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Tässä kandidaatintyössä tutkitaan metsähakemarkkinoiden kehittymistä Suomessa.
Työn tavoitteena on selvittää toteutuvatko Suomen tavoitteet metsähakkeen käytön
lisäämisestä vuoteen 2020 mennessä.
Työn aluksi määritellään metsähake ja esitellään sen markkinat. Työssä esitellään
metsähakemarkkinoihin vaikuttavat tukitoimet ja ohjaustoimia pois fossiilisten
polttoaineiden käytöstä, jotka kannustavat lisäämään metsähakkeen käyttöä. Työn
lopussa

esitellään

saatuja

tuloksia

ja

metsähakemarkkinat kehittyvät tulevaisuudessa.

päätellään

niiden

pohjalta,

miten
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
Roomalaiset aakkoset
E

kulutettu metsähakkeen määrä vuodessa energiana

[TWh/a]

H

korvattavan polttoaineen hinta

[€/MWh]

K

polttoaineen hiilidioksidipäästökerroin

[tCO2/MWh]

M

maksukyky puupolttoaineesta

[€/MWh]

P

päästöoikeuden hinta

[€/tCO2]

Q

lämpöarvo

[MWh/i-m3]

T

korvattavan polttoaineen verot

[€/MWh]

V

kulutettu metsähakkeen määrä vuodessa tilavuutena [i-m3/a]

Alaindeksit
net

tehollinen

Lyhenteet
CHP

Combined Heat and Power. Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

CO2

Carbon dioxide. Hiilidioksidi

i-m3

irtokuutiometriä

MWh

megawattituntia

NER

The New Entrants’ Reserve. Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän
uusien osallistujien reservi

NIB

Nordic Investment Bank. Pohjoismaiden Investointipankki

TWh

terawattituntia
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1

JOHDANTO

Euroopan unionin tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä vähentää hiilidioksidipäästöjä
20 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Suomen velvoite on vähentää päästökaupan
ulkopuolisten

sektoreiden

hiilidioksidipäästöjä

16

prosenttia.

Uusiutuvien

energialähteiden osuutta on Suomessa nostettava vuoden 2011 tasosta 28,5 prosentista
38 prosenttiin. Lisäksi biopolttoaineiden osuuden on oltava 10 prosenttia liikenteessä
käytetystä polttoaineesta. (Ympäristöministeriö 2012.)
Suomen tavoitteena on nostaa metsähakkeen käyttö noin 25 terawattituntiin vuodessa
vuoteen 2020 mennessä (Laitila, Leinonen, Flyktman, Virkkunen, Asikainen 2010, 11).
Tämä

25

terawattituntia

metsähake-energiaa

vastaa

noin

13,5

miljoonaa

kiintokuutiometriä metsähaketta (Laitila et al. 2010, 11). Vuonna 2011 metsähakkeen
kokonaiskäyttö oli 7,5 miljoonaa kiintokuutiometriä (Ylitalo 2012, 1).
Kuvassa 1 on esitetty ennuste metsähakkeen käytöstä lämpökeskuksissa, biomassaa ja
kivihiiltä käyttävissä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon voimalaitoksissa sekä
Haapaveden voimalaitoksessa vuoteen 2020 mennessä. (Laitila et al. 2010, 20.)

Kuva 1. Metsähakkeen ennustettu käyttö vuoteen 2020 mennessä lämpökeskuksissa, biomassaa
ja kivihiiltä käyttävissä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon voimalaitoksissa sekä
Haapaveden voimalaitoksessa. Metsähakkeen käytön vuotuisen kasvun oletetaan olevan noin
1,5 terawattituntia. (Laitila et al. 2010, 20.)
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Kuvan 1 perusteella suurinta määrällistä kasvua metsähakkeen käytössä tulee
tapahtumaan kivihiilen korvaamisessa yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon
voimalaitoksissa. Kivihiilen korvaamista metsähakkeella ei ole vielä tehty suuressa
mittakaavassa, joten sen käyttöennusteet ovat luultavasti epävarmoja. Toiseksi
merkittävintä metsähakkeen käytön kasvua tapahtuu biomassalla lämpöä ja sähköä
tuottavissa voimalaitoksissa. Tulevissa kappaleissa tutustutaan tarkemmin nykyisten
metsähakemarkkinoiden

kehittymiseen

ja

esitellään

uusia

tulevia

metsähakemarkkinoita.
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Suomen metsähakemarkkinoiden mennyttä ja tulevaa
kehitystä. Työssä on määritelty mitä metsähake on, sekä esitelty erilaiset metsähakkeen
markkinat.

Työn

metsähakkeelle

tavoitteena
asetettujen

on

kirjallisen

tavoitteiden

hakemarkkinoiden tulevaa kehitystä.

lähdemateriaalin
saavuttamisen

avulla

arvioida

mahdollisuutta

ja
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2

METSÄHAKE

Metsähake on suoraan metsästä energiakäyttöön tulevaa haketta (Finnish Bioenergy
Association 2013).

Metsähake

on ranka-, kokopuu- ja

hakkuutähdehakkeen

yleisnimitys, joka ei riipu haketuspaikasta. Rankahake tehdään karsitusta runkopuusta ja
kokopuuhake tehdään koko maanpäällisestä biomassasta. (Alakangas 2000, 7.)

2.1

Metsähakkeen tuotanto

Tienvarsihaketus on Suomessa yleisimpiin kuuluva hakkuutähteen tuotantomenelmä
Tienvarsihaketuksessa hakkuun aikana kootaan käyttökelpoinen hakkuutähde aines
kasoihin, jotka sen jälkeen kuljetetaan tienvarsivarastoon. Tienvarsivarastosta
hakkuutähdekasat

haketetaan

suoraan

hakeautoon.

Hakeauto

vie

hakkeen

voimalaitokselle. (Alakangas 2000, 50.)
Tienvarsihaketus on esitettynä kuvassa 2. Kyseessä on päätehakkuun hakkuutähteiden
hyödyntäminen.

Kuva 2. Kuvassa on tienvarsihaketusprosessi, kun kyseessä on päätehakkuu. (Hakkila 2004,
31.)

Kuvassa

2

esitetty

tienvarsihaketusprosessi

alkaa

hakkuutähteiden

korjuulla.

Hakkuutähteet ajetaan korjuun jälkeen tienvarteen, jossa ne kuivattamisen jälkeen
haketetaan. Haketuksen jälkeen hakeauto vie metsähakkeen voimalaitokselle.
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Hakkuutähteen kuivattaminen metsäpalstalla

laskee

hakkeen kosteutta

50−60

prosentista jopa 20−30 prosenttiin. Kuivattaminen johtaa kuitenkin neulasten
varisemiseen ja oksien katkeiluun, mikä aiheuttaa hakkuutähdemäärän 20−30 prosentin
vähenemisen. (Alakangas 2000, 52.)

2.2

Metsähakkeen raaka-aineet

Hakkuutähde on ollut vuodesta 2000 vuoteen 2009 asti merkittävin metsähakkeen
raaka-aine. Vuosina 2010 ja 2011 oli pienpuu merkittävin raaka-aine. Sen käyttö kasvoi
vuodesta 2010 vuoteen 2011 liki neljänneksen. (Ylitalo 2012, 5.)
Pienpuuta käytettiin metsähakkeen raaka-aineena vuonna 2011 3,1 miljoonaa
kuutiometriä, hakkuutähteitä 2,2 miljoonaa kuutiometriä, kantoja ja juurakoita 1,0
miljoonaa kuutiometriä ja runkopuuta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Ulkomailta
metsähaketta tuotiin 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Tuonnin osuus oli noin 8 prosenttia
metsähakkeen kokonaiskulutuksesta. (Ylitalo 2012, 1.)

2.3

Metsähakkeen korjuun ympäristövaikutukset

Metsähakkeen korjuussa on kiinnitettävä huomiota ympäristönäkökohtiin. Korjuun
hyötyjen on ylitettävä haitat ja ympäristörasitus on minimoitava. (Hakkila, Nurmi,
Kalaja 1998, 53.)
Hakkuutähteen korjuu aiheuttaa metsämaalle ravinnemenetyksiä. Metsäekosysteemi
perustuu ravinteiden kiertoon maan ja kasvillisuuden välillä. Puun maasta ottamat
ravinteet palautuvat osittain maahan karikkeen mukana. Osa ravinteista palautuu
kuitenkin vasta puun kuollessa ja hajotessa. Lisäksi esimerkiksi sateiden mukana
tapahtuva huuhtoutuminen johtaa ravinnemenetyksiin. Toisaalta rapautuminen ja
erilaiset ilmakehästä tulevat laskeumat lisäävät ravinteita. (Hakkila et al.1998, 53.)
Laajamittaisen hakkuutähteen korjuun pitkän aikavälin ympäristövaikutuksista ei vielä
tiedetä tarpeeksi. Varsinkin kannonnoston ympäristövaikutuksista ja orgaanisen aineen
poistamisen vaikutuksista maaperäeliöstöön on vähän tutkimustuloksia. Kannonnosto

9
vaikuttaa metsään hakkuutähteiden korjuuta voimakkaammin. Haitallisia vaikutuksia
ympäristöön voidaan ehkäistä noudattamalla energiapuun korjuun suosituksia.
Esimerkiksi noin 30 prosenttia hakkuutähteestä ja osa kannoista on hyvä jättää
korjaamatta. Lahopuusto ja metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt on syytä säilyttää.
(Asikainen, Ilvesniemi, Sievänen, Vapaavuori, Muhonen 2012, 160.)
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3

METSÄHAKEMARKKINAT SUOMESSA

Metsähaketta pystytään hyödyntämään useilla eri tavoilla energiantuotannossa. Vuonna
2011 metsähaketta käytettiin energiantuotantoon yhteensä 7,5 miljoonaa kuutiometriä.
Kokonaiskäyttö koostuu pääasiassa lämmöntuotantolaitoksista sekä sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksista. Lisäksi metsähaketta käytetään pientaloissa. Pientaloiksi
määritellään omakotitalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot. Näistä maatilat ovat
merkittävimpiä käyttäjiä. (Ylitalo 2012, 1.)
Taulukossa 1 on esitettynä metsähakkeen käytön jakautuminen käyttökohteittain
vuosina 2000 ja 2011. Lisäksi taulukossa on metsähakkeen käytön muutos prosentteina
vuodesta 2010 vuoteen 2011 ja käyttökohteiden lukumäärät.
Taulukko 1. Metsähakkeen kokonaiskäytön jakautuminen vuosina 2000 ja 2011, sekä
metsähakkeen käytön muutosprosentti vuodesta 2010 vuoteen 2011. Taulukossa on myös
esitettynä käyttökohteiden määrä vuonna 2011. Taulukosta havaitaan, että metsähakkeen käyttö
on kasvanut voimakkaasti erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. (Ylitalo 2012,
6.)

