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1 Yhteenveto hankkeesta

Hanke liittyi Manner-Suomen maaseutuohjelman metsätalous ja bioenergia strategiseen
painopisteiseen, Kaakkois-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-
2020 (Pitkänen 2015). Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian
hyödyntämistä. Metsäenergiavarat mahdollistavat laajemman hyödyntämisen ja lisäksi
alueella on kohteita, joissa fossiilisia energialähteitä voitaisiin korvata paikallisella
uusiutuvalla energialla. Erityisesti tietoisuus metsäenergian positiivisista aluetaloudellisista
vaikutuksista motivoi uusia toimijoita hyödyntämään metsäenergiaa laajemmin.

Hankkeen toteutus oli jaettu neljään osatehtävään:

 Polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset
 Metsäenergian uudet käyttökohteet Kaakkois-Suomessa
 Metsäenergian käytön kasvu Kaakkois-Suomen ulkopuolella
 Raportointi

Hankkeen toteutuksessa tehtiin yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen Ensiharvennuksista
energiaa biotalouteen –hankkeen kanssa ja toteutusta sekä tuloksia esiteltiin
metsäkeskuksen järjestämissä webinaareissa. Lisäksi pidettiin kolme kuntatapaamista, joissa
yhteistyössä pohdittiin metsäenergian mahdollisuuksia maakaasun korvaamiseksi paikallisen
kaukolämmön tuotannossa. Toisessa kohteessa kaukolämmön tuotanto vaihtui
maakaasusta puupolttoaineille hankkeen toteutuksen aikana.

Hankkeessa analysoitiin metsäenergian käytön aluetaloudellisia vaikutuksia kolmen
esimerkkikohteen avulla. Aluetalousesimerkeissä metsäenergian tuotannon ja laitosten
operoinnin työllistävyys vaihteli suuresti eri kohteiden välillä. Isommissa kohteissa toiminta
oli merkittävästi tehokkaampaa ja metsäteollisuuden sivutuotteita käytettäessä
työllisyysvaikutus jäi pienemmäksi. Metsäteollisuuden sivutuotteiden osalta
työllisyysvaikutuksissa huomioitiin vain kuormaus ja kaukokuljetus. Jokainen työpaikka on
kuitenkin kunnille tärkeä. Esimerkkikohteiden osalta arvioitiin myös paikallisen tuotannon ja
operoinnin kunnallisverovaikutusta, joka jäi oletettua pienemmäksi. Toisaalta paikallisesta
toiminnasta alueelle jäävä kassavirta voi olla kunnallisveroa tärkeämpi asia ja osa-aikainen
metsäenergian tuotanto tai laitoksen operointi voivat olla merkittävä lisäys paikallisen
työpaikan säilymiseksi. Jos lämpökeskuksissa käytetään ulkomaista tuontihaketta, niin siitä
ei synny paikallisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Kokonaisuus kannattaa huomioida mm.
laitosten polttoaineen hankinnan kilpailutuksissa.

Esimerkkikohteissa kaukolämmön tuotannon polttoaine oli vaihdettu maakaasusta
puupolttoaineille. Muutoksen merkittävin peruste oli selvästi halvempi polttoaineen hinta,
jonka avulla saatiin laskettua kaukolämmön kuluttajahintaa. Metsäenergian käyttö on myös
tuonut kustannusvakautta lämmöntuotantoon. Yhden esimerkkikohteen osalta selvitettiin
investoinnin takaisinmaksuaika. Metsäenergia on myös uusiutuvaa energiaa ja
esimerkkikohteista määritettiin saavutetut hiilidioksidipäästövähennykset. Tulevaisuudessa
hiilineutraalisuus ja vähäpäästöisyys ovat entistä tärkeämpiä kriteerejä päätöksenteossa.
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Kaakkois-Suomessa metsäenergian käytön laajenemismahdollisuudet ovat maakaasu- ja
öljylämmitteisissä kohteissa. Kaukolämpökokoluokassa kohteita on kymmeniä ja
kiinteistökokoluokassa tuhansia. Kiinteistökokoluokassa kaupungeissa ja kuntakeskuksissa
sijaitsevat kiinteistöt eivät ole potentiaalisimpia kohteita, koska esim. lämpöpumput
tarjoavat helpomman vaihtoehdon kuluttajille. Maaseudulla ja haja-asutusalueella
hakelämmityksen määrä voi kasvaa ja erityisesti niissä kohteissa, joissa on omaa metsää
käytettävissä. Viljan kuivureissa hakkeen käyttö tulee kasvamaan, koska polttoöljyn hinta on
kohonnut merkittävästi.

Kaakkois-Suomen ulkopuolella metsäenergian käyttö on kasvanut ja tulee kasvamaan, kun
pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotantoa vaihdetaan uusiutuville energialähteillä. Tämä
aiheuttaa metsäenergian vientiä erityisesti Kymenlaaksosta. Käytön kasvu ja vienti näkyvät
kilpailun kiristymisenä ja uusien toimijoiden aktivoitumisena. Määrien kasvaessa
hyödynnetään myös uusia ratkaisuja erityisesti terminaalitoiminnoissa ja
kaukokuljetuksessa. Lyhyemmän kuljetusetäisyyden ansiosta paikallisella käytöllä on
kuitenkin kustannusetu.

Vuoden 2021 ja 2022 aikana eri energialähteiden hinnoissa on tapahtunut
ennennäkemättömiä muutoksia. Erityisesti maakaasun hinnan nousu ja uhka saatavuuden
heikkenemisestä aiheuttavat puupolttoaineiden käytön kasvua paikallisesti ja
valtakunnallisesti. Käytön kasvu luo uutta elinvoimaa alueelle. Metsien inventointien
perusteella määriä voidaan kasvattaa, mutta laajempi käyttö edellyttää edelleenkin eri
toimijoiden aktivointia. Aktivoinnissa paikalliset mahdollisuudet kannattaa selvittää, jotta ne
tulee hyödynnettyä alueen elinvoimaisuuden takaamiseksi ja lisäämiseksi.
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2 Hankkeen perustiedot

Päätoteuttaja: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, bioenergiateknologia
Yhteystiedot: Yliopistonkatu 34, 53851 Lappeenranta
Vastuullinen johtaja: professori Tapio Ranta
Yhteyshenkilö/projektipäällikkö/projektitutkija: Mika Laihanen
Projektitutkija: Antti Karhunen

Hankkeen toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä Suomen Metsäkeskuksen
Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen –hankkeen kanssa.

Hankkeen pääasiallinen toteutuskunta: Lappeenranta
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2019 – 31.12.2021. Hankkeen alkuperäiseen toteutusaikaan
anottiin ja saatiin jatkoaikaa, joka sisältyy ilmoitettuun toteutusaikaan.

Hankkeen seurantaryhmänä on toiminut Kaakkois-Suomen metsäenergianeuvottelukunta,
jonka kokouksissa hankkeen toteutusta on esitelty 15.5.2019, 28.1.2020, 12.5.2020,
30.9.2020, 18.3.2021 ja 5.10.2021.

Hanke on rahoitettu Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja hankkeen kustannusarvio oli
182 855 €. Seuraavissa taulukoissa on esitetty hankkeen kustannusarvio ja
rahoitussuunnitelma. Taulukoissa uusi kustannusarvio tarkoittaa toteutuksen aikana
anottua ja hyväksyttyä kustannusarviota.

Taulukko 1. LUT:n kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Kustannuslaji

Hyväksytty
kustannusarvio,

yhteensä, €

Uusi
kustannusarvio,

yhteensä, €

Muutos, €

Palkat ja lakisääteiset
henkilöstösivukulut (n. 29 %) 142625 147400 +4775
Palkkiot 0 0 0

Vuokrat 0 0 0

Ostopalvelut 6000 79 -5921

Muut välittömät kulut 0 0 0
Laskennalliset yleiskustannukset,
24 % (flat rate) 34230 35376 +1146
Kokonaiskustannukset 182855 182855 0

Hankkeen tulot (vähennetään) 0 0 0

Kustannusarvio yhteensä, € 182855 182855 0

Rahoitus Yhteensä %
Manner-Suomen
maaseutuohjelma 182855 100
Yhteensä, € 182855 100
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3 Hankkeen tavoitteet

Hanke liittyi Manner-Suomen maaseutuohjelman metsätalous ja bioenergia strategiseen
painopisteiseen (Kaakkois-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-
2020). Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian hyödyntämistä.
Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että paikalliset metsäenergiavarat
mahdollistavat laajemman hyödyntämisen ja lisäksi alueella on kohteita, joissa fossiilisia
energialähteitä voitaisiin korvata paikallisella uusiutuvalla energialla. Erityisesti tietoisuus
metsäenergian aluetaloudellisista vaikutuksista motivoi uusia toimijoita hyödyntämään
metsäenergiaa laajemmin. Paikallisten aluetalousesimerkkien avulla voidaan kertoa
metsäenergian konkreettiset hyödyt alueelle ja tällaiselle tiedolle oli akuuttia tarvetta esim.
Ruokolahdella ja Taipalsaarella. Paikalliset positiiviset esimerkit aktivoivat ja vauhdittavat
muutoksia siirryttäessä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin. Laajentunut metsäenergian
käyttö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia haja-asutusalueelle sekä vahvistaa olemassa
olevia yrityksiä. Lisäksi Etelä-Suomen uusien metsäenergian käyttökohteiden polttoaineen
hankinta-alue tulee ulottumaan Kaakkois-Suomeen. Hankkeen toteutuksen suunnittelussa
oli huomioitu metsäalan ammattilaisten, yrittäjien, energiayhtiöiden ja kuntapäättäjien
esittämiä näkemyksiä toimialan paikallisista tarpeista.
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4 Hakkeen toteutus osatehtävittäin

Hankkeen toteutus, toimenpiteet ja tulokset on raportoitu seuraavissa kappaleissa
osatehtävittäin.

4.1 Polttoainevalintojen aluetaloudelliset vaikutukset

Tutkimuksessa selvitettiin alue- ja kaukolämpölaitosten polttoainevalintojen
aluetaloudelliset vaikutukset kolmen Kaakkois-Suomessa sijaitsevan esimerkkikohteen
avulla. Luottamuksellisten lähtötietojen johdosta (esim. polttoainehinnat) esimerkkikohteet
raportoidaan anonyymisti. Esimerkkikohteissa maakaasu on korvattu tai korvataan
kotimaisilla puupolttoaineilla, kuten paikallisella metsähakkeella ja metsäteollisuuden
sivutuotteilla. Esimerkkikohteiden lämmöntuotantotehot olivat 0,4 MW, 2,5 MW ja 30 MW.
Lähtötietoina esimerkkikohteista saatiin mm. vuotuinen lämmöntuotanto ja polttoaineen
käyttö polttoainelajeittain. Hakkeen tuotantoketjun eri työvaiheiden tuottavuus perustui
tienvarsihaketusketjuun (Kuva 1).

