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ALKUSANAT 

 

Työ sai alkunsa työharjoittelusta Benet Oy:llä, missä sain perehtyä erittäin 

asiantuntevassa opastuksessa kiinteisiin biomassoihin liittyvään liiketoimintaan. Ilman 

tätä syvällistä perehtymistä, työharjoittelun parissa, ei tämän työn tekeminen olisi ollut 

mahdollista. Tämän työn aineiston kerääminen onnistui työharjoittelussa tehdyn 

selvityksen yhteydessä. 

 

Työn tekeminen on kokonaisuudessaan ollut usean kuukauden mittainen projekti, jossa 

opin paljon uutta. Voinkin sanoa ymmärtäväni nykyistä biomassojen energiakäyttöön 

liittyvää liiketoimintaa paljon paremmin kuin vielä keväällä 2010. 
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Työssä käytetyt yksiköt: 

 

Metsähaketta on käsitelty tässä työssä pääosin energiayksiköissä, koska 

polttolaitostoimituksissa korvaus maksetaan toimitettua energiamäärää kohden. Raaka-

ainekauppa ja urakointien taksoitus tapahtuu kuitenkin monissa yksiköissä. Tämän 

vuoksi laskuvirheitä ja väärinkäsityksiä syntyy helposti. Esimerkiksi puukaupassa 

normaali yksikkö on kiintokuutio (m3). Keskeisimmät yksiköt ja muuntokertoimet 

esitetty alla. 

 

Keskeisimmät yksiköt: 

Kiintokuutio m3 

Irtokuutio i-m3 

t tonni 

MWh megawattitunti 

GWh gigawattitunti 

TWh terawattitunti 

 

Keskeisimmät muuntokertoimet: 

1 m3 puuta 2 MWh energiaa 2,5 i-m3 metsähaketta 

1 i-m3 metsähaketta 0,8 MWh energiaa  

1 TWh 1 000 GWh 1 000 000 MWh 

 

Kustannukset ja korvaukset on esitetty pääosin yksikössä €/MWh. Muuntaminen 

yksikköön €/m3 onnistuu yksinkertaisesti kertomalla kahdella lukema €/MWh. 

Vastaavasti yksiköstä €/m3 pääsee yksikköön €/MWh jakamalla lukuarvon kahdella. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tausta 

 

Bioenergiasta käydään mediassa kiivasta keskustelua päivittäin. EU:n ilmastopolitiikassa 

vaaditaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä, Suomen hallitus on tehnyt 

merkittävät poliittisen avauksen uudistuvien energialähteiden käytön edistämisessä ja 

maakuntatasolla energiastrategioissa on laadittu suunnitelmia bio- ja uusiutuvan energian 

käytön lisäämiseksi. 

 

Keski-Suomi tulee Pöyryn optimointimallin (Pöyry 2007) mukaan olemaan vuonna 2020 

suurin puuenergian käyttöalue 4 290 GWh määrällään. Lisäksi Keski-Suomessa 

uusiutuvien käytössä on jo tavoitettu EU:n Suomelle asettama 37 % taso (Penttinen 

2010) ja maakunnan tasolle on asetettu 4 TWh lisäystavoite uusiutuvien ja paikallisten 

energialähteiden käytössä. Keski-Suomessa bioenergiaan liittyvä toiminnan voidaan siis 

sanoa olevan kehittynyttä ja toimintaa edelleen kehitetään. Nämä seikat tekevät Keski-

Suomesta ja yleensä metsähakkeeseen liittyvästä liiketoiminnasta mielenkiintoisen 

tarkastelukohteen. 

 

Metsähakkeen talous- ja työllisyysvaikutuksista sekä toimitusketjuista on tehty useita 

tutkimuksia viime vuosina mutta sen sijaan liiketoimintakokonaisuutta on selvitetty 

niukemmin. Tämä tutkimus pyrkii täyttämään aukkoa liiketoiminnan yleiskuvauksen 

osalta, erityisesti kvalitatiivisen kuvauksen osalta sekä koko arvojärjestelmän toiminnan 

arvioinnissa.  

 

Koska kilpailuedun hakeminen lopputuotemarkkinoilla vaatii usein koko toimitusketjun 

kustannusten hallitsemista verkosto- ja toimittajayhteisön kautta (Seppänen et al 2002). 

Tämän vuoksi on erityisen tärkeää tarkastella metsähakeliiketoimintaa kokonaisena 

arvojärjestelmänä kannolta laitoksen portille asti. Erityisesti kiinnitetään huomiota 

informaation kulkuun ja organisointiin yrityksiä laajemmasta näkökulmasta. 

Metsähakkeen toimittamiseen liittyvän liiketoiminnan lisäksi tarkastellaan rajapinnoilta 

myös energiantuotantoa ja metsänomistajia. 
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Selvityksen kannalta kenttä on haastava, koska liiketoimintaan vaikuttavat moninaiset 

tekijät (liite 1) ja toimialaan kuuluvat yritykset poikkeavat toisistaan radikaalisti niin 

koon kuin toimintojen suhteen – mikroyrityksistä metsäjätteihin. Yrityskoko tai 

toimintamalli ei eriydy suoraan toimintojen suhteen, vaan samoissa toiminnoissa on 

kilpailijoina hyvin erilaisia toimijoita. Lisäksi toimiala on merkittävässä muutoksessa 

erityisesti poliittisten päätösten kannalta. Nämä seikat tekevät liiketoiminnasta erittäin 

mielenkiintoisen mutta haasteellisen kuvattavan. 

1.2 Rajaus 

 

Tutkimuskohteena on Keski-Suomen alueella energiatuotantoon käytettävään 

metsähakkeeseen liittyvä liiketoiminta. Pääosin rajaudutaan metsähakkeen 

polttolaitostoimituksiin liittyvään liiketoimintaan mutta rajapinnoilta tarkastellaan myös 

raaka-aineen omistajia ja energiantuotantoa, jossa myös toimitusketjun toimijat ovat 

osittain mukana. 

 

Energiakäyttöön puubiomassaa voidaan kerätä suoraan luonnosta, teollisuuden 

sivuvirroista tai kierrätysmateriaaleista. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain suoraan 

luonnosta kerättyyn metsähakkeeseen. Tähän rajaukseen on kaksi syytä. Ensinnäkin 

suurimman kasvupotentiaalin oletetaan löytyvän suoraan luonnosta kerättyjen jakeiden 

osalta, koska puunjalostuksen sivuvirrat ovat jo pitkälti käytössä ja niiden saatavuus 

polttolaitoskäyttöön voi jatkossa pikemminkin vähetä kuin lisääntyä (Hetemäki ja 

Hänninen 2009). Vähenemiseen voi johtaa mahdollisesti supistuva metsäteollisuus sekä 

sivuvirtojen uudet käyttökohteet, joissa sivuvirtojen tuottaja voi itse tehdä kannattavaa 

liiketoimintaa. Toiseksi suoraan luonnosta kerättäviin jakeisiin liittyvä liiketoiminta 

poikkeaa merkittävästi sivuvirtojen sekä kierrätysmateriaalin hankkimiseen liittyvästä 

liiketoiminnasta. Merkittävin ero on se, että polttoainehuollollisesti sivuvirrat ovat 

pääliiketoiminnan suhdanteista riippuva lähde, eikä niiden tuottamista voida lisätä 

energiapolitiikan keinoin.  

 

Bioenergialiiketoiminnan arvoketjut muodostuvat monista toiminnoista, joissa toimijat 

ovat monelta toimialalta. Toimijoiden erottaminen laajemmasta viitekehyksestä on 

vaikeaa, koska usein bioenergiaan liittyvä liiketoiminta on pieni osa toimijoiden 

liiketoiminnasta. Silti tässä selvityksessä tarkastelu on rajattu vain yritysten 
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metsäliiketoimintaan, koska muutoin kuvaus laajenisi moninkertaiseksi.  Kuvassa 1 on 

toimialat, joista metsähakearvojärjestelmän toimijat tulevat sekä näihin läheisesti 

liittyviä toimialoja, kuten tutkimus ja laitekehitys. Toimialojen toimijat muodostavat 

yhdessä keskisuomalaisen BEV-klusterin rungon.  

 

 

Kuva 1. Metsähakeliiketoiminnan toimijoiden sijoittuminen eri toimialoille sekä liiketoimintaan 

läheisesti liittyvät toimialat. 

 

Yksittäinenkin toimija voi toimia useammalla toimialalla, esimerkiksi metsäteollisuus on 

kiinnostunut entistä enemmän energiantuotannosta. Koneyrittäjät toimivat esimerkiksi 

maa- ja metsätaloudessa, turvetuotannossa, maanrakennusalalla, haketuksessa, teiden 

kunnossapidossa ja nykyisin jopa puukaupassa sekä energiantuotannossa. Osittain 

koneyrittäjät toimivat myös kuljetusalalla. Näin koneyrittäjien kautta liittymäkohtia tulee 

monille yhteiskunnan alueelle. Kuljetusyritys tarkoittaa useimmiten metsähakkeen 

yhteydessä autokuljetusta tarjoavaa yritystä mutta myös juna- ja laivakuljetukset 

kuuluvat liiketoimintaan. Juna- ja laivakuljetuksia on käsitelty laajemmin Lähdevaaran 

ym. tutkimuksessa (2010).  

 

Pk-bioenergia toimialaraportissa (Alm 2009) bioenergia-ala on koottu neljään 

yritysryhmään: hakkeen tuotanto, energiapuun korjuu, lämpöyrittäjyys ja muu 

bioenergiayrittäjyys. Nämä ryhmät kattavat vain osan metsähakeliiketoimintaan 

liittyvässä liiketoiminnassa mukana olevista yrityksistä. Tässä selvityksessä myös 

Tutkimus, konsultointi ja koulutus. 

Kuljetusyritykset 

Laitevalmistus 

Metsän- ja 

maanomistajat 
Energian-

tuottajat 

Teknologiateollisuus 

Maa- ja 

metsätalous 
Metsäteollisuus Energia-

teollisuus 

Kuljetusala 

Koneyritykset 

Maan rakennus 

Turvetuotanto-

ala 

Pa-yhtiöt 

Hankintaorganisaatiot 

BEV-klusteri 
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metsäteollisuus ja energiateollisuus ovat tarkastelun lisänä. Ne eivät kuulu 

toimialaraportin käsittelemiin pk-yrityksiin.  

 

Selvitettäessä nykyisen liiketoiminnan laajuutta sekä liiketoiminnan 

kehittymismahdollisuuksia, on syytä kuvata lyhyesti koko Keski-Suomen 

energialiiketoiminnan toimintaympäristö sekä biomassapolttoaineiden käyttökohteet. 

Tämä on tehty luvussa 2. Käyttökohteet on selvitetty kaikkien biomassapolttoaineiden 

osalta yhteensä, koska tarve voidaan periaatteessa tyydyttää yhdellä tai useammalla 

biomassalla. Käyttökohteiden lisäksi liiketoiminnan laajuuden reunaehdot määrittävät 

raakapuuvarat, joita tarkastellaan omana lukunaan.  

1.3 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä työssä, avauksena metsähakeliiketoimintakokonaisuutta käsitteleviin 

tarkasteluihin, selvitetään ja kuvataan keskeisiltä osiltaan keskisuomalainen 

metsähakkeeseen liittyvä liiketoiminta. Pääpaino liiketoiminnan kuvaamisessa on 

käytännöntasolla, minkä vuoksi yritys- ja asiantuntijahaastattelut ovat keskeinen 

tietolähde. Liiketoiminnan osalta kuvataan liiketoiminnan reunaehdot, keskeisimmät 

toimijat ja arvojärjestelmä. Arvojärjestelmästä analysoidaan toiminnan kannalta 

merkittäviä yhteyksiä kuten informaation kulku ja toimijoiden välinen vaikutusvalta. 

 

Tutkimuskysymykset ovat 

1. Millainen on metsähakeliiketoiminnan arvojärjestelmä? 

a. Arvojärjestelmän toimijat ja toiminnot? 

b. Informaation kulku arvojärjestelmän jäsenten välillä? 

c. Innovaatiopotentiaali nykyisessä arvojärjestelmässä? 

2. Liiketoimintamahdollisuudet nykyisessä toimintaympäristössä? 

1.4 Selvityksen toteutus ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on toteutettu rinnakkain Keski-Suomen biomassapolttoaineisiin liittyvän 

liiketoiminnan selvityksen kanssa (Pelli 2010).  Työharjoittelun aikana suoritetun 

selvitystyön avulla hankittiin alan yleistieto ja näkemys verkoston toimijoista. 

Selvityksen raportissa hyödynnettiin osittain tähän työhön koostettua materiaalia. Tässä 
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työssä paneudutaan metsähakkeen arvojärjestelmään, liiketoimintaverkkoihin ja uusiin 

liiketoimintamahdollisuuksiin tarkemmin. 

 

Biomassapolttoaineisiin liittyvän selvityksen keskeisin aineisto kerättiin yritys- ja 

asiantuntijahaastatteluin. Yritys- ja asiantuntijakyselyt suoritettiin touko-kesäkuussa 

2010.  Kyselyissä haastateltiin 27 eri yritysten edustajaa ja 20 asiantuntijaa. Lisäksi 

koneyrittäjille lähetettiin Koneyrittäjät ry:n kautta Internet-kysely, johon vastasi noin 20 

yrityksen edustajaa. Suurin osa haastatteluista tehtiin yritysvierailuiden myötä, osa 

puhelimitse ja pieni osa sähköpostitse. Sähköpostia käytettiin myös tarkentaviin 

kysymyksiin. Lisäksi harjoittelun aikana oli tilaisuus tutustua muihin bioenergiaan 

liittyviin tapahtumiin, mikä lisäsi yleistietoa alasta. Haastatteluiden materiaali loi 

perustan myös tälle selvitystä syvällisemmälle tutkimukselle. Lisäksi aineistoa 

koostettiin muista tutkimuksista, valmiista ja keskeneräisistä. 

 

Tutkimuksen tärkeimmän osion, haastattelujen, perusteella kuvataan 

metsähakeliiketoimintaan perustuvan liiketoiminnan arvojärjestelmä, siinä havaitut 

liiketoimintaverkot ja kehityskohteita sekä toisaalta arvioidaan 

liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatiokyvykkyyttä.  

 

Tutkimus on suoritettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena teemahaastatteluin, joissa 

haastattelut ohjautuivat haastateltavien tietämyksen mukaan, ennalta laadittujen 

teemojen ja alustavien kysymysten mukaan. Kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa 

tyypillisesti kohdejoukon valitaan subjektiivisesti ja aineisto hankitaan luonnollisissa 

tilanteissa, joustavasti olosuhteiden mukaan. Tutkimuksessa pyritään uusien 

näkökulmien ja ilmiöiden löytämiseen, ei vain olemassa olevien väittämien 

todistaminen. (Hirsjärvi et al 2003, s.123, 128, 152-155) Teemahaastattelussa tarkkoja 

kysymyksiä ei ole etukäteen tiedossa, vaan ainoastaan tärkeimmät aihepiirit, joiden alla 

olevia kysymyksiä voidaan muutella. (Hirsjärvi et al 2003, s.199-204) 

1.5 Työn rakenne 

 

Työ koostuu kahdesta teorialuvusta ja empiirisiin havaintoihin perustuvista, 

liiketoimintaa kvalitatiivisesti kuvailevista osuuksista. Teoria antaa viitekehykset 

metsähakeliiketoiminnan tarkasteluun. Koska aihepiiri on niin laaja, ei yksittäisiin 
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kohtiin voida mennä kovin syvällisesti, vaan useasta kohtaa tarkastelu avaa näkökulman 

lähempien tutkimusten pohjaksi. Työn rakenne kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Työn rakenne. 

 

Porterin (1989) klusterin timanttimallin avulla jäsennetään liiketoimintaympäristöön 

vaikuttavia tekijöitä ja valitaan tämän työn tarkasteltavat kohteet ympäristön osalta. 

Arvojärjestelmä jäsentää kentän rakenteen ja suhteiden välistä tarkastelua. Viiden 

kilpailuvoiman (5P) avulla tarkastellaan järjestelmän toimijoiden vaikutusvaltaa 

kentässä. Liiketoimintamahdollisuuden näkökulmasta tarkastellaan nykyiseen 

arvojärjestelmään sekä verkostorakenteeseen liittyviä uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. 
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2. LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNOT 

Tutkittaessa liiketoiminnassa mukana olevia yrityksiä sekä niiden toimintoja, voidaan 

viitekehyksenä käyttää Porterin (1985) lanseeraamia arvojärjestelmäajattelua ja viittä 

kilpailuvoimaa.  Arvojärjestelmäajattelun avulla pyritään selvittämään järjestelmän 

arvotoiminnot, arvonluontilogiikka ja toimijat. Arvojärjestelmän selvittäminen on 

tärkeää esimerkiksi liiketoimintaverkkoja perustettaessa, koska verkkojen jäsentäminen 

arvontuotantologiikan perusteella voi johtaa verkkojen parempaan hyödyntämiseen 

(Valkokari et al 2008, s. 65). Liiketoimintaverkon ydinyrityksen johdon onkin tärkeä 

ymmärtää alan arvojärjestelmä (Valkokari et al 2008, s. 79).  

 

Liiketoimintaympäristöön vaikuttaa laajasti tekijöitä yhteiskunnan eri osa-alueilta. 

Keskeisimmät tekijät voidaan jäsentää Porterin (1989) timanttimallin avulla. 

2.1 Arvo 

 

Käsite arvo tai asiakkaan kokema arvo määritellään eri lähteissä eri tavalla, joskus 

hyvinkin itsestään selvänä. Tästä eteenpäin tuotteen tai palvelun arvosta puhuttaessa 

puhutaan tarjoomasta.  

 

Porterin (1985) mukaan arvo on summa, jonka asiakas on valmis maksamaan tuotteesta. 

Arvon mitta on yrityksen saamat kokonaistulot, joka määräytyy kokonaisuudessaan 

hinnan ja määrällisen myynnin pohjalta. Tämä näkemyksen mukaan arvo on helposti 

mitattavissa rahallisesti ja arvon mittaaminen pysäytetään yritystasolle.  

 

Tuotteesta saatava korvaus vaikuttaa kapealta näkemykseltä tarkasteltaessa yhden 

arvojärjestelmän tuotteen arvoa, koska asiakas voi kokea arvoketjujen väliset erot 

merkittävinä, vaikka tuotteista maksettaisiinkin käytännössä sama hinta. Esimerkiksi 

bulkkituotemarkkinoilla tai hyvin standardipalvelua tuottavan arvojärjestelmän tuotteesta 

maksettava hinta painuu kohti tehokkaimman toimijan hintaa eli sijoitetun pääoman 

tuotto painuu kohti minimituottoa (Porter 1985). Kuitenkin asiakas voi kokea paremman 

toimitusvarmuuden tai suuremman volyymin selkeänä arvona esimerkiksi 

transaktiokustannuksiin liittyvien säästöjen vuoksi ja näin kilpailuetuna yksittäisen 

arvojärjestelmän osalle. Toisaalta, vaikka tämän kilpailuedun ansiosta arvoketjun 

tuotteesta ei maksettaisikaan suurempaa yksikkökohtaista korvausta, voi asiakkaan 
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kokema arvo näkyä paremman arvojärjestelmän suurempana myyntinä ja sitä kautta 

arvojärjestelmä on onnistunut Porterin määritelmän mukaan tuottamaan suuremman 

arvon. Näin tarkasteltuna Porterin käsitys arvosta on lopulta laaja-alainen ja soveltuu 

esimerkiksi metsähakkeen tyyliseen bulkkimateriaaliin. 

 

Nykyään kiinnitetään kuitenkin entistä enemmän huomiota asiakkaan kokemaan arvoon. 

Arvokäsitystä on laajennettu, vaikka arvo olisi lopulta redusoitavissa Porterin 

määritelmän mukaiseksi. Parolini (1999) erottelee kirjassaan asiakkaan kokeman 

nettoarvon, arvojärjestelmän synnyttämän nettoarvon ja arvojärjestelmän jäsenien 

saavuttaman nettoarvon. 

 

Kuvassa 3 arvojärjestelmän tuottama nettoarvo on asiakkaan tuotteelle tai palvelulle 

katsoma bruttomääräinen arvo ja arvojärjestelmän arvon tuottamiseen käyttämien 

kustannuksien ero. Asiakkaan kokema arvo on suoraan verrannollinen tuotteesta saatuun 

hyötyyn ja kääntäen aiheutuneisiin kustannuksiin. Arvojärjestelmän luoma nettoarvo 

jakautuu asiakkaalle sekä arvojärjestelmään toimijoiden vaikutusvallan suhteessa. 

Asiakkaan nettoarvo on asiakkaan tuotteen bruttoarvoksi katsoma arvo ja tuotteen 

todellisen hinnan ero. Arvojärjestelmässä mukana olevien toimijoiden liikevaihto on 

suoraan verrannollinen todelliseen tuotteesta maksettuun hintaan. Arvojärjestelmän 

toimijoiden nettoarvo on ostajan maksaman hinnan ja toimijan tuotantokustannusten 

välinen ero. (Parolini 1999, s.107-109).  

 

Kuva 3. Arvojärjestelmän ja sen osien nettoarvot (Parolini 1999, s.108). 
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Merkittävin ero on arvojärjestelmän luoman arvon tarkastelun ulottaminen asiakkaan 

saamaan hyötyyn saakka. Tarkastelu korostaa asiakkaan merkitystä arvon luonnissa ja 

vaikutusta myös toimittavan arvojärjestelmän mahdollisesti saamaan tuloon. 

Arvojärjestelmän toimijat ottavat osansa kokonaisarvosta, johon vaikuttaa lopulta 

asiakkaan saavuttama arvo. Tällainen tarkastelu nousee erityisen merkittäväksi silloin, 

kun samaa tarjoomaa tuottavalla arvojärjestelmällä on erityyppisiä asiakkaita 

valittavanaan. Esimerkiksi metsähaketta tuottavalla arvoketjulla voi olla asiakkaana 

polttolaitoksia, joissa tuotetaan vain lämpöä tai sekä lämpöä että sähköä. Lisäksi jatkossa 

toimituskohteena voi olla biodieseliä tuottavia biojalostamoita, joiden bruttoarvo voi 

poiketa polttolaitoksista. Toisaalta lähes identtiset toimitusketjut toimittavat myös 

ainespuuta, eroten toisistaan vain muutamien arvotoimintojen osalta. 

 

Tässä työssä asiakkaan kokemassa arvossa kiinnitetään huomiota asiakkaan nettoarvon 

suoraan riippuvuuteen oston jälkeisistä toimenpiteistä tai ostoon liittyvistä 

toimenpiteistä. Tuotteesta maksetun hinnan lisäksi tuotteen asiakkaalle tuottamasta 

bruttoarvosta on syytä vähentää vielä esimerkiksi vaihdantakustannukset, jotka ovat 

välillisesti riippuvaisia tarjooman toimittavasta arvojärjestelmästä. Samoin välillisesti 

riippuvia ovat myös asiakkaan tarvitsemat varajärjestelmät toimitusvarmuuden 

turvaamiseksi tai käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Tällaisessa tarkastelussa puhutaan 

niin sanotusta absoluuttisesta nettoarvosta (Parolini 1999, s.117). 

 

Arvotarkastelua voidaan soveltaa millä tahansa tasolla arvojärjestelmässä (Parolini 1999, 

s.109). Tässä työssä huomioidaan myös toiminnan kahdensuuntaisuus, jossa 

arvojärjestelmän jäsenet voivat luoda myös arvoa alemmille jäsenille. Esimerkiksi 

tulologistiikka voi vaikuttaa arvoketjun aiemman jäsenen lähtölogistiikan synnyttämiin 

kuluihin, ja näin voidaan ajatella ketjun seuraavan jäsenen voivan vaikuttaa myös 

edellisen nettoarvoon. Tämän vuoksi myös Porterin (1985) yrityksen sisäinen arvoketju 

on syytä ottaa mukaan tarkasteluun. 

2.2 Arvojärjestelmän kuvaaminen 

 

Arvoketju on yrityksen sisäisten toimintojen joukko, joita tarvitaan arvontuottoon. 

Arvon tuottamiseen tarvittavat toiminnot liittyvät tuotteen suunnitteluun, 

valmistamiseen, markkinointiin, toimittamiseen ja tukemiseen. Toiminnot voidaan 
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esittää kuvan 4 mukaisena arvoketjuna. Arvotoimintojen avulla yritys saavuttaa katteen, 

joka on arvotoimintojen ja luodun kokonaisarvon välinen ero. (Porter 1985, s.54-56) 

 

Kuva 4. Arvoketju (Porter 1985). 

 

Arvotoiminnot jaetaan perus- ja tukitoimintoihin. Perustoiminnot liittyvät tuotteen 

konkreettiseen valmistamiseen, myyntiin ja siirtämiseen. Tukitoiminnot tukevat 

perustoimintoja ja toisiaan. (Porter 1985, s.56)  

 

Arvotoiminto ei aina ole kuvan 4 mukaisesti selkeästi erotettavissa, kun tarkasteluun 

otetaan useampi yritys ja yritysten yhdessä luoma arvo. Jarillo (1993, s.26) määrittelee 

arvotoiminnon kahdella kriteerillä. Arvotoiminnon täytyy erottua joukosta itsenäisenä 

yhden yrityksen suoritettavissa olevana toimintona ja sen on oltava strategisesti 

relevantti koko arvontuotantoprosessille. Vaikka ero ei vaikuta merkittävältä, tuo se 

uudenlaisen näkökulman tarkasteluun. Arvon tuottamista voi tarkastella entistä enemmän 

toimintojen kuin yritysten kautta. Lisäksi joku arvotoiminto voi vaikuttaa tuotantoketjun 

useampaan jäseneen, esimerkiksi tiedonhallintapalvelut, mikä on myös 

metsähakeliiketoiminnassa kriittinen palvelu. 

 

Arvojen järjestelmä on kuvan 5 mukainen yritysten muodostamien arvoketjujen systeemi 

(Porter 1985, s.52). Tosin usein arvojen järjestelmää tarkoitettaessa puhutaan 

arvoketjusta. Tässä työssä arvojen järjestelmästä käytetään yleisesti käytettyä termiä 

arvojärjestelmä. Arvojärjestelmässä tarkastelu ulottuu yrityksen ulkopuolelle ja 

huomiota kiinnitetään yrityksen asemaan muiden yritysten joukossa sekä 

hankkijoiden/toimittajien sekä asiakkaiden vaikutusta yrityksen toimintaan. Tässä työssä 

yritysten sisäisen arvoketjun käsittely pääosin sivuutetaan, koska pääpaino on useana 

yrityksen muodostamassa arvojärjestelmässä jonka hallinta on enenevissä määrin 
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yritysten kilpailuedun lähde (Porter 1989, s. 68). Silti erityisesti lähtö- ja tulologistiikka 

on pidettävä mielessä arvojärjestelmää tarkasteltaessa. 

 

 

Kuva 5. Arvojärjestelmä (Porter 1985, s.52). 

 

Arvojärjestelmä kehikko on luotu kilpailupainotteiseen viitekehykseen, jossa korostetaan 

yhden yrityksen asemaa yhdessä arvojärjestelmässä. Kritiikkiä onkin esitetty mallin 

yrityskeskeisyydestä ja lineaarisesti esitettävään peräkkäisyyteen nykyisen 

verkostotalouden aikakaudella. Useissa lähteissä tarjotaankin laajemmaksi 

katsontakannaksi arvoverkon käsitettä, jossa arvon luonti tapahtuu moniulotteisesti 

linkitetyissä verkon solmukohdissa (Maula ja Peltoniemi 2005, s.88-89).  Toki 

arvojärjestelmämallissa yritys voi kuulua useampaan arvojärjestelmään, etenkin 

monialayrityksen kuuluvat aina ja kaikki yritykset kuuluvat johonkin verkostoon mutta 

perinteistä teollista valmistusta tarkasteltaessa arvojärjestelmän tutkiminen antaa hyvän 

kehikon arvon tuottamisessa mukana olevien yritysten ja yrityksille kuulevien 

toimintojen jäsentämisessä. Erityisesti metsähakkeen tuotanto on varsin selkeästi 

jaettavissa tiettyihin peräkkäisiin tuotantovaiheisiin. Verkostotarkastelua ei voi 

kuitenkaan kokonaan sivuuttaa ottamalla vain vertikaalisia läpileikkauksia 

arvojärjestelmän muodossa, vaan verkostonäkökulmat otetaan huomioon ja käsitellään 

luvussa 2.4. Tässä työssä ei keskitytä siihen, pitäisikö toiminta kuvata arvoverkkona vai 

arvojärjestelmänä, vaan hyödynnetään molempia näkökulmia kohtuullisen vapaan 

arvojärjestelmämääritelmän ja verkostomaisen toiminnan näkökulmien synteesinä. 

 

Myös Parolini (1999) kritisoi kirjassaan Arvoverkosto (Value net) porterilaista 

lineaarista arvojärjestelmää, joka ei ole riittävä nykyiseen verkostotalouteen. Parolini 

painottaa erityisesti arvotoimintoja toimijoiden sijaan ja esittelee arvonluontijärjestelmän 

(value creating system, VSC). 

  

Parolini (1999, s.62-63) määrittelee arvonluontijärjestelmän seuraavilla määreillä:  

- Joukko toimintoja arvon luonnissa asiakkaalle.  
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- Toiminnot suoritetaan inhimillisten, konkreettisten ja immateriaalisten resurssien 

avulla. 

- Toiminnot linkittyvät materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen sekä 

vuorovaikutussuhteiden kautta. 

- Sisältää myös kulutustoiminnot. Asiakkaan kokema arvo riippuu myös tuotteen 

käytöstä. 

- Myös asiakkaat osallistuvat arvon luontiin. 

- Toimintoja voidaan hallita markkina-, hierarkia- tai verkostotasolla, joista 

viimeinen sijoittuu näiden kahden ääripään väliin eri yritysyhteistyön muodoissa. 

Markkinaperusteisessa toimittajat valitaan puhtaasti hinnan perusteella ja 

hierarkiaperusteisessa yritys hallitsee tai koordinoi useampaa arvotoimintoa. 

- Arvoverkkoon voi osallistua muitakin toimijoita, kuin yritykset. 

- Toimijat voivat olla osallisina useassa arvonluontijärjestelmässä. 

 

Arvonluontijärjestelmätarkastelua voidaan käyttää välineenä muun muassa 

tarkasteltaessa yksittäisen toimijan asemaan arvoverkossa, valintojen tekemisissä 

toimintojen suhteen, toimintojen merkittävyyden määrittelyssä, järjestelmän 

pullonkaulojen hahmottamisessa ja innovaatiomahdollisuuksien löytämisessä. (Parolini 

1999, s.68-69) Arvonluontijärjestelmätarkastelun voikin katsoa erittäin sopivaksi 

monimutkaisen verkoston visualisoinnissa, kun yhden tuotteen valmistamisessa tarvitaan 

kymmeniä toimijoita ja lisäksi selvitetään materiaali-, informaatio- ja rahavirtoja. 

Tarkasteltaessa kohtuullisen suoraviivaista arvoketjua, kuten metsähakkeen osalta, 

voidaan toimintaa tarkastella myös rinnakkaisten arvojärjestelmien joukkona, jossa 

materiaali virtaa suoraviivaisesti toimijalta toiselle.  

 

Vaikka arvotoiminnot ovat relevantti tarkastelukohde arvonluontia tarkasteltaessa, tässä 

työssä tarkastellaan kuitenkin myös toimijoita, koska tärkeä selvittää millaiset toimijat 

tekevät mitäkin toimintoa ja miksi. On aivan eri asia tekeekö puun hankinnan 

metsäteollisuus vai energiayhtiö. Pohdinnan arvoinen näkökulma kuitenkin on, mitkä 

ovat oleellisia toimintoja ja millaisen toimijan olisi ne paras suorittaa kokonaisarvon 

kannalta tarkasteltaessa. Lisäksi Parolinin arvoverkkoajattelusta käytetään hyväksi koko 

arvojärjestelmän luomaa arvoa ja informaatiovirtojen merkitystä arvon luonnissa. 
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2.3 Toimijoiden vaikutusvalta 

 

Yhden arvojärjestelmän tuottama arvo jakautuu yritysten kesken yritysten 

vaikutusvaltojen suhteessa. Arvojärjestelmän rakenne voidaan ajatella tässä niin 

vertikaalisena ketjuna kuin monimutkaisempana verkkona. Yrityksille jaettavissa oleva 

arvo on kuvan 3 mukainen arvojärjestelmän jäsenille tuleva nettoarvo mikä on samalla 

toimijoiden yhteenlasketut katteet (kuva 4). 

  

Toimijoiden vaikutusvaltaan vaikuttaa ensinnäkin toimialakohtainen kilpailu. Kilpailu 

voidaan kuvata viiden perustekijän avulla, joita kutsutaan myös Porterin viideksi 

kilpailuvoimaksi (kuva 6). Alan voittopotentiaali saadaan näiden viiden kilpailuvoiman 

yhteisvaikutuksesta, potentiaalin vaihdellessa toimialoittain. (Porter 1984, s.24) 

 

 

Kuva 6. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät (mukaillen: Porter 1984). 

 

Kilpailuvoimien avulla voidaan selittää jokaisen arvojärjestelmän toimialan 

voittomahdollisuus sekä analysoida mahdollisuuksia voittomahdollisuuden 

parantamiseen. Yksinkertaisesti sanottuna voidaan selittää miksi tiettyä toimintoa 

suorittavien toimijoiden osuus koko arvoketjun arvosta on tietyn suuruinen. Huonoin 

mahdollisuus oman osuuden kasvattamiseen koko arvosta on alalla, jolla vallitsee 

täydellisen kilpailun tilanne (Porter 1985, s. 26). 

 

Toinen näkökulma toimijan vaikutusvaltaa määrittävien tekijöiden analysoimiseksi on 

toimijan hallitsemien toimintojen tarkastelu. Erityisesti Parolinin (1999) 

arvonluontijärjestelmässä tarkastelu painottuu näin. Arvojärjestelmässä mukana olevilla 

V
aik

u
tu

sv
alta 

V
aik

u
tu

sv
alta 

Korvaavien tuotteiden tai 

palveluiden uhka 

Uusien tulokkaiden uhka 

Kilpailu alan 

nykyisten toimijoiden 

kesken 

Ostajat Toimittajat 

Alan mahdolliset 

tulokkaat 

Korvaavat 

tuotteet 



14 

 

toimijoiden nettoarvot ovat riippuvaisia koko arvojärjestelmän luomasta liikevoitosta ja 

myös asiakkaan toimista. Järjestelmän jäsenet voivat ansaita suhteellisesti suuremman 

osuuden liikevoitosta, jos ne onnistuvat hallitsemaan toimintoja jotka ovat (Parolini 

1999, s. 110): 

 

- kriittisiä lopputuloksen kannalta; 

- jollakin tapaa ainutlaatuisia verrattuna muihin; 

- merkityksellisiä loppukäyttäjälle; 

- sellaisia taitoja tai resursseja vaativia, joita on vaikea imitoida; 

- järjestelmän pullonkaula; 

- vaikutuksessa koko arvojärjestelmän käyttäytymiseen. 

 

Toimintoihin perustuvan tarkastelun painopiste on toimialan ja yrityksen ulkopuolella. 

Asemaa tarkastellaan koko arvojärjestelmän näkökulmasta ja huomio kiinnitetään 

syntyvään bruttoarvoon. 

 

Edellisen kanssa hyvin samankaltainen näkemys on yrityksen verkkoaseman tarkastelu 

(Möller et al. 2004, s. 225). Yrityksen verkkoaseman voidaan katsoa määräytyvän 

verkostosuhteiden ja hallinnassa olevien toimintojen merkittävyyden suhteen, jos 

toimintojen merkittävyys määritellään yrityksen toiminnon tärkeydellä koko loppu 

tarjoamaan, harvinaisuudella ja kuinka hyvin toiminnan vaatima kyvykkyys on 

suojattavissa. Standardoituja tuotteita valmistajan toimijan on lähinnä kilpailtava 

asemastaan tehokkuusparannuksen kautta (Valkokari et al 2008, s. 82). Tällainen 

tarkastelu korostaa yrityksen sijoittumista verkkoon, jolloin myös verkostotaidoilla on 

merkitystä katteen suuruuteen nähden. 

 

Sekä Parolinin (1999) että Möller et al (2004). vaikutusvaltaan vaikuttavissa tekijöissä 

taustalla on hyvin vahvasti Porterin esittämä toimialan kilpailun luonne. Yksittäisen 

yrityksen tilannetta tarkasteltaessa kilpailuvoimat ovat hyvinkin validi tarkastelukanta, 

joskin koko arvojärjestelmän tarjooman arvoa tarkasteltaessa on hyvä korostaa yrityksen 

toiminnon asemaa koko arvojärjestelmässä ja tarkastella yksittäistä toimialaa laajemmin. 

Tässä mielessä Parolinin ja Möller et al. näkökulmat laajentavat tarkastelua. 
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2.4 Yritysverkko ja -verkostot 

 

Liiketoimintaa ja liiketoimintaympäristöä nykypäivänä tarkasteltaessa on kentällä 

esiintyvien verkostojen ja verkkojen käsittely itsestään selvää. Verkostoitumista ajaa 

eteenpäin isoihin trendeihin kuten globalisaatioon, Internetiin ja digitaaliseen 

liiketoimintaan liittyvät tekijät sekä teknologioiden linkittyminen ja toimialojen 

limittyminen (Valkokari et al 2008, s. 11 s.62). Tässä työssä verkostoja ei käsitellä kovin 

syvällisesti mutta muutamia näkökulmia nostetaan esiin, erityisesti arvon luonnin 

näkökulmasta. 

 

Koska arvojärjestelmän jäsenten nettoarvo on riippuvainen arvojärjestelmän liikevoitosta 

kokonaisuudessaan, kappaleessa 2.1 esitetyn tarkastelun mukaisesti, on 

liiketoimintaverkkotarkastelulla looginen yhtymä kohta arvojärjestelmä tarkasteluun. 

Verkon jäsenet pyrkivät win-win etuun, jossa jäsenet hyötyvät toistensa toimista ja 

toisaalta verkon arvonluontia on ohjattava laajemmin, kuin yhden yrityksen tasolla. 

Nämä seikat liittävät arvonluonnin ja verkkojen tarkastelun saumattomasti yhteen. 

 

Kirjallisuudessa yritysverkosta on monta määritelmää. Puhutaan liiketoimintaverkoista, 

yritysverkoista, arvoverkoista, strategisista verkoista ja yritysverkostoista. Verkostojen 

jäsentelyssä voidaan tehdä esimerkiksi laajuuden, rakenteen tai tehtävän mukaan. 

Yhteistä näille on, että jollain tapaa toisiinsa taloudellisesti liittyvät toimijat tuottavat 

resursseista valmiita tuotteita (Easton et al 1992, s.3). 

 

Karkein jaottelu on verkko vastaan verkosto. Möller et al. (2004, s.10) määritelmän 

mukaan verkko on ”tietyn yritys- tai organisaatiojoukon muodostama verkko-

organisaatio, joka rakennetaan tietoisesti ja tavoitehakuisesti. Verkolla on päämäärä(t), 

joka ohjaa sen kehittämistä ja toimintaa. Kullakin jäsenellä on myös omat tavoitteensa. 

Verkon jäsenillä on sovitut roolit, joihin liittyvät vastuut sovituista toiminnoista ja 

yleensä myös riskinotosta ja ansaintalogiikasta”.  Liiketoimintaverkot, yritysverkot, 

strategiset verkot ja arvoverkot voidaan lukea luokkaan verkko ja niistä käytetään 

jatkossa nimitystä liiketoimintaverkko. Termi arvoverkko olisi tässä tarkastelussa myös 

kelvollinen mutta se voisi sekoittua arvojärjestelmään. Arvojärjestelmässä yritykset 

luovat tiettyyn tuotteeseen liittyvän arvon, olipa toiminta verkottunutta tai ei. 
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Verkosto puolestaan on ”Yritysten ja muiden organisaatioiden välisten suhteiden 

muodostama, toimialat ylittävä verkostokudos, joka on periaatteessa rajaton”.  Verkosto 

voidaan ryhmitellä koon mukaan mikro- ja makroverkostoihin, toimialaverkostoihin sekä 

toimialaverkostoa laajempiin klustereihin. (Möller et al 2004, s. 10, s. 27) 

 

Jokainen yritys kuuluu siis tahtomattaankin verkostoon, tiiviimpään verkkoon 

kuuluminen ei nykyäänkään ole välttämätöntä. Kuten myöhemmin todetaan, on rajan 

vetäminen yritysyhteistyön muodoissa välillä vaikeaa. Joskus vaikea sanoa jopa, 

tapahtuuko toiminta liiketoimintaverkossa vai onko toiminta paremminkin 

markkinaohjautuvaa. Kaikissa tapauksissa yritysten väliset suhteet ja informaation kulku 

on syytä tarkastella ja tähän verkkotarkastelu on hyödyllinen viitekehys, verkon 

tiiveydestä riippumatta. 

 

Verkostoitumisen motiivina on monia tekijöitä. Perimmäisinä hyötyinä voitaneen pitää 

toiminnallisen tehokkuuden ja joustavuuden lisääntymistä, kapasiteetin hajautettu ja 

nopea lisääminen sekä investointiriskin hajautuminen (Möller et al 2004, s.24-26). 

Lisäksi hyötyinä voidaan nähdä vakaampi kysyntä, kasvava volyymi, laajempi 

asiakaskanta, uusille maantieteellisille alueille laajentuminen, parempi asiakaspalvelu, 

kilpailuaseman parantaminen ja innovaatiokyky(Valkokari et al 2008, s. 65-78) 

 

Verkottoituminen ei tuo vain hyötyjä, vaan yritysten suuntautuminen ja 

liikkeenjohdollisten kykyjen on uusiuduttava. Yrityksiltä vaaditaan kumppanuustyötä ja 

johtamiskyvykkyyttä (Valkokari et al 2008, s. 80-81). Yrityksen tekemät toimenpiteet 

ovat sidoksissa muuhun verkkoon tai verkostoon, ja muiden jäsenten hyväksyntä 

yrityksen ulospäin näkyvän toiminnan muutokselle on tarpeen. Perusliiketoiminnan 

kehittäminen vaatii yhteydenpitoa verkon muihin jäseniin. Verkkoon sitoutuneiden 

yritysten täytyy kyetä yhteistyöhön tiedonkulun, tiedon sekä osaamisen jakamisen ja 

kaikkien osapuolien intressien huomioimisen osalta, vaatien verkon yrityksiltä 

keskinäistä luottamusta. Verkon johtaminen onkin haasteellinen ja kriittinen rooli verkon 

luonnissa ja kehittämisessä. Verkon jäsenten vaikutusvalta vaikuttaa jäsenten 

voittomahdollisuuksiin ja tuo verkoston sisälle sisäistä win-win – tilannetta horjuttavaa 

kilpailua (Valkokari et al 2008, s. 80-81).  
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Liiketoimintaverkot voidaan jakaa toiminnan tavoitteen mukaan kolmeen luokkaan: 

perusarvontuotanto, arvontuotantoa uudistava ja uuden arvontuotantojärjestelmän 

synnyttäminen. Perusarvontuotantoon tähtäävissä verkoissa motiivina verkottumiselle on 

yleensä osa edellä mainituista verkottumismotiiveista, arvontuotantoa uudistavissa 

verkoissa tavoitteena on liiketoiminnan uudistaminen tai asiakastarjooman parantaminen 

ja uuteen arvojärjestelmään tähtäävässä verkottumisessa tavoitteena on usein innovaatio 

eli voidaan puhua innovaatioverkoista. Rakenteeltaan uuteen arvojärjestelmän luomista 

tavoittelevat verkot ovat moniulotteisia verkkoja, joissa yritysten lisäksi on julkisia 

toimijoita ja tutkimuslaitoksia. Tarkempia määritelmiä on myös olemassa. (Valkokari et 

al 2008, s.67). 

 

Verkon rakenteen mukaan verkkoja voidaan jäsennellä usealla tavalla. Perinteiset 

perusarvontuotantoon keskittyvät verkostorakenteet ovat vertikaalinen kysyntä-

tarjontaverkko ja horisontaalinen verkko (Valkokari et al 2008, s.70-71). Nämä 

verkostomuodot voivat esiintyä myös yhdessä ja verkostojen rakenteista löydetään 

paljon hienojakoisempia rakenteellisia määritelmiä. 

 

Vertikaalisessa verkossa yhdistyvät arvojärjestelmän eri vaiheissa olevat yritykset. 

