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Metsästä energiaa 
Kestävän kehityksen kuntatilaisuus 
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Metsästä energiaa  

• Metsä- ja puuenergia Suomessa 

• Energiapuun korjuukohteet 

• Bioenergia Asikkalassa 

• Energiapuun näkymiä 
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Metsäenergia 

• Metsäenergialla tarkoitetaan kaikkea 

puuperäistä metsästä saatavaa energiaa. (Wikipedia) 

• Puubiomassa ohjautuu suoraan metsästä energian 

tuotantoon  

• Sisältää monenlaisia bioenergiajakeita kuten  erilaiset 

hake, pilke, halot  

• Käytetään pääosin lämmön ja CHP-sähkön tuotantoon 

• Tärkeimmät puuperäiset polttoaineet ovat  

 -metsähake,  

 -kuori ja puru  

 -kemiallisen metsäteoll.sivutuotteet (esim. mustalipeä)  
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Energian kokonaiskulutus Suomessa 

energialähteittäin  1980 – 2012 (Metla) 

Kokonaiskulutus yhteensä n. 380 TWh ( 380 mrd kWh) = 1370 PJ 

Uusiutuvan energian osuus on n. 30% eli n. 114 TWh 
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Puupolttoaineiden käyttö Suomen voima- ja 

lämpölaitoksissa v. 2000-12  (milj. m3 ) (Lähde Metla) 
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Lämpö- ja voimalaitosten käyttämän metsähakkeen käytön kehitys 2000-12  

1.000 k-m3  hakkeen alkuperän mukaan (Metla) 
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Metsästä energiaa 
 

 

• Energiapuukohteet:  

 

• 1. Nuorten metsien hoitokohteet  

• 2. Latvusmassat ja hakkuutähteet hakkuualoilta  

• 3. Kantojen nosto hakkuualoilta 

• 4. Ainespuuksi kelpaamaton puu hakkuista 

• 5. Pilkepuu 
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Biomassakertymät eri puulajeilla 
(päätehakkuuikäisessä puustossa) 
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1. Nuoren metsän hoito 
 

• 1. Nuorten metsien käsittely 
           

    Taimikonhoito (4-8m) 

• Taimikonhoidossa ei juurikaan kerätä energiapuuta 

 

• Ensiharvennus (10-14m) 

• Metsänhoidollinen toimenpide, jossa toimitaan kasvatettavaksi 
jätettävän puuston ehdoilla. Energiapuuta kertyy, jos on 
kertyäkseen. 

• Tavoitteena elinkelpoinen kasvuisa metsä, joka tuottaa laadukasta 
ainespuuta. =>Energiapuun tuotannolla ei hyvää tal. tulosta mo:lle. 

• Ensiharvennuksen tulot metsänomistajalle vähäisiä. 

 

• Mikäli taimikko on aikanaan hoidettu ohjetiheyksiin  => ep-saanto 
nuoren metsän hoidossa/ensiharvennuksessa on pientä. 

 

• Hoidetut metsät tuottavat pääasiassa ainespuuta. 

• Tukkipuun hakkuutulot ovat n. 70%  ja kuitupuun n. 25 % kaikista 
bruttopuunmyyntituloista.  
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Nuoren metsän hoito 

• Mikäli varhaisvaiheen hoitoa ei tehty tai tehty kevyesti => potentiaalinen  
energiapuukohde (näitä kohteita riittää kaikkialla) 

 

• Nuoren metsän hoito on välttämätöntä laadukkaan tukkipuuston 
aikaansaamiseksi 
 

• Kertymät vaihtelevat kohteesta riippuen 30m3 - jopa 100m3/ha 

• Energiapuun korjuuseen voi nmh-kohteilla saada Kemera-tukea enint. 7 €/k-m3 

 

• Pienpuu on mieluisaa energiapuuta lämpölaitoksille 

 

 

• v.2012 Suomessa käytettiin n. 3,6 milj k-m3 pienpuuta 

     lämpölaitosten polttoaineena (Lähde Metla) 

 

2014 Metsästä energiaa         Olli-Pekka Koisti Sivu 11 



2.Latvusmassat ja hakkuutähteet  
 

• Kun ainespuu korjattu talteen => 

 

• Latvusmassoja ja hakkuutähteitä  kerätään mh-suositusten mukaan vain 
päätehakkuilta ja runsasravinteisilta mailta (minimi kuivahko kangas) 

 

• => Mikäli kuusikossa ainespuukertymä n.300 k-m3 > niin latvusmassoja 
kertyy n.180 i-m3/ha  (90 k-m3)  männikössä (45 k-m3) ( kuusikosta n. 10 
omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta vastaava määrä)  

 

•  Osa latvusmassoista (n. 1/3) jätetään keräämättä ravinnekadon 
välttämiseksi. 

• Neulasten ravinnesisältö suuri  => neulasten varistaminen  ja 
hakkuutähteiden kuivattaminen osittain jo palstalla suotavaa => ”ruskeana 
korjuu” 
 

• Puun ravinteista on n. 1/3 runkopuussa, 

 2/3 hakkuutähteeksi jäävässä 

 latvusbiomassassa, oksissa ja neulasissa. 
 

• 2012 käytettiin  hakkuutähteitä n. 2,6 milj k-m3 polttoaineena.  
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3. Kantojen nosto 

 
• Vain päätehakkuualoilta. 