Kuva 1. Tienvarsihaketus-tuotantoketju pienpuun korjuussa (Kärhä 2006)

Tienvarsihaketus-tuotantoketjun eri työvaiheiden polttoainelajikohteiset
käyttötuntituottavuustiedot saatiin Motivan julkaisemista kustannuslaskentaohjelmistoista
(Laitila 2005). Laskurit on tehty 2000-luvun alkupuolella, jonka johdosta kustannustiedot
ovat osin vanhentuneita. Laskureista käytettiin käyttötuntituottavuustietoja ja niiden osalta
laskurien tekijältä varmistettiin tietojen käyttökelpoisuus aluetaloustarkastelussa (Laitila
2020). Hakkeen tuotannon tuottavuudesta ja kustannuksista ei ole tehty vastaavan laajuisia
tutkimuksia viime vuosina. Viime vuosina tuottavuus on noussut merkittävästi
kaukokuljetuksessa pitkillä matkoilla, mutta esimerkkikohteissa puupolttoaineaine
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toimitettiin lähiseuduilta, jolloin maksimaalinen kuljetuskapasiteetti ei ollut käytettävissä.
2,5 MW:n lämpökeskuksen osalta rankahakkeen tienvarsihaketusketjun tuottavuutta on
nostettu kertoimella 1,18, jotta tässä esimerkkitapauksessa laskentaohjelmistosta saatu
hankintakustannus vastaa todellista ostohintaa.

Laskennan muut lähtötiedot ovat seuraavat:

 Hakkeen tuotannon eri työvaiheissa (esim. metsäkuljetus, haketus ja kaukokuljetus)
on yksi työntekijä työvaihetta kohti ja työntekijän bruttopalkka on 33 000 € / a

 0,4 MW:n kohde: rankahake
 2,5 MW:n kohde: ranka-, kokopuu-, hakkuutähde- ja runkopuuhake
 30 MW:n kohde: ranka- ja hakkuutähdehake sekä kuori
 0,4 MW ja 2,5 MW:n kohteissa kuljetus vetoautolla (21,8 m³ / 55 i-m³) (Heikkilä

2005)
 30 MW:n kohteessa kuljetus täysperävaunuyhdistelmällä (44,4 m³ / 111 i-m³) (Laitila

2011)
 30 MW:n kohteessa sivutuotteiden kuormaus pyöräkuormaajalla tehdasalueella

(Laitila 2011)
 Esimerkkikohteissa maakaasu on korvattu tai korvataan puupolttoaineilla
 Laskennassa metsähakkeen hinta käyttöpaikalle toimitettuna 23,25 €/MWh, alv 0

(Tilastokeskus 2021), lämpölaitoksen hyötysuhde 85 %. Luottamuksellisia
laitoskohtaisia hintoja ei voinut käyttää

 Maakaasun hinta 70,00 €/MWh, alv 0 (Tilastokeskus 2021), lämpölaitoksen
hyötysuhde 90 %.

0,4 MW:n esimerkkikohteessa vuotuinen lämmöntuotanto oli 1300 MWh/a ja lämpö
tuotetaan paikallisella rankahakkeella, jonka määrä on 1625 MWh/a. Tässä tapauksessa
paikallisia suoria työllisyysvaikutuksia syntyy rankahakkeen hankinnasta 0,34 HTV (4805
MWh/HTV) ja laitoksen operoinnista 0,26 HTV (6286 MWh/HTV). Työllisyysvaikutuksista
syntyvän kunnallisveron määrä on noin 3000 €/a. Huomioitavaa on, että pienessä kohteessa
operoinnin työllisyysvaikutus on suhteellisesti selvästi suurempi kuin suuremmissa
kohteissa. Esimerkkikohteen investointia on analysoitu tarkemmin kohdassa 4.4.

Taulukoissa 2 ja 3 on esitelty 2,5 MW:n ja 30 MW:n lämpökeskuksen hankinnan eri
työvaiheiden suorat työllisyysvaikutukset (HTV) sekä työvaiheen suorat palkkakustannukset
(€). Huomioitavaa on, että työvaiheen suora palkkakustannus on aivan eri asia kuin
työvaiheen kustannus.

Taulukko 2. 2,5 MW lämpölaitoksen puupolttoaineen hankinnan suorat työllisyysvaikutukset (HTV) sekä suora
palkkakustannus eri työvaiheissa (€).
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2,5 MW:n laitoksen polttoaineen hankinnan suora työllisyysvaikutus on 1,75 HTV (8153
MWh/HTV) ja operoinnin suora työllisyysvaikutus on 0,81 HTV (17600 MWh/HTV).
Työllisyysvaikutuksista syntyvän kunnallisveron määrä on noin 12800 €/a. Huomioitavaa on,
että 2,5 MW:n lämpökeskuksen operointi on selvästi tehokkaampaa kuin 0,4 MW:n
esimerkkikohteessa.

Taulukko 3. 30 MW lämpölaitoksen puupolttoaineen hankinnan suorat työllisyysvaikutukset (HTV) sekä suora
palkkakustannus eri työvaiheissa (€).

30 MW:n laitoksen polttoaineen hankinnan suora työllisyysvaikutus on 8,65 HTV (17162
MWh/HTV). Esimerkkikohteessa operoinnilla ei ole työllisyysvaikutusta, kun laitoksen
polttoaine vaihtui maakaasulta puupolttoaineille. Käyttöhenkilöstön määrässä ei tapahtunut
muutoksia ja sama henkilöstö hoitaa operoinnin lisäksi kaukolämpöverkoston käyttöä ja
kunnossapitoa. Polttoaineen hankinnan työllisyysvaikutuksista syntyvän kunnallisveron
määrä on noin 43000 €. Isoimman esimerkkikohteen polttoaineen hankinta työllistää
suhteellisesti selvästi vähiten, mikä johtuu metsäteollisuuden sivutuotteiden merkittävästi
suuremmasta osuudesta puupolttoaineiden kokonaiskäytöstä. Metsäteollisuuden
sivutuotteiden (kuori) osalta työllisyysvaikutuksissa on huomioitu vain kuormaus ja
kaukokuljetus, jotka pystytään suorittamaan tehdasalueella tehokkaasti pienellä
työvoimalla.

Taulukoita tulkittaessa on huomioitava, että työllisyysvaikutusten määrityksessä käytetty
suora palkkakustannus (€ taulukoissa) on eri asia kuin työvaiheen henkilöstökustannus tai
tuotantokustannus, koska esim. koneinvestointien pääomakustannukset,
polttoainekustannukset ja henkilösivukulut puuttuva taulukon luvuista.
Työllisyysvaikutuksella tarkoitetaan tässä välitöntä työllisyysvaikusta. Välillinen
työllisyysvaikutus on n. 60 – 100% välittömästä. Rankahakkeen hankinnan työllisyysvaikutus
on suurin ja metsäteollisuuden sivutuotteilla pienin, tällä on suora yhteys
polttoainelajikohtaisiin markkinahintoihin. Pienemmällä laitoksella taas työllisyysvaikutus on
suhteellisesti suurin. Mikäli käytettävä hake tulee ulkomailta, ei tuotantoketjun
aluetalousvaikutuksia synny. Aluetalousvaikutuksia arvioitaessa ei ole huomioitu
metsänomistajille maksettavien KEMERA-tukien ja korjuu- ja kuljetusyritysten
yhteisöverojen vaikutuksia.

Taulukossa 4 on esitetty esimerkkilaitosten polttoainekustannukset puupolttoaineilla ja
maakaasulla. Taulukossa metsähakkeen hinta oli 23,25 €/MWh ja maakaasun 70,00 €/MWh
(molemmat alv. 0%) ja polttoaineiden hinnat perustuvat Tilastokeskuksen ilmoittamiin
hintoihin keväällä 2021 (Tilastokeskus 2021). Huomioitavaa on, että maakaasun hinta on
kohonnut ja vaihdellut merkittävästi vuoden 2021 aikana. Polttoainekustannuksia
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tarkasteltaessa hankinnan ja operoinnin kunnallisveron vaikutusta tärkeämpi asia on
paikallisen polttoaineen hankinnasta alueelle jäävä rahamäärä, joka jää paikallisille
yrityksille. Maakaasua käytettäessä maksettava polttoainekustannus siirtyy alueen
ulkopuolelle. Lisäksi polttoainevaihdosten avulla paikallinen kaukolämpö on saatu pidettyä
kilpailukykyisenä kuluttajille, joten laitosinvestoinneista ovat hyötyneet kaikki
kaukolämpöasiakkaat.

Taulukko 4. Esimerkkilaitosten polttoainekustannukset puupolttoaineilla (23,25 €/MWh) ja maakaasulla (70,00
€/MWh). Hinnat alv. 0%.

Polttoainekustannukset Erotus

Teho Tuotettu lämpö Metsähake Maakaasu
Maakaasu-
metsähake

(MW) (MWh) (€/a) (€/a) (€/a)

0,4 1 300 35 559 101 111 65 552

2,5 11 394 311 659 886 200 574 541

30 132 874 3 634 495 10 334 644 6 700 150

Seuraavissa kuvissa on esitetty metsähakkeen hinnan kehitys käyttöpaikalle toimitettuna
sekä maakaasun myyntihinta. Viime aikoina metsähakkeen hinta on ollut nousussa, mutta se
on selvästi vakaampi kuin maakaasun. Maakaasun myyntihinnassa on mukana 24%
arvonlisävero, mutta myyntihinnassa ei ole mukana energiaveroja ja siirtomaksuja. Nämä
nostavat maakaasun kuluttajahintaa noin 40 €/MWh.

Kuva 2. Metsähakkeen hinta käyttöpaikalla, koko maa, 2016 – 2021, alv. 0%. (Tilastokeskus 2021)
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Kuva 3. Maakaasun myyntihinta, sis. alv. 24%, puuttuu energiaverot ja siirtomaksu. (Lappeenrannan Energia
2022)

Maakaasun hinta on vaihdellut todella voimakkaasti viime aikoina ja hintavaihtelun johdosta
investointien kannattavuuden määrittäminen on haastavaa. Jos esimerkkilaitokset olivat
olleet edelleen maakaasulla niin viime talvi olisi ollut taloudellisesti erittäin haastava
lämpöyhtiöille ja jossain vaiheessa korotukset olisivat siirtyneet kaukolämpöasiakkaille.
Maakaasun kuluttajahinta on yleensä pörssihintaan sidonnainen (TTF-indeksi).