Verkon yritykset ovat vahvasti erikoistuneita ja riippuvaisia toisistaan, koska lopullinen 

tarjooma on riippuvainen verkon yhteisestä kyvykkyydestä. Usein niin kutsuttu 

kärkiyritys koordinoi toimintaa ja yrityksen johdolta vaaditaan kykyä koko 

arvojärjestelmän ymmärtämisestä. Kärkiyritykseksi sopii vahvan brandin omaava yritys, 

jolla on ennestään vahva asema markkinoilla. Vahvan yrityksen on helpompi saada 

vahvoja kumppaneita verkkoon. Liiallinen kontrolli vahvan kärkiyrityksen toimesta voi 

kuitenkin tuhota verkon jäsenten moninaisuudesta ja erikoistumisesta kumpuavan 

kilpailuedun. (Valkokari et al 2008, s. 70- 71) 

 

Horisontaaliset verkot yhdistävät tietyn vaiheen toimijoita, jotka usein ovat myös 

kilpailijoita keskenään. Toimijat myyvät usein toimintojaan myös itsenäisesti verkon 

ulkopuolella. Haasteena on verkon yhteisen brandin ja markkinointiviestinnän 

jakaminen, yhteinen tietojärjestelmä, voittojen jakaminen ja yhteistyöelinten tai 

omistuksellisten suhteiden järjesteleminen. Esimerkkeinä horisontaalisista verkoista ovat 

kilpailuallianssit ja yhteistyörenkaat. (Valkokari et al 2008, s.71-72 s.222) 
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Verkostomainen toimintatapa asettuu organisoitumisen perusmuodon eli markkinoiden 

ja organisaatio yrityksen väliin, kuten kuvassa 7 on esitetty (Valkokari et al 2008, s.12). 

Markkinoista voidaan puhua myös markkinaehtoisena toimintana ja organisaatio 

yrityksen toimintaa hierarkiana. Vertikaalisen verkon voisi ajatella muuntuvan yhdeksi 

yritykseksi vertikaalisen integraation myötä tai vastaavasti yrityksen hajoavan 

vertikaaliseksi verkoksi ulkoistamisen myötä. Näin ajatelleen malli asettuu johonkin 

kohtaa ääripäiden välissä. Verkostoissa esiintyykin aina sekä markkinamekanismien 

mukaista toimintaa verkon jäsenten tehdessä muidenkin kanssa yhteistyötä ja toisaalta 

yrityksen johtamiseen kuuluvaa koordinointia (Valkokari et al 2008, s.12). Hallitseva 

tapa riippuu muun muassa tarjoomien homogeenisuudesta. Samanlaisia tarjoomia 

kilpailutetaan usein markkinaehtoisesti. 

  

 

Kuva 7. Markkinat, verkostot ja hierarkiat (Valkokari et al 2008, s.12) 

 

Verkoston toimintaa voisi analysoida myös esimerkiksi ekosysteemiajattelun 

näkökulmasta. Liiketoimintaekosysteemin toiminnalle haetaan analogiaa luonnon 

ekosysteemeistä, joissa toiminta ohjautuu luonnollista tietä esimerkiksi yhteistyön, 

kilpailun, erikoistumisen ja oppimisen kautta. Liiketoiminnalle on kuitenkin oleellista 

tietoiset ratkaisut ja ennakoitavuus mikä puuttuu usein luonnossa ilmenevässä 

henkiinjäämiskamppailussa. Lähestymistapa nostaa kuitenkin erinomaisesti esiin 

näkökulman jossa liiketoiminta pyrkii tyydyttämään asiakastarpeet, mukautumaan 

vallitseviin olosuhteisiin ja muokkaamaan olemassa olevia reunaehtoja. Evolutionaarisen 

kehittymisen edellytyksenä on variaatio toimintavallien välillä, jolloin kannattavimmat 

toimintamallit voimistuvat. Systeemin tarkastelua kuvaa tässä lähestymistavassa 

kompleksisuus ja hajautettu päätöksenteko on toimijoiden rajallisen tiedon vuoksi 

välttämätöntä. Itseorganisoituminen on tärkeää. (Maula ja Peltoniemi 2005, s.89-91). 

Verkostot 

Organisaatio 

yritys 
Markkinat 

- Kilpailusuhteita 

- Kilpailevia toimittajia 

- Hinta keskeinen kriteeri 

- Kontrolloidut suhteet 

- Auktoriteetti 

- Selkeä rakenne ja 

päätöksenteko 

- Yhteistyö ja yhteiset 

tavoitteet 

- Vuorovaikutteiset suhteet ja 

oppiminen 

- Luottamus 
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Ekosysteemitarkastelu soveltuu osittain metsähakeliiketoimintaan, jossa kenttä on 

moninainen ja toimijat ovat pääosin pk-yrityksiä. Tietyissä osissa verkoston hallittu 

koordinointi on vaikeaa ja osittain on jätettävä mahdollisuus liiketoimintaekosysteemin 

luonnolliselle evoluutiolle. 

 

Verkostojen rakennetta, verkostosuhteita ja johtamista voidaan tutkia paljon 

tarkemminkin mutta tässä työssä ei tutkimusalueen laajuuden vuoksi pyritä tarkempaan 

analyysiin. 

2.5 Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat tekijät 

 

Vaikka toimialoja ja klustereita tarkastellaankin nykyään yhä enemmän 

arvontuotantojärjestelminä eli tietynlaisina ekosysteemeinä kuin markkinaperusteisina 

toimialoina (Valkokari et al 2008, s. 64), antaa perinteinen klusterijäsentely 

viitekehyksen liiketoimintaympäristön tarkastelulle. 

 

Yritysverkkoa laajempi käsite on klusteri, joka voidaan ajatella verkostojen verkostoksi. 

Verkostotasoja voidaankin ryhmitellä laajuuden mukaan kumppanuussuhteista 

toimialojen kautta toimialojen limittymisestä syntyviin klustereihin (Möller et al. 2004, 

s.27). Klusterissa esiintyy vertikaalisia ja horisontaalisia yhteyksiä (Maunu ja Peltoniemi 

2005, s. 88). Näin klusteria voi kuvata moniulotteiseksi verkoksi, koska mukaan 

lasketaan myös tutkimuslaitoksia ja julkisia toimijoita. Klustereille ominaista on 

sijoittuminen maantieteellisesti rajatulle alueelle, esimerkiksi valtio tai kaupunki.  

 

Klusterien ja toimialojen menestymiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella 

Porterin Kansakuntien kilpailuetu – teoksessa (1989) esitetyllä timanttimallilla. Klusterin 

voima piilee sisäisessä kilpailussa ja tiedon leviämistä auttavien mekanismien 

esiintymisessä (Porter 1989, s.151). Vaikka porterilaista klusterimallia käytetään pääosin 

kilpailuedun mallintamiseen, voidaan mallin avulla kuvata myös toimialan 

toimintaympäristöä yleensä. Tässä työssä ei esitetä varsinaista klusterianalyysiä 

kilpailuedun näkökulmasta, vaan timanttimallin antaa viitekehyksen toimintaympäristön 

tekijöiden huomioimiseen. 
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Yritysten menestyminen tietyllä toimialalla perustuu neljään tekijään (Porter 1989, s. 99-

100) 

- tuotannontekijäolot 

- kysyntäolot 

- lähi- ja tukialat 

- yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne 

 

Nämä perustekijät voidaan esittää kuvan 8 mukaisena timanttimallina. Mallin neljään 

perustekijään vaikuttaa ulkopuolelta valtiovallan ohjaus ja sattuma.  

 

Kuva 8. Klusterin timanttimalli (Porter 1989, s. 177) 

 

Energiantuotantoon liittyvällä alalla valtiovallan vaikutus on voimakasta. Valtiovallan 

säätely tapahtuu pääasiassa energiapoliittisin ja ympäristöpoliittisin päätöksin sekä 

verotuksen kautta.  

 

Tuotannontekijäolot sisältävät inhimilliset ja fyysiset voimavarat, tietovarat, 

pääomavarat ja infrastruktuurin. Tässä työssä huomioidaan vain osa 

tuotannontekijäoloista tutkimuskohteen laajuuden takia. Pääosin keskitytään 

inhimillisistä voimavaroista työvoiman saatavuuteen ja fyysistä voimavaroista raaka-

aineiden saatavuuteen sekä tehdään muutamia huomioita infrastruktuurista. Raaka-

ainevarat ovat Porterin mukaan kilpailuedun kannalta vähäinen ja niin kutsuttu peritty 

kilpailuetu. Toimialan kehittymisen kannalta ne ovat kuitenkin merkittävä reunaehto ja 

myös tietyille toimialoilla tärkeitä, kuten mineraalien yhteydessä (Porter 1989, s.105). 

Kysyntäolot Tuotannon- 

tekijäolot 

Yrityksen 

strategia, 

rakenne ja 

kilpailutilanne 

Lähi- ja tukialat 

Sattuma Valtiovalta 
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Kysyntäoloilla tarkoitetaan ensisijaisesti kotimaista kysyntää. Kotimainen kysyntä on 

kilpailukyvyn kannalta oleellista, koska asiakastarpeiden havaitseminen on helpompaa. 

Kysynnän laatu onkin määrää tärkeämpi mutta toisaalta runsas kotimainen kysyntä tuo 

mittakaavaetua. Oleellisia ovat myös mekanismit, joilla kotimaassa toimivat ratkaisut 

saadaan muutettua vientituotteiksi eli kotimaisen kysynnän kautta ennakoidaan tarpeita 

muualla. Merkille pantava piirre kysynnän laadussa on se, että usein luonnonvarojen 

hyödyntämiseen keskittynyt yritys on vaativa asiakas, koska luonnonvaroista täytyy 

kyetä hyödyntämään entistä vaikeammin hyödynnettäviä varoja (Porter 1989, s.118). 

Metsähakeliiketoiminnassa kotimainen kysyntä on erityisen tärkeää, koska markkinat 

ovat hyvin tiukasti maantieteellisesti rajoittuneet ja toisaalta toiminta on haastavaa 

vaikeasti hyödynnettävissä olevan raaka-aineen vuoksi. Metsähakeliiketoiminnassahan 

pyritään hyödyntämään metsävaroista korjuukustannuksiltaan kalliita jakeita, ainespuun 

jäädessä pääosin puunjalostukseen. Metsähakkeen hyödyntäminen on tuonut jo nyt ja 

tuonee jatkossakin merkittäviä teknologia parannuksia myös laitevalmistuksen puolelle. 

 

Lähi- ja tukialojen kautta toimiala voi saada kilpailuetua muun muassa innovaatioiden ja 

kansainvälistymisen kautta. Yhteistyöllä toimialojen kesken voidaan löytää uusia 

menetelmiä ja ratkaisuja. Lisäksi toimintojen jakaminen ja koordinointi on mahdollista 

(Porter 1989, s.135). Lähi- ja tukialojen yhteydessä on muistettava myös hankkijoiden 

merkitys, jotka voivat auttaa esimerkiksi hyödyntämään uutta tekniikkaa. Jos timantin 

muut osat eivät ole toimialan kohdalta kunnossa, ei lähi- ja tukialoista ole juurikaan 

hyötyä (Porter 1989, s.137). 

 

Yritysten strategia, rakenne ja kilpailutilanne on sidoksissa maan olosuhteisiin ja 

kotimaisen kysynnän luonteeseen. Maan olosuhteet parhaimmillaan tukevat yritysten 

toimintaa. Usein maan olosuhteet muokkaavat yrityksiä myös samankaltaisiksi. 

Olosuhteista oleellisia ovat esimerkiksi koulutustaso, sosiaaliset normit ja 

toimintakulttuuri, jotka vaikuttavat myös johtamiseen. Tärkeitä tekijöitä ovat tavoitteet 

niin yksilö- kuin yritystasolla sekä suhtautuminen globaaliin kilpailuun. (Porter 1989, 

s.138)  

 

Sattumalla tarkoitetaan esimerkiksi keksintöjä, teknologisia läpimurtoja ja 

kansainvälisen talouden muutoksia (Porter 1989, s.156). Yritys tai valtio ei voi hallita 
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sattumien tapahtumista mutta parhaimmillaan kunnossa olevat perustekijät auttavat 

sopeutumaan ja hyödyntämään sattuman tuomat nopeatkin muutokset. Valtiovalta voi 

vaikuttaa yrityksen toimintaympäristöön monella tavalla ja vaikutukset ovat sekä 

positiivisia että negatiivisia. 
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3. LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUS 

Itävaltalainen koulukunta näkee uuden yritystoiminnan syntymisen ja uusien yritysten 

perustamisen avaintekijänä valppauden uusille mahdollisuuksille. Mahdollisuuden 

tunnistamista pidetään laajasti ratkaisevana askeleena uuden liiketoiminnan 

aloittamiselle, siitä kaikki muu alkaa (Baron 2006). Tällaisia mahdollisuuksia voidaan 

kutsua myös liiketoimintamahdollisuuksiksi. Tämän vuoksi, kuvattaessa nykyistä 

liiketoimintaa mukana olevien toimijoiden ja niiden toimintojen näkökulmasta, on tärkeä 

peilata taustoja liiketoimintamahdollisuuden näkökulmasta. Miettimällä nykyisten 

yritysten synnyn perustana olleita liiketoimintamahdollisuuksia, voidaan ymmärtää 

liiketoiminnan nykytila. Lisäksi liiketoimintamahdollisuuksien pohtiminen voi antaa 

viitteitä tulevasta kehityksestä, uusien liiketoimintamallien ja yritysten muodossa. 

Painopiste on kuitenkin kuvailussa eikä toimintaohjeiden antamisessa. 

 

Tässä luvussa tarkastellaan liiketoimintamahdollisuutta käsitteenä sekä lähteiden, 

tunnistamisen/löytämisen ja kehittämisen/arvioimisen näkökulmista. Arviointia 

tarkastellaan hyvin pintapuolisesti, koska empiirisessä osassa tunnistettavien 

mahdollisuuksien potentiaalia ei tarkastella eikä myöskään toteutettavuutta. Nämä 

vaiheet on tehtävä liiketoimintaa harjoittavien tai siihen pyrkivien toimijoiden toimesta 

tai toimeksiannosta. 

 

Kappale 3.1 on katsaus yrittäjyystutkimuksen antiin liiketoimintamahdollisuuden 

havaitsemisessa. Kappaleet 3.2 ja 3.3 kietoutuvat liiketoimintamahdollisuuskäsitteen 

ympärille syvemmin. Kappale 3.2 painottaa innovaatiotutkimuksen näkökulmia, missä 

mukaan tulee liiketoimintamahdollisuuksien lähteitä ja syntypaikkoja. Kappaleessa 3.3 

käsitellään liiketoimintamahdollisuuksien luokittelun ja jäsentämisen viitekehystä. 

Kappaleessa 3.4 keskitytään liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen 

käytännönläheisemmästä näkökulmasta ja 3.5 käsitellään kehittämistä. 

 

Jatkossa termillä yrittäjä ei tarkoiteta vain yksittäistä ihmistä yrittäjänä, vaan yrittäjä voi 

olla mikä tahansa päätöksenteko tai liiketoimintaa harjoittava taho, joka käyttäytyy 

yrittäjämäisesti (Pihkala ja Vesalainen 1999). Luku 3 on sidoksissa luvun 2 teoriaan, 

koska mahdollisuudet havaitaan usein verkostoissa ja verkostossa esimerkiksi sosiaaliset 

suhteet sekä tiedonkulku ovat toiminnan kannalta oleellisia asioita. Näin teoriat tukevat 
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toisiaan. Liiketoimintaverkoston rakenteen ja liiketoimintamahdollisuuksien käsittely 

onkin mielekästä tarkastella samassa yhteydessä. 

3.1 Uuden yritystoiminnan perustaminen ja yrittäjyys 

 

Koska liiketoimintamahdollisuuden tunnistamista voidaan pitää uuden yritystoiminnan 

perustamisen avainelementtiä, on sillä tärkeä rooli myös yritystoiminnan perustamiseen 

ja yrittäjyyteen liittyvässä tutkimuksessa. Tässä kappaleessa nostetaan esiin muutama 

tärkeä liiketoimintamahdollisuuksiin läheisesti liittyvä tutkimuksen lähestymistapa. 

 

Uuden yritystoiminnan perustamiseen ja yrittämiseen liittyvässä tutkimuksessa on monia 

koulukuntia ja lähestymistapoja, jotka painottavat hiukan eri asioita. Taloudellinen 

lähestymistapa korostaa liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisen merkitystä ja on sen 

vuoksi keskeisin lähestymistapa liiketoimintamahdollisuuden tunnistamista käsiteltäessä. 

(Puhakka 2002, s. 32). 

 

Taloudellinen lähestymistapa voidaan jakaa kolmeen valtavirtaan: kapitalistiseen 

(capitalistic), hallinnalliseen (management) ja edistävään (”boosting”) lähestymistapaan. 

Puhakka (2002) näkee edistävän lähestymistavan sisältämien näkökantojen luoneen 

pohjan modernille, liiketoiminnan perustamiseen ja yrittäjyyteen liittyvälle, 

tutkimukselle. Edistävän lähestymistavan mukaan uuden yritystoiminnan perustaminen 

ja yrittäjyys on luomista, kehittämistä ja ylläpitämistä, sekä sitä kautta taloudellisen 

lisäarvon luomista. Edistävässä näkökulmassa korostuu luovuus, joka tulee esille 

innovatiivisuutena, mahdollisuuksien löytämisen tarpeena ja riskinsietona. Taloudellinen 

näkökulma huomioi myös ympäristön muutosten synnyttämät 

liiketoimintamahdollisuudet. Henkistä pääomaa pidetään tässä näkökulmassa keskeisenä 

voimavarana. (Puhakka 2002, s.32-36)  

 

Koska taloudellisessa lähestymistavassa ei huomioida yrittäjän käyttäytymistä yksilönä 

kovin tarkalla tasolla eikä sosiaalista kontekstia tarkastella, tarvitaan 

liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen dynamiikan selittämiseen myös muita 

lähestymistapoja. Populaatio-ekologia lähestymistapa korostaa mahdollisuuden 

huomaamisessa ympäristön merkitystä. Populaatio täytyy tuntea, jotta tiedetään missä 
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mahdollisuudet voivat olla. Tämä näkökulma kuitenkin väheksyy yksilön kyvykkyyden 

merkitystä, joka on erityisen tärkeä mahdollisuuksia luotaessa. 

 

Vaiheittaisessa lähestymistavassa mahdollisuuden tunnistaminen on yritystoiminnan 

alkuvaihe, käsitellen mahdollisuuden tunnistamista laajemman kehityskulun yhtenä 

vaiheena. Vaiheittaisessa lähestymistavassa on mahdollisuuden tunnistamisen ehdotettu 

olevan perättäinen prosessi, minkä vuoksi vaiheita on yritetty kuvata, kuitenkaan 

onnistumatta täysin kuvaamaan ihmisten käyttäytymistä. Verkostomaisessa 

lähestymistavassa huomioidaan sosiaaliset näkökulmat. Vahvuutena on mahdollisuuden 

tunnistamisen tuominen sosiaaliseen kontekstiin. Strateginen lähestymistapa korostaa 

yrittäjän käyttäytymistä mahdollisuuden tunnistamisessa ja suorituskykyä. 

Lähestymistapa näkee mahdollisuuden tunnistamisen rationaalisena arvon luontiin 

tähtäävänä prosessina ja kritiikkinä voidaankin esittää intuition puuttuminen prosessista. 

Näkökulma kuitenkin tukee yksilön merkitystä prosessissa. (Puhakka 2002, s. 57-60) 

 

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen on yrittäjyystutkimuksen teorioita yhdistävä 

linkki. Kaikkia yllä mainittuja näkökulmia tarvitaan tunnistamisen selittämiseen. 

Liiketoimintamahdollisuuksista puhuttaessa on tärkeä muista, että yritystoiminnan 

perustamiseksi on tarve löytää liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden löytämisessä 

tarvitaan luovuutta ja riskinsietokykyä. Ympäristöllä on suuri merkitys mahdollisuuksien 

lähteenä, joskin henkinen pääoma on tärkeä osa tunnistamista. Nykyisessä 

verkostomaisessa ympäristössä on pakko kiinnittää huomiota myös sosiaalisen 

lähestymistavan huomioihin, erityisesti verkoston toimijoiden välisissä suhteissa. 

Tunnistamista voidaankin pitää hyvin monisäikeisenä ja laaja-alaisena 

tapahtumaketjuna, jolle on vaikea antaa tehdä tarkkaa teoreettista viitekehystä, vaan 

tarvitaan teorioiden ryhmä, jossa näkökulmia painottamalla löydetään kulloiseenkin 

tilanteeseen merkittävimmät tekijät. 

3.2 Innovaation merkitys 

 

Uuden yritystoiminnan yhteydessä puhutaan usein innovaatioista. Luovuus ja 

innovatiivisuus nousevat myös yrittäjyystutkimuksen taloudellisessa lähestymistavassa 

merkittävään rooliin ja Porterin (1989, s. 98) mukaan kilpailuedun turvaamiseksi on 

ponnisteltava jatkuvasti parannusten ja innovaatioiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi 
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innovaatiosta ja innovatiivisuudesta on syytä ottaa muutama näkökulma 

liiketoimintamahdollisuuksien sekä koko arvojärjestelmätarkastelun tueksi. 

 

Innovaatio ei ole yhtä kuin keksintö, vaan mukana täytyy olla aina toteutusosio. Usein 

innovaatiolle asetetaan ehdoksi taloudellinen hyödyntäminen mutta tämä ehto täytyy 

käsittää varsin laajasti, koska jossain tapauksessa esimerkiksi asiakkaiden väheneminen 

voi olla innovaation suurin anti. Näin on tilanne julkisessa terveydenhoidossa. 

Innovaatio voi olla hyppäyksittäinen tai vähittäinen, tuote tai prosessi. Rogers (1995, 

s.11) määritelmän mukaan innovaatio on idea, käytäntö tai esine, jota yksilöt pitävät 

uutena. Rogersin mukaan tärkeintä on uutuusarvo, koska tarkastelun focus on 

innovaatioiden leviämisessä. Innovaation ei tarvitse olla uusi koko maailmassa, vaan se 

voi olla uusi yritykselle tai toimialalle (Apilo et al 2007, s.22). Luonteeltaan innovaatio 

voidaan luokitella esimerkiksi kategorioihin teknologinen, organisatorinen tai 

sosiaalinen (Harmaakorpi & Melkas 2008, s.17-18). Myös useita muita luokitteluja on 

saatavilla (Apilo et al 2007). 

 

Innovaation ajatellaan usein syntyvän lineaarista ”technology push” tai ”market pull” – 

reittiä pitkin. Usein innovaatiot saavat kuitenkin alkunsa odottamattomista paikoista, 

kuten organisaatioiden rajapinnoista tai rakenteellisista aukoista. Kyselytutkimuksen 

mukaan vain neljä prosenttia innovaatioista perustuu tieteellisiin lähteisiin (Harmaakorpi 

ja Melkas 2008, s.13). Tämän vuoksi innovaatioinnin kiihdyttämistä tavoitellessa on 

tärkeä kiinnittää huomiota ensinnäkin avoimeen innovaatioon, joka tapahtuu verkostojen 

sosiaalisissa ja taloudellisissa kanssakäymisissä. (Harmaakorpi ja Melkas 2008, s.17-18). 

Toiseksi on syytä kiinnittää huomio käytäntölähtöiseen innovointiin missä työntekijä on 

paras asiantuntija ja kaikki muu tieto on välitettyä tietoa (Harmaakorpi ja Melkas 2008, 

s.82).  

 

Avoimessa innovaatiossa innovaatiotoiminta ei ole yrityksen itsenäinen toiminto, joka 

voitaisiin antaa tietyn osaston tehtäväksi, vaan mukana on koko organisaatio ja sen 

ympäristö. Keskeistä on areenoiden, joilla erilaiset toimijat pääsevät vuorovaikuttamaan 

keskenään, luominen. Yrityksen sisällä hyödyntämiskelvottomille ideoille etsitään 

hyödyntäjät yrityksen ulkopuolelta. (Chesbrough 2003) 
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Koska tiede- ja tutkimuslähtöinen innovaatio on enemmänkin poikkeus kuin sääntö, on 

käytäntölähtöiseen innovaatioon syytä kiinnittää erityistä huomiota. Jo avoimen 

innovaation filosofia pitää sisällään käytäntölähtöisyyden arvostuksen. Molemmissa 

ajatusmalleissa tärkeää on luoda mahdollisuuksia innovaatioiden syntymiselle ja 

vapauttaa yritysten innovaatiopotentiaali jokaisessa suoritusportaassa. Kaikkien 

portaiden valjastamista innovaatiotoiminnan edistämiseksi pidetäänkin laajasti tärkeänä 

(Hamel, 2009). Käytäntölähtöisessä innovaatioprosessissa innovaatiot syntyvät 

konkreettisessa toiminnassa. Prosessissa tarvitaan yhteistyötä, kollektiivista oppimista ja 

luottamuksellista sekä luovaa ilmapiiriä. Itentionaalisuus ja kyky hahmottaa mahdollisia 

maailmoja on keskeistä. (Harmaakorpi ja Melkas 2008, s.17-23) Usein tällaisessa 

prosessissa syntyvät innovaatiot ovat inkrementaalisia ja tuovat vaikeasti kopioitavissa 

olevaa kilpailuetua, koska niihin liittyy niin paljon hiljaista tietoa (Harmaakorpi ja 

Melkas 2008). 

 

Yrityksen sisällä ja yritysverkostoissa on erilaisia etäisyyksiä, jotka ovat ihmisten ja 

organisaatioiden välisiä. Nämä etäisyydet voivat olla innovaation esteitä tai lähteitä. 

Innovaatioinnin näkökulmasta organisaatioiden välisiä etäisyyksi ja ihmisten välisiä 

suhteita täytyy analysoida tarkasti. Verkostoissa on tiheitä verkostorakenteita, joissa 

vahvat linkit hallitsevat ja tihentymien välissä aukkoja, joiden yli vaikuttavat heikot 

linkin. Vahvoissa linkeissä normit, kiinteä mukanaolo ja tietopohjan samankaltaisuus on 

tyypillistä. Heikoissa linkeissä yhdistyy erilaiset toimijat ja välissä olevien 

rakenteellisten aukkojen ylittämiseen tarvitaan brokeroijia. (Harmaakorpi ja Melkas 

2008) 

 

Konkreettisin etäisyyden muodoista on maantieteellinen. Innovoinnin ja suhteiden 

luonnin alussa maantieteellisellä läheisyydellä on kiistatonta hyötyä. Usein 

maantieteellisessä läheisyydessä, esimerkiksi klusteriajattelussa, luotetaan 

kasautumiseen ja tiedon ylivuotoihin. Joskus maantieteellinen läheisyys voi olla estekin 

liiallisen samankaltaisuuden vuoksi, koska innovaatiot syntyvät usein erilaisuuden 

hyödyntämisestä. (Harmaakorpi ja Melkas 2008, s.63-64) 

 

Koska innovaatioympäristö on syytä ajatella sosiaaliseksi verkostoksi, jossa tiedon 

laadulla ja tiedonkululla on oleellinen merkitys, on sosiaalinen etäisyys ilmeinen 

tarkastelukohde. Sosiaalinen läheisyys on ihmisten eikä organisaatioiden välistä, 
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keskeisintä siinä on luottamus. Jos on luottamusta, niin tieto siirtyy ja radikaalitkin ideat 

tulevat esille. Ihmisten välisissä suhteissa myös vastavuoroisuus on tärkeää. Sosiaalinen 

läheisyys auttaa myös oppimista mutta liiallisena voi sulkea yhteisön. (Harmaakorpi ja 

Melkas 2008, s. 62-63) 

 

Muita etäisyyksiä ovat kognitiivinen, kulttuurillinen, kommunikatiivinen ja 

organisatorinen. Kognitiivisessa ajattelun samanlaisuus helpottaa innovointia mutta 

toisaalta liika samankaltaisuus johtaa rutiineihin toimintamalleihin. Liika erilaisuus eli 

etäisyys estää tiedon hyödyntämisen. Kulttuurillinen erilaisuus organisaatioiden välillä 

näkyy tiedon jakamisessa. Kulttuuria on vaikea muuttaa ja tämä etäisyyden muoto on 

ilmentyessään haasteellinen este. Kommunikatiivinen välimatka liittyy kokemus- ja 

käsitepohjan erilaisuuteen, jolloin viestit eivät kohtaa toimijoiden välillä. 

Organisatorinen välimatka liittyy tietoon käsiksi pääsyyn. Etäisyyksien ylittäminen vaatii 

brokerointiosaamista, millä tarkoitetaan pääosin tulkintaa toimijoiden välillä. 

(Harmaakorpi ja Melkas, 2008, s. 61-65) 

 

Vaikka klusterimalli antaa hyvän viitekehyksen toimintaympäristön tarkasteluun ja sillä 

voi selvittää myös kilpailuedun määrää tietystä näkökulmasta, ei se ole innovaatioiden 

kannalta paras lähestymistapa. Harmillisen usein klusteri ajatellaan pelkästään yhtä 

toimialaa käsitteleväksi homogeenisten toimijoiden verkostoksi, jossa ei ole 

innovaatiopotentiaalisia etäisyyksiä ollenkaan. Innovaatiojärjestelmässä sen sijaan 

keskitytään innovaatioverkostojen ja instituutioiden järjestelmään, jossa sosiaalisella 

vuorovaikutuksella on tärkeä rooli. Erityinen paino on vuorovaikutuksen voimakkuuden 

ja säännöllisyyden tarkastelussa. Klustereissa keskitytään siihen mitä resursseja nyt on, 

kun innovaatiojärjestelmissä mietitään resursseja alustoina, joissa synergian ja toisiinsa 

linkitetyn erilaisuuden avulla katsotaan tulevaisuuden rakennettuun kilpailukykyyn. 

Näissä alustoissa mahdollistuvat uudet resurssikombinaatiot ja dynaamisten 

kyvykkyyksien etsiminen. Tässä työssä alueen institutionaalisilla rakenteilla on 

merkitystä ja on muistettava polkuriippuvuus, aluetta ei voi erottaa historiastaan. 

Innovaatiojärjestelmissä hyödynnetään klusterimallista poiketen etäisyyksien 

potentiaalia. Erilaisten toimijoiden yhteen saattaminen on innovaation kannalta 

hyödyllistä. (Harmaakorpi ja Melkas 2008, s. 133-144) 
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Alueellisessa innovaatiojärjestelmässä on tärkeää lisätä tietoa luovan ja levittävän 

alajärjestelmän sekä tietoa hyödyntävän ja soveltavan alajärjestelmän tiedon kulkua. 

Tähän työhön tarvitaan välissä olevan tietoa välittävän osasysteemin brokeroijia ja 

areenoita, joilla toisistaan monella tapaa poikkeavat toimijat voivat luoda yhteisiä 

mahdollisia tulevaisuuksia. 

 

Metsähakkeen yhteydessä on syytä puhua käytäntölähtöisestä innovoinnista 

verkostoissa. Perinteinen perustutkimus-soveltavatutkimus-kehitys malli ei ole paras 

mahdollinen, koska innovaatioiden voidaan olettaa liittyvän organisatiorajat ylittäviin 

toimiin ja olevan usein myös hyvin käytännönläheisiä inkrementaalisia innovaatiota. 

Organisatoriset innovaatiot voisivat olla perusliiketoimintaverkoissa merkittäviä. Usean 

organisaation tapauksessa on tärkeää löytää brokeroijat ja luoda tarpeeksi areenoita, 

joilla toisistaan monella tapaa poikkeavat toimijat voivat luoda yhteisiä mahdollisia 

tulevaisuuksia. 

 

Innovaatioiden leviämisen kannalta tärkeitä tarkastelukohteita ovat 1) itse innovaatio, 2) 

viestintä, 3) aika ja 4) sosiaalinen systeemi (Rogers 1995, s.10). Tässäkin mielessä 

verkosto ja siellä vallitsevat suhteet nousevat erittäin tärkeään rooliin. Verkostossa 

ratkaisevaa on kriittisen massan saavuttaminen innovaation käytössä. Kun tarpeeksi 

moni on adaptoinut innovaation, leviää innovaatio entistä nopeammin. Verkossa tärkeitä 

tekijöitä ovat myös mielipidejohtajat ja muutosagentit. (Rogers 1995) 

 

Innovoinnin tarkasteleminen verkostomaisen innovoinnin näkökulmasta tukee tämän 

tutkimuksen muuta selvitystyötä, kun arvojärjestelmän toimijoiden välisiä suhteita 

arvioidaan. Tämän työn kannalta sosiaalinen läheisyys ja erityisesti sen vaatima 

luottamus ovat keskeisiä. Sosiaalisten näkökulmien merkitys nousee esille myös 

liiketoimintamahdollisuuden tutkimuksessa, kuten edellisessä kappaleessa todettiin. 

Innovaatio ja uusi liiketoiminta kietoutuvatkin hyvin kiinteästi toisiinsa. Jo 

schumpeteriläisen ajattelun mukaan innovaation toteutus tapahtuu perustamalla yritys 

innovaation ympärille. Vaikka innovaatiotutkimus on tästä näkökulmasta edennyt pitkät 

harppaukset, syntyvät innovaatio ja uusi yritys usein käsi kädessä. Kuitenkin on 

muistettava, että innovaatio voi ilmetä monella muullakin tapaa, kuin uutena 

yritystoimintana. 
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3.3 Liiketoimintamahdollisuus ja sen luokittelut 

 

Liiketoimintamahdollisuudelle esitetään kirjallisuudessa monenlaisia määritelmiä. 

Tiivistetysti sen voidaan sanoa olevan mahdollisuus uuden yritystoiminnan 

perustamiseen tai vanhan yritystoiminnan laajentamiseen johtava mahdollisuus. Voidaan 

myös ajatella sen olevan mahdollisuus, joka toteutuessaan hyödyntää toistaiseksi 

toteutumattomia liikevoittomahdollisuuksia, ollen luonteelta kuin palapeli tai kertomaton 

tarina (Pihkala ja Vesalainen 1999, s. 56).  Innovatiivinen liiketoimintamahdollisuus 

voidaan ajatella täysin uudenlaisen liiketoiminnan lähtökohdaksi mutta toisaalta 

liiketoimintaa voidaan synnyttää myös kopioimalla vanhaa toimintamallia uusille 

alueille (Baron 2006, s.107). Yrittäjämäinen liiketoimintamahdollisuus on nimenomaan 

uusi markkinoille ennestään tuntematon asia (Sarasvathy et al 2003, s. 142). Tässä työssä 

painopiste on innovatiivisissa eli yrittäjämäisissä liiketoimintamahdollisuuksissa mutta 

olemassa olevien toimintamallien adaptointia tai laajentamiseen johtavia 

mahdollisuuksia ei väheksytä, kaikkia toteutumattomia liikevoittomahdollisuuksia 

realisoivat mahdollisuudet ovat arvokkaita. 

 

Yleensä liiketoimintamahdollisuuden määritelmä sisältää osia kolmesta pääasiallisesta 

piirteestä: potentiaali taloudellisen arvon luontiin, uutuusarvo ja havaittu tarve (Baron 

2006, s. 107). Tarkemmin jaoteltuna voidaan esittää neljä osatekijää: aineelliset resurssit, 

aineettomat resurssit sekä markkinainformaatioon kysyntä- ja tarjontanäkökulmista 

(Pihkala ja Vesalainen 1999, s. 58-59). Tässä näkemyksessä liiketoimintamahdollisuus 

koostuu osatekijöistä, joista osa sijoittuu ajallisesti nykyhetkeen, osa historiaan ja osa 

tulevaisuuteen. Liiketoimintamahdollisuuden uutuusarvo voi liittyä tuotteeseen, 

perusprosesseihin, toimintatapoihin, raaka-aineisiin tai visioon uudenlaisesta kysynnästä. 

Yhden alueen osatekijän pienikin uutuusarvo tai osatekijöiden uudenlainen 

yhdisteleminen riittää mahdollisuuden avaajaksi mutta ehjän 

liiketoimintamahdollisuuden täytyy sisältää kokonaisuudessaan kaikki neljä näkökulmaa 

(Pihkala ja Vesalainen 1999, s. 60). 
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Kuva 9. Liiketoimintamahdollisuuden sisältö (Pihkala ja Vesalainen 1999, s. 58). 

 

Kuvan 9 mukainen liiketoimintamahdollisuuden komponentteihin jako luo vaikutelman 

mahdollisuuden selkeästä havaittavuudesta. Silti tässäkin tarkastelussa intuitiolla on 

merkitystä esimerkiksi visiossa uuden kysynnän havaitsemisessa sekä sattumalla 

esimerkiksi keksinnön syntymisessä tai sen luomissa mahdollisuuksissa. Myös uskomus 

asioihin voi olla liiketoimintamahdollisuuden ydin niin kuin schumpeteriläisen 

ajattelutavankin mukaan yrittäjä järkyttää ympäristöä ja luovan tuhon kautta luo uutta. 

Näin yrittäjä voi rakentaa itse mahdollisuuden, esimerkiksi vision tai uskomuksen kautta. 

Kuva auttaa myös hahmottamaan idean ja liiketoimintamahdollisuuden eron. Idea voi 

olla resursseista vapaa ja riippumattomia esimerkiksi nykyisestä kysynnästä. 

Todellisessa liiketoimintamahdollisuudessa molemmat näkökulmat on huomioitava. 

 

Sarasvathy et al (2003, s.143) liiketoimintamahdollisuuden määrittelyssä uskomus ja 

luottamus nousevat vahvemmin esille. Määrittely on huomattavasti avoimempi ja 

abstraktimpi. Määritelmän mukaan liiketoimintamahdollisuus koostuu kolmesta 

tekijästä: 

- Uudet ideat ja keksinnöt, jotka tekevät mahdollisiksi yhden tai useamman 

taloudellisen lopputuloksen saavuttamisen, toteutuivatpa ne tai eivät; 

- uskomus tai luottamus asioihin, jotka edistävät mahdollisuuksia arvokkaan 

lopputuloksen saavuttamiseksi; ja 

- teot, jotka toteuttavat nämä lopputulokset uusien erityisten taloudellisten 

tekijöiden avulla. Taloudelliset tekijät voivat olla esimerkiksi uusia tuotteita, 

palveluja, yrityksiä, markkinoita, standardeja ja käytäntöjä. 

Materiaaliset resurssit 

- pääoma 

- koneet, laitteet, toimitilat 

- tuotteet 

- keksinnöt 

Immateriaaliset resurssit 

- osaaminen 

- patentit ja oikeudet 

- goodwill -arvo 

- henkilö- ja 

yhteistyöverkko 

Kysyntä- ja kilpailu- 

informaatio 

- tarpeet 

- markkina-aukot 

- epätäydellinen kilpailu 

Tarjontainformaatio 

- uusi teknologia 

- uudet raaka-aineet 

- uudet tuotteet 

- palveluinformaatio 
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Sarasvathy et al (2003) näkemyksessä on tärkeää mahdollisuuden subjektiivisuuden ja 

objektiivisuuden yhdistelmä. Keskeisiä ovat toimija, jolle mahdollisuus näyttäytyy 

mahdollisuutena ja hän myös toimii niin, että mahdollisuus toteutuu. 

 

Mahdollisuuksia voidaan luokitella myös ”koulukuntien” mukaan kolmeen eri luokkaan. 

Nämä kolme koulukuntaa/luokkaa ovat taloudellinen, kulttuuris-kognitiivinen ja 

sosiopoliittinen. (Companys ja McMullen 2007, s.302-304) 

 

Taloudellisen koulukunnan mukaan muutokset taloustiedossa ovat mahdollisuuden 

syntymisen perusta. Taloudelliset mahdollisuudet ovat objektiivisia eli kaikkien 

havaittavissa olevia, perustuen yhteiskunnassa käytössä olevaan tietoon. Tässä 

lähestymistavassa korostetaan vanhojen tarpeiden tai ongelmien ratkaisemista 

esimerkiksi uuden tekniikan tai materiaalien kautta, tavallaan aiemmin esitetyt 

lineaariset mallit ”technology push” ja ”market pull” ovat olemassa yhtä aikaa. Lisäksi 

kuitenkin korostetaan piilevien markkinatarpeiden löytämisen merkitystä ja 

edelläkävijäkäyttäjien kautta tunnistettuja uusia tarpeita. (Companys ja McMullen 2007, 

s.304-305, 307-309) 

 

Kulttuuriskognitiivinen koulukunnan mukaan uutuusarvo on ensisijaisesti tiedon 

uudelleen tulkinnassa ja mahdollisuudet ovat sikäli subjektiivisia, että mentaalisten 

mallien luominen vaatii tiettyä kykyä ja ne luodaan tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. 

Olemassa olevan tiedon lisäksi korostetaan uusien merkityksien luomista, esimerkiksi 

uusien käyttötarkoituksien muodossa. Kulttuuriskognitiivinen mahdollisuus liittyykin 

yhteiskunnan ja yksilöiden toimintamallien muuttamiseen tai muuttumiseen. Muutos voi 

tapahtua kuluttajien tai tuottajien toimesta. Kuluttajat esimerkiksi voivat itse keksiä 

muotivillityksiä tai uusia käyttötapoja tuotteille. (Companys ja McMullen 2007, s.305-

306, 309) 

 

Sosiopoliittisen koulukunnan mukaan tarkastelussa oleellista on mukana olevien 

toimijoiden tarkastelu. Kuten kulttuuriskognitiivisessa tapauksessa, tehdään myös 

sosiopoliittisessa tapauksessa uutta tulkintaa vanhasta tiedosta mutta oleellista on se, että 

uusi tulkinta syntyy koska tulkinnassa on mukana uusia ihmisiä. Myös kokonaan uuden 

tiedon löytäminen on mahdollista, mikä oli taloudellisen koulukunnan tarkastelun 

perusta, mutta jälleen oleellista on tiedon löytyminen uuden tarkastelija joukon vuoksi, ei 
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muuttuneen tilanteen vuoksi. Koulukunnan mukaan liiketoimintamahdollisuudet 

syntyvät verkoston heterogeenisten tietojen yhdistelemisestä, rakenteellisten aukkojen tai 

epäjatkuvuuksien korjaamisesta sekä joskus pelkän tietoon käsiksi pääsyn seurauksena. 

Verkostoituminen ja uusi kanssakäyminen on keskiössä eli puhutaan niin sanotusta 

verkostoitumisen tuomasta mahdollisuudesta. Lisäksi mukana on poliittinen 

mahdollisuus, jotka syntyvät usein ulkoisten tekijöiden, kuten sota tai säätelyn 

poistuminen, seurauksena. Tämä muuttaa toiminnassa mukana olevien tulkintaa 

vallitsevasta tilanteesta ja toimintaa koko verkostossa. (Companys ja McMullen 2007, 

s.306-307, 310-311)  

 

Liiketoimintamahdollisuuksien jäsentelyä auttaa Ardichvili et al (2000) esittelemä kuvan 

10 mukainen matriisi. Matriisissa liiketoimintamahdollisuudet jaetaan neljään luokkaan 

arvonluontipotentiaalin mukaan. Liiketoimintamahdollisuudet eivät tässä käsittelyssä ole 

valmiita samanarvoisia liiketoimintamahdollisuuksia, vaan toteutettavuudet ja 

potentiaalit ovat eriasteisia.  Markkinoiden tarve tai tavoiteltu arvo voi olla tunnistettu tai 

tunnistamaton. Samoin arvonluontikyvykkyys, sisältäen muun muassa tiedon, 

rahoituksen tai fyysiset resurssit, voi olla määritelty tai määrittelemätön. (Ardichvili et al 

2000, s.116-117) 

 

Kuva 10. Liiketoimintamahdollisuuksien luokittelu (Ardichvili et al 2000, s. 117). 

Unelmien osalta tavoite ja kyvykkyys ovat tuntemattomia. Esimerkkeinä voisi olla 

teknologiatutkimuksen yhteydessä teknologian kehittäminen äärirajoilla tarpeista 

välittämättä tai yksinoikeudella hallitun tiedon vieminen uuteen suuntaan, tuntematta 

tarkalleen tavoiteltua arvonluontipotentiaalia.  Ongelmanratkaisussa tarve on tunnistettu 

ja sille etsitään ratkaisua. Tämä on yhtenevä ”market pull”-määritelmän kanssa. 

Teknologian siirto on uuden tuotteen kehittäminen, jolle uskotaan löytyvän kysyntää, 

vastaa pitkälti ”technology push”-määritelmää. Liiketoiminnan käynnistäminen on 

mahdollisuusluokka, jossa tarve ja resurssit ovat olemassa, jolloin resurssien ja tarpeen 

yhteensovittamisessa etsitään tuottoisa liiketoimintamalli eli tehdään allokointia. 

(Ardichvili et al 2000, s. 117) 
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Liiketoimintamahdollisuuden määrittely ja jäsentely muutamaan luokkaan johtaa 

liiketoimintamahdollisuuksien lähteille sekä antaa näkökulmia mahdollisuuksien 

havaitsemisen ymmärtämiseen. 

3.4 Liiketoimintamahdollisuuksien lähteet ja havaitseminen 

 

Liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen on yksi yrittäjyystutkimuksen keskeisiä 

tutkimuskohteita. Koska liiketoimintamahdollisuuden osatekijät sijoittuvat ajallisesti 

laajalle välille, on havaitsemisessa aina mukana visio, intuitio ja luovuus (Pihkala ja 

Vesalainen 1999, s.54).  

