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Sisältö



Metsäenergian käyttö



Energian kokonaiskulutus 1975 -2017

Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus

2018:
- Uusiutuva 37 %

- Fossiiliset 35 %

- Ydinvoima 17 %

- Turve 5 %

- Muut 6 %



Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2017

Lähde: Energian hankinta ja kulutus, Tilastokeskus



Metsäenergia



Lähde: Luke ja Tilastokeskus



Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö 

lämpö- ja voimalaitoksissa

Tavoite 2020



Metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäyttö 

Suomessa ja Pirkanmaalla vuosina 2000-2015

• Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Puun energiakäyttö

2016: 766

2017: 770



• Vuonna 2018 uusiutuvan energian osuus Suomen 

kokonaisenergiasta 37 %

• Puupolttoaineet 27 % kokonaisenergiasta

• Vuonna 2017 Suomen uusiutuvan energian käytöstä 

puun osuus oli 76 %

• Suomessa biomassan osuus energian 

kokonaiskulutuksesta on teollisuusmaiden korkein

=> Puuenergialla on keskeinen merkitys 

Puun merkitys energiantuotannossa





Metsänhoito ja energiapuun 
korjuu



Energiapuun korjuu kasvatusmetsistä

• Ainespuu on metsänkasvatuksen päätuote ja energiapuu 

aina sivutuote

• Metsänomistajan tuloista 80% tulee tukkipuun myynnistä

• Energiapuu (ja Kemera) mahdollistaa kannattavan nuorten 

metsien hoidon

• Energiapuun hinnat 2018;

› Kantohinta 3,8 €/m³

› Hankintahinta 21 €/m³
Lähde; https://stat.luke.fi/energiapuun-kauppa

https://stat.luke.fi/energiapuun-kauppa


• Kasvatushakkuut; kokopuu, karsittu ranka

• Uudistushakkuu; hakkutähteet, kannot, lahopuu

• Erikoiskohteet; esim. pellon- ja tienreunat

Kasvatusmetsän energiapuukorjuun kohdevalintaan vaikuttavat

sekä taloudelliset että ekologiset tekijät, kuten korjuun

kannattavuus ja kohteen luontoarvot. Kohdevalinnassa on

keskeistä arvioida korjuun tuottamat edut ja haitat.

Korjuun suunnittelussa on otettava huomioon myös varastoinnin ja

jatkokuljetuksen vaatimukset

http://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/energiapuu/

Korjuukohteen valinta

http://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/energiapuu/


Korjuuketjut

› Moto + ajokone

› Yhdistelmäkone, korjuri, traktori

› Siirtelykaato (miestyö) + ajokone

Hakkuupäät

› Giljotiini (leikkaavat terät)

› Ketjusaha

› Joukkokäsittelymahdollisuus

Korjuun toteutus



• Parantaa puuston 

metsänhoidollista tilaa

• Parantaa myöhempien 

harvennusten kannattavuutta

• Parantaa hoitotöiden 

kannattavuutta

• Aluetaloudellinen merkitys; 

omavaraisuus, työllisyys, 

fossiilisten tuontipolttoaineiden 

korvaaminen lähienergialla

Energiapuunkorjuun edut ja haitat

Vähentää jonkin verran 

ravinteiden määrää, tosin 

taloudelliset hyödyt ovat 

suuremmat kuin 

kasvutappiot

Riukumetsien riskit 

harvennusten jälkeiset 

lumi- ja myrskytuhoille

Vähentää lahopuu määrää



• Nuoren metsän hoitotuki = 230 €/ha

› Ehdot nuoren metsän hoidon tuen myöntämiselle; pituus, 

keskiläpimitta, poistuma, ym.

