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Tiivistelmä
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Selvityksessä arvioitiin kotimaisten polttoaineiden käytön kehitystä 
perustuen polttoaineiden kysyntä- ja tarjontaskenaarioihin

TIIVISTELMÄ (1/2)

− Selvityksessä muodostettiin näkemys kotimaisten polttoaineiden käyttömääristä ja toimintaympäristön muutoksista nykyhetkestä vuoteen 
2028 kahdessa eri skenaariossa. Tarkastellut skenaariot eroavat toisistaan energiapuun tarjonnan osalta. Tarkasteltuja skenaa rioita ovat 
perusskenaario ja matalan energiapuutarjonnan skenaario.

− Selvityksen perusteella yhteenlaskettu puupolttoaineiden ja turpeen kysyntä lämmön- ja sähkön tuotannossa pysyy suhteellisen tasaisena 
vuoteen 2028 asti. Kotimaisten polttoaineiden kysyntää kasvattaa fossiilisten polttoaineiden korvautuminen puupolttoaineilla, mutta 
kysynnän kasvua hillitsee polttamiselle vaihtoehtoisten lämmön- ja sähkön tuotannon teknologioiden yleistyminen sekä uusien lämmön-
ja sähkön tuotantolaitosten hyötysuhteiden parantuminen. Energiapuun käyttöä odotetaan lisäävän myös puubiomassaan perustuvie n 
nestemäisten biopolttoaineiden tuotannon lisääntyminen. Energiapuun ja turpeen yhteenlaskettu kysyntä kasvaa noin 2,1 TWh vuoteen 
2025 mennessä ja noin 4,6 TWh vuoteen 2028 mennessä. Turpeen käyttöä pyritään kustannusperusteisesti korvaamaan mahdollisimman 
paljon puupolttoaineilla. Energiapuun tarjontaan liittyvät rajoitteet ja epävarmuudet asettavat kuitenkin reunaehtoja turpeen
korvaamiselle samalla, kun myös turpeen tuotantomahdollisuuksiin liittyy rajoitteita.

− Tämän tarkastelun perusskenaariossa energiapuun tarjonta kasvaa 10 TWh vuoteen 2028 mennessä, ja matalan tarjonnan skenaariossa 
vastaava kasvu on 6 TWh. Lyhyellä aikavälillä energiapuun tarjonta kuitenkin laskee erityisesti tuonnin supistumisen myötä. Kotimaisen 
sivutuotetarjonnan kehitys riippuu metsäteollisuuden suhdanteista. Sivutuotteiden tarjonnan odotetaan supistuvan lähivuosina 
molemmissa skenaarioissa, mutta kasvavan jälleen vuoteen 2028 mennessä. Metsäresurssien puolesta metsähakkeen tarjontaa on 
mahdollista lisätä, mutta mobilisointi ja puukaupan aktivointi rajoittaa hankinnan nopeaa kasvattamista. Venäjän tuonnin lopu ttua 
tuontipuun rooli energiapuumarkkinoilla pienenee molemmissa tarkastelluissa skenaarioissa.

− Turpeen kysyntä on tarkastelluissa skenaarioissa merkittävä huomioiden yhteenlaskettu energiapuun ja turpeen kysyntäskenaario sekä 
energiapuun tarjontaskenaariot, ylittäen vielä vuonna 2023 vuoden 2021 turpeenkäytön tason. Turpeen tuotantomahdollisuuksien 
arvioidaan kuitenkin jo selvästi laskeneen turpeen äkillisen kysynnän laskun sekä epäsuotuisien markkinanäkymien seurauksena. Turpeen 
tuotantomahdollisuus jääkin riittämättömäksi kattamaan arvioitua turpeen kysyntää erityisesti lähivuosina. Turpeen 
tuotantomahdollisuuksia arvioitiin Bioenergia ry:n toimesta jäsenkyselyyn perustuen.
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Selvityksen perusteella arvioitu energiapuun tarjonta ja turpeen tuotanto-
mahdollisuus eivät riitä kattamaan polttoaineiden kysyntää lähivuosina

TIIVISTELMÄ (2/2)

− Skenaariotarkasteluissa energiapuun tarjonta ja turpeen tuotantomahdollisuus eivät riitä vastaamaan lyhyen aikavälin kysyntän äkymiin. 
Perusskenaariossa polttoainevaje energiantuotannossa on 1,5 TWh vuonna 2025, kun taas vuonna 2028 arvioitu energiapuun tarjonta ja 
turpeen tuotantomahdollisuus riittäisivät juuri ja juuri kattamaan arvioidun kysynnän. Matalan energiapuutarjonnan skenaarios sa 
polttoainevaje olisi 5,2 TWh vuonna 2025 ja 3,6 TWh vuonna 2028. Lyhyemmällä aikavälillä polttoainevajetta arvioidaan olevan tätäkin 
enemmän. Perusskenaariossa polttoainevajetta on vuonna 2023 3,3 TWh ja matalan energiapuutarjonnan skenaariossa 5,7 TWh. 

− Polttoainevaje kohdistuu lähinnä lämmön ja höyryn tuotantoon ja näiden yhteydessä tapahtuvaan sähkön tuotantoon, ja energian 
toimitusvarmuuden varmistamiseksi energian tuottajat voivat kattaa vajetta mm. metsäteollisuuden ainespuun energiakäytöllä tai 
kaukaisempien ja kustannuksiltaan kalliimpien tuontimarkkinoiden hyödyntämisellä. Myös fossiilisten tuontipolttoaineiden arvioitua 
suurempi käyttö tai sähkön osittainen tuottamatta jättäminen voi olla mahdollista. Mikäli energian toimitusvarmuus halutaan sen 
sijaan varmistaa kotimaisiin energiajakeisiin perustuen, turpeen tuotantomahdollisuuksia ja metsähakkeen tarjontaa pitäisi pyrkiä 
kasvattamaan erityisesti lyhyellä aikavälillä.

− Turpeen tuotantomahdollisuuksien turvaaminen ja kasvattaminen turpeen kysyntänäkymiä turvaamalla olisikin perusteltua 
metsäteollisuuden raaka-ainesaannin ja energiantuotannon omavaraisuusasteen turvaamiseksi. Tämä tukee myös energiantuotannon 
kustannusten pysymistä kohtuullisina.

