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Kaakkois-Suomessa (Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat) metsäenergian käytön 

kasvaessa on tullut tarve tarkastella käytön kasvua eri käyttäjien näkökulmasta sekä arvioida 

kasvaneen käytön luomia liiketoimintamahdollisuuksia alueen toimijoille. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää metsäenergian nykyinen käyttö ja käytön kasvumahdollisuudet 

alueella. Metsäenergian käytön kasvumahdollisuuksia voidaan arvioida nykyisen energian 

tuotantorakenteen sekä energian tarpeen perusteella. Näiden tietojen pohjalta voidaan 

arvioida metsäenergian riittävyyttä, käytön laajentamista ja laajentamisen yhteydessä 

syntyviä liiketoimintamahdollisuuksia alueen metsäenergian hankinnassa mukana oleville 

toimijoille ja energian tuotannon pk-yrittäjille (mm. energiayrittäjät ja -osuuskunnat). 

Hankkeen toteutuksen yhteydessä valmistellaan laajempaa hankekokonaisuutta uusiutuvien 

paikallisten energiamahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi 

alueella. Tutkimusten tavoitteena on luoda hyvinvointia ja liiketoimintamahdollisuuksia 

alueelle. 

 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien osalta tutkimus sisälsi seuraavat osatehtävät: 

metsäenergian nykyisen käytön selvittäminen käyttökohteittain ja polttoainelajeittain 

(hakkuutähteet, kannot, pienpuu), metsäenergian potentiaalisten käyttökohteiden 

selvittäminen, metsäenergian kuntakohtaisen saatavuuden selvittäminen polttoainelajeittain, 

metsäenergian käytön suhde saatavuuteen, metsäenergian ympärille liittyvien 

liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kartoittaminen sekä tulosten raportointi. 

Tutkimuksen tuloksina saatiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien kuntakohtaiset 

taseet metsäenergian kysynnän ja tarjonnan määristä sekä alaan liittyvistä työllisyys- ja 

liiketoimintamahdollisuuksista. Tutkimuksen toteutuksessa on tehty tiiviisti yhteistyötä 

Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen kanssa. Tutkimuksen seurantaryhmänä toimi Kaakkois-

Suomen metsäenergianeuvottelukunta. 

 

Tutkimuksessa on luotu toimintamalli alueellisen ja paikallisen metsäenergian käytön ja 

saatavuuden tarkastelua varten. Toimintamallilla voidaan esittää paikalliset mahdollisuudet 

metsäenergian hyödyntämiseksi ja liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseksi. 

 

Avainsanat: metsäenergia, hyödyntäminen, saatavuus, alueellinen 
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Rising demand of forest biomass in South-East Finland has created need to evaluate the 

impact for different energy users and producers. The aim of this study is to settle the current 

demand and availability of forest biomass and to evaluate the opportunities the growth offers. 

Initial data of study base on current structure of energy supply and on current energy demand. 

The information can be used as a guideline when evaluating local sufficiency of energy wood 

and business opportunities for local actors such as energy producers and forest fuel suppliers. 

Main aim of the study is to create prosperity and entrepreneurship to South-East Finland. 

 

Analysis included following tasks: gathering data about the current and potential use and 

users of forest biomass (logging residues, stumps and small diameter energy wood), settling 

local availability of forest fuels, creating forest biomass balance to indicate the sufficiency of 

local resources and to identify the effects of current business opportunities around forest 

biomass sector. Results of the study illustrate local balance between use and availability of 

energy wood, need for labor and revenue of forest biomass supply in South-East Finland.  

 

Evaluation analysis constructed for regional and local needs combine the current and 

potential use of forest biomass with local availability. Analysis represents model for 

evaluating local possibilities of utilization of forest biomass. Co-operation with Forestry 

Centre of South-East Finland was productive through entire study. 

 

Keywords: forest biomass, utilization, availability, regional 

  



 
 

ALKUSANAT 
 

Tämä julkaisu on ”Metsäenergian käytön kasvun liiketoimintamahdollisuudet Kaakkois-

Suomessa” –hankkeen loppuraportti, jossa tarkastellaan metsäenergian käytön 

lisäysmahdollisuuksia Kaakkois-Suomen alueella niin polttoaineen käyttöpotentiaalin kuin 

saatavuuden osalta. Kaakkois-Suomi on alueena eräs maan merkittävimmistä uusiutuvan 

energian käyttäjistä vahvan metsäteollisuutensa ansiosta. 1970-luvulta lähtien alueella on 

hyödynnetty maakaasua teollisuuden ja yhdyskuntien energian tuotannossa. Nykyisin myös 

metsäenergiaa hyödynnetään entistä enemmän alueen energian tuotannossa. Tutkimuksen 

tavoitteena on koota yhteen kattavat perustiedot Kaakkois-Suomen alueen metsäenergian 

mahdollisuuksista kuntakohtaisesti. Tietoja voidaan hyödyntää eri tasolla alueellisissa 

energiatarkasteluissa. 

 

Tutkimushanke toteutettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston bioenergiateknologian 

tutkimusyksikössä Lappeenrannassa. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimi prof. Tapio 

Ranta. Tutkimustyöhön osallistuivat Mika Laihanen ja Antti Karhunen bioenergiateknologian 

tutkimusryhmästä. Olli-Jussi Korpisen asiantuntemusta hyödynnettiin tulosten 

visualisoinnissa.  

 

Tutkimuksen rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon kuuluva 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 – 2013 ja hanketta valvovana 

organisaationa toimi Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hankkeen seurantaryhmänä toimi 

Kaakkois-Suomen metsäenergianeuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimi 

metsätalouspäällikkö Seppo Repo Kaakkois-Suomen metsäkeskuksesta. Hankkeen 

toteutuksessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen kanssa, josta 

haluamme kiittää erityisesti Seppo Repoa ja Sampsa Husua. Hankkeen seurantaryhmää 

kiitämme asiantuntevasta palautteesta ja tuesta sekä aihepiirin esilletuomisesta Kaakkois-

Suomessa. 

 

Lappeenrannassa lokakuussa 2011. 

 

Mika Laihanen ja Antti Karhunen 
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Muuntokertoimia 
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1. JOHDANTO 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston bioenergiateknologian tutkimusryhmä toteutti 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamana ”Metsäenergian 

käytön kasvun liiketoimintamahdollisuudet Kaakkois-Suomessa” –tutkimuksen. Tutkimuksen 

taustalla ovat kansainväliset, kansalliset ja alueelliset tavoitteet lisätä metsäenergian ja 

uusiutuvan energian käyttöä tulevaisuudessa. Alan liiketoimintamahdollisuuksien 

selvittämiseksi kartoitettiin paikalliset metsäenergian saatavuus- ja käyttömahdollisuudet. 

 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat ovat perinteisesti vahvoja teollisuusmaakuntia, 

joissa esim. kemiallisen metsäteollisuuden osuus muuhun maahan ja jopa Euroopan alueisiin 

nähden on poikkeuksellisen suuri. Merkittävänä erityispiirteenä Kaakkois-Suomessa on 

alueen huomattava vuotuinen raakapuun käyttö. Vuosittaiset hakkuut alueella ovat olleet 

vuosittain hieman vajaa 4 milj. m³, kun raakapuun vuotuinen kokonaiskäyttö on ollut 

suurimpina vuosina lähes 20 milj. m³ vuodessa. Kaakkois-Suomen alue onkin hyvin 

riippuvainen raakapuun tuonnista muista maakunnista tai ulkomailta. 

 

Teollisuuden sekä yhdyskuntien energiahuollossa maakaasulla on ollut keskeinen asema 

1970-luvulta lähtien, mutta viime vuosina energian tuotannon kasvihuonepäästöjen 

kiristyminen sekä fossiilisten polttoaineiden kokonaishintojen nousu on avannut uusia 

mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvaa bioenergiaa entistä enemmän myös yhdyskuntien 

energian tuotannossa. Biopolttoaineiden käytön lisäämisestä energian tuotannossa 

konkreettisina esimerkkeinä ovat mm. Kymin Voiman ja Kaukaan Voiman CHP-

laitosinvestoinnit Kuusankoskella ja Lappeenrannassa sekä kunnissa tehdyt pienemmät 

lämpökeskusinvestoinnit esim. Pyhtäällä, Lemillä ja Taipalsaarella. Aiemmin bioenergiaa 

hyödynnettiin lähinnä metsäteollisuuden sooda- ja kuorikattiloissa. 

 

Tutkimus liittyy Kaakkois-Suomen tavoitteisiin vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä 

teollisuudessa ja yhdyskunnissa. Tulevaisuudessa näitä polttoaineita korvataan enemmin 

paikallisilla ja alueellisilla biopolttoaineilla, joiden hyödyntäminen lisää alueen 

energiaomavaraisuutta sekä vahvistaa elinoloja ja luo uusia elinkeinomahdollisuuksia sekä 

työpaikkoja alueelle. Aiemmin Kaakkois-Suomen energian käyttöä ja tuotantoa on selvitetty 

vuoden 2007 osalta mm. Kaakkois-Suomen energiatase –hankkeessa. Tutkimus antaa 

kattavan ja yksityiskohtaisen kuvan alueen energian tuotantolaitoksista sekä niiden 

käyttämistä polttoaineista. Metsäenergian saatavuutta on selvitetty aiemmin Halokas- 

hankkeessa (Biopolttoaineiden saatavuus ja hankintalogistiikka Kaakkois-Suomessa). 

Metsäenergian käytön kasvun liiketoimintamahdollisuudet Kaakkois-Suomessa –hankkeessa 

on hyödynnetty em. hankkeiden tuloksia. Hankkeessa on selvitetty alueellinen metsäenergian 

saatavuus, nykykäyttö ja käyttöpotentiaali sekä arvioitu toimialan liiketoiminnan laajuutta ja 

mahdollisuuksia. 

 

Hankkeen kohderyhminä ovat ensisijaisesti Kaakkois-Suomen alueen polttoaineen 

valmistukseen ja jalostukseen sekä energian tuotantoon liittyvät nykyiset ja tulevat toimijat. 

Lisäksi merkittävänä kohderyhmänä ovat alueen kunnat, joilla on usein omaa energian 

tuotantoa. Kohonneet fossiilisten polttoaineiden hinnat ja ympäristövaatimukset ovat 

aktivoineet kuntia selvittämään paikallisia uusiutuvia energialähteitä. Välillisenä 

kohderyhmänä ovat myös energian loppukäyttäjät. Kehittäjäorganisaatioista kohderyhminä 

ovat alueella toimivat elinkeinoyhtiöt, metsäkeskus sekä yliopisto- ja korkeakouluyksiköt. 
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Hankkeessa alueen yritysten ja kuntien rooli yhteistyökumppaneina on merkittävä samoin 

kuin alueellisen metsäkeskuksen, jonka kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä hankkeen 

toteutuksessa.  