Fossiilisilta polttoaineilta kerätään valtiolle energiaveroja, joiden suuruus maakaasulle on
esitetty taulukossa 5. Metsäenergian käytöstä ei tarvitse maksaa energiaveroja tällä
hetkellä. Lisäksi taulukossa on esimerkkilaitosten valtion vuotuinen energiaverokertymä, jos
laitokset käyttäisivät edelleen maakaasua.

Taulukko 5. Maakaasun energiavero (€/MWh) ja eri kokoluokan lämpölaitosten vuotuinen energiaverokertymä
(Verohallinto 2020)

Päästökauppajärjestelmä on käytössä yli 20 MW:n kaukolämpöjärjestelmissä ja
päästökaupan piirissä olevia polttoaineita ovat mm. turve, polttoöljyt, maakaasu ja kivihiili.
Puupolttoaineet ovat päästökaupan ulkopuolella. Päästöoikeuden hinta on kohonnut viime
vuosina ja alla olevassa kuvassa on esitetty päästöoikeuden hinnan kehitys.
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Kuva 4. Päästöoikeuden hinta 2012 – 2021 (Trading Economics 2021)

Päästöoikeuden hinta on nostanut fossiilisten polttoaineiden käyttökustannuksia ja
taulukossa 6 on esitetty päästöoikeiden aiheuttama lisäkustannus maakaasun ja turpeen
hintaan. Energiayhtiöillä ja lämpölaitoksilla voi olla ilmaisia päästöoikeuksia, mutta niiden
määrä vähenee tulevaisuudessa (Energiavirasto).

Taulukko 6. Päästöoikeuden aiheuttama lisäkustannus polttoaineen hintaan

Vakaamman energian hinnan lisäksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut toinen
merkittävä motiivi siirtyä fossiilisilta polttoaineilta uusiutuviin energialähteisiin
kaukolämmön tuotannossa. Taulukossa 7 on esitetty esimerkkikohteiden vuosittaiset
hiilidioksidipäästövähennykset, kun maakaasusta on vaihdettu puupolttoaineille. Lämmön
tuottajilla ja kunnilla on erilaisia tavoitteita hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi, jolloin
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävää
vähentämistä tulevaisuudessa.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti LUT Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using LUT Sign
Loppuraportti Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen / 29f643f3-4519-4f9f-ba11-7b0371a41d22 / sivu/page 12(57)



13

Taulukko 7. Esimerkkikohteissa saavutetut hiilidioksidipäästövähennykset

Päästövähennys*
tCO2/a

0,4 MW 286
2,5 MW 2 506
30 MW 29 232

4.2 Metsäenergian uudet käyttökohteet Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomessa käytettiin metsäenergiaa vuonna 2020 yhteensä 740 GWh, eli n.
366 000 m³ (Etelä-Karjala 481 GWh - 240 000 m³ ja Kymenlaakso 259 GWh - 126 000 m³).
Kuvassa 5 on esitetty metsäenergian käytön kehittyminen Kaakkois-Suomessa vuosina
2000–2020. Metsäenergian käyttö on pudonnut kymmenessä vuodessa jonkin verran,
vaikka alueelle on tänä aikana valmistunut useita metsähaketta käyttäviä lämpölaitoksia
(mm. Imatra, Luumäki, Hamina, Kotka, Taipalsaari), jotka ovat korvanneet lähinnä
maakaasua. Syynä pudotukseen on ollut metsäenergian käytön vähentyminen suurissa
voimalaitoksissa ja Myllykosken paperitehtaan sulkeminen vuonna 2011. Toisaalta
tulevaisuudessa tapahtuva turpeen käytön vähentyminen uusituvan energian tavoitteiden
sekä päästöoikeuden hinnan kohoamisen johdosta aiheuttavat metsäenergian käytön
lisäämisen alueen lämpö- ja voimalaitoksissa. Lisäksi viimeaikainen maakaasun hinnan
kohoaminen ja tuontihakkeen väheneminen lisäävät puupolttoaineiden käyttöä
tulevaisuudessa.

Kuva 5. Metsäenergian käytön kehittyminen Kaakkois-Suomessa (Luonnonvarakeskus 2020a)

Kuvassa 6 on esitetty Kaakkois-Suomen alueella hyödynnetyn metsäenergian suhde alueelta
korjattuun metsäenergiaan. Kokonaisuutena Kaakkois-Suomessa kulutetaan metsäenergiaa
hieman enemmän kuin korjataan. Maakuntien välillä taas Kymenlaaksossa korjataan
enemmän kuin kulutetaan (342 GWh vs. 259 GWh). Vastaavasti Etelä-Karjalassa korjattava
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määrä ei kata alueella kulutettavaa määrää (202 GWh vs. 481 GWh). Tilastoitavissa
metsäenergian korjuumäärissä on epävarmuutta ja todellinen korjuumäärä voi olla
suurempi, kun pienempien toimijoiden määrät eivät sisälly tilastoihin.

Kuva 6. Metsäenergian käyttö ja korjuu Kaakkois-Suomessa (Luonnonvarakeskus 2020a & Luonnonvarakeskus
2020b)

Aiemmassa LUT-yliopiston tutkimuksessa on arvioitu laser-keilausaineistoon perustuen
Kaakkois-Suomesta korjattavissa olevan metsäenergian määrää. Alueelta olisi korjattavissa
metsäenergiaa kuusivaltaisilta päätehakkuilta, nuoren metsän hoitokohteilta ja
ensiharvennuksilta yhteensä 1 880 GWh (Etelä-Karjala 910 GWh ja Kymenlaakso 970 GWh).
(Laihanen 2018) Kuvissa 7 ja 8 ovat esitetty Kaakkois-Suomen metsäenergiajakeiden
saatavuus kunnittain. Mukana kuvassa on myös kantojen potentiaali kunnittain, joskin
niiden energiakäyttö valtakunnallisesti on vähentynyt merkittävästi (Luonnonvarakeskus
2020a).

Kuva 7. Metsäenergian saatavuus Kymenlaaksossa vuosittain seuraavalle 10-vuotis kaudelle (GWh/a) (Laihanen
2018).

Hamina Iitti Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti
Hakkuutähteet 60,8 66,6 25,1 216,4 40,5 27,5 24,7

Kannot 49,1 54,5 20,3 176,1 33 22,1 19,9

Pienpuu 50,9 30,2 21,1 228 42,1 35,8 32,3
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Kuva 8. Metsäenergian saatavuus Etelä-Karjalassa vuosittain seuraavalle 10-vuotis kaudelle (GWh/a) (Laihanen
2018).

Perinteisesti Kaakkois-Suomen kuntien lämpölaitoksissa on käytetty maakaasua
polttoaineena, koska sitä on ollut alueella saatavilla vuodesta 1974 lähtien. Viime
vuosikymmenen aikana maakaasun käytöstä on alettu luopua ja sitä on korvattu kotimaisilla
puupolttoaineilla. Varsinkin viime vuosina kohonneet päästöoikeuden hinta sekä fossiilisten
polttoaineiden energiaverotus ovat vauhdittaneet edelleen maakaasun korvaamista
uusituvilla. Alueella on silti edelleen useita lämpölaitoksia, joissa maakaasua voitaisiin
korvata uusiutuvalla energialla. Suunnitelmia ovat vauhdittaneet talven 2022 maakaasun
hintavaihtelut ja jopa uhka maakaasun saatavuuteen liittyvistä häiriöistä. Hyödyntämällä
uusiutuvia kotimaisia energialähteitä alueellisessa energiantuotannossa, voidaan hillitä
kaukolämmön hinnan nousua sekä luoda alueelle aluetalous- ja työllisyysvaikutuksia.

Taulukkoon 8 on koottu Kaakkois-Suomen alueelle hankkeen toteutusaikana toteutuneet
lämpölaitosinvestoinnit. Kaikissa kohteissa on korvattu / ollaan korvaamassa maakaasua
puupolttoaineilla, metsäenergialla, purkupuulla tai sivutuotteilla. Huomionarvoista on, että
toteutuneissa kohteissa kaukolämmön hinnan korotuspaineet ovat pienentyneet ja osassa
kuntia kaukolämmön hintaa on jopa pystytty laskemaan. Potentiaalinen metsäenergian
käytön lisäys näissä Kaakkois-Suomen lämpölaitoksissa on n. 70 GWh (35 000 m³). Tämä
vastaisi alueen kokonaiskäytöstä n. 10 %. Lisäksi maatilakokoluokassa on tullut muutamia
uusia kohteita.

Imatra
Lappeenran

ta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari

Hakkuutähteet 13,5 102,6 21,1 66,8 44,3 25,9 108,8 42,8 20,4

Kannot 10,8 85,2 17,7 55,4 35,4 20,9 89,9 35,7 16,9

Pienpuu 11,1 120,3 19,7 78,4 36,2 51,9 137,9 41,1 30,5
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Taulukko 8. Uusia käyttökohteet metsähakkeelle Kaakkois-Suomessa

Viimeaikaisten päätösten ja päästöoikeuden hintakehityksen perusteella turvetta käyttävät
lämpö- ja voimalaitokset ovat joutuneet ja joutuvat miettimään polttoainevalikoimaansa
uudelleen lähivuosina.  Näissä turvetta voitaisiin usein korvata metsäenergialla
kattilamuutoksilla. Kaakkois-Suomessa käytettiin turvetta lämpö- ja voimalaitoksissa vuonna
2019 n. 900 GWh. Käyttömäärä on tästä laskenut viime vuosina ja tulee edelleen laskemaan.
Kaakkois-Suomen suurista lämpö- ja voimalaitoksista turvetta käytetään edelleen mm.
Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Rautjärvellä. Turpeen alasajoon vaikuttavat
valtakunnalliset ja kansalliset ilmastotavoitteet, päästöoikeuden hinnan nousu sekä
verotuksen kiristyminen. Teknisesti turpeen käytöstä lämpö- ja voimalaitoksissa voidaan
luopua täysin esim. syöttämällä kattilaan rikkipellettejä. Tämä kompensoi aiemmat turpeen
ja puun yhteispolton positiiviset vaikutukset: turve estää puun syövyttävät vaikutukset
kattilassa ja puu sitoo turpeen rikkiä (Bioenergia ry). Turpeen käytön vähentymisen myötä,
on oletettavaa, että metsäenergian käyttö Kaakkois-Suomessa tulee kasvamaan
merkittävästi.

