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BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ 

  
• Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,  Finbio 1991, Puuenergia 1994, 

Pellettienergiayhdistys 2004) 

  
• Edustamme koko bioenergiaketjua aina maanomistuksesta ja hankinnasta voimalaitoksiin ja 

metsäyhtiöihin 

  
• Bioenergia-alan liikevaihto on lähes kolme miljardia euroa 

• Ala työllistää suoraan tai välillisesti noin 20 000 henkilöä. Paikallisesti bioenergian työllisyysvaikutukset 
ovat usein vielä tätäkin merkittävämmät. 

• Bioenergian osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa on noin 80 %. 

• Bioenergia ry:n jäsenet kattavat  90 % kotimaisen energian  tuotannosta.  

• Bioenergia ry:n jäsenet kattavat yli 90 % Suomen bioenergian tuotannosta.  



LAAJAPOHJAINEN HALLITUS 

• Hallituksen puheenjohtajana Esa Lindholm, Kuopion Energia 

• Hannu Alarautalahti, Metsä Group 
• Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry 
• Antero Jännes, Gasum Oy 
• Heikki Karppimaa, Turveruukki Oy 
• Petteri Korpioja, Ariterm Oy 
• Ilpo Mattila, MTK ry 

• Juha Naukkarinen, Energiateollisuus ry 
• Ville Kopra, Versowood Oy 
• Tuomo Turunen, Metsäpalvelu Tuomo 
Turunen 
• Rami Vuola, EPV Energia Oy 
• Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy 



TOIMISTON HENKILÖSTÖ 

Toimitusjohtaja Jyrki Peisa, OTM, toimi aikaisemmin pääministeri Mari Kiviniemen talouspoliittisena neuvonantajana 
sekä elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen erityisavustajana. Viimeksi hän on työskennellyt Keskustan eduskuntaryhmän 
talouspoliittisena sihteerinä.  

Toimialapäällikkö Tage Fredrikssonin, MMM, vastuualueina ovat puuenergia ja bionesteet ja -kaasu. 
Fredriksson on toiminut aiemmin muun muassa Puuenergiayhdistys ry:n toiminnanjohtajana sekä 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa yksikön päällikkönä. 

Toimialapäällikkö Hannes Tuohiniityn, agrologi, AMK, vastuualueina ovat pelletti ja pienkäyttö sekä 
lämpöyrittäjyys. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Suomen Pellettienergiayhdistys ry:n 
toiminnanjohtajana sekä aluepäällikkönä Suomen Pellettilämmitys Oy:ssä. 

Aluepäällikkö Hannu Salon, MMM, vastuualueena on turve. Hän on aiemmin toiminut muun muassa 
järjestöpäällikkönä Turveteollisuusliitossa. 

Viestintäjohtaja Miia Eloranta, VTM, on aiemmin toiminut muun muassa viestintätoimiston vetäjänä 
Soprano Oyj:ssä sekä erilaisissa viestintätehtävissä mm. Suomen Messuilla ja Turun yliopistossa. 

Turpeen toimialapäällikkö Jouko Rämö, DI, on aiemmin työskennellyt Pohjolan Voiman energia- ja 
ilmastopolitiikan johtavana asiantuntijana sekä energia-alan tehtävissä Teollisuuden Energialiitossa ja 
VTT:llä.. 



Puuenergian merkitys 
energialähteenä 
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Hallituksen strategian 

skenaariolaskelmat 



Puun ja turpeen energiakäyttö 

13.3.2013 Lähde: PTT 

Polttoaineen tuotanto, GWh Metsähake 

Teollisuuden 

puutähde 

Muu 

puupolttoaine Turve 

Uusimaa 847 877 41 500 

Varsinais-Suomi 281 233 13 152 

Satakunta 602 1 416 3 420 1 190 

Hämeen alue 595 713 238 644 

Pirkanmaa 861 489 54 1 386 

Kymenlaakso 545 1 290 5 543 645 

Etelä-Karjala 461 2 772 11 242 483 

Etelä-Savo 818 1 090 12 577 

Pohjois-Savo 401 1 187 1 293 2 005 

Pohjois-Karjala 730 1 031 2 904 640 

Keski-Suomi 1 651 1 493 2 617 2 727 

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 1 722 1 007 3 774 4 130 

Pohjois-Pohjanmaa 979 1 128 2 832 4 874 

Kainuu 429 478 15 555 

Lappi 604 1 622 5 244 1 993 

Yhteensä 11 529 16 827 39 240 22 499 



Energia- ja  

ilmastostrategian päivitys 
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Haasteita kuitenkin riittää.. 
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Case Pietarsaari  

• Maailman suurin biopolttoainevoimalaitos (puu, turve,  
kivihiili, REF) 

• toimittaa teollisuushöyryn UPM:n  
metsäteollisuusintegraatille ja kaukolämmön  
Pietarsaaren kaupungin kaukolämpöverkkoon.  