 

Hankkeen idea syntyi Kaakkois-Suomen metsäenergianeuvottelukunnan perustamisen 

yhteydessä. Puutteellisten lähtötietojen johdosta metsäenergianeuvottelukunta ja alueen 

toimijat tarvitsivat hankkeen tietoja eri tutkimustarpeiden kartoittamiseen sekä toimialan 

kehittämiseen ja alueen energiahuollon omavaraisuuden nostamiseen. Tutkimus on tuottanut 

ajankohtaista tietoa metsäenergian saatavuudesta sekä käytöstä ja käyttöpotentiaalista ja näitä 

tietoja on hyödynnetty mm. Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen koordinoimassa alueellisen 

metsäohjelman (AMO) valmistelussa. 

 

2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Metsäenergian käytön kasvun liiketoimintamahdollisuudet Kaakkois-Suomessa –tutkimuksen 

aluerajauksena on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat, jotka ovat esitetty kuvassa 1. 

Tutkimus toteutettiin vanhan, ennen vuotta 2009 voimassa olleen, kuntajaon mukaan sekä 

nykyisellä kuntajaolla (kuva 1). 

 

 
Kuva 1. Kaakkois-Suomen alueen kunnat 

 

Metsäenergian käytön kasvun liiketoimintamahdollisuudet Kaakkois-Suomessa –hanke 

toteutettiin seuraavien osatehtävien mukaisesti: 
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 1. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson merkittävimpien metsäenergian käyttäjien 

 polttoaineen käytön selvittäminen. 

 

 Kaakkois-Suomen energiatase 2007 -tutkimuksessa (hankenumero: 3260) 

 kartoitettujen energian käyttökohdetietojen avulla selvitetään 

 metsäenergian nykyinen käyttö sekä lisäksi kartoitetaan mahdolliset kohteet, 

 joissa metsäenergian käyttöä voitaisiin lisätä. 

 

 2. Kaakkois-Suomen alueen potentiaalisten metsäenergian käyttökohteiden 

 selvittäminen. 

 

 Kartoitetaan potentiaaliset kohteet, joissa voitaisiin lisätä metsäenergian 

 käyttöä. Tarkastelu on jaettu kahteen osaan: 

 i) Kohteet, joissa voitaisiin olemassa olevalla tuotantoteknologialla ilman 

 merkittäviä investointeja käyttää jo nykyisellään metsäenergiaa ja 

 ii) kohteet, joissa metsäenergian käyttö voitaisiin aloittaa muuttamalla laitos 

 kiinteän polttoaineen käytölle soveltuvaksi (mm. voimalaitosteknologia sekä 

 polttoaineen vastaanotto). 

  

 Tutkimuksessa käsitellään kunta- ja laitoskohtaisesti ainoastaan lämpö- ja 

 voimalaitoskokoluokkaa. Maatila- ja kiinteistökokoluokan kokonaisvaikutusta 

 on arvioitu maakuntatasolla. 

 

 3. Kaakkois-Suomen alueen metsäenergian saatavuuden selvittäminen 

 

 Metsäenergian saatavuutta selvitetään kahdesta eri lähtöaineistosta: 

 i) Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen toimittama kuntakohtainen 

 hakkuusuunnite seuraavalle kymmenelle vuodelle. 

 ii) Metsäntutkimuslaitos Metlan toimittama kuntakohtainen tieto toteutuneista 

 markkinahakkuista Kaakkois-Suomessa vuosina 2000 – 2008. 

  

 Em. lähtötietojen avulla selvitetään hakkuutähteiden, kantojen sekä pienpuun 

 teoreettinen saatavuus kunnissa. Hakkuutähteitä korjataan uudistushakkuissa 

 kuuselta, männyltä sekä koivulta ja kannot taas nostetaan kuuselta sekä 

 männyltä. Pienpuulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa karsittua rankaa. Järeä 

 metsäteollisuuteen kelpaamaton runkopuu (esim. järeä lahovikainen runkopuu) 

 luokitellaan tässä tutkimuksessa yhteen hakkuutähteiden kanssa ajankohdaltaan 

 samanaikaisen hankinnan  johdosta. Hakkuusuunnite edustaa tutkimuksessa ns. 

 maksimipotentiaalia metsäenergian saatavuudelle ja toteutuneet hakkuut 

 edustavat tällä hetkellä saatavilla olevaa enimmäismäärää metsäenergialle. 

 

 Metsäenergian saatavuutta arvioidaan lisäksi neljällä eri tasolla, rajoittaen 

 teoreettista (i) metsäenergian määrää kohti realistista, kaikki rajoitteet 

 huomioitua, nykyistä hankintamäärää (iv): 

 

 i) teoreettinen saatavuus 

 ii) tekninen saatavuus 

 iii) teknistaloudellinen ja -ekologinen saatavuus 

 iv) tarjontahalukkuuden mukainen saatavuus. 
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 Aiemmin metsäenergian saatavuutta käsittelevissä tutkimuksissa 

 tarjontahalukkuuden vaikutusta ei ole useinkaan huomioitu, vaikka  käytännössä 

 sen vaikutus voi olla merkittävä. 

 

 4. Maakunta- ja kuntakohtaisten tulosten ja metsähaketaseiden laatiminen. 

 

 Metsäenergian kysynnän ja saatavuuden tulosten analysointi ja esittäminen 

 maakunta- ja kuntatasolla. Tuloksista voidaan muokata aluekohtaisia tarpeita 

 vastaavia karttakuvia ja tulosten esityksiä. 

 

 5. Metsäenergian käytön kasvun luomat liiketoimintamahdollisuudet Kaakkois-

 Suomessa. 

 

 Arvioidaan metsäenergian käyttöpotentiaalien ja saatavuuden avulla 

 työkonekaluston sekä työvoiman tarvetta alueella, mikäli metsäenergian käyttöä 

 nostettaisiin tutkimuksessa esitetylle tasolle. Lisäksi tarkastellaan 

 potentiaalisia lämpöyrittäjäkohteita alueella. 

 

 6. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuudet Kaakkois-

 Suomessa hankkeen valmistelu 

 

 Tutkimuksen toteutuksen yhteydessä valmistellaan laajempaa 

 hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on selvittää uusiutuvien 

 energialähteiden hyödyntämistä ja sen  luomia liiketoimintamahdollisuuksia 

 Kaakkois-Suomen energiaomavaraisuuden nostamiseksi. Metsäenergian lisäksi 

 muita uusiutuvan energian vaihtoehtoja ovat mm. aurinko, tuuli, peltoenergia, 

 biokaasu, kierrätyspolttoaineet ja muut puupolttoaineet. Laajemman hankkeen 

 toteutuksessa hyödynnettäisiin myös LUT:n liiketoimintaosaamista. 

 

 7. Tutkimuksen tulosten raportointi 

 

 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson metsäenergian käytöstä ja saatavuudesta 

 luodaan taseajatteluun perustuvat esitykset, joiden avulla voidaan 

 havainnollisesti esittää paikallisten ja alueellisten metsäenergiaresurssien 

 riittävyys suhteessa kysyntään. Tulosten avulla voidaan kohdentaa eri 

 toimenpiteitä alueellisen energiastrategian toteuttamiseksi. Kuntakohtaisia 

 tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää sekä yksityisessä että kunnallisessa 

 energiainvestointien suunnittelussa sekä toteutuksessa. Hankkeen 

 yhteistyökumppaneita tullaan informoimaan tutkimuksen tuloksista. 
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3. TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT 

 

Tutkimuksen toteutuksessa käytettiin seuraavia lähtötietoja, muuntokertoimia ja rajauksia 

metsäenergian kuntakohtaisen käytön ja saatavuuden sekä liiketoimintamahdollisuuksien 

selvittämiseksi. 

 

3.1 Metsäenergian käyttö 

 

Metsäenergian käyttöpotentiaalin arvioinnissa käytettiin seuraavia yleiseen 

voimalaitostekniikkaan ja polttoainehuoltoon liittyviä perusteita. Tutkimuksessa lämpö- ja 

voimalaitosten polttoaineiden käyttö päivitettiin Kaakkois-Suomen energiatase –hankkeen 

tulosten avulla. Metsäenergian käyttö kiinteistökokoluokassa on rajattu tutkimuksen 

ulkopuolelle. [1, 2, 3] 

 

i) Potentiaalinen lisäys nykyisellä tuotantoteknologialla laskettiin seuraavien perusteiden 

mukaan: 

 

- metsäteollisuuden sivutuotteen määrä oletetaan pysyvän nykyisellä tasollaan, eikä 

metsäenergialla tulla korvaamaan sen käyttöä 

- uudemmissa voimalaitoskattiloissa lisätään metsäenergian käyttöä siten, että puun ja 

turpeen polttoaine-energian suhde on 70:30 

- vanhempien voimalaitoskattiloiden puu-turve suhde 60:40 

- pienet alle 10 MW kiinteän polttoaineen kattilat siirtyisivät 100 % puulle 

- kiinteistökokoluokka (< 500 kWpa) tutkimuksen ulkopuolella 

 

ii) Potentiaalinen lisäys investoimalla tuotantoteknologiaan, jolloin korvataan nykyistä 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä mm. yhdyskuntien lämpö- ja voimalaitoksissa 

 

- alle 10 MW lämpölaitokset muutettaisiin 100 % puulle 

- uusissa voimalaitoksissa puu-turve suhde 70:30 

- ns. yhdyskuntien varavoima tulee säilymään pääosin entisellään (nykyisin pääasiassa 

maakaasulla ja öljyllä) 

- kiinteistökokoluokka (< 500 kWpa) tutkimuksen ulkopuolella 

 

3.2 Metsäenergian saatavuus 

 

Metsäenergian saatavuuden laskennassa laskenta-aineistona käytettiin Kaakkois-Suomen 

metsäkeskukselta saatua hakkuusuunnitetta seuraavalle kymmenelle vuodelle sekä 

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tilastoa toteutuneista markkinahakkuista Kaakkois-

Suomessa vuosina 2000 – 2008 [4, 5]. Molemmat aineistot sisältävät kuntakohtaisen tiedon 

ainespuuhakkuista puu- ja puutavaralajeittain. Tämän lisäksi hakkuusuunnite piti sisällään 

ainespuun hakkuumäärät hakkuutavoittain. Toteutuneet ainespuuhakkuumäärät vaihtelevat 

vuosittain ja tässä tutkimuksessa on käytetty keskiarvotietoa em. vuosien hakkuista. 