Maakaasun ja turpeen ohella potentiaalinen kohderyhmä vähentää riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista ovat haja-asutusalueen kiinteistöt ja viljan kuivaamot, jotka käyttävät mm.
kevyttä polttoöljyä. Näissä voitaisiin hyödyntää lähialueilta hankittavaa metsäenergia
nykyistä enemmän. Tutkimuksessa kartoitettiin mm. Kuusankosken ja Myllykosken alueen
öljylämmitteisten kiinteistöjen sijoittumista alueella. Haja-asutusalueilla kuntien keskustan
ulkopuolella on edelleen paljon öljylämmitteisiä kiinteistöjä, samoin kuin selkeitä
asutusalueita. Esimerkiksi Kouvolassa on LUT:n arvioiden ja väestörekisterikeskuksen
tietojärjestelmän mukaan n. 5 000–7 000 öljylämmitteistä kiinteistöä, joista n. 85 % on
asuinrakennuksia. (Väestörekisterikeskus 2018) Kuvassa 9 on esitetty öljylämmitteisten
kiinteistöjen sijoittuminen Kuusankosken ja Myllykosken taajamissa.
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Kuva 9. Öljykohteita Kaakkois-Suomen taajamissa

Kuvien perusteella öljylämmitteisiä kiinteistöjä on taajama-alueilla edelleen runsaasti ja
erityisesti tietyt asuinalueet ovat kokonaan öljyllä.

4.3 Metsäenergian käytön kasvu Kaakkois-Suomen ulkopuolella

Kaakkois-Suomen alueen ulkopuolella on viime vuosina investoitu uusiin suuriin
lämpölaitoksiin, mm. Lahdessa, Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella. Alla olevaan
taulukkoon on koottu Kaakkois-Suomen alueen ulkopuolelle viime vuosina rakennettuja ja
rakenteilla olevia lämpö- ja voimalaitoksia. Laitosten vuotuinen yhteenlaskettu teoreettinen
metsäenergian käyttöpotentiaali on n. 2 miljoonaa m³ (n. 4 TWh).

Taulukko 9. Metsäenergiaa käyttäviä lämpö- ja voimalaitoksia Kaakkois-Suomen ulkopuolella

Tutkimuksessa arvioitiin, että Kaakkois-Suomen alueen ulkopuolisen käytön vaikutus olisi
alueelle n. 500 GWh. Alueen nykyinen oma metsäenergian käyttö on 740 GWh. Kaakkois-
Suomen alueen metsäenergia vuotuinen saatavuus hakkuutähteiden (kuusivaltaiset
uudistushakkuut) osalta on Kymenlaaksossa 460 GWh ja Etelä-Karjalassa 450 GWh
(Laihanen 2018). Pienpuun saatavuus (nuoren metsän hoitokohteet ja ensiharvennuksia)
taas on Kymenlaaksossa 440 GWh ja Etelä-Karjalassa 530 GWh (Laihanen 2018).
Hakkuutähteiden ja pienpuun saatavuus Kaakkois-Suomessa yhteensä on siis 1 880 GWh, eli
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940 000 m³. Ainakin teoreettisesti Kaakkois-Suomen tarjonta kattaisi arvioidun kysynnän.
Pääkaupunkiseudun ja Lahden alueen hankinta tulee vaikuttamaan voimakkaasti
Kymenlaaksoon, kuva 10. Metsäenergian saatavuus Kymenlaaksossa on n. 900 GWh ja
nykyinen korjuumäärä on 342 GWh. Luonnollisestikaan metsäenergian hankinta ja käyttö
eivät noudata maakuntarajoja, mutta voidaan arvioida, että Kymenlaaksosta saadaan
korjattua kestävästi lisää metsäenergiaa vastaamaan maakunnan ulkopuoliseen kysyntään.

Kuva 10. Kaakkois-Suomen alueen ulkopuolinen metsäenergian käyttö

4.4 Esimerkki muutosinvestoinnista

Seuraavassa taulukossa on analysoitu aluetalousesimerkissä olleen 0,4 MW lämpökeskuksen
investoinnin kannattavuutta. Investoinnissa pienen kaukolämpöverkoston
maakaasulämpökeskus korvattiin paikallista metsäenergiaa hyödyntävällä lämpökeskuksella.
Investoinnin kustannusarvio oli 125 000 €, josta polttoainevaraston ja kattilakontin osuus oli
100 000 € ja muutostyöt 25 000 €. Investointikustannus oli poikkeuksellisen alhainen, koska
kyseessä oli käytetty lämpökeskus. Päätöksenteon yhteydessä oletettiin, että laitos toimii
seuraavat 10 vuotta ilman merkittäviä korjaustoimenpiteitä. Suomen metsäkeskus avusti
lämpöyhtiötä laitoksen hankinnassa ja lämpöyhtiö toteutti investoinnin kesällä 2021.
Muutosinvestoinnin toteutuminen on dokumentoitu kattavasti valokuvin ja kuvia on
raportin kansilehdellä.
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Taulukko 10. Lämpökeskusinvestoinnin kannattavuus

Investoinnin takaisinmaksuaika on alle 3 vuotta ja investointi katetaan halvemmilla
polttoainekustannuksilla, kun maakaasusta siirryttiin paikalliselle metsäenergialle. Jos
investointia olisi analysoitu syksyn 2021 ja talven 2022 toteutuneilla maakaasun hinnoilla
niin takaisinmaksuaika olisi vielä lyhyempi. Metsäenergian kohteeseen toimittaa paikalliset
yrittäjät. Kohteen aluetalousvaikutuksia ja hiilidioksidipäästövähennyksiä on analysoitu
kappaleessa 4.2.

Investoinnin taustalla oli lämpöyhtiön tarve ja halu parantaa kaukolämmityksen
kilpailukykyä nykyisille kuluttajille. Kustannusten lisäksi muita päätöksenteossa vaikuttaneita
kriteerejä olivat paikallisen metsäenergian hyödyntäminen ja hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen.

Saman lämpöyhtiön toimialueella toteutettiin vuonna 2020 2,5 MW:n
hakelämpökeskusinvestointi, jolla korvataan maakaasun käyttöä yhtiön toisessa
kaukolämpöverkossa. Tässä investoinnista ja laitoksen käytöstä vastaa ulkopuolinen
energiayhtiö ja paikallinen lämpöyhtiö ostaa lämmön. Investoinnin taustalla oli paine laskea
kuluttajille myytävän kaukolämmön hintaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Alla kuva
laitoksesta ja tämä on eri laitos kuin kappaleessa 4.2 käsitelty esimerkkikohde.

Koko 400 400 kW
Polttoaine Maakaasu Hake
Tuotettu lämpö 1300 1300 MWh
Hyötysuhde 90 % 80 % %
Polttoainemäärä 1444 1625 MWh

813 m3
2031 i-m3

Polttoaineen hinta, 12/2020 70 27 €/MWh (alv. 0%)
21,6 €/i-m3 (alv. 0%)

Hakkeella käyttökuluja (kunnossapitoa) 7 €/MWh (alv. 0%)

Polttoainekustannus 101111 43875 €/a (alv. 0%)
Hakkeella käyttökuluja 0 11375 €/a (alv. 0%)
Kustannukset yhteensä 101111 55250 €/a (alv. 0%)

Paljonko hake on halvempi 45861 €/a (alv. 0%)

Uuden laitoksen investointi
Investointikustannus 125000 € (alv. 0%)
Korko 2 %

Investoinnin koroton takaisinmaksuaika 2,73 a
Investoinnin korollinen takaisinaika 2,83 a
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Kuva 11. Advenin hakelämpökeskus, 2,5 MW

Molempien investointien toteutumisen taustalla on myös LUT-yliopiston ja Suomen
metsäkeskuksen hankkeet, joissa on tuotettu tietoa päätöksenteon tueksi. Kunnassa on
pidetty kuntatapaamisia, seminaareja ja webinaareja, joilla on aktivoitu päätöksentekijöitä
ja toimijoita. Investointivaihtoehtoja on pohdittu huolella ja hartaasti, mutta kun päätös on
saatu tehtyä niin ne ovat toteutuneet nopeasti ja kivuttomasti.

4.5 Johtopäätökset

Hankkeen toteutuksessa tavoitteena oli lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian
hyödyntämistä. Kaakkois-Suomen alueen metsäenergiavarat mahdollistavat laajemman
hyödyntämisen ja lisäksi alueella on kohteita, joissa fossiilisia energialähteitä kuten
maakaasua voitaisiin korvata paikallisella uusiutuvalla energialla. Hankkeen toteutuksen
aikana kaukolämmön tuotannossa kolme lämpökeskusta vaihtoi maakaasusta
puupolttoaineille. Kahden lämpökeskusinvestoinnin osalta hankkeessa tuotettiin tietoa
päätöksenteon tueksi. Lisäksi maatilakokoluokassa ainakin muutama kuivuri on vaihdettu
polttoöljyltä hakkeelle, mutta maatilakokoluokan lukumääristä ei ole tarkkaa tietoa.

Hankkeessa analysoitiin metsäenergian käytön aluetaloudellisia vaikutuksia kolmen
esimerkkikohteen avulla. Paikalliset aluetaloudelliset vaikutukset motivoivat uusia toimijoita
hyödyntämään metsäenergiaa entistä laajemmin. Aluetalousesimerkeissä metsäenergian
tuotannon ja laitosten operoinnin työllistävyys vaihteli suuresti eri kohteiden välillä.
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Isommissa kohteissa toiminta oli merkittävästi tehokkaampaa ja metsäteollisuuden
sivutuotteita käytettäessä työllisyysvaikutus jäi pienemmäksi, kun huomioitiin vain
sivutuotteiden kuormaus ja kaukokuljetus. Jokainen työpaikka on kuitenkin kunnille tärkeä.
Esimerkkikohteiden osalta arvioitiin myös paikallisen tuotannon ja operoinnin
kunnallisverovaikutusta, joka jäi oletettua pienemmäksi. Toisaalta paikallisesta toiminnasta
alueelle jäävä kassavirta voi olla kunnallisveroa tärkeämpi asia ja osa-aikainen
metsäenergian tuotanto tai laitoksen operointi voivat olla merkittävä lisäys paikallisen
työpaikan säilymiseksi. Jos lämpökeskuksissa käytetään ulkomaista tuontihaketta, niin siitä
ei synny paikallisia aluetaloudellisia vaikutuksia. Kokonaisuus kannattaa huomioida mm.
laitosten polttoaineen hankinnan kilpailutuksissa.