− Hakkuutähteiden ja pienpuun tarjontaa tulee kasvattaa tehostamalla hyödyntämättömän potentiaalin mobilisointia ja varmistamal la, että 
energiapuun tarjontaketjujen osalta on käytettävissä riittävät resurssit. Erittäin merkittävänä tekijänä on riittävän keinova likoiman 
hyödyntäminen metsänomistajien aktivoimiseksi. Esimerkkinä nykyisistä toimista ovat nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuet, 
joiden säilyminen vähintään nykyisellä tasolla nähdään tärkeänä pienpuun tarjonnan näkökulmasta. 
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Tausta ja tavoite
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Kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristö on 
muuttunut, ja muutoksilla on vaikutuksia kotimaisten 
polttoaineiden tuotantoon ja kulutukseen

SELVITYKSEN TAUSTA
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− Kiristyvät ilmastotavoitteet ja nousseet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiakäytön 
kustannukset ovat muuttaneet kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristöä. Venäjän hyökkäyssodan 
seurauksena syntynyt energiakriisi on vaikuttanut voimakkaasti polttoaineiden ja sähkön hintoihin ja 
puupolttoaineiden tuonti Venäjältä Suomeen on loppunut.

− Puupolttoaineilla on Suomessa merkittävä rooli fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa ja 
puupolttoaineiden käyttö onkin ollut selvässä kasvussa.

− Vastaavasti turpeen energiakäyttö on ollut selvässä laskussa päästöoikeuden voimakkaan hinnan nousun 
ajamana. Pääasiassa myös turvetta on korvattu puupolttoaineilla. Samalla nykyisen hallitusohjelman 
kirjausten mukaisen turpeen energiakäytön puolittamisen vuoteen 2030 mennessä on katsottu 
toteutuvan etuajassa.

− Puupolttoaineiden saatavuuteen lähitulevaisuudessa liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, 
kuten puubiomassan tuonnin loppuminen Venäjältä, metsäteollisuuden tuotannon kehityksen ja 
energiantuotannossa käytetyn sivutuotepuun määrän epävarmuus, sekä epävarmuus kotimaisen 
metsähakkeen lisämobilisoinnissa ja sen ympärillä oleva kestävyyteen liittyvä keskustelu EU- ja 
kansallisella tasolla.

− Puupolttoaineiden saatavuutta lämmön- ja sähkön tuotantoon rajoittavat myös vaihtoehtoiset 
käyttökohteet puubiomassalle.

− Huolena onkin energiapuun kotimaisen tarjonnan riittävyys kattamaan kasvavaa kysyntää lähivuosina, 
mistä johtuen näkemystä energiaturpeen tarpeesta tulevina vuosina tulee päivittää. Kuitenkin myös 
energiaturpeen saatavuuteen liittyy rajoitteita, sillä tuotantoa on jo ehditty ajamaan alas.

− Energiapuun ja turpeen tarjonnan haasteista johtuen on riskinä metsäteollisuuden ainespuun 
päätyminen polttoon.



Selvityksessä on muodostettu näkemys kotimaisten 
polttoaineiden käyttömääristä ja toimintaympäristön 
muutoksista nykyhetkestä vuoteen 2028

SELVITYKSEN TAVOITE
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− Kotimaisten polttoaineiden käyttömääriä on tarkasteltu vuosille 2023-2025 sekä 2028 vaihtoehtoisten 
skenaarioiden avulla perustuen arvioon toimintaympäristön muutoksista, sisältäen kansallisen ja EU-
tason energia- ja ilmastotavoitteet, markkinoiden kehityksen sekä arvioita muiden lämmön- ja sähkön 
tuotantomuotojen kehityksestä.

− Skenaariot eroavat toisistaan energiapuun tarjonnan osalta, jolloin myös puupolttoaineiden tukena 
toimivalle turpeelle jää energiantuotannon polttoaineena skenaarioissa erisuuruinen kysyntä. 
Tarkasteltuja skenaarioita ovat perusskenaario ja matalan energiapuutarjonnan skenaario.

− Skenaarioiden avulla on kuvattu erilaisten kehityspolkujen vaikutuksia Suomessa, huomioiden 
energiasektorin vaikutukset sekä vaikutukset metsäteollisuudelle puunhankinnan kautta. Turpeen 
tuotantomahdollisuuden arvioitua kehitystä on verrattu arvioituun turpeen kysynnän kehitykseen.

− Selvitys on laadittu yhtiöiden Alholmens Kraft Oy, EPV Aluevarannot Oy, Keravan Energia Oy, 
Koneyrittäjät ry, Kuopion Energia Oy, Neova Oy, Oulun Energia Oy sekä Tampereen Sähkölaitos Oy 
toimeksiannosta.



Toimintaympäristön kuvaus
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Metsähaketta, metsäteollisuuden sivutuotepuuta sekä turvetta poltetaan 
usein samoissa monipolttoainekattiloissa

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – KOTIMAISTEN RAAKA-AINEIDEN ENERGIAKÄYTTÖ

Metsähakkeeksi lasketaan pienpuu-, runkopuu- ja hakkuutähteet sekä kantomurske. Päätehakkuiden määrät vaikuttavat erityisesti 
hakkuutähteen ja kantojen saatavuuteen kun taas pienpuuhakkeen saatavuus riippuu nuoren metsän hoitotoimenpiteiden ja 
ensiharvennusten määrästä. Järeä runkopuu energiakäytössä koostuu yleensä ainespuukäyttöön soveltumattomasta runkopuusta. 
Metsäenergiajakeiden toimitusvarmuutta voidaan kasvattaa välivarastojen, terminaalitoimintojen tai vaihtoehtoisten polttoaine iden 
avulla. Metsähakkeen ja kuoren kosteus voi olla haaste erityisesti talviaikaan rajoittaen kattilan tehoa. Turpeen varastoitav uus on 
metsäenergiajakeita parempi, ja turvetta onkin yleisesti käytetty metsähakkeen saatavuuden vaihteluita tasaavana polttoaineena. 
Kantojen hyödyntämistä energiantuotannossa ovat rajoittaneet kantoihin liittyvät laadulliset tekijät sekä ennen kaikkea kantojen 
nostamiseen liittyvät ympäristökysymykset. Kantojen hyödyntäminen energiantuotannossa onkin vähentynyt merkittävästi viime 
vuosien aikana.