 

Kuntakohtainen hakkuusuunnite seuraavalle kymmenelle vuodelle on muodostettu Kaakkois-

Suomen metsäkeskuksen tiedoista heidän toimestaan VMI 10:n (Valtakunnan metsien 10. 
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inventointi) sekä ASY:n (aluesuunnitelmien yhdistelmä) perusteella. Pienpuupotentiaalin 

arviointia varten Kaakkois-Suomen metsäkeskukselta saatiin kuntakohtainen pinta-ala tieto 

toteutuneista ja hakkuusuunnitteen mukaisista nuoren metsän kunnostuskohteista. Pienpuulla 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa metsäteollisuudelle raaka-aineeksi läpimitaltaan 

kelpaamatonta ensiharvennuksista ja nuoren metsän kunnostuskohteista saatavaa puuta. 

Rajauksena tutkimuksessa on, että kuitupuun laatukriteerit täyttävä puuaines hyödynnetään 

edelleen metsäteollisuudessa. 

 

Metsäenergian saatavuutta laskettaessa sovellettiin seuraavia oletuksia sekä taulukkoon 1 

koottuja kertoimia metsäenergian saannolle sekä energiasisällölle. [4] 

 

i) Hakkuusuunnite seuraavalle kymmenelle vuodelle 

 

- hakkuusuunnite Kaakkois-Suomessa 4,3 milj. m³ vuodessa 

- hakkuutähteet (kuusi, mänty ja koivu) ja kannot (kuusi ja mänty) korjataan 

uudistushakkuista 

- pienpuu suunnitteen mukaisista nuoren metsän kunnostuskohteista (NMK) sekä 

ensiharvennuksista (energiapuun saanto nuoren metsän kunnostuskohteista 65 m³ / ha) 

[6]. 

 

ii) Toteutuneet markkinahakkuut 

 

- laskennassa käytettiin markkinahakkuiden keskiarvoa, joka oli Kaakkois-Suomessa 

3,9 milj. m³ vuodessa 

- tukkipuuhakkuut vastaavat päätehakkuita (Metla) 

- pienpuu korjataan nuoren metsän kunnostuskohteista sekä ensiharvennuksista 

(energiapuun saanto nuoren metsän kunnostuskohteista 65 m³ / ha). 

 
Taulukko 1. Metsäenergian saanto ja energiasisältö [1] 

 
 

Metsäenergian saatavuutta tarkasteltaessa em. kertoimilla ja oletuksilla saadaan määritettyä 

hakkuutähteiden, kantojen sekä pienpuun teoreettinen maksimipotentiaali Kaakkois-

Suomessa sekä alueen kunnissa. Todellisen saatavuuden määrittämiseksi teoreettista 
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saatavuutta on rajoitettu eri tekijöillä. Seuraavassa on luetteloitu tutkimuksessa käytetyt 

tarkastelutasot sekä rajoitteet metsäenergian saatavuudelle. Useimmista aiemmista 

tutkimuksista poiketen tähän tutkimukseen on otettu mukaan myös metsänomistajien 

myyntihalukkuus erääksi saatavuutta rajoittavaksi tekijäksi. Myyntihalukkuuden vaikutus 

metsäenergiapotentiaaleihin on erittäin merkittävä. Tässä tutkimuksessa rajoittavia tekijöitä 

määritettäessä on huomioitu useita metsäenergian alueelliseen saatavuuteen liittyviä 

tutkimuksia. [6, 7, 8, 9] 

 

i) Teoreettinen saatavuus 

- talteensaanto korjuussa 100 %. 

ii) Tekninen saatavuus 

- talteensaanto korjuussa hakkuutähteillä ja kannoilla 70 %, pienpuulla 90 %. 

iii) Teknistaloudellinen ja –ekologinen saatavuus 

- 70 % leimikoista täyttää korjuun taloudelliset ja ekologiset vaatimukset 

hakkuutähteillä, 60 % kannoilla ja 90 % pienpuulla. 

iv) Tarjontahalukkuuden mukainen saatavuus. [7] 

- tarjontahalukkuus hakkuutähteillä on 65 %, kannoilla 50 % ja pienpuulla 80 %. 

- tarjontahalukkuudella tarkoitetaan metsänomistajien suostumusta metsäenergian 

korjuuseen. 

 

Pienpuun muita polttoainejakeita maltillisempiin rajoitteisiin on syynä metsänhoidollisten 

toimenpiteiden tarpeellisuus ja osittainen välttämättömyys sekä pienpuun uusien 

energiatukien mukanaan tuomat taloudelliset kannustimet sen korjuussa. 

 

3.3 Metsäenergian liiketoimintamahdollisuudet 

 

Kaakkois-Suomen alueen metsäenergian hankinnan (nykyinen ja potentiaalinen) 

liiketoimintamahdollisuuksia tarkasteltiin tutkimuksessa resurssitarpeen kautta. Alueen 

työkonetarve ja hankinnan henkilötyövuodet sekä potentiaalisten lämpöyrittäjyyskohteiden 

lukumäärä selvitettiin. Lisäksi arvioitiin Kaakkois-Suomen alueen metsäenergian hankinnan 

liikevaihto vuonna 2010 sekä enimmäiskäyttöpotentiaalin mukainen liikevaihto. 

Työkonetarpeen ja työllistämisvaikutusten määrittämisessä hyödynnettiin Metsäteho Oy:n ja 

Pöyry Oy:n tutkimuksista saatuja lähtötietoja mm. vuosisuoritteiden ja työpanoksen osalta 

(Taulukko 2). Lämpöyrittäjäkohteiden lukumäärää sekä toimintaperiaatetta tarkasteltiin 

käyttökohteittain. 

  



10 
 

Taulukko 2. Työkoneiden vuosisuoritteet sekä työpanos konetta kohden [10] 

 
 

Taulukossa 2 esitetyt vuosisuoritteiden oletuksena on, ettei metsähakkeen tuotannossa oleva 

kalusto ole lainkaan muussa työssä (esim. ainespuun hakkuu tai metsäkuljetus, polttoturpeen 

kaukokuljetus). 

 

4. TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 

Seuraavassa esitellään tutkimuksen tulokset Kaakkois-Suomen alueen metsäenergian 

nykyisestä ja potentiaalisesta kysynnästä sekä eri metsäpolttoainejakeiden saatavuudesta. 

Lisäksi tarkastellaan metsäenergian hankintaketjuja, liikevaihtoa sekä lämpöyrittäjyyttä. 

Tutkimuksessa metsäpolttoaineen kysyntä pitää sisällään lämpö- ja voimalaitoskäytön 

Kaakkois-Suomen alueella. Polttoaineiden käyttömääriä on arvioitu nykyisen energian 

tuotantorakenteen ja kulutuksen perusteella. Mahdollista biojalostamoa ja sen vaikutusta 

polttoainemarkkinoihin ole tuloksissa huomioitu. Yhden biojalostamon vaikutus 

metsäpolttoaineen kysyntään olisi arviolta 1 – 2 milj. m³ biomassaa vuodessa. 

Kiinteistökokoluokan metsäenergian pienkäyttöä on tutkimuksessa arvioitu ainoastaan 

maakuntatasolla. 

 

4.1 Metsäenergian kysyntä Kaakkois-Suomessa 

 

Metsäenergian kysyntä Kaakkois-Suomessa on esitetty kuvassa 2. Ensimmäinen pilari (0,6 

milj. m³) kuvaa vuoden 2010 metsäenergian käyttöä Kaakkois-Suomessa. Luku sisältää 

ainoastaan metsäenergian lämpö- ja voimalaitoskäytön. Metsäenergian pienkäytön on 

arvioitu olevan noin 90 GWh vuodessa ja näin ollen sen osuus kokonaiskäytöstä on reilu 5 % 

alueen kokonaiskäytöstä [11]. Kaakkois-Suomen alueella on tällä hetkellä yhteensä 18 

metsäenergiaa käyttävää lämpö- tai voimalaitosta. [2] 
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Kuvassa toinen pilari (1,0 milj. m³) kuvaa metsäenergian teoreettista nykykäyttöä olemassa 

olevissa laitoksissa. Luku osoittaa laskennallisen ylärajan metsäenergian käytölle nykyisissä 

laitoksissa ilman merkittäviä investointeja. Käytännössä metsäenergia korvaisi jyrsinturvetta 

voimalaitoksissa sekä palaturvetta lämpölaitoksissa kappaleessa 4.1. esitettyjen 

laskentaperusteiden mukaisesti. Nykyisin metsäenergiaa käyttävien kohteiden lisäksi 

Kaakkois-Suomessa on neljä kiinteän polttoaineen lämpölaitosta, joissa tämän tutkimuksen 

mukaan voitaisiin nykyisellä tuotantoteknologialla aloittaa metsäenergian käyttö. [2] 

 

Viimeinen pilari (1,3 milj. m³) kuvassa esittää metsäenergian käyttöpotentiaalia koko 

Kaakkois-Suomen alueella mikäli uusia lämpö- ja voimalaitosinvestointeja tehtäisiin. 

Käytännössä tällöin korvattaisiin maakaasua yhdyskuntien kaukolämmön tuotannossa sekä 

teollisuuden energian tuotannossa. Yhdyskuntien kaukolämmön tuotannossa varavoimana 

käytettäisiin edelleen öljyä ja maakaasua helpon käytettävyytensä ja lyhyen huipunkäyttöajan 

johdosta. Energiainvestoinneissa tulee muistaa niiden pitkäikäisyys ja usein melko pitkä 

takaisinmaksuaika. Kuvassa kolmas pilari esittää pitkällä aikavälillä mahdollista teoreettista 

potentiaalia alueen metsäenergian käytölle energian kulutuksen nykytasolla. Arvioiden 

mukaan Kaakkois-Suomen alueella metsäenergiaa voitaisiin lämpö- ja 

voimalaitoskokoluokassa näin ollen käyttää noin 40 kohteessa. Tämän lisäksi potentiaalia 

kiinteistökokoluokassa arvioidaan olevan muutamia satoja. [2] 

 

 
Kuva 2. Metsäenergian kysyntä Kaakkois-Suomessa 

 

Kaakkois-Suomen arvioidusta metsäpolttoaineen nykykäytöstä noin 75 % on hakkuutähteitä 

ja kantoja, joita käytetään alueen suurissa voimalaitoksissa [11]. Pienpuun osuus käytöstä oli 

vuonna 2010 noin 25 % ja sen paikallinen merkitys esim. kuntien lämpökeskusten sekä 

kiinteistökokoluokan lämmityksen polttoaineena on merkittävä. Pienpuun käyttö alueella 

tulee jatkossa kasvamaan, mikäli taajamien lämpölaitoksia ja suurempia kiinteistöjä tullaan 

muuttamaan metsäenergialle. Saatavuuden perusteella pienpuuta olisi saatavilla kuntien ja 

kiinteistöjen lämmön tuotantoon. 

