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Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaus: metsäenergia
Luettavanasi on Suomen metsäkeskuksen uusi toimialakohtainen
tulevaisuuskatsaus.
Tulevaisuuskatsauksissa valotetaan toimintaympäristömuutoksia ja arvioidaan
niiden merkitystä liiketoimintamahdollisuuksille.
Ensimmäinen tulevaisuuskatsaus on laadittu metsäenergiatoimialalle, jonka
toimintaympäristössä on poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja muutoksia.
Tässä metsäenergian kannalta keskeiset ajankohtaiset asiat:
•
•
•
•

•

Huoltovarmuuden kannalta kotimainen puu on tärkeässä
roolissa.
Valtio on tarjoamassa lisäkannustimia ja pienpuun korjuun
kemera-tukea esitetään nostettavaksi.
Nuorten kasvatusmetsien hoitoon ja pienpuun keruuseen
on tarjolla monenlaista tukea.
Metsäalan yrittäjä voi ostaa Metsäkeskukselta
metsänomistajien yhteystietoja oman työnsä
markkinointiin.
Potentiaaliset korjuukeskittymät löytyvät aiempaa
ketterämmin Metsäkeskuksen karttojen avulla.

Kirjoittajat:

Risto Mulari, yrityspalvelujen asiantuntija
Kyösti Turkia, bioenergian ja biotalouden asiantuntija
Arto Pulkkinen, asiakasneuvoja, yritykset
Veli-Pekka Kauppinen, asiakasneuvoja, yritykset
Marko Ämmälä, yrityspalvelujen päällikkö
Metsäkeskuksen yrityspalvelut, metsäenergiatiimi

Verkossa:

www.metsakeskus.fi/asiointi/yrityspalvelut
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1 Metsäenergia huoltovarmuuden ja kestävyyskriteerien
puristuksessa
Suomen energiahuoltovarmuus näyttää huolestuttavalta. Pakotteet Venäjän
24.2.2022 aloittaman hyökkäyssodan takia saattavat johtaa sähkön, öljyn ja
kaasun Venäjän tuonnin loppumiseen koko EU:n alueella. Tämä lisäisi
metsäenergian käyttöä lämmöntuotannossa enemmän kuin jo pelkän hakkeen
tuonnin lopettaminen merkitsee.
Kotimaisen metsäenergian tulisi korvata vähimmillään Venäjältä tuotavan hakkeen
käyttö. Haasteita ovat omistajien ja ostajien kiinnostus nuorten metsien hoitoon,
kohonneet polttoainekustannukset ja työvoiman sekä korjuu- ja kuljetuskaluston
riittävyys. Lämpölaitosten raaka-aineen toimitusketjut avaavat niille toimijoille
kasvun mahdollisuuksia, jotka saavat logistiikan toimimaan nopeasti ja
luotettavasti.
EU on laatimassa uutta ohjeistusta siitä, milloin metsäenergia voidaan katsoa
ilmastoneutraaliksi. Nk. RED II ja RED III -direktiivien kestävyyskriteerien
täyttyminen on ehtona bioenergian laskennalliselle nollapäästöisyydelle ja
kannattavalle käytölle. EU haluaa varmistaa, että energiapuu on lähtöisin
kestävästi hoidetuista metsistä.
Metsäenergian käytön tulevaisuutta on poikkeuksellisen haastavaa ennakoida.
Yhtäältä voimistuva EU sääntely voi hidastaa metsäenergian käytön kasvua.
Toisaalta kysynnän lisääntyminen jouduttaa kasvua. Ratkaisevaa on, kuinka EU:n
energiahuolto rakennetaan tulevaisuudessa. Selvää lienee, että riippuvuutta
Venäjän energiasta puretaan voimakkaasti. Suomen pakkasissa puuta poltetaan
aiempaa enemmän.
Anssi Niskanen
elinkeinojohtaja
Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus • Vaihde p. 029 432 400 • Asiakastuki p. 029 432 409, asiakastuki@metsakeskus.fi • metsakeskus.fi

4(5)

