
615 000 pinokuutiota klapia: siita 20 pro

senttia kulkee pilkeyrittajien kautta. Yksi 

uusi innostaja on ollut vuoden verran toi

minut Polttopuuterminaali Tulikoivu, joka 

valittaa polttopuun tekoon keskittyvien 

yrittajien puut. 
- Yrittamisen mahdollisuuksia on pal

jon, mutta ei ehka vain perinteisella kon

septilla, Karppinen terottaa ja kehottaa 

kaupallistamaan. - Tarkeaa on tuoda esille 

myos palveluita polttopuun ymparilla. 

Klapia on viety Norjaan, mutta myos 
Keski-Eurooppa kiinnostaa uskalikkoja. Sa
vossa toimiva Puhku Oy on koonnut EU

hankkeen alle parikymmenta yrittajfa. 

Syyskuussa lahtee ensimmainen koerekka 

Ranskaan, kertoo Veikko Tuppurainen 
Puhku Oy:sta. 

Kannattaako vienti? Tuppurainen sa

noo, etta hintaa on vaannetty puoli vuotta, 

ja nyt se alkaa olla tyydyttavalla tasolla. Sen 

tarkempia euroja ei savolaiselta heru. 
- Ei huono. Euroja saa paremmin kuin 

huonolla sahatavaralla, Tuppurainen kier

taa savolaisittain. 

Puupelletti tulee kaukana klapien taka

na. Puuenergia ry:n Tage Fredriksson 
kertoo, etta jos meilla on nyt noin 4000 
pelletin kayttajaa, niin Ruotsissa pelkas

taan vuonna 2004 kayttajamaara kasvoi 15 
000:lla pientaloudella. Fredriksson arvelee, 

etta meilla luotetaan liikaa siihen, etta sah

kon ja oljyn hinta motivoi kuluttajaa. Mi

nisterien suulla annetut tukilupaukset pel

lettiin siirtyjalle ovat toimineet hidastaja
na: laiteinvestoinnit jamahtivat kuin sei

naan. 
- Kuluttaja on fiksu. Jos tukea on odo

tettavissa, niin on parempi odottaa. 

Kehityspaallikko Markku Paananen 
Jyvaskylan Teknologiakeskuksen Benet

bioenergiaverkostosta uskoo, etta esteena 

on ollut ihan kaytannon ongelmia. 

- Taloihin ei ole ollut pellettilammitys
ta helppo toteuttaa, kun ei ole teknista 

tilaa. Nyt vasta talovalmistajat ovat heran

neet. 
- Toinen puute on, etta ei ole ollut lii

teria, jossa sailyttfa polttopuuta. Jos on 

miljoona tulisijaa, niin kun pakkasilla jokai-

sessa poltetaan motti halkoja, niin kerralla 

menisi miljoona kuutiota puuta, Paananen 

laskee. 
Paanasen mukaan varaa muutokseen 

olisi, silla nykyisilla hinnoilla Keski-Suo

messa ostetaan lammitysoljya yksityismet

sien puunmyyntitulojen verran vuodessa. 
- Eli kaytetaan kantorahatulot lammi

tysoljyn ostamiseen. 

Hyva metsanhoito takaa 
monipuolisen 
energiakayton 

Uudet mahdollisuudet, moninainen puun 

polttokin, vaativat uutta ajattelua lapi koko 
metsakentan. Metsan hoito, kasvatus ja 

kaytto ei olekaan bulkkituotantoa, vaan 
mahdollisimman moninaisten raaka-aine

varojen yllapitoa . 

- Metsassa kasvaa hyvin erilaista puuta, 

jota pita.a ohjata mahdollisimman tehok
kaasti erilaisiin prosesseihin. Onko sellun 

Mika on energiapuun oikea hinta? 
Talia vuosikymmenella yhdeksi peruspolttoaineeksemme on 
vakiintunut metsahake. Vuonna 2004 tuotimme sita 2, 7 miljoonaa 
kiintokuutio-metria, mika on noin viisi prosenttia kaikesta 
metsankorjuustamme. Hallituksen syksyn 2005 energiaselonteko 
aikoo kolminkertaistaa metsahakkeen tuotannon. 
Etappivuosi on 2012. 

Teksti Veli Pohjonen 

Vaikka metsissamme on pyorinyt jo vuosia 

ymparivuotinen miljoonaluokan energia
puusavotta niin kuutioiden kuin eurojenkin 

osalta,energiapuun hinta on edelleen mysteeri. 

Metsantutkimuslaitos noteeraa verkkosivuil

laan viikottain tukki- ja kuitupuulle seka kanto
etta hankintahinnat. Energiapuun hintaa se ei 

noteeraa. Sita eivat pysty noteeraamaan lehti

ensa sivuilla myoskaan metsankasvattajien etu

jarjestot. 

Bioenergian hinnasta ei juuri loydy tietoa 

lnternetin hakukoneilla, ei Suomesta eika muu-

vittainen tai viikoittainen hinta on siksi lasket-

tavissa kivihiilen porssinoteerauksesta. 

Yuoden 2005 alu'sta fossiilienergian hinta

laskentaan tuli lisa: hiilidioksidin paastomaksu. 