 

Metsäpolttoaineen käyttöpotentiaalitietoja voivat erityisesti hyödyntää metsäpolttoaineen 

tuotantoon liittyvät toimijat. He voivat arvioida metsäpolttoaineen kysynnän kasvua eri 
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kunnissa ja tätä kautta arvioida kasvavan kysynnän mahdollisia vaikutuksia saatavuuteen ja 

polttoainetoimituksiin. 

 

Kaakkois-Suomen alueella metsäenergian käyttö on kasvanut viime vuosina erittäin 

voimakkaasti. 2000-luvun alussa metsähakkeen käyttö oli vain noin 0,03 milj. m³ (50 GWh), 

2000-luvun puolessa välissä 0,26 milj. m³ (520 GWh) ja vuonna 2010 jo vajaa 0,6 milj. m³ 

(1 200 GWh).  Kasvu selittyy suurten voimalaitosten lisääntyneellä metsäenergian käytöllä, 

lisäksi muutama heikompi turvevuosi on nostanut viime vuosina metsäenergian kysyntää. 

Jatkossa käytön kasvu tulee todennäköisesti hieman tasaantumaan ja kasvu tapahtunee 

pääasiassa pienemmissä kuntien lämpökeskuksissa. Kuvassa 3 on esitetty Kaakkois-Suomen 

alueen metsäenergian käytön kasvu vuosina 2000 – 2010 [12]. 

 

 
Kuva 3. Metsäenergian käyttö Kaakkois-Suomessa 2000 – 2010, GWh [12] 

 

Koko maahan verrattuna metsäenergian käyttö on Kaakkois-Suomessa melko voimakasta; 

vajaa 10 % koko maan metsäenergiasta käytetään alueella. Suomen metsäkeskusten alueella 

metsäenergian käyttö Kaakkois-Suomessa oli maan neljänneksi suurinta Keski-Suomen, 

Lounais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan jälkeen, kun taas kiinteiden puupolttoaineiden 

käyttö Kaakkois-Suomessa oli koko maan suurinta. Kaikista kiinteistä puupolttoaineista 

Kaakkois-Suomessa käytettiin vuonna 2010 vajaa 20 %. [11] 

 

Metsäenergian nykyinen käyttö jakautuu melko tasaisesti Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 

maakuntien välille, ollen vuonna 2010 molemmissa maakunnissa noin 0,3 milj. m³, 

Kymenlaakso 610 GWh ja Etelä-Karjala 580 GWh. Alueen kunnista suurimpia 

metsäenergian käyttäjiä olivat voimalaitospaikkakunnat eli Lappeenranta, Kuusankoski (nyk. 

Kouvola), Rautjärvi, Anjalankoski (nyk. Kouvola) sekä Kotka. Näiden kuntien osuus koko 

Kaakkois-Suomen metsäenergian käytöstä olikin vuonna 2010 noin 95 %. 
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4.2 Metsäenergian saatavuus Kaakkois-Suomessa 

 

Metsäenergian saatavuus Kaakkois-Suomessa on esitetty kuvassa 4. Kuva sisältää 

saatavuuden niin hakkuusuunnitteen kuin toteutuneiden hakkuiden mukaan määritettynä. 

Toteutuneet hakkuut ovat noin 20 % hakkuusuunnitteen mukaisia pienemmät ja ne edustavat 

tämän hetkistä metsäenergiapotentiaalia alueella. Hakkuusuunnitteen mukainen potentiaali 

taas edustaa enimmäispotentiaalia metsäenergian saatavuudelle Kaakkois-Suomen alueella 

seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yksittäisen vuoden osalta hakkuut voivat ylittää 

hakkuusuunnitteen mukaisen määrän. Jatkossa tuloksia esiteltäessä tullaan käyttämään 

pääasiassa hakkuusuunnitteen mukaisia tarjontapotentiaaleja. 

 

Eri metsäenergiajakeiden saatavuutta on rajoitettu kappaleessa 4. esitetyillä rajoitteilla ja näin 

on laskettu metsäenergian saatavuudelle neljä eri tasoa. Todellinen saatavuus riippuu hyvin 

pitkälti metsäenergian myyntihalukkuudesta sekä kohteiden kannattavuudesta metsäenergiaa 

korjattaessa. Tämän hetkinen vuotuinen metsäenergian saatavuus Kaakkois-Suomen alueelta 

on noin 0,6 milj. m³. 

 

Teoreettisessa saatavuudessa hakkuutähteet ja kannot dominoivat saatavuutta, mutta 

käytännössä potentiaalisia kantokohteita rajautuu pois huomattava määrä, mm. 

kustannustekijät ja ekologiset syyt. Pienpuun lopullista saantoa nostaa se, että energiapuun 

korjaaminen nuoren metsän kunnostuskohteilta sekä ensiharvennuksista katsotaan 

välttämättömiksi metsänhoidolliseksi toimenpiteeksi, mikä taas maksimoi myöhemmän 

ainespuun saannon. Pienpuun korjuumääriin vaikuttavat myös valtiovallan tukitoimenpiteet. 

[9] 

 

 
Kuva 4. Metsäenergian saatavuus Kaakkois-Suomessa 

 

Metsäenergian saatavuus Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien välillä jakautuu melko 

tasaisesti. Hakkuusuunnitteen mukaan laskettaessa 60 % (2 500 GWh) metsäenergiasta on 

saatavissa Etelä-Karjalasta ja 40 % (1 700 GWh) Kymenlaaksosta. Toteutuneiden hakkuiden 

perusteella osuudet ovat Etelä-Karjala 55 % (1 900 GWh) ja Kymenlaakso 45 % (1 500 
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GWh). Metsäpolttoaineen saatavuudesta tullaan esittämään jatkossa kuntakohtaiset tulokset 

metsäenergiajakeittain karttakuvien ja taulukoiden avulla. 

 

Peruslähtökohtana metsäenergian hankinnassa on, että hakkuutähteet ja kannot korjataan 

pääasiassa suuriin voimalaitoksiin ainespuuhakkuiden yhteydessä metsäyhtiöiden toimesta. 

Korjuussa metsäenergia on yksi puutavaralaji. Toimintamallit ovat jo syntyneet ja 

hakkuutähteiden sekä kantojen saatavuus tulee jatkossa vaihtelemaan mm. ainespuun 

hakkuumäärien, korjuukustannusten ja polttoaineiden hintojen mukaan. Pienpuuta, jota 

voidaan pitää potentiaalisena polttoaineena paikallisille lämpölaitoksille, saadaan 

markkinoille muun muassa metsänhoitoyhdistysten ja paikallisten toimijoiden kautta. 

Pienpuumarkkinat ovatkin erilaisessa asemassa hakkuutähteisiin ja kantoihin nähden, sillä 

pienpuuhaketta käytetään lämpö- ja voimalaitoksissa usein huomattavasti hakkuutähteitä ja 

kantoja vähemmän. Tämä johtuu etenkin pienpuusta valmistetun metsäpolttoaineen 

vaihtoehtoisia polttoaineita (esim. sivutuotteet, hakkuutähteet, turve) korkeammasta hinnasta 

voimalaitoksille. Korkeampi hinta muodostuu pääasiassa suuremmista korjuukustannuksista. 

Pienpuu soveltuu niin saatavuudeltaan tasalaatuisuudeltaan paremmin paikalliseen ja 

alueelliseen pienemmän mittakaavan hyödyntämiseen. Paikallinen pienpuun käyttö tarjoaa 

erilaisia hankintamahdollisuuksia myös metsänomistajille ja lämpöyrittäjille. 

 

Tutkimuksen tuloksena arvioitiin, että metsäenergian saatavuus tulee tulevaisuudessa 

parantumaan ja sen hankinta tehostumaan. Metsäenergian saatavuuden parantumiseen 

vaikuttavat merkittävästi mm. seuraavat tekijät: 

 

- Ainespuuhakkuiden määrät ja metsäteollisuuden puun käyttö (yksiköiden 

lukumäärä, käyntiaste ja tuotantokapasiteetin kehitys) määrittävät alueella 

syntyvän metsäenergian määrän ja mikäli hakkuiden määrä jatkossa kasvaa, tulee 

myös metsäenergian tarjonta parantumaan. 

 

- Ohjauskeinoilla (tuet ja verotus) voidaan vaikuttaa metsäenergian kilpailukykyyn 

vaihtoehtoisiin polttoaineisiin nähden. Metsäpolttoaineen käyttöä parantavia 

ohjauskeinoja voivat olla mm. fossiilisten polttoaineiden tiukempi verotus, 

syöttötariffit, verohelpotukset, korjuutuet, investointituet, jne. 

 

- Korjuusuositukset ja -ohjeet vaikuttavat korjattavan metsäenergian määrään kun 

korjuussa ja hankinnassa huomioidaan eri ekologiset tekijät ja metsäenergian 

korjuun vaikutukset metsässä pitkällä aikavälillä (mm. ravinteet, maan 

muokkauksen tarve, ekologiset tekijät, jne.). 

 

- Polttoainemarkkinoiden alueellinen ja paikallinen toimivuus vaikuttavat 

metsäenergian tarjontaan ja kysyntään. Mikäli polttoaineelle ei löydy 

käyttökohteita tai riittävästi tarjontaa vaikeuttaa se huomattavasti alueellisen 

käytön lisäämistä ja toimivien polttoainemarkkinoiden syntymistä. 

Toimintaympäristö on kehittymässä erityisesti tältä osin. 

 

- Vaihtoehtoisten polttoaineiden hinta suhteessa metsäenergian hintaan on 

vaikutukseltaan eräs merkittävimmistä tekijöistä metsäenergian käyttöä 

lisättäessä. Varsinkin suuremmissa voimalaitoksissa polttoaineiden käyttöä 

optimoidaan erittäin tarkasti ja laitosta ajetaan usein edullisimman polttoaineen 

mukaan käytettävyyden rajoissa. Pienemmissä laitoksissa polttoaineiden hinnat ja 
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arviot niiden kehittymisestä vaikuttavat laitosta suunniteltaessa. Polttoaineiden 

hintaan ja kilpailukykyyn vaikuttavat voimakkaasti myös em. ohjauskeinot. 

 

- Metsäpolttoaineen tarjontahalukkuuden kehittyminen vaikuttaa merkittävästi 

markkinoille tulevan metsäpolttoaineen määrään. Metsänomistajien asenteet ja 

kokemukset esim. kantojen nostosta ja hakkuutähteiden keräämisestä vaikuttavat 

siihen ovatko he jatkossa halukkaita myymään metsäenergiaa. Lisäksi 

metsäenergiasta saatava hinta on merkittävä tekijä. 

 

- Neuvonnalla ja valistuksella voidaan edistää metsäenergian käyttöä. Tietoisuuden 

lisääntyessä eri vaihtoehtojen mahdollisuuksia ja kannattavuutta tullaan 

arvioimaan entistä tarkemmin koko investointiprosessin aikana. 