 -Pieniä kantoja ei nosteta <15 cm 

 -Myös osa isommista kannoista kannattaa jättää nostamatta 20-30 

 kantoa/ha (monimuotoisuuden säilyminen) 

 -Lahoja ja kuivia kantoja ei kerätä lainkaan 

 -Sovelias erityisesti juurikäävän saastuttamilla alueilla 

 -Sovelias paremmilla kuin kuivilla kankailla - Ei sovelias savimailla  

 -Helpottaa osaltaan metsänviljelyä ja parantaa taimettumista ( myös 

 hieskoivun) => Lisää taimikonhoitotyötä 

 

• Kantopuukertymä on yleensä n.100-150 i-m3 /ha =>120-150 MWh  

 

• Kannot halkaistaan nostettaessa ja esikasataan palstalle =>kerätään 

tienvarsivarastolle korkeaksi tuulettuvaksi kasaksi, missä ne kuivuvat 1-2 vuotta 

 

• 2012 käytettiin  n.1,09 milj. k-m3 kantoja ja juurakoita polttoaineena  
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4. Ainespuuksi kelpaamaton puu hakkuista 

energiapuuksi 

 
• Tyvilahoinen  järeä puusto 

• Muodoltaan tai laadultaan ainespuuksi soveltumaton puuaines 

• Kuolleet puut ( esim. hyönteistuhoalueet) 

• Järeä runkopuu halutuinta energiapuuta! 

• Varsinaiset lahopuut syytä jättää metsään eliöstöä rikastuttamaan 
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5. Pientalojen polttopuu =>pilkepuu 

 

• Pientalojen polttopuun käyttö 2012 oli n. 6,7 miljoonaa k-m3 

• Se on lähes 10% Suomessa vuosittain käytetystä kotimaisesta 
raakapuusta.  
 

 

• Polttopuusta on raakapuuta 5,4 ja erilaista jätepuuta 1,3 miljoonaa k-m3. 

• Kaupallinen pilke on useimmiten tehty kuitupuukokoisesta koivusta  

 

• Keskimäärin polttopuuta kuluu 4,6 k-m3/talous vuodessa.  

 

• Polttopuun osuus pientalojen lämmitysenergiasta on n. 40%. 
(lähde:Tilastokeskus) 

 

• Pientaloissa käytetyn polttopuun energiasisältö kaudella 2007/2008  oli 
15 TWh. Se vastasi n. 4 prosenttia Suomen vuoden 2008 
energialähteiden kokonaiskulutuksesta ja 18 prosenttia kaikesta 
käytetystä puuenergiasta. 

• Klapimarkkinoista lisää osoitteessa  www.halkoliiteri.com 
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Puusta energiaa 
• 1 kiinto-m3 puuta => n. 2 MWh energiaa(laskennallinen arvo) 

• 1 i-m3 haketta => n. 0,8 MWh energiaa 

• 1 i-m3 klapeja vastaa n. 100 litraa kevytp-öljyä 

• 1 i-m3 kuivia klapeja => n.1 MWh energiaa 

• 200 kg puupellettiä => 1 MWh energiaa 

• Omakotitalo kuluttaa vuodessa n. 15-25 MWh energiaa 

lämmitykseen (uudet talot vähemmän) 

• Puun kosteus on suurin tekijä, mikä vaikuttaa puun 

energiasisältöön.  

• Poltettavan puun kosteus miel. alle 30% =>  vrt. tuore puu 

n. 50 - 60% 
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Puusta energiaa 
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Energiasisältö 20% käyttökosteudella 
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Asikkalassa hyvät edellytykset metsäenergian 

käytön ja tuotannon lisäämiseksi 
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Asikkalassa hyvät edellytykset metsäenergian 

käytön ja tuotannon lisäämiseksi 

• Asikkalassa on runsaasti hyväkasvuisia metsiä 

• Paljon hakkuumahdollisuuksia 

• Kun tehdään hakkuita, on mahdollisuus saada energiapuuta! 

• Metsäenergialla on merkittävä työllisyysvaikutus:  

• Välitön työllisyysvaikutus 2 - 10 htv/ 10.000 m3 ep (menetelmästä 

riippuen, pienpuu työllistää eniten) 

• Lisäksi välillinen työll.vaikutus 1- 2 htv/ 10.000 m3 ep 

• Metsäenergian aluetaloudelliset vaikutukset ovat huomattavat 

• Metsäenergian käytöllä parannetaan nuorten metsien hoitoa! 

• Tulevaisuuden tukkipuumetsät rakennetaan jo nuorena 
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Asikkalassa hyvät edellytykset metsäenergian 

käytön ja tuotannon lisäämiseksi    
(1MWh on ~ n. 0,5 k-m3 puuta) 
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Energiapuun käytön näkymiä tulevaisuuteen 

• Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ilmastotalkoisiin/päästöväh.tavoitteisiin.  

• Uusiutuvien biopolttoaineiden käyttö on kestävän kehityksen periaatt. mukaista.  

• Energiantuotannon kotimaisuusaste lisääntyy, jolloin tarve fossiilisten 

polttoaineiden käytölle ja tuonnille vähenee. 

• Nykyään Suomi ostaa n. 70% tarvitsemastaan energiasta ulkomailta (8 mrd €/v) 

• Kotimaisen alueellisen energiaraaka-ainepotentiaalin hyödyntäminen parantaa 

työllisyyttä erityisesti maaseudulla ja luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle 

• Se parantaa alan teknologiaosaamista ja lisää laitevientiä 

• Edistää metsien hoitoa ja turvaa myös teollisen ainespuun tulevaa laatua 

• Energiapuu on Suomen merkittävin hyödynnettävä uusiutuvan energian lähde.   

• Suomen metsät kasvavat vuosittain n. 104 milj m3 puuta, josta hyödynnetään n. 

70 milj m3  

• Metsähakkeen lisäys käyttötavoite=>  8,5 milj m3=> 13,5 milj. m3:iin v.2020 

mennessä. 
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Kuva: T Takalo-Eskola 

Sivu 23 