2000
2011
[1000 m3] [1000 m3]

Muutos
(2010–2011)
[%]

Käyttökohteita
(2011)
[kpl]

Kokonaiskäyttö (1+2)

936

7518

9

Tietoa ei ole
saatu.

1.Lämpö- ja
voimalaitokset

794

6847

10

810

1.a Sähkön ja
lämmön
yhteistuotanto

498

5170

12

60

1.b Lämmöntuotanto

296

1676

4

750

142

671

0

Tietoa ei ole
saatu.

2.Pientalot
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Taulukosta 1 nähdään, että suurinta metsähakkeen käytön kasvua vuodesta 2000
vuoteen 2011 on ollut sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa. Sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitokset käyttivät lähes 70 prosenttia metsähakkeesta vuonna 2011,
vaikkakin laitoksia oli alle 10 prosenttia lämmöntuotantolaitosten määrästä.
Seuraavassa tarkastelussa tutkitaan metsähakkeen käytön lisäämisen mahdollisuuksia
lämpölaitoksissa,

biomassaa

käyttävissä

CHP-laitoksissa

ja

Haapaveden

voimalaitoksessa. Tarkastelun lähteenä on käytetty Laitila et al.:n tiedotetta
”Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet”, jossa
metsähakkeen kulutustiedot, sekä tiedot voimalaitoshankkeista ovat vuodelta 2009.
(Laitila et al. 2010.)

3.1

Metsähakkeen käyttö lämpölaitoksissa

Metsähaketta
kokoluokan

käytetään

lämmöntuotannossa

lämpölaitoksissa,

yhdyskuntien

lämpöyrittäjien
lämpölaitoksissa

hoitamissa
ja

pienen

teollisuuden

lämpölaitoksissa. Lämpöyrittäjien hoitamissa lämpölaitoksissa metsähakkeen käytön
oletetaan olevan 1,8 terawattituntia vuonna 2020. Vuonna 2009 se oli noin 0,8
terawattituntia. (Laitila et al. 2010, 15.)
Yhdyskuntien lämpölaitoksissa metsähakkeen käyttö oli vuonna 2009 noin 1,4
terawattituntia. Oletuksena on, että tälläisiä 1−10 megawatin laitoksia ei tule paljoakaan
lisää, mutta metsähakkeen käyttö tulee kuitenkin lisääntymään olemassa olevissa
laitoksissa. Arvioidaan, että vuonna 2020 metsähaketta käytetään yhdyskuntien
lämpölaitoksissa 2,1 terawattituntia. (Laitila et al. 2010, 15.)
Teollisuuden lämpölaitoksissa, kuten meijereissä ja sementtitehtaissa, metsähakkeen
käyttö vuonna 2009 oli 0,2 terawattituntia. Teollisuuden lämpölaitoksien kokoluokka on
1−20 megawattia. Näissä laitoksissa metsähakkeen arvioitu käyttö vuonna 2020 on 0,4
terawattituntia. (Laitila et al. 2010, 15.)
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Metsähakkeen käytön kasvun arviot on tehty toteuman perusteella. Oletuksena on, että
lämpölaitoksissa metsähakkeen käyttö kasvaa yhteensä 2,4 terawattitunnista 4,3
terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. (Laitila et al. 2010, 16.)

3.2

Metsähakkeen käyttö biomassaa käyttävissä CHP-laitoksissa

Teollisuuden ja yhdyskuntien CHP-laitokset olivat biomassan suurimmat käyttäjät
vuonna

2009.

Niissä

metsähaketta

käytettiin

78

prosenttia

metsähakkeen

kokonaiskulutuksesta. Metsähakkeen kulutus oli yhdyskuntien CHP-laitoksissa 4,2
terawattituntia ja teollisuuden CHP-laitoksissa 4,2 terawattituntia. Näiden voimaloiden
laitoskoko vaihtelee 20 megawatista 550 megawattiin. (Laitila et al. 2010, 16.)
Oletuksena on, että CHP-voimalaitoksien pääpolttoaineena oleva turve tulee osittain
korvautumaan metsähakkeella. Tutkittaessa metsähakkeen käytön mahdollisuuksia on
myös otettava huomioon valmistuvat ja suunnitelmissa olevat CHP-voimalaitokset.
Tarkasteluun on otettu huomioon Järvenpään, Kuopion, Rovaniemen, Hämeenkyrön,
Tampereen ja Turun tai Naantalin voimalahankkeet. (Laitila et al. 2010, 16–17.)
Tarkastelussa oletetaan yhdyskuntien voimalaitoksien metsähakkeen käytön kasvavan
4,2 terawattitunnista 10 terawattituntiin. Teollisuuden CHP-laitoksissa käytön oletetaan
kasvavan 4,2 terawattitunnista 6,8 terawattituntiin. Näin metsähakkeen yhteenlasketun
käytön biomassaa käyttävissä CHP-laitoksissa arvioidaan olevan 16,8 terawattituntia
vuonna 2020. (Laitila et al. 2010, 16.)

3.3

Metsähakkeen käyttäminen Haapaveden voimalaitoksessa

Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä pääasiassa
turpeella (Laitila et al. 2010, 19). Voimalaitos on kuitenkin myös merkittävä hakkeen
käyttäjä. Kanteleen Voima Oy:n internet-sivujen mukaan Haapaveden voimalaitos
käyttää haketta noin 400000 irtokuutiometriä vuodessa (Kanteleen Voima Oy 2012).
Hakkuutähdehakkeen

irtokuutiometrin

lämpöarvo

irtokuutiometrissä (Hakkila, Nurmi, Kalaja 1998, 24).

on

0,7–0,9

megawattituntia
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Hakkeen kulutuksen laskeminen on esitetty yhtälössä (1).
(1)
, missä

E

metsähakkeen kulutus vuodessa

[MWh/a]

Qnet

metsähakkeen tehollinen lämpöarvo

[MWh/i-m3]

V

kulutettu metsähakkeen määrä vuodessa [i-m3/a]

Olettamalla irtokuutiometrin lämpöarvoksi keskimääräinen 0,8 megawattituntia
irtokuutiometrissä, saadaan Haapaveden voimalaitoksen hakkeen kulutukseksi 0,32
terawattituntia vuodessa. Laitila et al:lle antamassa suullisessa tiedonannossa vuonna
2010 voimalaitoksen hankintapäällikkö Juha Ollila arvioi, että hakkeen käyttö
voimalaitoksessa vuosina 2015 ja 2020 olisi noin 0,5 terawattituntia vuodessa. Tällöin
hakkeen käyttäminen laitoksella kasvaisi noin 0,2 terawattituntia. (Laitila et al. 2010,
19.)
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4

UUDET METSÄHAKEMARKKINAT SUOMESSA

Tulevaisuudessa metsähakkeella tulee olemaan uusia käyttökohteita. Seuraavassa
tarkastelussa tutkitaan metsähakkeen käytön lisäämisen mahdollisuuksia kivihiilen ja
maaöljyn korvaamisessa sähkön ja lämmön tuotannossa sekä hakkeen jalostusta
pyrolyysiöljyksi ja edelleen pyrolyysiöljystä liikennepolttoaineeksi. Lisäksi esitellään
tekniikoita metsähakkeen jalostukseen, eli pyrolyysi, kaasutus, torrefiointi ja pelletöinti.

4.1

Kivihiilen korvaaminen metsähakkeella kivihiiltä käyttävissä
CHP-voimalaitoksissa

Kivihiilen korvaaminen metsähakkeella on mahdollista monin eri keinoin. Metsähaketta
voidaan hienomurskata ja sekoittaa kivihiileen, tai sitä voidaan hienomurskata ja syöttää
erillisenä kattilaan. Metsähake voidaan kaasuttaa, jonka jälkeen kaasu puhdistetaan ja
syötetään kattilaan. Metsähakkeesta voidaan valmistaa pellettejä, jotka syötetään
kattilaan.

On

myös

mahdollista

tuottaa

metsähakkeesta

biohiiltä

kattiloissa

poltettavaksi. (Laitila et al. 2010, 17–18.)
Suomessa

on

kivihiilipölypolttokattiloita

sähkön-

ja

kaukolämmön

yhteistuotantolaitoksissa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Lahdessa, Naantalissa ja
Vaasassa. Kivihiilen käyttö kaupunkien CHP-laitoksissa on ollut yhteensä 14
terawattituntia. Uudemmat leijutekniikkaa hyödyntävät kivihiilikattilat pystyvät jo
nykyisin käyttämään kivihiiltä ja biomassaa rinnakkain. Vähäisiä määriä kivihiiltä
käytetään myös pienissä CHP-laitoksissa arinakattiloissa. Tätä kivihiilen määrää on
myös mahdollista korvata osittain biomassalla. (Flyktman, Kärki, Hurskainen, Helynen,
Sipilä 2011, 5–6.)
Metsähakkeen

käyttötavat

vaikuttavat

kivihiilikattiloiden

suorituskykyyn

ja

kivihiilimyllyjen kapasiteettiin (Laitila et al. 2010, 20). Nämä käyttötavat asettavat rajan
kivihiilen korvaamiselle.
Kivihiiltä voidaan korvata tyypillisesti muutamia prosentteja, kun käytetään
hienomurskattua puumassaa, esimerkiksi sahanpurua. Pellettejä hyödyntäen voidaan
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hiilestä korvata jopa 15 prosenttia ilman suuria investointeja kattilan polttoainelinjoihin.
(Flyktman et al. 2011, 8.)
Käyttämällä niin sanottua puulinjaa ja hienojakoista kuivaa polttoainetta voidaan hiiltä
tällöin korvata jopa 30 prosenttia. Puulinja käsittää polttoaineen vastaanoton,
haketuksen