2 Tuontipuun korvaaminen työllistää yrittäjiä
Metsää ja puuta kyllä Suomessa riittää, mutta miten nopeasti saadaan
hankintaketjut perustettua, metsänomistajat myymään riittävästi puuta ja mistä
tekijät kaikelle tälle? Suomesta löytyy energiapuuhakkuisiin soveltuvia nuoria
kasvatusmetsiköitä, joista energiapuuta on järkevää korjata. Metsäkauppa
metsänomistajan aikeesta kuivaksi energiapuuksi vie aikansa ja ketjuun tarvitaan
tekijöitä hakkuukoneyrittäjistä hakkuriyrittäjiin.
Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä lämpöhuollon polttoaineen turvaamiseksi
maa- ja metsätalousministeriö esittää kestävän metsätalouden rahoituslain
mukaisten tukiehtojen muuttamista. Muutosten tavoitteena on lisätä nuorissa
metsissä toteutettavien hoitotöiden määrää ja samalla myös hoitotöiden
yhteydessä kerättävän pienpuun määrää.
Nuoren metsän hoitotukea esitetään korotettavaksi 20 eurolla hehtaaria kohden,
jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tuen määrä olisi näillä kohteilla
muutoksen jälkeen 450 euroa hehtaarilta.
Metsäkeskuksen johdolla toteutettiin vuonna 2021 Tule metsään! -kampanja, jossa
erilaisin keinoin aktivoitiin metsäenergiamarkkinoita. Metsäkeskus jatkaa
metsänomistajien aktivointia myös kuluvan vuoden aikana Energiaa metsästä nimellä. Tämä tulee akuuttiin tarpeeseen.
Metsäalan yrittäjät ovat nyt paljon vartijoina. Viime kädessä on kyseessä Suomen
huoltovarmuus.
Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivan lämpöpoolin valmiuspäällikkö Hille
Hyytiän mukaan venäläisen energiapuun korvautuminen nopealla aikataululla
lisää kiinteiden puupolttoaineiden kysyntää kaikkialla Suomessa. Kysynnän
merkittävä kasvu asettaa vaatimuksia kotimaisen metsähakkeen mobilisoinnille ja
logistiikalle. Metsäalan yrittäjillä on tässä kokonaisuudessa merkittävä rooli.
Jos unohdetaan hetkeksi sodan aiheuttama kriisi ja sen seurauksena äkillisesti ja
voimakkaasti kohonneet energian ja polttoaineiden hinnat, metsäalan ja sen
tekijöiden rooli nousee merkittäväksi tässä suuressa murroksessa. Ei ole
näkyvissä, että Suomeen tuotaisiin puuta Venäjältä. Kotimaisen puuraaka-aineen
arvo todennäköisesti nousee lähitulevaisuudessa. Metsänomistajat saavat
parempaa kantorahatuloa myös energiapuuleimikoista.
Metsäalan yrittäjille löytyy töitä entistäkin enemmän. Tarvitaan puunostajia,
leimikonsuunnittelijoita, koneurakoitsijoita, hakeurakoitsijoita, puutavaraautoyrittäjiä ja lämpöyrittäjiä. Ja pitkällä aikavälillä toimeliaisuus metsissä näkyy
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toivottavasti myös kasvavissa metsien hoitomäärissä. Tämä tietenkin vain, jos
metsänomistajien maksuvalmius pysyy hyvällä tasolla. Tähän me uskomme.
Energiapuun kysynnän kasvaessa myös luonnonhoidon merkitys korostuu
entisestään. Katso vinkkejä käytännönläheisiin luonnonhoidon toimenpiteisiin
Metsäkeskuksen tuottamalta videolta.
Marko Ämmälä

3 Yrittäjä - hyödynnä metsänomistajien yhteystiedot
markkinoinnissa
Yritykset ja palveluntarjoajat voivat tehdä Metsäkeskukselle tietoluovutuspyynnön
metsänomistajien yhteystiedoista. Näitä yhteystietoja voi käyttää hyväksi, kun
markkinoi omia palveluitaan metsänomistajille. Yhteystietoja voidaan käyttää
kirjeitse ja puhelimitse tapahtuvaan metsäpalveluiden markkinointiin.
Tehokkaimpaan tulokseen päästään molempien yhdistelmällä.
Yhteystietojen hakua voi rajata oman toiminnan kannalta mahdollisimman
sopivasti. Esimerkiksi Pihtiputaalla toimiva energiapuun ostaja voisi hakea
lähialueeltaan energiapuuleimikoita omistavien metsänomistajien yhteystietoja
seuraavilla kriteereillä:
1. Metsän sijaintikunta: Pihtipudas, Keitele, Kinnula.
2. Hakukriteeri 1: Tilalla vähintään kaksi hehtaaria nuoren metsän hoitotöitä tai
ensiharvennuksia.
3. Hakukriteeri 2: Leimikon tiheys ennen hakkuuta 75 m3/ha - 180 m3/ha.
Monet metsäalan toimijat ovat käyttäneet mahdollisuutta tuloksellisesti. Yksi
tyytyväinen asiakas on puupolttoainepäällikkö Hannu Honkanen Neova Oy:ltä.
-