 

4.3 Metsäenergian saatavuuden suhde kysyntään Kaakkois-Suomessa 

 

Metsäpolttoaineen saatavuus Kaakkois-Suomen alueella suhteutettuna alueen nykyiseen ja 

potentiaaliseen kysyntään on esitetty kuvassa 5. Kuvassa esitetty saatavuus on määritetty 

hakkuusuunnitteen perusteella, joten saatavuus edustaa suurinta mahdollista metsäenergian 

saatavuutta em. laskentaperusteilla ja rajoitteilla. Toteutuneiden hakkuiden mukainen 

saatavuus olisi noin viidenneksen hakkuusuunnitteen mukaisia hakkuita pienempi. 

 

Kuvasta nähdään, että nykyinen käyttö Kaakkois-Suomessa (ensimmäinen pilari vasemmalta) 

vastaa melko hyvin alueen saatavuutta, kun metsäpolttoaineen saatavuutta rajoittavat tekijät 

on huomioitu (viimeinen pilari). Tulevaisuudessa liiketoimintoja ja markkinoiden toimivuutta 

kehittämällä sekä parantamalla metsänomistajien myyntihalukkuutta voidaan 

kokonaissaatavuutta kasvattaa. 

 

 
Kuva 5. Metsäenergian kysyntä suhteessa saatavuuteen Kaakkois-Suomessa 
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Tutkimuksen yhteydessä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen arvioiden mukaan noin 2/3 

alueella käytettävästä metsäenergiasta korjataan Kaakkois-Suomen alueelta ja loput tulevat 

pääasiassa ympäröivistä maakunnista. Kaakkois-Suomen alueelta korjattavaa metsäenergiaa 

voidaan hyödyntää myös alueen ulkopuolella, jolloin Kaakkois-Suomen alueelle tuodaan 

vastaavasti enemmän metsäenergiaa ympäröivistä maakunnista. Tässä tutkimuksessa ei saatu 

selville tarkkaa tietoa maakunnan rajojen ylittävistä metsäenergia määristä, koska 

metsäenergiaa käyttävät yritykset eivät ilmoittaneet palstakohtaisia hankintamääriään. 

Lähtötiedot saatiin käyttöpaikkakohtaisina kokonaismäärinä polttoainelajeittain. 

 

Metsäenergian saatavuuden suhde kysyntään tullaan tutkimuksessa määrittämään kaikista 

alueen kunnista edellä esitetyllä tavalla. Maakunta- ja kuntakohtaisia tuloksia tullaan 

hyödyntämään mm. alueellisessa metsäohjelmassa sekä käyttämään apuna kuntatason 

uusiutuvan energian ratkaisuja mietittäessä. Tutkimuksen aikana kuntia on informoitu 

kuntakohtaisista tuloksista erillisissä tilaisuuksissa. 

 

4.4 Metsäenergian saatavuuden suhde kysyntään kuntakohtaisesti 

 

Metsäenergian saatavuutta suhteessa nykyiseen ja potentiaaliseen kulutukseen on esitetty 

seuraavissa kuvissa 6 ja 7. Saatavuus on esitetty rajoittavat tekijät huomioituna (ks. kappale 

4.1). Liitteessä 1 on esitettynä vastaavat kartat toteutuneiden hakkuiden perusteella. Lisäksi 

tutkimuksessa mallinnettiin vastaavanlaiset kartat kaikille eri metsäpolttoainejakeille, sis. 

kuntakohtaiset potentiaalit hakkuutähteiden, kantojen sekä pienpuun määristä. 

 

Karttakuvassa 6 on havainnollistettu Kaakkois-Suomen alueen kuntakohtainen metsäenergian 

saatavuus suhteessa nykyiseen kysyntään. Metsäenergian saatavuus on laskettu 

hakkuusuunnitteen mukaan. Metsäenergian kysynnässä taas ovat huomioitu Kaakkois-

Suomen alueen suurimmat metsäenergian käyttäjät (> 1 MW), joten kiinteistökokoluokka ei 

ole tarkastelussa mukana. Kiinteistökokoluokalla / pienkäytöllä on kuitenkin usein 

paikallinen vaikutus kunnissa polttoaineen hankinnan ja mahdollisen lämpöyrittäjyyden 

kautta. Pienkäytön osuus metsäenergian kokonaiskäytöstä oli vuonna 2010 reilu 5 %. 
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Kuva 6. Metsäenergian nykyisen kysynnän ja hakkuusuunnitteen mukaisen tarjonnan suhde Kaakkois-Suomen 

kunnissa 
 

Kuvasta 6 voidaan huomata, että läheskään kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa ei ole 

lämpölaitoskokoluokan metsäenergian käyttöä. Toisaalta alueella on viisi suurta CHP-

voimalaitosta (polttoaineteho > 100 MW), jotka käyttävät noin 95 % alueen kaikesta 

metsäenergiasta vuosittain. Tämän kokoluokan voimalaitoksia ei alueelle ole tällä hetkellä 

tulossa lisää. Imatralle on tällä hetkellä suunnitteilla hieman pienemmän kokoluokan kiinteän 

polttoaineen CHP-voimalaitos (n. 80 000 m³ puuta vuodessa). Kuvasta nähdään, että 

voimalaitoskunnissa oman kunnan polttoainevarat eivät riitä kattamaan kysyntää, jolloin 

polttoainetta tuodaan ympäröivistä kunnista. Saatavuuden osalta Kaakkois-Suomen alueen 

merkittävimpiä kuntia ovat Etelä-Karjalassa Ruokolahti, Lappeenranta ja Luumäki sekä 

Kymenlaaksossa Hamina, Iitti ja Valkeala. 

 

Kuvassa 7 on esitetty metsäenergian saatavuus hakkuusuunnitteen mukaan laskettuna 

suhteutettuna Kaakkois-Suomen alueen potentiaaliseen kysyntään. Potentiaalinen kysyntä 

pitää sisällään käytön lisäämisen jo olemassa olevissa kiinteän polttoaineen laitoksissa sekä 

käytön lisäämisen investoinneilla mm. nykyisissä maakaasukäyttöisissä lämpö- ja 

voimalaitoksissa. Metsäenergian lisäys Kaakkois-Suomessa tulee tulevaisuudessa pääasiassa 

tapahtumaan jo olemassa olevissa suurissa voimalaitoksissa (lähinnä korvaamalla turvetta) 

sekä investoimalla esim. öljyä ja maakaasua käyttävissä kunnissa pienempiin 

aluelämpölaitoksiin, joissa paikallinen kaukolämpöverkko on jo olemassa. Metsäenergian 

käyttö tulee aluetasolla kasvamaan suuremmissa erillislämmitteisissä kiinteistöissä kuten 

maatiloilla ja muissa suuremmissa kiinteistöissä. Käytön kasvua on vauhdittanut viime 

vuosina fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu. Teollisuudessa ja jalostuksessa maakaasua 

ja turvetta on mahdollista korvata mm. kasvihuoneissa sekä muissa kiinteille polttoaineille 

soveltuvissa kohteissa. Tulevaisuudessa teollisuudessa voidaan myös lisätä uusiutuvien 
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energialähteiden käyttöä erilaisten jalosteiden kautta, kuten käyttämällä puristeita, biohiiltä 

tai kaasutettua puuta. 

 

 

 
Kuva 7. Metsäenergian potentiaalisen kysynnän ja hakkuusuunnitteen mukaisen tarjonnan suhde Kaakkois-

Suomen kunnissa 
 

Tällä hetkellä metsäenergian alueellinen saatavuus on hyvin tasapainossa kysynnän kanssa, 

joskin arviolta noin kolmannes Kaakkois-Suomen potentiaalista metsäenergiakertymästä jää 

hyödyntämättä (ks. kappale 5.3). Hakkuutähteet ja kannot hankitaan suurempiin 

voimalaitoksiin pääasiassa metsäyhtiöiden ainespuuhankinnan yhteydessä ja pienpuu mm. 

pienempiin aluelämpölaitoksiin yleensä paikallisen hankinnan kautta (esim. lämpöyrittäjät, 

metsänhoitoyhdistys, jne.). 

 

Tulevaisuudessa niin metsäenergian kysynnän kuin tarjonnan voidaan olettaa kasvavan. 

Tarjonnan kasvu riippuu vahvasti erityisesti metsäteollisuuden ainespuuhakkuumääristä sekä 

metsänomistajien metsäenergian tarjonta- / myyntihalukkuudesta (ks. kappale 5.2). 

Ainespuuhakkuiden määrät riippuvat metsäteollisuuden suhdanteista sekä käyntiasteesta ja 

metsäenergian tarjonta- ja myyntihalukkuuteen voidaan vaikuttaa toiminnan kehittämisellä 

(markkinoiden toimivuus ja tiedotus) sekä metsäenergiasta saatavalla korvauksella ja 

hyödyillä. 

 

Tutkimuksen kuntakohtaisia tuloksia voidaan esittää aluerajauksien avulla, eri alueille 

soveltaen. Liitteissä 3 ja 4 on esitettynä mahdollisia julkaisutapoja kuntakohtaisille tuloksille. 

 

Taulukkoon 3 ovat koottuna Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kuntien metsäenergian 

saatavuus rajoittavat tekijät huomioituna (ks. kappale 5.2) polttoainejakeittain sekä 

metsäenergian kuntakohtainen kysyntä nykyisin. Taulukkoon 4 taas ovat koottu 
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metsäenergian kuntakohtainen teknistaloudellinen ja –ekologinen (ks. kappale 5.2) saatavuus 

suhteessa potentiaaliseen kysyntään Kaakkois-Suomen alueella. Metsäenergian saatavuus 

taulukoissa 3 ja 4 on laskettu hakkuusuunnitteen perusteella. 
 