tai

murskauksen,

kuivauksen

ja

erilliset

syöttölinjat

kattilaan

biopolttoaineille suunnitelluille polttimille. Tarvittavien investointien kokonaismäärän
arvellaan olevan noin 10 miljoonaa euroa voimalaitosta kohden. Puulinjalla on myös
merkittävä tilantarve voimalaitoksen tontilla. (Flyktman et al. 2011, 8.)
Jos biomassa kaasutetaan tai jalostetaan biohiileksi tai bioöljyksi, voidaan kivihiilestä
korvata jopa puolet. Kaasutus voidaan tehdä metsähakkeelle tai peltobiomassoille.
Investointi kaasuttimeen on 20–30 miljoonaa euroa. Tälläistä kaasutinta ei kannata
rakentaa voimalaitokselle, jos kattilan käyttöikää ei ole jäljellä merkittävästi.
Kaasuttimen ja polttoaineen käsittely- ja purkausjärjestelmien tilantarve on merkittävä.
Bioöljyn tai biohiilen käyttö ei edellytä suuria investointeja kattilaan. Polttoaineen
varastointi on kuitenkin järjestettävä jollain tavalla. (Flyktman et al. 2011, 8.)
Käytännössä mahdollisuudet kivihiilen korvaamiseen riippuvat kattilan suunnittelusta
sekä voimalaitoksen tontin koosta, sijainnista ja sen käytöstä. Halu korvata hiiltä riippuu
investointien kannattavuudesta, eli laitoksen käyttöiästä ja vuotuisesta käyttöajasta.
Voimalaitoksien rikki- ja typenoksidimääräykset sekä hiukkaspäästömääräykset
tiukentuvat vuodesta 2016 alkaen. Tiukentuvat lait ja määräykset vaikuttavat kivihiilen
korvaamiseen metsähakkeella. Vaihtoehtona on myös korvata vanha kivihiilikattila
uudella, jolla on mahdollista hyödyntää monia erilaisia polttoaineita. (Flyktman et al.
2011, 9.)
Flyktman et al. toteaa, että pellettien käyttö voitaisiin aloittaa nopeasti pienellä
osuudella ilman merkittäviä investointeja, mutta käyttö vaatisi pelleteille muuttuvan
sähkön tuotantotuen. Biohiilen ja bioöljyn kaupalliset laitokset voivat käynnistyä
aikaisintaan vuosina 2015–2016, mutta nekin edellyttävät investointitukia uuteen
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teknologiaan. Kaasutus- ja puulinjainvestoinnit voidaan käynnistää portaittain,
hyödyntämällä uuden teknologian investointitukia. (Flyktman et al. 2011, 65.)
Ensimmäisen bioöljyn kaupallisen laitoksen rakentaminen alkoi Joensuussa peruskiven
muurauksella 02.11.2012 (Fortum Oyj 2012a). Havainnekuva tuotantolaitoksen
toiminnasta on esitetty liitteessä 1 (Fortum Oyj 2012b).
Bioöljylaitos integroidaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen. Sen on tarkoitus
tuottaa 50000 tonnia bioöljyä vuosittain. Bioöljyn raaka-aineeksi tullaan käyttämään
metsähaketta ja muuta biomassaa. (Fortum Oyj 2012a.)
Uusien teknologioiden käyttöönotto on siis ollut jopa nopeampaa kuin Flyktman et al.
on ennustanut. Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut Joensuun bioöljylaitoshanketta
8,1 miljoonalla eurolla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012a).
Vaasan Vaskiluotoon rakennettavan polttoaineteholtaan 140 megawatin biomassan
kaasutuslaitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 aikana (Vaskiluodon Voima Oy
2012a). Kaasutuslaitos rakennetaan nykyisen Vaasan voimalaitoksen yhteyteen.
(Vaskiluodon Voima Oy 2012a). Voimalaitoksen sähköteho ennen kaasutuslaitosta oli
230 megawattia ja kaukolämpöteho 175 megawattia (Vaskiluodon Voima Oy).
Voimalaitoksen Vaskiluodon Voiman mukaan kivihiiltä voidaan korvata kyseisellä
laitoksella

25–40 prosenttia

(Vaskiluodon Voima

Oy 2012a).

Polttoaineena

kaasutuslaitoksessa tulisi olemaan metsähake noin 90 prosentin osuudella, sekä turve ja
peltobiomassat (Vaskiluodon Voima Oy 2012b). Metsähakkeen osuus tulee kuitenkin
aluksi olemaan 75 prosenttia ja turpeen 25 prosenttia (Vaskiluodon Voima Oy 2012c).
Pohjoismaiden Investointipankki NIB on myöntänyt 18 miljoonan euron lainan
seitsemäksi vuodeksi Vaskiluodon Voima Oy:lle kaasutuslaitoksen rakentamiseen.
(Vaskiluodon Voima Oy 2012c). Työ- ja elinkeinoministeriö on puolestaan myöntänyt
10,778

miljoonaa

euroa

energiatukea

Vaskiluodon

Voima

Oy:lle

kaasutusvoimalaitosinvestointiin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011b). Tuki on noin 30
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prosenttia Vaskiluodon biomassan kaasutuslaitoksen investoinnista (Yleisradio Oy
2012).
Gasum

Oy,

Metsä

Fibre

Oy

ja

Helsingin

Energia

suunnittelevat

biojalostamoinvestointia Lappeenrannan Joutsenoon. Tavoitteena olisi tuottaa biokaasua
Joutsenon sellutehtaan puunhankinnan sivuvirroista, eli polttoaineena tulisi olemaan
metsähake ja kuori. Jalostamon mahdollinen käyttöönotto olisi vuosina 2016−2017.
Laitoksen tuotos olisi 1600 gigawattituntia biokaasua vuodessa. Biokaasua voitaisiin
mahdollisesti kuljettaa maakaasuverkostoa pitkin Helsingin Vuosaareen (Helsingin
Energia 2011). (Raunio 2012, 17.)
Helsingin

kaupunginvaltuusto

monipolttoainevoimalasta.

päättää

Vuosaaren

vuonna
voimala

2015

mahdollisesta

käyttäisi

noin

Vuosaaren
miljoona

kiintokuutiometriä puuta vuodessa. Määrä muutettuna hakkeeksi havainnollistetaan
kuvassa 3. (Kortelainen 2012, 2–3.)

Kuva
3.
Kuvassa
on
havainnollistettu
Vuosaareen
mahdollisesti
tulevan
monipolttoainevoimalan tarvitsema hakemäärä keskimäärin vuorokaudessa vuoden jokaisena
päivänä. (Kortelainen 2012, 3.)
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Kuvan

3

perusteella

mahdollisesti

Vuosaareen

rakennettavan

voimalaitoksen

vuorokaudessa tarvitsema hakemäärä saavutetaan kolmella junalla, kahdella kotimaan
liikenteen laivalla, tai 50 ajoneuvoyhdistelmällä. Ajoneuvoyhdistelmien käyttäminen
metsähakkeen kuljettamiseen voimalaitokselle lisäisi liikennettä keskimäärin kahdella
tai kolmella autolla vuorokauden jokaisena tuntia.
Suunnitellun monipolttoainevoimalaitoksen lisäksi Helsingin Energia aikoo käyttää
pellettejä

rinnakkaispolttoaineena

Hanasaaren

ja

Salmisaaren

nykyisissä

voimalaitoksissa. Aluksi pelletin osuutta polttoaineesta on kaavailtu 5–10 prosentin
suuruiseksi. (Kortelainen 2012, 3.)
Laitila et al. olettaa, että metsähakkeen käyttö kivihiilen korvaamiseen kivihiiltä
polttavissa CHP-laitoksissa olisi 4,1 terawattituntia vuonna 2020. Tällöin kivihiiltä
korvattaisiin 50 prosenttia Espoon, Helsingin, Vantaan ja Vaasan CHP-laitoksissa.
Flyktman et al.:n tutkimuksessa oletetaan, että metsähakkeen käyttö kivihiilen
korvaamiseksi olisi 2 terawattituntia vuonna 2015.

4.2

Kivihiilen korvaaminen kivihiililauhdevoimalaitoksissa

Kiviiilikäyttöisissa lauhdevoimalaitoksissa polttoaineen käyttö on ollut viime vuosina
15−40 terawattituntia. Kivihiilen korvaaminen biomassalla vähentäisi näiden laitoksien
päästöjä

merkittävästi.

Kivihiilen

korvaaminen

CHP-laitoksissa

tietyllä

biomassamäärällä tuottaa kuitenkin enemmän uusiutuvaa energiaa kuin, jos sama
biomassamäärä

käytettäisiin

lauhdetuotannossa,

koska

CHP-tuotannossa

on

merkittävästi parempi hyötysuhde. (Flyktman et al. 2011, 28.)
Suomen tärkeimmät kivihiilikäyttöiset lauhdevoimalaitokset on Electrowatt-Ekono
Oy:n kauppa- ja teollisuusministeriölle tekemän selvityksen mukaan

rakennettu

pääasiassa 1970−1980 luvuilla. Poikkeuksena on Suomen suurin hiililauhdevoimalaitos
Meri-Pori, joka on valmistunut vuonna 1993. (Antila, Mäkinen 2001, 9.)
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Voidaan

olettaa,

lauhdevoimalaitoksissa

että
ei

vanhoissa
ole

järkevää

kivihiiltä
tehdä

polttoaineenaan
suuria

investointeja

käyttävissä
kivihiilen

korvaamiseksi metsähakkeella tai siitä jalostetuilla tuotteilla. Kuitenkin esimerkiksi
torrefioidun metsähakkeen käytön tutkiminen Meri-Porin suhteellisen uudessa
hiililauhdelaitoksessa voisi olla järkevää.

4.3

Metsähakkeen jalostaminen pyrolyysiöljyksi

Pyrolyysiöljy on nestemäistä polttoainetta, jota saadaan esimerkiksi puubiomassasta.
Pyrolyysiöljyä syntyy hapettomassa tilassa, jossa raaka-ainepartikkelit kuumennetaan
nopeasti korkeaan 500−600 celsiusasteen lämpötilaan. Prosessi kestää 0,3−0,7 sekuntia.
Raaka-ainepartikkelit aluksi kaasuuntuvat ja muuttuvat lopulta lauhduttimessa
nesteytymisen kautta pyrolyysiöljyksi. (Alakangas 2000, 139.)
Pyrolyysiöljyn tiheys on 1,15−1.25 kilogrammaa litrassa ja lämpöarvo 14−18
megajoulea kilogrammassa kosteudesta riippuen. Pyrolyysiöljyn lämpöarvo on
tilavuusyksikössä 60 prosenttia mineraaliöljyn lämpöarvosta. Lämpöarvojen ero johtuu
pyrolyysiöljyn korkeasta vesi- ja happipitoisuudesta. Pyrolyysiöljyn vesipitoisuus on
15−30 prosenttia ja happipitoisuus 45−50 painoprosenttia. (Alakangas 2000, 139.)
Puubiomassan pyrolyysin seurauksena pyrolyysiöljyn saanto on 65−75 prosenttia.
Saanto vaihtelee riippuen raaka-aineesta. Muut lopputuotteet ovat hiiltojäännös ja
lauhtumattomat kaasut, joita molempia voidaan hyödyntää. Lauhtumattomilla kaasuilla
voidaan tuottaa noin 75 prosenttia pyrolyysiprosessin tarvitsemasta energiasta.
Hiiltojäännöksen massasta 65−76 prosenttia on hiiltä, 5−12 prosenttia tuhkaa ja alle 2
prosenttia vettä. Hiiltojäännöksen lämpöarvo on 28−30 megajoulea kilogrammassa.
(Bradley 2006, 6–7.)
Pyrolyysiöljyn raaka-aineeksi soveltuu sahanpuru ja metsätähdehake (Alakangas 2000,
139). Pyrolyysiöljyä voidaan polttaa kattiloissa, kaasuturbiineissa ja suurissa
dieselmoottoreissa tuottamaan lämpöä ja sähköä (Bradley 2006, 6).
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Suomi on suurimpia kaukolämmön käyttäjiä Euroopan unionissa. Jos fossiilisten
polttoaineiden,