Metsäteollisuuden sivutuotteista kuorta, purua ja haketta käytetään energiantuotannossa. Kuoren ja purun korkea kosteuspitoisuus 
voi aiheuttaa haasteita erityisesti pienemmän kokoluokan kattiloissa. Purun ajatellaan soveltuvan myös hyvin liikenteen 
biopolttoaineiden valmistukseen. Puun kuorta käytetään yleensä metsäteollisuuslaitosten ja lämpökeskusten kattiloiden polttoa ineena. 
Puunjalostusteollisuuden sivutuotteena syntyvästä kuoresta suurin osa on havupuiden kuorta.

Turvetta käytetään tyypillisesti ns. monipolttoainekattiloissa, joissa voidaan käyttää useita erilaisia polttoaineita. Yleisimmin katt iloissa 
käytetään erilaisia biomassajakeita (erityisesti metsäteollisuuden sivutuotepuuta ja metsähaketta) turpeen lisäksi. Uudet kat tilat on 
yleensä suunniteltu siten, että ne voivat käyttää sataprosenttisesti biomassajakeita, mutta vanhemmissa kattiloissa on usein rajoitteita 
polttoaineiden osuuksille. Turve sisältää rikkiä, joka on pienissä määrin tarpeellista estämään kattilan korroosiota, joka ai heutuu 
useiden biomassojen sisältämästä kloorista. Tyypillisesti vanhemmissa kattiloissa on tarpeen polttaa korroosion estämiseksi n oin 20-30 
% turvetta tai vastaavassa suhteessa muita rikkipitoisia polttoaineita.

Puupellettikattiloilla voidaan korvata maakaasu- ja öljykäyttöisiä kattiloita. Lisäksi esimerkiksi kivihiilen käyttöä on korvattu 
puupelleteillä polttoainekonversioiden myötä. Pellettejä valmistetaan kotimaassa ja lisäksi pellettejä on tuotu Suomen lähial ueilta. 
Pellettien käytön kasvu on historiassa pitkälti perustunut tuontipelletteihin.
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Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi 52% 
vuodesta 2010 vuoteen 2021. Merkittävin kasvu tapahtui vuonna 2021

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – KIINTEIDEN PUUPOLTTOAINEIDEN ENERGIAKÄYTTÖ

LÄMPÖ- JA VOIMALAITOSTEN KIINTEIDEN PUUPOLTTOAINEIDEN 
KÄYTTÖ 2010–2021

− Lämpö- ja voimalaitokset kuluttivat kiinteitä puupolttoaineita 
vuonna 2021 noin 46,8 TWh. Käyttö lisääntyi edellisvuodesta 
noin neljänneksellä. Kasvu selittyy osittain selvästi kylmemmällä 
talvella vuoteen 2020 verrattuna, mistä johtuen erityisesti 
kaukolämpösektorin kulutus kasvoi. Myös energiapuun tarjonta 
vuonna 2021 oli hyvä, ja esimerkiksi puun tuonti Venäjältä oli 
korkealla tasolla.

− Metsäteollisuuden sivutuotepuuta ja metsähaketta käytettiin 
yhteensä 42,3 TWh (22,4 Mm3).

− Metsäteollisuuden sivutuotepuuta käytettiin noin 23,3 TWh, 
josta kuorta 13,6 TWh, purua 6,0 TWh, ja teollisuuden 
puutähdehaketta 2,9 TWh.

− Metsähaketta käytettiin noin 19,0 TWh, josta pienpuuta 
11,8 TWh, hakkuutähteitä 5,4 TWh, kantoja 0,5 TWh ja 
järeää runkopuuta 1,2 TWh.

− Kierrätyspuuta poltettiin noin 2,2 TWh, ja puupellettejä ja -
brikettejä saman verran.

− Pientaloissa puuta poltettiin noin 15,3 TWh. Kiinteiden 
puupolttoaineiden kokonaiskäyttö oli vuonna 2021 noin 62,1 
TWh.

VUONNA 2021 KASVUA OLI JOPA 25% VUOTEEN 2020 
VERRATTUNA JOHTUEN OSITTAIN KYLMEMMÄSTÄ TALVESTA
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Lähde: Luonnonvarakeskus. 
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− Turpeen energiakäyttö vuonna 2021 oli noin 10,4 TWh. Turpeen 
käytön jakautumisesta tuotantomuodoittain ei selvityksen 
tekohetkellä ollut tilastotietoa vuodelle 2021.

− Vuonna 2020 turvetta käytettiin noin 12,0 TWh.

− Vuonna 2020 lähes puolet turpeesta käytettiin kaukolämmön 
yhteistuotantolaitoksissa (5,7 TWh) ja reilu viidesosa 
teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa (2,6 TWh).

− Turvetta käytettiin kaukolämmön erillistuotannossa 1,6 TWh
(13%), teollisuushöyryn tuotannossa 0,8 TWh (7%) ja sähkön 
erillistuotannossa 0,8 TWh (6%).

− Turpeen kategorisoimatonta energiakäyttöä oli noin 0,5 TWh, 
sisältäen muun muassa rakennusten erillislämmitystä ja 
pieniä kaukolämpökattiloita.

− Turpeen energiakäyttö on vähentynyt viimeisen kymmenen 
vuoden aikana erityisesti sähkön erillistuotannossa, jossa 
vuoden 2020 kulutus oli noin kymmenesosan vuoden 2010 
kulutuksesta.

− Energiakäyttö on vähentynyt myös kaukolämmön ja teollisuuden 
yhteistuotantolaitoksissa, joissa turpeen käyttö on puolittunut 
samalla aikajaksolla.

