessien tai laitteiden ajotavat ja 

tehontarpeet 

 

V. Lämmön ja sähkönkäyttäjien mahdolliset lähitulevaisuuden muutokset 

 

VI. Asiantuntijan tekemät mitoitus- ja kannattavuuslaskelmat ja 

tekniikkavaihtoehtojen kartoitus 

 

4.4 Bioenergian alueellinen kehittäminen pien-CHP tuotannossa 

 

Kaakkois-Suomessa, kuten muuallakin Suomessa, bioenergian hyödyntämistä tyypilli-

simmillään ovat isojen laitosten ohella pienet, lämpöyrittäjien operoimat hakelämpö-

keskukset. Kaakkois-Suomessakin isoja biovoimaloita on kuitenkin rakennettu tyydyt-

tämään kaupunkien ja teollisuuden energiantarpeita.  Nämä isot laitokset hyödyntävät 

myös metsäenergiaa huomattavan paljon. Tässä on kyse sekä polttoaineiden hinta-

tasoista ja – vakaudesta sekä päästökaupan ohjaavasta vaikutuksesta. Isoilla CHP-

biovoimaloilla on korkea hyötysuhde, ja ne voivat lisäksi saada merkittävää taloudellis-

ta hyötyä metsähakkeen käytöstä, kun päästöoikeuden hinta kasvaa. Tämä taas nostaa 

isojen laitosten maksukykyä metsähakkeesta. 

 

Pienille biolämpölaitoksille ei vastaavaa hyötyä tule, koska ne eivät kuulu päästökau-

pan piiriin. Silti ne joutuvat hankkimaan metsähakkeen samoilta paikallisilta markki-

noilta ja jopa lyhyempien kuljetusmatkojen päästä kuin isot voimalat. Taloudellista 

kilpailukykyä ja kannattavuutta hajautettujen laitosten siis täytyy hakea muun muassa 

kehittämällä uusia toimintamuotoja. Uusia toimintamuotoja olisivat esimerkiksi pienen 
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mittakaavan hajautettu sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä hajautetun energiatuo-

tannon toimintaverkostojen kehittäminen. 

 

Yhteiskunnan tukitoimet uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetulle sähkölle eivät nyky-

muodossaan (2011) parhaalla mahdollisella tavalla tue kaikkein pienimmän kokoluo-

kan CHP-tuotantoa. Uuden teknologian kaupallistamisvaiheessa erilaisia tukimuotoja 

kuitenkin usein tarvitaan investointien rohkaisemiseksi uuden teknologian laitteisiin, ja 

olisikin toivottavaa saada tässä mielessä toimiva ratkaisu myös pienen kokoluokan bio-

CHP tuotantoon. 

 

Koska kyse on uuden tekniikan kehittämisestä, käyttöönotosta ja uusien liiketoiminta-

mallien kehittämisestä ja juurruttamisesta sekä laitevalmistaja-, lämpöyrittäjä- ja kunta-

kenttään lähes samanaikaisesti, LUT:n tutkimushankkeissa on pyritty vastaamaan kaik-

kiin näihin haasteisiin. Jotta markkinoille saataisiin kohtuullisessa ajassa uutta pien-

CHP –teknologiaa, ei yhtään osa-aluetta voi jättää huomiotta. 

 

Alueella on metsäteollisuuden pitkäaikaisten alihankintaverkostojen johdosta paljon 

osaamista muun muassa konepaja- ja automaatioaloilla. Tätä osaamista ja kapasiteettia 

olisi luontevaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös pien-CHP –laitteiden kehi-

tyksessä ja valmistuksessa. Samalla olisi hyödynnettävä myös lämpölaitostekniikasta 

saatuja pitkäaikaisia kokemuksia – tässä lämpöyrittäjät voivat olla tärkeitä linkkejä 

tuotekehitystä silmälläpitäen. Samoin heiltä saa tietotaitoa myös koko polttoainelogis-

tiikan hoitamisesta: biopolttoaineiden hankinnasta ja laadusta eri tilanteissa.   