Se on lisattava kivihiilen porssihinnan paalle. 

Hiilidioksidin paastooikeuksia saa ostaa Euroo
pan tavaraporsseista, missa ne noteerataan pai

vittain. Metsahake on paastomaksusta vapaa. 

Puu vastaan kivihiili 

altakaan. Fossiiliset peruspolttoaineet oljy ja Miten hiilidioksidin paastomaksu vaikuttaa ki-
kivihiili noteerataan sen sijaan paivittain sano

malehtien taloussivuilla ja kansainvalisten tava

raporssien lnternet-osoitteissa. 

Metsahakkeen hinta kytkeytyy tavalla tai 

toisella kivihiileen, koska ne ovat toisiaan kor
vaavia vaihtoehtoja. Energiapuun "oikea", pai-

vihiilen energiahintaan/ Miten puun energiahin

ta suhtautuu siihen, kun hiilidioksidin paasto

maksu on alkanut vaikuttaa/Vertailun voi tehda 

seuraavasti. 

Tekniikaltaan nykyaikaisella voimalalla on 

vapaassa markkinatilanteessa kaksi vaihtoeh-
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toa: (I) se voi ostaa maailmanmarkkinoilta ki

vihiilta ja sen kylkiaiseksi tarvittavan maaran 

hiilidioksidin paastooikeuksia, tai (2) se voi os
taa markkinahintaan energiapuuta. 

Vaihtoehdot on laskettava hinnaltaan ver

tailukelpoisiksi toisiinsa. Energiahinnan yksik
kona kaytamme euroa megawattitunnilta (Eu

ro/MWh). Jotta kansalliset energiaverot ja tu

kiaiset hairitsisivat vertailua mahdollisimman 
vahan, kaytamme kivihiilelle tavaraporsseissa 

noteerattavaa rahditonta lahtosatamahintaa. 

Paastokauppa nosti 
kivihiilen hinnan 

Kivihiilen ja puun energiahintojen kehitys mar

raskuulta 2004 vuoden 2006 alkupuolelle on 

esitetty kuvassa I. Kivihiilen perushinta on py-



ja tuk in lisaks i ta i sijaan jotain muuta ar

vokasta? Mika osa poltetaan ja otetaanko 

laakeaineita talteen . .. , kuvaa tilannetta 

muun muassa ligniinia tutkinut erikoistut

kija Pekka Saranpaa Metlasta. 

Kaikki kiertyy hyvaan metsanhoitoon . 

Hyvin hoidettu metsa tuottaa bioi::iljya, 

sellua , huonekaluja, kaunista klapia jne. Ei 

valttamatta yhta aikaa, mutta toisia kayt

ti::imuotoja kampittava kisa muuttuukin 

toisiaan tukevaksi tyi::iksi. 

- Hyva metsanhoito kunniaan, niin jo

ka tuuttiin piisaa puuta, toteaa toiminnan

johtaja Pekka Vainikka . • 

Jatkuvuutta olisi hyva olla, 
mutta kun ei tieda mihin 

pain pitaa jatkaa. 

synyt verraten vakaana, 5-6 eurossa mahawat

titunnilta koko jakson . Myos mantykuidun 

energiahinta on vakaa, noin 13 euroa . 

Vuoden 2005 alussa mukaan tullut hiilidi

oksidin paastokauppa sysasi kivihiilen ener

giahinnan kahdeksaan euroon. Hinta alkoi kivu

ta maaliskuussa, se ylitti mantykuidun ener

giahinnan heinakuussa ja nousi korkeimmillaan 

17 euroon. Sen jalkeen tapahtui korjausliike, ja 

kivihiilen energiahinta putosi mantykuidun 

energiahinnan tasoon. Loppuvuonna 200S kivi

hiilen energiahinta on ollut noin yhden euron 

mantykuidun energiahinnan alapuolella . Alku

vuonna 2006 hinnat ovat taas lahenneet toisi

aan. 

Esimerkkivoimalan olisi kannattanut pysy

tella kivihiilessa koko alkuvuoden 2005. Heina

elokuussa voimalan varastot olisi kannattanut 

tayttaa puulla ja siirtya taas kivihiileen vuoden 

lopulla. Vuoden 2006 alussa nayttaa silta, etta 

voimalan kannalta on sama, ostaako kivihiilta 

vai puuta. 

Tallaisessa lahtosamatahintoihin perustu

vassa vertailussa ei ole mukana rahtikustan

nuksia, ei kivihiilelle laivarahtia ~ustraliasta 

Suomeen eika puulle autorahtia metsaautotien 

varresta voimalaan. Kivihiilen merirahti lienee 

enemman kuin kuitupuun rahti kotimaassa. Ki

vihiilen nykyhintaa nostavat myos kotimaan sa

tamassa lankeavat kansalliset valmisteverot ja 

huoltovarmuusmaksut. Kivihiilen nykypaivan 

energiahinta puuhun verrattuna lienee siksi 

kaytannossa korkeampi kuin esimerkissa. 