Turpeen energiakäyttö väheni 62% vuodesta 2010 vuoteen 2021. Pääasiassa 
turpeen energiakäyttöä on korvattu puupolttoaineilla

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – TURPEEN ENERGIAKÄYTTÖ

TURPEEN ENERGIAKÄYTTÖ SUOMESSA 2010-2021ERITYISESTI TURPEEN KÄYTTÖ SÄHKÖNTUOTANTOON ON 
VÄHENTYNYT
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Lähde: Tilastokeskus.
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− Fossiilisten tuontipolttoaineiden (kivihiili, maakaasu ja öljy) 
osuus kaukolämmön tuotannossa on laskenut 56%:sta 27%:iin 
vuosien 2010-2020 välillä.

− Samaan aikaan puupolttoaineiden osuus on kasvanut 20%:sta
44%:iin, ollen merkittävin korvaava energialähde fossiilisille.

− Puupolttoaineet ovat myös korvanneet turpeen käyttöä, jonka 
osuus on laskenut samalla aikajänteellä 20%:sta 15%:iin.

− Teollisuushöyryn tuotannossa puupolttoaineiden osuus on 
kasvanut 63%:sta 76%:iin samalla ajanjaksolla. Teollisuuden 
puupolttoaineet sisältävät myös merkittävän määrän 
metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvän mustalipeän käyttöä.

− Fossiilisten tuontipolttoaineiden osuus on laskenut 21%:sta
12%:iin. Pääasiassa tämä sisältää maakaasun käyttöä, joka 
usein keskittyy pienempiin teollisuuslaitoksiin.

− Turpeen osuus on laskenut 9%:sta 5%:iin.

− Sekä kaukolämmön että teollisuushöyryn tuotannossa 
polttoainekäytön suhde tuotettuun lämpöön on jatkuvasti 
laskenut. Tämä on seurausta tuotantolaitosten hyötysuhteiden 
paranemisesta, hukkalämpöjen laajemmasta hyödyntämisestä 
sekä polttoon perustumattomien teknologioiden, kuten 
lämpöpumppujen yleistymisestä hiljalleen.

PUUPOLTTOAINEET OVAT OLLEET MERKITTÄVIN KORVAAVA 
ENERGIALÄHDE FOSSIILISILLE POLTTOAINEILLE HISTORIASSA

Puupolttoaineilla on korvattu merkittävästi myös fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä kaukolämmön ja teollisuushöyryn tuotannossa

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – POLTTOAINEIDEN KULUTUS LÄMMÖN TUOTANNOSSA

POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA 
2010-2020
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Lähde: Tilastokeskus.
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POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUSHÖYRYN TUOTANNOSSA 
2010-2020



Polttoon perustuva sähköntuotanto on vähentynyt merkittävästi erityisesti 
kaukolämmön yhteistuotannossa sekä lauhdetuotannossa

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – POLTTOAINEIDEN KULUTUS SÄHKÖN TUOTANNOSSA
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Lähde: Tilastokeskus.

SÄHKÖNHANKINTA 2010-2020

SÄHKÖNTUOTANNON POLTTOAINEET 2010-2020
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PUUPOLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ ON PYSYNYT SUHTEELLISEN 
TASAISENA NIIDEN KORVATESSA FOSSIILISIA JA TURVETTA

− Yhteenlasketun polttoon perustuvan sähkön yhteistuotannon 
sekä lauhdetuotannon osuus sähkön tuotannosta on vähentynyt 
48%:sta 25%:iin vuosien 2010-2020 välillä.

− Erityisesti polttoon perustuvaa sähkön tuotantoa on poistunut 
kaukolämmön yhteistuotannon sekä laudetuotannon 
muodossa.

− Samalla erityisesti tuulivoimatuotannon määrä on kasvanut. 
Aurinkovoiman määrä on toistaiseksi pysynyt 
melko vähäisenä.

− Tuontisähkön osuus on ollut viime vuosina suuri ja 
ydinvoiman ja vesivoiman tuotantokapasiteetissa ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia.

− Vaikka polttoon perustuvan sähkön tuotannon määrä on selvästi 
vähentynyt, on puupolttoaineiden käyttö sähkön tuotannossa 
pysynyt jokseenkin tasaisena.

− Erityisesti sähkön tuotanto kivihiilellä ja maakaasulla on 
vähentynyt. Osittain tätä tuotantoa on korvattu 
puupolttoaineilla polttoainekonversioiden tai uusien 
laitosinvestointien myötä.

− Myös turpeen käyttö on vähentynyt, ja suurilta osin 
korvautunut puupolttoaineilla.



EU-laajuiset tavoitteet ja ohjauskeinot vaikuttavat myös kotimaisten 
polttoaineiden käytön kehitykseen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – EU-LAAJUISET TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET
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1) Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsät.

EU-tavoitteet Tavoitetaso vuonna 2030
Vaikutus kotimaisten polttoaineiden käytön 
kehitykseen

Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennys

-55% vuoden 1990 tasosta vs. 2020 tavoite -20% vuoden 1990 tasosta
Päästökauppasektori: -43% vuoden 2005 tasosta
Taakanjakosektori:  -30% vuoden 2005 tasosta.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet edellyttävät kaikkien 
saatavilla olevien ratkaisujen hyödyntämistä ml. 
biomassapohjaisten hyödyntämistä kestävästi.

Uusiutuvan energian osuus

>40% energian loppukulutuksesta (RED III, ehdotus) vs. 2020 tavoite 20% 
energian loppukulutuksesta

>45% teollisuudessa, rakennuksissa ja liikenteessä (RePowerEU, ehdotus)
14% liikenteen energiakulutuksessa vs. 2020 tavoite 10% liikenteen 
energiakulutuksessa.

Sääriippuvaisten energialähteiden osuuden kasvaessa 
tarve säästä riippumattomille uusiutuville 
energiamuodoille kuten biomassalle pysyy merkittävänä. 
Liikennesektorin tavoitteet luovat kysyntää nestemäisten 
biopolttoaineiden valmistukselle.

Energiatehokkuuden 
parantaminen

32,5% parannus vs. 2020 tavoite 20% parannus.
Vähentää primäärienergian kokonaistarvetta ja samalla 
myös painetta biomassan käytölle.