Taulukko 3. Metsäpolttoainejakeiden kuntakohtainen saatavuus (saatavuutta rajoittavat tekijät huomioituna) 

suhteessa metsäenergian nykyiseen käyttöön (2010) Kaakkois-Suomessa 

[GWh] 
TARJONTA, 

rajoittavat tekijät huomioituna (4.) KÄYTTÖ 

2010 
KUNTA Hakkuutähteet Kannot Pienpuu Yhteensä 

Anjalankoski 20 12 32 64 160 

Elimäki 23 12 11 46 0 

Hamina 38 22 25 85 0 

Iitti 37 20 23 80 10 

Jaala 23 15 22 60 0 

Kotka 9 5 12 26 130 

Kouvola 0 0 0 0 0 

Kuusankoski 2 1 4 7 300 

Miehikkälä 29 15 22 66 3 

Pyhtää 12 7 14 33 4 

Valkeala 17 9 44 70 6 

Virolahti 22 13 19 54 0 

KYMENLAAKSO 232 131 228 591 613 

Imatra 11 6 6 23 0 

Joutseno 15 8 11 34 0 

Lappeenranta 55 30 34 119 330 

Lemi 14 8 6 28 5 

Luumäki 50 27 40 117 0 

Parikkala 18 11 31 60 7 

Rautjärvi 21 13 20 54 220 

Ruokolahti 64 37 51 152 0 

Savitaipale 35 20 24 79 12 

Suomenniemi 22 14 14 50 0 

Taipalsaari 17 11 17 45 3 

Ylämaa 36 20 23 79 0 

ETELÄ-

KARJALA 
358 205 277 840 577 

YHTEENSÄ 590 336 505 1 431 1 190 
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Taulukko 4. Metsäpolttoainejakeiden kuntakohtainen saatavuus (teknistaloudellinen ja -ekologinen) suhteessa 

metsäenergian potentiaaliseen käyttöön Kaakkois-Suomessa 

[GWh] 
TARJONTA, 

teknistaloudellinen ja –ekologinen (3.) 
POT. 

KÄYTTÖ 
KUNTA Hakkuutähteet Kannot Pienpuu Yhteensä 

Anjalankoski 31 23 40 94 430 

Elimäki 35 24 14 73 0 

Hamina 58 44 31 133 30 

Iitti 57 40 29 126 20 

Jaala 36 29 27 92 0 

Kotka 14 11 15 40 165 

Kouvola 0 0 0 0 45 

Kuusankoski 2 2 5 9 400 

Miehikkälä 44 31 27 102 3 

Pyhtää 19 14 17 50 4 

Valkeala 25 18 55 98 65 

Virolahti 34 25 24 83 0 

KYMENLAAKSO 355 261 284 900 1 162 

Imatra 17 12 7 36 240 

Joutseno 23 17 13 53 35 

Lappeenranta 85 60 42 187 650 

Lemi 21 16 8 45 5 

Luumäki 77 55 49 181 35 

Parikkala 28 22 38 88 9 

Rautjärvi 33 25 25 83 220 

Ruokolahti 98 73 64 235 12 

Savitaipale 53 41 30 124 12 

Suomenniemi 34 27 17 78 0 

Taipalsaari 26 23 21 70 13 

Ylämaa 55 40 29 124 0 

ETELÄ-

KARJALA 
550 411 343 1 304 1 231 

YHTEENSÄ 905 672 627 2 204 2 392 

 

Taulukossa 3 esitetyt kuntakohtaiset metsäenergian tarjonta- ja kysyntämäärät kuvaavat 

nykytilannetta ja sen tasapainoa. Taulukko 4 taas kuvaa Kaakkois-Suomen metsäenergian 

enimmäiskysyntää suhteessa nykytilanteesta arvioituun parantuneeseen saatavuuteen 

verrattuna. Enimmäiskysyntä perustuu nykyiseen energian tuotanto- ja kulutusrakenteeseen ja 

saatavuuden osalta metsäenergian tarjontahalukkuuden on oletettu olevan maksimaalinen, 

jolloin se ei rajoita saatavuutta. 

 

Liitteeseen 2 ovat koottuna tutkimuksessa saadut kuntakohtaiset tulokset metsäenergian 

saatavuudesta polttoainelajeittain kaikilla eri saatavuustasoilla. 
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4.5 Kaakkois-Suomen metsäenergian hankinnan liiketoimintatarkastelu 

 

Tutkimuksessa selvitettiin metsäenergian nykyisen käytön ja tulevaisuuden käyttöpotentiaalin 

vaikutuksia Kaakkois-Suomen alueen metsäkoneiden lukumäärään ja niiden työllistävyyteen. 

Laskelmat suoritettiin metsäenergian nykyisen ja tutkimuksessa arvioidun käyttöpotentiaalin 

perusteella. Koska metsäenergian konekantaa ja työllistävyyttä laskettaessa käytettiin 

oletuksena, ettei metsähakkeen tuotannossa oleva kalusto ole lainkaan muussa työssä, voi 

”todellinen” kalustomäärä olla noin kaksinkertainen tässä työssä esitettyihin arvioihin nähden 

[10]. Käytännössä metsäenergian hankinnassa hyödynnetään ainespuuhakkuissa käytettävää 

kalustoa. Metsäenergian hankinnan liiketoiminta liittyy käytännössä tiiviisti ainespuun 

hankintaa sekä muuhun koneyrittäjyyteen ja usein olosuhteet rajoittavat metsäenergian 

hankinnan ympärivuotista toimintaa, esimerkiksi kantojen nostoa. 

 

Seuraavissa kuvissa on esitetty Kaakkois-Suomen alueen eri metsäpolttoainejakeiden 

hankintaketjut sekä hankintaketjujen eri vaiheisiin tarvittavien työkoneiden määrät. 

Tutkimuksessa on arvioitu paikallistietojen avulla eri hankintamenetelmien osuudet. Kuvissa 

esitetyistä työkonemääristä ensin mainittu luku kuvaa nykyisen polttoaineen hankinnan 

työkonetarvetta ja suluissa jäljessä esitetty alueen suurimman mahdollisen käyttöpotentiaalin 

mukaista lisäystä työkonetarpeeseen.  Kuvassa 8 esitettävä hakkuutähteiden hankinta 

tapahtuu Kaakkois-Suomessa käytännössä tienvarressa välivarastohaketuksen sekä 

voimalaitoksella käyttöpaikkahaketuksen avulla. 

 

 
Kuva 8. Hakkuutähteiden hankintaketju Kaakkois-Suomessa sekä nykyinen ja potentiaalinen työkonetarve 

hankinnassa 
 

Kuvassa 9 kantojen hyödyntäminen perustuu käyttöpaikka- sekä terminaalimurskaukseen 

Kaakkois-Suomessa. Erityisesti kantojen nosto on kausiluontoista liiketoimintaa ja mm. 

tämän johdosta kantojen hyödyntämisen ei oleteta tulevaisuudessa kasvavan yhtä 

voimakkaasti kuin hakkuutähteiden hyödyntämisen. 
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Kuva 9. Kantojen hankintaketju Kaakkois-Suomessa sekä nykyinen ja potentiaalinen työkonetarve hankinnassa 

 

Kuvassa 10 pienpuun hankintaketju Kaakkois-Suomessa perustuu pääasiassa 

välivarastohaketukseen metsäautotien varrella. Pienpuuta tarkasteltaessa on muistettava, että 

hakkuu suoritetaan hakkuukoneella ja välivarastohaketus suurehkolla mobiilihakkurilla, 

vaikka käytännössä töitä suoritetaan myös pienemmillä energiayrittäjillä käytössä olevalla 

kalustolla (maataloustraktorit ja pienemmät hakkurit). 

 

 
Kuva 10. Pienpuun hankintaketju Kaakkois-Suomessa sekä nykyinen ja potentiaalinen työkonetarve 

hankinnassa 
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Eri tuotantoketjuista ei voida sanoa yhtä ja oikeaa hankintamuotoa eri metsäenergiajakeille 

vaan kullakin tuotantoketjulla on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa. Sen millä 

tuotantoketjulla hankinta suoritetaan määräävät useat tekijät, kuten korjuuolot, 

tienvarsivarastointitilat, kuljetusmatkat, käyttöpään käyttömäärät ja varastointitilat, saatavissa 

oleva tuotantokalusto, tuotettava metsähakejae sekä tuotantoketjun kustannukset. 

Tulevaisuudessa metsähakkeen tuotantovolyymien kasvaessa hankinta tulee tehostumaan ja 

korjuu laajenee entistä pienemmille korjuukohteille. Yksittäisen laitoksen metsäpolttoaineen 

hankintasäde voi laajentua nykyisestä kysynnän kasvaessa. Hankintalogistiikan kehittäminen 

ja laadunhallinta ovatkin avainasemassa, jotta hankintaketjun eri osat saadaan toimimaan 

entistä tehokkaammin. [13] 

 

Metsäenergian hankinnan kokonaistyökonetarve sekä työllisyysvaikutukset on esitetty alla 

olevassa taulukossa. Laskentaperusteet on esitetty kappaleessa 5.3. 

 
Taulukko 5. Työkonetarve sekä työpanos Kaakkois-Suomen metsäenergian hankinnassa, nykyisellä 

hankintamäärällä 0,6 milj. m³ (a) ja potentiaalisella enimmäishankintamäärällä 1,2 milj. m³ (b) 

 1. Työkonetarve, kpl 2. Työpanos, htv 

 
a) nyk. hankinta 

0,6 milj. m³ 

b) potentiaalinen 

lisäys +0,6 milj. m³, 

yht. 1,2 milj. m³ 

a) nyk. hankinta 

0,6 milj. m³ 

b) potentiaalinen 

lisäys +0,6 milj. m³, 

yht. 1,2 milj. m³ 

Kantojen nosto, 

kaivinkone 
12 + 6 12 + 6 

Kuormatraktori 23 + 24 35 + 37 
Hakkuukone 

kokopuun hakkuussa 
9 + 12 14 + 19 

Kiinteä kp-murskain 1 + 1 1 + 1 
Terminaalimurskain / 

hakkuri 
1 + 0 1 + 0 

Mobiilihakkuri, 

tienvarsi 
7 + 9 8 + 10 

Hakerekka 14 + 17 31 + 38 

Energiapuuauto 10 + 8 22 + 17 

YHTEENSÄ - - 124 htv 
+ 128 htv 

(yht. 252 htv) 

 

Metsäenergian hankinnan liikevaihdon suuruuden Kaakkois-Suomessa arvioitiin nykyisellään 

(käyttö n. 0,6 milj. m³) olevan noin 20,2 milj. € ja mikäli metsäenergian käyttö saataisiin 

kaksinkertaistettua 1,2 milj. m³:n tasolle kohoaisi liikevaihto hankinnassa yhteensä noin 42,5 

milj. €. Metsäenergian hintana käyttöpaikalle kuljetettuna käytettiin kaikille polttoainejakeille 

samaa keskiarvohintaa 18 € / MWh, eli n. 36 € / m³[14]. Yksittäisten hankintaerien kohdalla 

hankintahinta vaihtelee. 

