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Aluelämpölaitosten polttoainejakauma ja investointitarpeet 

sekä metsäenergiatase Etelä-Pohjanmaalla 

 

 

Kuva 1. Aluelämpölaitosten käyttämät polttoainemäärät (GWh) Etelä-

Pohjanmaalla vuonna 2019, yhteensä 2704 GWh (Suomen metsäkeskus). 

 

Taulukko 1. Puuenergian potentiaali, käyttö ja tase Etelä-Pohjanmaalla (Suomen 

metsäkeskus & Luke). 

 

Käyttämätöntä puuenergiapotentiaalia on maakunnassa yhteensä noin 1635 GWh. 
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Kuva 2. Aluelämpölaitosten investointitarpeet (milj. €) vuosina 2021 - 2040, 

yhteensä 285 milj. € (Suomen metsäkeskus).  

Tarkastelua 

- Turpeen osuus on 62 % (1674 GWh) aluelämpölaitosten polttoainejakaumasta 

(kuva 1). 

- Aluelämpölaitosten mukaan nuorista metsistä korjattava energiapuu sisältää 

sekä pienpuuta että kuitupuun mitat täyttävää runkopuuta. 

- Käyttämätöntä puuenergiapotentiaalia on maakunnassa yhteensä noin 1635 

GWh (taulukko 1). 

- Käyttämättömästä puuenergiapotentiaalista lähes 80 % muodostuu 

kuitupuupotentiaalista ja loput hakkuutähteistä sekä kannoista (taulukko 1). 

- Laskelmassa metsäteollisuuden kuitupuun käyttö on huomioitu nykyisellä 

käyttömäärällä ja metsäteollisuuden tulevat investoinnit voivat lisätä kuitupuun 

teollista käyttöä, joka pienentää vastaavasti laskelman mukaista 

kuitupuupotentiaalia (taulukko 1).  
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- Osa aluelämpölaitoksista on rakennettu teknisesti jyrsinturpeen käytön varaan 

ja laitokset vaatisivat merkittäviä investointeja, mikäli ne muutettaisiin 

vaihtoehtoisille polttoaineille. 

- Kyselyssä nousi esiin suunnitelmia mm. sähkökattila, savukaasupesuri ja 

lämmöntalteenottolaitteiston investoinneista. 

- Puun polttokäytön nopea lisääntyminen saattaa vaikuttaa puun hintaan ja 

tuontipuunpuun lisääntyvään käyttöön. 

- Lämpölaitokset toivovat suoraa tukea laitosinvestointeihin muutettaessa 

turvelaitoksia korvaaville polttoaineille ja energiansäästöinvestoinneille esim. 

savukaasupesurit. 

- Aluelämpölaitoskysely tehtiin haastattelemalla yhteensä 23 kpl maakunnassa 

toimivaa lämmöntuotantoyritystä, joiden hoidettavana oli yli 50 lämpölaitosta. 

 

Lähteet 

Suomen metsäkeskus 2021. Maaseudun muuttuva energiantuotanto -hankkeen 

kyselytutkimus aluelämpölaitoksille 2021.  

Luonnonvarakeskuksen tilastotietokanta 2021. 
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