Hakeharvesterilla kokopuuhaketta 
ilman tukia 

Teksti Vesa Martikainen 

Kokopuuhake on hyva raaka-aine moneen keitokseen, mutta sen keruu ei ole kannattanut 

ii man tukia. Pellolaisen Sakari Kuljun kehittama hakeharvesteri moyrii metsassa ja tekee 

ainespuusta tukkia ja kuitua, mutta keraa samalla riukutavaran energiapuuksi. Haketta ja 

ainespuuta kertyy kolme kertaa se mita muilla. Ja konekauppa kay. 

- Hakepuuta 9-10 kuutiota tunnissa ja ainespuu paalle.Yhteensa 12-15 kuutiota tunnissa 

pystyy tekemaan , Biologistiikka Oy :n Sakari Kulju kehuu. 

- Laskennallisesti jo elaa ilman tukia. Ei ainakaan tuen nostopaineita ole. 

Kauppa kay vilkkaasti, sanoo Antero Siuro konetta valmistavasta ja markkinoivasta 

Komatsu Forest Oy:sta. Siuro arvelee etta tana vuonna pystytaan toimittamaan vajaa 20 ko

netta ympari maata . 

- Suomessa on valtava kysynta. Sen perusteella varmasti tuplasti menisi. 

Masiina maksaa veroineen 750 000 euroa , ja se on kin tarkoitettu paaasiassa yrittajalle, jo

ka ostaa puuta ja myy lampoa. Eli ottaa riskin, mutta saa myos eurot mita jaa. 

- Nyt on keskimaarin maksettu kantohintaakin kolme euroa, Siuro sanoo . 

Sakari Kuljun keksinto palkittiin marraskuussa Tasavallan presidentin INNOSUOMI 2005 

-palkinnolla . Kulju kertoo, etta energiayrittajien lisaksi toimivaksi havaittu periaate on 

kelvannut jo muillekin. 

- Yhtioiden metsanhoitajia on kaynyt katsomassa, ja ta.man talven projekti on, etta aletaan 

seulomaan selluhake ja polttohake erilleen. 

- Kun kuitupuukin pannaan suoraan hakkuriin, niin tuotokset kasvaa edelleen, Kulju 

laskee . • 

Mita tapahtuu 
kuitupuulle? 

Vaihtoehtoisten energiamuotojen, kivihiilen ja 

puun hintaseurannalla on mielenkiintoisia ulot

tuvuuksia. Se osoittaa ensiksi paastokaupan 

voiman. Hiilidioksidin paastomaksun oli maara 

ohjata markkinavoimin energiatalouttamme 

fossiilienergiasta bioenergiaan. Juuri nain on 

tapahtumassa . 

Toiseksi, metsateollisuuden huoli siita, etta 

markkinavoima alkaa vetaa kuitupuuta kivihii

len korvaajaksi, ei ole aiheeton. Kuitupuuhun 

kuulumattoman metsahakkeen tuotantoa tu

lee siksi edelleen tutkia, kehittaa ja tehostaa . 

Kolmanneksi, vapaan markkinatalouden 

hintajousto aiheuttaa sen, etta kivihiilen ja 

puun energiahinnat eivat voi enaa erota paljoa 

toisistaan. Jos kivihiilen energiahinta nousee 

puun ylapuolelle, se lisaa kilpailua mantykuidus

ta ja vetaa senkin hintaa ylospain .Jos kivihiilen 

energiahinta taas putoaa selvasti puun alapuo

lelle, kilpailu mantykuidusta vaimenee ja sen 

hinta pysyy vakaana, ellei kaanny laskuun. 

Neljanneksi, tallainen laskenta tuottaa 

myos energiapuun "oikean" hinnan . Sen voi 

viikoittain lukea kivihiilen ja paastooikeuden 

yhteiskayralta. Vuoden 2006 alussa voimala 

maksoi kivihiilesta ja sen paastooikeudesta yh

teensa 12,5 euroa megawattitunnilta. Kun 

muistamme hyvan nyrkkisaannon : kiintokuuti

ossa metsahaketta on energiaa kaksi megawat-
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Energiapuun 
ja kivihiilen hinta 

kytkeytyvat toisiinsa. 

tituntia, voimalan kannattaisi maksaa metsaau

totiella, kohtuullisen matkan paassa voimalasta, 

vapaasti autoon kuormatusta metsahakkeesta 

25 euroa kiintokuutiolta - tai hivenen alle. Sa

man hinnan voisi hankintamyyjakin pyytaa . • 

Kirjoittoja, dosentti, maat.metsiit.tri 
Veli Pohjonen, toimii He/singin yliopiston Viirriiin 
tutkimusaseman johtajana 
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Kivihiilen lisiikiiytiin ja miintypuun energiahinnan 
vertailu I. I 2.2004-24.1.2006. Kivihiili: (ob-hinta 
Australiassa + hiifidioksidin piiiistiimaksu (liihteet www. 

globofcoaf.com ja www.pointcarbon.com). Miintypuu: 
kuitupuun hankintahinta £urolm1 

(liihde www.mhy.fi/puumarkkinat); kuutiossa puuta 
/.86 MWh (40 % kosteus). 