• Lisäksi laitoksella on kapasiteettia tuottaa merkittäviä  
määriä lauhdesähköä eri polttoaineilla  

• Puupolttoaineiden osuus polttoainekäytöstä: 

• 2011: 47% 

• 2012:  55% 

• Vielä viime vuonna lauhdesähkön tuotannossa metsähake oli kilpailukykyisin 
polttoaine ennen turvetta ja kivihiiltä.  

• 1.1.2013 metsähakkeen sähköntuotantotukea laskettiin, jolloin hakkeesta tuli 
kallein polttoaine.  

• Sen lisäksi turvetta ei ole huonosta turvetuotantokesästä johtuen saatavilla 
riittävästi, joten kivihiilen käyttö on lisääntynyt merkittävästi. 

• Talvella 2012-2013 kivihiilen osuus polttoainemäärästä on 40 – 50 % 
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25.2.2013 
Pöyry Management Consulting 
Oy 

Turve nyt liian sääriippuvaista 

1
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 Keskimääräinen turpeen kulutus on ollut viimeisten 15 vuoden aikana noin 23 TWh. Suurin vaihtelu on johtunut 
lauhdesähkön tuotantoon käytetyn turpeen määrästä sekä myös lämmitystarpeesta. Turpeen tuotanto on vaihdellut 
välillä 5 - 37 TWh. 

 Sääolosuhteet olivat kesällä 2012 
turvetuotannon kannalta huonot ja 
mataloituneet suot ovat herkkiä 
sateisuudelle.  

 Turpeen tuotantomäärä jäi erittäin 
alhaiseksi, energiaturvetta tuotettiin 
noin 11,2 TWh.  

 Keväällä 2012 varastoissa oli turvetta 
noin 5 TWh, joten käytettävissä olevan 
turpeen määrä oli reilut 16 TWh.  



Tuontienergia valtaa alaa 
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Oy 
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Turpeen käyttö jää arviolta 7 TWh keskimääräistä alhaisemmaksi 

Puolet turpeesta jää 
käyttämättä ja korvautuu 
sähkön tuonnilla 
ja tuontipolttoaineilla 

Puolet korvataan  
nykyisissä kattiloissa muilla 
polttoaineilla 



Tuontienergia valtaa alaa 
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Kivihiili 60 % 

Muut 5% 

Puu 35 % 

Puolet korvataan  
nykyisissä kattiloissa muilla 
polttoaineilla 

Turvetta korvataan 3,5 TWh 



Tuontienergia valtaa alaa 
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Pöyry Management Consulting 
Oy 
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Kivihiili 

Muut 

Puu Puu 

Kokonaisuudessaan vain 1/6 turpeen käytön vähenemästä  
korvautuu kotimaisella puupolttoaineella 



Vaikutukset talouteen 

• Jo nähty kehitys uhkaa noin 1250 henkilötyövuoden 
työpanosta. 

• Lämmönhintaan paikoin välitön 15 % nousupaine  

• Kauppataseen osalta puhutaan sadoista miljoonista, 
pitemmällä ajalla jopa miljardeista euroista  

• Esimerkiksi 10 turvetta käyttävää voimalaitoksen 
investoiminen hiilen käytön lisäämiseen voi olla 
suuruusluokkaa 50 - 100 M€. 

 

 

 

 



Tilanne korjattavissa 

• Kaikenkattavaksi poliittiseksi ohjenuoraksi se, että puu 
ennen turvetta ja turve ennen kivihiiltä. 

• Ympäristöhallintoon liittyviä lupakäytäntöjä voisi 
selkeyttää ja nopeuttaa, nyt valtava lupasuma etenkin 
turpeella 

• Uusiutuvalle metsähakkeelle maksettavaa tukea voisi 
kehittää siten, että metsähake on ajojärjestyksessä ennen 
kivihiiltä.   

• Kotimaisten asemaa edistäisi ennen kaikkea turpeen veron 
poistaminen ja metsähakkeen tuen palauttaminen 
alkuperäiselle tasolle. 

 



Puulla valtavat kasvunäkymät 

• Puulla on valtavat kasvunäkymät (biohiili, bionesteet, biokaasu 
ja kivihiilen korvaaminen), puun ei tarvitse kilpailla turpeen 
kanssa 

• Puuenergian ja turpeen käyttö on toisiinsa sidoksissa, puu 
tarvitsee teknisistä syistä tukipolttoaineeksi turpeen tai kivihiilen 

• Vielä tällä lämmityskaudella turvetta on korvattu pieneltä osin 
myös puupolttoaineella, mikä on ollut mahdollista käyttämällä 
varastoitua puuta normaalia enemmän.  