kuten

maakaasun,

hinta

nousee

tarpeeksi

korkealle,

tulee

pyrolyysiöljystä kannattava polttoaine kaukolämmön tuotantoon. Mahdollista voisi olla
ainakin

kaukolämmöntuottamiseen

käytettävän

polttoöljyn

korvaaminen

pyrolyysiöljyllä. Bradleyn mukaan Suomessa on lisäksi 700000−800000 tonnin
teoreettinen markkinapotentiaali pyrolyysiöljylle sulfaattisellutehtaan meesauuneissa.
(Bradley 2006, 72.)
Green Fuel Nordic Oy suunnitteli vuoden 2012 lopussa kolmen bioöljyjalostamon
rakentamista. Ensimmäinen jalostamo olisi toiminnassa 2014. Green Fuel Nordic Oy:n
mukaan yksi biojalostamo käyttäisi 350000 kiintokuutiometriä puuta ja tuottaisi 90000
tonnia bioöljyä vuodessa. Raaka-aine tultaisiin hankkimaan 100 kilometrin säteeltä
jalostamolta. Mahdolliset jalostamoiden sijoituspaikat ovat Iisalmi ja Savonlinna.
Yrityksen mukaan biojalostamoiden rakentaminen olisi taloudellisesti järkevää jopa
ilman investointitukia, joita yritys on kuitenkin ilmeisesti saamassa. (Penttinen 2012,
11.)

4.4

Metsähakkeen käyttö liikennepolttoaineiden valmistuksessa

Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus liikennepolttoaineissa 20
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Biopolttoaineen käyttötavoite liikenteessä on 7
terawattituntia vuoteen 2020 mennessä. Tarvittava metsähakkeen määrä olisi tällöin 12
terawattituntia. Biopolttoaineen tuotannossa syntyy kuitenkin myös lämpöenergiaa, joka
voidaan

hyödyntää

esimerkiksi

yhdistämällä

biopolttoainetuotantoa

muun

puunjalostusteollisuuden kanssa. Biopolttoaineiden tuotanto ei siis lisäisi metsähakkeen
käyttöä niin paljon kuin se lisääntyisi, jos biopolttoaineita tehtäisiin erillisenä. (Laitila et
al. 2010, 25–26.)
Euroopan komissio on ehdottanut vuoden 2012 syksyllä, että ravintokasveista tuotetun
biopolttoaineen osuus liikenteessä käytetystä energiasta ei saisi vuonna 2020 olla yli 5
prosenttia (Euroopan komissio 2012, 14). Jos Euroopan unioni todella tekee päätöksen
rajoittaa biopolttoaineeksi kelpaavien raaka-aineiden laatua, tulee se todennäköisesti

21
suosimaan metsähakkeen käyttöä biopolttoaineiden valmistuksessa. Ei ole odotettavissa,
että ainakaan kotimaisen metsähakkeen käyttäminen biopolttoaineena kilpailisi ruuantai rehuntuotannon kanssa.
Vuonna 2010 kolme yrityskonsortiota suunnitteli Suomeen liikenteeseen soveltuvan
biopolttoaineen jalostamoa. Suunniteltujen biojalostamoiden tuotantokapasiteetti olisi
ollut vuosittain noin 200000 tonnia biopolttoainetta. Yksittäinen laitos olisi käyttänyt
biomassaa noin 4,1 terawattituntia. (Laitila et al. 2010, 25.)
UPM-Kymmene Corporation, NSE Biofuels Oy Ltd ja Forest BtL Oy hakivat Euroopan
unionilta rahoitusta puupohjaisen biopolttoainelaitoksen rakentamiseen. NSE Biofuels
Oy Ltd on Stora Enso Oyj:n ja Neste Oil Corporationin yhteinen yritys. Forest BtL Oy
on Metsäliitto Groupin ja Vapo Oy:n yhtiö, joka keväällä 2011 oli perustamisvaiheessa.
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.)
Euroopan unioni on varannut vuosien 2013–2020 päästökauppakauden uusille
laitoksille ja laitosten laajennuksille varatusta päästöoikeusvarannosta 300 miljoonaa
päästöoikeutta hiilen talteenottoon ja varastointiin sekä uusiutuvien energialähteiden
hyödynnykseen tarkoitettujen laitoksien rahoittamiseen. Tätä rahoitusta kutsutaan
NER300-tueksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.)
UPM-Kymmene Corporation haki Euroopan unionin NER300-tukea biojalostamolleen,
jonka mahdollisia sijoituspaikkoja olisivat Rauman paperitehdasalue tai Ranskan
Stracelin tehdasalue. Rauman paperitehdasalueelle suunniteltu biojalostamo jäi
kuitenkin ilman NER300 tukea (Taloussanomat 2012). UPM-Kymmene Oyj kertoo, että
se on kehittänyt ja testannut hakkuutähteistä, hakkeesta, kannoista ja kuoresta
valmistettavan biodieselin teknologiaa. (UPM-Kymmene Oyj 2012, 54.)
Stora Enso ja Neste Oil suunnittelivat biojalostamoa Imatralle tai Porvooseen, mutta
elokuussa 2012 ne ilmoittivat luopuvansa hankkeesta, koska tehdas jää ilman Euroopan
unionin NER300 tukea (Schäfer 2012). Vapo ja Metsä Group suunnittelivat Kemiin
yhteistä biodiesel-tehdasta vuonna 2010. Metsä Group vetäytyi hankkeesta kesäkuussa
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2012. Vapo etsi vuoden 2012 syksyllä kumppaneita biopolttoainehankkeeseensa, joka
on Euroopan unionin ensisijaisesti tuettavien hankkeiden joukossa. (Schäfer 2012.)

4.5

Metsähakkeen kaasuttaminen

Biomassasta, eli esimerkiksi metsähakkeesta ja kuoresta voidaan tuottaa biokaasua.
Kuivattu biomassa kaasutetaan vesihöyryllä tai hapella tuotekaasuksi. Kaasutuksen
jälkeen kaasu puhdistetaan ja sen koostumus muokataan metanointiin sopivaksi.
Metanointi tarkoittaa kaasun konvertointia metaaniksi. Metanointi suoritetaan
nikkelikatalyytin avulla. Gasum Oy:n teknologiapäällikkö Sari Siitosen mukaan
kaasuttamalla on mahdollista saada talteen 90 prosenttia raaka-aineen energiasisällöstä.
Enimmillään 70 prosenttia lopputuotteesta on biokaasua. Noin 20 prosenttia
lopputuotteesta on lämpöä. (Raunio 2012, 17.)
Biokaasun etuna on sen mahdollinen jakelu maakaasuverkoston kautta. Gasum Oy:n
mukaan maakaasuverkon häviöt olisivat vain noin 0,4 prosenttia, kun esimerkiksi
sähköverkon häviöt ovat 3−4 prosenttia. (Raunio 2012, 17.)
Suomen maakaasuverkosto on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Suomen maakaasuverkoston kartta, jossa on lisäksi esitettynä suunniteltua verkostoa,
Gasum Oy:n toimipisteet ja kompressoriasemat. Kuvasta nähdään, että kaasun jakeluverkosto
on hyvin keskittynyttä Kaakkois- ja Etelä-Suomeen. (Gasum Oy.)
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Maakaasuverkosto on keskittynyttä Kaakkois- ja Etelä-Suomeen. On oletettavaa, että
ilman merkittäviä kaasuverkoston laajennuksia myös biokaasun jakelu ja tuotanto
tulisivat keskittymään näille alueille (Gasum Oy.) Biokaasun hinnan on kuitenkin oltava
kilpailukykyinen maakaasun hinnan kanssa.

4.6

Metsähakkeen torrefiointi

Torrefiointi tarkoittaa biomassan käsittelyä, jossa biomassa on 250−270 celsiusasteen
lämpötilassa hapettomissa olosuhteissa, jolloin vesi ja osa haihtuvista aineista haihtuu.
Lopputuloksena syntyy biohiiltä. Raaka-aineen kuiva-aineen massasta jää tavallisesti 70
prosenttia kiinteään muotoon, sisältäen 90 prosenttia raaka-aineen lämpöarvosta. Raakaaineeksi torrefiointiin soveltuu esimerkiksi hakkuutähteet, kuori ja puru. (Hämäläinen,
Heinimö 2006, 10.)
Torrefioinnilla saavutetaan puulle korkeampi tehollinen lämpöarvo. Torrefioitu puu
myös hylkii vettä, joten sitä voidaan säilyttää ulkona. Torrefioinnin jälkeen puusta tulee
haurasta ja jauhautuvaa materiaalia, jolloin sitä voitaisiin käyttää Hämäläisen ja
Heinimön

mukaan

hiilivoimalaitoksissa

sellaisenaan

muuttamatta

polttoaineen

käsittelylaitteistoa. Jos torrefioitua puuta ei valmisteta aivan voimalaitoksen lähellä,
voidaan olettaa, että torrifioitu puu jalostetaan biohiilipelleteiksi. Biohiilipelletin tiheys
on yli kolminkertainen torrefioituun biomassaan verrattuna, joten tuotteen kuljettaminen
ei tarvitse niin paljon kalustoa. (Hämäläinen ja Heinimö 2006, 15.)
Vuonna 2012 Mikkelin Ristiinaan oli suunnitteilla biohiilipellettilaitos, jonka
tarkoituksena olisi olla toiminnassa aikaisintaan vuonna 2015. Laitoksen tuotos olisi
200000 tonnia torrefioitua pellettiä vuodessa. Tämä määrä vastaa energiana noin 1,2
terawattituntia. (Laukkanen 2012, 1–2.)
Biohiilen on oltava hinnaltaan kilpailukykyistä verrattuna kivihiileen, jotta kivihiilen
korvaaminen biohiilellä onnistuisi. Lisäksi teknisten ratkaisujen biohiilen tuotantoon ja
käyttöön pitää olla valmiita ja toimivia. Tällä hetkellä biohiilen tuotanto on vielä
pilotointiasteella (Laukkanen 2012, 1.)
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Rannan mukaan biohiilen käyttäminen tarvitsee tukea. Tukimalli tulee olemaan
samankaltainen kuin metsähakkeen muuttuvan sähkön tuotantotuki on. Tuen määrä olisi
siis sidottu päästöoikeuden hintaan. Kappaleessa 5 kerrotaan tarkemmin tuista
metsähakkeen käytön lisäämiseksi. (Laukkanen 2012, 4.)