Esimerkkikohteissa kaukolämmön tuotannon polttoaine oli vaihdettu maakaasusta
puupolttoaineille. Muutoksen merkittävin peruste oli selvästi halvempi polttoaineen hinta,
jonka avulla saatiin laskettua kaukolämmön kuluttajahintaa. Metsäenergian käyttö on myös
tuonut kustannusvakautta lämmöntuotantoon, koska maakaasun ja polttoöljyn hinnat ovat
nousseet erittäin rajusti talvella 2021-2022. Metsäenergia on myös uusiutuvaa energiaa ja
esimerkkikohteista määritettiin saavutetut hiilidioksidipäästövähennykset. Tulevaisuudessa
hiilineutraalisuus ja vähäpäästöisyys ovat entistä tärkeämpiä kriteerejä päätöksenteossa.

Kaakkois-Suomessa metsäenergian käytön laajenemismahdollisuudet ovat maakaasu- ja
öljylämmitteisissä kohteissa. Kaukolämpökokoluokassa kohteita on kymmeniä ja
kiinteistökokoluokassa tuhansia. Kiinteistökokoluokassa kaupungeissa ja kuntakeskuksissa
sijaitsevat kiinteistöt eivät ole potentiaalisimpia kohteita, koska esim. lämpöpumput
tarjoavat helpomman vaihtoehdon kuluttajille. Maaseudulla ja haja-asutusalueella
hakelämmityksen määrä voi kasvaa ja erityisesti niissä kohteissa, joissa on omaa metsää
käytettävissä. Viljan kuivureissa hakkeen käyttö tulee kasvamaan, koska polttoöljyn hinta on
kohonnut merkittävästi.

Kaakkois-Suomen ulkopuolella metsäenergian käyttö on kasvanut ja tulee kasvamaan, kun
pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotantoa vaihdetaan uusiutuville energialähteillä. Tämä
aiheuttaa metsäenergian vientiä erityisesti Kymenlaaksosta. Käytön kasvu ja vienti näkyvät
kilpailun kiristymisenä ja uusien toimijoiden aktivoitumisena. Määrien kasvaessa
hyödynnetään myös uusia ratkaisuja erityisesti terminaalitoiminnoissa ja
kaukokuljetuksessa. Lyhyemmän kuljetusetäisyyden ansiosta paikallisella käytöllä on
kuitenkin kustannusetu.

Vuoden 2021 ja 2022 aikana eri energialähteiden hinnoissa on tapahtunut
ennennäkemättömiä muutoksia. Erityisesti maakaasun hinnan nousu ja jopa saatavuuden
heikkeneminen aiheuttavat puupolttoaineiden käytön kasvua paikallisesti ja
valtakunnallisesti. Metsien inventointien perusteella määriä voidaan kasvattaa, mutta
laajempi käyttö edellyttää edelleenkin eri toimijoiden aktivointia. Aktivoinnissa paikalliset
mahdollisuudet kannattaa selvittää, jotta ne tulee hyödynnettyä alueen elinvoimaisuuden
takaamiseksi ja lisäämiseksi.
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4.6 Hankkeen tiedotus ja raportointi

Hankkeen toteutuksessa ja tiedotuksessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Suomen
metsäkeskuksen Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen -hankkeen kanssa. Seuraavassa
on listattu hankkeen aikainen tiedotus, yhteydenpito ja osallistuminen eri tapahtumiin ja
tilaisuuksiin LUT-yliopiston osalta.

1. Hankejuliste, 5/2019, LUT Lappeenranta
2. Metsäenergianeuvottelukunnan kokous 15.5.2019, Hamina, esitys
3. 27th European Biomass Conference & Exhibition, 27.-30.5.2019, Lissabon

Portugali, poster-esitys
4. Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta, työpaja, 23.8.2019,

Lappeenranta, osallistuminen
5. Kuntatapaaminen, Taipalsaari, 23.9.2019
6. Uusiutuvan energian teemapäivä, Rantasalmi, 3.10.2019, osallistuminen
7. Hanke kartalle, Maaseudun energiayrittäjyys –koordinaatiohanke, 29.10.2019
8. Maaseutu Live, hajautettu energiantuotanto, Kuntaliito, webinaari, 18.11.2019,

osallistuminen
9. Metsäenergianeuvottelukunnan kokous 28.1.2020, Lappeenranta, esitys
10. Energiaoivalluksia –webinaarit, 16.3.-25.5.2020, osallistuminen
11. Aurinkosähköä kotiin –webinaari, Motiva, 6.4.2020, osallistuminen
12. Älykkäät maaseudut –webinaari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 29.4.2020,

osallistuminen
13. Metsäenergianeuvottelukunta kokous, 12.5.2020, etäkokous, esitys
14. Kaakkois-Suomen maaseutusuunnitelman työpaja –webinaari, 9.6.2020,

osallistuminen
15. Kaakkois-Suomen hankevetäjien etätapaaminen – Kaakotin -webinaari,

17.9.2020, osallistuminen viestintäkoulutukseen
16. Metsäenergianeuvottelukunnan kokous, 30.9.2020, etäkokous, esitys
17. Energiaoivalluksia –webinaari. 5.10.2020, esitys
18. Öljylämmitys vaihtoon –webinaari. Motiva, 7.10.2020, osallistuminen
19. Kaakkois-Suomen laajennetun maaseutujaoston etäkokous, 27.10.2020

osallistuminen
20. Hiilineutraali lämmöntuotanto –webinaari (Greenreality). 29.10.2020,

osallistuminen
21. Kaakottimen etäkahvit. KaakonKantri, 19.11.2020, osallistuminen
22. Suomen metsäkeskus. Metsäenergiaa Taipalsaarella –webinaari. 8.12.2020,

esitys
23. Energiapuun kasvava kysyntä Kymenlaaksossa –webinaari Metsäkeskus,

15.12.2020, osallistuminen
24. Energiapuun kysyntä kasvaa kaakon kulmalla –webinaari Metsäkeskus,

20.1.2021, osallistuminen
25. Kaakkois-Suomen älykkäät maaseudut 2 –webinaari, Kaakkois-Suomen ELY-

keskus, 21.1.2021, osallistuminen
26. Pohjois-Savo ilmastofoorumi 3.2.2021, Fossiilivapaa liikenne, Pohjois-Savon ELY-

keskus & Pohjois-Savon liitto, osallistuminen
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27. Biotalousfoorumi Etelä-Karjala ja Päijät-Häme, MMM & TEM, 5.2.2021,
osallistuminen

28. Hankeyhteistyöpalaveri, LAB, 9.2.2021, osallistuminen
29. JTF (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

kuulemistilaisuudet ja asiantuntijaryhmät, 12.2, 19.2 & 24.2.2021, kommentointi
ja osallistuminen

30. Virtuaalinen energiamatka Viroon, ProAgria Länsi-Suomi, 26.2.2021,
osallistuminen

31. METE-hankkeen ohjausryhmän kokous, 11.3.2021, osallistuminen
32. Metsäenergianeuvottelukunnan kokous, 18.3.2021, etäkokous, esitys
33. Helsingin Energia. metsäenergian käytön näkymiä, 19.3.2021, Teams-palaveri
34. MMM Biotalous-webinaari. 25.3.2021, osallistuminen
35. Suomen metsäkeskus. Puhutaan metsästä –webinaari, 26.3.2021, osallistuminen
36. Kaakkois-Suomen ELY. Kaakkois-Suomen CAP 27 alustatyöskentely. 8.4.2021,

osallistuminen
37. Kaakkois-Suomen älykkäät maaseudut, Maa- ja metsätaloustyöpaja –webinaari.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 13.4.2021, osallistuminen
38. Kuntatapaaminen, Ruokolahti, 14.4.2021
39. Virtuaalinen energiamatka Itävaltaan (pienvesivoima), ProAgria Länsi-Suomi,

16.4.2021, osallistuminen
40. 29th European Biomass Conference & Exhibition, 26.-29.4.2021, e-konferenssi,

poster-esitys
41. Kaakkois-Suomen älykkäät maaseudut –webinaari, Päätösseminaari, Kaakkois-

Suomen ELY-keskus, 25.5.20201 osallistuminen
42. MMM Biotalousfoorumien loppuwebinaari. 26.5.2021, osallistuminen
43. Suomen metsäkeskus. Metsäenergiaa ja kaukolämpöä Kymenlaaksosta –

webinaari. 27.5.2021, esitys
44. METE-hankkeen ohjausryhmän kokous, 27.5.2021, osallistuminen
45. Kuntatapaaminen, Luumäki ja Ruokolahti, 1.6.2021
46. Keskustelu puupolttoainetoimittajan kanssa, Alpha Smart Oy, 14.6.2021
47. Keskustelu puupolttoainetoimittajan kanssa, Saimaan Trading and Shipping Oy,

23.8.2021
48. JTF Pilarit 2 & 3, Katsaus siirtymäsuunnitelmasta, 1.10.2021, osallistuminen
49. Metsäenergianeuvottelukunnan kokous, 5.10.2021, etäkokous, esitys
50. Metsäsektorin suhdannekatsaus 2021 – 2022 julkistamiswebinaari 14.10.2021,

Luke, osallistuminen
51. Suomen metsäkeskus. Uusiutuvaa energiaa metsästä –webinaari. 8.12.2021,

esitys.

Hankkeen toteutuksen yhteydessä on seurattu toimialan ajankohtaista uutisointia ja
uutisista on informoitu hankkeen seurantaryhmää. Alla kooste uutisista.