 

Näihin seikkoihin on LUT:ssa haettu näkemyksiä ja vastauksia muun muassa kaakkois-

suomalaisilta yrittäjiltä sekä muutoinkin niin Suomesta kuin muualtakin mahdollisim-

man laajasti. Koska uuden energiatekniikan kehittäminen kuitenkin vie vuosia, on sa-

maa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä edelleen jatkettava yliopiston, yritysten, eri sidos-

ryhmien ja yhteiskunnan yhteisin voimin pitkäjänteisesti. Työ on niin paljon resursseja 

vaativaa, että yksittäisen toimijan voimat eivät useinkaan siihen riitä.  Samalla yhteis-

työtä olisi laajennettava muualle Suomeen ja tarvittaessa ulkomaille, koska myös yksit-

täisen alueen resurssit ovat usein riittämättömät. Kaakkois-Suomessa ei esimerkiksi ole 
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merkittäviä lämpölaitosvalmistajia, ja muun muassa tätä osaamista olisi tarkoituksen-

mukaista hankkia verkottumalla muualta.  

 

Bioenergian ja hajautetun energiatuotannon tutkimusta ja koulutusta Kaakkois-

Suomessa olisi pitkäjänteisesti jatkettava ja edelleen kehitettävä, jotta alueesta voisi 

kehittyä entistä merkittävämpi uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäjä ja osaaja. Kes-

keisiä kohderyhmiä ovat potentiaaliset bio-CHP laitevalmistajat ja – käyttäjät, kuten 

esimerkiksi maatilat, puutarhat, pk-yritykset ja kiinteistöt sekä aluelämpökeskukset. 

Biopolttoainetoimittajat, alaa palvelevat huolto- ja palveluyritykset, energia-

asiantuntijat, päättäjät ja opiskelijat ovat niin ikään keskeisessä roolissa. Pienen koko-

luokan bio-CHP teknologian kehittyessä Kaakkois-Suomella on kaikki edellytykset 

edelleen kehittyä merkittävämmäksi uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäjäksi ja 

osaajaksi. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tietoisuus kulutuksen kasvun ja fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamasta ympä-

ristönmuutoksesta on merkittävästi kasvanut, ja osana kestävää kehitystä Euroopan 

Unionin vuoden 2020 välitavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä, parantaa ener-

giatehokkuutta, ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Suomen sitovaksi tavoit-

teeksi EU on määritellyt uusiutuvan energian osuudeksi 38 % kokonaisenergian kulu-

tuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suomen tavoitetta voi pitää varsin haasteellisena ja 

biopolttoaineita käyttävä pienen kokoluokan yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 

(CHP) voi osaltaan tarjota yhden ratkaisun varmistaa kestävä kehitys. Hajautetusti toi-

mivat kiinteää biopolttoainetta, kuten metsätähdehaketta esimerkiksi maatiloilla, kasvi-

huoneilla, kiinteistöissä ja pk-teollisuudessa käyttävät pien-CHP laitokset lisäävät myös 

energiaomavaraisuutta, työllisyyttä ja maaseudun elinvoimaa. 

 

Tässä hankkeessa tutkittiin pienen kokoluokan hajautetun CHP-teknologian markkina-

potentiaalia, tarkasteltiin primäärienergialähteitä, ja tutkittiin laitetoimittajia, energia-

yrityksiä sekä niiden liiketoimintaverkostoja. Alueellisen selvityksen tueksi tutkittavia 

asioita tarkasteltiin osittain myös laajemmin muun muassa vertaisarvioinnin ja riittävän 

suuren otoskoon varmistamiseksi. Hankkeessa konsultoitiin potentiaalisia CHP-

käyttökohteita ja tehtiin esiselvitykset erityyppisten kohteiden teknis-taloudellisesta 

kannattavuudesta. Konsultoinneissa ja esiselvityksissä hyödynnettiin kehitettyä teknis-

taloudellista laskentamallia. Hankkeen tulosten pohjalta laadittiin yleisohje soveltu-

vuusselvitysten tekemiseksi sekä suositus bioenergian alueelliseksi kehittämiseksi ha-

jautetussa CHP-tuotannossa. 