4.7

Metsähakkeen jalostaminen puupelleteiksi

Pellettien raaka-aineena käytetään saha- ja puutuoteteollisuuden sivutuotteita. Saha- ja
puutuoteteollisuuden sivutuotteiden hintojen nousu voisi nostaa myös kuitupuun
kannattavaksi raaka-ainevaihtoehdoksi pelleteille. (Rouvinen, Ihalainen, Matero 2010,
10.)
Kuitupuupohjaisen pelletin kokonaiskustannukset, euroa tonnilta, olivat 2010 ItäSuomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan noin 28 prosenttia suuremmat kuin
sahanpurupohjaisen pelletin. Pelletin raaka-ainepohjan laajentaminen on mahdollista,
mutta kannattavuus on heikompi verrattuna perinteisiin saha- ja puutuoteollisuuden
sivutuotteiden hyödyntämiseen. (Ihalainen ja Sikanen 2010, 3, 25.)
Metsähakkeesta valmistetulle pelletille voi tulevaisuudessa avautua markkinoita. Jos
pelletin tuotantomäärät kasvavat merkittävästi, voidaan pelletin tuotannossa joutua
käyttämään kosteita raaka-aineita, kuten metsähaketta ja pienpuuta. (Flyktman et al.
2011, 28.)
Rouvisen, Ihalaisen ja Materon mukaan pelletin kotitalouskäytön ennakoidaan kasvavan
170000−215000 tonniin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkottaisi pellettien käytön
kolminkertaistamista vuoden 2009 tasosta. Suomen tavoite lisätä pellettien käyttöä
vuoteen 2020 mennessä on 417000 tonnia, joka vastaa 2 terawattitunnin käyttöä.
(Rouvinen et al. 2010, 5.)
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5

HAKEMARKKINOIHIN
MÄÄRÄYKSET

VAIKUTTAVAT

TUET

JA

Metsähakkeen, ja yleisesti bioenergian käyttöä ja korjuuta tuetaan erilaisin tukitoimin.
Merkittävimpiä tukia ovat energiatuki, syöttötariffijärjestelmä ja pienpuun energiatuki.
Merkittävää on myös kilpailevien fossiilisten polttoaineiden suurempi verotus ja
päästökaupan vaikutus. Päästökauppa ja verotus ohjaavat energiantuotantoa ja kulutusta kohti uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.
Taulukkoon 2 on koottu Suomen valtion vuoden 2011 tilinpäätöksen, vuoden 2012
varsinaisen talousarvion ja vuoden 2013 talousarvioesityksen määrärahat energiatuelle
ja uusiutuvan energian tuotantotuelle. (Valtiovarainministeriö 2012a.)
Taulukko 2. Taulukossa on esitettynä valtion vuoden 2011 tilinpäätöksen, vuoden 2012
varsinaisen talousarvion ja vuoden 2013 talousarvioesityksen määrärahat energiatuelle ja
uusiutuvan energian tuotantotuelle. Lisäksi taulukossa on määrärahojen muutosprosentit.
(Valtiovarainministeriö 2012a.)

2011
2012
Tilinpäätös Talousarvio
[tuhatta
[tuhatta
euroa]
euroa]

2013
Esitys
[tuhatta
euroa]

Muutos
(2012/2013)
[prosenttia]

Energiatuki
(arviomääräraha)

60634

127150

121355

−5

Uusiutuvan energian
tuotantotuki
(arviomääräraha)

58

97800

125000

28

Yhteensä

60692

224950

246355

10

Taulukosta 2 nähdään, että arviomäärärahat energiatukeen ja uusiutuvan energian
tuotantotukeen ovat kasvaneet hyvin merkittävästi vuodesta 2011. Tukien määrä tulee
yli nelinkertaistumaan vuodesta 2011 vuoteen 2013, jos tukien määrä on
talousarvioesityksen mukainen. Vuodesta 2012 tukien määrän kokonaiskasvukin olisi
noin 10 prosenttia. Vuonna 2013 näiden tukien yhteismäärä olisi esityksen mukaan noin
246 miljoonaa euroa. (Valtiovarainministeriö 2012a.)
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5.1

Tukitoimet bioenergian käytön edistämiseksi

Energiatuen arviomääräraha on valtion talousarvioesityksen mukaan 121 miljoonaa
euroa vuodelle 2013. Kuitenkin vuonna 2013 on käytettävissä enintään 44,9 miljoonaa
euroa, jos vuoden 2012 arviomäärärahat käytetään kokonaisuudessaan. Vuodelta 2012
voidaan käyttämättömiä määrärahoja siirtää vuodelle 2013 enintään 100 miljoonaa
euroa. (Valtiovarainministeriö 2012c.)
Energiatukea käytetään muun muassa uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä
koskeviin investointeihin ja selvityksiin, sekä uusiutuvan energian tuotannon tai käytön
tehostamiseen. Toinen merkittävä kohde on liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ja
teknologian kehittäminen. Liikenteen biopolttoaineiden kehittämisohjelmaan on varattu
7 miljoonaa euroa. (Valtiovarainministeriö 2012c.)
Syöttötariffi

on

tuki

sähkön

tuottajalle,

jonka

voimalaitos

on

hyväksytty

syöttötariffijärjestelmään (Oikeusministeriö 2010a, §6). Tuki määritellään sähkön
markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella (Oikeusministeriö 2010a, §6).
Syöttötariffijärjestelmässä

mukana

olevat

voimalaitokset

saavat

määritellyn

tavoitehinnan ja kolmen kuukauden sähkön markkinahinnan keskiarvon erotuksen
mukaisen tuen (Energiamarkkinavirasto). Tukea voi saada 12 vuoden ajan (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2011c).
Syöttötariffijärjestelmän määrärahat tulevat uusiutuvan energian tuotantotuesta. Vuoden
2013 talousarvioesityksessä uusiutuvan energian tuotantotuelle on kyseiselle vuodelle
myönnetty 125 miljoonaa euroa. (Valtiovarainministeriö 2012a.)
Syöttötariffien tarkotuksena on edistää sähkön tuottamista uusiutuvalla energialla,
parantaa uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä, monipuolistaa sähköntuotannon
rakennetta ja lisätä omavaraisuutta sähkön tuotannossa (Oikeusministeriö 2010a, §8).
Syöttötariffijärjestelmässä

biokaasuvoimalan

ja

puupolttoainevoimalan

tavoitehinta on 83,5 euroa megawattitunnilta (Oikeusministeriö 2010a, §23).

sähkön
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Puupolttoainevoimalat voivat kuulua syöttötariffijärjesttelmään, kunnes kyseisiä
voimaloita on yli 50, niiden generaattorien nimellisteho on yli 150 megavolttiampeeria.
Voimalan on oltava kokonaisuudessaan uusi ja sen generaattoreiden yhteenlasketun
nimellistehon on oltava yli 100 kilovolttiampeeria ja enintään 8 megavolttiampeeria.
Lisäksi siinä on tuotettava lämpöä hyötykäyttöön ja voimalan kokonaishyötysuhteen on
oltava yli 50 prosenttia. Jos sen generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho on
vähintään 1 megavolttiampeeri, on kokonaishyötysuhteen oltava yli 75 prosenttia.
(Oikeusministeriö 2010a, §6, §8, §11.)
Puupolttoainevoimalan syöttötariffiin on mahdollista saada korotusta 20 euroa
megawattitunnilta, jos sähköntuotannon yhteydessä tuotetaan lämpöä ja laitoksen
hyötysuhde on päättyneellä ja kolmella edellisellä tariffijaksolla ollut riittävä.
Tariffijakson kesto on kolme kuukautta. (Oikeusministeriö 2010a, §8, §11 & §26 .)
Puupolttoainevoimalaa koskevan tuen on tarkoitus edistää sähkön ja lämmön tuotantoa
laitoksissa, joissa polttoaineteho on yleensä noin 12–20 megawattia.. Tälläisiä laitoksia
ovat esimerkiksi sahat. Suuremmat voimalaitokset hyödyntävät metsähakevoimalan
tukijärjestelmää,

jonka

tarkoituksena

on

lisätä

metsähakkeen

käyttöä

monipolttoainekattiloissa. (Oikeusministeriö 2010b, §8,§11.)
Metsähakevoimala saa sähkön tuottamisesta päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuvaa
tuotantotukea enintään 18 euroa megawattitunnilta (Oikeusministeriö 2010a, §23).
Metsähakevoimalat voivat kuulua syöttötariffijärjestelmään, jos sen generaattorien
nimellisteho on yhteensä vähintään 100 kilovolttiampeeria.
Lisäksi syöttötariffijärjestelmään kuuluvat biokaasuvoimalat siihen asti, kunnes
biokaasulaitoksessa syntyvää biokaasua hyödyntävien generaattoreiden yhteenlaskettu
nimellinen teho on yli 19 megavolttiampeeria. Biokaasuvoimalalla on lähes samat
vaatimukset kuin puupolttoainevoimaloilla, mutta näillä voimaloilla ei ole nimellistehon
enimmäismäärää ja biokaasuvoimalat voivat saada korotettua syöttötariffia, jos se
täyttää samanlaiset hyötysuhdevaatimukset kuin puupolttoainevoimaloille on asetettu.
Korotus on 50 euroa megawattitunnilta. (Oikeusministeriö 2010a, §10, §26.)
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Syöttötariffin saamiselle on määritelty vieläkin tarkempia määräyksiä oikeusministeriön
omistamassa Finlex-internet-palvelussa. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun
sähkön tuotantotuesta on säädöksessä 1396/2010. (Oikeusministeriö 2010a.)
Sähkön markkinahinnan keskiarvo oli vuoden 2012 aikana alhainen. Syöttötariffi
puupolttoainevoimaloille oli tänä aikana keskimäärin 48 euroa megawattitunnilta. Myös
päästöoikeuden hinnat olivat tänä aikana alle 10 euroa tonnilta hiilidioksidia, joten
metsähakevoimaloiden syöttötariffit ovat olleet 18 euroa megawattitunnilta. Tämä on
metsähakevoimalan syöttötariffin maksimimäärä. (Energiamarkkinavirasto 2013.)
Energiapuun korjuuseen ja haketukseen tarkoitettu pienpuun energiatukijärjestelmän
Petun oli alunperin tarkoitus tulla voimaan jo vuonna 2012. Pienpuun energiatuen
tarkoituksena on turvata polttoaineen saanti voimalaitoksille (Valtionvarainministeriö
2012b). Vuoden 2012 energiapuun korjuu- ja haketustuet tulevat kuitenkin kestävän
metsätalouden rahoituslain Kemeran säädösten mukaisesti. Vuonna 2012 energiapuun
korjuun ja haketuksen tukemiseen oli käytettävissä 17 miljoonaa euroa. (Maa- ja
metsätalousministeriö 2012a.)
Pienpuun energiatukijärjestelmän voimaantulon arvellaan laskevan pienpuun korjuun
kannattavuutta. Työtehoseura ry:n Tuottavuus ja luonnonvarat-yksikön päällikkö Arto
Kettunen arveli kesällä 2012, että merkittävä osa harvennusmetsien energiapuusta jäisi
pois puukaupan piiristä, jos pienpuun energiatukijärjestelmä menisi läpi hallituksen
silloisen esityksen mukaisesti. Pienpuun energiatukijärjestelmä lähes puolittaisi
nykyisen

Kemeran

mukaisen

tuen

energiapuun

korjuuseen.