› https://www.metsakeskus.fi/tuki-nuoren-metsan-hoitoon

• Nuoren metsän hoito, pienpuun korjuutuki = 200 €/ha

› Kohteelta kerätään vähintään 35 m²/ha (P-Suomi 25 m²/ha)

› Kaikilta kuvioilta ja pääosin tasaisesti koko kuviolta

› Pienpuu = kuitupuu ja ohuempi

› Määrä osoitettava mittausasiakirjalla

› https://www.metsakeskus.fi/tuki-pienpuun-keraamiseen

Kemera

https://www.metsakeskus.fi/tuki-nuoren-metsan-hoitoon
https://www.metsakeskus.fi/tuki-pienpuun-keraamiseen


• Taloudelliset ja tekniset kriteerit kannolta lämpökattilaan 

saakka 

Metsäenergia = polttoaine



• Kostea hake 

› Lisää kuljetuskustannuksia.

› Tehollinen lämpöarvo 

laskee.

› Palaa epätäydellisesti.

› Hiilivety ja hiukkaspäästöt 

kasvavat.

› Aiheuttaa käsittelyongelmia 

talvella.

• Neulaset

› Heikentävät hakkeen 

säilyvyyttä

› Lisäävät polttoaineen 

tuhkapitoisuutta

› Sisältävät paljon ravinteita, 

joita tarvitaan metsässä

› Aiheuttavat kattilassa 

korroosiota

Huonolaatuisesta hakkeesta 

haittaa koko energiapuuketjuun



• Kuivaa ja tasalaatuista

• Varastointi ja sääolosuhteet avainasemassa.

› Sijainti

› Aluspuut

› Puhtaus

› Kasan muoto

› Peittäminen

› Saavutettavuus

Hyvä hake (myös muu puupolttoaine)



Hyviä varastoja, puu kuivuu 

ja ei kastu
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Metsäenergia tulevaisuus



Uusiutuvan energian tulevaisuus

Lähde: VALTIONEUVOSTON SELONTEKO KANSALLISESTA ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIASTA VUOTEEN 2030



Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö



Metsien hiilinielu 1990 - 2030



• http://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/energiapuu/

• http://puuhuolto.fi/

• https://www.metsakeskus.fi/kemera-tuet

• https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat

• http://stat.luke.fi/puun-energiakaytto

• https://tilastokeskus.fi/til/ene.html

• https://www.metsalehti.fi/puunhinta/energiapuun-hinnat/

Materiaalia 

http://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/energiapuu/
http://puuhuolto.fi/
https://www.metsakeskus.fi/kemera-tuet
https://www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat
http://stat.luke.fi/puun-energiakaytto
https://tilastokeskus.fi/til/ene.html
https://www.metsalehti.fi/puunhinta/energiapuun-hinnat/
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Pientalojen polttopuu



• Sopii sekä pää- että varalämmönlähteeksi.

• Toimii ilman sähköä (takat, takat, kiukaat, liedet).

• Voi valmistaa itse.

• Edullinen, alle ½ sähkön ja öljyn hinnasta.

• Väärin poltettuna suuret päästöt. 

› Käytä kuivaa puuta, sytytä päältä, lisää pienissä erissä.

• Lämmitä tulisijoilla kylminä päivinä usein.

• Vaatii työtä ja varastointiin tilaa, mutta tuottaa 

hyötyliikuntaa! 

Polttopuu pientalossa



• Ostettu pilke 50 - 70 € / irto-m3.

• 1010 kWh/irto-m3 

› 1 kWh maksaa 5 - 7 senttiä

• 18 kg puuta tuottaa 57 kWh, netto 

säästö noin 3,4 € per lämmityskerta

› Sähkön hintana 12 senttiä/kWh

• Omalla puulla säästö on suurempi

Esimerkki lämmityskerrasta



Puupelletti



• Puupolttoaineista mukavin  > automaatio.

• Kuivaa, kosteus < 10 %

• Tuhkaa tulee vähän.

• Energiasisältö 4,7 kWh/kg 

• (2,2 tonnia = 1 m³ polttoöljyä)

• Toimitus irtona tai säkeissä

• Hinta esim. 250 €/tonni ~ 5,3 snt/kWh 

• Lämmitysöljyn hinta 8,5 - 9,5 snt/kWh

• Yli 26 000 pientalo kohdetta

• 1000 isompaa pellettilämmitys kiinteistöä.