 

Liiketoimintamahdollisuuden lähteisiin vaikuttavat tekijät on kuvattu pitkälti jo 

kappaleissa 3.1 ja 3.2, koska liiketoimintamahdollisuuden määrittely ilman lähteitä on 

mahdoton tehdä. Toisaalta innovaation toteutus osio tapahtuu usein uuden liiketoiminnan 

kautta. Lopulta innovaatio onkin keskeinen elementti varsinkin, kun huomioidaan niiden 

syntyminen verkostoissa sosiaalisessa vuorovaikutuksen kautta. Tässä kappaleessa 

lähteitä listataan konkreettisemmaksi koosteeksi. 

  

Listamuotoon kirjattuna liiketoimintamahdollisuuksien lähteinä voidaan pitää 1) 

sääntelyn muutosta, 2) teknologian muutosnopeutta, 3) arvojärjestelmän tai 

jakelukanavien uusiutumista, 4) patentointi ja sopimusetuja, 5) toimivan johdon tai 

investoijien toimenpiteitä, 6) yrittäjämäistä johtajuutta tai 7) markkinajohtajien 

vähättelevää suhtautumista tiettyihin asiakasryhmiin. (Timmons 2003, s.84)  

 

Toisella tavalla listattuna lähteinä voidaan pitää 1) uuden teknologian tuomat 

mahdollisuudet, 2) toimintaympäristön muutosten vaatimat uudistukset, 3) uusien 

arvojen ja asenteiden vaatimat muutokset vanhoihin tuotteisiin, esimerkiksi 

kierrätettävyys, 4) omassa työympäristössä ja opintojen yhteydessä tehdyt havainnot 

esimerkiksi ongelmista, 5) asiakkailla esiintyneet ongelmat ja 6) perinteiset ratkaisut 

sovellettuna uuteen tekniikkaan. (Pihkala ja Vesalainen 1999, s.65) 

 

Schumpeteriläisen ajattelutavan mukaan liiketoimintamahdollisuuksia voi syntyä uusien 

tuotteiden kehityksen kautta, uusien maantieteellisten markkinoiden kautta, uusien 
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raaka-aineiden ja materiaalien löytämisen sekä hyödyntämisen kautta, uusien 

tuotantomenetelmien myötä tai toimintojen uudelleen organisoinnin myötä. 

 

Luetteloita liiketoimintamahdollisuuksien lähteistä voidaan rakentaa useilla tavoilla. 

Koska täydellistä kehikkoa uusien mahdollisuuksien sijaintipaikkoihin tai kartoitukseen 

on mahdoton antaa, on liiketoimintamahdollisuuden havaitsemiskyky erityisen tärkeää. 

Havaitsemisen kannalta keskeinen kysymykset ovat, ketkä voivat havaita ja onko 

havaitseminen määrätietoista etsintää vai enemmän sattumaa.  

 

Periaatteessa liiketoimintamahdollisuuden voi havaita mikä tahansa päätöksentekoa tai 

liiketoimintaa harjoittava taho (Pihkala ja Vesalainen 1999, s. 60). Voidaan esittää 

kuitenkin myös liiketoimintamahdollisuuksien jako objektiivisiin ja subjektiivisiin 

mahdollisuuksiin. Objektiivinen on kenen tahansa havaittavissa ja subjektiivinen vain 

rajatun joukon. Subjektiivinen mahdollisuus liittyy yleensä salassa pidettyyn tietoon tai 

immateriaalioikeuksin suojattuun keksintöön. Verkostoituminen auttaa objektiivisen 

liiketoimintamahdollisuuden havaitsemista. Objektiivinen mahdollisuus perustuu 

esimerkiksi markkinoiden muutokseen tai yleisesti saatavilla olevaan informaatioon. 

(Companys ja McMullen 2007, s.311-314) 

 

Liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisessa keskeisimpinä tekijöinä voidaan pitää 

aktiivista etsintää, valppautta (alertness) ja aiempaa tietämystä (Baron 2006, s.104). 

Baronin malli yhdistää näiden kolmen menetelmän käytön. Ensin muutokset, tapahtumat 

ja trendit täytyy havaita. Sitten kolmen esitellyn menetelmän avulla yhteydet ilmiöiden 

välillä potentiaaleineen täytyy selvittää.  

 

Tutkimusten mukaan erittäin menestyneet yrittäjät etsivät mahdollisuuksia aktiivisesti 

uniikeista kohteista, joista muilla ei ole tietoa (Baron 2006, s. 105). Tällöin aiemmalla 

tietämyksellä on suuri merkitys ja lähteinä voidaan käyttää esimerkiksi aiemmin 

hankittuja henkilökohtaisia kontakteja sekä muita tietolähteitä. 

 

Valppaus puolestaan auttaa havaitsemaan ilmiöiden välisiä yhteyksiä ilman aktiivista 

etsintää. Yrittäjyystutkimuksessa valppauden merkitystä on pyritty selvittämään monista 

näkökulmista, erityisesti psykologian näkökulmista. Useat julkaisut yhdistelevät useita 

tieteenaloja erilaisia painotuksia käyttäen selittääkseen ihmisten toisistaan poikkeavaa 
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herkkyyttä erilaisista signaaleista koostettavien liiketoimintamahdollisuuksien 

tunnistamisessa. Ilmiö on monimutkainen, eikä tässä työssä ole tarpeen painottua syvälle 

valppauden syvimpään olemukseen, vaan korostaa mahdollisuuden joskus vain nousevan 

esiin ilman määrätietoista etsintää.  

 

Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on jossain määrin aina synteesi kaikista 

kolmesta tekijästä, joskin hallitseva tekijä vaihtelee tilanteittain. Baron korostaa myös 

sosiaalisen kontekstin merkitystä. Mitä laajempi sosiaalinen verkosto, sen enemmän 

mahdollisuuksia yrittäjä havaitsee (Baron 2006, s.113). 

 

Kuvassa 11 on Baronin (2006) malli mahdollisuuden tunnistamiselle. Kuvioon on lisätty 

epävalppaiden (non-alert) yrittäjien vaihtoehdot katkoviivoilla. Vaihtoehdot on otettu 

Gaglion ja Katzin (2001) julkaisusta ja tällä pyritään korostamaan sitä, että ilmiöiden 

välejä ei aina osata linkittää ja mahdollisuudet jäävät havaitsematta, vaikka ympäristöstä 

tulevia signaaleja otettaisiinkin vastaan. Katkoviivat voitaisiin vetää myös laatikosta 

”kokonaiskuva tai malli ilmiöstä”. Tällöin malli olisi tavallaan puutteellinen, eikä 

mahdollisuutta huomattaisi, vaikka se olisikin olemassa. Osittain nämä vaihtoehdot 

sisältyvät Baronin malliin, koska siinäkin kokonaiskuvasta voidaan päätyä ratkaisuun, 

jossa liiketoimintamahdollisuutta ei ole nähtävissä. Katkoviivalisäyksellä korostetaan 

erityisesti sitä, että usein hylätään myös tilanteita, joissa mahdollisuus oikeasti olisi 

olemassa mutta niitä ei tunnisteta. Havaitut signaalit eivät tällöin edes johda aktiiviseen 

etsintään tai muutosten ei havaita vaikuttavan millään tavalla. 
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Kuva 11. Mahdollisuuksien tunnistaminen kuvion tunnistamisen kautta (mukaillen: Baron 2006, s. 

112 ja Gaglio ja Katz 2001, s.99). 

 

Baronin tutkimus painottuu hyvin vankasti ympäristöstä kumpuavan mahdollisuuden 

havaitsemiseen. Liiketoimintamahdollisuuteen käsiksi pääseminen ei tapahdu vain 

onnekkaan havainnon kautta, vaan voidaan esittää myös hienojakoisempi jako: 

tunnistaminen, löytäminen tai luominen (Sarasvathy 2003, s. 145). Tunnistaminen 

tarkoittaa olemassa olevan toistaiseksi kohtaamattoman kysynnän ja tarjonnan kautta 

lähestymistä, saattamalla ne yhteen. Löytämisessä joko markkinoiden tarpeet, joihin ei 

ole toistaiseksi ratkaisua tai ratkaisut, joille voisi olla tarvetta, tunnistetaan ja sitä kautta 

voidaan löytää liiketoimintamahdollisuuksia. Luomisen yhteydessä kysyntä eikä 

ratkaisua ole olemassa, vaan ne luodaan.  

 

Myös Ardichvili et al. (2003) nostavat luomisen keskeiseksi osaksi 

liiketoimintamahdollisuuden syntymisessä. Aridichvilin et al (2003) mallissa 

yrittäjämäinen valppaus koostuu henkilökohtaisesta kokemuksesta, innovatiivisuudesta 

ja sosiaalisista verkostoista. Tätä valppautta tarvitaan niin havaitsemisessa, löytämisessä 

kuin luomisessakin. 

 

Sarasvathy et al (2003, s.159) korostavat lähteitä ja havaitsemista tarkasteltaessa vielä 

kolmea näkökulmat yhdistävää seikkaa. Ensinnäkin on syytä muistaa, että uusien 

mahdollisuuksien joukko on aina laajempi kuin oivalluksesta rajallisessa ajassa on 

Asiat ovat kuten 

ennenkin 

Huomioimatta jättäminen Väheksyntä 

Mallit, joissa ei nähdä 

LTM 

Mallit, jotka viittaavat  

uusiin tuotteisiin => 

LTM 

Mahdollinen yrityksen 

perustaminen 

Tieto/kokemus Valppaus 

Etsintä 

Tapahtumat, muutokset 

ja trendit ulkoisessa 

ympäristössä 

Havainto 

Tulkinta 

Kognitiivinen 

viitekehys 

Kokonaiskuva 

tai malli 

havainnoista 

Säilytetään status quo tai vanha viitekehys 



38 

 

hyödynnetty. Toisaalta kaikkia oivalluksen tuomia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää 

tai kehittää olemassa olevien taloudellisten toimijoiden toimesta. Ja kolmanneksi kaikki 

seuraukset eivät ole yhtä haluttavia. Usein liiketoimintamahdollisuuksien realisoimiseksi 

tarvitaankin kaikkein kipeinten inhimillistä mielikuvitusta ja halua toteuttaa asia. 

 

Liiketoimintamahdollisuus on monisäikeinen ja laaja aihe. Mahdollisuuksia on 

lukemattomia määriä lukemattomissa paikoissa. Mahdollisuuden tunnistaminen on 

monimutkainen sekoitus, jonka selittämiseksi tarvitaan paljon tietoa myös taloustieteen 

ulkopuolelta, kuten kognitiotiedettä. Muutoksille toimintaympäristössä täytyy olla valpas 

ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä täytyy kyetä yhdistelemään luovasti. Mahdollisuuksien 

sijainnissa ja tunnistamisprosessissa verkostot sosiaalisine suhteineen ovat tärkeitä. 

Verkostomainen tarkastelu onkin punainen lanka, joka yhdistää arvon luonnin ja uudet 

mahdollisuudet. Nykyisin arvon luonti tapahtuu verkoissa ja verkostoissa 

mahdollisuuksia piilee niin organisaatioiden välisissä aukoissa kuin koko verkoston 

mahdollisessa muutoksessa. Sosiaalisten suhteiden määrä vaikuttaa positiivisesti 

tunnistettavien mahdollisuuksien määrään. 

 

Vertaamalla kappaleita 3.4 ja 3.2, voisi käsittelyn väittää pyörivän saman asian 

ympärillä. Innovaation ja liiketoimintamahdollisuuden lähteet ovat hyvin samankaltaisia, 

mikä onkin ilmeistä. Erona on innovaatioiden toteutusosion realisoituminen myös 

muutoin kuin uuden liiketoiminnan muodossa ja toisaalta uutta liiketoimintaa voi syntyä 

muutoinkin kuin innovaation kautta, esimerkiksi raaka-aineiden 

maailmanmarkkinahinnan muutosten tehdessä kaivostoiminnasta kannattavaa. 

3.5. Liiketoimintamahdollisuuden kehittäminen 

 

Tässä työssä ei ole tarkoitus kehittää havaittavissa olevia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Edes tarkkaa arviota toteutettavuudesta ei tehdä. Pikemminkin osoitellaan 

arvojärjestelmän perusteella mahdollisia paikkoja, joissa innovaatioita tai uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia voisi syntyä, koko järjestelmän tuottamaa arvoa ajatellen. 

Tämän vuoksi käsittely arvioinnin osalta on lyhyt, sisältäen vain muutaman keskeisen 

huomion. Työssä esille nousevien liiketoimintamahdollisuuksien arvioiminen, 

kehittäminen ja hyödyntäminen jäävät liiketoiminnassa olevien toimijoiden 

arvioitavaksi. 
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On esitetty näkemyksiä, joissa liiketoimintamahdollisuutta ei oikeastaan edes voida 

löytää, vaan ainoastaan sen elementit. Lopulta liiketoimintamahdollisuus täytyy rakentaa 

kehittämisen kautta. Tämän vuoksi havaitsemista enemmän täytyisi kiinnittää huomiota 

kehittämiseen, jossa havaitseminen on ensimmäinen vaihe prosessia. Mallissa 

kehittäminen kuvataan iteratiivisena ja syklisenä prosessina. (Ardichvili et al 2003, s. 

106) On kuitenkin enemmän filosofinen kysymys voidaanko liiketoimintamahdollisuus 

tunnistaa/löytää suoraan havainnosta, vai vain sen elementit. Ensimmäinen havainto ei 

tietenkään ole valmis liiketoimintasuunnitelma, vaan aina tapahtuu kehittämistä. Onko 

kehitetty mahdollisuus edelleen vain mahdollisuus, vai puhutaanko jo liikeideasta? Rajan 

veto on vaikeaa. Kehittäminen on kuitenkin pakollinen tie ennen varsinaisen 

liiketoiminnan perustamista. 

 

Ardichvili et al (2003) mallin mukaisessa liiketoimintamahdollisuuden ensimmäisessä 

kehittämisvaiheessa, eli elementtien havaitsemisessa, yrittäjämäisellä valppaudella on 

tärkeä merkitys. Valppauteen vaikuttaa henkilökohtaiset ominaisuudet ja aiempi tietämys 

sekä erityisesti sosiaalinen verkosto, jonka kautta muut ominaisuudet hyödynnetään. 

Elementtien havaitsemisen jälkeen aloitetaan iterointi kehittämisen kautta arviointiin ja 

siitä yrityksen perustamiseen tai tehtyjen havaintojen kautta uusien mahdollisuuksien 

havaitsemiseen/löytämiseen/luomiseen. Mahdollisuuden tyyppi vaikuttaa oleellisesti 

prosessiin, tyypit on esitelty luvun 3.3 matriisissa. 

 

Liiketoimintamahdollisuuden kehittämisestä on myös useita muita malleja. Esimerkiksi 

Koen et al (2001) ovat esittäneet ajatuskehikon niin kutsutun ”sumean alkupään” 

jäsentämiseen eli iteratiivisen reitin mahdollisuuden tunnistamisesta uuden 

tuotekehityksen alkuun. Yhteistä malleissa on prosessin syklisyys ja iteroitavuus. 

Tarkasteluun otettu mahdollisuus voidaan hylätä missä tahansa vaiheessa kehittelyä, sitä 

voidaan muuntaa tai kehittely voi auttaa löytämään/luomaan täysin alkuperäisestä 

poikkeavia mahdollisuuksia. 

 

Tapahtuipa mahdollisuuden tunnistaminen suoraviivaisesti tai pidemmän kehittelyn 

kautta, täytyy mahdollisuus testata ennen liiketoimintasuunnitelman laatimista. 

Testaaminen voidaan tehdä niin kutsutun liiketoiminnan tiekartan avulla. Tiekartassa 

tarkastellaan markkinan ja toimialan/teollisuudenalan kiinnostavuutta sekä 
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yrittäjäryhmän kyvykkyyttä toimeenpanon osalta. Yhteensä tarkastelun alle otetaan 

seitsemän näkökulmaa kuvan 12 mukaisesti. Markkinoiden ajatellaan sisältävän 

asiakkaat, ei tuotteita. Toimiala sisältää ”myyjät” toimintoineen ja tuotteineen. 

Tarkastelu tehdään molemmissa elementeissä niin makro- kuin mikrotasollakin. 

Markkinoiden osalta makrotasolla kiinnostaa koko markkinan suuruus ja mikrotasolla 

oikeiden segmenttien sekä osoitettavissa olevan hyödyn löytäminen. Myös segmentin 

kiinnostavuus kuuluu tarkasteluun. Toimialan osalta makrotasolla tarkastellaan Porterin 

viisi kilpailuvoimaa ja mikrotasolla ollaan kiinnostuneita esimerkiksi patenteista, 

kilpailuedun imitoimisen vaikeudesta ja elinvoimaisuudesta. Keskiössä on yrittäjätiimi, 

jonka ominaisuudet vaikuttavat toteutettavuuteen sekä sijoittumiseen toiminnassa. 

Tarkastelu pitäisi tehdä aina ennen tarkan liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista. 

(Mullins, J. 2003, s.4-19) 

 

Kuva 12. Tiekartta liiketoimintamahdollisuuden toteutettavuuden arviointiin. Keskiympyrä kuvaa 

yrittäjätiimiin liittyviä ominaisuuksia (mukaillen: Mullins, J. 2003. s. 6). 

 

Lopulta uuden mahdollisuuden liiketoimintapotentiaalia voidaan arvioida esimerkiksi 

Lipiäisen (2000, s. 266-267) esittämän listan avulla. Listan mukaan tarkastelussa 

huomioidaan: tuotemarkkina-, strategia-kilpailu-, johdon kyvykkyys-, johtamisen 

pätevyys-, rahoitus- ja taloudelliset tekijät.  
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4. ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS 

Tässä luvussa käsitellään nykyistä energiantuotantoa ja – kulutusta koko Suomen ja 

Keski-Suomen osalta sekä lisäksi Keski-Suomen osalta biomassojen käyttötavoitteita ja 

biomassapolttoaineiden tarvetta. Primäärienergialähteiden tarkastelu auttaa 

ymmärtämään puupolttoaineiden aseman tilanteessa, jossa energiatuotantomuodot 

kilpailevat keskenään. 

4.1 Koko Suomi 

 
Primäärienergianlähteet Suomen energiantuotannossa on esitetty kuvassa 13, joista 

puupolttoaineet ovat toiseksi suurin yksittäinen energianlähde 22 % osuudellaan. Turve 

on myös merkittävä 6 % osuudellaan. Tuulivoiman osuus on vain 0,1 %.  

 

Kuva 13. Primäärienergian lähteet Suomen energiantuotannossa (Lähde: Tilastokeskus). 

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaikista energialähteistä vuonna 2008 oli 28 %, 

laskien vuonna 2009 noin 26 prosenttiin. Lasku johtui erityisesti metsäteollisuuden 

tuotannon ja huonon vesitilanteen myötä. Metsäteollisuuden sivutuotepuun ja 

mustalipeän käyttö kääntyi laskuun jo vuonna 2008, samaan aikaan metsähakkeen käyttö 

lähes puolitoistakertaistui. Puu kattaa uusiutuvista energialähteistä 77 %. 

Peltobioenergian osuus on marginaalinen. Uusiutuvien energialähteiden käyttö vuonna 

2008 kuvassa 14. 
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Kuva 14. Uusiutuvien energialähteiden käyttöosuudet vuonna 2008 (Lähde: Tilastokeskus). 

Puuperäiset polttoaineet ovat siis erittäin merkittävä koko energiantuotantoa ajatellen ja 

uusiutuvan energian selkäranka.  

4.2 Keski-Suomi 

Keski-Suomessa uusiutuvissa energialähteissä 37 % taso saavutettiin jo vuonna 2006 ja 

osuus on säilynyt myös vuoden 2008 taseessa (Penttinen 2010). Paikallisten 

energialähteiden osuus on laskenut yhden prosenttiyksikön vuoden 2008 taseessa 

verrattuna vuoden 2006 taseeseen, ollen 47 %. Laskua selittää turpeen käytön lievä 

lasku. Turpeen käyttö vaihtelee hinnan ja saatavuuden mukana. Vastaavana aikana 

kivihiilen käyttö on kasvanut lähes turpeen käytön vähenemisen verran, joten hinnan ja 

saatavuuden myötä turpeen käyttö olisi voinut säilyä entisellä tasollaan. Viime vuosina 

käyttö on ollut 1,8–2,0 TWh/a (suullinen tiedonanto L. Penttinen, Keski-Suomen 

energiatoimisto), eikä turpeen käytön lievästä laskusta voi vetää pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä. Kuvassa 15 on Keski-Suomen energiatase vuodelta 2008. 
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Kuva 15. Keski-Suomen energiatase 2008 (Penttinen, 2010) 

Keski-Suomen energiankulutuksessa merkille pantavia havaintoja ovat 

kokonaiskulutuksen lasku, mustalipeän käytön 10 % lasku, kiinteän puupolttoaineen 

käytön kasvu ja öljyn kulutuksen väheneminen. Kuvassa 16 on keskeisimmät muutokset 

energialähteissä vuosien 2006 ja 2008 välillä. 

 

Kuva 16. Energialähteet Keski-Suomessa 2006 ja 2008 (Penttinen, 2010). 

Puuenergiasta suurin osa tulee edelleen teollisuuden sivutuotteista ja jäteliemistä. 

Kiinteitä puupolttoaineita käytettiin Keski-Suomessa vuonna 2008 polttolaitoskäytössä 

sähkön- ja lämmöntuotantoon 3,4 TWh, josta 1,2 TWh oli metsähaketta ja loput 2,2 

TWh metsäteollisuuden sivutuotteita. Mustalipeää käytettiin energiantuotannossa noin 

2,2 TWh. Vuonna 2009 metsähakkeen käyttö on noussut 1,5 TWh:tiin. 
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4.3 Biomassapolttoaineiden lisätarve 

 

Bioenergiasta voimavara klusteriohjelmassa asetettiin vuonna 2007 taulukon 1 sarakkeen 

1 mukaiset tavoitteet biomassojen käytön lisäämiseksi energian tuotannossa (Paananen 

2007). Lisäystavoite on yhteensä 4 TWh, josta suoraan luonnosta turve, metsähake ja 

peltobiomassa ovat 2,9 TWh. Lisäksi mukana on muita uusiutuvia energialähteitä. 

Polttolaitos- tai biojalostamokäyttöön tarkoitettua metsähaketta tarkasteltaessa on syytä 

tarkastella myös turpeen ja ruokohelven osuus, koska nämä kolme raaka-ainetta ovat 

kilpailevia polttoaineita. Taulukossa on myös syksyllä 2010 tehdyt tarkennukset 

tavoitteisiin sarakkeessa 2. Sarakkeiden 1 ja 2 vieressä olevat lukemat ovat tavoiteltu 

kokonaiskäyttö vuonna 2015 suoraan luonnosta kerättävien osalta. Lähtötasona on 

pidetty vuosia 2004 ja 2006. 

 

Taulukko 1. BEV-klusteriohjelman käytön lisäystavoitteet 2007 – 2015. Sarake 1 on 2007 asetetut 

tavoitteet, joiden pohjalta tutkimus on tehty ja sarake 2 vuonna 2010 tarkennetut tavoitteet. 

  GWh (1) GWh(2015) GWh (2) GWh(2015) 

Turve 1200 3400 1600 3600 

Metsähake 1000 2000 1600 2600 

Peltobiomassa 700 700 400 400 

Kierrätys-pa 500  100  

Polttopuu 50    

Aurinko ja lp 20    

Puupelletit 530  300  

Yhteensä 4000  4000  

 

Uusimmissa tavoitteissa kierrätyspolttoaineet, polttopuu, aurinkolämpö ja lämpöpumput 

on laskettu yhdeksi tavoitteeksi ja tavoitetta on laskettu merkittävästi. Selkeästi 

suurimmat potentiaalin uskotaan olevan turpeessa ja metsähakkeessa. Metsähakkeessa 

tavoitteet on saavutettukin etuajassa, kun turpeessa kehitys ei ole ollut toivotun kaltaista. 

Tavoite onkin turpeen osalta haastava. Peltoenergian tavoitetta on laskettu ja iso osa 

tavoitteestakin on ajateltu polttolaitosten sijasta biokaasutukseen. 
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Tarve 

Raaka-aineita ei kerätä luonnosta ellei markkinoilla ole tilausta. Yritykset eivät pyri 

täyttämään julkisten toimijoiden tavoitteita, jos ne eivät ole samalla yritysten omia 

tavoitteita. Tässä kappaleessa tarkastellaan nähtävissä olevia biomassojen tarpeita. 

 

Keski-Suomessa on 2000-luvulla panostettu merkittävästi biopolttolaitoksiin mikä on 

luonut markkinoille tilausta. Kuvassa 17 esitetyissä metsähakkeen käyttömäärissä 2001–

2009 näkyy indikaatio kasvaneesta kysynnästä. 

 

 

Kuva 17. Metsähakkeen käyttö Keski-Suomessa vuosina 2001–2009 (Metla, metsätilastolliset 

vuosikirjat 2001–2009) 

 

Metsähakkeen kysyntä on kasvanut polttolaitosinvestointien myötä mutta myös 

päästökaupan seurauksena. Turpeen käyttö ei ole kasvanut samassa suhteessa, koska 

turve ei ole hiilidioksidivapaa polttoaine. Turpeelle on jatkossakin tilausta, koska se on 

erittäin hyvä seospolttoaine, auttaen pitämään polttokattilan puhtaampana ja alentamaan 

hiukkaspäästöjä (Vesala et al., 2010). Ruokohelpi on myös hiilidioksidivapaana 

polttoaineena houkutteleva polttoaine mutta ruokohelven käyttöön liittyvät vaikeudet 

ovat rajoittaneet käyttöä. Polttolaitokset valitsevat käytettävät polttoaineet kuitenkin 

monen tekijän yhteisvaikutuksesta ja tärkeämpää kuin yksittäisen polttoaineen kysynnän 

selvittäminen on selvittää biomassapohjaisten polttoaineiden kokonaistarve, 

polttoaineiden osuuksia vaihdellaan tarjonnan mukaan. Keski-Suomessa voidaan osoittaa 

biomassapolttoaineille jopa 3-6 TWh:nin lisäys kysynnässä. Tarve on perusteltu 

tarkemmin Pellin (2010) selvityksessä. 
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Taulukko 2. Biomassapolttoaineiden lisätarve. 

Käyttökohde Lisätarve 

Jyväskylän energia 2 TWh 

Aluelämpölaitokset, pien-CHP ja 

kiinteistökohtaiset 

lämpökeskukset 

>0,6 TWh 

Polttolaitoksissa korvattavissa 

olevat fossiiliset polttoaineet 

0,5 TWh 

Biojalostamo 3 TWh 

Yhteensä > 6 TWh 

 

Jos metsäteollisuuden sivuvirroista tehdään jatkossa enemmän pellettejä 

polttolaitoskäytön sijaan tai jos sivuvirroille keksitään muuta kuin energiakäyttöä, täytyy 

myös tämä osuus korvata suoraan luonnosta kerättävillä jakeilla. Myös biokaasutus voi 

viedä osan polttolaitoskäyttöön soveltuvaa biomassasta. Esimerkiksi ruokohelpeä 

tultaneen käyttämään myös biokaasutuksessa. 

 

Liiketoiminnalle oleellinen kysyntä on siis olemassa, eikä biomassojen korjaamista 

tarvitse rajoittaa tarpeen puuttumisen takia, vaan kehittää tarpeen tyydyttämiseksi. 
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5. METSÄHAKE 
   
Puuperäiset polttoaineet ovat yleisnimitys kaikille puu – ja kuoriaineksesta peräisin 

oleville polttoaineille, mukaan lukien puuperäiset sivutuotteet (Puupolttoaineiden 

laatuohje, 1998). Metsäenergia on metsäpolttoaineista tuotettu polttoaine, johon kuuluu 

puuperäisistä polttoaineista polttopuu ja metsähake. 

  

Metsähake on yleisnimitys hake- tai murskemuotoon hienonnetulle, suoraan metsästä 

hankitusta raaka-aineesta tehdylle tuotteelle. Metsähakkeet valmistetaan hakkuutähteistä, 

kannoista ja mitoiltaan tai laatuominaisuuksiltaan ainespuuksi kelpaamattomasta 

puuraaka-aineesta. Tässä työssä rajoitutaan puuperäisten polttoaineiden osalta 

metsähakkeeseen. 

5.1 Metsävarat 

 

Metsäntutkimuslaitoksen vuositilastollisen kirjan 2009 mukaan Keski-Suomen 

metsäkeskuksen alueella puuston vuotuinen kasvu oli vuonna 2008 noin 8,44 miljoonaa 

kuutiometriä ja hakkuukertymä kokonaisuudessaan noin 5,30 miljoonaa kuutiometriä, 

johon on sisällytetty arvio pilkkeeksi menevästä kuitupuusta. Vuotuisesta kasvusta 

merkittävä osa jää siis hyödyntämättä.  Vuotuiseen metsän kasvuun ei ole laskettu 

hakkuutähteiden ja kantojen osuutta, vaan pelkästään runkopuun kuorellisen tilavuuden 

kasvu kiintokuutiometreinä. 

 

Vuotuisen kasvun lisäksi Metla on arvioinut Keski-Suomen korjattavissa olevia 

puumääriä muutamalla eri mittarilla. Suurin metsänhoitosuositusten mukainen ainespuun 

hakkuukertymä eli hakkuumahto on noin 10,48 miljoonaa kuutiometriä. 

Hakkuumahdossa ei oteta kohteiden taloudellista kannattavuutta huomioon. Suurin 

mahdollinen kestävä ainespuun hakkuukertymä on arviolta noin 6,12 miljoonaa 

kuutiometriä. Viimeksi mainitussa otetaan huomioon tuottavuusvaatimukset sekä 

puuston tuottavuuden säilyminen vähintään entisellä tasollaan.  Näiden lukujen 

perusteella Keski-Suomessa voisi hakata ainakin 0,82 miljoonaa kuutiometriä lisää 

ainespuuta. Energiaksi muutettuna tämä tarkoittaisi 1,64 TWh. Vaikka ainespuun 

polttamista vastustetaan varsinkin metsäteollisuuden toimesta, on tämä kuitenkin 

hyödyntämätön potentiaali, jonka keskisuomalaiset metsät kestäisivät vuosittain. 

Hakkuiden myötä hakkuutähdekertymä kasvaisi 0,16 TWh/a. 
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Koska mahdollisia hakkuukertymiä käsittelevät luvut eivät ole pidä sisällään 

ainespuumittojen alittavaa pienpuuta, hakkuutähteitä tai kantoja, on energiapuuvaroja 

alettu arvioimaan viime vuosina erikseen. Näissä arvioissa on huomiota kiinnitetty 

puuston ikäjakaumaan sekä metsänhoitosuositusten mukaisiin hakkuisiin. 

 

Energiapuuvaroja on arvioitu usealla taholla. Metsätehon ja Pöyryn (Kärhä 2009) arviot 

on taulukoitu taulukkoon 3. Skenaario I ja II poikkeavat toisistaan ainespuuhakkuiden 

osalta, skenaario I on lähempänä nykyistä hakkuumäärää. Kantojen ja hakkutähteiden 

määrä riippuu suoraan ainespuuhakkuista mutta ainespuuhakkuu ei vaikuta korjattavan 

pienpuun määrään. Teoreettisessa laskemassa on laskettu kaikki mahdolliset varat ja 

teknis-ekologisessa on huomioitu kestävä kehitys sekä metsänomistajien 

myyntihalukkuus. Lisäksi voitaisiin tehdä teknis-taloudellinen tarkastelu, josta lähteessä 

ei esitetä arvioita, koska polttoaineesta maksettava hinta vaikuttaa tähän. 

Metsäenergiapotentiaaliksi on Keski-Suomen osalta saatu 3,27–3,76 TWh. 

 

Taulukko 3. Energiapuuvarat Keski-Suomessa. (Kärhä 2009) 

  Skenaario I Skenaario II 

Ainespuuhakkuut (1000 m3) 4955 5945 

Hakkuutähteet (GWh)     

Teoreettinen 2297 2761 

Teknis-ekologinen 1073 1290 

Kannot (GWh)     

Teoreettinen 2318 2787 

Teknis-ekologinen 1346 1618 

Pienpuu (GWh)     

Teoreettinen 3084   

Teknis-ekologinen 854   

Energiapuu yhteensä 
(GWh) 3273 3762 

 

Metsäenergiapotentiaalista on myös muita arvioita, joista kaksi on listattu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Arvioita Keski-Suomen metsäenergiapotentiaalista. 

Arvioon kuuluvat jakeet Arvio 

Hakkuutähde ja pienpuu (Pöyry, 2007). 

Kannot huomioitava lisäksi. 

2520 GWh 

Keski-Suomen metsäkeskus (Keski-

Suomen metsäkeskus,  2010).  

Kaikki energiapuu 

2 900 GWh 

 

Varojen tilastointi ja arviointi on energiapuun osalta vielä keskeneräistä. Tilastointi tulee 

kehittymään kiinnostuksen kasvettua sekä kokemuksen kertymisen ja laskumenetelmien 

myötä. Esimerkiksi puunhankinnasta vastaavat henkilöt ovat yllättyneet leimikoilta 

kertyvistä energiapuumääristä. Merkille pantavaa on arvioitujen määrien merkittävä 

kasvu vuodesta 2007. 

 

Kaikkien tutkittujen lähteiden mukaan energiapuun käyttöä voidaan metsävarojen 

puolesta kasvattaa huomattavasti nykyisen 1,5 TWh tasosta. Arvioiden mukaan 

energiapuuta olisi korjattavissa vuosittain noin 2,9–3,76 TWh ja ainespuuta kestävästi 

1,8 TWh lisää. Yhteensä puuta olisi käytettävissä energiakäyttöön 4,7–5,56 TWh. 

Metsäteollisuuden todennäköisesti vähenevä puunkäyttö vaikuttaa energiapuuarvioon 

alentavasti vähenevän hakkuutähteiden ja kantojen saatavuuden myötä. Toisaalta koska 

massa- ja paperiteollisuuden oletetaan supistuvan enemmän kuin puutuoteteollisuuden, 

voi kiinteän polttolaitoskäyttöön soveltuvan puuaineksen määrä kasvaa käyttämättä 

jäävän kuitupuun sekä mahdollisesti käyttämättä jäävien sahanpurun ja lastujen myötä 

(Hetemäki ja Hänninen 2009). 

5.2 Metsähakkeen nykyinen käyttö 

 

Vuonna 2009 Keski-Suomessa metsähaketta yhteensä 750 000 m3 eli 1,5 TWh.  Käyttö 

on ollut jyrkässä kasvussa usean vuoden ajan (kuva 17). Kuvassa 18 on metsähakkeen 

kokonaiskulutus Keski-Suomessa 2005–2009 ja kemera-tuetun energiapuun määrät. 

Tukien maksatuksen kautta tilastoituna tiettynä vuonna korjattu kemera-tuettu puu voi 

kirjautua seuraavan vuoden maksatuksiin.  
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Kuva 18. Keski-Suomessa käytetyn metsähakkeen kokonaismäärä ja kemera-tuetun energiapuun 

määrä. (Tiedot kerätty Metlan Metsätilastollisista vuosikirjoista 2005–2009 ja Tapion vuositilastoista 

2005–2009). 

 

Kemera-tuetun puun osuus on noussut metsähakkeen kokonaismäärästä vuosien 2005–

2007 noin 11 prosentista vuoden 2008 seitsemän prosentin kautta 21 prosentin osuuteen 

vuonna 2009. Näin ollen on perusteltua sanoa, että vuonna 2009 siirryttiin 

työskentelemään entistä pienempiin metsiin ainespuuhakkuiden hiljennyttyä, varsinkin 

huomioitaessa pienpuun kokonaismäärän samanaikainen kasvu. Todellisuudessa vuonna 

2009 kemera-tuetun puun osuus metsähakkeen kokonaiskäyttöön verrattuna on vieläkin 

suurempi. Tätä eroa on käsitelty tarkemmin kemera-tuellista puuta käsittelevässä 

kappaleessa. 

 

Kuvassa 19 on metsähakejakeiden käytön jakauma Keski-Suomessa vuosina 2007–2009. 

Kaikissa jakeissa on määrällisesti jatkuvaa kasvua. Kantojen käytössä tapahtui nopea 

kasvu vuonna 2008, jolloin käyttömäärä kasvoi 71,4 prosenttia edelliseen vuoteen 

verrattuna. Jakeiden osuudessa tämä vastasi noin seitsemän prosenttiyksikön kasvua. 

Yleisesti ottaen kantojen energiakäyttö on aloitettu vasta 2000-luvun alussa ja kasvu on 

ollut nopeaa (Bioenergia-verkkopalvelu, 2010b). Kokopuun määrässä nopea kasvu 

tapahtui vuonna 2009, mikä tukee entisestään näkemystä hakkuiden siirtymisestä pieniin 

metsiin talouslaman aikana. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua kertyi 84,9 %. 

Hakkuutähteiden suhteellinen osuus on asettunut noin 50 prosenttiin. Hakkuutähteiden 

suhteellinen osuus putosi talouslaman aikana. 
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Kuva 19. Metsähakejakeiden jakauma Keski-Suomessa (Ylitalo, 2009) 

 

Kemera-tuellinen energiapuu 

 

Keski-Suomen Metsäkeskuksen mukaan Kemera-tuellista energiapuuta on korjattu 

yhteensä yli 200 000 m3 vuonna 2009.  Reilu 50 000 m3 jäi maksettavaksi vuoden 2010 

puolelle. Näitä eroja ei tilastoida missään, vaan tilastointi tehdään maksettujen tukien 

mukaan.  

 

Kuvassa 20 on esitetty vuosittainen vaihtelu Keski-Suomeen maksettujen tukien 

perusteena olleista puumääristä. Haketustuki on muutettu myös kiintokuutioiksi 

vertailun helpottamiseksi.  Kuvasta 20 huomataan, että kemera-tuetun energiapuun 

korjuu on kasvanut räjähdysmäisesti vuonna 2009, vaikka kaikki korjattu puu ei 

maksatuksen mukaan kirjautunutkaan vuodelle 2009. Haketus seuraa puunkorjuun 

muutoksia pienellä viiveellä, koska puun annetaan kuivaa ennen hakettamista. Tämä 

näkyy selvästi vuosien 2006 ja 2007 muutoksia vertailtaessa. Tosin alkuvuodesta ja 

keväästä hakatut puut tai karsitut rangat voidaan hyvinkin hakettaa vielä saman vuoden 

puolella ja tämä näkyy esimerkiksi vuoden 2009 haketusmäärien kasvussa.  
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Kuva 20. Keski-Suomen metsäkeskuksen maksamat Kemera-tuet haketuksen, energiapuun korjuun 

sekä taimikoiden hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen osalta. (Lähde: Tapion vuositilastot) 

 

Haketustuen pieni määrä suhteessa korjattuun energiapuuhun on merkille pantavaa. 

Vuosina 2005–2008 haketustukia on haettu 18–51 prosenttiin korjattuun 

energiapuumäärään verrattuna. Osaltaan rangat menevät kemera-kohteista polttopuuksi. 

Metsäkeskuksen mukaan on myös mahdollista, että suuressa mittakaavassa puita 

liikuteltaessa, jää osa haketustuista hakematta erottelun vaikeuden takia. 

5.3 Energiapuun hinta 

 

Energiapuun hinta on keskeinen asia liiketoimintaa tarkasteltaessa. Koska tilastoitua 

kantohintatietoa on niukasti löydettävissä julkisesti, herättää energiapuusta 

metsänomistajille maksettu korvaus paljon keskustelua. Energiapuu on kuitenkin 

nousemassa kaikkine jakeineen puutavaralajiksi muiden joukkoon, kuten 

metsänomistajat ovat toivoneet (Ryymin et al 2008). Merkkinä tästä energiapuujakeiden 

arvostuksesta on siirtyminen kohti kiintokuutioperusteista hinnoittelua. 

 

Energiapuun hinnan yhteydessä on syytä tarkastella porttihintaa, käyttöpaikkahintaa ja 

kantohintaa sekä näiden välistä yhteyttä. Hinnan määrittäminen ei ole yksiselitteinen 

asia, vaan korjuukustannukset vaihtelevat leimikoittain, erinäiset tuet sekoittavat 

kokonaiskuvaa ja laitosten puustamaksukyky sekä – halu riippuvat useasta tekijästä. 

Porttihinnan kehityksen seuraamiseksi on rakennettu Pöyryn hintaseuranta, joka on 

löydettävissä www.puunhinta.fi-sivustolta. 
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5.3.1 Kantohinta 
 

Kantohinnasta puhuttaessa julkista tietoa löytyy todella vähän. Tämän tutkimuksen 

haastattelujen perusteella kantorahoista ei saatu julkaistavaa keskiarvoa, koska hinnat 

ilmoitettiin niin epämääräisesti tai ei ollenkaan. Energiapuun kantohinnan voidaan sanoa 

vaihtelevan välillä 0-10 €/m3, parhaissa paikoissa lähennellen kuitupuun hintaa, kun tuet 

lasketaan mukaan. Joissakin nuoren metsän hoito -kohteissa metsän perkaamisen jälkeen 

tulee metsänomistajalle lasku, vaikka energiapuut on korjattu metsästä. Näissä 

tapauksissa tosin kemera-tuet ovat jääneet metsänomistajalle, jolloin nettovaikutus 

metsänomistajan kannalta voi olla positiivinen. 

 

Kemera-tuellisista kohteista tuen kohdentuminen vaikuttaa oleellisesti 

kantorahavertailuun. Kyselytutkimuksen mukaan suurin osa hankintaorganisaatioista 

haki tuet itselleen ja osa jätti tuet myyjän eli metsänomistajan haettavaksi. Taulukossa 5 

on esitetty ainoa Internetistä löytynyt energiapuun kantohintatieto. 

 

Taulukko 5. Energiapuun hinta tammi-marraskuu 2009. (Päijät-Hämeen MHY, 2010) 

Energiapuujae Hinta (€/m
3
) Hinta (€/MWh) 

Oksa- ja latvusmassa 2,5 1,25 

Kannot 2,6 1,3 

Kokopuu 2,7 1,35 

Ranka 4,9 2,45 

 

Lopulta kantorahan maksukyky määräytyy porttihinnan ja tuotantokustannuksien 

määrittämänä. Jos lämmön- ja sähkönostajilla on maksuhalua ja – kykyä, niin tulot on 

mahdollista siirtää arvoketjussa alaspäin aina kantorahaksi saakka. Tällä hetkellä ei ole 

merkittävää puuenergianostajajoukkoa, joka maksaisi puulla tuotetusta energiasta 

merkittävästi enemmän verrattuna muilla energiamuodoilla tuotettuun, vaan 

loppukäyttäjät paremminkin kilpailuttavat hintoja yhtiöiden välillä, tuotantomuodosta 

riippumatta. 

 

Tämän luvun myöhemmistä laskelmista nähdään kuinka kantorahan maksukyky 

vaihtelee energiapuujakeittain, ketjukohtaisesti ja leimikkokohtaisesti. Laskelmissa 

verrataan porttihintaa toimituskustannuksia eli käyttöpaikkahintaa vastaan. 

Käyttöpaikkahinnalla tarkoitetaan tässä työssä hintaa, joka sisältää ketjun kaikkien 

toimijoiden kustannukset katteineen. Katteiden osuutta ei pystytty tällä otoksella ja näillä 
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menetelmillä erottamaan todellisista kustannuksista, vaan tarkasteluiden perusteella 

voidaan arvioida hankintaorganisaation kantorahanmaksukykyä. 

5.3.2 Puustamaksukyky ja -halu 
 

Metsähakkeesta maksettu keskihinta on Pöyryn tilastoinnin (Bioenergia-lehti 2010) 

mukaan huhtikuussa 2010 noin 17,8 €/MWh. Tästä hinnasta käytetään myös nimitystä 

porttihinta. Hinta vaihtelee laitoksesta riippuen. Pienten laitosten maksama hinta oli 

vuoden 2010 ensimmäisellä kvartaalilla 19,7 €/MWh (Pöyry 2010). Vuoden 2009 alussa 

keskisuomalaisten laitosten maksama porttihinta vaihteli välillä 14–20 €/MWh (Ojakoski 

2009). Vaikka porttihinta vaihtelee, on se metsähakkeen osalta parhaiten tilastoitu 

hintatieto ja se määrittää ketjuun jakaantuvan rahamäärän, vastaten kuvan 3 termiä hinta. 

Muut tarkastelut onkin syytä tehdä porttihintaa vastaan. Tässä tutkimuksessa 

porttihintana käytetään 18 €/MWh, jollei muuta mainita. 