Kyseinen

energiatukijärjestelmä voisi Kettusen mukaan uhata metsähakkeen käyttötavoitteiden
saavuttamista. (Kettunen 2012, 15.)
Pienpuun energiatukijärjestelmä on voimassa aikaisintaan vuoden 2014 alusta lähtien.
Siihen

asti

energiapuun

metsätalousministeriö 2012b.)

korjuuta

tuetaan

Kemeran

mukaisesti.

(Maa-

ja
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5.2

Verotuksen vaikutus metsähakemarkkinoihin

Kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta ja nestemäisistä polttoaineista on maksettava
energiasisältövero, hiilidioksidivero ja huoltovarmuusmaksu (Oikeusministeriö 2010c,
§1). Mäntyöljyllä ja polttoturpeella ei ole huoltovarmuusmaksua (Oikeusministeriö
2012, liite). Sähköntuotantoon käytettäviä polttoaineita ei veroteta eikä niillä ole
huoltovarmuusmaksua (Tulli 2013, 3). Jos kivihiiltä tai maakaasua käytetään
yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa, on hiilidioksidivero puolet määritellystä
verosta (Oikeusministeriö 2010c, §4).
Taulukossa 3 on esitettynä eräiden fossiilisten polttoaineiden verotaulukko, jos
polttoaineita käytetään lämmöntuotannossa. Taulukosta pitää huomauttaa, että
maakaasun energiasisältövero 4,45 euroa megawattitunnilta ja polttoturpeen energiavero
4,90 euroa megawattitunnilta ovat voimassa 01.01.2013−31.12.2014. (Oikeusministeriö
2012, liite.)
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Taulukko 3. Kivihiilen, maakaasun ja polttoturpeen verotaulukko lämmöntuotannossa.
Taulukossa listattuna energiasisältövero, hiilidioksidivero ja huoltovarmuusmaksu, jotka tulivat
voimaan 1.1.2013. *Maakaasun energiasisältövero on kuitenkin 4,45 euroa megawattitunnilta
ja polttoturpeen energiavero 4,90 euroa megawattitunnilta 1.1.2013–31.12.2014.
(Oikeusministeriö 2012, liite.)

Tuote

Energiasisältövero
[euroa/tonni]

Hiilidioksidivero
[euroa/tonni]

Kivihiili

47,10

84,43

1,18

132,71

Energiasisältövero
euroa/MWh

Hiilidioksidivero
euroa/MWh

Huoltovarmuusmaksu
euroa/MWh

Yhteensä
euroa/MWh

6,65*

6,93

0,084

13,664*

Energiavero
euroa/MWh

Huoltovarmuusmaksu
euroa/MWh

Yhteensä
euroa/MWh

5,90*

0

5,90*

Maakaasu

Polttoturve

HuoltovarmuusYhteensä
maksu
[euroa/tonni]
[euroa/tonni]

Metsähakkeen käytöstä lämmöntuotantoon ei tarvitse maksaa näitä taulukossa 3
esitettyjä veroja ja maksuja, joten verotus suosii sen käyttöä. Kappaleessa 6 esitetään
voimalaitospolttoaineiden hinnat sähkön ja lämmöntuotannossa ja nähdään, miten
verotus vaikuttaa polttoaineiden hintoihin.

5.3

Päästökauppajärjestelmän vaikutus metsähakemarkkinoihin

Päästökauppajärjestelmä

käynnistyi

Euroopan

Päästökauppajärjestelmä

keskittyy

aluksi

unionin

alueella

hiilidioksidipäästöjen

vuonna

2005.

vähentämiseen.

Suomessa järjestelmään kuuluu suurten teollisuuslaitosten ja yli 20 megawatin tehoisten
energiatuotantolaitosten

lisäksi

pienempiä

kaukolämpöä

tuottavia

laitoksia.

Päästökauppajärjestelmä kattaa Suomessa noin puolet kasvihuonekaasupäästöistä.
Tulevaisuudessa päästäkaupan soveltamisalaan tulevat lisäksi alumiinin tuotannon
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perfluorihiilipäästöt ja kemianteollisuuden typpioksiduulipäästöt. Päästöoikeuksien
jakamisen ensisijainen tapa on huutokauppa. Energiaintesiivinen teollisuus saa
päästöoikeuksia myös ilmaiseksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012b.)
Puupolttoaineiden kilpailukyky riippuu olennaisesti päästöoikeuden hinnasta (Helynen
et al. 2007, 20). Päästöoikeuden hinnan vaikutus puustamaksukykyyn korvattaessa
kivihiiltä tai turvetta voidaan laskea, kun tiedetään polttoaineiden hinnat, verot ja
hiilidioksidipäästökertoimet. Puustamaksukyvyn laskenta suoritetaan yhtälöllä (2).
(2)
, missä

M

maksukyky puupolttoaineesta

[€/MWh]

H

korvattavan polttoaineen hinta

[€/MWh]

P

päästöoikeuden hinta

[€/tCO2]

K

polttoaineen hiilidioksidipäästökerroin [tCO2/MWh]

T

korvattavan polttoaineen verot

[€/MWh]

Polttoaineiden laskennassa käytettävät hinnat on arvioitu vuosien 2012–2013 vaihteessa
Tilastokeskuksen graafista ”Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa”.
Tämä graafi on esitetty myös tämän kandidaatintyön kappaleen 6 kuvassa 6. Kivihiilen
hinta rannikolla on noin 14 euroa megawattitunnilta ja jyrsinturpeen hinta on noin 11
euroa megawattitunnilta. (Tilastokeskus 2012a.)
Päästöoikeuden hinta ilmoitetaan yksikössä euroa hiilidioksiditonnilta. Kertomalla
päästöoikeuden

hinta

polttoaineen

hiilidioksidipäästökertoimella,

saadaan

päästöoikeuden aiheuttama hintalisä yksikössä euroa megawattitunti. Kivihiilen
hiilidioksidipäästökerroin

on

0,341

tonnia

hiilidioksidia

megawattitunnilta

ja

jyrsinturpeen 0,381 tonnia hiilidioksidia megawattitunnilta (Motiva Oy 2010, 4).
Lämmöntuotantoon käytettävästä kivihiilestä ja polttoturpeesta on maksettava
kappaleessa

5.2

esitetyn

taulukon

3

mukaiset

verot.

Kivihiilen

verot

ja

huoltovarmuusmaksu ovat vuoden 2013 alusta lähtien yhteensä 132,71 euroa tonnilta.
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Polttoturpeen,

eli

megawattitunnilta

käsiteltävän

jyrsinturpeen,

01.01.2013–31.12.2014.

energiavero

Vuoden

2015

on

alusta

4,90

euroa

polttoturpeen

energiavero on 5,90 euroa megawattitunnilta.
Kivihiilen verot voidaan muuttaa yksikköön euroa megawattitunnilta, kun verot jaetaan
tehollisella lämpöarvolla. Kivihiilen tyypillinen tehollinen lämpöarvo on 7,003
megawattituntia tonnilta (Alakangas 2000, 9). Tällöin kivihiilen verot ovat yhteensä
19,0 euroa megawattitunnilta.
Päästöoikeuden hinnan vaikutuksesta puustamaksukykyyn voidaan muodostaa kuvaaja,
joka on esitetty kuvassa 5. Kuvassa on esitetty maksukyky kivihiilen ja jyrsinturpeen
korvaamiseen käytettävästä puupolttoaineesta päästöoikeuden hinnan mukaan.

Puupolttoaineesta maksukyky euroa/MWh

50
45

40

Kivihiili rannikolla
sähköntuotannossa

35
30

Kivihiili rannikolla
lämmöntuotannossa

25
20

Jyrsinturve
lämmöntuotannossa
2013−2014

15
10

Jyrsinturve
lämmöntuotannossa
2015−

5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Päästöoikeus euroa/tonni

Kuva 5. Kuvassa on esitetty päästöoikeuden hinnan vaikutus puustamaksukykyyn, kun
korvataan hiiltä tai turvetta sähkön ja lämmön tuotannossa. Jyrsinturpeen verot nousevat eurolla
vuoden 2014 jälkeen.
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Kuvan 5 perusteella päästöoikeuden hinnan ollessa 10 euroa tonnilta, on kannattavaa
korvata jyrsinturve noin 20 euroa megawattitunnilta maksavalla puupolttoaineella ja
lämmöntuotannossa käytettävä kivihiili noin 35 euroa megawattitunnilta maksavalla
puupolttoaineella.
Päästöoikeuden keskimääräinen hinta on ollut todellisuudessa huomattavan alhainen.
Taulukossa 4 on esitetty vuosineljänneksien päästöoikeuden markkinahintojen
keskiarvot lokakuun alusta vuonna 2011 vuoden 2012 loppuun.
Taulukko 4. Taulukossa on esitettynä päästöoikeuden markkinahintojen keskiarvot vuoden
2011 lokakuusta vuoden 2012 loppuun. Taulukosta nähdään, että päästöoikeuden hinnat ovat
olleet vuoden 2012 alle 10 euroa hiilidioksiditonnilta. (Energiamarkkinavirasto 2013.)

Tariffijakso

Päästöoikeuden
markkinahinnan
keskiarvo [€/tCO2]

1.10.–31.12.2011

8,88

1.1.–31.1.2012

7,65

1.4.–30.6.2012

6,90

1.7. –30.9.2012

7,57

1.10. –31.12.2012

7,34

Alhaiset päästöoikeuden markkinahinnat eivät suosi metsähakkeen, tai muiden
puupolttoaineiden käyttöä. Kolmas päästökauppakausi käynnistyy vuonna 2013
(Energiamarkkinavirasto). On oletettavaa, että päästöoikeuksien hinnat tulevat
nousemaan kolmannella päästökauppakaudella, jotta päästäkauppa alkaa ohjaamaan
markkinoita voimakkaammin.
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6

VOIMALAITOSPOLTTOAINEIDEN HINNAT

Voimalaitospolttoaineiden hinnat esittelevät metsähakkeen kilpailukykyä suhteessa
muihin polttoaineisiin. Kuvassa 6 on esitettynä maakaasun, jyrsinturpeen, metsähakkeen
ja -murskeen sekä kivihiilen hinnat sähköntuotannossa.

Kuva 6. Maakaasun, jyrsinturpeen ja kivihiilen hinnat sähköntuotannossa vuodesta 2000
vuoteen 2012. Metsähakkeen ja -murskeen hintatiedot ovat vuodesta 2007 alkaen.
(Tilastokeskus 2012a.)