Olemme ottaneet metsänomistajien yhteystietojen haun Metsäkeskuksen
metsätietojärjestelmästä osaksi puukauppapalveluidemme markkinointia.
Olen kokenut yhteistyön Metsäkeskuksen kanssa jouhevaksi ja lopputulokset
ovat olleet oiva ja toimiva lisä meille sopivien kohteiden markkinoille
päätymisen näkökulmasta, Honkanen kertoo.

Tietoluovutuspyyntö kannattaa tehdä Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvällä
pdf-lomakkeella turvapostin kautta.
Palvelu on maksullinen: Perusmaksu on 150 euroa ja lisämaksu 0,10 euroa/yhden
maanomistajan yhteystiedot. Eli esimerkiksi 500 metsänomistajan yhteystiedot
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maksavat 200 euroa. Luovutettavien yhteystietojen maksimimäärän voi ilmoittaa
hakukaavakkeella.
Yhteystietojen tietoluovutus pohjautuu lainsäädäntöön.
Arto Pulkkinen

4 Näin paikallistat energiapuukohteet
Energiapuun hankinnan kohdentaminen isompiin keskittymiin on yksi keino
parantaa kannattavuutta. Metsäkeskus on tuottanut metsävaratiedon pohjalta
karttapalvelun edistämään energiapuun saatavuutta ja metsänhoitopalveluiden
markkinointia. Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalvelu löytyy
Metsäkeskuksen verkkosivuilta.
Metsänomistajien kannustaminen ja aktivointi nuoren metsän hoitoon ja
energiapuun liikkeelle saamiseen ja yhteinen viestintä asiaa koskien on nyt
erityisen tärkeää. Kemera-tuki lisää metsänomistajan näkökulmasta katsottuna
nuoren metsän hoidon kannattavuutta ja kannustaa hoitotöiden liikkeelle
laittamiseen.
Myös korjuuyrittäjien ja puunhankkijoiden kannattaa hyödyntää tuki soveltuvilla
kohteilla ja kertoa metsänomistajille, että tukivaroja on hyvin saatavilla. Maa- ja
metsätalousministeriö on varannut tukivaroja nuoren metsän hoitoon 36,3
miljoonaa euroa ja taimikoiden varhaishoitoon 7 miljoonaa euroa kuluvalle
vuodelle.
Nuoren metsän kunnostusten yhteydessä tehtävää pienpuun korjuuta on
tavoitteena tukea reilulla 43 000 hehtaarilla, jolta energiapuuta kertyy runsaat 2
miljoonaa kuutiota. Nuorten metsien pienpuun korjuun lisäämiselle on
maakunnissa hyvin mahdollisuuksia.
Nykyinen nuoren metsän hoidon kemera-tuki on näillä näkymin loppumassa
kesällä 2023 ja parhaillaan valmistellaan uutta Metka-kannustejärjestelmää.
Toimintaympäristön muutos on nopeaa ja nuoren metsän hoitoon sisältyvä
pienpuun talteenoton tuki on näillä näkymin säilymässä myös tulevassa
kannustejärjestelmässä. Lisätietoja nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun
kemera-tuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.
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Kartat: Energiapuun korjuuseen soveltuvat kuviokeskittymät ja pienpuun keruun
intensiteetti suhteessa mahdollisuuksiin