 

Kuvassa 11 on esitetty metsähakejakeiden keskimääräiset tuotantokustannukset Suomessa 

vuonna 2010. Tuotantokustannukset ovat jaettu tuotantoketjun vaiheista aiheutuviin 

kustannuksiin haketustavasta riippuen. Hakkuutähteiden ja kantomurskeen 

tuotantokustannukset ovat edullisimmat, kun taas kokopuu- ja rankahakkeen 

tuotantokustannukset ovat hieman korkeammat. Kokopuu- ja rankahakkeella sekä kannoilla 

suurin kustannustekijä on korjuu, kun taas hakkutähteillä kustannukset ovat melko 

tasaisemmin jakautuneet kautta hankintaketjun. Tulevaisuudessa hankinnan laajentuessa 

kantohinnalle eli metsänomistajan saamalle korvaukselle on odotettavissa nousupaineita. 
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Kuva 11. Metsähakkeen keskimääräiset tuotantokustannukset Suomessa vuonna 2010, TV = tienvarsi ja KP = 

käyttöpaikka [10] 
 

Tutkimuksessa kartoitettiin Kaakkois-Suomen alueen lämpöyrittäjäkohteita sekä 

tulevaisuudessa mahdollisia potentiaalisia kohteita. Vuonna 2010 alueella toimi paikallisten 

toimijoiden hoitamia lämpöyrittäjäkohteita mm. Lemillä, Taipalsaarella, Iitissä sekä 

Miehikkälässä. Potentiaalia lisätä lämpöyrittäjyyttä löytyy etenkin kunnissa, joissa lämmön 

tuotanto on nykyisin kunnan hoidossa. Osa kuntien omistamista ja ylläpitämistä 

lämpölaitoksista voi tulevaisuudessa siirtyä kokonaisuudessa lämpöyrittäjän hoidettavaksi. 

Tällöin kunta ostaa yrittäjältä kokonaistoimituksen ja maksaa kulutetusta lämpöenergiasta. 

Kunnissa joissa toimii energiayhtiö, saattaisi usein olla mahdollisuuksia mm. polttoaineen 

hankintaan laitokselle. Nämä edellyttävät kuitenkin investointeja kiinteää polttoainetta 

käyttäviin laitoksiin, koska nykyinen tuotanto kunnissa on pääasiassa maakaasulla. 

Lämpöyrittäjille soveltuvia potentiaalisia lämpölaitoskokoluokan kohteita on Kaakkois-

Suomen alueella nykyisellään vajaa kymmenen kappaletta, jotka ovat pääasiassa pienehköjä 

aluelämpöverkkoja kuten taajamien kiinteistökeskittymiä. Lisäksi ympäri maakuntaa on 

lukuisia pienempiä erillislämmitteisiä kohteita kuten kunnan kiinteistöjä, kouluja, maatiloja, 

jne., joissa voitaisiin hyödyntää metsähaketta entistä laajemmin. 

 

Perinteisesti lämpöyrittäjältä hankitun lämmön ostaja on ollut kunta, mutta myös 

yrityskohteiden määrä on koko ajan kasvanut. Lämpöyrittäjyydessä voidaan tunnistaa 

yrittäjälle tai yrittäjäyhteenliittymälle useita haasteita ja mahdollisuuksia. Tällaisia ovat mm: 

 

- toiminnan päätoimisuus / sivutoimisuus sekä toiminnan laajuus 

- polttoaineen toimitus vs. energian kokonaistoimitus 

- erilaiset omistusrakenteet mm. energiaosuuskunta, kunnan tai yrittäjän omistus 

- paikallinen yrittäjä ja paikallinen polttoaine sekä paikallisen ammattitaidon ja 

kaluston hyödyntäminen mahdollisesti myös kiinteistökokoluokassa 

- lämpöenergian hinnoittelu 

- liiketoiminnan pitkäjänteisyys sekä pitkäikäiset investoinnit 

- tulevaisuudessa sähköntuotannon mahdollisuus pienessä kokoluokassa. 
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4.6 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Nykyisin Kaakkois-Suomen uusiutuvien energialähteiden käyttö on hyvin riippuvaista 

metsäteollisuuden käyntiasteesta. Alueen tärkeimmät uusiutuvat energialähteet ovat 

mustalipeä ja metsäteollisuuden sivutuotepolttoaineet. Ainespuuhakkuumäärät vaikuttavat 

hakkuutähteiden ja kantojen saatavuuteen, koska metsäenergian hankinta liittyy tiiviisti 

metsäteollisuuden puunhankintaan. 

 

Metsäenergian käyttö on kasvanut viime vuosina hyvin voimakkaasti (Kuva 3), ollen noin 1,2 

TWh (Kymenlaakso 52 % ja Etelä-Karjala 48 %) vuonna 2010. Tulevaisuudessa käytön 

kasvu alueella tulee jatkumaan, mutta tasaisempana kuin aiempina vuosina. Syynä tähän on, 

että lähes kaikissa alueen suurimmissa kaupungeissa on jo nykyisin kiinteän polttoaineen 

voimalaitos (mm. Kotka, Kouvola ja Lappeenranta) ja näin ollen suuria metsäenergian 

kysyntäpisteitä ei alueelle ole näillä näkymin Imatraa (n. 80 000 m³/a) lukuun ottamatta 

tulossa. Potentiaalia lisätä metsäenergian käyttöä on edelleen kuntatason 

lämpölaitoskokoluokassa mm. Haminassa, Kouvolassa, Valkealassa, Luumäellä sekä 

Ruokolahdella. Tulevaisuudessa alueellisen sähkön tuotannon osuus voi tulla kasvamaan 

myös pienemmissä kokoluokissa. 

 

Metsäenergian teoreettinen saatavuus Kaakkois-Suomen alueella on esitetty kuvassa 4 ja 

hakkuusuunnitteen mukaan laskettuna teoreettinen metsäenergian saatavuus on 4,2 TWh 

(hakkuutähteet 1,8 TWh, kannot 1,6 TWh ja pienpuu 0,8 TWh) ja toteutuneiden hakkuiden 

perusteella 3,4 TWh (hakkuutähteet 1,4 TWh, kannot 1,3 TWh ja pienpuu 0,7 TWh). Kun 

huomioidaan kaikki saatavuutta rajoittavat tekijät, saadaan hakkuusuunnitteen mukaiseksi 

saatavuudeksi 1,4 TWh (hakkuutähteet 0,6 TWh, kannot 0,3 TWh ja pienpuu 0,5 TWh) ja 

toteutuneiden hakkuiden mukaiseksi 1,2 TWh (hakkuutähteet 0,45 TWh, kannot 0,3 TWh ja 

pienpuu 0,45 TWh). Taulukkoon 6 on koottu yhteenvetona Kaakkois-Suomen maakuntien eri 

potentiaalien mukaiset metsäenergian saatavuudet hakkuusuunnitteen mukaan laskettuna 

polttoainejakeittain. Kuntakohtaiset vastaavat tulokset esiteltiin kappaleessa 6.4 taulukoissa 3 

ja 4. Toteutuneiden hakkuiden mukaiset potentiaalit ovat noin viidenneksen pienemmät. 

 
Taulukko 6. Metsäenergian saatavuus hakkuusuunnitteen mukaan laskettuna Kymenlaaksossa ja Etelä-

Karjalassa eri saatavuutta rajoittavat tekijät huomioituna 

[GWh] 1. teoreettinen 2. tekninen 
3. teknistal. ja 

-ekologinen 

4. tarjontahal. 

mukainen 

- hakkuutähteet 730 GWh 510 GWh 350 GWh 230 GWh 

- kannot 620 GWh 430 GWh 260 GWh 130 GWh 

- pienpuu 350 GWh 320 GWh 290 GWh 230 GWh 

KYMENLAAKSO 1 700 GWh 1 260 GWh 900 GWh 590 GWh 

 

- hakkuutähteet 1 120 GWh 780 GWh 550 GWh 360 GWh 

- kannot 980 GWh 690 GWh 410 GWh 200 GWh 

- pienpuu 430 GWh 380 GWh 350 GWh 280 GWh 

ETELÄ-KARJALA 2 530 GWh 1 850 GWh 1 310 GWh 840 GWh 

 

 

Metsäenergian nykyinen saatavuus eri rajoitteet huomioituna (Taulukko 3, viimeinen sarake) 

vastaa melko tarkkaan Kaakkois-Suomen alueen nykyistä metsäenergian käyttöä (Kuva 5). 

Saatavuutta tarkasteltaessa on arvioitu, että noin 2/3 Kaakkois-Suomessa käytettävästä 

metsäenergiasta tulee omalta alueelta, joten karkeasti noin kolmannes alueen potentiaalista on 
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edelleen hyödyntämättä. Toisaalta metsäenergiaa voi liikkua jonkin verran Kaakkois-Suomen 

alueelta ympäröivien maakuntien lämpö- ja voimalaitoksiin. Tutkimuksessa ei saatu 

selvitettyä metsäenergian liikkumista Kaakkois-Suomen alueella yritysten 

tiedonantopolitiikkojen johdosta. 

 

Tulevaisuudessa hakkuutähteiden ja kantojen markkinat tulevat edelleen toimimaan 

metsäyhtiöiden ainespuuhakkuiden yhteydessä ja niiden saatavuus määräytyy hakkuumäärien 

mukaan. Hakkuutähteet ja kannot käytetään jo nykyisin ja tullaan jatkossakin käyttämään 

pääasiassa metsäteollisuuden omissa laitoksissa sekä yhdyskuntien suurissa voimalaitoksissa, 

joissa metsäpolttoainetta voidaan käyttää seospoltossa esimerkiksi turpeen tai 

metsäteollisuuden sivutuotteiden kanssa. Kaakkois-Suomessa tällaisia laitoksia on mm. 

Kotkassa, Kuusankoskella, Anjalankoskella, Lappeenrannassa sekä Rautjärvellä. Pienpuu 

joka korjataan pääasiassa rankakorjuuna nuoren metsän kunnostuskohteista sekä 

ensiharvennuksista tulee markkinoille metsähoidollisten toimenpiteiden yhteydessä. NMK-

kohteista sekä ensiharvennuksista korjattu ranka soveltuu pienempien lämpölaitosten sekä 

kiinteistökokoluokan lämmityskattiloiden polttoaineeksi, joissa polttoaineen laatuvaatimukset 

mm. kosteuden ja tasalaatuisuuden suhteen ovat suuremmat. Kuvassa 12 on esitetty 

yhteenveto metsäenergian hankintaketjuista Kaakkois-Suomessa suhteessa koko maan 

vastaaviin hankintaketjuihin. 

 

 
Kuva12. Metsäenergian hankintaketjut Suomessa yleisesti sekä Kaakkois-Suomessa [15] 

 

Lämpöyrittäjäkohteita Kaakkois-Suomen alueella toimii jo nykyisin muutamia, mutta 

tulevaisuudessa niiden lukumäärää on mahdollista lisätä niin kunnissa kuin yksittäisissä 

kiinteistöissä sekä yrityksissä (esim. kasvihuoneet). Paikallisten lämpöyrittäjien 

ammattitaitoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös paikallisessa kiinteistökokoluokan 

energian tuotannossa (esim. kaluston hyödyntäminen polttoaineen hankinnassa) 
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4.7 Tulosten vaikutus ja hyödyntäminen 

 

Tutkimus tukee kansainvälistä, kansallista ja alueellista pyrkimystä löytää vaihtoehtoisia 

uusiutuvia polttoaineita fossiilisten polttoaineiden rinnalle. Laajempi uusiutuvien paikallisten 

polttoaineiden hyödyntäminen luo myös uusia elinkeinoja ja työpaikkoja alueelle. 