1. Fazer Makeiset, Lappeenranta, uusi maakaasupohjainen lämpökeskus
teollisuuden tarpeisiin (16MW, 40GWh/a), Vapon ja OP:n yhteinen rahasto,
tulevaisuudessa mahdollisuus käyttää biokaasua, tuotanto alkaa 2019 vuoden
lopussa
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2. Kukkuroinmäen biokaasulaitos jätteiden käsittelykeskuksen alueella, Etelä-
Saimaa 6.5.2019, myös liikennekaasua, tuotanto alkaa 2020

3. Adven Oy Taipalsaaren kaukolämmön tuottajaksi, Adven 7.6.2019, uusi kiinteän
polttoaineen lämpökeskus (2,5MW), tuotanto alkaa 2020

4. Kymenlaakson Jäte Oy ja KSS Lämpö Oy, Kymenlaakson Jäte Oy, uusi kiinteän
polttoaineen lämpökeskus (2*4MW), kierrätyspuuta, tuotanto alkaa 2020

5. Imatran Lämpö Oy, Case-esimerkki ympäristöystävällinen lämmön tuotanto,
Helsinki, Energiateollisuus 28.10.2019

6. Imatran Lämpö Oy, Imatralla tuotetaan kaukolämpöä hiilineutraalisti. Etelä-
Saimaa 11.12.2019

7. Kaukolämpöä metsähakkeesta. Etelä-Saimaa 11.1.2020
8. Suuri biojalostamo Haminaan. Kymen Sanomat 4.2.2020
9. Kilpailu metsähakkeesta kiristyy. Metsälehti 19.2.2020
10. Iitin tuulipuisto. Kouvolan Sanomat 30.4.2020
11. Imatran Lämpö Oy. Toiminnan esittely video. Euroheat&Power. 30.4.2020.

www.euroheat.org/map, https://youtu.be/BLqA-OUEQm0
12. Taipalsaaren Lämpö Oy. Käynnistynyt uusi hakelämpökeskus (2,5MW), Adven,

syksy 2020
13. Taipalsaaren Lämpö Oy. Päätös Kuivaketveleen lämpökeskuksen (0,4MW)

muutoksesta maakaasusta hakkeelle, 12/2020
14. Haminan Energia lopettaa biokaasulaitoksen tuotannon Virolahdella. YLE

18.12.2020
15. PTT Policy Brief 01/2021, Turvetoimialan vaikutuksen talouteen ovat suurimmat

paikallisella tasolla, 16.2.2021
16. Tuore diplomityö kertoo kaukolämmön taloudellisesta kannattavuudesta.

Lappeenrannan Energia Oy. 17.2.2021 (Annamaria Tielinen, LUT-yliopisto,
diplomityö 2020)

17. Viimeiset maalämpökaivot on ehkä porattu. Etelä-Saimaa 15.3.2021
18. Kotimaista energiaturvetta korvataan nyt tuontihakkeella. YLE Lappeenranta

7.4.2021
19. Lämmitys on isoin päästöjen lähde. Etelä-Saimaa 15.8.2021
20. Kouvola kolmanneksi saastuttavin kaupunki. Kouvolan Sanomat 17.8.2021
21. Energiayhtiö suunnittelee maan alle jättimäistä kuumaa vettä täynnä olevaa

luolaa – haluaa pitää kaukolämmön hinnan kurissa. YLE Lappeenranta
11.11.2021

22. Luumäkeläisten Uron veljesten firmassa näkyy jo hakkeen käytön
lisääntyminen. Etelä-Saimaa 12.11.2021

23. Turpeen merkitys Suomen huoltovarmuudelle romahti. Helsingin Sanomat
15.11.2021

24. Turvejätti lopettaa tuotannon. Helsingin Sanomat 2.12.2021
25. Ihalaisen lämpökeskuksen fossiiliset polttoaineet korvataan pelleteillä. Etelä-

Saimaa 5.12.2021
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5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Tulevaisuudessa metsäenergian käyttö kasvaa Kaakkois-Suomessa ja kasvun taustalla ovat
fossiilisten polttoaineiden hintojen nousu, turpeen käytön väheneminen, tuontihakkeen
epävarma saatavuus ja ympäristökriteerit päätöksen teossa. Uudenmaan metsäenergian
käytön kasvu myös lisää metsäenergian vientiä Kaakkois-Suomesta. Metsäenergia kuuluu
Kaakkois-Suomen maaseutuohjelmaan, koska se tuo työllisyyttä ja elinvoimaa haja-
asutusalueelle. Tulevissa hankkeissa metsäomistajien aktivointi on tärkeässä roolissa ja
Suomen metsäkeskus on toteuttanut näitä hankkeita. Aktivoinnin rinnalla pitäisi esitellä
myös omia hyödyntämismahdollisuuksia alueella. Päätöksen tekijöillä on yllättävän suuria
puutteita ihan perustiedoista, kun keskustellaan energiavaihtoehdoista. Kun
metsäenergiasta on hankkeita niin niiden avulla voidaan tarjota konkreettista tietoa eri
toimijoille ja esitellä esimerkkitapauksia eri toteutustavoista. Erityisesti energiamuotojen
elinkaaren aikaisista kustannuksista tarvitaan ajantasaista tietoa, jotta kuivuri ym.
investoinnit uskalletaan toteuttaa. Jos hankkeita ei ole niin omat vaihtoehdot saatavat
unohtua päätöksen teossa.

Maailma on muuttunut, jonka johdosta alueen energiatase kannattaisi päivittää. Sen
tulosten avulla voitaisiin kohdentaa tulevien kehitysohjelmien toimenpiteitä alueen
elinvoiman kehittämiseksi. Energiataseen yhteydessä voisi tarkastella turvetuotannon ja
turvealueiden tulevaisuutta ja uudelleenkäyttöä. Tulevaisuudessa kaupunkien ja kuntien
kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään enemmän alueen sekundäärilämmönlähteitä ja
lämpöpumppuja, mutta perinteinen tuotantoteknologia tulee säilymään rinnalla, jotta
huolto- ja toimitusvarmuus sekä lämpötilatasot saavutetaan. Toimijoille metsäenergian
kilpailukyky on olennainen asia ja se tulee olla esillä tulevissa hankkeissa.
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Bioenergiasta
elinvoimaa
aluetalouteen

Hankkeen tavoitteina on lisätä ja tehostaa paikallisen metsäener-
gian hyödyntämistä sekä edistää tietoisuutta metsäenergian alue-
taloudellisista vaikutuksista Kaakkois-Suomessa. Metsäenergiava-
rat mahdollistavat laajemman käytön alueella ja uutta lisäkysyntää
luovat lähialueiden uudet lämpö- ja voimalaitokset. Bioenergian
käytön kasvu luo elinvoimaa maaseudulle.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n hanketta rahoit-
taa Euroopan maaseuturahasto ja hankkeen toteutusaika on
1.5.2019 30.4.2021. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä Suomen
metsäkeskuksen kanssa. Lisätietoja: mika.laihanen@lut.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti LUT Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using LUT Sign
Loppuraportti Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen / 29f643f3-4519-4f9f-ba11-7b0371a41d22 / sivu/page 29(57)



Liite 2. 4/20/2022

1

Metsäenergiaa Taipalsaarelle –webinaari 8.12.2020

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Mika Laihanen ja Antti Karhunen

Kaukolämmön hinta ja aluetaloudelliset
vaikutukset

28.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen -hanke
2. Kaukolämmön kustannustekijät
3. Aluetalous esimerkkinä Kuivaketveleen lämpökeskus
4. Johtopäätökset

Sisällysluettelo

38.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Kaakkois-
Suomessa

 Hakemuksessa aikataulu 1.5.2019 – 31.3.2021
 Toteutuksessa tiivistä yhteistyötä Metsäkeskuksen ja paikallisten

toimijoiden kanssa

1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

48.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

58.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Tavoite
 Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian

hyödyntämistä.
 Metsäenergiavarat mahdollistavat laajemman hyödyntämisen ja lisäksi alueella on

kohteita, joissa fossiilisia energialähteitä voitaisiin korvata paikallisella uusiutuvalla
energialla.

 Erityisesti tietoisuus metsäenergian aluetaloudellisista vaikutuksista motivoi uusia
toimijoita hyödyntämään metsäenergiaa laajemmin.

 Paikallisten aluetalousesimerkkien avulla voidaan kertoa metsäenergian
konkreettiset hyödyt alueelle ja tällaiselle tiedolle on akuuttia tarvetta alueella.

 Paikalliset positiiviset esimerkit aktivoivat ja vauhdittavat muutoksia siirryttäessä
fossiilisista energialähteistä uusiutuviin.

 Laajentunut metsäenergian käyttö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia haja-
asutusalueelle sekä vahvistaa olemassa olevia yrityksiä.

2. Kaukolämmön kustannustekijät

68.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kuva: www.solarthermalworld.org

 Kaukolämpö on kiinteistön
elinkaaren mittainen
lämmityspalvelu

 Kaukolämpö on
ympäristöystävällistä

 Kaukolämpö on turvallinen, helppo
ja huoleton

 Kaukolämmön teknologia on
älykkään yksinkertaista

 Kiinteistön arvo säilyy ja
kustannukset pysyvät kurissa

Lähde: Palveleva kaukolämpö, www.findhc.fi
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2. Kaukolämmön kustannustekijät

78.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kaukolämmön tuottaja
 Tuotantoteknologia
 Polttoaine
 Verkosto
 Kokoluokka
 Käyttö- ja kunnossapito
 Hyötysuhde
 Energiaverot
 Hallinnointi (laskutus yms.)

Kaukolämmön kuluttaja
 Liittymismaksu
 Laitteisto (kaukolämpövaihdin)
 Kaukolämmön hinta
 Kaukolämpölaskulla yleensä

perusmaksu, energiamaksu,
siirtomaksu ja arvonlisävero

 Energiatehokkuus ja
käyttötottumukset

3. Aluetalous ja Kuivaketveleen lämpökeskus

88.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

a) Muutosinvestoinnin kannattavuus?
b) Aluetaloudelliset vaikutukset?