 

Puupolttoaineet luokitellaan hiilidioksidivapaiksi polttoaineiksi, jolloin päästöoikeuksien 

hinnan nousun myötä puupolttoaineiden kilpailukyky kasvaa. Sisämaassa puun kanssa 

kilpaileva polttoaine on turve, rannikolla kivihiili. Kilpailevan polttoaineen ja 

päästöoikeuden hinta määrittää laitoksen puustamaksuhalun. Turpeen hiilidioksidin 

ominaispäästökerroin on 105,9 gCO2/t (Tilastokeskus 2008), joka vastaa 378 kgCO2/MWh. 

Päästökauppa huomioiden on sisämaassa puustamaksuhalu = (turvepolttoaineen hinta) + 

0,378*(päästöoikeuden hinta). Puustamaksuhalu päästöoikeuden funktiona on esitetty 

kuvassa 21 kolmella eri turvepolttoaineen hinnalla. 

 

Kuva 21. Päästöoikeuden vaikutus puustamaksuhaluun turpeen hinnoilla 8, 10 ja 12 €/MWh.  
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Päästöoikeuden hinta on 10.8.2009–4.6.2010 välisenä aikana vaihdellut välillä 12,20 – 

16,4 € (Lähde: NordPool), kun se vuoden 2008 kesällä oli hiukan yli 30 €. Jos turpeen 

hinta on, kuljetusmatkasta riippuen, noin 10 € (Bioenergia-lehti 2010) ja päästöoikeuden 

hinta 14 €, olisi puustamaksuhalu noin 15,3 €. Metsähakkeesta on maksettu kyseisten 

hintojen voimassa ollessa noin 18 € eli yli laskennallisen maksuhalun. Vuoden 2009 alun 

hinnat 14-20 €/MWh ovat olleet pääosin yli puustamaksuhalun. 

 

Päästöoikeuksien merkittävä hinnan nousu voisi siirtää päästöoikeuden piirissä olevien 

suurten voimalaitoksien polttoainekäyttöä enemmän puun suuntaan, jolloin 

metsähakkeen hinta nousisi ja mahdollisesti energiaturpeen hinta laskisi. Tällöin 

päästökaupan ulkopuoliset laitokset, kuten pienet lämpölaitokset, voisivat siirtyä 

enenevissä määrin käyttämään turvetta. 

 

Markkinamekanismi ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, koska puupolttoaineen 

saatavuus vaikuttaa myös hintaan ja yksittäisille laitoksille kilpailevana polttoaineen on 

myös kivihiili, joka ei tosin näyttäydy sisämaassa kovin kannattavana polttoaineena. 

Kivihiilen keskihinta oli keväällä 2010 8,8 €/MWh vapaasti satamassa mutta 100 km 

satamasta kuljetettuna hinta nousee arvoon 17,4 €/MWh (Bioenergia-lehti 2010) ja 

lisäksi laitokselle tulevat hiilidioksidipäästöistä aiheutuvat kustannukset. Näillä hinnoilla 

kivihiiltä on järkevä käyttää vain, jos turvetta tai metsähaketta ei ole saatavilla. 

Imagoseikkojakaan ei voi ohittaa, on eriasia polttaa paikallista puuta kuin kivihiiltä, eikä 

tästä koituvaa imagotappiota korvaa pieni kustannussäästö. 

 

Maksuhaluun vaikuttaa päästökaupan ja kilpailevien polttoaineiden hinnan lisäksi 

polttoaineiden saatavuuteen liittyviin ongelmiin varautuminen. Puutoimituksia on vaikea 

lisätä nopeasti, toisin kuin esimerkiksi kivihiilen. Tämän vuoksi toimitusverkostoa 

täytyy ylläpitää, vaikka päästöoikeuksien tai kilpailevien polttoaineiden hinnan 

muutokset tilapäisesti muuttaisivatkin kannattavuuksien suhteita.  

 

Puustamaksukyky määräytyy lopulta loppukäyttäjiltä saatavasta korvauksesta. Koska 

CHP-laitosten tarkastelut pitäisi tehdä laitoskohtaisesti, on puustamaksukyvyllä vaikea 

laskea arvoa. Esimerkiksi Keljonlahden konsepti näyttää Vakkilaisen (2010) laskelmien 

mukaan tappiolliselta vuoden 2009 mukaisella tilanteella.  Ihalaisen ja Niskasen (2010) 

tutkimuksessa sähkön tuotanto oli kannattavaa kaikilla energiapuujakeilla mutta ei 
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kuitupuulla. Lämmöntuotanto kannatti hieman sähköntuotantoa huonommin, erityisesti 

sähkölle myönnettyjen tukien vuoksi. Kun kantorahoina käytettiin latvusmassa 0,25 

€/MWh, pienpuu 2,5 €/MWh ja kuitupuu 7 €/MWh, vaihteli sähköntuotannon 

kannattavuus niukasti positiivisesta noin 15 % voitolliseksi ja lämmöntuotanto 

nollatuloksesta noin 10 % voitolliseksi. Kun kaikille jakeille käytettiin kantohintana 5 

€/MWh, oli sähkön- ja lämmöntuotanto kannattavaa vain kokopuulla tukien kanssa eli 

käytännössä kannattamatonta. (Ihalainen ja Niskanen 2010, s. 40) 

 

Edellisten laskelmien perusteella ei voida maksukyvyssä olevan reserviä. Kannattavuus 

on esitetyilläkin kantohinnoilla heikko, vaikka laskelmissa hakkuutähteiden kantohinta 

on laskemissa olematon ja porttihintanakin on käytetty tätä tutkimusta alhaisempaa 

hintaa, 16,9 €/MWh. Pienpuun poltto onkin kannattavaa vain kemera-tukien avulla 

(Ihalainen ja Niskanen 2010). Keski-Suomen osalta mielenkiintoista on, että pienpuuta 

on poltettu 15,7 % kokonaiskulutuksesta eli 118 000 m3 ja haketustukia on maksettu vain 

noin 4 % kokonaiskulutuksesta. Paljonko kemera-tuella kaadetusta puusta menee 

pilkkeeksi ja paljonko poltetusta pienpuusta on kokonaan kemera-tuetonta? Tätä asiaa ei 

saatu selville. 

 

Edellisten tarkastelujen nojalla maksuhalu on oleellisin porttihintaa määrittävä tekijä. Jos 

ehdotettu turpeen verotus toteutuu, vaikuttaa se suoraan maksuhaluun ja 

metsähakeliiketoiminta vaikuttaa entistä lupaavammalta. Lisäksi todennäköisesti 

kohoava päästöoikeuden hinta edelleen parantaa tilannetta. 

5.3.3 Metsähakkeen tuotantokustannukset ja kantorahanmaksukyky 
 

Metsähakkeen tuotantokustannukset vaihtelevat paljon metsähakejakeesta ja 

tuotantoketjusta riippuen. Tämän kappaleen tarkastelussa suoritteiden hinnat eivät ole 

puhtaita kustannuksia, vaan paremminkin jokaisen suoritteen taksoja. Suoritteen 

tilaajalle ne toki ovat kustannuksia. Tässä tekstissä niitä käsitellään kustannuksina ja 

puhutaan käyttöpaikkahinnasta, kun kaikkien tarvittavien suoritteiden erät on laskettu 

yhteen. Haastattelujen mukaan taksat ovat suuntaa antavia, jollekin leimikolle ne voivat 

olla oikeasti kustannuksia ja toiselle taksoja. 

 

Metsähakkeen eri jakeiden tuotantokustannuksien laskemiseen on julkaistuja  laskureita 

(Bioenergia-verkkopalvelu 2010).  Laskureiden avulla on laskettu eri tuotantoketjujen 
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käyttöpaikkahinnat metsähakejakeittain. Taulukossa 6 on Keski-Suomessa yleisimmin 

käytössä olevien ketjujen käyttöpaikkahinnat liitteiden 2-4 mukaisista leimikoista. Hinta 

riippuu leimikosta ja toimitusketjusta, tarkemmat jakaumat Pellin (2010, s.35-38) 

selvityksessä. 

 

Taulukko 6. Energiapuujakeiden käyttöpaikkahinnat.  

Energiapuujae Käyttöpaikkahinta Puunkorjuun osuus 

Hakkuutähdehake 12 €/MWh 27,5 % 

Kantomurske 16 €/MWh 46,1 % 

Pienpuuhake (30 dm
3
) 16 €/MWh 57,9 % 

 

Kuten taulukosta 6 nähdään, on puunkorjuu (kaatokasaus+metsäkuljetus) erittäin 

merkittävä kustannuserä, erityisesti nopeasti kasvavan pienpuuhakkeen osalta. 

 

Kemera-tuellisiin kohteisiin saa esimerkkileimikossa tukea noin 5,8 €/MWh. Tämä 

parantaa merkittävästi korjuun kannattavuutta tai metsänomistajalle jäävää korvausta. 

Usein molempia, koska usein tuet menevät ostajalle, joka tuen turvin voi maksaa hiukan 

parempaa kantorahaa. Kemera-tuki sotkee hintatietoisuutta, koska toiset ostajat jättävät 

tuet metsänomistajan haettaviksi ja toiset hakevat ne itse. 

 

Lopulta hankintaorganisaation kantorahan maksukykyä pienpuun tapauksessa on 

vaikeampi analysoida kuin hakkuutähteen ja kantojen tapauksessa. Pienpuun tapauksessa 

leimikkokohtaiset erot on merkittäviä ja on helppo löytää leimikoita, joiden korjaaminen 

ei kannata pelkästään 18 €/MWh porttihintaa vastaan. Jos toimintamallina käytetään 

Päijät-Hämeen MHY:n menetelmää missä kemera-tuki jää metsänomistajalle, on 

kantorahan maksukyky heikko ja ilmoitetut keskiarvot 1,35 €/MWh kokopuusta sekä 

2,45 €/MWh rangoista on hyvä korvaus tuen lisäksi. 

 

Kentän toimijoiden ehdoton enemmistö oli sitä mieltä, että paras olisi, kun tukia ei 

tarvittaisi ollenkaan ja puukauppa pyörisi markkinavetoisesti. Vaikka kemera-tuki sotkee 

hintatietoisuutta, on se monessa tapauksessa kuitenkin välttämätön toiminnan 

kannattavuudelle ja ilman tukia osa nykyisistä leimikoista jäisi korjaamatta nykyisellä 

porttihinnalla. Tukien kautta maksukykyä ei voida myöskään laittaa vain portille, koska 

silloin toiminta ohjautuisi vain kannattavimpiin jakeisiin, jakeiden kustannuserojen takia. 
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Tämän vuoksi tukia on kohdennettava jakeittain metsähakkeen toimitusketjuun ja lisäksi 

portille. Toimintamallit saisivat tukien hakemisen osalta olla kuitenkin yhtenevät kaikilla 

toimijoilla.  

 

Kauko- ja metsäkuljetusmatkat vaikuttavat oleellisesti metsähaketoimitusten 

kannattavuuteen. Metsähakejakeille on esitetty käyttöpaikkahinta kantorahoineen 

kaukokuljetusmatkan funktiona neljälle eri metsäkuljetusmatkalle. 

Metsäkuljetusmatkoina on käytetty 150, 250, 350 ja 500 metriä. Kantorahoina on 

käytetty taulukon 5 mukaisia arvoja. Usein laskelmia näkee ilman kantorahaa, koska 

kantorahatieto on niin huonosti tilastoitu. Koska energiapuusta on kuitenkin maksettava 

selkeä rahallinen korvaus, on tarkasteluissakin syytä käyttää ainoaa julkaistua 

kantorahatietoa, kantorahattoman tarkastelun sijasta. 

 

Kuvassa 22 on hakkutähdehakkeen kannattavuusvertailu. Hakkuutähdehakkeen toimitus 

on nykyisellä porttihinnalla kannattavaa jopa 200 km kaukokuljetusmatkalta. Arvojen 

laskemisessa on käytetty latvusmassahake-laskuria (Bioenergia-verkkopalvelu 2010) 

liitteen 2 mukaisilla leimikkotiedoilla. 

 

Kuva 22. Hakkuutähdehakkeen käyttöpaikkahinta kantorahoineen välivarastohaketusketjulle. 

Metsäkuljetusmatkoina on käytetty 150, 250, 350 ja 500 metriä. Kaukokuljetusmatkoina 40, 70, 100, 

150 ja 200 kilometriä. 

 

Kuvassa 23 kauko- ja metsäkuljetusmatkojen vaikutus kantomursketoimitusten 

kannattavuuteen. Nykyisellä porttihinnalla kantomurskeen toimitus näyttää kannattavalta 

150 metrin metsäkuljetusmatkalla noin 90 kilometrin etäisyydelle ja 250 metrin 

metsäkuljetusmatkalla noin 60 kilometrin etäisyydelle. Laskelmissa on käytetty 
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terminaalihaketusketjua, jossa palstalta terminaaliin on 20 km ja loppumatka on 

kaukokuljetusta murskeena terminaalista käyttöpaikalle. Vaaka-akselin kilometrimäärät 

ovat siis yhteismatka palstalta terminaaliin ja terminaalista käyttöpaikalle. Nykyisin 

Keski-Suomessa kannot kuljetetaan usein käyttöpaikkojen piha-alueille, jossa ne 

murskataan mobiilimurskaimilla. Terminaaliketjut ovat haastattelujen mukaan kuitenkin 

tulevaisuuden toimintamalli, kuljetusmatkojen pidentyessä. Arvojen laskemisessa 

käytetty kantomurske-laskuria (Bioenergia-verkkopalvelu 2010) liitteen 3 mukaisilla 

palstatiedoilla. Kaukokuljetusmatkat poikkeavat kahdesta muusta jakeesta, koska 

esimerkissä kannot menevät terminaalin kautta. 

 
Kuva 23. Kantomurskeen käyttöpaikkahinta kantorahoineen. Metsäkuljetusmatkoina käytetty 150, 

250, 350 ja 500 metriä. Kaukokuljetusmatka koostuu 20 km matkasta terminaaliin ja loppumatka on 

matka terminaalista käyttöpaikalle. Kokonaiskaukokuljetusmatkoina on käytetty 30, 50, 70, 100, 150 

ja 200 kilometriä. 

 

Pienpuun osalta on laskettu esimerkkiketjuna välivarastohaketusketju, joka on Keski-

Suomessa yleisin ketju. Kuvassa 24 esitetyissä laskelmissa palstan 

keskirunkotilavuutena on käytetty 40 dm3. Arvojen laskemisessa on käytetty 

kokopuuhake-laskuria (Bioenergia-verkkopalvelu 2010) liitteen 4 mukaisilla 

leimikkotiedoilla. Toimintamallilla, jossa pienpuusta maksetaan taulukon 5 mukainen 

kantoraha ja kemera-tuet jäävät metsänomistajalle, on kokopuuhakkeen toimittaminen 

kannattavaa 150 metrin metsäkuljetusmatkalla noin 90 kilometrin päähän ja 250 metrin 

metsäkuljetusmatkalla 60 kilometrin päähän. Kemera-tuen voi hakea myös 

hankintaorganisaatio ja tämä voi muuttaa kannattavuutta oleellisesti, riippuen 

tukikäytännön vaikutuksesta kantohintaan. Keskirunkotilavuuden kasvaminen parantaa 

myös kannattavuutta. 
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Kuva 24. Pienpuun (40 dm
3
) käyttöpaikkahinta kantorahoineen. Metsäkuljetusmatkoina käytetty 150, 

250, 350 ja 500 metriä. Kaukokuljetusmatkoina 40, 70, 100, 150 ja 200 kilometriä. 

 

Pöyryn tekemän Kainuun biomassaterminaaliverkostoselvityksen mukaan yhdistetty 

auto-junakuljetus tulee kannattavaksi vaihtoehdoksi hakkuutähteiden osalta 

kaukokuljetusmatkan ylittäessä 150 km, kantojen osalta kaukokuljetuksen ylittäessä noin 

70 km ja pienpuun osalta kaukokuljetuksen ylittäessä 120 km (Pihlajamäki ja Salo 

2010). Junakuljetuksesta tulee kustannuksia noin 0,017 €/(m3*km) = 0,0085 

senttiä/(MWh*km) (Lähdevaara et al, 2010), jolloin kustannussuorat loivenevat 

oleellisesti junakuljetukseen siirtymisen jälkeen. 

 

Verotuksen, päästöoikeuden hinnan nousun ja syöttötariffin myötä puustamaksuhalu 

sekä – kyky nousevat merkittävästi. Noin kahden euron korotus porttihintaa toisi 

nykyisellä kustannusrakenteella kaikki jakeet kannattaviksi jopa 200 km toimitussäteeltä. 

Tietysti hinnoittelu olisi hyvä tehdä jakeittain, koska jakeiden välillä on merkittävät 

kustannuserot.  
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6. METSÄHAKELIIKETOIMINTA 
 

Luvussa 5 esitettyjen reunaehtojen rajoittaman liiketoiminnan tarkastelu on tässä 

tutkimuksessa suoritettu nykyisen liiketoiminnan ja tulevaisuuden liiketoiminnan 

näkökulmasta. 

6.1 Liiketoimintaympäristö 

 

Liiketoimintaympäristön osalta keskeisiä ajureita ovat energiapoliittiset päätökset ja 

pääosin metsäteollisuuden hallitsemien puunhankintaketjujen käyttäytyminen. 

Perinteisesti puukauppaa on hallinnut suuret metsäyhtiöt ja hankintaketjut ovat olleet 

tiukassa kontrollissa. Energiapuun osalta on havaittavissa selkeää aktivoitumista myös 

metsäteollisuuden ulkopuolelta ja erityisesti energiantuottajat haluaisivat siirtää 

energiapuun hankinnan pois metsäteollisuuden piiristä (Ryymin et al 2008). 

 

Jos metsäteollisuus on jatkossa entistä kiinnostuneempi myös energiapuujakeista, 

vaikuttaa se merkittävästi metsäteollisuuden ulkopuolisiin polttolaitoksiin. Kilpailun 

kannattavimmista jakeista oletetaankin kovenevan. 

 

Toimialan menestystekijöitä 

Tuotannon tekijöiden osalta työvoiman saanti on tulevaisuudessa suuri haaste, jonka 

voittamiseksi on tehtävä töitä jo nyt. Raaka-ainevarat ovat Keski-Suomen ja koko 

Suomen osalta merkittävä resurssi. Pitkät kuljetusmatkat syövät toimialan 

kannattavuuden nopeasti ja raaka-aineen läheisyys on ehdoton kilpailuetu. Jatkossa 

voitaneen nähdä myös tehdasintegraatteja, joissa yksittäisen tuotteen volyymi on paljon 

pienempi mutta tuotetaan nykyistäkin useampaa tuotetta. Tällä voidaan tarkoittaa 

perinteisten yhdistelmien sellu, paperi, sähkö ja lämpö yhdistämistä pyrolyysiöljyn, 

biodieselin, muiden kemikaalien ja vaikkapa torrefioidun puupelletin valmistamiseen. 

Näin yksittäisen tuoteryhmän pienentämisellä siirryttäisiin puun kaikkien jakeiden 

hyödyntämiseen paikallisesti ja kuljetettaisiin entistä enemmän jalosteita raaka-

ainekuljetusten sijaan. 

 

Infrastruktuurissa tilanne voisi olla parempi. Toiminta selkeästi tarvitsee terminaaleja, 

kuten myöhemmissä kappaleissa todetaan. Terminaaliverkostossa voisi olla mukana 

myös julkiset toimijat ja erityisesti verkoston käyttöasteen turvaaminen on tärkeää 
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kehitystyössä. Tietojärjestelmissä kehitystyö on aivan kesken. Kolmannen osapuolen 

tarjoama järjestelmä helpottaisi moniasiakkuutta ja tiedon kulkua. Puukaupan nettiversio 

on myös vasta valmisteilla, joka sekin yhden toimijan näkökulmasta. 

 

Tietovarojen suhteen erityisesti Keski-Suomi on hyvässä asemassa. Alueella on paljon 

tutkimuslaitoksia kuten VTT ja JAMK luonnonvarainstituutti. Lisäksi merkittävää 

tutkimusta on esimerkiksi Vapolla ja Jyväskylän yliopistolla. Näiden voimavarojen 

hyödyntämisessä on varmasti töitä ja suhteista yritystoimintaan saa kokonaisen oman 

tutkimuksen. Erityisesti on mietittävä miten nykyisille resurssialustoista saadaan 

tuotettua tulevaisuuden rakennettu kilpailuetu (kts. luku 3.2). Onko ammattikorkeakoulu 

sopiva taho linkittämään tietoa tuottavan ja hyödyntävän alajärjestelmän? Pystyykö 

ammattikorkeakoulu linkittämään yhteen erilaisuuden ja auttamaan verkostoja luomaan 

yhteisiä tavoitteita? Keski-Suomessa on resursseja mutta keskeistä on kuka yhdistelee 

niistä uusia kombinaatioita. 

 

Lähi- ja tukialat pitävät sisällään myös hankkijat ja merkitystä voidaan katsoa myös 

asiakkaiden näkökulmasta. Lähi- ja tukialat ovat olleet puun ympärille rakentuneessa 

liiketoiminnassa erittäin tärkeitä jo pitkään. Suomen ja erityisesti Keski-Suomen 

menestymistä selittää kehittynyt puunjalostus ja sen sivussa kasvanut puupolttoaineiden 

käyttö. Jatkossakin tämä näkökulma on erittäin tärkeä ja jopa osittain samoista raaka-

aineista kilpailevat toimijat on nähtävä myös lähialoina, joista voi olla hyötyä toisilleen. 

Metsähakeliiketoiminnan lähialana voidaan pitää ainespuutoimituksiin liittyvää 

liiketoimintaa, jotka ovat jopa ”elimellisesti” yhdessä. Onkin erittäin tärkeää, että 

erilaiset käyttöpaikat säilyvät ja raaka-aineen toimittamiseen keskittyneet arvoketjun osat 

voivat saada synergiaetua. Energiapuuta ostavat laitokset ovat vaativia kohteita haketta 

toimittaville yrityksille, koska kustannuskuri on tiukkaa. Nykyinen energiapuun 

hyödyntämisen laajeneminen voikin poikia merkittäviä innovaatioita myös ainespuun 

yhteyteen sekä laitetoimitusten alalle. 

 

Laitetoimittajille energiapuuta korjaavat yritykset näyttäytyvät haastavina asiakkaina ja 

näin innovaation ajureina. Laitetoimittajat ovatkin yksi mahdollisista suurista hyötyjistä 

metsähakeliiketoiminnan kehittyessä. Innovaatioprosessissa asiakkaiden läheisyys on 

tärkeää. Toisaalta vahva suomalainen laitevalmistus hyödyntää metsähaketoimituksiin 

erikoistuneita arvoketjuja, koska läheisten hankkijaorganisaatioiden on helppo tuoda 
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kotimarkkinoille uusimmat menetelmät testattavaksi ja toisaalta kartoittaa asiakkaiden 

tarpeita. Laitevalmistus ei hyödy ainoastaan toimitusketjuihin toimitettavista laitteista, 

vaan myös energian tuotantoon kehitettävissä laitteet tulevat kannattavuuden myötä 

halutummiksi. Suomessa onkin esimerkiksi hyvin kehittynyt CHP-laitteiden valmistus, 

joiden edelleen kehittymiseksi kotimainen metsähakkeen ja myös muun biomassan 

laajeneva käyttö on eduksi. 

 

Valtiovallan merkitys on metsähakealalla suuri. Valtiovalta pyrkii vaikuttamaan neljään 

perustekijään ja erityisesti kysyntäolosuhteisiin yritetään tuoda nostetta uusien 

tukimuotojen kautta, todennäköisesti maksuhalu laitosten portilla voi kohota sekä 

korjuutuki tietyille jakeille laajeta. Toimintaa ohjataan myös verotuksellisin keinoin ja 

aiempi päätös päästökaupasta on toimialaan syklisesti vaikuttava. Tästä näkökulmasta 

toimiala on erittäin suotuisassa asemassa ja toiminta kasvaa sekä kehittyy. 

 

Sattuman merkitys toimialalle on ollut suuri. Ilmastomuutoksen nousu agendalle ja sen 

johdosta rakennettu päästökauppajärjestelmä ovat olleet erittäin merkittäviä ajureita. 

Toisaalta teknologiset läpimurrot energia-alalla, kuten fuusioenergia tai uudenlaiset 

biomassat, kuten levät, voivat vaikuttaa toimintaan hyvinkin dramaattisesti. Levät 

pystyvät hyödyntämään fotosynteesissä jopa 3 % auringon energiasta, kun puut pystyvät 

hyödyntämään noin 0,6 %. 

 

Kotimainen kysynnän taustalla, varsinkin Keski-Suomessa, on pitkä puunjalostuksen 

historia. Metsähakkeen kysynnässä on nähtävissä selvää kasvua ja kysynnän 

turvaaminen onkin valtiovallan tärkeimpiä tehtäviä mutta samalla on huolehdittava muun 

puunjalostuksen kilpailukyvyn turvaamisesta, synergiaedunkin vuoksi. 

 

Kuvassa 25 on liiketoimintaympäristön tekijät vedetty yhteen SWOT-analyysin 

mukaiseen esitysmuotoon. 
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Heikkoudet 

Vanhat toimintamallien lukkiumat. 

Pienyritykset => paljon sopimuksia. 

Metsäomaisuuden pirstaleisuus ja  

pienet leimikot. 

Vahvuudet 

Vahvat perinteet lähialoilla => 

oppiminen. 

Infrastruktuuri. 

Resurssit. 

Vahva T&K. 

Mahdollisuudet 

Sähkön hinnan nousu. 

Päästöoikeuden hinnan nousu. 

Suosiollinen tuki-/veropolitiikka. 

Uudet käyttökohteet. 

Uhat 

Öljyriippuva toimitusketju. 

Uudet edullisemmat biomassat. 

Muut uudet energiantuottomuodot, 

kuten fuusioenergia. 

Metsäteollisuuden dramaattinen 

kutistuminen => synergian menetys. 

Kuva 25. SWOT-analyysi liiketoimintaympäristöstä. 

 

Vertailua vaihtoehtoisiin käyttökohteisiin 

Polttolaitoskäytölle vaihtoehtoiset käyttökohteet ovat mielenkiintoinen asia kasvavan 

kysynnän myötä ja energiantuotannon lähialoina. Jos vaihtoehtoisissa käyttökohteissa 

koko arvoketjun bruttoarvo on suurempi, on metsähaketoimitusten arvoverkkoon 

mahdollista saada korkeampi korvaus per MWhhake. 

 

Keski-Suomen alueella kilpailevia käyttökohteita metsähakkeen polttolaitoskäytölle 

olisivat Metsäliiton ja Vapon biojalostamo sekä mahdollisen kuitupuun energiakäyttöön 

hakettamisen kautta paperiteollisuus. Toistaiseksi kuitupuuta menee vain vähän polttoon, 

koska kuitupuun hinta on liian korkea energiakäyttöön (Ihalainen ja Niskanen 2010). 

Energiakäyttö ja paperiteollisuus pitäisikin nähdä lähialoina, jotka voivat tukea toisiaan. 

Lisäksi mahdollinen puuhiilen ja torrefioidun hiilen valmistus voisi olla vaihtoehtoinen 

käyttökohde metsähakkeelle (Penttinen 2010b). Viimeksi mainitut jakeet olisivat lähinnä 

vientituotteita, koska suomalaisilla energiantuottajilla ei ole riittävää maksukykyä 

(Penttinen 2010b). 

 

Biojalostamon ja paperiteollisuuden lopputuotearvot verrattuna energiantuotantoon on 

otettu esitetty kuvassa 26. Taustat on selvitetty tarkemmin Pellin (2010) selvityksestä. 

Kuvasta 26 käy selvästi ilmi, että kansantaloudellisesti puu kannattaa käyttää ensin 

paperiteollisuuteen ja sitten energiaksi: biopolttoaineeksi tai sähkön- ja 
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lämmöntuotantoon. Todennäköisesti parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun 

toimialat tukevat toisiaan. 

 

Kuva 26. 1 TWh raakapuukäyttöä vastaavat tuotantomäärät ja lopputuotearvot. 

 

Kuvassa lopputuotehinta korreloi jalostusasteen nousuun mutta jalostusarvon nousua ei 

selvitetty. Prosesseissa tarvitaan samoja tai osittain samoja puujakeita mutta 

ulkopuolisen energian ja työvoiman määrä vaihtelee. Jalostusaste eron laskeminen toisi 

mielenkiintoista tietoa ja lisäksi puuhiilen sekä torrefioidun puupelletin lisääminen 

tarkasteluun. 

 

Tulevaisuuden trendinä paperin jalostusarvo on laskemassa ja energian nousemassa 

(Hetemäki 2009). Energianhinta nousee kasvavan kulutuksen ja päästökaupan 

seurauksena. Paikallisesti energiankulutuksen kasvun oletetaan jatkuvan ja vastaavasti 

puunkäytön metsäteollisuudessa pienenevän, koska paperin ja kartongin kysyntä siirtyy 

Aasiaan (Hetemäki ja Hänninen 2009). Näiden seikkojen vuoksi myös metsäteollisuus 

on kiinnostunut energiantuotannon lisäämisestä, mistä merkkinä ovat erityisesti 

biojalostamohankkeet. Myös kuitupuun käyttäminen energiantuotantoon voi jatkossa 

olla kannattavaa (Ihalainen ja Niskanen 2010). 

 

 

Raakapuu 

1 TWh = 0,5 milj.m
3 

Paperia ja kartonkia 

158 930 t 

Lopputuotearvo 

94 – 115 milj.€ 

Työllisyysvaikutus 

230-274 htv
 

Raakapuu 

1 TWh = 0,5 milj.m
3 

Sähköä ja lämpöä  

0,8 TWh 

Lopputuotearvo 

41-43 milj.€ 

Työllisyysvaikutus 

30-43 htv
 

Raakapuu 

1 TWh = 0,5 milj.m
3 

Biodieseliä 

49 – 75 t 

Lopputuotearvo 

57 - 88 milj.€ 

Työllisyysvaikutus 

15 -25 htv
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6.2 Keskeiset tunnusluvut metsähakeliiketoiminnassa 

 

Liikevaihto 

Metsähakeliiketoiminnassa liikevaihto on nykyisellä 1,5 TWh käytöllä noin 27 

miljoonaa euroa, jos metsähakkeen porttihintana käytetään 18 €/MWh. Vuonna 2007 

asetettiin 1 TWh lisäystavoite vuoden 2004 yhden terawattitunnin käytön pohjalta 

(Paananen 2007) mutta tavoitetta on tarkennettu syksyllä 2010 niin, että uusi 

kokonaiskäyttötavoite tulee olemaan 2,6 TWh vuoteen 2015 mennessä. Näin ollen 

voidaan edelleen puhua noin 1 TWh lisäystavoitteesta, jolloin kokonaisliikevaihto 

nykyisellä hinnalla kasvaa lähes 45 miljoonaan euroon.  Liikevaihdot on esitetty 

taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Polttoainetoimituksiin liittyvä liikevaihto metsähakkeen osalta. 

Metsähakepolttoainehuolto MWh Liikevaihto (€) 

Nykyinen käyttö 1 498 500 26 973 000 

Käytön lisäystavoite 1 000 000 18 000 000 

Yhteensä   44 973 000 

 

Energiantuotanto metsähakkeesta liittyy kiinteästi keskisuomalaiseen 

metsähakeliiketoimintaan, koska metsähake pääosin myös loppukäytetään maakunnassa.  

Kiinteistä puupolttoaineista polttolaitoskäytössä 18 % menee sähköntuotantoon loput 

lämmöntuotantoon. Keskisuomalaisissa laitoksissa sähköä tuotetaan hyötysuhteella 0,79 

ja lämpöä 0,81 (Lähde: Keski-Suomen energiatoimisto). Kun energiantuotannon 

liikevaihdon laskennassa käytetään kaukolämmön keskimääräisenä kuluttajahintana 

50,08 €/MWhth (Energiateollisuus 2010) ja sähkön kuluttajahintana  55,9 €/MWhe 

(Energiamarkkinavirasto 2010), saadaan taulukon 8 mukaiset liikevaihdot.  

Taulukko 8. Metsähakkeesta tuotettuun energiaan liittyvä energiantuotannon liikevaihto. 

Energiantuotanto MWh Liikevaihto (€) 

Nykyinen polttoainekäyttö 1 498 500 
 Tuotettua sähköä 213 000 11 923 000 

Tuotettua lämpöä 995 303 49 894 000 

  
61 897 000 

Polttoainekäytön lisäystavoite 1 000 000 
 Tuotettua sähköä 94 800 5 306 000 

Tuotettua lämpöä 664 200 33 296 000 

Yhteensä   38 602 000 
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Energiapuun osalta valtion maksamat tuet kemera-kohteiden osalta voivat parantaa 

liiketoiminnan kannattavuutta ja ovat näin oleellisia liiketoiminnalle (Ihalainen ja 

Niskanen 2010). Tukien voi ajatella parantavan liiketoimintaa myös välillisesti siten, että 

metsänomistajille maksettava korvaus on houkuttelevampi yhdessä tukien kanssa. Keski-

Suomen vuoden 2009 Kemera-tuet on taulukossa 9.  

 

Taulukko 9. Valtion maksamat Kemera-tuet Keski-Suomen alueen energiapuun korjuusta. 

  

Haketustuki 
(€) 

Energiapuun 
korjuutuki (€) 

Pinta-ala 
perusteinen 
tuki (3000 ha) 

2009 211 872 1 085 203 631 500 

 

Energiapuun korjuusta maksetut valtion tuet ovat vuonna 2009 olleet noin 1,9 miljoonaa 

euroa. Lisäksi merkittävä osa tuista on jäänyt maksettavaksi vuoden 2010 varoista. Tuet 

ovat metsänomistajille verottomia, hankintaorganisaatioille tuet voidaan katsoa myös 

verolliseksi tuloksi, riippuen verotoimistosta. 

 

Kuvassa 27 esitetyt ketjun vaiheiden liikevaihdot on arvioitu jakeiden käyttömäärän ja 

kappaleessa 3.3.3 esiteltyjen laskureiden avulla määritetyistä taksoista. Taksojen pitäisi 

sisältää yrittäjien katteet mutta kuten aiemmin on todettu, ovat esitetyt taksat kerätty 

empiirisestä aineistosta tietyissä tapauksissa. Polttoainetoimitusketjun 

kokonaisliikevaihto on 27 milj. €, samalla tämä liikevaihto on hankintaorganisaatioiden 

liikevaihto. Kokonaisliikevaihtoa tarkasteltaessa on huomioitava, että porttihintana on 

käytetty 18 €/MWh, vaikka hinta voi vaihdella jakeittain ja käyttöpaikoittain. Vuonna 

2009 vaihteluväli oli 14-20 €/MWh (Ojakoski 2009). Kaiken kaikkiaan liikevaihdot ovat 

karkeita arvioita yksittäisten hinta-arvioiden perusteella. Kannot ja hakkuutähde on 

laskettu juuri samalla tavalla, kuin kappaleessa 5.3.3 mutta pienpuun 

keskirunkotilavuutena on käytetty kappaleessa 5.3.3 käytettyjen tilavuuksien keskiarvoa 

eli 40 dm3. Kantorahatiedot ovat taulukon 5 mukaisia. 

 

Jokaisessa vaiheessa laskettu prosentuaalinen osuus tarkoittaa kyseisen vaiheen 

liikevaihdon osuus koko polttoainetoimitusketjun liikevaihdosta. Metsänomistajien 

osalta ei puhuta varsinaisesti liikevaihdosta mutta kantoraha on kuitenkin 

metsänomistajan osuus ketjuun tulevasta rahasta. Koska kantorahana on käytetty Päijät-

Hämeen MHY:n arvoja, on kemera-tuet laskettu metsänomistajien saataviksi. Huomion 
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arvoista on, että kyseisillä arvoilla laskettaessa metsänomistajat saavat tuista yhtä paljon 

rahaa kuin varsinaisena kantorahana. Energiantuotanto on laskettu vastaavasti kuin 

taulukossa 8. Nykyisen käytön ja lisäystavoitteen mukaiset lukemat saadaan kertomalla 

nykyiset liikevaihdot luvulla 1,66 eli lisäämällä liikevaihtoihin 66 %. 

 

 
Kuva 27. Liikevaihto polttoainetoimitusketjussa ja energiantuotannossa metsähakkeen osalta. 

 

Ihalaisen ja Niskasen (2010) tutkimuksessa CHP-tuotantokustannuksista keskimäärin 49 

% oli polttoainekustannuksia, vaihteluvälin ollessa 41-58 %. Toiseksi suurin erä oli 

pääomakustannukset 38 % eli energiantuotanto on hyvin pääomavaltaista. 

 

Kuvaa 27 tarkasteltaessa on syytä myös muistaa, että puunkorjuun ja kaukokuljetuksen 

osuus voi vaihdella paljonkin. Tämä tarkastelu on voimassa vain esimerkkileimikolle, 

nykyiselle jae jakaumalle ja kaukokuljetusmatkalle 45 km. Jatkossa 

kaukokuljetusmatkan keskimääräinen pituus tulenee olemaan pidempi ja pienpuuta 

kerätään entistä enemmän. 

 

Yritystoiminnan tunnuslukuja 

Kuvasta 27 nähdään eri toimintojen osuus koko ketjun kustannuksista. Siitä ei 

kuitenkaan nähdä sitä, kuinka kannattavaa mikäkin toiminto on niitä suorittaville 

yrityksille. Koska kannattavuus kertoo epäsuorasti yritysten neuvotteluvoimasta 

järjestelmän sisällä, on toimintokohtaisten tunnuslukujen tarkastelu mielekästä. Tietysti 

myös historiallinen kehitys on lukujen taustalla. 

Metsänomistajat 

 

Hakkuutähde 950 t€ 

Kannot 610 t€ 

Pienpuu  360  t€ 

 

Yhteensä 1 920 t€ 

Osuus 7,1 % 

 

Tuet 1 900 t€ 

Korjuuyritykset 

 

Hakkuutähde 2 520 t€ 

Kannot 3 470 t€ 

Pienpuu 2 280 t€ 

 

Yhteensä 8 270 t€ 

Osuus 30,6 % 

Haketusyritykset 

 

Hakkuutähde 2 920 t€ 

Kannot 1 520 t€ 

Pienpuu 725 t€ 

 

Yhteensä 5 165 t€ 

Osuus 19,1 % 

Kuljetusyritykset 

 

Hakkuutähde 2 120 t€ 

Kannot 1 680 t€ 

Pienpuu 590 t€ 

 

Yhteensä 4 390 t€ 

Osuus 16,3 % 

Hankintaorganisaatiot 

(muut kulut eli organi-

sointikustannukset) 

 

Hakkuutähde 1 530 t€ 

Kannot 840 t€ 

Pienpuu 520 t€ 

 

Yhteensä 2 890 t€ 

Osuus 10,7 % 

Energiantuottajat 

 

Sähkö 11 923 t€ 

Lämpö 49 894 t€  

 

Yht.   61 818 t€ 

Ketjun 

kustannukset 

(ilman organisoin- 

tikustannuksia) 

 

Yhteensä 19 745 t€ 

Osuus 73,1 % 

Hankitanorganisaatiot 

 

Liikevaihto  27 000 t€ 

Osuus 100 % 

 

Kustannusten osuus 

83,8 % 

Polttoainekust./LV 

43,6 %  
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Keskeisin tarkastelun alainen tunnusluku on käyttökateprosentti. Käyttökateprosenttia 

tarkastelemalla poistuu yritysten erilaisesta kasvuhalukkuudesta aiheutuvat 

eroavaisuudet verrattuna liikevoittoprosenttiin, johon poistot vaikuttavat oleellisesti. 

Luvut taulukkoon 10 on otettu toimialaraportista (Alm 2009) ja Biomassaliiketoiminta 

selvityksestä (Pelli 2010). 

 

Taulukko 10. Yritystoiminnan tunnuslukuja arvojärjestelmän yrityksistä. Tunnuslukujen alla oleva 

sarake on jaettu kolmeen sarakkeeseen seuraavasti: a. Keskiarvo (Alm 2009), b. Mediaani (Alm 2009) 

ja c. Keskiarvo (Pelli 2010). 

 
Käyttökate % Liikevoitto % 

Kokonais- 

po.tuotto% 

Velkaan-

tumisaste 

Omavarai-

suusaste 

 a b c a b c b c b c b c 

Koneyrit. 19,8 22,0 16,4 8,6 7,6 0,5  8,9 5,5 31,8 74,7 21,7 11,9 

Haketusyrit. 10,7 21,7 33,8 7,7 8,7 16,5 11,1 15,9 38,9 101  11,2 24,2 

Kuljetusyrit.   8,25   2,4  6,3  43,8  4,6 

Hankintaorg.   7,2   5,7  12,5  68,4  42,0 

Energiantuot. 21,7 23,2  8,8 10,2  5,3  109,4  19,0  

 

Taulukossa 10 on merkille pantavaa, että keskiarvoistaminen peittää, varsinkin 

sarakkeen c pienen otoksen vuoksi, oleellista informaatiota. Lukuarvojen merkitystä 

täytyy miettiä kvalitatiivisemmin. Laajempi tutkimus ketjun vaiheisiin jäävän katteen 

selvittämiseksi olisi mielenkiintoinen mutta vaatisi pääsyn yritysten tilinpäätöstietoihin 

ja energialiiketoiminnan erottelemista muusta liiketoiminnasta. Objektiivinen tieto 

liiketoiminnan keskimääräisestä kannattavuudesta ketjun eri kohdissa edistäisi 

kannattavuusongelmien ratkaisemista esimerkiksi Koneyrittäjien ry:n esille nostamien 

ongelmien kohdalta. Tosin arvojärjestelmän jäsenillä on perinteisestä 

metsäteollisuudesta poiketen parempi mahdollisuus päästä mukaan arvoketjun muihin 

tuottoihin yritysyhteistyön kautta. 

 

Energiantuottajien tunnuslukuja on vaikea selvittää voima- ja lämpölaitosten osalta, 

koska yhtiörakenteet ovat monimutkaisia. Esimerkiksi voimalaitosyhtiö voi myydä 

Mankala-periaatteen mukaan energiaa emoyhtiölleen omakustannushintaan ja emoyhtiön 

tilinpäätöksissä on mukana energian siirto sekä mahdollisesti vesihuoltoa tai öljyllä 

toimivia aluelämpölaitoksia. Toimialaraportissa on tunnusluvut vain lämpöyrittäjille, 

joissa niissäkin tulot voidaan jakaa polttoainetoimitusten yhteydessä osakasyrityksille ja 
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varsinainen lämpöyritys tähtää nollatulokseen. Toimialaraportin mukaan lämpöyritysten 

kannattavuus on parantunut viime vuosina. Lämpöyritykset ovat erittäin velkaantuneita. 

 

Energiapuun hankintaan erikoistuneen hankintayhtiöt ovat tehneet taloustaantumankin 

aikaan positiivista tulosta, tosin aloittavat yritykset ovat tehneet ensimmäisinä 

toimintavuosinaan hieman tappiota. Energiapuualalla hankintayritysten kasvu on ollut 

nopeaa. Varsinkin uudet hankintayritykset ovat kasvattaneet liikevaihtoaan todella 

nopeasti, suurimmillaan lähes 200 % vuodessa. Merkille pantavaa on, että 

käyttökateprosentti on hankintayhtiöiden tapauksessa käytännössä yhtenevä 

liikevoittoprosentin kanssa. Tämä johtuu pääosin siitä, että hankintayrityksillä ei ole 

merkittäviä poistoja. Käyttökate- ja liikevoittoprosentti liikkuu noin 6-12 % luokassa. 

Sijoitetun pääoman tuotto vaihtelee 10 prosentista jopa 50 prosenttiin eli on jopa erittäin 

korkealla tasolla. Merkille pantavaa on, että osalla yrityksistä suhteellinen 

velkaantuminen on hyvin alhaisella tasolla ja samalla omavaraisuus hyvällä tasolla, 

keskimäärin velkaantumisaste on kuitenkin korkea. Toimialaraportista ei ole saatavana 

vertailulukuja tälle ryhmälle. Metsäteollisuuden hankintayhtiöiden tunnuslukuja ei ole 

saatavissa tai niiden vertailtavuus on vaikeaa mahdollisten konsernin sisäisten 

järjestelyjen takia. 

 

Kuljetusyritysten tietoja oli heikosti löydettävissä, koska yritysmuoto ei usein ole 

osakeyhtiö. Otoksessa on ainoastaan kaksi turvetta ja haketta ajavaa yritystä. 

Kuljetusyritysten käyttökate vaikuttaisi olevan koneyrityksiin ja haketusyrityksiin 

verrattuna alhainen. Liikevoittoprosentti on myös alhainen. Suhteellinen velkaantuminen 

on hallinnassa, reilut 40 % mutta omavaraisuusaste on todella alhainen. Sinkon (2008) 

selvityksessä puutavarakuljetukset olivat kaikkein heikointen kannattava kuljetuslaji. 