Maakaasun

käyttäminen

sähköntuotannossa

on

selvästi

kaikkein

kalleinta.

Metsähakkeen hinta sähköntuotannossa on korkeampi kuin kivihiilen tai jyrsinturpeen.
Sähköntuotantoon käytettävien polttoaineiden verottomuus ei suosi metsähakkeen
käyttöä (Tulli 2013, 3). Metsähakkeen hinta on sähköntuotannossa ollut viime vuosina
noin 18 euroa megawattitunnilta. (Tilastokeskus 2012a.)
Kuvassa

7

on

esitettynä

maakaasun,

kivihiilen,

ja

jyrsinturpeen

hinnat

lämmöntuotannossa vuodesta 2000 vuoteen 2012. Metsähakkeen ja -murskeen tilasto on
vuodesta 2009 vuoteen 2012.
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Kuva 7. Kuvassa maakaasun, kivihiilen, jyrsinturpeen ja metsähakkeen ja -murskeen hinnat
lämmöntuotannossa. Metsähakkeen ja -murskeen hinta on tilastoissa vasta vuodesta 2007
lähtien. Maakaasu on ollut tilaston viimeisinä vuosina selvästi kalliimpaa kuin muut
polttoaineet. Kivihiilen hinta on aikaisemmin ollut lähellä metsähakkeen hintaa, mutta
veromuutos on selvästi nostanut sen kalliimmaksi. (Tilastokeskus 2012b.)

Kuvasta

7

voidaan

havaita,

että metsähakkeen

hinta

on

nyt

sama

kuin

sähköntuotannossa, eli noin 18 euroa megawattitunnilta. Muiden polttoaineiden
hintoihin vaikuttavat kappaleessa 5 esitetyt veromuutokset. Vuoden 2011 kohdalla
nähdään fossiilisilla polttoaineille tehdyn veromuutoksen seuraus. Muiden kuin
metsähakkeen hinnat nousevat voimakkaasti. Metsähake on vuonna 2011 ja vuoden
2012 alussa ollut lämmöntuotannossa halvempaa polttoainetta kuin kivihiili tai
maakaasu. Jyrsinturpeen hinta lämmöntuotannossa on vuoden 2012 alussa ollut noin 13
euroa megawattitunnilta. (Tilastokeskus 2012b.)
Kuvasta 7 nähdään siis, että tehdyt veropäätökset vaikuttavat polttoaineiden hintoihin
metsähaketta suosivasti. Oletettavaa on, että metsähakkeen parantunut kilpailukyky
vauhdittaa sen käyttöä lämmöntuotannossa.
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7

METSÄHAKKEEN SAATAVUUS

Metsähakemarkkinoihin vaikuttaa kysynnän lisäksi metsähakkeen saatavuus, eli
tarjonta. Onko Suomessa riittävästi raaka-ainetta tyydyttämään kasvava metsähakkeen
kysyntä? Kuvassa 8 on esitetty arvio metsähakkeen teknisestä korjuupotentiaalista
vuoden 2004 hakkuumäärien perusteella (Helynen et al. 2007, 22).

Kuva 8. Kuvassa on esitettynä arvio metsähakkeen teknisestä korjuupotentiaalista. Kertymä
koostuu kuusikoiden ja männiköiden latvusmassasta, kuusikoiden kantobiomassasta ja nuorten
metsien energiapuusta. (Helynen et al. 2007, 22.)

Helynen et al.:n arvion mukaan metsähakkeen tekninen korjuupotentiaali on 15,9
miljoonaa

kuutiometriä.

Pääosin

korjuupotentiaali

koostuu

nuorten

metsien

energiapuusta ja kuusikoiden latvusmassasta.
Liitteessä

2

on

esitetty

erilaisia

arvioita

mahdollisista

metsähakkeen

korjuupotentiaaleista terawattitunteina. Liitteestä huomataan, että metsähakkeen
hankintapotentiaalista on tehty monenlaisia arvioita. Hankintapotentiaali voi olla
teoreettinen, tekninen, teknis-ekologinen tai teknis-taloudellinen. Useimmissa arvioissa
on eritelty potentiaalin koko terawattitunteina erikseen pienpuulle, hakkuutähteille ja
kannoille. (Kärhä, Elo, Lahtinen, Räsänen, Keskinen, Saijonmaa, Heiskanen,
Strandström, Pajuoja 2010, 55.)
Liitteessä 2 olevien hankintapotentiaalien keskimääräinen teoreettinen määrä on 81,1
terawattituntia, mutta määrät vaihtelevat hyvin merkittävästi riippuen tutkimuksesta.
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Metsähakkeen

saatavuudesta

parempaa

kuvaa

antaa

teknis-taloudellinen

hankintapotentiaali, jonka keskimääräinen arvo on 25,6 terawattituntia. Teknistaloudellisen hankintapotentiaali vaihtelee tutkimuksesta riippuen 20 terawattitunnista
30 terawattituntiin. (Kärhä et al. 2010, 55.)
Johdannossa esitettiin, että Suomen tavoitteena on nostaa metsähakkeen käyttö
yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa ja erillisessa lämmöntuotannossa 25
terawattituntiin vuodessa vuoteen 2020 mennessä. 25 terawattituntia vastaa noin 13,5
miljoonaa kiintokuutiometriä metsähaketta. Sekä Helynen et al.:n arvio metsähakkeen
teknisestä

korjuupotentiaalista,

että

Kärhä

et

al:n

esittämien

tutkimuksien

keskimääräinen teknis-taloudellinen potentiaali ovat suurempia kuin Suomen tavoite.
Erilaisten tutkimusten tuloksien vaihtelu on kuitenkin hyvin suurta, kuten liitteestä 2
voidaan havaita.
Kärhä et al. arvioi vuonna 2010, että metsähakkeen käyttö kehittyy enintään 20
terawattitunnin suuruiseksi, kun käytössä ovat vuoden 2010 ohjauskeinot ja
päästöoikeuden hinta on matala. Suurimpana ongelmana on resurssitarve. Jotta
metsähakkeen tuotanto ja käyttötavoitteeseen eli 25−30 terawattituntiin päästään,
tarvitaan kalustoa eli työkoneita ja autoja 1900–2200 yksikköä. Hankinnasta tulisi yli
puolen miljardin euron kustannukset. Lisäksi tarvittaisiin merkittävästi lisää
ammattitaitoista työvoimaa. (Kärhä et al. 2010, tiivistelmä.)
Päästöoikeuden hinnalla on myös voimakas vaikutus puupolttoaineiden käytön
lisäämiseen. Kärhä

et

al:n mukaan

päästöoikeuden hinnan

vaadittava

taso

puupolttoaineiden voimakkaaseen lisäämiseen olisi yli 25 euroa hiilidioksiditonnilta.
(Kärhä et al. 2010, tiivistelmä.)
Toimenpiteiksi metsähakkeen käyttötavoitteen saavuttamiseksi Kärhä et al. ehdottaa
muun muassa metsänomistajien ja metsätoimihenkilöiden koulutuksen ja neuvonnan
kehittämistä, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamista, sekä toimialan
tutkimukseen ja kehittämiseen panostamista. Kärhän mukaan myös tuki nuorista
metsistä hankittavalle puulle on turvattava. (Kärhä et al. 2010, 59.)
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8

METSÄHAKEMARKKINOIDEN KEHITTYMINEN

Metsähakemarkkinat ovat muutoksessa ja metsähakkeen käytölle on asetettu suuret
tavoitteet. Tässä kappaleessa esitellään metsähakemarkkoiden kehitystä 2000-luvun
alusta vuoteen 2011 asti, sekä metsähakemarkkinoiden oletettua kehittymistä vuoteen
2020 asti. Uudet metsähakemarkkinat liikenteen biopolttoaineissa ja kivihiilen
korvaamisessa tulevat kasvattamaan metsähakkeen käyttöä, mutta on kuitenkin vielä
hankala sanoa kuinka paljon metsähaketta jalostetaan esimerkiksi liikenteen
biopolttoaineeksi vuonna 2020.

8.1

Metsähakemarkkinoiden kehittyminen 2000-luvulla vuoteen
2020 asti

Kuvassa 9 on kuvattuna metsähakkeen kokonaiskäyttö pientaloissa ja lämpö- sekä
voimalaitoksissa vuodesta 2000 vuoteen 2011 asti.

Kuva 9. Kuvassa on esitelty metsähakkeen kokonaiskäyttö pientaloissa, sekä lämpö- ja
voimalaitoksissa. Lämpö- ja voimalaitoksissa metsähakkeen käyttö on kaksinkertaistunut
vuodesta 2006. (Ylitalo 2012, 3.)

39
Pientaloilla tarkoitetaan kuvassa 9 pääasiallisesti maatiloja. Lämpö- ja voimalaitoksissa
metsähakkeen käyttö on kaksinkertaistunut vuodesta 2006. Vuodesta 2000 vuoteen
2011 metsähakkeen käyttö on melkein kahdeksankertaistunut. Kokonaisuudessaan
metsähakkeen käytön trendi on ollut kasvava vuodesta 2000 vuoteen 2011. (Ylitalo
2012, 3.)

8.2

Metsähakemarkkinoiden arvioitu alueellinen kehittyminen
maakunnittain vuoteen 2020 asti

Kuvasta 10 nähdään metsähakkeen käyttöennuste maakunnittain vuosina 2010, 2015 ja
2020. Kuvassa ei ole mukana metsähakkeen käyttöä kivihiilen korvaamiseen CHPlaitoksissa eikä mahdollista liikenteen biopolttoainetuotantoa.

Kuva 10. Metsähakkeen käyttö vuonna 2010 ja käyttöennuste vuosille 2015 ja 2020
maakunnittain. Kuvassa ei ole mukana kivihiilen korvaamispotentiaalia CHP-laitoksissa eikä
liikenteen biopolttoainetuotantoa. (Laitila et al. 2010, 24.)

Kuvasta 10 voidaan nähdä, että Laitila et al.:n mukaan metsähakkeen käyttö tulee
voimakkaimmin kasvamaan Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Lapissa, PohjoisSavossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Määrällisesti kasvu tulisi olemaan suurinta
Pirkanmaalla, jossa arvioidaan metsähakkeen käytön kasvavan lähes 1,4 terawattituntia.
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Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Itä-Uusimaan maakunnissa metsähakkeen käytön
oletetaan pysyvän lähes samana kuin vuonna 2010.
Kuvassa 11 on esitettynä metsähakkeen oletettu käyttöaste teknisestä metsähakkeen
korjuupotentiaalista maakunnittain vuonna 2020.