• Ensi talvena ei ole enää yhtä suurta puuvarastoa käytettäväksi 
mahdollisen turvepulan korvaamiseen.  

• Tämä viittaa siihen, että kivihiilellä on jatkossa yhä vahvempi 
asema turpeen korvaajana. 

 



Riittääkö puuta? 

• HY:n (Simola & Kola 2010) tutkimuksessa suomen 
metsäenergian  

• teoreettiseksi potentiaaliksi, joka ei ota huomioon energiapuun 
korjuun teknisiä, taloudellisia tai ekologisia rajoitteita, arvioitiin koko 
valtakunnan tasolla olevan 27,6 miljoonaa kuutiometriä (55,1 TWh).  

• Teknis-taloudellinen potentiaali, joka ottaa huomioon edellä mainitut 
rajoitteet, arvioitiin 12,0 miljoonaksi kuutiometriksi (23,5 TWh).  

• Tarjontahalukkuuden mukainen potentiaali, jossa otetaanteknis-
taloudellisten rajoitteiden lisäksi huomioon metsänomistajien 
halukkuus hakkuutähteiden, pienpuun tai kantojen myyntiin 
energiapuuksi, laskettiin olevan Suomessa 7,9 miljoonaa m³ (15,4 
TWh).  
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Tulisiko työpaikkoja? 

• Teknis-taloudellinen 12,0 miljoonan kuutiometrin 
metsäenergiapotentiaali käyttöön ottamalla olisi 
hankintasektorin työllistävyys mahdollista nostaa yli 4 000 
henkilötyövuoteen valtakunnallisesti.  

• Välittömät ja välilliset alueelliset nettotulovaikutukset 
vaihtelisivat 100-200 miljoonan euron välillä. 

• Metsäenergian korjuun lisäys synnyttäisi kuitenkin 
skaalatuottoja, joiden takia todelliset työllisyys- ja 
nettotulovaikutukset jäisivät näitä lukuja alhaisemmiksi. 

• Toisaalta, hankintaketjujen lisäksi metsäenergian lisääntynyt 
käyttö työllistäisi myös metsähaketta käyttävissä laitoksissa 
sekä metsäneuvonnassa ja – suunnittelussa. 
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Metsäenergian 13,5 Mm³ -tason investointi- ja 
työllisyysvaikutukset 

 
TEM arvio Tutkimuksissa metsähakkeen 15 milj. kiinto-m³:n työllisyysvaikutukset 

olisivat noin 6900 henkilötyövuotta 

Työllisyysvaikutukset jakaantuvat seuraavasti: 

• metsähakkeen tuotanto ja kuljetus 6200 

• lämpöyrittäjyys 400 

• sähkön ja lämmön suurtuotanto 150 

• polttoainejalosteiden valmistus 150 

Metsähakkeen käytön kolminkertaistaminen 15 milj. kiinto-m3:een vuodessa edellyttää 
noin 700 milj. € laiteinvestointia korjuu- ja kuljetuskalustoon, jonka valmistus myös 
työllistää merkittävästi konepajateollisuutta 

Sovitulla 13,5 miljoonan kiinto-m3 tasolla päästään lähes samoihinvaikutuksiin 
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Mitkä alueet pärjäävät? 

• Maakunnittain tarkasteltuna metsien energiaraaka-
ainevarastot ovat epätasaisesti jakautuneita.  

• Kolmen kärjen kaikilla potentiaalin tasoilla muodostivat 
Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi. 
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Suomea vaivaa kotimaisten energialähteiden 
vajaakäyttö 
• Suomen reilun 30 prosentin energiaomavaraisuus jää selkeästi 

EU:n noin 50 prosentin keskiarvosta.  

• Viime vuoden kauppataseemme jää arviolta 1,6 miljardia 
alijäämäiseksi. Kauppataseen viiden viime vuoden aikaisesta 10 
miljardin heikkenemisestä yksin kallistunut tuontienergia selittää 
vähintään 2½ miljardia euroa.  

• Suomi velkaantuu yhdeksän miljardin vuosivauhdilla ja 
työttömyys on jäämässä kahdeksaan prosenttiin.  

• Tarvitsemme selvää suunnanmuutosta. Tuontienergian sijaan 
Suomi voisi tuottaa nykyistä suuremman osan käyttämästään 
energiasta itse.  

 

 



Yhdessä lisää bioenergiaa! 
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