Sijoitetun pääoman tuoton keskiarvo oli 15,19 %, kun se parhaalla kuljetuslajilla oli 

32,08 %. Tämän selvityksen yrityksillä sijoitetun pääoman tuoton keskiarvo oli 7,55 % 

eli merkittävästi Sinkon otosta huonommat arvot. Kun vielä muistetaan kuljetusalan 

kannattavan yleisesti huonosti (Kujansuu 2010), ei puukuljetusten tilanne näytä 

houkuttelevalta. 

 

Haketusliiketoiminta on ollut voimakkaassa kasvussa viimeiset vuodet. Liikevaihto on 

kasvanut isoillakin yrityksillä jopa 60 %, suurimpien kasvuprosenttien ollessa reilusti yli 

100 %. Haketusyritykset ovat onnistuneet taantumankin aikana kaikki pitämään 
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toimintansa tuloksellisena. Käyttökateprosentti vaihtelee noin 15 prosentista jopa yli 60 

prosenttiin, pääosalla välillä 15-35 % eli vastaa käytännössä puunkorjuun koneyrityksiä, 

vaikka todella korkeisiin yksittäisiin tuloksiin on päästykin. Liikevoittoprosentti on 

huomattavasti käyttökateprosenttia alhaisempi, vaihdellen muutamasta prosentista jopa 

yli 30 prosenttiin. Kokonaispääoman tuotto on ketjun kahden parhaan joukossa. 

Haketusyritykset ovat erittäin velkaantuneita ollen ketjun velkaantunein osa, johtuen 

liiketoiminnan voimakkaasta kasvamisesta. Yritysten välisen vertailun tekee 

ongelmalliseksi raaka-aineen omistajuuden aiheuttama liikevaihdon vaihtelu. Yrityksillä, 

jotka hankkivat haketettavaa raaka-ainetta merkittävästi myös omaan omistukseen, 

liikevaihto on haketettua raaka-ainemäärä kohden korkeampi. Toimialaraportin (Alm 

2009) mukaan aine- ja tarvikekäytön suhteellinen osuus on ollut laskussa, mikä viittaa 

entistä suuremmissa määrin muiden omistaman raaka-aineen hakettamista. 

Toimialaraportin käyttökateprosentissa on keskiarvon ja mediaanin välillä todella suuri 

ero mikä selittynee toimijoiden koon polarisoitumisella.  Isoja toimijoita on vähän mutta 

koko on moninkertainen pieniin verrattuna. Toimialaraportin mukaan liiketulos- ja 

käyttökateprosentti ovat huolestuttavasti laskussa, joka on todennäköisesti seurausta 

kiristyvästä kilpailusta. Toimialaraportin tilastossa suhteellinen 

velkaantuneisuusprosentti on huomattavasti tähän tarkasteluun otettuja yrityksiä 

alhaisempi. Vuotta aiemmin, vuonna 2007, suhteellinen velkaantuneisuusprosentti on 

ollut 66,8 %, joten muutos on erittäin merkittävä.  

 

Koneyritysten tunnusluvuissa hajonta on hyvin suurta, toki myös yritysten koko ja osuus 

ainespuun suhteessa energiapuuhun vaihtelee paljon. Taloustaantuma iski koneyrityksiin 

rajusti ja varsinkin vuonna 2008 osa yrityksistä teki tappiota. Käyttökateprosentin 

voidaan sanoa vaihtelevan 15-30 prosentin välillä. Liikevoittoprosentti eroaa 

huomattavasti käyttökateprosentista, vaihdellen muutamasta prosentista noin 15 

prosenttiin. Huonoimmillaan liiketoiminta on ollut tappiollista. Osuuspankkien 

keskusosakepankin laskemien mukaan puunkorjuun liikevoittoprosentti on laskenut 

vuoden 1997 6 %:sta 2,5 %:tiin vuoteen 2005 mennessä (Koneyrittäjät ry 2007). 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on muutamasta prosentista noin 25 prosenttiin. 

Suhteellinen velkaantumisaste on korkea, vuonna 2008 kolmella viidestä suhteellinen 

velkaantumisprosentti on ollut noin 70 % tai yli. Toimialaraportissa (Alm 2009) 

energiapuun korjuuseen erikoistuneet yritykset kuuluvat energiapuuyrittäjäryhmään. 

Tämä ryhmä on pärjännyt tunnuslukujen valossa tämän tutkimuksen otosta selvästi 
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paremmin. Selityksenä voi olla se, että energiapuuryhmässä on puunkorjuuyrityksiä, 

jotka ovat liikkeellä kevyemmällä/vanhemmalla kalustolla, kuten velkaantumisasteesta 

voisi päätellä ja mahdollisesti tekevät töitä paremmilla taksoilla. Sillä kenelle töitä tekee, 

näyttäisi olevan vaikutusta taksoituksen kannattavuuteen (Lähde: koneyrittäjille 

suunnattu kysely). Toimialaraportin mukaan puunkorjuun kannattavuus on 

huolestuttavasti laskussa. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ylivoimaisesti suurin absoluuttinen (euromääräinen) 

voitto läpi virtaavaa raaka-ainemäärää kohden jää hankintayhtiöille ja kuljetusyrityksille 

kaikkein vähiten, jos voitto lasketaan (toimijan osuus koko ketjun liikevaihdosta [kuva 

27])*(liikevoitto%).   Puunkorjuuseen keskittyneet koneyritykset saavat toiseksi eniten, 

jos käytetään toimialaraportin arvoja mutta toisaalta Koneyrittäjät ry kyselyssä valitetaan 

toiminnan olevan kannattamatonta ja tilanne vaikuttaa yhtä huonolta viiden 

keskisuomalaisen yrityksen ”pistokokeessa”. Toimialaraportin tietoja käyttäen 

haketustoiminnasta jää hieman vähemmän absoluuttista voittoa kuin puunkorjuusta. 

Järjestys on sama, jos vertailussa käyttökate-%. Käytännössä energiapuun korjuu ja 

haketus näyttävät toimialaraportin valossa kuitenkin yhtä kannattavilta ja ovat muutenkin 

vertailukelpoisia toimialoja. Tarkastelussa on kuitenkin syytä huomata otoksen pieni 

koko ja vaikeudet hankintaorganisaatioiden sekä energiantuottajien tietojen 

hankkimisessa. 

 

Kattava tarkastelu koko ketjun kannattavuuksista olisi mielenkiintoinen tarkastelukohde. 

Pk-bioenergia toimialaraportin lisäksi tarvittaisiin samanlaajuinen tarkastelu 

energiantuottajille ja hankintaorganisaatioille. Tarkastelun tavoitteena ei voi olla 

liikevoittoprosenttien harmonisointi, vaan avoimuuden lisääminen. Toimialakohtaiset 

erot kannattavuuksissa tulevat säilymään esimerkiksi luvussa 6.3 esitettyjen 

kilpailuvoimien vahvuuksien eroista. 

6.3 Metsähakeliiketoiminnan arvojärjestelmä 

 

Metsähakeliiketoiminnassa mukana olevien toimijoiden kirjo on laaja. Samojakin 

arvotoimintoja suorittavat toimijat vaihtelevat niin arvotoimintojen koostumuksen kuin 

liiketoiminnan koon osalta. Osalle toimijoista metsähake on päätoimiala ja toisille yksi 

monista toimialoista, usein vielä liikevaihdollisesti pieni osa. 
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Liiketoiminnassa mukana olevien toimijoiden erilaisuuden lisäksi toimitusketjujen laaja 

valikoima lisää kentän heterogeenisyyttä. Parasta ketjua ei ole, vaan toimitusketjujen 

käyttö vaihtelee tilannekohtaisesti ja kenttä pysynee monimuotoisena. Toimitusketjuista 

on kattavaa tutkimusta, erityisesti Metsäteho Oy:n Kalle Kärhä ja VTT on julkaissut 

useita tutkimuksia.  

 

Arvoketju poikkeaa toimitusketjusta siten, että arvoketjutarkastelussa keskitytään ketjun 

jäsenten suorittamien toimintojen toimitusketjun varrella luomaan arvoon, joiden summa 

on koko arvoketjun luoma arvo.  Arvoketjun ulkoasu on toimitusketjun kaltainen mutta 

huomio kiinnitetään laajemmin toimintoihin ja yritysten toimintojen vaikutuksiin 

arvoketjun muihin jäseniin.  Kuvassa 28 Ryymin et al(2008) tutkimuksessa kuvattu 

ainespuun arvoketju ja metsäenergian asema ketjussa. Tarkastelu ulottuu 

loppukäyttäjälle asti. Arvoketjutarkastelussa tarkastelu voidaan pysäyttää myös 

energiantuotantolaitoksen portille, joka on polttoainetoimitusketjun asiakas. 

Loppukäyttäjä on koko energiantuotantoketjun asiakas. 

 

Kuva 28. Ainespuun arvoketju ja energiantuotannon asema ketjussa. (Ryymin et al 2008) 

 

Perinteisesti metsäteollisuus eli puusta valmistettavan tuotteen valmistuksesta vastaava 

arvoketjun osa on ohjannut hyvin vahvasti raaka-aineen liikettä kannolta tehtaalle ja 

polttolaitokselle saakka, sekä valmistamiensa tuotteiden kuljetusta omille asiakkailleen. 

Energiapuu on käsitelty ainespuun ohessa ja päätökset energiapuun käytöstä ovat tehneet 

muuhun puunjalostukseen keskittyneet yritykset. Metsäenergian logistiikan osalta 

metsäteollisuuden toimijat eivät aina pyri niin tarkkaan ohjaukseen, kuin ainespuun 

osalta, vaan toimintamallissa haetaan uudenlaisia käytänteitä. 
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Nykyisin kentällä on myös vahvasti energiapuun hankintaan keskittyneitä 

hankintaorganisaatioita. Uusien hankintaorganisaatioiden tulo markkinoille ja varsinkin 

”puhtaiden” energiapuuleimikoiden hakkaamisen lisääntyminen on muuttanut 

arvoketjua. Toimitusketju itsessään ei paljoakaan muutu mutta ketjun jäsenten 

arvotoiminnot ovat osittain muuttuneet ja sitä myötä arvoketju. Voidaankin sanoa, että 

energiapuun arvoketjut ovat eriytyneet osittain ulos metsäteollisuuden arvoketjusta, ollen 

silti erittäin läheisesti tekemisissä. 

  

Metsähakeliiketoiminnan verkosto on mahdoton kuvata yhdessä kuvassa, vaan toiminto 

täytyy purkaa auki pienempiin osiin. Laajaan yleiskuvauksen apuna voidaan käyttää 

kuvassa 29 olevaa metsähakeliiketoimintaverkon osakuvausta. Metsähakevirtojen 

tarkastelu antaa hyvän yleiskuvan arvoketjun jäsenten suhteista toisiinsa. 

Materiaalivirran avulla voi päätellä yritysten rajapintoja ja yritysten välisiä suhteita. 

 

  

Kuva 29. Metsähakevirtojen yleiskuvaus. 

 

Kuvassa 29 merkille pantavaa on haketuksen keskittyneisyys. Isotkin organisaatiot 

käyttävät maakuntatasolla käytännössä yhtä tai paria isoa haketusyritystä 

metsähakkeidensa tuotannossa. Hakkurit saattavat toimia hankintaorganisaatioille 

maakuntarajojen ulkopuolellakin, mikä lisää hakkuriliiketoiminnan keskittyneisyyttä 

entisestään. Murskauksen osalta tilanne on samanlainen. Toki haketusyritystenkin koko 
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ja toimintamalli vaihtelee. Isoilla haketusyrityksillä asiakkaita voi olla jopa satoja ja 

toiminta-alue voi olla puolet koko Suomesta. Tärkeimmät kilpailijat tällaisille yrityksille 

ovat toiset yhtä laajalla alueella operoivat yritykset, joita on muutama koko Suomessa. 

Pienet, lähinnä traktorihakkuria käyttävät yritykset, voivat tehdä lähes kaiken työn 

yhdelle toimeksiantajalle esimerkiksi yhdelle lämpölaitokselle tai pieninä erinä usealle 

toimeksiantajalle.  

 

Metsähakkeen kuljetus on usein haketusyritysten sisäistä toimintoa omilla ja 

alihankkijoiden hakeautoilla, koska hankintaorganisaatiot tilaavat haketusyritykseltä 

haketuksen ja kuljetuksen. Tämän toimintamallin yleisyyttä selittää tienvarsihaketuksen 

korkea suhteellinen osuus sekä hakkurin ja kuljetuskaluston työskentelyn yhteen 

sovittamisen järjesteleminen. Kantojen kuljetuksessa käytetään paljon 

terminaalimurskausta, jolloin kaukokuljetuksesta voi huolehtia haketusyrityksestä 

erillinen kuljetusyritys, raaka-aineen omistajan ohjaamana. Jos haketusta tehtäisiin 

enemmän terminaaleissa, voisi haketusyrityksistä erillisten hakkeenajossa olevien 

kuljetusyritysten määrä kasvaa merkittävästi. Tällöin autoja voitaisiin myös ohjailla 

raaka-aineen omistajan logistiikkakeskuksen toimesta, kuten turpeen osalta tehdään. 

Tosin tällä hetkellä on kentällä vahvistumassa malli, jossa haketusyritys saa entistä 

enemmän vastuuta raaka-aineen logistiikasta aina tienvarresta polttolaitoksen portille 

saakka. Voidaan puhua niin sanotusta alueyrittäjä tai aluehakkurimallista. 

 

Voima- ja lämpölaitosten osalta on merkillepantavaa polttoaineen toimittajien 

lukumäärä. Toimittajien lukumäärä vaihtelee laitoksen aseman mukaan. Lämpöyrittäjän 

laitos on erilaisessa asemassa kuin suuri energiayhtiön laitos, ja tehdasintegraatin laitos 

voi muista toimijoista poiketen luottaa lähes pelkästään omistajayhtiönsä energiapuun 

hankintaan. Runsas toimittajamäärä lisää luonnollisesti laitosten vaihdantakustannuksia 

ja tuo haasteita vastaanottologistiikkaan. 

 

Myös koneyritysten osalta on tapahtunut muutoksia perinteisestä yhden moto-ajokone-

ketjun yritysten sopimuksista. Kentällä on yleistynyt niin sanottu alueyrittäjämalli, jossa 

hankintaorganisaatio ostaa koko alueen puunkorjuun yhdeltä yritykseltä, joka puolestaan 

voi ostaa osan toiminnoistaan alihankintana muilta koneyrityksiltä. Esimerkiksi 

toimialaraportissa (Alm 2009) on tehty havainto ulkoisten palveluiden merkittävästä 

kasvusta energiapuun korjaamisesta huolehtivien yritysten keskuudessa. 
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Alueyrittäjämallilla on päästy laajempiin kokonaisuuksiin sopimusneuvottelujen osalta 

sekä siirretty työn organisointia osittain koneyrittäjien vastuulle. Maantieteellisesti 

pienellä alueella toimiminen tuo tehokkuutta koneyrityksen toimintaan (Väätäinen et al 

2008). 

 

Yhdellä hankintaorganisaatiolla voi olla Keski-Suomessa noin 10 alueyrittäjää. 

Energiapuun korjuu on osa alueyrittäjien työtä. Hankintaorganisaatiot, jotka eivät käytä 

alueyrittäjämallia, tekevät sopimuksia koneyritysten kanssa ilman aluerajoja. 

Koneyrityssopimuksia yhdellä organisaatiolla voi olla noin 10–20 kappaletta. 

Koneyritykset eivät ole enää vain yhden asiakkaan varassa, vaan isoimmilla asiakkaita 

voi olla 2-3. Näin koneyritykset eivät ole enää niin riippuvaisia yhden 

hankintaorganisaation suhdanteista, eivätkä ole niin haavoittuvia. Tosin edelleen on 

paljon yhdelle asiakkaalle urakoivia yrityksiä. 

 

Verkoston sirpaleisin osa on metsänomistajat. Keski-Suomen yksityismetsät ovat 

jakautuneet yli 30 000 metsälöön. Lisäksi metsää omistavat valtio, kunnat, seurakunnat 

ja metsäteollisuus. Metsänomistajan sijoittaminen energiapuun arvoverkkoon on tällä 

hetkellä kyseenalainen. Metsänomistajat eivät varsinaisesti kasvata energiapuuta tai pyri 

parantamaan sen laatua, eivätkä näin ollen suorita arvotoimintoja. Energiapuun 

korjaaminen pelkästään tähdepuista tai metsänhoidollisten toimien yhteydessä on 

kuitenkin muuttumassa. Energiapuuharvennuksesta voi tulla osaksi metsänkasvatusta, 

joka mahdollistaa nuoren metsän tiheämmän kasvatuksen ja näin onnistutaan jopa 

parantamaan metsänkasvatuksen kannattavuutta (Karttunen 2010). Metsänomistaja on 

syytä huomioida tässä tarkastelussa myös raaka-aineen saatavuuden näkökulmasta, mikä 

on riippuvainen myös metsänomistajan myyntihalukkuudesta. 

 

6.3.1 Voima- ja lämpölaitokset 
 

Keski-Suomessa oli vuonna 2009 20 kappaletta yli 1000 m3 metsähaketta polttoaineena 

käyttävää laitosta. Keski-Suomi erottuu muista maakunnista nimenomaan suurten 

polttolaitosten määrällä. Maakuntakohtaisessa vertailussa selviää, että Keski-Suomessa 

on eniten suuria polttolaitoksia (Lähdevaara et al 2010). 
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Tarkasteltaessa metsähaketoimitusketjun asiakkaalle eli laitokselle tuottamaa arvoa, on 

arvo mitattavissa polttoaineen hinnasta verrattuna muiden ketjujen hintoihin, 

polttoaineen laatuna, yksittäisen ketjun volyyminä sekä toimitusvarmuutena. Vaikka 

polttoaineista maksetaan energiasisällön mukaan, on laatu tärkeää esimerkiksi kattilan 

maksimaalisten tehojen hyödyntämisen kannalta. 

 

Loppukäyttäjälle eli kuluttajalle arvo muodostuu energian hinnan muodossa mutta myös 

ympäristöasiat sekä paikallisuus voivat olla asiakkaan kokemia arvoja, metsähakkeella 

tuotettu energia voi olla halutumpaa. 

 

Kuvassa 30 on voima- ja lämpölaitosten arvoverkko oleellisilta osin kuvattuna. 

Arvoketjut puretaan auki tarkemmin esimerkiksi hankintaorganisaatioiden osalta 

kappaleessa 6.3.2, jossa käsitellään hankintaorganisaatioiden arvoketjuja. Tämä sen 

vuoksi, että koko arvoverkkojen kirjoa on mahdoton saada sopimaan yhteen kuvaan. 

Kuvassa raaka-aineostot on merkitty paksuilla nuolilla ja palveluiden ostot ohuilla 

nuolilla. Raaka-aineen omistajuuden vaihtuminen on merkitty katkoviivalla ja muiden 

kuin metsänomistajien raaka-aineen hallintaa on pyritty korostamaan keltaisin ja 

oranssein sävyin. Raaka-aineen omistajuudella on tärkeä merkitys, koska raaka-aineen 

omistaja päättää minne materiaalit ohjataan ja miten materiaalia käsitellään. 
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Kuva 30. Voima- ja lämpölaitosten arvoketjut oleellisilta osiltaan. 

 

Ketjussa numero yksi laitos ostaa puun tienvarteen metsänhoitoyhdistyksen (MHY) 

valtakirjavälityksen kautta ja hoitaa raaka-aineen jatkokäsittelyn itse. Laitoksilla ei 

yleensä ole omaa kuljetuskalustoa, vaan palvelu ostetaan esimerkiksi 

puukuljetusverkostolta tai yksitäisiltä kuljetusyrityksiltä. Haketus ostetaan 

haketusyrityksiltä tai sitten puu murskataan käyttöpaikkamurskaimella. Ellipsin 

muotoisella katkoviivalla korostetaan hakkuri- ja kuljetustoiminnan kuulumista usein 

yhden yrityksen sisäisiin toimintoihin. 

 

Jos logistiikan ohjaus on ostettavissa myös ulkopuolelta, ei laitoksen tarvitse sekaantua 

toiminnan ohjaamiseen. Yleensä logistiikan tienvarresta laitoksen siiloon huolehtii 

haketusyritys sopimusten mukaan. Kentällä on myös kuljetusyritysten verkostoyritys, 

joka voi hoitaa logistiikan ohjauksen.  

 

Vaikka MHY toimii ketjussa numero yksi vain välittäjä, on MHY:n laitokselle tuottama 

arvo suuri. MHY hankkii pieniin paloihin silpoutuneista metsävaroista merkittäviä 
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määriä puuta, eikä laitoksen tarvitse itse pitää yllä hankintaorganisaatiota. MHY luo arvo 

volyymin ja toimitusvarmuuden muodossa. Metsänomistajat kokevat MHY:n tuottaman 

hyödyn ostajaehdokkaiden vertailutuksen sekä vaivattomuuden kautta. Jos 

metsänomistaja kilpailuttaisi itse ostajat, voisi ajoittain varmasti saada parempia 

kauppoja mutta asian eteen joutuisi näkemään enemmän vaivaa, tämän vuoksi iso osa 

metsänomistajista haluaa kuulua tähän ketjuun. MHY:n korjuupalvelun 

kustannustehokkuus on ratkaisevassa osassa koko ketjun tuottaman arvon osalta. Koska 

tämä osa ketjusta on periaatteessa sama kaikille hankintaorganisaatioille, puretaan se 

auki koneyrittäjien arvoketjussa.  

 

Ketju numero kaksi on laitoksen kannalta yksinkertaisin ketju, siinä hake ostetaan 

suoraan siiloon. Laitoksen ei tarvitse huolehtia ketjusta hankintaorganisaatiota 

pidemmälle. Ketju on laitokselle erittäin hyvä, koska toimittaja kantaa riskin raaka-

aineen laadusta, kun korvaus maksetaan toimitettujen MWh:tien mukaan. Riskinä on 

organisaatioiden oma kiinnostus energiapuujakeiden käytöstä. Tämä on todellinen riski 

metsäteollisuuden hankintaorganisaatioiden kohdalla. 

 

Ketju numero kolme on lähes yhtä vaivaton kuin edellinen. Siinä laitos ostaa 

energiapuuta MHY:n välittämänä ja MHY:n hankintapalveluun kuuluu myös 

kaukokuljetus sekä haketus. Kaikki mahdolliset variaatiot tästä ketjusta on esitetty 

kappaleessa 6.3.2. Tässä laitos voi ottaa itselleen riskin ja toisaalta mahdollisuuden 

laatuun liittyen, koska taksoitus on usein irtokuutioperusteista. Raaka-aineen omistajuus 

on kannolta lähtien energiantuotantolaitoksen hallinnassa. 

 

Ketju numero neljä kuvaa laitoksen omaa hankintaa. Tämä toimintamalli on yleinen 

pienissä lämpöyrittäjien hoitamissa laitoksissa. Joskin hankinta suoritetaan usein 

osakkaan omistaman tai osakasyrityksen kautta, eikä varsinaisesti 

energiantuotantoyhtiön tai lämpöyrityksen kautta. Lämpöyrittäjien toimintamallia on 

käsitelty tarkemmin jäljempänä. Suurilla laitoksilla oma hankinta tarkoittaa lähinnä 

omistajayritysten hankintaorganisaatioiden tekemää hankintaa, jonka varaan 

tehdasalueella toimivat voimalaitokset voivat turvautua metsähakkeen puolesta lähes 

yksinomaan. Oman hankinnan arvoketju käydään tarkemmin läpi hankintaorganisaatioita 

käsittelevässä kappaleessa 6.3.2. 
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Yhdellä laitoksella voi olla kaikki neljä erilaista arvoketjua metsähakkeen hankkimiseen 

liittyvässä liiketoiminnassaan. Mentäessä kohti metsänomistajaa, ketjuissa on vielä 

monta eri variaatiota. Nämä puretaan auki seuraavissa kappaleissa. 

 

Ketjujen luoman arvon välinen vertailu on koostettu taulukkoon 11. Arvoja ei esitetä 

numeroina tai muuten absoluuttisina arvoina, vaan vertaamalla ketjuja toisiinsa, joka 

sekin on vaikeaa. Plus-merkki arvon kohdalla tarkoittaa positiivista näkemystä ketjun 

mahdollisuuksiin luoda arvoa laitokselle ja useampi merkki tarkoittaa voimakasta 

positiivista näkemystä. Miinus-merkki tarkoittaa ketjun kohdalla huonoa kykyä luoda 

arvoa kyseisellä mittarilla. Plus/miinus tarkoittaa, että molemmat vaikutukset ovat 

mahdollisia. x:llä tarkoitetaan vaikeasti mitattavaa ominaisuutta tai ominaisuutta, jonka 

liitäminen tiettyyn ketjuun on vaikeaa. 

 

Taulukko 11. Ketjujen asiakkaalle luoman arvon vertailu. 

Ketju/Arvo Volyymi Toimitus-

varmuus 

Hinta Laatu 

1 + ++ x + 

2 +/- + x x 

3 + ++ x x 

4 - x + ++ 

 

Volyymin osalta isot hankintaorganisaatiot ja metsänhoitoyhdistykset, ketjut 1-3, 

näyttäytyvät hyvinä toimittajina. Kyseisten toimijoiden kautta virtaa suuret raaka-

ainemäärät ja mahdollisuus suuriin kertasopimuksiin on olemassa. Ketju numero kaksi 

edustaa kaikkia hankintaorganisaatioita ja tämän vuoksi ketjun kaksi kohdalla on myös 

miinus, ison määrän saaminen pieniltä toimittajilta vaatii paljon sopimuksia ja tuo 

polttolaitostoimituksiin mukaan lisää toimijoita. Oma osto eli ketju neljä on volyymin 

näkökulmasta huono, koska raaka-aine ostetaan pienissä erissä.   

 

Toimitusvarmuus näyttäytyy erittäin hyvänä ketjujen yksi ja kolme kohdalla eli 

metsähoitoyhdistysten toimittamien raaka-aineiden kohdalla. Laitokset ovatkin solmineet 

pitkiä sopimuksia metsänhoitoyhdistysten kanssa ja osa laitoksista turvautuu lähes 

pelkästään metsänhoitoyhdistysten puutoimituksiin. Toimitusvarmuutta parantaa 

metsänhoitoyhdistyksien hyvät suhteet raaka-ainelähteisiin metsänomistajien kautta. 
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Lisäksi yhdistykset harjoittavat suoraa energiapuun korjuuta suhdanteista riippumatta, 

kun vastaavasti metsäteollisuuden hankintaorganisaatiot palvelevat ensisijaisesti omaa 

teollisuutta ja määrät vaihtelevat enemmän suhdanteiden mukaan. Metsäteollisuuden 

toimijat voivat jatkossa myös kääntää materiaalivirrat omille laitoksille, esimerkiksi 

biojalostamoille. Toimitusvarmuuden näkökulmasta MHY:t ovat kuitenkin sikäli 

erikoisia yksiköitä, että niiden täytyisi välittää puu parhaiten tarjoavalle, jotta 

metsänomistajan etu toteutuisi. Näin polttolaitokset voivat periaatteessa joutua jatkuvaan 

hinnan tarkasteluun MHY:n toimitusketjuissa, riippuen saadaanko energiapuusta 

kauppoja vai ei. Puitesopimuksethan voi toteutua vain, jos asiakkaan tarjoama hinta on 

riittävän korkea. Yleisesti ottaen ongelmana on nähty toimitussitoumusten 

sanktioimattomuus (Ryymin et al 2008). 

 

Ketjussa numero 2 on myös pieniä hankintaorganisaatioita ja energiapuuhun 

erikoistuneita hankintaorganisaatioita. Pienillä toimijoilla uskottavuus 

toimitusvarmuuden suhteen voi horjua, kun taaskin energiapuuhun erikoistuneiden 

hankintaorganisaatioiden riippuvuus muista kuin energiapuumarkkinoista on eduksi 

toimitusvarmuuden näkökulmasta. Ketjun neljä toimitusvarmuus on vaikeasti 

verrattavissa muihin. Tässä toimintamallissa hankintaa on helppo tehostaa, jos kauppa ei 

käy mutta kaikki ponnistelut tulevat laitoksen itsensä maksettaviksi. Koska puukauppa 

vaihtelee metsänomistajien aktiivisuudesta riippuen, täytyisi pelkästään toimintamallia 

neljä käyttäen puuta ostaa koko ajan yli oman käytön, toimitusvarmuuden turvaamiseksi. 

Tällöin laitoksesta tulisi myös polttoaineen toimittaja toisille laitoksille. Oma hankinta ei 

sovellukaan toimitusvarmuuden näkökulmasta suuren osuuden kattamiseen ison 

laitoksen energiapuutarpeesta. Pienille laitoksille oma hankita sopii varsinkin, kun 

mahdollinen osakasyritys toimii energiapuun toimittajana myös muihin laitoksiin tai 

muille hankintaorganisaatioille. Omaa hankintaa vaikeuttaa myös se, että 

hakkuutähteiden ja kantojen saanti on pitkälti sidottu ainepuukauppaan, näitä jakeita ei 

jää merkittävästi ainespuukaupasta riippumattomille markkinoille. 

 

Alhainen porttihinta olisi ehdoton valintaperuste laitoksen arvoketjulle ja yleensä hinta 

on lopulta tärkein valintaperuste, eli toimitussuhteet solmitaan markkinaperusteisesti. 

Merkittävimmissä tuotantokustannuksissa, jotka muodostuvat yleensä alihankkijoilta eli 

urakoijilta ostetuista palveluista, kaikki neljä ketjua voivat toimia lähes samalla tavalla. 

Näin ollen merkittävää eroa ei arvoketjutyyppien välille voida määritellä. Jokainen 
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todellinen ketju on yksilö ja edullisin voi löytyä mistä tahansa, suuren volyymin ketjut 

voivat saada mittakaavaetua mutta pienet toimijat voivat luoda arvoa tehokkuuden 

näkökulmasta matalalla ja kevyellä organisaatiollaan tai valikoimalla laadukasta puuta 

niille laitoksille, joille laadun on oltava hyvää. Ketju neljä onkin siinä mielessä poikkeus, 

että tässä laitos pääsee itse vaikuttamaan hinnan muodostumiseen kannolta lähtien. 

Tämän vuoksi ketjulle neljä voidaan merkitä plussa. 

 

Laatu näkökulma on monitahoinen asia ja sitä voi pitää arvoverkkoa läpi leikkaavana 

mittarina, toimintaa yhdistävänä ohjenuorana. Jokainen esitelty ketju voi tuottaa hyvää 

tai huonoa laatua. Haastattelujen mukaan laatu tehdään pääosin metsässä ja näin ollen 

puunkorjuun sekä metsäkuljetuksen järjestäminen on avainasemassa. Näiden 

järjestäminen ei riipu hankintaorganisaatiosta suoraan, joskin hankintaorganisaatio 

asettaa laatukriteerit tilaamalleen työlle. Ketjuissa yksi ja neljä laitos pääsee itse 

vaikuttamaan laadun syntymiseen enemmän kuin ketjuissa, joissa polttoaine toimitetaan 

suoraan siiloon. Tästä näkökulmasta ketjuille yksi ja neljä voidaan merkitä plussat. 

 

Lämpöyrittäjyys 

 

Lämpöyrittäjyys on nostettu erilliseksi muiden energiantuotantoyritysten joukosta. Tämä 

sen vuoksi, että lämpöyrittäjien hoitamien laitosten kokoluokka on pieni ja toimintamalli 

aiheuttaa eroja esimerkiksi työllistävyyden suhteen. Näin ollen parempi kuva tilanteesta 

tulee erottamalla lämpöyrittäjyys omaksi kokonaisuudekseen. Lämpöyritys on 

maaseudun pk-yritys joka saa tuloja tuottamastaan lämmöstä, sahojen lämpölaitokset on 

rajattu tilastoinnin ulkopuolelle.  

 

Keski-Suomessa on yhteensä noin 80 biolämpökeskusta. Kiinteistökattiloita on kaiken 

kaikkiaan noin 8000 kappaletta. Lämpöyrityksiä Keski-Suomessa on yhteensä 17 ja 

heillä on hoidettavana noin 25 laitosta. Lämpöyritystä hoitaa seitsemässä tapauksessa 

yrittäjä, viidessä osuuskunta ja viisi on osakeyhtiötä. Lämpöyrittäjien hoitamien laitosten 

kattilateho on 15,8 MW ja keskikattilateho 630 kW.  Suomessa lämpöyrittäjien 

hoitamien laitosten keskikattilateho oli noin 500 kW (Alm 2009).  

 

Isoille hakeyrityksille pienten lämpölaitosten polttoainetoimitusten hoitaminen on 

haasteellista. Nopeisiin pieniin tilauksiin on vaikea reagoida. Jos ison haketusyrityksen 
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hakkeella on 3-4 päivän toimitusaika ja lämpölaitosta ajetaan tämä aika öljyllä, on 

toiminta koko ajan tappiollista. Lisäksi iso kuorma ei sovi pienelle lämpölaitokselle 

varastoihin ja siirtelytyöhön menee aikaa. Näiden syiden vuoksi pienet toimittajat ovat 

pitäneet asemansa markkinoilla ja paikka markkinoilla voi olla jatkossakin olemassa. 

Ehkä haketustoiminnan vakiintuessa tietylle tasolle ja mahdollisen säännöllisen 

runkoliikenteen alkaessa terminaaleista laitoksille, myös pienten erien tiputtelu tulee 

mahdolliseksi suurillekin haketusyrityksille. Tai vastaavasti terminaalista hakeminen 

olisi pienille laitoksille toimiva malli. Tällä hetkellä lämpöyrittäjät selkeästi pyrkivät 

olemaan vahvasti mukana metsähakkeen hankinnassa kannolta saakka ja iso osa 

osakkaiden liiketoiminnasta voi olla oman laitoksen energiahuoltoa. 

 

Tyypillisesti aluelämpölaitoksen huolehtimisesta vastaa useamman osakkaan porukka tai 

yritysryppään perustama yhteisyritys. Kiinteistökohtaisia lämpökeskuksia voi hoitaa 

yksittäinen yrittäjä. Osakkaiden tai osakasyritysten tietotaidot täydentävät toinen 

toisiaan. Osakkailla on yrityksissään usein hankinta-, puunkorjuu-, haketus- ja 

kiinteistöhuolto-osaamista. Lisäksi mukana voi olla yritysjohdollista ja -hallinnollista 

osaamista yhteisyritykseen tuova osakas tai rahoituksesta huolehtiva osakas. 

Tyypillisesti metsäenergian hankinta on keskeinen osa osakkaiden tai osakasyritysten 

tietotaidosta. 

 

Lämpöyrityksen arvoketju on käytännössä voima- ja lämpölaitosten yhteydessä esitetty 

alinta ketjua. Kuvassa 31 asia on otettu vielä hieman tarkemmin auki. 

 

 

Kuva 31. Lämpöyrityksen arvoketju. 

 

Usein lämpöyritys saa puun haltuunsa jo pystykaupalla tai tienvarresta, eikä vasta siiloon 

toimitettuna. Tosin usein puun omistaa välillä myös hankinnasta vastaavan osakkaan 

yritys, esimerkiksi kone- tai metsäpalveluyritys. Puun hankintaa lämpöyrittäjät voivat 

tehdä myös omista metsistä.  

Hakkuriyrittäjä 

(osakas) 

Metsän 
omistaja / 

Osakkaan 

metsä 

Koneyritys 

(osakas) 
Kuljetusyrittäjä 

(osakas) 

Osto pystykauppana 

m3 
€ 

Kiinteistö-

huolto yhtiö 
Lämpöyritys 

MWh 
€ 

Maksut suoritteista 

oo 



84 

 

 

Vaikka toimitusketju hoidetaan usein osakkaina olevien henkilöiden yritysten tai suoraan 

osakkaana olevien yritysten kautta, voidaan toimintoja ostaa myös alihankintana. 

Pienelle laitokselle hakkeen laatu on tärkeää ja ketjun jäsenet voivat luoda arvoa 

valikoimalla parhaat raaka-aineet omalle laitokselle. Tämän vuoksi lämpöyrittäjät 

haluavat olla tiukasti mukana raaka-aineen hankinnassa. Laadultaan huonompi raaka-

aine voidaan myydä käytettäväksi isoilla laitoksilla, joilla laatuvaatimukset eivät ole niin 

tiukat. Laitoksen hoito, huoltoineen ja päivystyksineen, soveltuu erinomaisesti muun 

muassa kiinteistöhuoltoalalla olevalle yritykselle. Haastatteluihin osallistuneista 

yrityksestä laitoksen hoitamisesta vastasi muutaman hengen ryhmä. 

 

Asiakkaina lämpöyrittäjillä on usein edelleenkin kunta, jonka verkkoon lämpöä 

myydään. Asiakas voi olla myös yritys tai yksityinen taho, jonka kiinteistön 

lämmityksestä huolehditaan. Myös suoraa myyntiä aluelämpöverkoston pienkäyttäjille 

lämpöyrittäjien toimesta tapahtuu Suomessa mutta yhtään tällaista esimerkkiä ei löydetty 

Keski-Suomesta. 

 

Porterin viisi kilpailuvoimaa polttolaitosten osalta 

Korvaavien tuotteiden näkökulmasta keskeisiä ovat muut energiantuotantomuodot. 

Biopolttoaineilla tuotettu energia joutuu kamppailemaan loppukäyttäjistä kaikkien 

muiden tuotantomuotojen kanssa. Erityisesti maalämpö on nousemassa potentiaaliseksi 

uhkaajaksi ja toisaalta distruptiivinen innovaatio energiantuotannon osalta, esimerkiksi 

fuusioenergia, on olemassa oleva uhka laitosten pitoajan skaalalla.  

 

Kamppailuun muiden energiamuotojen kanssa liittyy myös ostajien neuvotteluvoima. 

Ostajilla on mahdollisuus valita kohtuullisen vapaasti energian toimittaja ja kilpailutus 

erityisesti sähkön suhteen on helppoa. Lämmitysjärjestelmän osalta valinta on usein 

pitkäaikaisempi päätös, kuten kaukolämpöön liittyminen.  

 

Alan sisällä kilpailu on kovaa, tosin lämmön suhteen käyttöpaikan kiinnityksellä saadaan 

usein monopolia muistuttava asema ja ratkaiseva kamppailu käydään käyttöpaikoista. 

Sähkön osalta tällaista kiinnitystä ei pääse syntymään kuin siirtomaksuissa verkon 

hallinnan kautta. Alan sisällä kamppailua käydään myös polttoaineista. Metsähakkeen 

osalta kamppailu on täysin toisenlaista, kuin esimerkiksi kivihiilen osalta. Metsähakkeen 
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kaukokuljetus asettaa selkeät rajat kannattavuudelle (Ihalainen ja Niskanen 2010). 

Samoin kannattavien jakeiden välillä on eroa. 

 

Toimittajien suhteen tilanne on monimutkainen, koska toimittajakenttä on niin 

moninainen. Polttoaineen toimittajia on perinteisesti hintakilpailutettu mutta jatkossa 

kumppanuus on varteenotettava toimintatapa, kun metsähakkeesta saatetaan käydä 

paikoitellen kovaakin kilpailua. Aiemmin energiantuottajat olivat isoja verrattuna 

toimittajiin, nyt toimittajilta halutaan suuria volyymeja mikä johtaa myös enemmän 

kumppanuussuhteeseen. Energiantuottajilla on tietyissä rajoissa mahdollisuus myös 

vaihdella käytettäviä polttoaineita tai niiden suhteita, joskin ympäristöluvan puitteissa. 

Tämä on merkittävä neuvotteluvaltti ja perinteisesti metsähakkeen maksuhalu 

määritetään verrattuna vaihtoehtoiseen polttoaineiseen (kts. 5.3.2). Sisämaassa 

varsinainen vaihtoehto on turve ja rannikolla kivihiili. Toimittajien neuvotteluvoimaa 

lisäävät mahdolliset uudet käyttökohteet, joiden maksukyky polttolaitoksiin verrattuna 

voi olla suurempi. 

 

Uusien tulokkaiden uhka todellinen mutta voimalaitosmittakaavassa pieni. Esimerkiksi 

Keski-Suomessa suuret laitokset on pääosin rakennettu mutta pieniä lämpöyrittäjien 

kiinteistökohtaisia tai aluelämpölaitoksia tulee koko ajan kentälle. Olemassa olevan 

lämpölaitoksen tilalle uuden toimijan on sopimuskautena, esimerkiksi viisi vuotta, 

käytännössä mahdoton tulla uutta tulokasta. 

 

6.3.2 Hankintaorganisaatiot 
 

Polttoaineen toimittajaorganisaatio on useimmiten sama asia kuin raaka-aineen hankinta-

/osto-organisaatio, tämän vuoksi nämä käsitellään samassa kappaleessa. Keski-Suomen 

hankintaorganisaatiot on julkaistu alueittain Metsäkeskuksen nettisivuilla. 

 

Ojakosken tutkimuksessa (2009) selvitettiin tarkemmin voima- ja lämpölaitosten 

puupolttoaineiden toimittajia. Toimittajat laitoskokojen mukaan kuvassa 32. Toimittajia 

yhdellä laitoksella voi olla yksi tai useampi, haastateltuja laitoksia Ojakosken 

tutkimuksessa oli 20 kappaletta. 
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Kuva 32. Ojakosken haastattelussa haastateltujen lämpölaitosten puupolttoaineiden toimittajat. 

(Ojakoski, 2009) 

 

Lämpöyrittäjien hoitamissa laitoksissa tyypillistä oli oma hankinta. Voidaan sanoa, että 

poikkeuksetta lämpöyrittäjät hankkivat puuta myös itse mikä näkyy piikkinä pienten 

laitosten oman hankinnan osuudessa. Näin oli kaikilla tämän haastattelun lämpöyrittäjillä 

(7 kpl) oli omaa hankintaa.  Luokassa 5-20 MW oman hankinnan puutetta selittää se, että 

laitokset ovat kunnallisia laitoksia. Suurissa laitoksissa oma hankinta on lähinnä 

omistajayhtiöiden hoitamaa hankintaa. 

 

MHY ja Biowatti ovat edustettuna toimittajana kaikissa kokoluokissa. Vapolla on Keski-

Suomessa myös omia lämpölaitoksia. Kuten toimittajasuhteista huomataan, ovat MHY:t 

erittäin keskeisessä roolissa polttoaineen toimittajana. Laitoksen ja MHY:n suhde on 

paremminkin kumppanuussuhde kuin puhdas alihankintasuhde. Laitosten on 

rakennettava hankintasuhteita pitkäjänteisesti, eikä suuria muutoksia voi tehdä 

mielivaltaisesti. Haastattelujen perusteella laitokset pyrkivät nykyään solmimaan 

polttoainetoimittajien kanssa jopa usean vuoden pituisia puitesopimuksia 

lämmityskausisopimusten sijaan. 

 

Energiapuun hankinnassa korjuumäärät ovat kasvaneet nopeasti ja entistä suurempi osa 

on korjattu pienempää puuta sisältävistä leimikoista sekä varsinkin 

kokopuunkorjuumenetelmä on uusi asia. Tämä on asettanut myös puunostajalle 

erityisvelvoitteita ja koulutustarpeita. Haastattelujen mukaan energiapuunostoon tuleva 

henkilö arvioi helposti puumäärät alakanttiin, erään haastateltavan mukaan normaali 

poikkeama todellisesta määrästä on 15 %. Varsinkin kokopuun arvioinnissa on ollut 

opettelemista. Tässä asiassa kehitytään kokemuksen myötä ja ehkä oppilaitoksetkin 
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kiinnittävät asiaan enemmän huomiota. Arviointimenetelmiä täytyy kehittää myös 

energiapuun korjuun taksoittamiseksi. Energiapuunkorjuussa käytettiin pääasiassa 

kiinteitä taksoja, eikä käytössä ollut ainespuussa käytössä olevia puunkeskijäreyden 

mukaan muuttuvia taulukoita. 

 

Energiapuun ostaminen poikkeaa perinteisestä ainespuun ostamisesta myös kosteuteen 

perustuvan riskin/mahdollisuuden myötä. Kuivattamisen ja lämmityskauden syklisyyden 

vuoksi varastoon sitoutuu pitkäksi aikaa pääoma. Sen sijaan ainespuun ostamisessa 

kosteudella ei ole merkitystä ja puu vaihtuu nopeasti hankintaorganisaation omistuksesta 

ketjun seuraavalle toimijalle. 

 

Kuvassa 33 on metsähakeirtokuutiosta saatava rahamäärä irtokuution sisältämän 

energian funktiona. Irtokuution sisältämä energia riippuu kosteudesta. Kosteusriski/-

mahdollisuus jää useimmiten raaka-aineen ostajalle laitoksen ostaessa haketta 

energiasisällön mukaan, tosin viimeaikoina sitä on pyritty jakamaan myös alemmas 

ketjussa. Arvoketjun toiminta olisi mahdollista järjestää siten, että kosteusriski/-

mahdollisuus ulottuu aina metsänomistajalle saakka. Kun laitokselle ostetaan haketta 

irtokuutioina, käytetään yleensä kertoimena 0,8 MWh/i-m3 ja tällöin riski/mahdollisuus 

jää laitokselle. 