 

Hanke tuotti tuloksina tietoa metsäenergian hyödyntämismahdollisuuksista ja potentiaaleista 

Kaakkois-Suomessa energiasektorin tarpeisiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen 

avulla on saatu tietämys alueen metsäenergian saatavuudesta ja käytön nykytilasta sekä arvio 

hyödyntämisen kehittymisestä tulevaisuudessa. Näiden tietojen perusteella voidaan 

kohdentaa eri toimenpiteitä metsäenergian käytön lisäämiseksi nykyisissä laitoksissa ja 

uusien investointien yhteydessä. Hankkeen aikana pyrittiin löytämään konkreettisia 

toimenpiteitä ja kehittämishankkeita uusiutuvien paikallisten energialähteiden 

hyödyntämiseksi yhteistyössä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Lisäksi 

metsäenergiaan liittyvää aihepiiriä tuotiin aiempaa voimakkaammin esille Kaakkois-Suomen 

alueella eri maakunnallisissa ja kunnallisissa tilaisuuksissa (esim. Savitaipale ja Luumäki). 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää alueellisissa tutkimuksissa sekä 

päätöksenteossa, kuten maakunnallisten ja alueellisten energiastrategioiden laadinnassa sekä 

kuntien energiaratkaisuja koskevassa päätöksenteossa. Kaakkois-Suomen alueellisessa 

metsäohjelmassa on jo käytetty tuloksia metsäenergian käyttötavoitteita asetettaessa ja 

kiinnostusta kuntatason uusiutuvan energian teemapäiviin on herännyt mm. Luumäellä, 

Savitaipaleella ja Ruokolahdella. Tuloksia tullaan lisäksi hyödyntämään Kaakkois-suomen 

metsäenergianeuvottelukunnan toimesta kartoitettaessa alueen tutkimustarpeita sekä 

toimialan kehittämistä.  

 

Tutkimuksessa käytettyä toimintamallia metsäenergian kuntakohtaisista saatavuuksista ja 

käyttöpotentiaaleista voidaan hyödyntää kansallisesti eri maakunnissa arvioitaessa alueellisia 

resursseja sekä potentiaaleja metsäenergiaan liittyen. Metsäenergian käytön nykytilaa ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksia arvioimalla voidaan lisätä metsäenergian käyttöä nykyisissä 

laitoksissa sekä investoimalla uuteen tuotantoteknologiaan. Tietämyksen perusteella voidaan 

kohdentaa eri toimenpiteitä alueen uusiutuvan energian käytön kasvattamiseksi.  

 

Tutkimuksen tuloksia voivat edelleen hyödyntää alueelliset ja paikalliset energia-alan 

toimijat, kuten mahdolliset polttoaineen tuottajat (maanviljelijät, metsänomistajat ja muut 

polttoaineen hankintaan liittyvät toimijat) sekä paikalliset lämpöyrittäjät (toimivat ja 

suunnitteilla olevat). 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien ja kuntien 

metsäenergian nykyinen käyttö käyttökohteittain sekä potentiaaliset kohteet, joissa 

metsäenergian käyttöä voitaisiin lisätä joko jo olemassa olevalla teknologialla tai 

investoimalla uuteen kiinteän polttoaineen käyttöteknologiaan. Toisena pääkohtana oli 

selvittää alueelliset metsäenergianpotentiaalit polttoainejakeittain. Metsäenergian 

saatavuuden osalta tähän tutkimukseen sisällytettiin useimmista aiemmista aihepiirin 

tutkimuksista poiketen myös metsänomistajien metsäenergiajakeiden myyntihalukkuus. 

Tämän rajoitteen mukaanotto pienensi alueellisia metsäenergiapotentiaaleja merkittävästi. 

Tutkimuksessa oli lisäksi tavoitteena kartoittaa metsäenergian nykyisiä hankintaketjuja ja 

lämpöyrittäjyyttä Kaakkois-Suomessa sekä arvioida näiden työllistävyysvaikutuksia sekä 

hankinnan liikevaihtoa. 

 

Kaakkois-Suomen alueella käytettiin vuonna 2010 metsäenergiaa noin 1,2 TWh (n. 0,6 milj. 

m³), josta arviolta noin 2/3 hankittiin alueella toteutuneista hakkuista ja loput hankittiin 

pääasiassa ympäröivistä maakunnista. Toisaalta metsäenergiaa voi liikkua myös ulos 

Kaakkois-Suomesta. Tulevaisuudessa Kaakkois-Suomen alueen metsäenergian käyttö tulee 

varmasti kasvamaan. Suurin potentiaali lisätä metsäenergian käyttöä alueella onkin korvata 

pääosin maakaasun, öljyn ja osittain turpeen käyttöä kuntien ja taajamien lämpö- ja 

voimalaitoksissa sekä yksittäisissä suuremmissa kiinteistöissä kuten kouluissa, maatiloilla ja 

teollisuusrakennuksissa. Tutkimuksen mukaan metsäenergian käyttö Kaakkois-Suomessa 

voitaisiin noin kaksinkertaistaa (1,2 TWh → 2,4 TWh) nykyisellä energian tuotanto- ja 

kulutusrakenteella. Tulevaisuudessa Kaakkois-Suomen uusiutuvan energian käytön kannalta 

olennaista on kuinka metsäteollisuuden sivutuotteiden kuten kuoren ja mustalipeän käyttö 

tulee alueella kehittymään, sillä niiden osuus Kaakkois-Suomen energian kokonaiskäytöstä 

on noin puolet. Metsäteollisuuden sivutuotteet ovat myös valtakunnallisesti merkittävin 

uusiutuvan energian lähde. Tulevaisuudessakin hakkuutähteet ja kannot tullaan 

hyödyntämään metsäteollisuuden ja yhdyskuntien voimalaitoksissa tai mahdollisissa suuren 

mittakaavan jalostuslaitoksissa, esim. biojalostamo, torrefiointi ja kaasutus. Biojalostamon 

vuotuinen puun käyttö voi täydessä mittakaavassa toimiessaan olla noin 1 - 2 milj. m³ puuta 

vuodessa (2 – 4 TWh / a). Tällainen määrä joudutaan hankkimaan laajalta alueelta ja näin 

ollen hankinta tulisi ulottumaan useiden maakuntien alueelle. Eräs mahdollinen sijoituspaikka 

biojalostamolle Suomessa on Imatra. 

 

Suhteutettuna Kaakkois-Suomen metsäenergian käyttö alueelliseen saatavuuteen (kaikki 

saatavuutta rajoittavat tekijät huomioituna: n. 1,2 – 1,4 TWh / a), on alueella edelleen 

hyödyntämätöntä metsäenergiapotentiaalia. Tulevaisuudessa metsäenergian käytön kasvaessa 

saatavuuteen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ainespuuhakkuiden määrät, 

erilaiset ohjauskeinot kuten tuet ja verotus, korjuuohjeet ja -suositukset, 

polttoainemarkkinoiden alueellinen ja paikallinen toimivuus, vaihtoehtoisten polttoaineiden 

hinnan kehitys suhteessa metsäenergian hintaan (€/MWh) ja metsäenergian 

tarjontahalukkuuden kehittyminen. Myynnistä saatavan hinnan lisäksi tarjontahalukkuuden 

kehittymiseen voidaan vaikuttaa erilaisella alueellisen metsäenergia-alan toimijoiden 

neuvonnalla ja valistuksella.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin Kaakkois-Suomen alueen metsäenergian kuntakohtainen kysyntä 

ja tarjonta. Tietojen pohjalta on mahdollista laatia esim. alueellisia energialinjauksia, 

strategioita uusiutuvan energian hyödyntämiseksi ja tavoitteiden pohjaksi. Tulokset antavat 

perustiedot alueen metsäenergian käytön kasvupotentiaalille (tarjonta ja kysyntä) sekä alueen 
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liiketoimintamahdollisuuksien laajempimittaiselle tarkastelulle. Tuloksia on jo hyödynnetty 

mm. alueellisen metsäohjelman valmistelussa sekä yksittäisissä kunnissa niiden 

tulevaisuuden energiaratkaisuja mietittäessä. 

 

Kaakkois-Suomessa metsäenergian ja muun uusiutuvan energian käytön kasvaessa on 

jatkossa tarvetta tarkastella käytön kasvua eri toimijoiden näkökulmasta ja arvioida 

kasvaneen käytön luomia liiketoimintamahdollisuuksia alueen toimijoille. Tietoa tulisi kerätä 

metsäenergia-alalla toimivilta yrityksiltä ja kartoittaa alueella olevaa osaamista sekä 

kehittämismahdollisuuksia olemassa olevan liiketoiminnan vahvistamiseksi ja uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. Metsäenergian osalta sen soveltuvuus ja 

kilpailukyky Kaakkois-Suomen alueen energian tuotantoon sekä uusiutuvan energian käytön 

lisäämisellä saavutettavat kokonaisvaikutuksia alueella tulisi selvittää. Liiketoiminnan osalta 

tulevaisuudessa erilaiset uudet energiajalosteet sekä teknologiat ja palveluliiketoimintojen 

kehittyminen tulevat tarjoamaan alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä 

liiketoimintamahdollisuuksia energiasektorille. Lisäksi kuntien lämpölaitoksissa olevan 

potentiaalin hyödyntäminen uusiutuvilla paikallisilla energialähteillä tulee jatkossa olemaan 

alueellisen liiketoiminnan ja yritystoiminnan kannalta merkityksellistä. 
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Liite 1. 

 

Metsäpolttoaineen nykyinen kysyntä suhteutettuna toteutuneiden hakkuiden mukaiseen 

saatavuuteen. 

 
 

Metsäpolttoaineen potentiaalinen kysyntä suhteutettuna toteutuneiden hakkuiden mukaiseen 

saatavuuteen. 
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Liite 2. 

 

Kuntakohtainen metsäenergian saatavuus hakkuusuunnitteen mukaan laskettuna, MWh. 
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Kuntakohtainen metsäenergian saatavuus toteutuneiden hakkuiden mukaan laskettuna, MWh. 
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Liite 3. 

 

Esimerkki tutkimustulosten esittämisestä kuntatasolla. Savitaipale 27.1.2011. 
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Liite 4. 

 

Esimerkki tutkimustulosten esittämisestä kuntatasolla. Luumäki 9.5.2011. 

 

 
 

 