LULUCF1 -asetus
Sektorin laskennalliset kokonaispäästöt eivät saa ylittää laskennallisia nieluja 
2021-2030 (“No debit-rule”).

EU:n hiilinielutavoitteet koskevat jäsenmaita, eivät 
metsänomistajia. Mahdollisia vaikutuksia erityisesti 
tietynikäisen puuston hakkuutasoihin ja siten biomassan 
saatavuuteen. Vuonna 2021 LULUCF-sektori muuttui 
Suomessa ensimmäisen kerran päästölähteeksi, mikä on 
herättänyt keskusteluja kestävien hakkuiden määrästä ja 
hakkuiden toteutustavasta.

Metsästrategia
Ei määrällisiä tavoitteita vaan visio ja konkreettisia toimia EU:n metsien määrän ja 
laadun parantamista ja metsien suojelua, kunnostamista ja vastustuskyvyn 
parantamista varten.

Voi mahdollisesti rajoittaa metsien talouskäyttöön 
liittyviä mahdollisuuksia esim. kannustamalla 
avohakkuiden välttämiseen, mahdollisia rajoituksia 
myönnettäviin biomassan energiankäytön tukiin.

Biodiversiteettistrategia ja 
ennallistamisasetus

Tavoite edistää luonnon monimuotoisuuden ja häiriönsietokyvyn jatkuvaa, 
pitkäaikaista ja kestävää elpymistä EU:n maa- ja merialueilla ennallistamalla 
ekosysteemejä, 2030 mennessä >30% huonossa tilassa olevien esiintymien 
ennallistaminen.

Metsien- ja turvemaiden ennallistaminen ja 
suojelutavoitteet voivat vähentää biomassan ja turpeen 
saatavuutta.

EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali 
vuoteen 2050 mennessä 



RED III-direktiivin ehdotus biomassan 
kestävyyskriteereistä voi vaikuttaa energiapuun käyttöön

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – BIOMASSAN KESTÄVYYSKRITEERIT

TAUSTA

− RED III asettaa tavoitetason uusiutuvan energian määrälle ja ohjaa sitä, millä tavalla tuotettu biomassa katsotaan 
uusiutuvaksi energiaksi. Jotta biomassalla tuotettu energia voidaan laskea mukaan kansallisiin tavoitteisiin tai saada 
taloudellista tukea täytyy biomassan täyttää RED:issä määritellyt kestävyyskriteerit.

− Euroopan Komissio on ehdottanut muutoksia RED III:n sisältöön, millä toteutuessaan voisi olla merkittäviä vaikutuksia 
Suomen energiapuun käyttöön.

− Lopullinen päätös RED III:n sisällöstä on kuitenkin vielä kesken. Direktiivin lopullinen muoto syntyy komission, neuvoston ja 
parlamentin välisten neuvotteluiden eli trilogien lopputuloksena, minkä pitäisi valmistua vuoden 2023 alussa koskien 

primääribiomassan käyttämistä energiatuotannossa.

EHDOTETTU MUUTOS

− Ehdotetun muutoksen mukaan primäärisen biomassan, eli metsästä suoraan otettavan puuraaka-aineen käytölle 
energiantuotannossa tulee katto, jolla pyritään rajoittamaan sen käytön lisäämistä. Primäärisen biomassan osuus on ollut 
n.40-50% kaikesta Suomen energiapuusta viime vuosina. Tällaista puuta voisi edelleen polttaa, mutta siitä tuotettu 
energia ja biopolttoaineet voidaan ottaa huomioon uusiutuvan energian tavoitteessa vain jäsenvaltiotasolla, 
mutta ei EU-tasolla. Lisäksi sen käyttöä ei saa edistää taloudellisesti valtion toimesta esimerkiksi tukien muodossa.

− Lisäksi direktiiviesityksellä voisi olla vaikutusta soveltamisalan eli kokorajojen tiukentumiseen, kiellettyjen alueiden 
sääntelyn laajentamiseen, päästövähennysvaatimuksien ulottamiseen jo olemassa oleviin laitoksiin sekä 
monimuotoisuuden laajempaan huomiointiin.

MAHDOLLISET VAIKUTUKSET SUOMEN ENERGIASEKTORILLA

− Komission, neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut eli trilogit ovat vielä kesken ja direktiivin päivittämisen pitkän 
tähtäimen vaikutuksien arvioiminen on nykytiedon valossa spekulatiivista. Toimijoiden huolia:

− Mistä hankintaan korvaavat jakeet jos osa metsähakkeesta jätetään metsään?

− Siirtyykö primäärinen biomassa osittain päästökaupan piiriin?

− Aletaanko primäärisen biomassan energiakäyttöä verottamaan?

− Komission ehdotus luo epävarmuutta energiasektorin investointiympäristöön ja mahdollisesti rajoittaa uusia hankkeita 
jotka perustuisivat primäärisen puubiomassan käyttöön.

− Aikataulun mukaisesti direktiivin muutokset tulee saattaa kansalliseen lainsäädäntöön vuoden 2024 loppuun mennessä.
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Kansallisen tason tavoitteet ovat EU-tavoitteita myönteisempiä biomassan 
energiakäytön lisäämiselle, kun taas turpeen käyttöä on haluttu vähentää

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – KANSALLISEN TASON TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET
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1) Mainittu vuoden 2017 Energia & Ilmastostrategiassa, ei mainintaa vuoden 2022 Ilmasto & Energiastrategiassa (I&E strategia) .

Kansalliset energia- ja 
ilmastotavoitteet 

Tavoitetaso vuonna 2030
Vaikutus kotimaisten polttoaineiden käytön 
kehitykseen

Päästövähennystavoite
Ilmastolaki: -60% vuoden 1990 tasosta (-80% vuoteen 2040, -90-95% vuoteen 2050) 

Päästökauppa: -43% vuoden 2005 tasosta. 
Taakanjakosektori: -39% vuoden 2005 tasosta.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet edellyttävät 
kaikkien saatavilla olevien ratkaisujen hyödyntämistä 
ml. biomassapohjaisten.