7
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a) Muutosinvestoinnin kannattavuus

98.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Koko 400 400 kW
Polttoaine Maakaasu Hake
Tuotettu lämpö 1300 1300 MWh
Hyötysuhde 90 % 80 % %
Polttoainemäärä 1444 1625 MWh

813 m3
2031 i-m3

Polttoaineen hinta, 12/2020 70 27 €/MWh (alv. 0%)
21,6 €/i-m3 (alv. 0%)

Hakkeella käyttökuluja (kunnossapitoa) 7 €/MWh (alv. 0%)

Polttoainekustannus 101111 43875 €/a (alv. 0%)
Hakkeella käyttökuluja 0 11375 €/a (alv. 0%)
Kustannukset yhteensä 101111 55250 €/a (alv. 0%)

Paljonko hake on halvempi 45861 €/a (alv. 0%)

Uuden laitoksen investointi
Investointikustannus 125000 € (alv. 0%)
Korko 2 %

Investoinnin koroton takaisinmaksuaika 2,73 a
Investoinnin korollinen takaisinaika 2,83 a

b) Aluetaloudelliset vaikutukset

108.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Energiaverot valtiolle

Maakaasu, 12/2020 Hake, 12/2020
Energiaverot valtiolle
Energiasisältövero 9,461 0 €/MWh
Hillidioksidivero 16,046 0 €/MWh
Huoltovarmuusmaksu 0,104 0 €/MWh
Yhteensä 25,611 0 €/MWh

Energiaveroja valtiolle 36994 0 €
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b) Aluetaloudelliset vaikutukset

118.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kunnallisverot vuoden 2019 verotuksen mukaan
 Paikallisesti tuotettu hake työllistää paikallisia yrittäjiä/työntekijöitä,

jotka maksavat kunnallisveroa
 Eri työvaiheissa yksi työntekijä, jonka bruttopalkka 33 000 €/a
 Tämä laitos tuo pienen osan työtä tuotantoketjuun
 Verojen laskennassa on huomioitu eri vähennykset ja työntekijän

palkasta pidätetyt lakisääteiset maksut sekä Taipalsaaren
kunnallisveroprosentti (21%)

 Tuotantoketjun eri työvaiheiden tuottavuus perustuu rankahakkeen
tienvarsihaketus ketjuun (Metla)

b) Aluetaloudelliset vaikutukset

128.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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b) Aluetaloudelliset vaikutukset

138.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Oletettu, että laitoshoidosta (7 €/MWh) 75% menee suoraan palkkoihin,
jolloin tästä syntyy kunnallisveroa 1 260 €/a

 Tuotantoketjussa suorien palkkojen osuus on n. 30%, jolloin tämän
laitoksen hakkeen tuotannosta syntyy kunnallisveroa 1 648 €/a

 Yritysten yhteisöveroa ei ole huomioitu
 Jos polttoaineena käytettävä hake tulee ulkomailta niin tuotantoketjun

aluetalousvaikutuksia ei synny

4. Johtopäätökset

148.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Pienkiinteistöille 4 000 €:n tuki, jos vaihtaa öljylämmityksen kaukolämpöön
 Aluetalousesimerkkinä pieni laitos ja isommassa laitoksessa vaikutukset suuremmat
 Pienessä laitoksessa verovaikutusta tärkeämpi asia on lämmön hinta kuluttajille
 Aluetalousvaikutuksia voi arvioida myös muilla menetelmillä. Tässä arvioitu

tuotantoketjun tuottavuuden ja työntekijöiden bruttopalkan perusteella
 Paikalliset esimerkit konkretisoivat asian päätöksentekijöille
 Työntekijöiden verovähennysten johdosta ei synny maksettavaa valtion veroa
 KEMERA-tuen mahdollista vaikutusta ei ole huomioitu
 Jos Kuivaketveleen lämpökeskuksessa polttoaine vaihdetaan maakaasusta hakkeelle

niin tuotannon hiilidioksidipäästöt laskevat 286 tonnia vuodessa
 Tulosten esitystapaa pitänee kehittää
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Kiitoksia mielenkiinnosta!

158.12.2020 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Yhteystiedot:

Mika Laihanen
p. 040 194 7819
mika.laihanen@lut.fi

Antti Karhunen
p. 040 487 7742
antti.karhunen@lut.fi
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Metsäenergiaa ja kaukolämpöä Kymenlaaksosta –webinaari 27.5.2021

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Mika Laihanen ja Antti Karhunen

Kaukolämmön ja metsäenergian
aluetaloudelliset vaikutukset

227.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen -hanke
2. Kaukolämmön kustannustekijät
3. Aluetalous esimerkkinä Kuivaketveleen lämpökeskus
4. Päästöoikeusmaksun vaikutus
5. Johtopäätökset

Sisällysluettelo

327.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Kaakkois-
Suomessa

 Toteutus aikataulu 1.5.2019 – 31.12.2021
 Toteutuksessa tiivistä yhteistyötä Metsäkeskuksen ja paikallisten

toimijoiden kanssa

1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

427.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

527.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Tavoite
 Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian

hyödyntämistä.
 Metsäenergiavarat mahdollistavat laajemman hyödyntämisen ja lisäksi alueella on

kohteita, joissa fossiilisia energialähteitä voitaisiin korvata paikallisella uusiutuvalla
energialla.

 Erityisesti tietoisuus metsäenergian aluetaloudellisista vaikutuksista motivoi uusia
toimijoita hyödyntämään metsäenergiaa laajemmin.

 Paikallisten aluetalousesimerkkien avulla voidaan kertoa metsäenergian
konkreettiset hyödyt alueelle ja tällaiselle tiedolle on akuuttia tarvetta alueella.

 Paikalliset positiiviset esimerkit aktivoivat ja vauhdittavat muutoksia siirryttäessä
fossiilisista energialähteistä uusiutuviin.

 Laajentunut metsäenergian käyttö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia haja-
asutusalueelle sekä vahvistaa olemassa olevia yrityksiä.

2. Kaukolämmön kustannustekijät

627.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kuva: www.solarthermalworld.org

 Kaukolämpö on kiinteistön
elinkaaren mittainen
lämmityspalvelu

 Kaukolämpö on
ympäristöystävällistä

 Kaukolämpö on turvallinen, helppo
ja huoleton

 Kaukolämmön teknologia on
älykkään yksinkertaista

 Kiinteistön arvo säilyy ja
kustannukset pysyvät kurissa

Lähde: Palveleva kaukolämpö, www.findhc.fi
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2. Kaukolämmön kustannustekijät

727.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kaukolämmön tuottaja
 Tuotantoteknologia
 Polttoaine
 Verkosto
 Kokoluokka
 Käyttö- ja kunnossapito
 Hyötysuhde
 Energiaverot
 Hallinnointi (laskutus yms.)

Kaukolämmön kuluttaja
 Liittymismaksu
 Laitteisto (kaukolämpövaihdin)
 Kaukolämmön hinta
 Kaukolämpölaskulla yleensä

perusmaksu, energiamaksu,
siirtomaksu ja arvonlisävero

 Energiatehokkuus ja
käyttötottumukset

3. Aluetalous ja Kuivaketveleen lämpökeskus

827.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

a) Muutosinvestoinnin kannattavuus?
b) Aluetaloudelliset vaikutukset?

12/2020K 5/2021K 5/2021K
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a) Muutosinvestoinnin kannattavuus

927.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Koko 400 400 kW
Polttoaine Maakaasu Hake
Tuotettu lämpö 1300 1300 MWh
Hyötysuhde 90 % 80 % %
Polttoainemäärä 1444 1625 MWh

813 m3
2031 i-m3

Polttoaineen hinta, 12/2020 70 27 €/MWh (alv. 0%)
21,6 €/i-m3 (alv. 0%)

Hakkeella käyttökuluja (kunnossapitoa) 7 €/MWh (alv. 0%)

Polttoainekustannus 101111 43875 €/a (alv. 0%)
Hakkeella käyttökuluja 0 11375 €/a (alv. 0%)
Kustannukset yhteensä 101111 55250 €/a (alv. 0%)

Paljonko hake on halvempi 45861 €/a (alv. 0%)

Uuden laitoksen investointi
Investointikustannus 125000 € (alv. 0%)
Korko 2 %

Investoinnin koroton takaisinmaksuaika 2,73 a
Investoinnin korollinen takaisinaika 2,83 a

Huom. Käytetty
laitos

b) Aluetaloudelliset vaikutukset

1027.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Energiaverot valtiolle

Maakaasu, 12/2020 Hake, 12/2020
Energiaverot valtiolle
Energiasisältövero 9,461 0 €/MWh
Hillidioksidivero 16,046 0 €/MWh
Huoltovarmuusmaksu 0,104 0 €/MWh
Yhteensä 25,611 0 €/MWh

Energiaveroja valtiolle 36994 0 €
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b) Aluetaloudelliset vaikutukset

1127.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kunnallisverot vuoden 2019 verotuksen mukaan
 Paikallisesti tuotettu hake työllistää paikallisia yrittäjiä/työntekijöitä,

jotka maksavat kunnallisveroa
 Eri työvaiheissa yksi työntekijä, jonka bruttopalkka 33 000 €/a
 Tämä laitos tuo pienen osan työtä metsäenergian korjuuketjuun
 Verojen laskennassa on huomioitu eri vähennykset ja työntekijän

palkasta pidätetyt lakisääteiset maksut sekä Taipalsaaren
kunnallisveroprosentti (21%)

 Tuotantoketjun eri työvaiheiden tuottavuus perustuu rankahakkeen
tienvarsihaketus ketjuun (Metla)

b) Aluetaloudelliset vaikutukset

1227.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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b) Aluetaloudelliset vaikutukset

1327.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Oletettu, että laitoshoidosta (7 €/MWh) 75% menee suoraan palkkoihin,
jolloin tästä syntyy kunnallisveroa 1 260 €/a

 Tuotantoketjussa suorien palkkojen osuus on n. 30%, jolloin tämän
laitoksen hakkeen tuotannosta syntyy kunnallisveroa 1 648 €/a

 Yritysten yhteisöveroa ei ole huomioitu
 Jos polttoaineena käytettävä hake tulee ulkomailta niin tuotantoketjun

aluetalousvaikutuksia ei synny

4. Päästöoikeusmaksun vaikutus

1427.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Päästöoikeusmaksun vaikutus polttoainekustannuksiin yli 20 MW:n
kaukolämpöverkostoissa

 Myös verotus vaikuttaa polttoainekustannuksiin

20 €/tCO2 40 €/tCO2 50 €/tCO2

Turve 7,6 €/MWh 15,2 €/MWh 19,1 €/MWh
Maakaasu 4,0 €/MWh 8,1 €/MWh 10,1 €/MWh
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5. Johtopäätökset

1527.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Pienkiinteistöille 4 000 €:n tuki, jos vaihtaa öljylämmityksen kaukolämpöön
− Suunnitteilla korotettu kotitalousvähennys vuosille 2022-2027

muutosinvestoinneille
 Aluetalousesimerkkinä pieni laitos ja isommassa laitoksessa vaikutukset suuremmat
 Pienessä laitoksessa verovaikutusta tärkeämpi asia on kaukolämmön hinta kuluttajille
 Aluetalousvaikutuksia voi arvioida myös muilla menetelmillä. Tässä arvioitu

tuotantoketjun tuottavuuden ja työntekijöiden bruttopalkan perusteella
 Paikalliset esimerkit konkretisoivat asian päätöksentekijöille
 Työntekijöiden verovähennysten johdosta ei synny maksettavaa valtion veroa

− Verotus tarkistetaan
 KEMERA-tuen mahdollista vaikutusta ei ole huomioitu
 Jos Kuivaketveleen lämpökeskuksessa polttoaine vaihdetaan maakaasusta hakkeelle

niin tuotannon hiilidioksidipäästöt laskevat 286 tonnia vuodessa

Kiitoksia mielenkiinnosta!