Energiapuun korjuuseen soveltuvat kuviokeskittymät -kartalla (vasemmalla)
kuvataan energiapuun korjuuseen soveltuvia kuvioita, jotka ovat korkeintaan 250
metrin etäisyydellä toisistaan. Karttaan voi tutustua tarkemmin Metsäkeskuksen
verkkosivujen kautta.
Pienpuun keruun intensiteetti suhteessa mahdollisuuksiin -kartassa (oikealla)
esitetään maakunnittain toteutunutta pienpuun keruuta suhteessa
mahdollisuuksiin. Vähiten pienpuuta suhteessa keruun potentiaaliin on korjattu
Pohjois-Karjalassa (6 %) ja Etelä-Karjalassa (10 %), eniten taas Etelä-Pohjanmaalla
(59 %) ja Päijät-Hämeessä (50 %).
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5 Lisää työtä metsään, haketerminaaleihin ja lämpölaitoksiin
Turpeen käytön alasajo ja kivihiilen käytöstä luopuminen ovat lisänneet nopeasti
metsähakkeen kysyntää. Metsähakkeen käyttö kasvoi neljänneksellä viime vuonna,
ja metsähaketta käytettiin viime vuonna lämpö- ja voimalaitoksilla ennätysmäärä,
9,4 miljoonaa kuutiometriä.
Harvennusten pienpuuta käyttömäärästä oli 5,8 miljoonaa kuutiota ja
uudistusalojen hakkuutähteitä 2,7 miljoonaa kuutiota. Järeää runkopuuta
käytettiin 0,6 miljoonaa kuutiota ja kantomursketta 0,3 miljoonaa kuutiota.
Harvennusmetsistä energiaksi korjatun puun määrä kasvoi kolmanneksella
edellisvuodesta. Harvennusten pienpuu on karsittua rankaa ja pieniläpimittaista
kuitupuuta sekä karsimatonta kokopuuta. Energiaksi korjataan myös järeämpää
kuitupuuta myöhemmiltä harvennuksilta ja uudistusaloilta paikallisen
kilpailutilanteen ja lämpölaitosten kysynnän mukaan.
Metsähakkeen käyttömäärästä Venäjältä tuotua energiahaketta on ollut noin 1,5
miljoonaa kiintokuutiometriä, joka on kattanut viidenneksen Suomen lämpö- ja
voimalaitosten hakkeen vuotuisesta tarpeesta.
Metsäenergian käytön kehitystä on haasteellista ennustaa, mutta selvää on, että
tarvitsemme kestävästi tuotettua metsäenergiaa tuontipolttoaineiden
korvaamiseen kasvavia määriä lähivuosina. Puupolttoaineiden kysyntä
energiantuotantolaitoksilla nousee eri arvioiden mukaan 6,4–8,3 milj. kuutiota
nykytasolta vuoteen 2030 mennessä. Metsähakkeen kehitykseen vaikuttaa muiden
kiinteiden sivutuotteiden saatavuus ja turpeen korvautuminen muilla uusiutuvilla
sekä energiatehokkuuden parantuminen tuotantolaitoksilla.
Puu tarvitsee rinnalle turvetta lämpövoimaloissa, ja turpeen käyttö on vähentynyt
jo monilla käyttäjillä tekniseen minimiin ajatellen sähkön ja lämmön
yhteistuotantoa. Turpeen käyttö vähenee tänä vuonna noin 6 TWh tasolle, kun
vielä v. 2020 turvetta käytettiin 11 TWh.
Puupolttoaineiden lisätarpeeksi Bioenergia ry arvioi kuluvalle vuodelle 4–5 TWh ja
osa tästä määrästä on suoraan metsästä polttoon hankittavaa energiapuuta.
Energiapuun saatavuuden, hankinnan kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden
parantaminen on yhteisenä haasteena kotimaisen energiapuun liikkeelle
saamisessa.
Nuorten metsien käsittelyjen ja korjuun työmenetelmien kehittämiselle on nyt
tilausta ja yrittäjien tarjoamille korjuuratkaisulle tarvetta, kun energiapuun
kysyntä kasvaa. Toisaalta kallistuvat polttoaineet ovat tuoneet merkittävän
kustannushaasteen, jonka tulee näkyä taksoissa ja toimitetun metsähakkeen
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hinnassa. Nuoriin metsiin tarvitaan kohteille soveltuvia korjuumenetelmiä ja
korjuukalustoa korjuutyön metsänhoidollisen laadun turvaamiseksi.
Kyösti Turkia
Metsähakkeen käytön kehitys, miljoonaa kuutiota/vuosi
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0

Metsähakkeen käyttö lisääntyi jo viime vuonna merkittävästi. Kuluvan vuoden aikana
päästään mahdollisesti 12 miljoonaan kuutiometriin.

6 Metsäkeskuksen yritysneuvonnan yhteystiedot
Metsäkeskuksen yritysneuvojat auttavat mielellään, jos kaipaat lisätietoa
esimerkiksi energiapuukohteiden korjuukeskittymistä tai metsänomistajien
yhteystietojen luovutuksesta.
•

Yritysneuvojien yhteystiedot (pdf)
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