Uusiutuvan energian osuus 51% kokonaisloppuenergian käytöstä.

Sääriippuvaisten uusiutuvien energialähteiden osuuden 
kasvaessa energiajärjestelmässä tarve säästä 
riippumattomille uusiutuville energiamuodoille kuten 
biomassalle pysyy merkittävänä.

Energiatehokkuus Loppuenergian kulutus enintään 290 TWh.
Vähentää primäärienergian kokonaistarvetta ja samalla 
myös painetta biomassan käytölle.

Energiaomavaraisuus 55% energian loppukulutuksesta1. Positiivinen vaikutus biomassan ja turpeen kysyntään.

Liikenne
Päästövähennystavoite: -50% vuoden 2005 tasosta
Biopolttoaineiden jakeluvelvoite 30%, suunniteltu korotettavaksi 34%.

Lisää nestemäisten biopolttoaineiden kysyntää, 
toisaalta jakeluvelvoitetta voidaan täyttää myös 
biokaasulla ja sähköpolttoaineilla.

Polttoöljy Biopolttoöljyn jakeluvelvoite 10% (vuonna 2028). Lisää biopolttoöljyn kysyntää.

Kivihiili Kivihiilen käytön kieltäminen energiantuotannossa 2029.

Kivihiilen käytön odotetaan lähes loppuvan 
merkittävästi aiemmin, jopa ennen 2025. Tällä 
biomassan kysyntää nostava vaikutus, vaikkakin suuri 
osa korvataan polttoon perustumattomasti.

Turpeen energiakäyttö
Tavoitteena turpeen energiakäytön puolittuminen 2030 mennessä (2019 kirjaus).

+ I&E Strategia: Energiaturpeelle varmuusvarasto (Huoltovarmuuskeskus).
Korkea päästöoikeuden hinta on ajanut siirtymää 
turpeesta biomassaan.

Biomassa
Ei numeerista tavoitetta. I&E Strategia: Kotimaisten energiapuujakeiden saatavuuden 
varmistamiseksi tarkastellaan mahdollisuutta luoda kannuste pienpuun keruuseen, 
vahvistaa biomassaterminaalien ja lastauspaikkojen verkostoa.

Tukee biomassan käytön lisäämistä, sekä siirtymää 
turpeesta (kotimaiseen) biomassaan.



Sähkön hinnan oletetaan laskevan selvästi vuoden 2022 ennätyskorkeasta 
tasosta vuoteen 2025 mennessä sähkön futuurihintoihin perustuen

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – SÄHKÖN HINTAKEHITYS

SÄHKÖN HINTAKEHITYS SUOMESSA VUOSINA 2010–2022

− Keskimääräinen sähkön hinta vuonna 2022 oli ennätyksellisen 
korkea, 154 EUR/MWh.

− Sähkön hinta yli kolminkertaistui verrattuna lähihistorian 
keskiarvoon vuosilta 2019-2021, jolloin hinta oli keskimäärin 
noin 48 EUR/MWh. Kuitenkin jo vuonna 2021 sähkön hinta oli 
kohonnut mm. tavallista kuivemman vuoden ja maakaasun 
koronapandemian jälkeen kasvaneen kysynnän myötä nousseen 
hinnan vuoksi.

− Vuoden 2022 korkea sähkön hinta johtui ennen kaikkea 
maakaasun hinnan noususta edelleen seurauksena 
vähentyneestä venäläisen kaasun tuonnista Eurooppaan. Samalla 
myös kotimainen sähkön tuotanto on kohdannut vaikeuksia 
(mm. OL3 myöhästyminen edelleen ja haasteet kotimaisten 
polttoaineiden saatavuudessa).

− Muita tärkeitä sähkönhinnan ajureita ovat vesivoiman saatavuus, 
lämpötila ja päästöoikeuksien hinnat (ks. seuraava sivu).

− Esim. vuonna 2020 vesivoiman saatavuus oli hyvä ja talvi leuto, 
mikä johti alhaisiin sähkön keskihintoihin. Vuosi 2021 oli 
puolestaan kylmä ja kuiva.

− Sähkön futuurikauppaan perustuen hintojen oletetaan hiljalleen 
palautuvan hieman koronapandemiaa ja Ukrainan sotaa edeltävää 
tasoa korkeammalle tulevina vuosina. Vuodesta 2025 eteenpäin 
sähkön hinnan oletetaan asettuvan noin 60 EUR/MWh tasolle.

SÄHKÖN HINNAN OLETETAAN KUITENKIN JÄÄVÄN JONKIN 
VERRAN AIEMPAA HISTORIALLISTA TASOA KORKEAMMALLE
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Lähde: Nord Pool. Sähkön hintaennuste perustuu sähköfutuurien hintoihin Pohjoismaissa (Nasdaq, päiväys 1/2023).
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Päästöoikeuksien korkeat hinnat ovat seurausta EU:n kiristyneistä 
ilmastotavoitteista ja niiden odotetaan pysyvän korkealla

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HINTAKEHITYS

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN HINTAKEHITYS VUOSINA 2010–2022TODELLINEN HINTAKEHITYS ON RIIPPUVAINEN MM. 
PÄÄSTÖKAUPPADIREKTIIVIN LINJAUKSISTA
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Lähde: Nasdaq OMX (EU ETS historiatiedot) ja Euroopan komissio 2022. 
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− Päästöoikeuden hinta oli vuonna 2022 
ennätyskorkealla, keskimäärin noin 80 EUR/tCO2.

− Hinta oli noin 50% korkeampi verrattuna vuoteen 2021 ja yli 
kolminkertainen verrattuna vuoteen 2020.

− Päästöoikeuksien hinnan kohoaminen johtuu EU:n kiristyneistä 
ilmastotavoitteista.

− Päästöoikeuden hinta on noussut vuodesta 2018 lähtien, jolloin 
EU julkaisi sääntelyn neljännelle päästökauppakaudelle (2021–
2030). Tuolloin sovittiin aiempaa jyrkemmästä päästöoikeuksien 
määrän vähenemisestä.