 

Kuva 33. Toimittajan metsähakeirtokuutiosta saama raha energiatiheyden funktiona, kun porttihintana 

käytetään 18 €/MWh. 

 

Varastoon sitoutunut raha on kuvassa 34. Kuvasta voidaan nähdä, kuinka energiapuun 

ostajan täytyy kyetä rahoittamaan varastoja pitkäksi aikaa. Samasta kuvasta nähdään 
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hankintaorganisaatioiden erilaisten toimintamallien vaikutus varaston suuruuteen.  

Kaikkia ostomalleja ei ole piirretty, vaan malleja on yhdistely. 

 

 

Kuva 34. Varaston arvon muodostuminen.  

 

Vaiheessa yksi puu ostetaan pystyyn. Keltainen taso kuvaa toimintamallia, jossa puusta 

ei makseta pystyyn, vaan vasta tienvarsimittauksen perusteella. Punaisessa mallissa 

puusta maksetaan etumaksu pystyyn ja loput tienvarressa. Vihreä kuvaa toimintamallia, 

jossa kantoraha maksetaan heti ja mahdollinen kemera-tuki jää myyjän odotettavaksi. 

Sinisessä toimintamallissa kantoraha maksetaan heti ja Kemera-tuki jää ostajan 

haettavaksi. Kantorahan maksaminen kokonaan ennen hakkuuta on kuitenkin 

harvinaista. Tasojen korkeus vaihtelee kohteesta, ostajasta ja markkinatilanteesta 

riippuen. Vaiheen yksi kesto vaihtelee käytännössä viikoista kuukausiin, teoreettinen 

maksimi on kaksi vuotta, jolloin leimikko on viimeistään hakattava. 

 

Vaiheessa kaksi varaston arvoon sitoutuu puunkorjuu. Tämä vaihe voi jakautua vielä 

kahteen osaan niin, että hakkuu ja metsäkuljetus tapahtuvat eri aikaan. Väliä näillä 

tapahtumilla voi olla kuukausia. Jos hankinta suoritetaan hankintakauppana, varaston 

tarkastelu alkaa hankintaorganisaation näkökulmasta vaiheesta kaksi. Vaiheessa kaksi 

keltainen, punainen ja vihreä toimintamallin varaston arvo nousee samalle tasolle, jos 

metsänomistajalle maksettu kantoraha on samansuuruinen. Sinisessä toimintamallissa 

varaston arvo voi nousta hetkellisesti suuremmaksi, kunnes ostaja saa kemera-tuet. 

Kemera-tuki voi tulla hyvinkin pitkän ajan kuluttua, tämä vaikuttaa suoraan varastosta 

aiheutuviin kuluihin. Jos markkina toimii oikein, yhtyy sinisenkin toimintamallin varasto 

muihin malleihin, koska metsänomistajan puista saaman korvauksen pitäisi olla 
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samansuuruinen, hakipa hän itse kemera-tuen tai jättää hankintaorganisaation 

haettavaksi. Tarkalleen ottaen hankintaorganisaatiolle aiheutuvista pääomakuluista ja 

tukien hakemisesta aiheutuvat kustannukset vähentävät metsänomistajan saamaa 

korvausta. Eron ei pitäisi olla kuitenkaan merkittävä. Vaiheen kaksi kesto on tavallisesti 

useasta kuukaudesta vuoteen, joskus pidempäänkin. Esimerkiksi kannot voivat olla 

kasoissa useamman vuoden. 

 

Vaiheessa kolme varastoon sitoutuu haketus ja hakkeen kuljetus. Haketus suoritetaan 

tavallisesti juuri ennen toimitusta. Kun laitoksen maksuaika otetaan huomioon 

myyntisaamisina, on vaiheen kolme kesto muutamia viikkoja. Mahdollinen haketustuki 

kemera-puun osalta tulee jälkikäteen.  

 

Vaihe neljä on vaihto-omaisuuden määrä laitoksen näkökulmasta. Laitos kuluttaa 

polttoainetoimitusta tasaisesti. Jos laitos hankkii itse puun, sitoutuu laitoksen rahaa 

kaikkiin vaiheisiin, useimmiten vaiheesta kaksi alkaen. Laitos voi nykyisin pitää varastot 

kohtuullisen pieninä. 

 

Raaka-aineeseen sitoutuvan käyttöpääoman (KPO) määrää on arvioitu karkeasti 

varastointiaikojen ja työkustannusten avulla. Vaikka vuonna 2009 toimitetun 

metsähakkeen porttiarvo on noin 27 milj.€, ei tällaista summaa tarvitse periaatteessa 

pitää koko aikaa kiinni. Erityisesti haketuksen ja kaukokuljetuksen sijoittuminen juuri 

ennen laitostoimitusta, vähentää sitoutuneen KPO:n määrää. Taulukossa 12 on 

sitoutuvan KPO:n määrityksessä käytettyjä tietoja. Kuhunkin vaiheeseen sitoutunut KPO 

on laskettu kertomalla kunkin jakeen kustannus kyseisessä vaiheessa jakeen 

kiintokuutiomäärällä. Tämän jälkeen summa on jaettu kiertonopeudella. 

 

Taulukko 12. Käyttöpääoman määrityksessä käytettyjä tietoja. Tähdellä merkityt on lähteestä 

Ihalainen ja Niskanen 2010 s.8. Vaiheet tarkoittaa kuvan 34 vaiheita ja niille on arvioitu ajat. 

Vaiheessa 1 30 % etumaksu. Prosenttiosuudet suluissa on jakeiden prosentuaaliset osuudet laskuissa. 

 Kuitu Ranka Kokopuu Kanto Latvus 

Varastointi-

aika 

1 kk* 0,6-9 kk* 0,3-6 kk*  

(18 %) 

8 kk * 

(31 %) 

0,3-6 kk * 

(51 %) 

 Vaihe 1  Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä  

Varastointi-

aika 

4 kk 5 kk 1 kk 9 kk  

KPO lisäys 195 000 € 5,5 milj. € 975 000 € 6,6 milj.€  
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Jos yksittäinen rahoittaja rahoittaisi keskisuomalaista vuoden 2009 käyttöä vastaavan 

energiapuumäärän ja toiminta pyörisi annetuilla ajoilla, niin KPO:aa täytyisi sijoittaa 6,6 

milj.€. Tietysti alussa toiminta ei ole näin jouhevaa, koska luvatun velvoitteen 

täyttämiseksi luultavasti joudutaan ostamaan leimikoita hyvissä ajoin ja ajamaan myös 

tavaraa tienvarteen puskurivarastoon. Haastateltavat sanoivatkin, että 8 kk 

tienvarsivarastointiin saa varautua ja tämä nostaisi KPO:n määrää 3,3 milj.€. Myös 

vaiheen 1 kesto voi venyä maksimissaan kahteen vuoteen, joka on tosin huonoa varaston 

hallintaa. Vaiheessa 3 on onnistuttu varastoon sitoutuva KPO pitämään pienenä 

kuumaketjun avulla, ajaksi on laskettu lähinnä myyntisaamisten maksuaika. Jos jatkossa 

varastoidaan enemmän valmista haketta, nostaa tämä käyttöpääoman määrää. Muutos on 

laskettavissa helposti kertomalla varastoinnin keston kuukausien määrällä vaiheen 3 

KPO:n määrä. Vaiheeseen 2 sitoutunutta KPO:ta voitaisiin ehkä pienentää ajamalla puut 

palstalta vasta loppukesästä. Tämäkin vaihtoehto on kuitenkin hyvin rajallinen, koska 

kuljetuskapasiteettia on rajallisesti ja metsän uudistustyö vaatii usein esimerkiksi 

hakkuutähteen kuljettamisen jo alku kesään mennessä. Kantojen todellista 

varastointiaikaa on vaikea määritellä, koska kantoja voidaan tarkoituksellisesti pitää 

puskurivarastona, niiden säilyessä vuosia kasassa. Ihalaisen ja Niskasen (2010, s. 27) 

mukaan varastointiajan piteneminen välivarastolla tai terminaalissa ei vaikuta 

merkittävästi kokonaiskustannuksiin. Tämä riippuu tietenkin rahan hinnasta. Jos 

lasketaan 10 % tuottovaatimus omalle pääomalle, niin 750 000 m3 kohden tulee 660 000 

€ tuottovaatimus eli noin 0,88 €/m3=0,44 €/MWh. 

  

Koska metsähakejakeiden kustannuksissa on selkeitä eroja kappaleessa 5.3.3 esitettyjen 

laskelmien valossa, on hakkuutähteet kaikkein tavoitelluin raaka-aine. Hakkuutähteisiin 

pääsee käsiksi lähinnä vain ainespuukaupan yhteydessä. Tämän vuoksi myös 

energiapuuhun erikoistuneet hankintaorganisaatiot ovat kiinnostuneita ainespuukaupasta. 

 

Metsänhoitoyhdistykset 

Keski-Suomessa toimii useita metsänhoitoyhdistyksiä, joista MHY Keski-Suomi on 

maan toiseksi suurin. MHY poikkeaa oleellisesti puita ostavista yrityksistä, koska 

metsänhoitoyhdistys ei saa omistaa puuta, vaan välittää sitä metsänomistajan 

valtakirjalla. Aiemmin metsänhoitoyhdistys sai ostaa energiapuuta ja myydä sitä 

eteenpäin, tällöin esimerkiksi yksittäiset koneurakoijat pystyivät ostamaan puuta 
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metsänomistajilta ja myymään ne MHY:n kautta eteenpäin. Nyt yksittäiset koneyrittäjät 

välittävät puut esimerkiksi verkostoyritysten kautta. 

 

Metsähoitoyhdistyksen puunvälitysmallit esitetty kuvassa 35. Kaikissa malleissa välitys 

tapahtuu valtakirjalla ja korjuupalvelun kustannukset ovat kiinteät ja metsänomistajalle 

tuleva kantohinta riippuu suoraan ostajan maksamasta hinnasta.  

 

 

Kuva 35. Metsänhoitoyhdistysten puunvälitysmallit (mittasuhteet viitteellisiä). 

 

MHY on mukana ainakin seitsemässä toimijakoostumukseltaan erilaisessa arvoketjussa. 

Ensimmäinen on kuvassa 30 oleva ketju numero yksi, joka käytiin läpi aiemmin. 

Lyhyesti sanottuna MHY toimi kyseisessä ketjussa puun välittäjä pystykaupassa tai 

tämän lisäksi tarjosi korjuupalvelun tienvarteen. Samassa kuvassa olleen ketjun numero 

kolme kaksi erilaista variaatiota on purettu auki kuvassa 36. Lisäksi MHY voi toimittaa 

puuta muille hankintaorganisaatioille, ainakin kolmella eri toimintamallilla, jotka on 

käsitelty muiden hankintaorganisaatioiden yhteydessä. 

MHY hankintakauppa 

välitys 

MHY pystykauppa 

välitys 

MHY korjuupalvelu 

Kantoraha 

MHY korjuupalvelu+org. 

Ostajan maksama hinta 

Ostajan maksama hinnan 

muutokset  vaikuttavat 

kantorahaan 

Kantoraha 

MHY organisointi kust. 

Ostajan maksama hinta 

Metsänomistajan saama hankintahinta 

MHY organisointi kust. 

Ostajan maksama hinta 
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Kuva 36. Metsänhoitoyhdistyksen arvoketjut. 

 

Ylimmässä ketjussa MHY hoitaa hakkeen siiloon asti. Tienvarteen puu hankitaan joko 

metsänomistajan toimesta tai MHY:n korjuupalvelun kautta. MHY hoitaa 

kaukokuljetuksen ja haketuksen alihankintana. Toimintamallia voisi kutsua laajennetuksi 

korjuupalveluksi. Kierma et al (2005) tutkimuksessa tätä toimintamallia kutsutaan 

metsänhoitoyhdistys vetoiseksi verkostomalliksi. 

 

Toiseksi ylin ketju poikkeaa ylimmästä haketuksen osalta, jonka laitos hoitaa itse 

käyttöpaikkamurskaimella tai mahdollisesti ulkopuolisella haketusyrityksellä. 

 

Metsänhoitoyhdistys toimii välityksessä metsänomistajan edustajana ja pyrkii löytämään 

parhaan ostajan. Metsänomistajasta seuraava puun omistaja on MHY:n toimintamallissa 

joko laitos tai hankintaorganisaatio. Suurin osa kaupoista tapahtuu kiintokuutioina 

mitattuna. Periaatteessa MHY haketoimituksissa MWh-hinnoittelu voisi valua aina 

metsänomistajalle saakka, jos metsänomistaja malttaisi odottaa saataviaan. Nyt MHY 

yleensä laskee kustannukset ja metsänomistaja saa rahat nopeasti. Ostajan maksamasta 

rahasta vähennetään toimintamallin kuuluvilta osin MHY:n palkkio organisoinnista, 

puunkorjuusta, kaukokuljetuksesta ja haketuksesta. MHY:lle toiminta on keskimäärin 

kannattavaa, välillä huonommin välillä paremmin. 

 

Kaikkea korjuupalvelua MHY ei osta alihankintana, vaan yleensä yhdistyksissä on 

palkkalistoilla omia metsureita, jotka voivat tehdä kaadon metsurityönä. Metsurityö tuo 

lisäarvoa metsänomistajalle hakkuujäljen myötä. Osa metsänomistajista haluaa 

hakkuutyön metsurityönä ja toisaalta joissain kohteissa metsureiden käyttö on lähes 

MHY 

Ostopalvelut 

Hakkuriyrittäjä 

Välitys/korjuupalvelu 

Kuljetusyrittäjä 
Metsän 

omistaja 

m3 
€ 

Koneyrittäjä 

Voima-

/lämpölaitos 

Osto hakkeena siiloon 

MHY 

Ostopalvelut 

Kuljetusyrittäjä 

Metsän 

omistaja 

Voima-

/lämpölaitos Koneyrittäjä 

m3 
€ 

Osto kokonaisena laitokselle 

(MWh) 

Välitys/korjuupalvelu 
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välttämätöntä, kuten taimikoiden ylispuiden poistossa, jolloin metsurityön 

metsänomistajalle tuoma lisäarvo on lähes korvaamaton. 

 

MHY voi saada energiapuun välitettäväkseen paitsi energiapuuleimikoista, niin myös 

ainespuuleimikoista, joissa ainespuu myydään esimerkiksi sahoille tai muille 

hankintaorganisaatioille. MHY:n kautta polttolaitokset voivatkin päästä käsiksi 

laskelmien mukaan parhaiten kannattavaan hakkuutähdehakkeeseen. Samoin 

energiapuuhun erikoistuneet hankintaorganisaatiot voivat päästä MHY:n kautta kiinni 

hakkuutähteisiin. MHY:n välittämässä pystykaupassa ostaja on usein kiinnostunut 

kaikista jakeista. Silti hintakilpailu voidaan käydä jakeittain. 

 

Verrattuna muihin hankintaorganisaatioihin metsänhoitoyhdistyksillä on käytössä 

metsävaratietokanta, joka helpottaa metsänmyyjien löytämistä. Muutkin organisaatiot 

ovat vaatineet metsävaratietoihin pääsyä, muun muassa Koneyrittäjät ry (Koneyrittäjät 

ry, 2010). 

 

Verkostomaisesti toimiva yhteisyritys 

Suomeen on vuoden 2007 jälkeen perustettu useita verkostomaisesti toimivia 

yhteisyrityksiä. Tällaiset hankintayritykset ovat pääosin koneyritysten perustamia. 

Haastattelujen mukaan verkostoyritykset noudattelevat aika pitkälle maakuntarajoja, 

joskaan aivan poissuljettua ei hankinta ole yli maakuntarajojenkaan. Arvoketjuiltaan 

haastatellut verkostoyritykset muistuttavat toisiaan, voisi puhua jonkinlaisesta 

formaatista. Verkostomaisesti toimivan hankintayrityksen arvoketjut kuvassa 36. 

Verkostohankintaorganisaation arvoketjut tulevat mielenkiintoiseksi raaka-aineen 

omistuksen näkökulmasta. Raaka-aine voi olla useamman toimijan omistuksessa, kuin 

perinteisillä hankintaorganisaatioilla. Kaupat ennen verkostoyritystä tai 

verkostoyrityksen tekemät kaupat tapahtuvat yleensä kiintokuutioiden perusteella, paitsi 

alimmassa ketjussa voi olla myös MWh-hinnoittelua. Laitoksen portille toimitettaessa 

hinnoittelu on MWh-perusteista. Verkostoyrityksen arvoverkkoon luoma arvo on 

pääosiltaan yhteisen jakelukanavan tarjoaminen, jolloin pienet toimijat pystyvät 

pääsemään mukaan toimintaan ja yhteisyrityksen sateenvarjon alta voidaan tarjota 

isompiakin laitoksia kiinnostavia volyymeja. Verkostoyrityksellä on tärkeä rooli myös 

varastojen rahoittajana. Yksittäisellä yrittäjällä ei useinkaan löydy rahaa kiinnitettäväksi 
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seisovaan varastoon mutta useamman yrityksen tuella hankinnan vaatima rahoitus on 

saatu järjestettyä. 

 

 

Kuva 37. Verkostomaisesti toimivan yhteisyrityksen arvoketjut. 

 

Ylimmässä ketjussa puun hankinnan suorittaa kuka tahansa itsenäinen koneyrittäjä, joka 

hankkii puun myös tien varteen. Tienvarresta puu siirtyy verkostoyrityksen omistukseen. 

Kauppaan sisältyvä energiariski jää verkostoyritykselle. Tien varresta logistiikan hoitaa 

verkostoyritys, joka voi tosin antaa osan logistiikan järjestelemisestä haketusyrittäjälle. 

Tässä toimintamallissa koneyrittäjä voi hyötyä omatoimisen puun oston kautta, jolloin 

koneyrittäjä pääsee itse arvioimaan leimikon sekä huomioimaan siihen liittyvät 

korjuukustannukset ja näin määrittelemään hinnan myös omalle työlleen. Hankinta on 

tällaisessa toimintamallissa hajautettu ja verkostoyrityksen kiinteät kustannukset ovat 

pienet. 

 

Toiseksi ylin ketju vastaa minkä tahansa hankintaorganisaation ketjua. 

 

Alimmassa arvoketjussa verkoston toimijat toimittavat hakkeen verkostoyrityksen 

sopimalle laitokselle sovittuun aikaan. Ketjussa maksu on helppo tehdä myös MWh-

perusteisesti, jolloin ketjun jäsenet saavat jaettavakseen raaka-aineeseen mahdollisesti 

€ 
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lisäämänsä arvon. Näin toimittaessa verkostoyritykselle ei jää normaalia 

energiapuunostajan riskiä. 

 

Verkostomaiset hankintayritykset ovat Metsäenergian hankinnan uudistaminen – 

raportin (Ryymin et al 2008) mukaisia logistiikkaintegraattoreita, jotka yhdistävät 

palveluita tarvitseman asiakkaan palveluita ja tietoa. Mallit eivät ole kuitenkaan 

puhtaasti logistiikkamallin 4 PL mukaisia, koska verkoston jäsenet eivät toimi vain 

integraattorin alihankkijana ja tietojärjestelmien yhteensovittamisessa on varmasti vielä 

työtä. Ryymin et al (2008) esityksistä poiketen myöskään verkostomaista 

konehankintaorganisaatiota ei kentällä ole. 

 

Muut hankintaorganisaatiot 

Muihin hankintaorganisaatioihin kuuluvat mm. Biowatti, Vapo, Metsäliitto, StoraEnso, 

UPM, sahat ja metsäpalveluyritykset. Näistä osa on keskittynyt metsäteollisuuden 

puunhankintaan ja osa energiapuun hankintaan. Toimijoilla on usein myös omaa 

energiantuotantoa. Hankintaorganisaatioiden arvoketjut on aiempien selitysten 

perusteella luettavissa kuvasta 38. 

 

 

Kuva 38. Hankintaorganisaatioiden arvoketjut. 
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Merkittävimmät erot hankintaorganisaatioiden väillä tulevat hankintaorganisaatioiden 

suhteissa ketjun muihin jäseniin. Osalla koneyrittäjät ovat niin sanottuja alueyrittäjiä, 

kun toisilla sopimukset ovat perinteisiä sopimuksia, joissa tilaaja ohjaa sopimusyrittäjän 

toimintaa aluemallia tiukemmin. Haketusyritysten suuntaan sopimuksissa on myös 

merkittäviä eroja. Osa hankintaorganisaatioista maksaa haketusyrityksille MWh-taksalla 

ja osa i-m3-taksalla. Lisäksi ketjujen vertikaalisen integraation asteissa on eroja. Osalla 

toimijoista on omaa haketusta, kuten Biowatilla. Biowatilla on myös 

kuljetuskapasiteettia omasta takaa, joten arvoketju typistyy yrityksen ottaessa toimintoja 

sisäiseen arvoketjuunsa. Biowatti ostaa palveluja myös alihankintana. Pääosin 

hankintaorganisaatiot ostavat puunkorjuu-, haketus- ja kuljetuspalvelut alihankkijoilta.  

 

Porterin kilpailuvoimat hankintaorganisaatioiden osalta 

Uusien tulokkaiden uhka on suuri. Koneyrittäjien perustamat hankintaorganisaatiot tai 

L&T Biowatti ovat tästä hyvä esimerkki. Alalle tulijoilla tärkeää on kuitenkin aiempi 

alan tuntemus ja suhteet metsänomistajiin. Jatkossa sähköisen kaupankäynnin 

yleistyminen madaltaa tulokkaiden kynnystä entisestään. Yksi kynnys on riittävän 

alkupääoman kerääminen, koska rahoituksen saaminen pankkilainan muodossa 

epävarmasti määritettävän raaka-aine sisältöön on epätodennäköistä. 

 

Korvaavien tuotteiden uhka on pieni. Lähinnä sähköisen kaupan kautta 

hankintaorganisaatiot voitaisiin suuremmissa määrin ohittaa ja esimerkiksi 

polttolaitokset hankkisivat suuremmissa määrin puuta itse. 

 

Asiakkaiden neuvotteluvoima on käsitelty polttolaitosten yhteydessä. 

 

Alan sisäinen kilpailu on kovaa, erityisesti kannattavimmista jakeista. Hajanaisesta 

metsänomistajakentästä tehokas puunhankinta on kallista ja hankintaorganisaatiot 

pyrkivät luomaan pysyviä suhteita metsänomistajiin erinäisin kannustinjärjestelmin. 

 

Toimittajina voidaan ajatella metsänomistajat mutta myös muut toimitusketjun osat, 

jotka ovat yleensä alihankintasuhteessa hankintaorganisaatioon. Metsänomistajilla on 

valittavana useita hankintaorganisaatioita ja usein myymistä on mahdollista viivästyttää, 

jos puun hinta on suhdanteista johtuen liian alhaalla. Metsänomistajien 

neuvotteluasemalla on ollut vaikutusta, koska puun katsotaan olevan liian kallista 



97 

 

Suomessa esimerkiksi paperiteollisuuden käyttöön. Aiemmin Venäjän puun avulla 

toimittajien neuvotteluasemaan voitiin vaikuttaa mutta tulliuhkan vuoksi tämäkin 

mahdollisuus on menossa. Esimerkiksi paperiteollisuus pyrkii osittain heikentämään 

metsänomistajien neuvotteluasemaa puun kysyntää pienentämällä 

kapasiteettipienennysten muodossa. Osittain metsänomistajat voivat puun myyntiä 

vähentämällä vaikuttaa hintoihin mutta maailmanmarkkinoiden trendeille suomalaiset 

metsänomistajat eivät mahda mitään. Lopulta neuvottelukeinot ovat myydä tai jättää 

myymättä tietyllä hinnalla ja toisaalta osto-organisaation valinta.  

 

Alihankkijoiden neuvotteluasema on perinteisesti ollut hyvin heikko 

hankintaorganisaatioihin verrattuna. Alihankkijat ovat yleensä pieniä tai mikroyrityksiä 

ja hankintaorganisaatiot isoja yrityksiä, joilla on standardipalveluksia tarjoavia yrityksiä 

valittavanaan. Alihankkijoiden kustannusrakenne on ollut myös helposti selvitettävissä. 

 

6.3.3 Kuljetusyritys 
 

Kuljetusyrittäjät ovat arvoketjun yksi selkeimmin rajattavia toimijoita, heidän 

toimintonsa on kaukokuljetus. Usein kuljetusyrityksen toiminnot hoitaa haketusyritys, 

jolla on omaa kuljetuskalustoa tai kuljetusyrityksiä alihankkijoina. Ketjun kannalta 

kuljetusyrityksen tärkein ominaisuus on kustannustehokkuus, johon voi vaikuttaa 

esimerkiksi oikeanlaisen kaluston valinnalla. Asiakkaalle kuljetusyritysten luoma arvo 

syntyy pääosin oikea-aikaisista toimituksista ja nopeasti kuorman purkamisesta 

laitoksella. Hoitamalla nämä toiminnot keskimääräistä paremmin kuljetusyritys luo 

lisäarvoa verrattuna toisiin kuljetusyrityksiin. 

 

Kaluston valinta riippuu siitä haketetaanko metsätien varressa vai terminaalissa. 

Jokaiseen toimintamalliin täytyisi etsiä tilavuudeltaan ja kantavuudeltaan 

mahdollisimman suuri kyseiseen käyttöön soveltuva auto. Hakkeen irtotiheys vaihtelee 

välillä 200 – 400 kg/i-m3 (Lähdevaara et al 2010). Tällöin esimerkiksi 

kuormatilavuudeltaan 120 m3 turveauto, jonka kantavuus on 38,5 t, jää välillä 

kantavuuden puolesta vajaaksi ja välillä kantavuus täyttyy ennen tilavuuden täyttymistä. 

Näin ollen molempien ominaisuuksin mahdollisimman suuret arvot ovat eduksi. Kuivan, 

hyvälaatuisen hakkeen kuljetuksessa suuri kuormatilavuus on eduksi. Nykyisin 

turveautot ovat suurimmillaan noin 140 m3.  
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Pelkkään hakekuljetukseen erikoistuneita kuljetusyrityksiä ei haastatteluissa tavoitettu. 

Usein samat yritykset kuljettavat myös metsäteollisuuden sivuvirtoja tai turvetta. 

Energiapuuautoihin keskittyneitä yrityksiä löytyi. Energiapuuautoja käytetään pääasiassa 

kantojen, hakkuutähteiden ja pienpuun ajamiseen, muu käyttö on vähäistä.   

 

Logistiikan ohjaus puunkuljetusyrityksille on tavallisesti tullut yrityksen ulkopuolelta. 

Metsäteollisuuden yritykset ovat perinteisesti ohjanneet tiukasti sopimusautoilijoitaan 

oman logistiikan ohjauksen mukaan ja autoilijat ovat ajaneet vain yhdelle tilaajalle. 

Energiapuun kuljetuksessa on sen sijaan mukana myös yrityksiä, jotka eivät ole 

sopimussuhteessa suoraan hankintaorganisaatioon, vaan tarjoavat verkostoyrityksen 

kautta palveluksia kaikille niitä tarvitseville yrityksille. Tässä toimintamallissa 

verkostoyritys hoitaa logistiikan ohjauksen. Tämä toimintamalli on suhteellisen uusi ja 

mahdollistaa yrityksille logistiikan ohjauksen ulkoistamisen. Ainakin energiapuun 

yhteydessä uusia toimintamalleja on uskallettu kokeilla. Kuljetusyritysten 

horisontaalisen yhteiskäytön laajeneminen näyttäisi tässä valossa mahdolliselta 

palveluita ostavien yritysten näkökulmasta. Toimintamallista voisi syntyä säästöjä 

tehokkaan logistiikan avulla, kun autoja voitaisiin yhdistellä useamman tilaajan 

kuormien kuljettamiseen, etenkin mepa-ajo lisääntyisi. 

 

Porterin viisi kilpailuvoimaan kuljetusyrityksen tapauksessa 

Alalle tulon esteet ovat erittäin pienet kuljetusyritysten tapauksessa. Tarveharkinta 

liikenne luvissa on poistunut ja käytetty kuorma-auto on edullinen hankinta verrattuna 

esimerkiksi monitoimikoneeseen tai hakkuriin. Lisäksi esimerkiksi puunkorjuuyrittäjältä 

vaaditaan huomattavasti monipuolisempaa osaamista. Tämän vuoksi alan sisäinen 

kilpailu on myös kovaa hintakilpailua. 

 

Korvaavat tarjoomat voivat olla lähinnä korvaavia kuljetusmuotoja. Merkittävä volyymi 

voi jatkossa siirtyä junakuljetuksiin kuljetusmatkan ylittäessä 70-120 km, jakeesta 

riippuen. Myös laivakuljetus voi viedä merkittäviä volyymeja tietyissä paikoissa,  

etenkin kun energiatiheyttä laivakuljetuksessa voidaan nostaa tiivistämällä suuremman 

massan luonnollisen tiivistymisen tai esimerkiksi koneellisen tiivistämisen ansiosta jopa 

25 % (Karttunen et al 2009). Keski-Suomessa laivakuljetuksia ei pidetä kovin 

todennäköisenä (Lähdevaara et al 2010). 
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Tyypillisesti kuljetusyrityksessä on yksi tai muutama auto ja yritys on 

alihankintasuhteessa osto-organisaatioon tai muuhun toimijaan, esimerkiksi 

haketusyritykseen. Tilaajan neuvotteluvoima on yleensä suuri, koska tilaaja voi valita 

useista saman standardipalvelun tarjoajista hintakilpailun perusteella. Toimittajien 

neuvotteluvoima on olematon muutoin paitsi työvoiman yhteydessä. Osaavasta 

työvoimasta voidaan joutua kamppailemaan. 

6.3.4 Haketusyritys 
 

Haketus, johon ajatellaan tässä kuuluvan myös murskauksen, on lämpöyrittäjyyden 

ohella selkeinten bioenergialiiketoimintaan luettavaa liiketoimintaa. Usein hakettaminen 

on kuitenkin osa muuta liiketoimintaa, kuten osa koneyrityspalveluita tarjoavan 

yrityksen palveluista, maa- tai metsätaloutta. Tämän vuoksi liiketoiminnan suuruutta on 

vaikea saada tilastoista. Suurimmilla hakettajilla liiketoiminta on kuitenkin keskittynyt 

hakettamiseen ja hakkeen kuljetukseen. 

 

Haketusliiketoiminta on ollut viimeiset vuodet erittäin voimakkaassa kasvussa, 

liikevaihdossa on viime vuosina isoillakin toimijoilla tapahtunut jopa 70 % vuosittaisia 

kasvuja (Lähde: Yritystele). Haketusliiketoiminnan kasvu ei ole yllätys, kun katsoo 

metsähakkeen käytön kehittymistä kuvasta 6. Yllättävää sen sijaan on 

haketusliiketoiminnan keskittyminen.  Käytettäessä haketuksen taksoina aiemmin 

esiteltyjä taksoja (Bioenergia-verkkopalvelu 2010), on koko Keski-Suomen 

haketusliiketoiminnan suuruus ollut vuonna 2009 noin 5,1 milj. €. Liikevaihto on 

laskettu metsähakkeen kokonaiskäytön mukaan, josta täytyisi vähentää vielä 

käyttöpaikkamurskauksen osuus. Samaan aikaan kahden suurimman keskisuomalaisen 

haketusyrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 6,5 milj. €. Keskisuomalaiset 

haketusyritykset toimivat siis merkittävissä määrin myös maakunnan ulkopuolella. 

Osaltaan keskittymistä selittää hakkureiden kova hankintahinta sekä haketusyrityksille 

annetut vastuut, jotka asettavat kovat haasteet alalle tulijoille. 

 

Keski-Suomessa on ainakin 9 yritystä, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa on 

haketusta. Lisäksi haketusta tekee osana muuta liiketoimintaa ainakin 12 yrittäjää.  

Kuten aiemmin on todettu, haketusyritys hoitaa usein myös hakkeen kuljetuksen. Tämä 

on todettu tällä hetkellä kaikkein toimivimmaksi tavaksi, koska siirrettävä hakkuri ja 

kuljetuskalusto muodostavat saumattoman kuumaketjun. Yhteistyö on vielä 
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puunkorjuusta tuttua moto/ajokone – ketjua tiiviimpi.  Ketjun toiminnan ja tehokkuuden 

kannalta haketusyrityksellä on monia vaikutuksia, keskeisimmät vaikutukset taulukossa 

13. Hakkeen palakoko, muoto, palakokojakauma ja lastaustapa vaikuttavat hakkeen 

irtotiheyteen ja näin kuormien energiamäärään kautta suoraan kuljetuskustannuksiin. 

Hakkurin tehokkuus vaikuttaa suoraan odotusaikoihin ja tätä kautta koko ketjun 

tehokkuuteen. Yleensä odotusaika tulee autonkuljettajalle, koska hakkuri on autoa 

kalliimpi laite ja toiminnassa pyritään vähentämään hakkurin joutoaikoja. Kentällä on 

myös toimintamalli missä miehittämätön hakkuri on välivarastolla ja autonkuljettaja 

suorittaa itse haketuksen. 

 

Haketusyritys voi luoda lisäarvoa myös polttolaitokselle palan ominaisuuksien ja 

reagointinopeuden kautta. Palamuoto vaikuttaa polttoprosessiin ja sitä kautta 

polttoprosessista saatavaan energiamäärään. Vaikutuksia on käsitelty tarkemmin Keski-

Suomen bioenergian logistiikkaa käsittelevässä raportissa (Lähdevaara et al, 2010). 

Haketusyrityksen reagointinopeus riippuu hakkureiden tehokkuudesta ja yrityksen 

toiminnan organisoinnista. 

 

Taulukko 13. Haketusyrityksen ketjun jäsenille luoma arvo. 

 Palan ominaisuudet Hakkurin tehokkuus 

Kuljetusyritys Kantavuuden 

hyödyntäminen. 

Odotusaikojen 

optimointi. 

Raaka-aineen 

omistaja 

Kuljetuskustannukset. 

Hakkeen korkeampi 

energiatiheys, jolloin 

suhde MWh/m
3
 kasvaa.  

Kuljetuskustannukset. 

Voima-

/lämpölaitos 

Hakkeen lämpöarvo. 

Suurempi energiatiheys 

siilossa. 

Reagointinopeus 

muutoksiin. 

 

Asiakkaan, eli tässä tapauksessa polttolaitoksen, kokema arvo riippuu siitä mitä asioita 

asiakas havaitsee. Mittausohjeet hakkeen osalta on annettu energiapuun mittausohjeissa 

(Lindblad et al 2008). Tällä hetkellä hakkeen ominaisuuksien määritys vastaanottavilla 

laitoksilla vaihtelee. Osa laitoksista, varsinkin pienet, ostavat raaka-aineen 

hakeirtokuutioina tai muussa vaiheissa mitattuina kiintokuutioina, eivätkä määritä 

energiasisältöä sen tarkemmin tai tekevät muunnon yksikköön MWh keskimääräisillä 

muuntokertoimilla. Suuret laitokset ostavat aina yksikössä MWh. Energiasisällön 

määrittäminen tehdään pääasiassa määrittämällä kuorman massa ja kosteus CEN 
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teknisten spesifikaatioiden mukaan, minkä jälkeen energiasisältö voidaan laskea 

keskimääräisten muuntokertoimien mukaan. Nämä määritykset onnistuvat millä tahansa 

laitoksella. Tarkemmissa mittauksissa voidaan mittauttaa kuormakohtainen lämpöarvo. 

Mittauksen suoritus vaatii sertifioidun mittausmenetelmän. Keski-Suomessa tällaisia 

mittauksia voi suorittaa bioenergian mittaamiseen erikoistunut yritys ENAS Oy. 

Varsinkin turvekuormista lämpöarvojen määrittäminen on yleistä. Hakkeen 

lämpöarvomittauksissa palat jauhetaan 0,25 mm jauhinterillä niin pieniksi, että 

näytteestä voidaan tehdä pilleri (Arminen 2010). Tällöin saadaan puumateriaalista 

riippuva lämpöarvo selville mutta palan ominaisuuksien vaikutus jää määrittämättä. 

Asiakas havaitsee yleensä siis kuorman todellisen energiasisällön, jos sitäkään. Palan 

ominaisuuksia ei yleensä luokitella. 

 

Palan muodon vaikutuksen selvittäminen polttoprosessista saatavaan lämpöarvoon 

vaatisi voima- ja lämpölaitokselta vielä palan ominaisuuksien määrittämisen. Tämän 

jälkeen voitaisiin tehdä pistokokeita tietyltä haketusyritykseltä tulevasta hakkeesta, 

jolloin keskimääräinen haketustavan vaikutus saataisiin selville.  

 

Suuret hankintaorganisaatiot ovat alkaneet siirtymään niin sanottuun aluehakkurimalliin, 

jossa sopimussuhteessa oleva haketusyritys saa suuret vapaudet työn organisoinnin ja 

logistiikan hoitamisen kannalta. Hankintaorganisaatio osoittaa haketusyritykselle 

käytössä olevat puuvarastot sekä ilmoittaa toimitusmäärät ja – paikat, loppu jää 

haketusyrityksen hoidettavaksi. Tässä toimintamallissa haketusyritys pystyy 

organisoimaan työn tehokkaasti ilman välikäsiä. Koska haketusyrityksellä voi olla 

kymmeniä tai jopa satoja asiakkaita, voi yritys optimoida hakkuriyksikön siirtelyä, 

parantaen ketjun kustannustehokkuutta. Ongelmaksi voi muodostua haketta käyttävien 

laitosten tilausten tempoilevuus. Haketusyritykselle muutokset tulevat hyvin nopeasti ja 

niihin reagointi on vaikeaa. Tällä hetkellä tilausten välityksen väliportaana voi olla 

hankintaorganisaatio.  Koska laitosten tilausten nopeat muutokset ovat haasteellisia 

toimitusketjulle, voi laitos tuottaa toimitusketjulle hyötyä säännöllisten ja ennakoitavien 

tilausten myötä, vaikutus syntyy ketjun organisoinnin kustannustehokkuutena. Tällainen 

laitos on haluttu toimituskohde. 

 

Haketusurakointisopimusten pituuksissa on havaittavissa selvää kasvua. Tämä johtuu 

varmasti laitosten toimitusorganisaatioiden kanssa tekemistä pitkistä sopimuksista, 
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jolloin toimitusorganisaatiota voivat solmia pitkiä sopimuksia myös haketusyritysten 

kanssa. Pitkät sopimukset tuovat vakautta haketusliiketoimintaan ja ovat innostaneet 

investointeihin. 

 

Porterin viisi kilpailuvoimaa haketusyrityksen näkökulmasta 

Asiakkaiden neuvotteluvoima on kohtuullisen suuri, koska perushaketusta on helppo 

kilpailuttaa hinnalla. Erityisesti terminaaleissa haketetuttaessa haketusyrityksiä voitaisiin 

kilpailuttaa lähes yksinomaan hinnalla. Nykyisessä toimintamallissa, jossa aluehakkurille 

on annettu paljon organisointivapauksia, on haketusyrityksen kyvykkyys velvoitteiden 

täyttämiseen oleellinen vaihtamista estävä tekijä. Potentiaalisen vaihtoehdon on kyettävä 

täyttämään samat velvoitteet kuin aiemman haketusyrityksen ja isoille volyymeille 

vaihtoehtoja ei ole loputtomasti. Lisäksi uusien toimijoiden oppiminen vaatii aikaa ja 

rahaa, nykyisillä laajaa toimintaa harjoittavilla on etumatkaa. Kuitenkin on muistettava, 

että globaaleilla metsäjäteillä tase kestää vaikka uuden toimijan kouluttamisen, jos 

sopimusiin ei muuten päästä. Haketusyrityksen näkökulmasta laajan kokonaisuuden 

hoitaminen antaa järjestelymahdollisuuksia tehokkuuden etsimiseen ja ei ole tilaajan 

kannalta niin läpinäkyvä kuin pelkkä hakettaminen esimerkiksi laitoksen pihassa. 

Kokonaispalvelun hinnan tiukka kilpailuttaminen on vaikeampaa. 

 

Alan sisällä kilpailu on kohtuullisen kovaa. Toimijat ovat polarisoituneet pieniin ja 

suuriin hakettajiin. Pienet toimivat pienellä alueella ja pienillä volyymeillä, kun isoilla 

toiminta-alue voi ulottua usean maakunnan alueelle. Erityisesti pienien kesken uusien 

kilpailijoiden uhka on suuri, koska alalle tulon esteet ovat pienet. Tosin harva toimija 

lähtee kilpailemaan hinnalla, vaan haketus aloitetaan tarpeen vaatiessa. Pienillä 

toimijoilla sijoitetun pääoman tuotto ja käyttökate voivatkin olla todella korkealla tasolla 

(Pelli 2010). Isojen toimijoiden joukkoon nousemiseksi on monia esteitä. Ensinnäkin 

investoinnit ovat todella suuret tehokkaiden hakkureiden tapauksessa ja toisaalta 

annettujen velvoitteiden täyttäminen vaatii tehokasta organisointia ja logistiikkaa. 

Kokonaisuudessaan alalle on helppo tulla mutta menestyminen on alan sisäisen kilpailun 

vuoksi vaativaa. 

 

Korvaava tarjooma voi olla lähinnä käyttöpaikkahaketus, jonka ennustetaankin 

kasvavan. Toimintamallit hakevat kuitenkin muotoaan ja Keski-Suomessa ei ole 

panostettu laajamittaiseen käyttöpaikkahaketukseen.  
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Toimittajien neuvotteluvoima on merkittävä siinä tapauksessa, että haketusyritys toimii 

myös hankintaorganisaationa. Neuvotteluvoima vastaa hankintaorganisaation yhteydessä 

tehtyä tarkastelua. Toinen mahdollisesti rajoitteeksi muodostuva resurssi on työvoima, 

josta voidaan joutua kamppailemaan esimerkiksi palkalla ja eduilla. Kaikkia muita 

resursseja on saatavilla. 

6.3.5 Koneyritys 
 

Toimitusketjun puunkorjuusta huolehtiva osa on nimetty tässä työssä koneyritykseksi, 

vaikka siitä voi huolehtia myös metsäpalveluyritys, koostuen yhdestä metsurista paljon 

laajempaan kokoonpanoon tai korjuu voidaan tehdä myös metsänomistajan omana työnä. 

Konekorjuu on kuitenkin vallitseva korjuutapa ja vaikka rangankuljetukseen soveltuvia 

metsäkärryjä on satoja maatalouden piirissä, tulee kustannustehokkuuden vuoksi 

ehdottomasti tärkein volyymi puunkorjuuseen erikoistuneiden yritysten kautta. 

Toimialaraportin mukaan (Alm 2009) koko Suomessa on 102 energiapuuryhmän yritystä 

eli energiapuun korjuuseen erikoistunutta yritystä. Näistä 8 on keskisuomalaisia. 

 

Jokainen puunkorjuuyritys on potentiaalinen energiapuuliiketoiminnan toimija, koska 

varsinkaan hakkuutähteiden käsittelyyn ei tarvita suuria investointeja, vaan 

ainespuunkorjuuseen tarkoitetut koneet soveltuvat työhön jopa suoraan. Koneyrittäjät ry 

Keski-Suomi on julkaissut jäsenistään painettavan luettelon, jossa näkyy yritykset sekä 

heidän konekalustonsa. Kaikki puunkorjuussa olevat koneet eivät ole Koneyrittäjät ry:n 

listoilla mutta järjestäytymisasteen oletetaan olevan jopa 85–90 % ammatikseen puuta 

korjaavien keskuudessa, joten Koneyrittäjät ry:ltä saatava listaus on riittävän kattava 

kuvaus koneyrityksistä. Keski-Suomen Koneyrittäjät ry:n jäsenistä 80 yritystä ilmoittaa 

yrityksensä palveluiksi puunkorjuun. Koneyritysten yhteystiedot ovat tarpeellisia myös 

yksittäisille metsänomistajille, jotka voivat ostaa palveluja suoraan koneyrityksiltä. 

Kainuun koneyrittäjät on julkaissut verkkosivuillaan hakupalvelun, josta alueelliset 

palveluntarjoajat on löydettävissä. 

 

Energiapuun korjuusta maksettujen taksojen peruste vaihtelee paljon. Kuvassa 39 

taksoitusperusteiden jakauma kannoille, hakkuutähteille ja pienpuulle. Kaikista kirjavin 

taksoituskäytäntö on kannoille. Pienpuussa, sisältäen kokopuun ja rangat, on selvästi 

siirrytty kiintokuutio- ja tonniperusteiseen taksoitukseen. Aiemmin tuntiperusteinen 

taksoitus oli haastattelujen mukaan yleisempi. Taksat pienpuun korjuussa ovat usein, 
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ainespuun korjuusta poiketen, leimikon keskijäreydestä riippumattomia. 