Puupelletti



• Sopii parhaiten maatilakokoluokkaan ja sitä isommille 

kiinteistöille

• Erillinen lämpökeskus tai kontti, lämpöverkko

• Investointikustannus suuri

• Lämpöenergian kulutus suuri; esim. kaukolämpölaitokset, 

teollisuus

› Kaikki puupolttoaineet, laatu ja kosteus voi vaihdella

› Turve, kierrätyspuu, ym. polttoaineet

• Edullisin puupolttoaine ( < 2 … > 3 snt/kWh)

Hakelämmitys



Hakelämmitys hakelämpökontilla



Pilke, klapi, Hake Pelletti

Laitteet / 

investointi

Päälämmitys muotona –

kattila + varaaja, 

(5 000-10 000 €)

Vara- / lisälämpönä > takka 

/ leivinuuni / puukiuas

Siilo, syöttölaitteet, stokeri, 

kattila (alkaen 20 000 € ).

Yleensä erillinen 

lämpökeskus rakennus,

sopii parhaiten 

maaseudulle. Suuret 

kohteet.

Pellettisiilo, poltin, kattila 

(5-10 000 €) 

Sopii taajamaan.

Siilo vaatii muutaman 

neliön tilaa.

Palamisen 

hallinta

Panospoltto > vaikea 

-sytytys ja lisäys

On hallinnassa

- Hakkeen syöttö tarpeen 

mukaan.

On hallinnassa

- Pelletin syöttö tarpeen 

mukaan.

Varastointi Vaatii tilaa Vaatii tilaa, mieluusti 

traktori kuormaajalla siilon 

täyttö.

Tila vaatimus kohtuullinen, 

toimitus siistiä ja helppoa.

Käyttö ja huolto Päälämmityksenä 

lämmityskaudella joka 

päivä. Kesällä 2-3 päivän 

välein.

Puun hankinta: mitä 

enemmän omaa työtä sitä 

edullisempaa lämpöä. 

Kattilan nuohous.

Hyvällä hakkeella lähinnä 

siilon täyttö, tuhkan poisto, 

kattilan nuohous, 

toiminnan valvonta.

Helpompaa kuin pilke.

Valvonta, kattilan nuohous

siilon puhdistus. Helpoin 

puupolttoaine.



Lämpöyrittäjyys



• Lämpöyrittäjyys alkoi 1990-luvulla.

• Kohteita Suomessa 618 kpl

• Yrittäjiä noin 350 kpl

• Laitoksen keskikoko 500 kW

• Erilaisia toimitusmalleja.

› Lämmön tarvitsija investoi 

laitoksen ja  hankkii polttoaineen.

› Lämpöyrittäjä tai osuuskunta 

vastaa kaikesta 

lämmöntoimituksesta. 

Lämpöyrittäjyys



Pilkeyrittäjyys



• Polttopuukaupan arvo yli 30 milj. € 

vuodessa.

• Puolet pientalojen polttopuusta 

hankitaan omista metsistä.

• 25 % hankitaan muuten 

omatoimisesti.

• 25 % käytetystä pilkemäärästä 

ostettua. 

• Suomessa toimii noin 2000 

pilkeyrittäjää.

› Päätoimisia noin 200

Pilkekauppa



Pilkkeiden määrän mittayksiköt



Pilkkeen tuotantokaavio



• Puuraaka-aineen hinta 30 - 40 € /kiinto-m³ (alv.0%)

• Karkeasti pilkonta, kuivatus ja markkinointi tuottaa 

50 €/i-m³ -(35 € /m³ / 2,5) = 36 €/ i-m³

• Pilkkeiden myyntihinta 50 -70 €/irto-m³ (sis.alv)

Kannattavuus esimerkki





Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi

www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus


