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Riittääkö metsähaketta 

tulevaisuudessa? 

@FORBIOproject 



             

Metsähakkeen potentiaali ja kysyntäskenaariot 



             

Metsähakkeen tekninen hankintapotentiaali 



             

Jakauma puulajeittain 

Pienpuu, < 10,5 cm Pienpuu Latvusmassa Kannot

Pirkanmaa 0.16 0.25 0.75 0.79



             

Metsähakkeen kysyntä 



             

Kysyntä 



             

Metsähaketase 



             

potentiaali – käyttö = metsähaketase 



             

Latvusmassa (2015) 



             

Latvusmassa (TEM2030) 



             

Kanto (TEM2030) 

Potentiaalissa vain kuusi. 



             

Pienpuu (2015) 

Pienpuupotentiaaliin luettu puut, joiden läpimitta 

rinnan korkeudella < 10,5 cm.  



             

Pienpuu (TEM2030) 

Pienpuupotentiaaliin luettu puut, joiden läpimitta 

rinnan korkeudella < 10,5 cm.  



             

Pienpuu (WAM2030) 

Pienpuupotentiaaliin luettu puut, joiden läpimitta 

rinnan korkeudella < 10,5 cm. Biojalostamoiden 

käyttämästä metsähakkeesta puolet latvusmassaa 

ja puolet pienpuuta. 



             

Pienpuu (WAM2030) 

Biojalostamoiden käyttämästä metsähakkeesta 

puolet latvusmassaa ja puolet pienpuuta. 



             

• Tekninen potentiaali ei tarkoita saatavuutta 

• Latvusmassan ja kantojen potentiaali perustui suurimpaan kestävään 

ainespuun hakkuumäärään, I&E-strategiassa 14 % alempi 

• Jos pienpuun kysyntä nousee tässä ennakoidulle tasolle, korvautuu 

puuttuva määrä kuitupuumittaisen puun käytöllä tai tuonnilla 

• Toisaalta jakeiden suhteet perustuvat menneisiin käyttömääriin, joten 

myös jakeiden välillä voi tapahtua siirtymää 

• Lämpö- ja voimalaitosten jäljellä olevia käyttöaikoja ei 

pääsääntöisesti huomioitu 

• Oletukset laitosten hankinta-alueista kuvaavat nykytilannetta. Uudet 

logistiset ratkaisut (esim. HCT-kuljetusketjut) voidaan huomioida 

tulevissa laskelmissa. 

• Metsähaketta käyttäviä biopoltonesteiden tuotantolaitoksia ei 

ainakaan vielä ole perustettu 

Varaumia 



             

• Lisääntyvä kotimaisen tukkipuun kysyntä mahdollistaisi 

latvusmassan ja kantojen huomattavan lisäkäytön Etelä-

Suomessa 

• Pienpuuresurssi voi olla niukka Etelä- ja Länsi-Suomessa 

• Uudet metsähakkeen suuret käyttäjät vaikuttavat olennaisesti 

alueelliseen taseeseen  

• Suurien käyttöpaikkojen ruokkimiseksi tarvitaan tehokkaita 

logistisia ratkaisuja 

• Uuden laskentatyökalun ansiosta voidaan aiempaa nopeammin 

laatia eri tarpeisiin räätälöityjä vaihtoehtolaskelmia 

 

Riittääkö metsähake? 



Perttu Anttila & Eeva Lehtonen 

 

Biomassa-atlas 
Biotalouden tietovarannot 

tehokäyttöön 



             

Uutta avointa dataa julkisista 

tietolähteistä 

• Keskeiset kotimaan biomassat paikkatietona 

 + taustakarttoja kestävän käytön arviointiin 

• Avoin karttakäyttöliittymä ja raportointi 

• Työkaluja ja rajapintoja laskentaan ja 

mallintamiseen 

 

• Lähtötiedot on mukautettu 1 km ruudulle  

• Yhtenäinen ruututieto nopeuttaa tiedon 

käsittelyä 

 



             

Biomassoja mm. metsistä, pelloilta ja 

teollisuudesta 

Primääriset 

 Metsäbiomassat (metsävaratieto, metsähakkeen 

korjuupotentiaali) 

 Peltopinta-ala  

 Maatalousbiomassat (peltokasvit & sivuvirrat, lanta) 

 Kalatalousbiomassat (järviruoko, kalansaaliit) 

 Turve 

Sekundääriset  

 Biojäte yhdyskunnista 

 Teollisuuden orgaaniset sivuvirrat 

Täydentävät tiedot taustakarttoina 

 Luonnonsuojelualueet, arvokkaat maisemat yms. 

 

 Ensimmäisessä 

vaiheessa mukana 

 Mahdollista sisällyttää 

 Esiselvityksessä, ei 

vielä mahdollinen 



             

Kuvakaappaus käyttöliittymästä 1/2017 



             

Kuvakaappaus käyttöliittymästä 1/2017 