Taksoitusjärjestelmiä kehitellään ja hankintaorganisaatiot ovat opetelleet pienpuun 

korjuuta. Nyt taksoissa on löydettävä pian koneyrityksille keskimäärin kannattava taso 

tai into energiapuun korjuuseen hiipuu. Koneyrittäjien kyselyssä peräti 40 % yrityksistä 

vastasi energiapuun korjuun olevan kannattamatonta ja Koneyrittäjät ry:n vuoden 2009 

kyselyn mukaan energiapuun korjuu oli keskimäärin 4,6 % tappiollista (Koneyrittäjät ry 

2010).  

 

Kuva 39. Energiapuun korjuun taksoitusperusteet. 

 

Haastattelujen mukaan metsähakkeen laatuun voidaan vaikuttaa kaikkein eniten hakkuun 

ja metsäkuljetuksen eri vaiheissa. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita puun kuivaminen 

parhaiten palstalla hajallaan, jolloin metsäkuljetus täytyisi tehdä selkeästi hakkuun 

jälkeen tai kasan paikan ja muodon vaikutus kosteuteen. Koneyritysten on tehtävä nämä 

vaiheet hyvin korkean hakelaadun mahdollistamiseksi. Tällä hetkellä koneyritykset eivät 

saa korvausta suhteutettuna tehtyyn laatuun, vaan kiinteillä korvauksilla. Laatuun sidotut 

taksat tai bonukset kannustaisivat entistä enemmän kiinnittämään huomiota laatuun. 

Nykyisessä toimintamallissa koneyritykset toimivat hankintaorganisaation ohjeiden 

mukaan ja täyttävät tilaajan asettamat ehdot. 

 

Koska konekustannusten muuttuvista kustannuksista yli 80 % on polttoainekustannuksia, 

ovat konekustannukset suhdanneherkkiä (Ihalainen ja Niskanen 2010). 
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Porterin viisi kilpailuvoimaa koneyrityksen osalta 

Asiakkaan neuvotteluvoima on koneyritysten kohdalla perinteisesti ollut hyvin suuri. 

Asiakasyritykset ovat olleet jättiläisiä koneyrityksiin verrattuna ja toimintaan liittyvät 

kustannukset ovat olleet auki purettavissa. Tarvittaessa koneyritys on ollut mahdollista 

korvata toisella yrityksellä ja vastaavasti koneyrityksen on ollut vaikea löytää korvaavaa 

asiakasta, jos pääasiakas on lopettanut sopimuksen (Markkula 2005). 

Alueyrittäjämallissa tai avainyrittäjämallissa, laajempaa palvelua tarjottaessa, on 

yrityksen palvelut hieman vaikeammin korvattavissa ja auki laskettavissa. Tilanne 

neuvotteluaseman suhteen muuttuu ehkä koneyrityksen eduksi mutta ei ratkaisevasti. 

Organisointimahdollisuus on tässäkin suurin mahdollisuus koneyrittäjien näkökulmasta 

ja lopulta järjestelmän kaikki jäsenet hyötyvät tehokkuudesta. Kokonaisuudessaan 

asiakkuussuhteet ovat pitkiä ja kenttä kohtuullisen vakaa, koska asiakkaatkin haluavat 

säilyttää luotettavat koneyritykset (Markkula 2005). 

 

Toimiminen koneyrittäjien omistamassa hankintaverkostossa on mahdollista jakaa 

kokonaiskate suuremmissa määrin myös koneyrittäjille. Näissä malleissa koneyrittäjä voi 

esimerkiksi arvioida itse leimikosta maksettavan hinnan ja näin saavuttaa omalle 

työlleen paremman katteen. 

 

Alalle tulon esteet ovat huomattavasti suuremmat kuin esimerkiksi kuljetusyrittäjillä. 

Varsinkin alueyrittäjämalleissa, joissa osa leimikoiden suunnittelusta voi siirtyä 

alueyrittäjän tehtäviin, vaaditaan paljon metsäosaamista. Koneet ovat kalliita, kuten 

haketusyritystenkin kohdalla. Lisäksi alan vakiintuneisuus ja pitkät asiakassuhteet luovat 

esteitä alalle tulolle (Markkula 2005). Kuitenkin esimerkiksi kokeneen monitoimikoneen 

kuljettajan on mahdollista perustaa yritys, kun ammattitaito on hankittu ja näin alalle 

tulijoiden uhka on olemassa. Esimerkiksi asiakkaan tyytymättömyyden kautta uusia 

yrittäjiä olisi mahdollista hankkia esimerkiksi asiakasyritysten tukemana. 

 

Kilpailu alan sisällä voisi kuvata olemassa olevaksi. Kilpailukenttää on pidetty 

kohtuullisen vakaana ja hinnalla ei juurikaan kilpailla, vaikkakin alueyrittäjämallin 

koettiin tuoneen lisää kilpailua ainakin hetkellisesti (Markkula 2005). 

 

Ammattitaitoisen työvoiman puute voi nousta jatkossa merkittävään asemaan. Yritys, 

joka onnistuu pitämään kiinni pätevästä työvoimasta, on vahvoilla. Työvoimapula voi 
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rajoittaa kilpailua ja pienentää alalle tulijoiden uhkaa. Muutoin toimittajien 

neuvotteluvoima on olematon ja kaikkia resursseja on saatavilla. Paitsi, jos koneyritys 

toimii myös hankintaorganisaationa. Viimeistä ongelmaa käsiteltiin jo haketusyritysten 

kohdalla. 

 

Korvaavia palveluita on vaikea löytää. Lähinnä sivutoimiset puunkorjaajat maatalouden 

piiristä ovat jossain määrin merkittävä uhka (Markkula 2005). 

 

6.3.6 Metsänomistaja 
 

Tämän selvityksen kohdejoukkoon metsänomistajat eivät kuuluneet, koska 

tutkimuksessa tarkasteltiin liiketoimintaa. Metsäomistajien käyttäytyminen vaikuttaa 

kuitenkin ratkaisevasti liiketoimintamahdollisuuksiin, koska metsänomistajan 

neuvotteluvoima toimittajana on merkittävä. Kentän näkemyksen mukaan voima- ja 

lämpölaitoksilta tuleva tilaus ja riittävä maksukyky saavat tavaran liikkeelle mutta 

toisaalta oltiin myös huolissaan metsänomistajien myyntihalukkuudesta. Jos nyt ollaan 

polttolaitoksen osalta maksukyvyn ylärajalla ja metsänomistajat kokevat energiapuun 

menevän ilmaiseksi, niin kohtaamisongelma on ilmeinen. 

 

Keväällä 2009 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan (Autio 2009) metsänomistajat 

suhtautuivat positiivisesti energiapuun korjuuseen sekä energiapuuta ostaviin 

hankintaorganisaatioihin. Suurin kritiikki kohdistui energiapuusta saatavaa tuloa 

kohtaan. Monen kyselyyn vastanneen mielestä energiapuuta ei kannattanut myydä, koska 

siitä ei makseta riittävästi. Saman kyselyn mukaan vain noin puolet tiesi energiapuun 

korjuuseen saatavista taloudellisista tukimuodoista. Heistäkään suurin osa ei tiennyt 

tarkemmin mitä tukimuodot ovat. Aution tutkimuksen valossa metsänomistajien 

näkemys energiapuusta saatavan korvauksen tasoon ei vaikuta kovin hyvältä, vaikka 

energiapuun käyttöä pidetäänkin positiivisena asiana. 

MTK:n tekemän metsätutka-kyselyn energiapuuosion (MTK 2010) mukaan 15 % 

vastaajista ei tietänyt myymästään energiapuusta saamaansa korvausta ja 8 % ei saanut 

korvausta ollenkaan. Nämä tulokset eivät saa energiapuuta näyttäytymään kovin 

oleellisena jakeena metsänomistajien silmissä ja toisaalta osoittavat energiapuusta 

saatavan korvauksen vähäisyyttä. Lisäksi 7 % ilmoitti saaneensa muunlaisen korvauksen 

kuin hehtaari-, kiintokuutiometri-, irtokuutiometri- tai pinokuutiometrikohtaisen 



107 

 

korvauksen, energia-arvoon sidotun korvauksen tai kertyneeseen ainespuumäärään 

sidotun korvauksen. Mikä voi vielä olla asiallisesti määritettävissä oleva korvaus 

kaikkien mainittujen lisäksi? Korvausperusteiden kirjavuus on hyvä esimerkki 

energiapuuliiketoiminnan kehittymättömyydestä. Positiivinen asia vastauksissa oli 

kiintokuutioihin perustuvan korvauksen suuri osuus (37 %). Pellervon taloudellisen 

tutkimuskeskuksen mukaan (PTT 2010) korvauksettoman energiapuun luovuttamisen 

määrä on merkittävästi vähentynyt. Vielä viisi vuotta sitten joka toinen energiapuuta 

toimittanut luovutti energiapuun ilman rahallista korvausta. 

 

Energiapuuta vuonna 2009 myyneistä metsätutka-kyselyyn osallistuneista vastaajista 70 

% ilmoitti, että ei ole valmis tarjoamaan energiapuuta markkinoille tämän vuoden 

aikana. Ehkä selityksenä on osittain se, että puuta myydään silloin tällöin eikä joka 

vuosi. Pellervon tutkimuksen (PTT 2010) mukaan energiapuuta suunnittelee tarjoavansa 

markkinoille noin viidesosa metsänomistajista. Energiapuun tarjoajien määrä väheni 

vuonna 2009 mutta yksittäiset toimitusmäärät kasvoivat, tarjoajien määrän vähentymistä 

selittää ainespuuhakkuiden raju pudotus (PTT 2010). 

 

Metsänomistajien suuntaan hinnoittelu täytyisi saada läpinäkyvämmäksi ja 

ymmärrettäväksi. Tässäkin tutkimuksessa esitettyjen tietojen valossa on ilmeistä, että 

joissakin tapauksissa kantorahan maksukyky on vähäinen mutta metsänomistajan 

suuntaan tilanteen pitäisi olla ymmärrettävä. Mediassa bioenergia on nyt pinnalla mutta 

metsänomistajille suunnattua tiedotusta kannattaisi entisestään lisätä. Esimerkiksi Keski-

Suomen metsäkeskuksen sivuilta löytyy hyvää tietoa energiapuukauppaan liittyen mutta 

julkisten toimijoiden lisäksi myös hankintaorganisaatiot voisivat panostaa tiedotukseen 

hintatietoisuuden lisäämiseksi ja sitä kautta myyntihalukkuuden parantamiseksi. 

Energiapuun maineen eteen kannattaa tehdä työtä, kunnes toimintamallit vakiintuvat. 

Kannattamattomat kohteet on paras jättää reilusti korjaamatta (Asikainen 2009).  

 

Ainoa syy huoleen raaka-aineen saatavuudesta ei ole metsänomistajien 

myyntihalukkuus, vaan metsäomaisuuden pilkkoutuminen pieniin osiin.  
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7. METSÄHAKELIIKETOIMINNAN ARVOVERKON 
ANALYYSI 

 

Kuten aiemmin on todettu, metsähakeliiketoiminnassa toimijoiden ja toimintamallien 

kirjo on laaja. Arvojärjestelmien kautta kuvaillut toimijoiden vaihtoehtoiset 

toimintamallit ja sijoittuminen osaksi yksittäistä arvojärjestelmää loi pohjan 

arvoverkkotarkastelulle, jossa toimintaa tarkastellaan laajempana kokonaisuutena. 

Arvoverkko tarkastelu tehdään lähinnä mahdollisten pullonkaulojen, 

innovaatiomahdollisuuksien, informaatiovirtojen ja toimijoiden välisten suhteiden 

näkökulmasta. Innovaatiomahdollisuudet voidaan käsittää  samalla 

liiketoimintamahdollisuuksina tai paikkoina, joissa innovaatiot voivat saada alkunsa. 

Kappaleessa käsitellään myös liiketoimintamahdollisuuksia. 

7.1 Toimijoiden väliset suhteet 

 

Puun hankinnan arvojärjestelmässä toimijoiden välillä on perinteisesti ollut vahva 

hierarkia. Varsinkin ainespuun osalta isot metsäyhtiöt ovat asettaneet reunaehdot. 

Perinteet heijastuvat varmasti myös tämän päivän järjestelmään. Tämän tutkimuksen 

perusteella mielenkiintoiseksi tarkemman selvityksen kohteeksi olisi syytä ottaa 

verkoston toimijoiden luottamus ja avoimuus. Näitä tekijöitä kehittämällä voitaisiin 

kenties luoda jotain uutta ja parantaa tehokkuutta. 

 

Esimerkiksi metsäenergian hankinnan uudistaminen (Ryymin et al 2008) mukaisen 

toimintamallin kariutuminen voi hyvinkin johtua toimijoiden välisestä 

epäluottamuksesta ja epärealistisista odotuksista. Koska tietoa ei anneta tarpeeksi, eli 

avoimuus puuttuu ja sitä kautta luottamus, ei energiayhtiö ole soveltunut 

hankintaverkoston johtajaksi. Ryyminin et al (2008) raportissa koneyrittäjien taholta 

toivottu hinnoittelun avoimuus ja taksoituksen sitominen energiantuotannosta saataviin 

voittoihin ei ole toteutunut. Avoimet kalkyylit lisäisivät luottamusta ja tekisivät 

kokonaiskuvan ymmärrettäväksi. Lisäksi ongelmana on toimijoiden kokoero. 

Metsähaketoimitusten arvoverkossa toimijat ovat usein jopa mikroyrityksiä, kun 

energiantuottajat puolestaan voivat olla keskisuurien tai suurien yrityksien konsernin 

osia. Lämpöyrittäjät ovat asia erikseen mutta ne eivät ole pyrkineetkään mittavan 

verkoston johtajaksi, vaan yritysryppään yhdistäjiksi. Liiketoimintaosaamisessa voi olla 

myös suuria eroja ja tämä haittaa yhteisen ymmärryksen löytymistä. 
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Johtajuus on iso kysymys hankintaan liittyvien verkostojen johtamisessa. Onko 

esimerkiksi koneyrittäjien muodostamassa hankintayhtiössä tarpeeksi johtajuutta vai 

onko järjestelmä liian omaehtoista? Verkostomaiseen toimintaan toki kuuluukin suuri 

autonomia missä valtasuhteet ovat vähäisempiä ja johtajuus perustuu vaikuttamiseen, 

integrointiin, koordinointiin ja ohjaukseen verkostosuhteet huomioiden, johtamisen 

täytyy olla jaettua (Valkokari et al 2008). Silti verkostoveturi tarvitaan aina, se ei vain 

saa olla käskyttäjä. Ainespuun yhteydessä ns. verkoston johtamisessa on edelleen hyvin 

hierarkisia painotuksia ja osittain toimintamalli näkyy myös energiapuussa. Raaka-

aineen omistaja päättää toimintamallit ja sanelee toimintatavat. Energiapuun yhteydessä 

on kuitenkin myös uusia toimintatapoja ja enemmän vapauksia toimintojen järjestelyyn. 

 

Kappaleessa 3.2 esitellyt lukkiumat ja etäisyyden muodot ovat oleellinen osa toimijoiden 

välisiä suhteita. Maantieteellisesti etäisyys toimijoiden välillä on pieni, koska etenkin 

energiapuun hankinta rajoittuu kustannussyistä pienelle alueelle. Keski-Suomessa 

voidaan lisäksi puhua merkittävästä keskittymästä eli maantieteellinen keskittyminen on 

voimavara ja mahdollisuus.  

 

Sosiaalinen etäisyys metsähakkeen toimittamiseen liittyvässä verkostossa on pieni, 

samankaltaisuus saattaa olla jopa liian suurta. Sosiaalinen läheisyys tuo luottamusta 

mutta saattaa tukahduttaa innovaation, kun uudenlaisia toimintamalleja ei kokeilla. 

Huomattavasti suurempi sosiaalinen etäisyys on energiantuottajien ja metsähakkeen 

toimittamiseen liittyvien toimijoiden välillä, samoin kuin ainespuussa metsäteollisuuden 

ja puutoimituksiin liittyvien toimijoiden välillä. Tilanne on sama kognitiivisien 

etäisyyksien suhteen. Portille saakka ajattelu on hyvin samankaltaista mutta sitten 

ajatustapa muuttuu liiketoiminnan luonteen mukana. Esimerkki erovaisuutena 

energiantuotanto on hyvin riippuvaista suhdanteista, kun metsähakkeen toimittamisen 

toivottaisiin olevan vakaata toimintaa. Liika samankaltaisuus on johtanut esimerkiksi 

ainespuutoimituksissa rutiineihin, tai positiivisemman näkemyksen mukaan vakaaseen 

toimintamalliin. Yrityskulttuureissa on myös merkittävä ero ennen porttia ja portin 

jälkeen. 

 

Arvoketju tarkastelu onkin luontevaa jakaa paloihin ennen porttia ja portin jälkeen, 

vaikka ne yhdessä muodostavatkin energian arvoketjun. Portin jälkeen kilpailun luonne 
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ja laajuus muuttuu. Lisäksi on syytä muistaa, että laitoksen rakentajat kantavat 

pitkäaikaisen riskin ja haluavat myös isomman tuoton omalle pääomalleen, 

kannattamatonta laitosta on vaikea myydä eteenpäin. Ennen porttia tehtäviin toimiin 

täytyy saada isompia toimijoita, joiden kanssa voidaan luoda oikeita 

kumppanuussopimuksia. Lisäksi liiketoimintaosaamisen taso olisi isommilla toimijoilla 

mahdollista kehittää paremmaksi. 

 

Keskeisimmät etäisyyden muodot ovat kommunikatiivinen ja organisatorinen. 

Organisatorinen etäisyys näkyy tiedon jakamisen tiukkuutena ja kommunikatiivinen 

informaation kulun parantamistarpeena. Näissä osissa on isot haasteet. 

7.2 Informaatio ja innovaatiot 

 

Informaation merkitys on erittäin suuri metsähakeliiketoiminnan arvoverkossa. Toimijat 

ovat heterogeeninen ja pieniksi osiksi pilkkoutunut verkosto. Töiden järjestelyyn liittyvä 

informaatio voi alla hyvinkin tiukasti muun kuin toimintoja suorittavan yrityksen 

käsissä. Avoimuus, järjestelmien yhteensovittaminen ja viiveettömyys nousevat 

keskiöön. 

7.2.1 Informaatio 
 

Metsänomistaja 

Raaka-aineen alkulähteiltä kenttä on erittäin hajanainen, koska metsänomistajuus on 

pilkkoutunut pieniin osiin ja heterogeeniselle porukalle. Erityisesti energiapuun 

tapauksessa leimikkokohtainen kertymä on pieni. Informaation kulku metsänomistajille 

ja metsänomistajilta voisi tuoda liiketoimintaan tehokkuutta tai pääsyn kokonaan 

käyttämättä jäävään raaka-aine varantoon, koska osalla metsänomistajista pieni 

metsäomaisuus voi unohtua pitkäksikin aikaa ilman ostajan aloitetta. Sähköinen 

kaupankäynti voisi olla todellinen läpimurto vaihdantakustannusten pienentämisessä ja 

metsänomistajien tavoittamisessa. Sähköisen järjestelmän luominen olisi syytä tehdä 

keskitetysti, jolloin paikasta tulisi todellinen markkinapaikka. Nyt MTK rakentaa 

omatoimisesti sähköistä markkinapaikkaa (MTK 2010b). Lisäksi pääsy 

metsävaratietoon, vaikkapa rajoitetulla informaatiolla, avaisi mahdollisuuksia 

ostotoimien edistämiseen uinuvilta metsänomistajilta. 
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Markkinapaikalla ostajat voisivat ilmoittaa erityisestä ostohalustaan tietyllä alueella, 

jolloin aktivoitaisiin tiettyjä alueita esimerkiksi hivenen paremmalla kantorahalla, näin 

keskitettäisiin hankintaa ajallisesti tietylle alueelle. Toisaalta metsänomistajat voisivat 

tehdä yhteistarjouksia maantieteellisesti läheisiltä alueilta sähköisen järjestelmän 

ominaisuuksien kautta. Myös hintainformaatio olisi helppo tilastoida, kun tarjoukset 

hyväksyttäisiin sähköisesti ja näin voitaisiin luoda jopa alueellinen jakauma 

kantohinnalle, riippuen käyttöpaikkojen läheisyydestä ja muista alueellisesti 

vaikuttavista tekijöistä. Puuraaka-aine voisi olla markkinoitavana myös jakeittain: tukit, 

kuidut ja energiapuu erikseen. Näin sähköinen järjestelmä korvaisi osittain MHY:ten 

palvelua. Mahdollisuuksia on lukemattomia. 

 

Tärkeää on myös metsänomistajien valistaminen energiapuuhun liittyvistä asioista. 

Esimerkiksi tietämättömyys tukiasioista kuvastaa tiedon puutetta (Autio 2009). 

 

Koneyritys 

Puunkorjuun osalta koneyritykset ovat perinteisesti asentaneet monitoimikoneisiinsa 

pääasiallisen toimeksiantajan ohjelmiston, joka keskustelee saumattomasti 

toimeksiantajan järjestelmien kanssa. Ongelmaksi muodostuu moniasiakkuus 

koneyrittäjän näkökulmasta. Osittain ongelma on onnistuttu kiertämään asentamalla 

koneisiin useammat ohjelmistot. Silti yhteinen kolmannen osapuolen tarjoama 

järjestelmä olisi hyödyllinen tai ainakin standardi, joka keskustelisi saumattomasti 

kaikkien asiakkaiden järjestelmien kanssa.  

 

Alueyrittäjämalli on askel luovempaan suuntaa, jossa koneyrittäjät parhaiten resurssinsa 

ja toimintamallinsa. Mallissa työnsuunnittelun tekevät yleensä koneyrittäjät. 

Moniasiakkuusmallissa koneyrittäjä voi optimoida koneiden siirtelyä ja järjestellä 

hakkuita ennakointitiedon perusteella. Täysimääräisen hyödyn saaminen vaatii osto-

organisaatiolta tiedon avaamista tarpeeksi pitkällä aikajänteellä sekä vapauksien 

antamista käytännön suorittamiseen. Parhaimmillaan mallissa täytyisi antaa 

koneyrittäjille vain pääsy leimikkotietoihin ja tämän lisäksi määrät, jotka täytyy olla 

milloinkin tienvarressa tai laitoksen portilla. Ehkä turvetuotannon 

perilletoimitussopimusmallista (Pelli 2010) voisi löytyä opittavaa. Siinä oleellisesti Vapo 

rahoittaa 85 % varaston arvosta aumoihin pian turpeen noston jälkeen ja loppu saadaan 

todellisen energiasisällön mukaan porttitoimituksen jälkeen. 
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Kuljetusyritys 

Kuljetusyrityksillä tilanne on pitkälti samankaltainen koneyrittäjien kanssa. Kuljetuksia 

ohjataan tiukasti osto-organisaation logistiikkakeskuksen kautta. Informaatiokatkoksia 

voi tulla resurssien saatavuudessa ja erityisesti ennakointitiedossa. Kuljetusyrityksillä 

moniasiakkuus ei ole vielä kovin yleistä puukuljetuksissa, vaan suurin osa tehdään 

yhdelle toimeksiantajalle. Ohjelmistoihin liittyvät ongelmat ovat samoja, kuin 

koneyritysten kohdalla. Kolmannen osapuolen järjestelmä vapauttaisi tästä ongelmasta. 

Kentällä on olemassa myös kuljetusyrityksiä yhdistävä logistiikkapalveluyritys, joka 

tarjoaa logistiikkajärjestelyjä asiakkailleen ja kuljetuksesta huolehtivat yksityiset 

yritykset. Tällainen horisontaalinen yhteiskäyttö voi tarjota osto-organisaatioille 

mahdollisuuden logistiikan ohjauksen ulkoistamiseen sekä tuoda selkeää tehokkuutta 

kuljetusten järjestelemiseen moniasiakkuuden kautta. Kentälle tarvitaan kilpailevia 

verkostoja myös tällä alueella. Verkostojen ei tarvitse olla ketjuja, jotka tekevät 

tarjouksen yhdellä hinnalla, vaan pienyrittäjyys voidaan säilyttää. 

 

Kuljetusyritysten kannalta informaation täytyy kulkea polttolaitokselta asti. Nykyisin 

laitosten pihoissa jonotetaan pahimmillaan jopa tunteja. Välitön tiedonkulku voisi avata 

mahdollisuuden logistiikkaoperaattorin ennakoinnille ja sitä kautta kuljetusyritysten 

ennakoinnille. Lopulta koko toimitusketjun reagointinopeus paranisi.  

 

Välillisesti kuljetusyrityksille on annettu järjestelyvapautta metsähakkeen osalta, koska 

toiminta tapahtuu monesti myös haketusyrityksen kautta. Tämä ei poista informaation 

liikkumisen merkitystä. Muutos voisi tuoda hyötyjä myös ainespuun kuljetuksiin. 

 

Haketusyritys 

Nykyisessä aluehakkurimallissa haketusyrityksille on annettu valtaa toimintojen 

järjestelyn suhteen. Haketusyrityksille osoitetaan raaka-ainevarastot ja 

toimitusvelvoitteet. Näin yritys voi järjestellä toimintojaan tehokkaasti. 

 

Kuitenkin tilaukset voivat edelleen välittyä laitoksilta ylimääräisen linkin eli osto-

organisaatioiden kautta, hidastaen informaation kulkua. Laitosten tilausmenettely 

koetaan muutenkin tempoilevaksi. Ennakoinnin turvaamiseksi entistä suurempi määrä 

informaatiota täytyisi jakaa. Indikaattoreita voisi olla laitoksen tilastoista otettava 
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historiakäyrä, varastotieto, pörssisähkön hinta ja ennuste säätilasta. Järjestelmä voisi 

luoda näistä mallin odotettavissa olevalle rutiinitoimituksista poikkeavalle tarpeelle. 

Terminaalien käyttäminen tosin helpottanee jatkossa reagointinopeutta. 

 

Suurella haketusyrityksellä informaatio liikkuu moneen suuntaan. Asiakkaita, 

alihankkijoita ja toimituspaikkoja voi olla kymmeniä yhtä aikaa. Haketusyrityksen 

näkökulmasta organisaatiosta riippumaton logistiikanohjaus on välttämätön. 

 

Osto-organisaatio 

Aiemmissa vaiheissa asetettiin suuria vaatimuksia osto-organisaation tiedon avaamiselle 

ja välittämiselle. Toisaalta tiedon täytyy kulkea kahteen suuntaan. Metsähaketta 

tuottavan verkoston täytyy pystyä informoimaan käyttöasteestaan koko ajan työn 

tilaajalle. Näin tilaaja voi ennakoida mahdollisia pullonkauloja toimituksissa ja 

ennakoida tuotantoa lisäämällä aiempien portaiden käyttöasteen ollessa matala ja 

varautumalla saatavuusongelmiin, käyttöasteen ollessa korkea. 

7.2.2 Pullonkaulat ja innovaatiomahdollisuudet 
 

Pullonkauloiksi voi muodostua työvoiman saatavuus useammassa kohdassa 

toimitusketjua, informaation kulun heikkoudesta johtuva tehottomuus pienten 

leimikkokohtaisten saantojen takia, varmuusvarastojen puute ja erityisesti pienistä eristä 

kertyvän raaka-aine määrän aiheuttamat hankintakustannukset. 

 

Innovaatiomahdollisuuksista päällimmäisiä ovat organisatoriset innovaatiot. Kuinka 

järjestää tehokkaimmin metsähakkeen toimitus laitoksille? Hankintaorganisaatioiden 

koko tuo varmasti etuja toimintaan ja olisikin syytä miettiä, kenelle hankintatoiminta 

kannattaa antaa. Voisiko metsäteollisuuskin ostaa puun portilta ja ulkoistaa raaka-aineen 

oston kenttätasolla? Sähköinen kaupankäynti on myös suuri mahdollisuus 

vaihdantakustannusten pienentämiseksi mutta olemassa ei ole vielä ainuttakaan toimivaa 

järjestelmää ja MTK:n luoman järjestelmän jälkeen on varmasti valtavasti 

innovaatiomahdollisuuksia tehokkaan järjestelmän luomisessa. Organisatoriset 

innovaatiot liittyvät myös yritysten väliseen yhteistyöhön ja tiedon kulkuun, 

parantamismahdollisuuksia on paljon. Työvoiman saatavuuden turvaamiseen liittyviä 

parannuksia voidaan tehdä julkisten toimijoiden lisäksi myös yritysten toimesta. 
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Varmuusvarastointiin liittyvä terminaaliverkosto odottaa toteutumistaan ja 

terminaalitoimintaan liittyvät innovaatiot ovat erittäin tärkeitä. 

 

Pullonkaulojen ja innovaatioiden osalta on keskeistä tulevaisuuden rakennetun 

kilpailukyvyn määrätietoinen tavoittelu (kts. luku 3.2). Resurssialustoja Keski-Suomessa 

on paljon mutta mikä taho toimii brokeroijana? Rooliin on varmasti kyvykkyyttä ja 

halukkuutta kehitysyhtiöiden parissa tai BEV-kluterin nykyisten toimijoiden joukossa, 

joista erityisen potentiaalinen on ammattikorkeakoulu. Oleellisempaa, kuin 

innovaatiomahdollisuuksien miettiminen, on tämän tulevaisuuden rakentajan roolin 

terävöittäminen. Siinä ei keskiössä ole uuden julkaistavan tiedon luominen, vaan 

tulevaisuuden mahdollisten maailmojen hahmottaminen ja nimenomaan tietoa 

hyödyntävän osajärjestelmän eli yritysten kanssa. Tämän rakentajan täytyy katalysoida 

innovaatiota, johon Keski-Suomessa on hyvät resurssit tällä hetkellä. 

7.2.3 Yhteenveto informaatiosta ja innovaatiomahdollisuuksista 
 

Kokonaisuudessaan informaatio tulee olemaan iso tekijä toimintamallien 

vapauttamisessa. Informaation täytyy kulkea vertikaalisen suunnan lisäksi myös 

horisontaalisesti. Integraattorien käyttö avaa oven horisontaalisen informaation 

hyödyntämiseen, kun samoja toimintoja kilpailija suorittavat yritykset toimivat toisaalla 

yhteistyössä esimerkiksi yhteisen logistiikkaoperaattorin kautta. 

 

Tilanne toimii kahteen suuntaan. Antamalla vapauksia, voidaan saada tehokkuutta ja 

hankintaorganisaatio vapautuu tietyistä toiminnoista. Toisaalta yritykset tai verkostot 

voivat saavuttaa kilpailuetua toimintoja järjestelemällä, tehokkuuden tai ainutlaatuisen 

tarjooman kautta. Tällä hetkellä toiminta on vakiintunutta, johtuen pitkästä ja vankasta 

historiasta, mutta ehkä myös halusta säilyttää kontrolli kustannuksista. Muutos ei ole 

helppo eikä nopea mutta haastattelujen mukaan muutosta on tapahtumassa. Esimerkiksi 

moniasiakkuutta jopa suositellaan, koska tehokkuuspotentiaali on ilmeinen. Integraattorit 

voivat löytää omilla toimintamalleillaan liiketoimintamahdollisuuksia, tavoitellen tällä 

hetkellä toteutumattomista kustannussäästöistä omaa osaansa ja luomalla uniikkeja 

tarjoomia asiakkailleen.  

 

Innovaatiomahdollisuudet liittyvät pitkälti etäisyyksien ylittämisten tuomiin 

mahdollisuuksiin ja sitä kautta lähinnä organisatorisiin innovaatioihin. Tosin tekniset 
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innovaatiot voivat saada alkunsa myös toimitusketjusta, jonka toimijat ovat läheisessä 

yhteistyössä laitevalmistajiin. Organisatoriset innovaatiot liittyvät yritysten yhteistyöhön, 

tiedonkulkuun ja myös logistiikan järjestämiseen,  näihinkin voi liittyä teknisiä 

innovaatioita. Kokonaisuudessaan verkostoituminen on iso haaste ja mahdollisuus. 

Luottamus on tärkeä tekijä verkostoitumisessa ja sen saavuttamiseen tarvitaan sosiaalista 

läheisyyttä, avoimuutta. Luottamus kehittää myös informaation kulkua. Sähköinen 

markkinapaikka on yksi mielenkiintoinen mahdollisuus, joka lisäisi osaltaan myös 

informaation kulkua. 

 

Laatu on koko arvoverkon lävistävä tekijä, joka vaikuttaa oleellisesti koko verkon 

luomaan arvoon (Pelli 2010). Nyt laatuun eli pääosin energiasisältöön liittyvä taksoitus 

on viety haketusyrityksien taksoitukseen saakka. Energiasisältöön sidottu korvaus 

voitaisiin ulottaa aina metsänomistajille saakka ja näin kiihdytettäisiin laadun tekemiseen 

liittyviä innovaatioita. 

7.3 Yritysverkostot arvojärjestelmän osana 

 

Metsähakeliiketoiminnassa on mukana mielenkiintoisia yritysverkostoja, joiden 

tutkimisesta saisi oman kokonaisuuden. Merkittävimmät yritysverkostot ovat 

yhteisyrityksinä toimivat koneyrittäjien hankintayhtiöt ja lämpöyritykset sekä 

metsänhoitoyhdistysten vetäminä toimivat verkostot ja kaukokuljetuksen 

logistiikkaintegraattori. Tässä kappaleessa on tarkoitus korostaa muutamia tärkeitä 

asioita arvoverkon osana olevista yritysverkoista. 

 

Koneyrittäjien hankintayhtiöt koostuvat yleensä samanarvoisista kumppaneista. 

Verkoston heikkous voi olla luovan jännitteen puuttuminen. Verkostoon sitoutuminen 

voi olla myös liian löyhää, koska jopa osakkaana olevan koneyrityksen toimintaan 

osallistuminen vaikuttaa täysin koneyrittäjän omaehtoiselta valinnalta. Suhdanteiden 

mukana työpanos voi siirtyä enemmän kannattavammalta vaikuttavaan ainespuuhun. Jos 

sitoutuminen osoittautuu löyhäksi, voi verkoston uskottavuus toimittajana heiketä. 

Tällaisen verkostot ovat kuitenkin erinomainen yritys energiapuun hankinnan 

uudistamisessa ja näistä on varmasti opittavissa paljon. Verkostossa on niin vertikaalista 

kuin horisontaalista yhteistyötä ja toimintamalleissa sallitaan paljon vapauksia. 

Asiakkaiden suuntaan verkosto näyttäytyy markkinointiyhtymänä, joka suuren volyymin 
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vuoksi on hyvä kumppani. Tällaisten verkostojen kanssa olisi helpompi tehdä laajempia 

kumppanuussopimuksia. Mielenkiintoista on, että kuljetusyritykset eivät pääse mukaan 

tällaiseenkaan toimintaan, vaan verkostoyritys kilpailuttaa kuljetukset yksittäisillä 

yrityksillä. Verkostosuhteiden tarkempi tarkastelu koneyrittäjien verkoston sisällä ja 

koko verkoston suhde muihin toimijoihin antaisi mielenkiintoista lisätietoa. 

 

Koneyrittäjille suunnatun kyselyn mukaan koneyrittäjät toivovat kentälle lisää 

yrittäjävetoisia verkostoja. 50 % vastaajista halusi lisää yrittäjävetoisia verkostoja 

kentälle ja vain 5 % vastasi kielteisesti. Tällaisia ovat koneyrittäjien hankintaverkosto tai 

avain- ja alueyrittäjämallit. Toisen koneyrityksen alihankkijaksi asettuminen voi olla 

itsenäiselle yrittäjälle kynnys mutta tätä ongelmaa voi pienentää yksittäisten 

koneyritysten yhteisten alueyritysten perustamisella. Ainoa vaihtoehto ei siis ole 

yksittäinen keskikokoa suurempi koneyritys alueyrittäjänä ja pienet alihankkijoina. 

Esimerkkejä toimivista yrityksistä löytyy, vaikkapa etelänsavolainen kahdeksan yrittäjän 

muodostama alueyritys. 

 

Lämpöyrityksen ympärille muodostuvalla verkostolla on usein selkeämpi yhteinen 

tavoite. Yritysten osakkaiden vaikutusvalta jakaantuu normaalisti osakkuussopimusten 

mukaan. Lämpöyrityksissä paikallistuntemus on tärkeää käyttöpaikkojen löytymisen 

vuoksi. Maantieteellisesti laajemmalle alueelle levittäytyvä yhden yrityksen hallinnoima 

lämpöyrittäjyyskonsepti on ehkä vielä näkemättä. Tällaisen konseptin voisi perustaa 

valtakunnallinen peluri yhteisyritysten kautta. Synergiaetua voisi olla saavutettavissa 

suuren mittakaavan etävalvonnalla ja hankinnoissa. Yritysyhteistyö lienee silti 

välttämätön hajautetussa energiantuotannossa. Lämpöyrityksissä korostuu yritysten 

vertikaalinen yhteistyö, usein osakkaat ovat toimijoita ketjun eri vaiheista. 

Toimintamallien kirjo on tosin laaja, kuten Lähienergia Oy:n toimintamalli missä 

yhdistyy horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö energiantuotantoon saakka. 

 

Käytännössä kaikki lämpöyrityksen vaatima työ voidaan tehdä osakasyrityksissä ja 

lämpöyritys on vain yrityksen yhteen kokoava linkki.  Lämpöyritykset ovat erinomainen 

esimerkki yhteisyrityksestä, jossa yritykset saadaan toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. 

Toiminnan hyödyt jakautuvat sekä polttoaineen ja lämmön toimittamisen yhteydessä 

tehdyistä toiminnoista sekä lämpöyritykselle syntyvän voiton kautta.  Vaikka 

lämpöyritys ei itsessään olisi kovin kannattava tai ei ainakaan pääasiallinen elinkeino 
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yrityksen osakkailla, koettiin se tärkeänä työllistäjä osakasyrityksille. Win-win 

periaatetta pidettiin tärkeänä ja keskeisenä hyötynä. Osakasyritysten lämpöyritykseltä 

saamat tilaukset vaihtelivat osakasyrityksen toimialasta riippuen. Suuremmassa 

mittakaavassa osakassopimusten laatimisessa kannattanee kiinnittää erityistä huomiota 

välillisiin vaikutuksiin ja niiden huomioimiseen muissa toimissa. 

 

Yhteisyritys nähtiin välttämättömäksi myös suurempien eli kokoluokkaa ≥1 MW olevien 

laitosten yhteydessä, koska investointina tällainen laitos on helposti suuruudeltaan 

≥500 000 €. 

 

Metsänhoitoyhdistysten johtamat verkostot ovat myös erittäin mielenkiintoinen 

kokonaisuus. Verkosto on erittäin tärkeä toimittaja Metsäteollisuuden ulkopuolisille 

laitoksille mutta koneyrittäjien perustamat hankintayhtiöt voivat kilpailla samoilla 

toimintamalleilla. Metsänhoitoyhdistysten vahvuus on suhteet metsänomistajiin. 

Mahdollisen raaka-aineen verkkokaupan myötä kilpailuetu voi murentua. 

Metsänhoitoyhdistysten yhteen kokoama verkosto on kuitenkin hyvin pitkälti perinteinen 

alihankintasuhteinen. Verkostolle on vaikea löytää yhteistä tavoitetta, jokainen urakointi- 

tai alihankintasopimuksen saava yritys huolehtii vain omasta menestymisestään. 

 

Kaukokuljetuksen logistiikkaintegraattoreita täytyisi saada kentälle lisää. Näin saataisiin 

tervettä kilpailua. Verkoston haaste on horisontaalinen yhteiskäyttö, jossa kilpailijoita 

toimii saman kanavan kautta.  

 

Mielenkiintoinen kysymys miksi Ryymin et al (2008) ehdotuksen mukaisia 

logistiikkaintegraattoreita ei ole syntynyt, eikä varsinkaan energiayhtiöiden vetämänä. 

Syy voi löytyä voimasuhteista, kuten luvuissa 7.1 ja 6 on todettu. On mahdollista, että 

Ryymin et al (2008) mukaisia logistiikkaintegraattoreita voi syntyä myös muiden 

toimijoiden vetämänä, esimerkiksi iso haketusyritys voisi olla tällainen toimija, koska 

kaukokuljetus tilataan usein haketuksen kanssa. Kuitenkaan minkäänlaista aloitetta 

sellaisten logistiikkaintegraattorien syntymisestä, joka omistaisi konekaluston, ei kentällä 

ole tehty. 

 

Yritysyhteistyön kautta metsähaketoimituksen arvoverkkoon kuuluvat pienet yritykset 

voisivat muuttaa energiantuotantoon asti ulottuvaa arvoverkkoa entistä enemmän 
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kumppanuussopimuksiin pohjautuviksi kuin hierarkiaan tai markkinaperusteiseen 

kilpailutukseen perustuvaksi. Suuren volyymin verkosto olisi uskottava ja haluttu 

kumppani. Tällaisen kumppanin palvelut voisivat kattaa toimituksen kokonaisuudessaan 

kannolta portille ja synergiaetu olisi ilmeinen, jos tällaiset toimijat toimittaisivat myös 

ainespuuta. Energiantuottajilla varsinaista hankintaorganisaatiota harvoin onkaan, 

lämpöyrittäjiä lukuun ottamatta, mutta metsäteollisuudella alueellisesti päällekkäin 

toimivia hankintaverkostoja on useita. Voisiko koko kenttä hyötyä, jos hankintatoiminta 

olisi kolmansien osapuolien käsissä ja volyymit olisivat suuria? Saatavuuden 

näkökulmasta portille osto voi olla liian riskialtista mutta esimerkiksi 

tienvarsivarastoihin osto ja määriin sidotut kuljetussopimusmäärät voisivat avata kentän 

kehittymiselle uusia mahdollisuuksia. Suuret yhtiöt voisivat toimia rahoittajan roolissa, 

kuten Coca-Cola toimii mahdollistaessaan uusien pullottajien toiminnan uusilla 

markkina-alueilla. 

7.4 Uusia liiketoimintamalleja 

 

Metsähaketoimitusten arvoketjussa suurimmat mahdollisuudet uudenlaisen 

liiketoiminnan luomiseen ovat lähinnä toiminnan uudelleen organisoimisen ja 

yritysyhteistyön kautta. Näillä järjestelyillä voidaan päästä käsiksi aiemmin 

tavoittamattomissa oleviin voittoihin. Kokonaan uudenlaisia palveluita toimitusketjuun 

on vaikeampi löytää, jotkut aiemmissa tutkimuksissa esitetyistä toimintamalleista tosin 

eivät ole vielä Keski-Suomessa käytössä. Uudenlaisen liiketoiminnan syntyä 

merkittävämpi trendi kentällä tulenee olemaan yritysten orgaaninen kasvu ja uusien 

yrityksien tulo kentälle perinteisin toimintamallein, esimerkiksi uudet puunkorjuu-, 

hakkuri- tai lämpöyritykset. Tässä luvussa keskitytään mahdollisten uusien 

toimintamallien ja liiketoimintamahdollisuuksien esittelemiseen. 

 

Haastatteluissa terminaalien tuomat liiketoimintamahdollisuudet nousivat vahvasti esille. 

Muita mahdollisia toimintamallien uudelleen järjestelyjä on esitelty Pohjois-Savon 

bioenergialogistiikkaa käsittelevässä tutkimuksessa (Kierma et al, 2005). 

 

Terminaalit 

Keski-Suomessa on yhdeksän eriasteista terminaalia valmiina. Vain osa on asfaltoituja. 

Olemassa olevien terminaalien lisäksi VR:llä on suunnitelma seitsemän terminaalin 
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rakentamisesta rataverkkonsa yhteyteen. Nimitystä terminaali käytetäänkin varsin 

erilaisissa merkityksissä. Tästä eteenpäin terminaalilla tarkoitetaan vain alueita, jotka 

ovat vähintäänkin asfaltoituja ja lisäksi terminaalissa voi olla muita hakkeen käsittelyä 

parantavia rakennelmia kuten seuloja tai kuivatusta edistäviä rakennelmia. 

 

Terminaaleista olisi hyötyä monessa mielessä. Kuljetusmahdollisuudet myös 

maastokelvottomilla rekoilla lisääntyisivät, haketustyö olisi helpompaa ja hakkeen 

tuotanto onnistuisi myös kelirikkoaikaan. Yksi merkittävin ominaisuus olisikin 

turvapuskurit ja reagointinopeus, koska valmis hake on nopeasti lastattavissa. 

Terminaaleissa hakelaatuja voitaisiin myös jalostaa erottelemalla tai sekoittamalla 

jakeita keskenään, jolloin pystyttäisiin palvelemaan paremmin erilaisia laitoksia.  

 

Hakkeen käsittelyn lisäksi terminaalien liiketoimintamahdollisuuksiin voisi kuulua myös 

esimerkiksi turpeen ja helven käsittely-/sekoitusmahdollisuus, kierrätyspuun käsittely, 

kuorikatetuotanto ja mullan tuotanto. Terminaalin ja erilaisten tuotantolaitosten välinen 

synergiaetu on myös selvitettävän arvoinen mahdollisuus. Voitaisiinko saavuttaa etuja, 

jos terminaali sijoittuisi suurista energiantuotantolaitoksista syrjään mutta kuitenkin 

jonkin puuta käsittelevän tuotantolaitoksen yhteyteen.  