− EU julkaisi vuonna 2021 Fit-for-55 ohjelman, jonka tavoitteena 
on vähentää päästöjä 55% vuoteen 2030 mennessä (aiempi 
tavoite oli 40%). Päästökauppadirektiivin uudistaminen 
tavoitteen mukaiseksi on käynnissä.

− Euroopan komission arvioon perustuen päästöoikeuksien hinta 
pysyy noin 80 EUR/tCO2 tasolla vuoteen 2030 saakka. Arvo 
perustuu 55% päästövähennystavoitteen vaatimuksiin, ja 
komission näkemyksiin kaasun ja hiilen hinnan kehityksestä.

− Todellinen hintakehitys on riippuvainen päästökauppadirektiivin 
linjauksista, erityisesti lopullisesta päästövähennystavoitteesta 
sekä päästöoikeuksille ehdotetun hintakattomekanismin ja 
hiilitullin kohtalosta sekä taloussuhdanteesta ja 
polttoainehinnoista.



Maakaasun ja kivihiilen hintojen odotetaan laskevan vuoden 2022 
huippulukemista hiljalleen vuoteen 2025 mennessä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS

POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYSSKENAARIO 2022–2030, 
REAALINEN 2022 VEROTON HINTA

SAMALLA PUUPOLTTOAINEIDEN HINTOJEN ODOTETAAN JONKIN 
VERRAN NOUSEVAN
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Lähde: Euroopan komissio, AFRY
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− Maakaasun hinta kohosi kesällä 2022 ennätyskorkealle, kun Venäjä 
lopetti putkikaasun toimitukset suureen osaan Eurooppaa maiden 
kieltäydyttyä maksamaan kaasusta ruplissa.

− Maakaasun hinta muodostuu Euroopan kaasupörsseissä sen 
kysynnän ja tarjonnan mukaan. Venäläisen kaasun poistuminen 
markkinoilta vähensi edullisen kaasun tarjontaa voimakkaasti.

− Kaasun hintojen odotetaan laskevan, kun kaasun saatavuus 
muista hankintalähteistä lisääntyy. Hinnan oletetaan silti jäävän 
kriisiaikaa edeltävää tasoa korkeammalle tasolle.

− Myös kivihiilen hinnat olivat korkealla vuonna 2022 muiden 
polttoaineiden energiapulasta johtuen. Hintojen odotetaan 
kuitenkin laskevan, kun muiden polttoaineiden saatavuus paranee.

− Metsähakkeen, turpeen ja pellettien hinnat kasvoivat vuonna 2022 
vähän kaasuun ja hiileen verrattuna. Hakkeen ja pellettien hintojen 
oletetaan kohoavan tulevaisuudessa erityisesti kysynnän kasvun 
seurauksena. Turpeen hintatason oletetaan pysyvän ennallaan.

− Polttoaineiden hintaskenaarioissa on käytetty seuraavia oletuksia:

− Maakaasu ja kivihiili: Euroopan komission vuoden 2022 
hintaennuste indeksoituna Suomen käyttöpaikkahintoihin.

− Turve: Nykyinen hintataso.

− Metsähake, sivutuotepuu ja pelletit: AFRYn karkea arvio.

POLTTOAINEIDEN HINTAKEHITYS 2010–2022, NIMELLINEN  
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Lämmityspolttoaineiden verotasoja on historiassa asteittain nostettu. 
Merkittävin viimeaikainen muutos verotukseen tehtiin vuonna 2021

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – POLTTOAINEIDEN VEROTASOT

POLTTOAINEIDEN VEROTASOT 2010-2022, NIMELLINEN

− Fossiilisten lämmityspolttoaineiden käytöstä maksetaan energiasisältö-
ja hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu. Lämmöntuotannossa 
käytetylle turpeelle on sen sijaan erikseen määrätty energiavero.

− Yhteistuotannossa verotetaan vain lämmöntuotannon polttoaineita.

− Yhteistuotantolämpöön käytettyjen polttoaineiden verotusta on 
kevennetty historiassa eri tavoin. Nykyisin energiasisältövero on 
yhteistuotannossa käytetyille polttoaineille 7,63 EUR/MWh pienempi.

− Sähkön tuotanto on Suomessa verotonta, ja verotus kohdistuu sähkön 
kulutukseen. Vuoden 2021 alusta lähtien kaukolämpöverkkoon lämpöä 
tuottavat lämpöpumput ja sähkökattilat sekä muut yli 0,5 MW kokoiset 
lämpöpumput ovat kuuluneet alempaan sähköveroluokkaan.

− Sähkövero laski 22,53 EUR/MWh:sta 0,63 EUR/MWh:iin, parantaen 
selvästi näiden tuotantomuotojen kannattavuutta.

− Myös lämmityspolttoaineiden verotus muuttui viimeksi vuoden 2021 
alusta, kun seuraavat muutokset saatettiin voimaan:

− Fossiilisten lämmityspolttoaineiden energiasisältöveroa korotettiin 
2,7 EUR/MWh, koskien myös yhteistuotantoa. Turpeen 
energiaveroon tehtiin vastaava korotus.

− Sähkön ja lämmön yhteistuotantoa koskevaa verotukea alennettiin 
poistamalla verotuksessa aiemmin käytetty laskennallinen kerroin 
(0,9), jolla oli alennettu verotettavaa lämpömäärää.

POLTTOAINEIDEN VEROTASOJEN OLETETAAN 
TULEVAISUUDESSA KEHITTYVÄN INFLAATION MUKANA

08.02.2023 COPYRIGHT AFRY  | KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KÄYTTÖARVIOT 2028 SAAKKA22

Lähde: Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettu laki (1260/1996).
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Esitettyjen polttoaineiden 
verotus perustuu lakiin sähkön 
ja eräiden polttoaineiden 
valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverotus on EU:ssa 
harmonisoitua. Direktiivissä 
2003/96/EV säädetään 
verotuksen rakenteesta ja 
vähimmäistasosta.

Polttoaineiden verotasojen 
oletetaan tulevaisuudessa 
kehittyvän inflaation mukana.