Kuva 11. Metsähakkeen oletettu käyttöaste teknisestä metsähakkeen korjuupotentiaalista
maakunnittain vuonna 2020. Tuotantopotentiaalina on käytetty Helynen et. al.:n arvoja.
Helynen et al.:n mukaan tekninen korjuupotentiaali vuonna 2020 olisi 15,9 miljoonaa
kuutiometriä. (Laitila et al. 2010, 24.)

Kuvasta 11 nähdään, että Laitila et al.:n tutkimuksen perusteella metsähakkeen
käyttöalueet ja metsähakkeen potentiaaliset tuotantoalueet sijaitsevat osittain eri puolilla
Suomea. Metsähakkeen käyttöaste on vuonna 2020 suurinta Varsinais-Suomen,
Kymenlaakson ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa käyttöaste on yli 100
prosenttia. Käyttöaste on korkea myös Uudenmaan, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja
Pohjanmaan maakunnissa, joissa metsähakkeesta voi tulla pulaa.
Suurimmat metsähakkeen tekniset korjuupontentiaalit ovat Etelä-Savon, Pohjois-Savon,
Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. Näissä maakunnissa
metsähakkeen tekninen korjuupotentiaali olisi yli 2,5 terawattituntia. Metsähakkeen
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merkittävä vienti muihin maakuntiin on mahdollista Etelä-Savon, Pohjois-Savon,
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.
Tuotantopotentiaalina kuvassa 11 on käytetty Helynen et.al:n arvoja metsähakkeen
tuotannon lisäämismahdollisuuksista. Tarkastelussa on huomioitu nuorten metsien
harvennuksilta korjattava energiapuu sekä päätehakkuista jäljelle jäävä latvusmassa ja
kantobiomassa. Kyseisessä tarkastelussa ei huomioitu Ahvenanmaan maakuntaa.
Nuorten metsien energiapuun tilastossa ei huomioitu Utsjoen, Enontekiön eikä Inarin
kuntia. Utsjoen kunnassa ei huomioitu latvusmassan eikä kantobiomassan saatavuutta
laskenta-aineiston puutteen vuoksi. (Helynen et al. 2007, 20–21.)
Metsähakkeen käyttöalueiden ja potentiaalisten korjuualueiden välinen etäisyys asettaa
haasteita metsähakemarkkinoille. Kappaleessa 4.1 kerrottiin uuden biojalostamon
rakentamisesta Joutsenoon. Etelä-Karjalan alueella on jo paljon metsäteollisuutta ja
metsähakkeen käyttöasteen arvioidaan olevan yli 80 prosenttia vuonna 2020, joten
puupolttoaineesta voi esiintyä kilpailua ja jopa pulaa.
Todennäköisesti Joutsenon biojalostamo saisi osan raaka-aineestaan Etelä-Savon ja
Pohjois-Karjalan maakunnista. Toisaalta myös Etelä-Savon Mikkeliin on suunnitteilla
kappaleessa 4.6 esitelty biohiilipellettilaitos. Laitoksen on tarkoitus tuottaa 200000
tonnia biohiilipellettejä vuodessa, joka vastaa energiana noin 1,2 terawattituntia. Lisäksi
Green Fuel Nordic Oy suunnittelee kappaleen 4.3 mukaan bioöljyjalostamon
rakentamista Savonlinnaan. Todennäköisesti myös tämä hanke kilpailee osittain samasta
puusta kuin Joutsenon biojalostamokin.
Kun puun jalostaminen tapahtuu suuren metsähakepotentiaalin alueilla, ei metsähaketta
tarvitse turhaan kuljettaa pitkiä matkoja. On todennäköisesti järkevämpää kuljettaa
jalostettua biokaasua maakaasuputkea pitkin Joutsenosta Uudellemaalle kuin tehdä
sama kuljetus metsähakkeella lastatuilla yhdistelmäajoneuvoilla.
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9

YHTEENVETO

Suomen tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä nostaa metsähakkeen käyttö 13,5
miljoonaan kiintokuutiometriin vuodessa. Vuonna 2011 metsähaketta käytettiin 7,5
miljoonaa kiintokuutiometriä. Tämän kandidaatin työn tavoitteena oli kirjallisen
lähdeaineiston perusteella tutkia metsähakemarkkinoiden kehittymistä Suomessa.
Päämääränä oli selvittää, että saavutetaanko metsähakkeen käytön lisäämiselle
määritellyt tavoitteet.
Työn aluksi määriteltiin metsähake ja esiteltiin sen raaka-aineet, yleisin korjuutatapa ja
korjuun mahdollisia ympäristövaikutuksia. Seuraavaksi esiteltiin metsähakkeen
nykyiset käyttökohteet. Todettiin, että vuonna 2010 metsähaketta käytettiin eniten
lämpöä ja sähköä tuottavissa biovoimaloissa, sekä lämpölaitoksissa. Lähdeaineiston
perusteella metsähakkeen käytön kasvu vuoteen 2020 mennessä tulisi olemaan suurinta
lämpöä ja sähköä tuottavissa biovoimaloissa, sekä kivihiilen korvaamisessa yhdistetyssä
sähkön ja lämmön tuotannossa.
Seuraavaksi työssä esiteltiin uudet potentiaaliset metsähakkeen käyttökohteet.
Merkittävimpiä uusia käyttökohteita ovat metsähakkeesta valmistettavat pyrolyysiöljy
ja biokaasu. Niiden tuotantoon tähtäävät hankkeet ovat jo lähteneet liikkeelle. Bioöljyn
jatkojalostus liikennepolttoaineeksi voi tulevaisuudessa olla todella merkittävä
metsähakkeen käyttökohde.
Myös biohiilen markkinat voivat tulevaisuudessa olla merkittävät. Biohiilen
valmistuksen ja käytön kehittäminen kaupalliseen mittakaavaan on kuitenkin vielä
kesken. Puupelleteiksi metsähaketta tullaan jalostamaan vasta siinä tapauksessa, jos
puupellettien kysyntä on niin suurta, että raaka-ainevalikoimaa joudutaan kasvattamaan.
Uudet käyttökohteet todennäköisesti nostavat metsähakkeen kysyntää ja siten nostavat
sen hintaa aiheuttamalla kilpailua markkinoille. Hinta taas vaikuttaa metsähakkeen
kilpailukykyyn verrattuna muihin polttoaineisiin.
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Metsähakkeen on oltava kilpailukykyinen polttoaine muihin polttoaineisiin verrattuna.
Bioenergian merkittävimmät tuet ovat energiatuki, syöttötariffijärjestelmä ja pienpuun
energiatuki. Osa tukitoimista on alkanut vaikuttaa vasta aivan viime vuosina, joten
niiden vaikutusta kilpailukykyyn on vielä vaikea tai mahdotonta arvioida.
Esimerkiksi

energiapuun

korjuuseen

ja

haketukseen

tarkoitettu

pienpuun

energiatukijärjestelmä Petu tulee käyttöön aikaisintaan vuoden 2014 alusta lähtien.
Kyseisen järjestelmän pelätään romahduttavan energiapuun tuen lähes puoleen
nykyisestä Kemeran mukaisesta tuesta, jolloin pienpuun korjuun kannattavuus olisi
uhattuna.
Kandidaatintyön perusteella seuraavan päästökauppakauden päästöoikeuden hinnalla
tulee

olemaan

merkittävä

vaikutus

metsähakemarkkinoiden

kehittymiselle.

Nykyisellään päästöoikeuden hinta on liian alhainen, jotta se suosisi riittävästi
metsähakkeen käyttöä fossiilisten polttoaineiden sijaan.
Voidaan kuitenkin kysyä pitäisikö verotuksella ohjata vielä voimakkaammin kohti
biopolttoaineiden käyttämistä.
Voimalaitospolttoaineiden hinnat kertovat metsähakkeen kilpailukyvystä verrattuna
muihin polttoaineisiin. Polttoaineiden verotus suosii tällä hetkellä metsähakkeen ja
muiden

biopolttoaineiden

käyttämistä

lämmöntuotantoon.

Sähköntuotannossa

metsähakkeen hinta on liian korkea verrattuna esimerkiksi kivihiileen.
Metsähakkeen kysynnän lisäksi tärkeää on myös metsähakkeen tarjonta. Kappaleessa 7
tarkasteltiin metsähakkeen tarjonnan kehittymistä useiden erilaisten tutkimusten
pohjalta.
vaihtelevia.

Tutkimustulokset
Metsähakkeen

metsähakkeen

hankintapotentiaalista

teknis-taloudellinen

olivat

hankintapotentiaali

hyvin
vaihteli

tutkimuksesta riippuen 20 terawattitunnista 30 terawattituntiin.
Metsähakkeen tarjonnan varmistamiseksi on tehtävä töitä. Tarjonnan haasteena on
metsähakkeen korjuuseen tarvittavat resurssit. Osaavaa työvoimaa sekä koneita
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tarvitaan lisää. Pienpuun energiatuen voimaantulon viivästyminen ja ennakkotiedot sen
tasosta eivät ole varmaankaan kannustaneet panostamaan resurssien hankkimiseen ja
kouluttamiseen. Tärkeimpiä keinoja varmistaa metsähakkeen tarjonta kasvavassa
kysynnässä on toimialan tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen, työvoiman
koulutuksen lisääminen ja biopolttoaineiden tukien turvaaminen.
Työn lopuksi tarkasteltiin metsähakkeen kysynnän ja tarjonnan kehittymistä ja
vertailtiin kysynnän ja tarjonnan alueellista keskittymistä. Metsähakkeen käytön ja
kysynnän painottuminen eri osiin Suomessa on yksi suurimmista haasteista
metsähakemarkkinoiden

kehittymiselle.

Metsähakkeen

jalotukseen

käytettävien

laitosten sijainti on suunniteltava niin, että laadukasta raaka-ainetta on saatavilla
riittävästi.
Kandidaatintyöhön käytetyn lähdeaineiston perusteella tavoitteet metsähakkeen käytön
lisäämisestä ovat haastavia, mutta mahdollista täyttää. Metsähakkeen käytön ja
tarjonnan kasvu tavoiteltuihin määriin vaatii vähintäänkin nykyiset tukitoimet ja
ohjauskeinot. Myös metsähakkeen korjuun ympäristönäkökohtiin on kiinnitettävä
huomiota.
Työhön löytyi kiitettävästi monipuolista lähdeaineistoa. Aineisto oli tuoretta ja
ongelmana olikin nopeasti päivittyvät tilanteet esimerkiksi uusien laitoshankkeiden
myötä. Aineiston avulla työstä olisi voinut saada kandidaatintyötä huomattavasti
laajemmankin.
Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä esimerkiksi siitä, että missä määrin puun käyttäminen
energiantuotannossa kilpailee paperiteollisuuden kanssa. Toisaalta voitaisiin kysyä, että
kuinka

paljon

metsähakkeen

metsäteollisuudesta.

hankintapotentiaali

on

riippuvainen

toimivasta
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