 

Vuoden 2011 alussa voimaan tullut laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 

tuotantotuesta on tarkoitettu tukemaan mm puupolttoaineella tuotettua sähkön tuotan-

toa. Jotta metsähakevoimala yleisten kelpoisuusehtojen täytyttyä voitaisiin hyväksyä 

syöttötariffin piiriin, pitää lisäksi laitoksen generaattoreiden nimellistehon olla vähin-

tään 100 kW. Nykytekniikalla ja nykyisillä laitosten hyötysuhteilla tämä tarkoittaa sitä, 

että CHP-laitoksen kokonaistehon tulisi olla suuruusluokaltaan noin 500 kW. Näin ol-

len syöttötariffijärjestelmä ei kannusta pienimpiä laitoksia bioenergialla tuotetun säh-
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kön myyntiin, ja näissä tapauksissa onkin arvioitava ainoastaan omakäyttösähkön mer-

kitystä.  

 

Maa- ja puutarhataloudessa potentiaalisimpia käyttökohteita ovat suurehkot sika- ja 

siipikarjatilat, joiden lämmön ja sähkön kulutus on jo merkittävää. Kasvihuoneet ovat 

jo keskikokoisina huomattavia sähkön ja lämmön kuluttajia, ja siten potentiaalisia koh-

teita. Yleisesti tilojen määrän ennustetaan jo lähivuosien aikana vähenevän ja tilakoon 

kasvavan merkittävästi. Suurempi yksikkökoko luonnollisesti merkitsee mahdollisesti 

parantuneesta energiatehokkuudesta huolimatta yleensä suurempaa energian tarvetta ja 

siten potentiaalista kiinteää biomassaa käyttävää CHP-kohdetta. Pk-teollisuudessa 

luontevia käyttökohteita ovat esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden laitokset sekä 

yleisestikin teollisuuskohteet, joiden energian kulutus on kohtalainen ja suhteellisen 

tasainen. Niin ikään suurehkot kiinteistöt, kuten esimerkiksi hotellit ja vanhainkodit, 

ovat potentiaalisia käyttökohteita. Olemassa olevat aluelämpölaitokset voivat luonte-

vasti ottaa CHP-teknologian käyttöön esimerkiksi laitoksen peruskorjauksen tai uusi-

misen yhteydessä. Kaiken kaikkiaan Kaakkois-Suomessa voidaan arvioida olevan yh-

teensä useita kymmeniä potentiaalisia käyttökohteita.  

 

Arvioitaessa Kaakkois-Suomen kiinteitä bioenergiapotentiaaleja, keskeisin on metsä-

energia. Energiapuun voidaan arvioida riittävän pienen kokoluokan CHP-teknologian 

lisääntyvään tarpeeseen, mutta alueellisesti polttoaineen saatavuuteen ja hintaan vaikut-

tavat olennaisesti esimerkiksi suurten CHP-laitosten mahdollisesti lisääntyvä metsä-

hakkeen käyttö. Metsäteollisuuden ainespuun käytöllä on keskeinen rooli energiapuun 

saantoon. Lisäksi metsänomistajien todellinen halukkuus energiapuun myyntiin vaihte-

lee, ja esimerkiksi kantojen hyödyntäminen biopolttoaineena jakaa mielipiteitä. 

 

Hankkeessa tutkittiin ja haastateltiin lämpöyrityksiä ja  lämpölaitostoimittajia eri puo-

lella Suomea sekä potentiaalisia CHP-laitevalmistajaa Kaakkois-Suomessa. Lämpöyrit-

täjyys on varsin paikallista toimintaa, joka on voimakkaasti kasvamassa. Lämpölaitok-

sen ja lämpöverkon omistaa usein esimerkiksi kunta, ja lämpöyrittäjä hankkii polttoai-

neen, huolehtii laitoksen toiminnasta ja saa tuoton myydystä energiasta. Tyypillisesti 

lämpöyrityksellä ja –yrittäjällä on yhteistyötä paitsi polttoainetoimittajien ja asiak-
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kaidensa kanssa, niin myös erilaisia huolto- ja muita palveluita tarjoavien tahojen, läm-

pölaitoksen kokonais- ja komponenttitoimittajien, ja muiden lämpöyrittäjien kanssa. 