 

Terminaalien ei näin tarvitsisi olla vain välivarastoja, vaan niiden yhteyteen voitaisiin 

perustaa uudenlaista liiketoimintaa, joka loisi arvoa asiakkaalle ja asiakkaat olisivat 

valmiita maksamaan saaduista hyödyistä niin paljon, että investoinnille saataisiin myös 

tuottoa. Yleisesti ottaen terminaalien avulla mahdollistetaan metsähakkeen entistä 

laajempi toimitus ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia (Karttunen et al 2009). 

 

Alueilla, joilta metsähaketta on tarkoitus kuljettaa kauemmas, on terminaalien käyttö 

kustannusetu. Kainuussa tilanne on metsähakkeen puolesta ylijäämäinen ja 

metsähakkeen viennistä maakunnan ulkopuolelle on tehty laskemia (Pietiläinen, 2010). 

Laskelmien mukaan terminaalien ja rautatiekuljetuksen avulla voidaan parantaa 

liiketoiminnan kannattavuutta. 

 

Terminaalien vaikutukset eivät ole ainoastaan positiivisia. Kuormat hakkuutähteiden ja 

pienpuun kuljettamisessa tienvarsivarastolta terminaaliin ovat vajaita verrattuna 

hakekuljetuksiin ja koko kuljetuksen voidaan sanoa olevan ylimääräinen vaihe verrattuna 
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tienvarsihaketukseen.  Ilman jalostamista terminaalitoiminnasta tulee helposti 

toimitusketjuun pelkkä lisäkustannus, jolloin terminaalitoiminta on arvoa tuhoavaa. 

 

Kokonaisuudessaan käyttöpaikkahinta terminaaliketjulla on laskureiden mukaan noin 

yhden euron tienvarsihaketusta kalliimpi tai Ihalaisen ja Niskasen (2010) mukaan 

esitettynä noin 10 % kalliimpi. Laskelmissa on huomioitu myös pääomakustannukset. 

Kustannusten ero ei ole suuri mutta kustannusrakenne muuttuu merkittävästi, 

esimerkiksi haketuskustannuksen osuus laskee jonkin verran. Tämän vuoksi 

terminaalitoiminnasta aiheutuvien hyötyjen ja kustannusten jakautuminen ei ole 

suoraviivaista, vastuun ottaminen terminaaliverkon rakentamisesta hakeekin malliaan.  

Toisaalta terminaalitoiminta muuttaa myös ratkaisevasti logistiikkaa ja tuo ketjuun 

vaikeammin määriteltävää tehokkuutta, joten kustannuslisän laskeminen ei ole aivan yllä 

esitetyn tapaan yksinkertaista. 

 

Polttolaitosten näkökulmasta terminaalit loisivat varmuutta haketoimituksiin, kun 

kelirikkoajat eivät häiritsisi kuljetuksia. Jos terminaaleihin tuotettaisiin haketta 

varastoon, olisi valmis hake nopea lastata ja ketjun reagointinopeus näin ollen paranisi. 

Laitoksia ei kuitenkaan voi pitää terminaaliverkon rakentamisessa ensisijaisena 

toimijana, koska laitokset eivät omista raaka-ainetta ennen oman laitoksen porttia, 

eivätkä voi ohjailla materiaalivirtoja.  Laitosten merkitys terminaalitoiminnan 

kasvattamisessa on tuotantokustannusten lievän nousun hyväksyminen 

sopimustoimittajiensa porttihinnassa. Toisaalta laitos voi rakentaa itselleen 

varastoalueen, johon ostetaan valmista haketta tai puuta haketettavaksi, kuten Jyväskylän 

energia on tehnyt (Lähdevaara et al, 2010). Tällaisessa toimintamallissa laitokselle 

siirtyy entistä suurempi osa varaston aiheuttamista pääomakustannuksista. Tällöin 

terminaalitoiminta vastaa pelkkää varastointia. 

 

Kuten todettu, haketusyritykselle terminaalit olisivat selkeä etu. Hakkuria ei tarvitsisi 

siirrellä niin paljoa ja asfaltoidulta alustalta hakkuriin nosteleminen olisi 

huolettomampaa, tienvarsikasojen pohjien käsittely vie aikaa. Nämä tekijät nostaisivat 

hakkurin vuosisuoritetta huomattavasti. Vaikka terminaali on haketustoiminnassa 

toimintaa helpottava tekijä, ei haketusyrityksenkään terminaalin perustaminen ole 

itsestäänselvyys, koska haketusyritys ei yleensä omista raaka-ainetta eikä voi välttämättä 

päättää raaka-ainevirtojen liikkeistä. Nykyinen toimintamalli, jossa haketusyritykselle on 
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annettu laajat vapaudet toiminnan organisoimisesta tehokkaimmaksi havaitsemallaan 

tavalla, antaa haketusyritykselle kuitenkin käytännössä mahdollisuuden 

materiaalivirtojen ohjailemiseen itselleen parhaalla tavalla. Jos toimintamalli säilyy 

tällaisena, on haketusyritysten luontevaa käyttää terminaaleja silloin, kun tuovat lisää 

arvoa tuotettuun hakkeeseen. Koska suurten haketusyritysten saama korvaus on liitetty 

suoraan laitoksen puuerästä saamaan arvoon, kannustaa tämä etsimään arvoa tuottavia 

toimintamalleja. Haketusyrityksen omistamissa terminaaleissa etuna olisi myös 

terminaalien hyödyntäminen useamman hankintaorganisaation materiaalien käsittelyssä, 

mikä tehostaisi entisestään haketusyritysten toimintaa hakkurin siirtelyn vähentymisen 

myötä. Tällaisessa toimintamallissa energiapuu kiertäisi alueellisten eikä 

hankintaorganisaatioittain jaoteltujen terminaalien kautta. Haketusyrityksen omistama 

terminaali voisi olla niin kutsuttu alueellinen termianaaliyrittäjämalli (Kierma et al, 

2005). Toisaalta terminaalin omistajina voisi olla arvoketjun toimijat laajemmin, 

erityisesti loppukäyttäjät voisivat olla osakkaina. Myös kiinteän hakkurin käyttö olisi 

isossa terminaalissa mahdollista. Yleisesti ottaen keskitetty terminaaliverkosto toisi 

tehokkuutta toimitusketjuun (Karttunen et al 2009). 

 

Hankintaorganisaatiot tekevät polttolaitosten kanssa toimitussopimuksia, joissa 

toimitusvelvoite koskee myös kelirikkoaikoja, joskin sanktiot toimitusten 

viivästymisestä ovat vähäisiä (Ryymin et al, 2008). Terminaalien tuoma turvavarastointi 

auttaa näiden velvoitteiden täyttämisessä. Merkittävät terminaalivarastot toisivat 

hankintaorganisaatioille etua myös sopimusneuvotteluissa joustavuuden näkökulmasta, 

terminaaleja käyttävät toimittajat voisivat tehdä lupauksia toimitusten joustavuudesta 

sopimuslaitoksilleen ja saada näin paremmat sopimusehdot. Terminaalien haitta 

hankintaorganisaatiolle ovat suurten valmiin hakkeen varastoiden sitoma pääomaa, 

koska hakkeen arvossa on mukana myös haketustyö ja osa kaukokuljetuksesta. Lisäksi 

valmiin hakkeen varastoinnissa tapahtuu kuiva-ainehävikkiä ja tulipalon riski on 

merkittävä. Terminaaleissa varastot voisivat olla tosin merkittävissä määrin myös 

hakettamattomassa muodossa, jolloin edellä olevat riskit, kustannukset ja hävikit ovat 

hieman pienemmät. 

 

Koska terminaalin omistajuus ei ole yksiselitteinen asia, todennäköisesti terminaaleja 

tulee omistamaan jokainen hankintaorganisaatio ja lisäksi ainakin osa haketusyrityksistä. 

Terminaalien avulla voidaan myös vauhdittaa muuta liiketoimintaa, kuten VR:n 
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suunnittelemien terminaalien junien käyttöä tukeva malli. Terminaalien asiakkaalle 

luoma arvo tulee laadun paranemisen ja toimitusvarmuuden kautta. Toivottavaa on, että 

terminaaleja perustettaisiin myös yhteistyössä, koska ne ovat selkeä horisontaalisen 

yhteistyön paikka. 

 

Muut toimintamallit  

Kuopion yliopiston tutkimuksessa (Kierma et al, 2005) esitellään useita toimintamalleja, 

joissa verkostoyritysmallit toimittavat polttoaineita suoratoimituksina laitoksille. 

Tällaisia malleja ovat esimerkiksi alueellinen haketusyrittäjämalli, alueellinen 

paalainyrittäjämalli, yrittäjien markkinointiyhtiömalli, yrittäjäjohtoinen 

bioenergiayhtiömalli ja alueellinen terminaaliyrittäjämalli. Viimeinen käsiteltiin jo 

edellisessä kappaleessa. Lisäksi tässä kappaleessa esitetään henkilöstövuokraus- ja 

metsäkoneleasing-toimintamallit sekä turvetuotantoalueiden hyödyntäminen 

terminaaleina. 

 

Alueellinen haketusyrittäjä toimii haketuksen lisäksi puun ostajana, korjuun 

organisoijana ja polttoaineen toimittajana (Kierma et al, 2005). Aluehakkurimallista 

haketusyritys oli puolestaan hankintaorganisaation urakoija. Alueellinen 

haketusyrittäjämalli on käytössä Keski-Suomessakin, osana hakkuriyritysten 

kokonaistoimintapalettia. Pohdittaessa yritysten keskittymistä ydinkyvykkyyksiin, 

kannattanee ison haketusyrityksen keskittyä nykyiseen haketus-/toimitusosaamiseen. 

Malli on kuitenkin sopiva, jos ajatellaan haketusyrityksen toimivan verkostoveturina 

koneyrittäjistä koostuvassa verkostossa. 

 

Yrittäjien markkinointiyhtiömallissa yrittäjät kanavoivat yhteisesti omistetun 

markkinointiyhtiön kautta puun energiantuottajille (Kierma et al, 2005). OK-yhtiöiden 

malli vastaa hyvin pitkälti tätä mallia, joskin OK-yhtiöillä on myös omaa hankintaa ja 

toiminta ei perustu hallinnointimaksuihin. Turvetuotannossa on ollut jo pitkään 

yksittäisten tuottajien markkinointiyhteistyötä. Lisää vastaavia yrityksiä kentälle 

kaivattaisiin ainakin koneyrittäjille suunnatun kyselyn perusteella. 

 

Yrittäjävetoisessa bioenergiayhtiömallissa (Kierma et al, 2005) tulee käytännössä 

markkinointiyhtiötoimintojen lisäksi myös energiantuotanto mukaan yrityksen 

arvoketjuun. Usein lämpöyritysten toiminta on lähellä tätä mallia, joskin metsähakkeen 
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toimittaminen muille polttoaineen tarvitsijoille on usein vähäistä. Mallissa yritys pääsee 

käsiksi sähkön ja lämmön loppukäyttäjien arvoketjun kaikkiin osiin, pelkän 

energiantuotantolaitoksen arvoketjun sijaan. Malliesimerkkinä tällaisesta yhtiöstä 

käytetään Lähienergia Oy:tä. Tähän toimintamalliin on selkeästi kentällä kiinnostusta ja 

todennäköisesti jatkossa metsähaketta toimittavat yritykset ovat entistä enemmän 

mukana lämpöä ja sähköä tuottavissa yritysverkostoissa. Osalla lämpöyrittäjistä 

toimintamalli vastaa bioenergiayhtiömallia mutta toiminta voi olla hajautettuna 

useampaan osakasyritykseen. 

 

Yleisesti ottaen verkostoyrityksen/-yritysten hyötyjä on löydettävissä monelta vielä 

puutteellisesti hyödynnetyltä alueelta. Puunkorjuu ja – kuljetus sitoo paljon pääomia 

kalustotarpeen vuoksi. Ryyminin et al (2008) raportissa esiin nostettua verkostoyrityksen 

(logistiikkaintegraattorin) konekaluston hallintaa ei kentällä havaittu, vaan edelleen 

yksittäiset koneyritykset omistavat koneet. Yrittäjät halunnevat edelleen säilyttää 

itsenäisyyden konekaluston hallinnassa. Konekaluston hallinnan ja hankinnan kautta 

olisi yhteistyömallien avulla varmasti saavutettavissa hyötyjä, esimerkiksi 

hankintaneuvotteluissa on eri asia keskustella kymmenien koneiden 

hankintasuunnitelmista tuleville vuosille kuin yhdestä koneesta nyt. Verkostossa mukana 

toimivien yritysten pitäisi pystyä keskittymään täysillä omaan ydinosaamiseen, yhteinen 

hankintayritys voisi hoitaa hankinnan ja ylläpidon. Myös koneyritysten yhteisestä 

kuljetusyrityksestä olisi tutkimuksen mukaan saatavissa suoraa kustannussäästöä 

(Väätäinen et al, 2006), jo pelkästään siirtolavettien käyttöasteen myötä. Kainuussa 16 

koneyrittäjää onkin perustanut Siirtorenkaan, joka tarjoaa siirtopalveluja ja vuokraa 

lavetteja. Muutenkin koneiden käyttöasteet on saatava pidettyä korkealla tasolla.  

Koneita vuokraava yritys voisi toimia myös omana yritysmuotonaan, esimerkiksi 

yhteisyrityksenä. Kun alueyrittäjät ottavat suurempia vastuualueita hoitaakseen, voi 

aliurakoitsijoiden käyttö olla toimivampaa kuin yhtiökoon kasvattaminen kovin suureksi. 

Optimaalinen koko riippuu tilanteesta. Koneiden vuokrauksen kautta olisi mahdollista 

puunkorjuurenkaaseen saada joustoa alihankintaa harjoittavien yrittäjien kautta, jotka 

työskentelisivät vuokrakoneilla. Koneista tulevat vuokratuotot ja toisaalta sidottu 

pääoma jakaantuisi yhteisyrityksen kautta useammalle yrittäjälle. Koneen vuokraaminen 

alihankintaurakoiden tai muiden urakoiden tekemiseen antaisi metsäkoneen kuljettajille 

mahdollisuuksia toimia yrittäjämäisesti pienellä pääomakustannuksella. 
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Alueellista paalainyrittäjämallia (Kierma et al 2005) ei esiinny Keski-Suomessa missään 

muodossa. Paalainten käyttö energiapuunkorjuussa on olematonta. Eikä paalainten 

suosiossa ei nähty haastattelujen mukaan nopeaa kasvua. Toimintamallit ovat kuitenkin 

käymistilassa ja jos joku luo paalaimen ympärille konseptin, joka tuottaa ketjuun arvoa, 

voi paalainyrittäminenkin olla kannattavaa toimintaa. Paalaus tuo tiettyihin vaiheisiin, 

kuten kaukokuljetuksiin (Ihalainen ja Niskanen 2010), kiistattomia etuja. 

 

Turvetuotantoalueiden hyödyntäminen talvisin terminaalialueena voisi olla 

liiketoiminnallisesti kannattava toimintamalli, koska talvisin turvetuotantoalue olisi 

joutilasta aluetta. Samalla, kun sekoitetaan turvetta ja ruokohelpeä, voitaisiin 

mahdollisesti sekoittaa myös haketta. Myös työvoiman hyödyntäminen turvetuotannon 

ja haketuksen kesken voisi onnistua paremmin tässä mallissa. Useamman energiajakeen 

tuottajalla on mahdollisuuksia saavuttaa tehokkuutta ja kilpailuetua järjestelmällä 

toimintojaan luovasti. 

 

Henkilöstövuokraus on noussut esille rekrytointiongelmien yhteydessä esimerkiksi 

turvetuottajille esitetyssä kyselyssä. Henkilöstövuokrausta voisivat harjoittaa esimerkiksi 

isot koneyrityksen, joilla on paljon henkilöstöä tai yhteisyrityksenä perustettu 

henkilöstövuokrausyhtiö. Näin osa työvoimasta voisi olla vuokratyövoimaa, tasoittaen 

pahimpia kausivaihteluita. Kausivaihtelu johtuu ensinnäkin normaalista vuotuisesta 

kierrosta ja toisekseen yhtiöiden erilaisista aikatauluista, jolloin kiireisimmät ajat 

sattuvat eri toimeksiantajille eri aikoihin.  Lisäksi työntekijät voivat siirtyä toimialojen 

välillä, kuten turvetuotantoon tai peltoenergian korjuuseen, yhtä hyvin kuin 

maansiirtoon. Tällainen yhteisyritys voisi edistää myös henkilökunnan koulutusta ja 

rekrytointeja, nyt yritykset kilpailevat vähistä työntekijöistä. Työvoiman rekrytoinneissa 

panostukset ovat merkittäviä varsinkin, jos joudutaan lisäämään rekrytointeja 

ehdotetuista Venäjän ja Baltian maista (Pöyry 2005). Ulkomaisista rekrytoinneistakaan 

ei odoteta suurta ratkaisua ongelmaan (Villa ja Saukkonen 2010). Koulutuksessa 

yhteisyritys voisi toteuttaa oppisopimuskoulutusta, jos yhteiskunnan tarjoaman 

koulutusjärjestelmän reagointinopeus on liian heikko. 

 

Kokonaisuudessaan informaation liikkumisen keskittäminen sekä logistiikan osalta 

siirtyminen urakointimallista ulkoistettuun ja koordinoituun organisaatiomalliin vie 

metsähaketoimituksiin liittyvää liiketoimintaa eteenpäin (Karttunen et al 2009). Monet 
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tässä kappaleessa esitetyistä malleista liittyvät tähän ajatukseen. Kaikkein 

lennokkaimpana liiketoimintamahdollisuutena voidaan pitää visiota öljyttömästä 

maakunnasta. Kuinka esimerkiksi biopolttoaineilla käyvät koneet keräisivät biomassat 

luonnosta ja muutenkin energia tuotettaisiin uusiutuvilla energiamuodoilla. Tämä on 

mahdollisuus, jonka alle voidaan periaatteessa laskea kaikki muut mahdollisuudet 

alatekijöiksi. 

 

Läpikäydyissä liiketoimintamahdollisuuksissa kuvan 9 mukaiset osatekijöissä on 

uutuusarvoa tunnistettavissa kaikissa liiketoimintamalleissa, joissakin jopa useammassa 

osatekijässä. Esimerkiksi alueellinen terminaaliyrittäjä – mallissa materiaalisia resursseja 

täytyy hankkia ja niiden hankkiminen ei ole itsestään selvyys. Immateriaalisissa 

resursseissa osaaminen ja yhteistyöverkot täytyy rakentaa. Kysyntää on olemassa, joskin 

on huomattava, että epäselvää on kuinka valmiita asiakkaat ovat maksamaan esimerkiksi 

terminaalien tuomasta vakaudesta, vaikka sille tilausta onkin. Tarjooma puolella on 

ehdottomasti uudenlainen palvelu, ehkä jopa uusia teknologisia ratkaisuja on 

löydettävissä. Vastaava analyysi voidaan suorittaa muille toimintamalleille ja lisäksi 

esimerkiksi tiekartan mukainen (kuva 12) tarkastelu, ennen kuin aletaan kirjoittaa 

liiketoimintasuunnitelmaa.  

 

Kappaleen 3.3 kuvan 10 mukainen liiketoimintamahdollisuuksien luokittelu herättää 

muutamia merkille pantavia ajatuksia liiketoimintamahdollisuuksien luonteesta. 

Luokittelu ei ole aivan yksiselitteistä. Esimerkiksi sähköisen markkinapaikan kehittely 

on laitettu luokkaan ongelmanratkaisu, vaikka se osittain voisi olla myös teknologian 

siirtoa. MTK:n toteuttamana luokittelu liiketoiminnaksikin on hieman kyseenalainen 

mutta joku voisi tehdä toiminnasta myös liiketoimintaa ja joka tapauksessa järjestelmän 

avulla voidaan tavoittaa tavoittamattomia voittopotentiaaleja.  

 

Terminaalit voisi katsoa jo lähes liiketoiminnan käynnistysvaiheeseen, ja junakuljetukset 

vielä selkeämmin. Molemmissa on myös selkeä ongelmanratkaisu elementti, 

terminaalien osalta tämä elementti on hallitsevampi ja arvonluontikyvykkyys hieman 

epäselvempi kuin junakuljetuksissa. Molemmissa tavoiteltu arvo on kuitenkin 

tunnistettavissa. Junakuljetuksissa voisi kai puhua liiketoiminnan kehittämisestä ja 

kustannussäästö pitkillä matkoilla on selkeä.  
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Henkilöstövuokraus ja koneleasing ovat ongelmanratkaisuluokassa. Vaikka tavoiteltava 

arvo on tunnistettavissa, on se niin vaikeasti kvantifioitavissa, että ne voisi siirtää myös 

luokkaan unelmat. Tämä ehkä kuvastaisi paremmin myös niiden 

toteutumistodennäköisyyttä. 

 

Laivakuljetukset voi toistaiseksi ajatella luokkaan teknologian siirto, koska yleisesti 

hyväksi pyöreänpuun kuljetusmuodoksi havaitun teknologian hyödyntämisestä on 

lopulta kysymys. Ja nimenomaan Keski-Suomessa tarkasteluja on tehty paremminkin 

teknologia puskemiseksi markkinoille, kuin varsinaisesti sen huutavasta tarpeesta. 

Laivakuljetukset olisivat osittain vastaamassa kuljetuskustannuksiin liittyviin ongelmiin 

mutta Keski-Suomen tapauksessa kustannussäästöt ovat vielä todentamatta. Saimaan 

alueella tilanne on toinen. Paalaus ja varsinkin alueellinen paalausurakointi on samassa 

luokassa. Teknologiaa on kehitetty, koska on uskottu sille olevan tilausta. Keski-

Suomessa ei kuitenkaan toistaiseksi ole tilausta ollut. Laitevalmistuksen puolelta 

vastaavia asioita voitaisiin luetella paljonkin mutta vain paalain otettiin tässä mukaan, 

koska sen ympärille voisi perustua yksi toimitusketjun liiketoimintamalli. 

 

Tuhkan ympärille mahdollisesti rakentuva liiketoiminta on luokassa ongelmanratkaisu. 

Tarve eli tavoiteltu arvo on olemassa, jätteestä tehtäisiin metsälle arvokasta lannoitetta. 

Tuhkaan liittyy myös oleellisesti teknologian siirto luokka eli Suomessa on jo 

kehiteltykin tuhkan pelletöintiä, tietämättä saadaanko niille tilausta. Myös levityslaitteita 

saatetaan kehitellä mutta niistä ei löytynyt tietoa. 

 

Öljytön maakunta kuuluu luokkaan unelmat. Resurssit ja tavoiteltu arvo on 

määrittelemättä. Mitä kaikkea se tarkoittaisikaan liiketoimintana? Mielenkiintoisena 

yksityiskohtana voi mainita biodieselin siirtymisen unelmasta, teknologian siirron kautta 

tämän hetken liiketoiminnan käynnistämisen luokkaan. Varsinainen FT-synteesihän 

kehitettiin jo 40-luvulla ja teknologiaa on hyödynnetty esimerkiksi kivihiilen 

muuttamisessa polttonesteeksi. 
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Kuva 40. Liiketoimintamahdollisuuksien luokittelu Ardichvilin matriisiin. 
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8. YHTEENVETO 

 

Tutkimuskysymyksiin on vastattu laajasti kuvaillen, kuten kysymysten laatukin 

edellyttää. Ensimmäisen pääkysymyksen a-kohtaan vastaus löytyy luvusta 6, b- ja c-

kohtiin luvuista 7.1-7.3. Toiseen kysymykseen vastaus löytyy luvusta 7.4. Tässä 

yhteenvedossa nostetaan esiin keskeisimpiä havaintoja, arvioidaan tutkimusta ja kootaan 

osittain muualla työssäkin esitetyt jatkotutkimuskohteet. 

8.1 Keskeisimmät havainnot liiketoiminnasta 

 

Metsähakeliiketoimintaa tarkasteltaessa on teknis-taloudellisesti kannattavan raaka-

aineen määrä ja omistajien myyntihalukkuus keskeinen reunaehto liiketoiminnan 

laajuudelle. Raaka-aine varoihin pääsy on erityisen tavoiteltavaa, koska yleensä ostaja 

hallitsee raaka-ainetta läpi toimitusketjun ja päättää mitä raaka-aineelle tehdään, 

esimerkiksi loppukäyttöpaikan. Metsähakejakeista kannattavin jae on hakkuutähdehake. 

Tämän jakeen ostamiseen ainespuun hankkijoilla on etulyöntiasema ja esimerkiksi 

metsäteollisuuden biojalostamohankkeiden toteutuessa, tämä etulyöntiasema myös 

hyödynnetään. Kentällä odotetaankin kilpailun raaka-aineista entisestään kiristyvän. 

 

Metsähakkeen osalta käyttömäärä voidaan Keski-Suomessa yli kaksinkertaistaa tai jopa 

lähes kolminkertaistaa, jos hyödyntämättä jäävä ainespuukin otetaan energiakäyttöön. 

Teknis-taloudellisen raaka-ainevarannon hyödynnettäväksi saaminen vaatii 

metsänomistajien myyntihalukkuudesta huolehtimista. Tämän vuoksi läpinäkyvyyttä ja 

kustannustietoisuutta täytyy lisätä. 

 

Toinen liiketoiminnan laajuutta rajoittava reunaehto ovat käyttökohteet. Keski-Suomessa 

on löydettävissä jopa 6 TWh tilaus polttolaitoskäyttöön soveltuville biomassoille, jos 

Metsäliiton ja Vapon suunnittelema biojalostamo perustetaan. Tästä tarpeesta suuri osa 

voidaan tyydyttää hiilidioksidivapaalla metsähakkeella. 

 

Tilastot ja haastattelut osoittivat selvästi sen, että nyt puunkorjuu on ulotettu entistä 

pienempiin metsiin. Koska puunkorjuukustannukset ovat suuri osa koko toimitusketjun 

kustannuksista, pienpuun yhteydessä jopa yli 50 %, tehdään korjuun tehostamiseksi koko 

ajan kehitystyötä. Metsähakkeen käytön lisääminen voikin tuoda merkittäviä 

innovaatioita myös laitevalmistukseen. Teknologisia mullistuksia 
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polttoainetoimitusketjuihin ei ole nähtävissä mutta merkittäviä parannuksia ajan myötä 

tulenee ja toimintamallit kehittyvät. Toimintamalleissa kiinnitetään tällä hetkellä 

erityisesti huomiota laatuun ja organisointiin. 

 

Toistaiseksi porttihinta on riittämätön hankintasäteen kasvattamiseksi 200 kilometriin. 

Toisaalta tutkimuksissa CHP-tuotannon kannattavuus on osalla jakeista heikkoa jo 

paljon lyhyemmilläkin kaukokuljetusmatkoilla, eikä porttihinnassa ole tällä perusteella 

merkittävää nousua tulossa. Toimintaa täytyy siis kyetä kehittämään pitkällä tähtäimellä 

mutta tämän hetkisessä tilanteessa myös tukemaan valtion taholta. Toisaalta verottamalla 

vaihtoehtoisia polttoaineita tai päästöoikeuden kohotessa, myös puustamaksuhalu 

nousee. Tosin tämä maksuhalun nousu näkyy myös kuluttajien energialaskussa. 

 

Junakuljetuksien ympärille voi syntyä merkittävää liiketoimintaa mahdollisesti 

kasvavien kuljetusmatkojen myötä, koska junakuljetus on jakeesta riippuen 

autokuljetusta kustannustehokkaampi matkan ylittäessä 70-150 km.  

 

Verrattuna ainespuukauppaan, on metsähakeliiketoiminnassa mukana uudenlaisia 

yhteisyrityksiä, joiden toiminta perustuu yritysverkoston yhteen kokoamiseen. 

Yritysyhteistyön avulla pyritään esimerkiksi pääsemään käsiksi arvoketjuun laajemmin 

kuin vain oman yrityksen ydinliiketoiminnan osalta, yhdistetään tarjonta yhden 

markkinointiyhtiön alle tai pyritään horisontaaliseen yhteiskäyttöön. Tällaisesta 

toiminnasta ovat esimerkkeinä lämpöyrittäjyys, jossa polttoainetoimituksen ja 

energiantuotannon eri vaiheisiin keskittyvät yritykset perustavat 

energiantuotantoyrityksiä, koneyrittäjien perustama hankintaorganisaatio, jonka avulla 

osakasyritykset pääsevät käsiksi myös hankintaorganisaation tuottoihin tai logistiikan 

ohjauksesta vastaava verkostoyhtiö.  

 

Raaka-aine varoihin pääsyn ja energiantuotannon voidaankin sanoa kiinnostavan laajasti 

liiketoiminnan eri vaiheissa mukana olevia yrityksiä. Tulevaisuudessa kilpailuetu löytyy 

todennäköisesti yritysyhteistyön ja uusien liiketoimintamallien kautta, myös tehokkuutta 

voidaan parantaa organisatorisin innovaatioin. Yritysyhteistyössä tuottojen jakaminen on 

kriittistä ja benchmarkingia kannattaa tehdä olemassa olevista verkostoista. Samaan 

aikaan uusia yrityksiä perinteisillä toimintamalleilla on odotettavissa kentälle ja yritysten 
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orgaaninen kasvu voi olla hyvinkin nopeaa, kuten haketusyritysten kohdalla on 

tapahtunut.  

 

Metsähakeliiketoiminnassa metsänhoitoyhdistysten tärkeä rooli polttoainetoimittajana on 

merkillepantavaa. Merkittävyys on sikäli luonnollista, kun yksityismetsäkaupoista puolet 

tapahtuu metsänhoitoyhdistysten kautta (Kierma et al, 2005) mutta 

metsänhoitoyhdistysten toimintamallien kirjo ja muista polttoainetoimittajista poikkeava 

asema tekee tilanteen mielenkiintoiseksi. Varsinkin metsäteollisuuden ulkopuolisille 

polttolaitoksille metsänhoitoyhdistykset ovat erittäin tärkeä toimittaja. 

Metsänhoitoyhdistysten etuna on mahdollisuus suureen volyymiin ja toimitusvarmuus 

metsänomistajasuhteiden sekä metsävaratiedon kautta. Myös muut hankintaorganisaatiot 

olisivat kiinnostuneita metsävaratiedosta. 

 

Toimijat ovat pääosin pieniä pk-yrityksiä puunkorjuun ja kaukokuljetuksen osalta. 

Näihin vaiheisiin kaivataan isompia kokonaisuuksia esimerkiksi yritysyhteistyön avulla. 

Raaka-ainevarat on myös pienissä paloissa, mikä aiheuttaa hankintakustannusten nousua, 

sähköinen kaupankäynti ja yhteismetsien perustaminen voi helpottaa tätä ongelmaa. 

 

Työvoiman saatavuus nähdään haasteellisena ja mahdollisesti toiminnan pullonkaulana 

jo lähitulevaisuudessa. Lisäksi työvoiman laadulla on ratkaiseva merkitys, koska työn 

tuottavuus voi vaihdella kymmeniä prosentteja työtekijöiden välillä (Ihalainen ja 

Niskanen 2010). Työvoiman yhteiskäytössä metsähake-, turve- ja ruokohelpituotannon 

kesken olisi kehitettävää, esimerkiksi työvoiman vuokrauksen kautta voitaisiin saavuttaa 

synergiaetua. Metsähaketuotannossa monitoimikoneenkuljettajien ja hakkurin käyttäjien 

rekrytointi on haasteellisinta. Kuljetusalalla työvoiman palkkaaminen voi muodostua 

isoksi ongelmaksi. Kaikkien vaiheiden työvoimaongelmat huomioiden, voidaan 

rekrytointeja joutua ulottamaan lähimaihin, Venäjälle ja Baltiaan, jolloin yritysten 

yhteistyö esimerkiksi yhteisen työnvälityksen kautta voisi olla hyödyllistä. Jo nyt 

metsätöihin on palkattu ainakin tilapäistä työvoimaa ulkomailta.  

 

Taloudellisten tunnuslukujen perusteella on vaikea vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä 

toimitusketjun yrityksistä, varsinkin kun energialiiketoiminnan osuutta on vaikea erotella 

yritysten muista liiketoiminnoista. Koneyrittäjien, mukaan luettuna haketusyritykset, ja 

kuljetusyritysten kannattavuudesta täytyy kantaa huolta ja taksoitusta kehittää. 
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Poliittiset päätökset vaikuttavat paljon liiketoimintaympäristöön. 

Liiketoimintaympäristöön vaikuttaa myös metsäteollisuus, joka on liiketoiminnassa 

mukana ja nousemassa entistä merkittävämpään rooliin erityisesti polttolaitoskäyttöön 

soveltuvia raaka-aineita käyttävien biojalostamohankkeiden myötä. Kilpailu 

kannattavimmista jakeista kiristyy. Osittain metsäteollisuus ja energiantuottajat 

kilpailevat myös ainespuusta, koska rankapuun käyttöpaikkamurskausketju on tehokas 

ketju myös hakkeen tuotannossa. Toistaiseksi ainespuunpoltto ei ole merkittävää, koska 

se ei ole kantorahan vuoksi kannattavaa (Ihalainen ja Niskanen 2010). 

 

Organisatoristen innovaatioiden yksi tärkeä lähde ovat toimijoiden väliset etäisyydet. 

Etäisyyksien ylittämiseen tarvitaan brokeroijia, johon tehtävään yritysten ulkopuolisten 

toimijoiden täytyy entisestään terävöittää toimintaansa. Vaikka Keski-Suomessa tällaista 

toimintaa BEV-klusterin toimesta on, täytyy agendalla korostaa nykyisten 

resurssialustojen avulla rakennettavaa tulevaisuuden kilpailukykyä. Tämä rakennetaan 

yritysten, julkisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä mutta selkeästi 

roolitettuja brokeroijia tarvitaan välittäjiksi. 

 

Informaation rooli on erittäin merkittävä toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi 

logistiikkaan liittyvä informaatio täytyy saada keskitetymmäksi ja laajemmin 

hyödynnettäväksi, samoin laitosten tilausennusteet. Näin voitaisiin paremmin varautua 

vaihteluihin. Todennäköisesti toiminnan ohjaus kannattaisikin ulkoistaa nykyisestä 

urakoija mallista tai ainakin siirtyä enemmän toimintavapauksia antavaan malliin. 

Haketusyritysten osalta toimintavapauksia on annettukin ja samoin koneyritysten osalta 

alueyrittäjämallit ovat askel joustavampaan suuntaan. Joskus myös uusia tulkintoja ja 

toimintamalleja syntyy vain siksi, että uudet ihmiset pääsevät informaatioon käsiksi. 

Kehittäminen on siis luottamuksellista yhteistyötä. 

 

Uusina metsähakkeen käyttökohteita biojalostamon lisäksi voisi olla puuhiilen ja 

torrefioidun puupelletin tuotanto. Uudet käyttökohteet kiihdyttävät toimialan kasvua 

entisestään erityisesti, jos metsähakkeesta maksukyky on suurempi. 

 

Liiketoimintamahdollisuuksista tarpeellisimpia ovat alueelliset terminaalit. Omistuksen 

ja toimintamallien rakentamiseen tarvitaan toimijoiden yhteistyötä. Tältä osin 
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suomalaista infrastruktuuria voidaan pitää liiketoiminnan kannalta puutteellisena. Vaikka 

työssä on esitelty useita malleja, jää todellinen työ yrittäjille, koska yrittäjät aiheuttavat 

luovaa tuhoa ja sen kautta uusia toimintamalleja. Tällaisessa pieniin paloihin 

jakautuneessa toiminnassa täytyisi antaa evoluutiolle tilaa. 

8.2 Jatkotutkimusaiheita 

 

Tämän tutkimuksen rajaus oli laaja, koskettaen koko arvoketjua kannolta portille. 

Tutkimuksen aikana tulikin useita jatkotutkimusaiheita mieleen, joihin tämän 

tutkimuksen sisällä ei voitu syventyä. Yksi merkittävimmistä on toimintojen jakamisen 

miettiminen, mitkä toiminnot on järkevää tehdä metsähakkeen käyttäjien toimesta ja 

mitkä pitäisi olla toimitusketjussa, parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi. Tämä on iso ja 

hidas prosessi, joka tähtää koko arvoverkon uudistukseen. Onnistumisen takaamiseksi, 

työssä täytyy olla mukana toimijoita kaikista toiminnoista. 

 

Kentällä toimivat yritysverkostot ja vastaavien uusien syntymistä edistävien tai estävien 

seikkojen tutkiminen olisi itsessään mielenkiintoinen asia. Myös esitettyjen 

liiketoimintamallien potentiaalien selvitys olisi aiheellista, samoin kuin selvitys 

alueellisten terminaalien yhteisomistuksen tuomat hyödyt ja niihin liittyvät 

toimintamallit. 

 

Sähköinen kaupankäynti tarvitsee varmasti tutkimusta ja kehittämistä, eikä MTK:n 

valmistelema versio ole varmasti valmis ja viimeinen versio. Laitevalmistuksen 

metsähakkeen lisäkäytöstä seuraavista hyödyistä saisi varmasti myös hyvän 

tutkimusaiheen. Tästä tutkimuksesta laitevalmistus jätettiin kokonaan pois. 

 

Myös innovaatiojärjestelmän rakennetta ja kehittämistä olisi hyvä tutkia. Miten 

hyödynnetään nykyiset resurssialustat niin, että Keski-Suomessa vahvat tiedon luomisen 

ja hyödyntämisen osajärjestelmät hyötyvät. Tutkimuksen aiheena voisi olla 

innovaatiokyvykkyys keskisuomalaisessa innovaatiojärjestelmässä. 

 

Informaation kulkua ja arvoverkon toimijoiden välisiä suhteita, niin koko verkossa kuin 

verkon sisällä olevien yritysverkkojen eli osaverkkojen sisällä, täytyisi tutkia paljon 
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tarkemmin. Missä on innovaatiopotentiaalia ja mitkä ovat pahimmat esteet/lukkiumat 

kehitykset tiellä. 

 

Aihepiiriin liittyen myös vaihtoehtoisten käyttökohteiden tutkiminen tarkemmin antaisi 

mielenkiintoista lisätietoa. Esimerkiksi vaihtoehtoisten käyttökohteiden maksukyky tai 

jalostusarvot tuotteille olisi hyvä tietää. Lisäksi myös kansainvälisen kaupan kehitys on 

keskeinen tieto kotimaisenkin kysynnän kannalta ja päivitystutkimuksia alati 

muuttuvasta tilanteesta tarvitaan. Nyt metsähaketta ei merkittävästi viedä eikä tuoda 

valtakunnan rajojen yli. 

8.3 Tutkimuksen arviointia 

 

Tutkimus oli laajuutensa ja toimijoiden monipuolisuuden vuoksi haastava kohde. 

Tutkimuksessa ei kyetty menemään kovin syvälle yksittäisiin toimintoihin. Tutkimus 

onkin kuvaileva ja uusia tutkimuskohteita avaava. 

 

Kvalitatiivinen teema-haastattelu jättää myös paljon tulkintaa tutkijan itsensä tehtäväksi. 

Laajoista ja polveilevista vastauksista täytyy punoa johtopäätöksiä, joiden tueksi ei ole 

esitettävänä numeerista pohjaa. Esimerkiksi sen selvittäminen, onko puunkorjuun 

kannattavuus suoraan riippuvainen hankintaorganisaatioista, täytyisi selvittää 

kvantitatiivisesti. Myös liiketoiminnan tunnusluvut täytyisi selvittää laajalla otoksella 

yritysten tiedoista niin, että tiedot myös todellisuudessa kuvastavat niitä toimia, jotka 

tutkimuksessa ovat mukana. Lisäksi on syytä mainita, että haastateltavat olivat 

yhteistyöhaluisia mutta varovaisia lausunnoissaan. Toimiala on herkässä vaiheessa. 

 

Lähdetietoja ja meneillään olevia tutkimuksia tarkastellessa tuli hyvin esille, kuinka 

monella taholla bioenergiaa tutkitaan. Osittain vaarana on päällekkäisen työn tekeminen, 

koska bioenergiasta on kiinnostunut niin moni taho. Bioenergia.fi-sivustolla on tosin 

hyvä hankekirjasto, josta meneillään olevat merkittävät hankkeet on listattu. 

 

Työssä on käytetty runsaasti suomenkielisiä lähteitä, koska toiminta on maantieteellisesti 

tiukasti rajoittunutta ja tutkimus Suomessa on huippuluokkaa koko maailmassa tällä 

alalla. 
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Liite 1. Biomassapolttoaineliiketoimintaan vaikuttavat tekijät sekä muutamia 

tärkeimpiä linkkejä asioiden välillä 

 

 

 
 

 

 

 

Liite 2. Hakkuutähteen käyttöpaikkakustannuksien laskemisessa käytetyt 

leimikkotiedot. 

Ainespuukertymä yht., m³   450 

Pinta-ala, ha   2 

Metsäkuljetusmatka, m   250 

Kaukokuljetusmatka, km   45 

Kaukokuljetusmatka välivarastolta terminaaliin, km   10 

Kaukokuljetusmatka terminaalista käyttäjälle, km   35 

      

Hakkuutähteen kosteus %, tuore hakkuutähde   0,55 

Talteensaanto %, tuore hakkuutähde   0,7 

Hakkuutähteen kosteus %, välivarastolla kuivattu ht   0,45 

Kuivumishävikki %, välivarastolla kuivattu ht   0,1 

Hakkuutähteen kosteus %, palstalla kuivattu ht   0,4 

Kuivumishävikki %, palstalla kuivattu ht   0,2 

Ajouraväli, m   15 

Hakkuutähteen varastointiaika välivarastolla, kk   4 

Rangan varastointiaika terminaalissa, kk   5 

Pääoman vuotuinen korko, %   0,06 

 

 

  

Metsähake-

liiketoiminta 

EU 

Päästökauppa 

Tuet Politiikka 

Verotus 

Ympäristöp. 
Metsäteollisuus 
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Pk-yritys 

Suuryritys 

Mikroyritys 

Tekniikka 

Kuljetus 

Koneyritys 

Hankinta 

Yhdisteet Kemia 

Hyötysuhde Fysiikka 

…
 

…
 

Valtiontalous 

Aluetalous 

Ympäristö 

Ilmasto 

CO2 

Vaihtoehtoiset 
polttoaineet ja 

energiantuotanto-

muodot 

Maanomistajat 

Luonnonsuojelu 



 

 

Liite 3. Kantomurskeen käyttöpaikkakustannuksien laskemisessa käytetyt 

leimikkotiedot. 

  Annettu arvo 

Työmaan pinta-ala, ha 2 

Metsäkuljetusmatka, m 200 

Kaukokuljetusmatka välivarastolta terminaaliin, km 20 

Kaukokuljetusmatka terminaalista käyttäjälle, km 10 

Kuusen määrä työmaalla:   

Kuusikuitua, m³ 200 

Kuusitukkia, m³ 300 

Kuusirunkoja, kpl 1000 

  Oletusarvo 

Kantojen ja ainespuun määräsuhde, % 0,28 

Nostettavien kantojen kantoläpimitta, cm 33,34474326 

  Oletusarvo 

Kantojen kosteus varastokuivana, % 0,3 

Varastointi hävikki, % 0,02 

Varastointiaika välivarastolla, kk 8 

Varastoon sitoutuneen pääoman korko, % 0,06 

Korvaus maanmuokkauksesta, €/ha 0 

 

Liite 4. Leimikkotiedot pienpuuhakkeelle 

  Annettu arvo 

Työmaan pinta-ala, ha 2 

Metsäkuljetusmatka, m 150 

Kaukokuljetusmatka välivarastolta terminaaliin, km 10 

Kaukokuljetusmatka terminaalista käyttäjälle, km 30 

Kaukokuljetusmatka välivarastolta suoraan käyttäjälle, km 40 

Energiapuukertymä, m³/ha 60 

Männyn osuus kertymästä, % 0,23 

Kuusen osuus kertymästä, % 0 

Koivun osuus kertymästä, % 0,7 

Muiden puulajien osuus kertymästä, % 0,07 

Kokopuun keskikoko työmaalla, dm³ 30 

  Malli käyttää 

Energiapuun kosteus tuoreena, % 0,53 

Energiapuun kosteus varastokuivana, % 0,35 

Varastointi/kuivumis hävikki, % 0,05 

Varastointiaika välivarastolla, kk 8 

Varastointiaika terminaalissa, kk 8 

Sitoutuneen pääoman korko, % 0,06 
 

 



 

 

  m³ MWh m³/ha MWh/ha 

Tuore pienpuu 120,0 246,2 60,0 123,1 

Välivarastolla kuivattu pienpuu 114,0 254,3 57,0 127,2 

 

 