1627.5.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Yhteystiedot:

Mika Laihanen
p. 040 194 7819
mika.laihanen@lut.fi

Antti Karhunen
p. 040 487 7742
antti.karhunen@lut.fi
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Uusiutuvaa energiaa metsästä –webinaari 8.12.2021 klo 12.00-14.00
Suomen metsäkeskus

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Mika Laihanen ja Antti Karhunen

Kaukolämmön ja metsäenergian
aluetaloudelliset vaikutukset

28.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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2. Kaukolämmön kustannustekijät
3. Muutosinvestoinnin kannattavuus: Kuivaketveleen lämpökeskus
4. Aluetalousvaikutuksia esimerkkikohteissa:

− Perusteet
− Polttoaineen hankinta
− Työllistävyys
− Energiaverot
− Päästöoikeus

5. Johtopäätökset
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38.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Kaakkois-
Suomessa

 Toteutus aikataulu 1.5.2019 – 31.12.2021
 Toteutuksessa tiivistä yhteistyötä Metsäkeskuksen ja paikallisten

toimijoiden kanssa

1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

48.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio
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1. Bioenergiasta elinvoimaa aluetalouteen

58.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Tavoite
 Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tehostaa paikallisen metsäenergian

hyödyntämistä.
 Metsäenergiavarat mahdollistavat laajemman hyödyntämisen ja lisäksi alueella on

kohteita, joissa fossiilisia energialähteitä voitaisiin korvata paikallisella uusiutuvalla
energialla.

 Erityisesti tietoisuus metsäenergian aluetaloudellisista vaikutuksista motivoi uusia
toimijoita hyödyntämään metsäenergiaa laajemmin.

 Paikallisten aluetalousesimerkkien avulla voidaan kertoa metsäenergian
konkreettiset hyödyt alueelle ja tällaiselle tiedolle on akuuttia tarvetta alueella.

 Paikalliset positiiviset esimerkit aktivoivat ja vauhdittavat muutoksia siirryttäessä
fossiilisista energialähteistä uusiutuviin.

 Laajentunut metsäenergian käyttö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia haja-
asutusalueelle sekä vahvistaa olemassa olevia yrityksiä.

2. Kaukolämmön kustannustekijät

68.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kuva: www.solarthermalworld.org

 Kaukolämpö on kiinteistön
elinkaaren mittainen
lämmityspalvelu

 Kaukolämpö on
ympäristöystävällistä

 Kaukolämpö on turvallinen, helppo
ja huoleton

 Kaukolämmön teknologia on
älykkään yksinkertaista

 Kiinteistön arvo säilyy ja
kustannukset pysyvät kurissa

Lähde: Palveleva kaukolämpö, www.findhc.fi
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2. Kaukolämmön kustannustekijät

78.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Kaukolämmön tuottaja
 Tuotantoteknologia
 Polttoaine
 Verkosto
 Kokoluokka
 Käyttö- ja kunnossapito
 Hyötysuhde
 Energiaverot
 Hallinnointi (laskutus yms.)

Kaukolämmön kuluttaja
 Liittymismaksu
 Laitteisto (kaukolämpövaihdin)
 Kaukolämmön hinta
 Kaukolämpölaskulla yleensä

perusmaksu, energiamaksu,
siirtomaksu ja arvonlisävero

 Energiatehokkuus ja
käyttötottumukset

3. Muutosinvestoinnin kannattavuus:
Kuivaketveleen lämpökeskus

88.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

12/2020K 4-5/2021K 7/2021K
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Muutosinvestoinnin kannattavuus

98.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Koko 400 400 kW
Polttoaine Maakaasu Hake
Tuotettu lämpö 1300 1300 MWh
Hyötysuhde 90 % 80 % %
Polttoainemäärä 1444 1625 MWh

813 m3
2031 i-m3

Polttoaineen hinta, 12/2020 70 27 €/MWh (alv. 0%)
21,6 €/i-m3 (alv. 0%)

Hakkeella käyttökuluja (kunnossapitoa) 7 €/MWh (alv. 0%)

Polttoainekustannus 101111 43875 €/a (alv. 0%)
Hakkeella käyttökuluja 0 11375 €/a (alv. 0%)
Kustannukset yhteensä 101111 55250 €/a (alv. 0%)

Paljonko hake on halvempi 45861 €/a (alv. 0%)

Uuden laitoksen investointi
Investointikustannus 125000 € (alv. 0%)
Korko 2 %

Investoinnin koroton takaisinmaksuaika 2,73 a
Investoinnin korollinen takaisinaika 2,83 a

Huom. Käytetty
laitos

4. Aluetalousvaikutukset esimerkkikohteissa

108.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Perusteet:
 Kolme esimerkkikohdetta: lämpölaitokset 0,4 MW, 2,5 MW ja 30 MW
 Tuotantoketjun eri työvaiheiden tuottavuus perustuu tienvarsihaketus ketjuun (Metla)

− Motivan sivuilta löytyy kustannuslaskentaohjelmat
− Laskentaohjelmissa osin vanhoja lähtötietoja, mutta tuottavuudessa ei olennaisia

muutoksia
− Eri työvaiheiden käyttötuntituottavuus

 Eri työvaiheissa yksi työntekijä, jonka bruttopalkka 33 000 €/a
 Esimerkkikohteissa maakaasu korvattu puupolttoaineilla
 0,4 MW:n kohde: rankahake
 2,5 MW:n kohde: ranka-, kokopuu-, hakkuutähde- ja runkopuuhake
 30 MW:n kohde: ranka-, hakkuutähdehake ja kuori
 0,4 ja 2,5 MW:n kohteissa kuljetus vetoautolla (21,8m3, 55i-m3)
 30 MW:n kohteessa kuljetus täysperävaunuyhdistelmällä (44,4m3, 111i-m3)
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Tuotantoketju

118.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Polttoaineiden hankinta ja kustannukset

128.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Polttoainekustannukset Erotus

Teho Tuotettu lämpö Metsähake Maakaasu
Maakaasu-
metsähake

(MW) (MWh) (€/a) (€/a) (€/a)
0,4 1 300 35 559 101 111 65 552
2,5 11 394 311 659 886 200 574 541
30 132 874 3 634 495 10 334 644 6 700 150

 Taulukon laskelmissa metsähakkeen hinta 23,25 €/MWh ja maakaasun
70,00 €/MWh (alv. 0%), (Hintatiedot: Tilastokeskus)

 Laskelmassa käytetty hyötysuhde metsähakkeella 85% ja maakaasulla
90%

 Polttoainevaihdokset ovat olleet järkeviä, jotta paikallinen kaukolämpö
on saatu pidettyä kilpailukykyisenä kuluttajilla

11
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Metsähakkeen hinnan kehitys

138.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Lähde: Tilastokeskus, Kotimaisten polttoaineiden hinnat energiantuotannossa.

Puupolttoaineiden hankinnan työllistävyys

148.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Lämpökeskus 0,4 MW: hankinta 0,34 HTV ja operointi 0,26 HTV
 Lämpökeskus 2,5 MW: hankinta 1,75 HTV ja operointi 0,81 HTV
 Lämpökeskus 30 MW: hankinta 8,65 HTV ja operoinnilla ei vaikutusta
 Työllisyysvaikutus määritetty työvaiheen tuottavuuden ja suoran

palkkakustannuksen avulla
 Työllisyysvaikutus tarkoittaa välitöntä työllisyysvaikutusta

− Välillinen työllisyysvaikutus 50-100%
 Rankahakkeen hankinnassa työllisyysvaikutus on suurin ja

metsäteollisuuden sivutuotteilla pienin
 Pienimmällä laitoksella työllisyysvaikutus on suhteellisesti suurin
 Jos polttoaineena käytettävä hake tulee ulkomailta niin tuotantoketjun

aluetalousvaikutuksia ei synny

13
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Energiaverot valtiolle

158.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Puupolttoaineilla ei ole energiaveroja.

Verot Maakaasu, 12/2020
(€/MWh)

Energiasisältövero 9,461
Hiilidioksidivero 16,046
Huoltovarmuusmaksu 0,104
Energiaveroja valtiolle 25,611

Lämpölaitokset Maakaasu, 12/2020
(€/a)

0,4 MW 36 994
2,5 MW 324 178
30 MW 3 781 151

Päästöoikeiden hinnan vaikutus
polttoaineiden käyttökustannuksiin

168.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Päästökauppajärjestelmä kattaa yhteenlasketulta nimelliseltä
lämpöteholtaan yli 20 MW:n laitokset

Päästö-
oikeus Maakaasu Turve
€/tCO2ekv. €/MWh €/MWh

20 4,0 7,8
40 8,0 15,5
60 12,0 23,3

Päästövähennys*
tCO2/a

0,4 MW 286
2,5 MW 2 506
30 MW 29 232

* Verrattu maakaasuun
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5. Johtopäätökset

178.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

 Aluetalousesimerkkinä pieni laitos ja isommassa laitoksessa vaikutukset
suuremmat

 Pienessä laitoksessa verovaikutusta tärkeämpi asia on kaukolämmön hinta
kuluttajille

 Aluetalousvaikutuksia voi arvioida myös muilla menetelmillä. Tässä arvioitu
tuotantoketjun tuottavuuden ja työntekijöiden bruttopalkan perusteella

 Paikalliset esimerkit konkretisoivat asian päätöksentekijöille
 KEMERA-tuen mahdollista vaikutusta ei ole huomioitu
 Alueella käytetään edelleen maakaasua lämmöntuotannossa
 Lähivuosina turpeen käytön merkittävä väheneminen lisää metsäenergian

kysyntää
 Pienkiinteistöille 4 000 €:n tuki, jos vaihtaa öljylämmityksen kaukolämpöön

− Suunnitteilla korotettu kotitalousvähennys vuosille 2022-2027
muutosinvestoinneille

Kiitoksia mielenkiinnosta!

188.12.2021 LUT-yliopisto / Bioenergian laboratorio

Yhteystiedot:

Mika Laihanen
p. 040 194 7819
mika.laihanen@lut.fi

Antti Karhunen
p. 040 487 7742
antti.karhunen@lut.fi
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