 

Merkittävimmät laitevalmistajat ovat maantieteellisesti painottuneet Länsi- ja Etelä-

Suomeen. Valmistajat ovat pääosin pk-yrityksiä, joista muutama on osa isompaa kon-

sernia. Yritykset valmistavat tyypillisesti muun muassa lämpökattiloita, poltinteknolo-

giaa, kuljettimia ja automaatiojärjestelmiä. Harva yritys valmistaa kaikki lämpölaitok-

sen komponentit itse, mutta useat kykenevät suunnittelemaan ja toimittamaan asiakkail-

le kokonaisia laitoksia avaimet käteen periaatteella liiketoimintaverkostojaan hyödyn-

täen. Laajimmillaan yritysten liiketoimintaverkostoihin voi kuulua asiakkaita, alihank-

kijoita, muita laitevalmistajia, kilpailijoita ja muita palveluiden tarjoajia. 

 

Kaakkois-Suomessa on huomattava yrityskanta konepaja-, automaatio-, hydrauliikka-, 

sähkö- ja LVI-yrityksiä, ja osa näistä yrityksistä on toiminut muun muassa metsäteolli-

suuden alihankkijoina. Metsäteollisuuden rakennemuutoksen myötä yritykset joutuvat 

osittain suuntaamaan liiketoimintaansa muualle, ja kyseisillä yrityksillä on perusosaa-

mista ja kyvykkyyttä palvella energia-alaa, kuten esimerkiksi toimittaa komponentteja, 

laitteita tai palveluita CHP-laitostoimituksiin. Liiketoiminnan suuntaaminen uudelle 

toimialalle ja mahdollisten omien tuotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi 

edellyttää kuitenkin merkittäviä panostuksia ja riskinsietokykyä. Kaiken kaikkiaan tut-

kitut lämpöyritykset, laitostoimittajat ja potentiaaliset laitetoimittajat suhtautuivat varo-

vaisen positiivisesti pien-CHP:n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Pien-CHP teknologian 

todettiin vielä vaativan kuitenkin kehittämistä, ja toisaalta yhteiskunnan tukitoimenpi-

teet nähtiin välttämättöminä, jotta bioenergiaa hyödyntävät pien-CHP ratkaisut voisivat 

yleistyä. 

 

Hankkeessa tutkittiin erityyppisiä potentiaalisia bio-CHP kohteita, joista tehtiin esisel-

vitystasoiset soveltuvuus- ja kannattavuusarviot. Halukkuutta esiselvitysten tekemiseen 

olisi potentiaalisilta asiakkailta todennäköisesti löytynyt enemmän, mikäli bioenergiaa 

hyödyntävät pienen kokoluokan CHP-ratkaisut olisivat olleet lähempänä kaupallista 

sovellusta ja yhteiskunnan tukijärjestelmät bioenergialle valmiimpia sekä kattaneet 

paremmin myös pienen kokoluokan laitokset. Käyttökohteet olivat hyvin yksilöllisiä 

eikä niiden perusteella ollut mahdollista muodostaa yleispätevää mallia soveltuvuuden 



 

119 

 

ja kannattavuuden arvioimiseksi. Teknologisten ratkaisujen vielä kehittyessä tarkkoja 

arvioita laitekustannuksista ei niin ikään ollut mahdollista esittää. Voidaan kuitenkin 

arvioida, että laitehinnat tulevat merkittävästi alenemaan kaupallisten ratkaisujen yleis-

tyessä. Käyttökohteen kannattavuutta eivät itsestään selvästi turvaa myöskään yhteis-

kunnan tukijärjestelmät, vaikka laitos kuuluisikin kyseisten tukien piiriin. Olennaista 

investoinnin kannattavuuden kannalta on riittävän iso ja tasainen sähkön ja lämmön 

kulutus käyttökohteessa sekä polttoaineen ja energiahintojen tuleva kehitys. 

 

Kiinteitä biopolttoaineita kuten metsähaketta käyttävä pienen kokoluokan hajautettu 

CHP-teknologia on vielä kehittymässä, ja mennee vielä muutama vuosi ennen kuin 

kaupalliset ratkaisut yleistyvät merkittävästi. Yhteiskunnan tukimuodot kuten esimer-

kiksi syöttötariffijärjestelmä eivät niin ikään parhaalla mahdollisella tavalla tue kaik-

kein pienimmän kokoluokan CHP-investointeja. Pien-CHP ratkaisujen kaupallistumi-

sen myötä Kaakkois-Suomella on yhtäläiset mahdollisuudet yhdessä muun Suomen 

kanssa kehittyä hajautetun bioenergian entistä kokonaisvaltaisemmaksi hyödyntäjäksi. 
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