Puupolttoaineita ei Suomessa 
nykyisin veroteta, eikä niiden 
verottamista myöskään 
tulevaisuudessa ole tässä 
työssä oletettu. Kuitenkin 
erityisesti tiettyihin 
metsähakkeen jakeisiin 
kohdistuva verotus on 
tulevaisuudessa mahdollista.



Lämmöntuotanto kotimaisilla polttoaineilla on historiassa ollut edullisinta, 
kustannusero fossiilisiin verrattuna on viimeaikoina kasvanut merkittävästi

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – LÄMMÖNTUOTANNON MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

MYÖS LÄMMÖNTUOTANTO TURPEELLA ON NYKYISIN SELVÄSTI 
KALLIIMPAA KUIN METSÄHAKKEELLA
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LÄMMÖNTUOTANNON MUUTTUVAT KUSTANNUKSET 2010–2022, 
NIMELLINEN  
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− Lämmön muuttuvat tuotantokustannukset kuvaavat eri 
laitostyyppien ja polttoaineiden keskinäistä kilpailukykyä.

− Muuttuvat kustannukset on laskettu huomioimalla laitosten 
polttoaine-, päästöoikeus-, polttoainevero-, ja muuttuvat käyttö- ja 
kunnossapitokustannukset. Sähkön myynnistä saatavat tulot on 
vähennetty muuttuvista tuotantokustannuksista.

− Kuvaajassa oikealla nähdään polttoaineiden ja laitostyyppien 
keskinäiset kilpailukyvyt historiassa 2010-2022 välillä.

− Edullisinta lämmöntuotanto on ollut kotimaisilla polttoaineilla 
(turve ja metsähake) yhteistuotantona. Lämmöntuotanto kivihiilellä 
on 2010-luvun alkupuolella ollut vielä hyvinkin kilpailukykyistä.

− Päästöoikeuden hinnan nousun myötä turpeella tuotetusta 
lämmöstä on tullut selvästi metsähakkeella tuotettua lämpöä 
kalliimpaa.

− Samalla fossiilisten polttoaineiden hintojen, verojen ja 
päästöoikeuksien hintojen nousun myötä lämmöntuotannosta 
fossiilisilla tuontipolttoaineilla on tullut selvästi kalliimpaa 
verrattuna metsähakkeella tuotettuun lämpöön. Tuontipolttoaineilla 
tuotettu lämpö on myös kalliimpaa kuin turpeella tai puupelleteillä 
tuotettu lämpö.



Fossiilisten polttoaineiden hintojen oletetaan laskevan huipusta, mutta 
kotimaiset polttoaineet pysyvät tulevaisuudessakin selvästi edullisempina

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – LÄMMÖNTUOTANNON MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

MYÖS LÄMMÖNTUOTANTO TURPEELLA PYSYY SELVÄSTI 
KALLIIMPANA METSÄHAKKEESEEN VERRATTUNA
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LÄMMÖNTUOTANNON ARVIOIDUT MUUTTUVAT KUSTANNUKSET 
2022–2030, REAALINEN 2022
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− Kuvaajassa oikealla nähdään polttoaineiden ja laitostyyppien 
arvioidut keskinäiset kilpailukyvyt lämmöntuotannossa vuoteen 
2030 asti reaalisina hintoina.

− Fossiilisten polttoaineiden hyvin korkeiden kriisinajan hintojen 
laskiessa ero tuotantokustannuksissa kotimaisiin polttoaineisiin 
laskee hieman, mutta säilyy kuitenkin merkittävänä ja 
suurempana, kuin mitä se on aiemmin 2010-luvulla ollut.

− Päästöoikeuden hinnan pysyessä korkealla turpeella tuotettu 
lämpö säilyy merkittävästi metsähakkeella tuotettua lämpöä 
kalliimpana.

− Koska sähkön hintojen oletetaan laskevan nykyisistä 
huippulukemista, vähenee lämmön yhteistuotannon 
kustannusetu lämmön erillistuotantoon nähden hiljalleen.

− Turpeen arvioidaan pysyvän edullisempana polttoaineena 
suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin.

− Pelleteillä tuotetun lämmön arvioidaan tulevaisuudessa olevan 
hieman edullisempaa suhteessa turpeella tuotettuun lämpöön. 
Ero on kuitenkin pieni.



Investoinnit korvaamaan fossiilisten ja turpeen käyttöä ovat usein 
kannattavia fossiilisten ja turpeen kohonneiden kustannusten vuoksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – LÄMMÖNTUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET

LÄMMÖNTUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. 
INVESTOINTIKUSTANNUS), HUIPUNKÄYTTÖAIKA 5000H 

− Edellisellä sivulla esitettyjen muuttuvien kustannusten 
perusteella nähdään, että turpeella tuotetun lämmön 
kustannukset ovat noin 50-60 EUR/MWh, kivihiilen 60-70 
EUR/MWh ja maakaasun selvästi yli 100 EUR/MWh.

− Merkittävästä muuttuvien kustannusten eroista johtuen 
investoinnit fossiilisia polttoaineita ja turvetta korvaavalle 
tuotannolle ovat yleensä hyvin kannattavia.

− Riippuen tuotannon huipunkäyttöajasta eli laitosten 
käyttöasteista, kannattavin vaihtoehto on joko lämmön 
erillistuotanto tai lämmön yhteistuotanto hakkeella.

− Kaukolämmön tuotannossa huipunkäyttöaika 
pohjakuormalaitoksille on usein luokkaa 5000 tuntia. Tällöin 
lämmön erillistuotanto olisi usein kannattavampaa.

− Teollisuudessa huipunkäyttöaika on tyypillisesti korkeampi, 
jolloin yhteistuotanto on usein kannattavaa.

− Lämpöpumppujen investointikustannuksissa on hyvin paljon 
vaihteluita riippuen erityisesti saatavilla olevasta 
lämmönlähteestä. Usein lämpöpumput voivat olla 
varteenotettava investointivaihtoehto sekä kaukolämmön että 
teollisuuden lämmön tuotannossa, mikäli tuotetun lämmön ei 
tarvitse olla hyvin korkeassa lämpötilassa.

KANNATTAVIN VAIHTOEHTO UUDELLE LÄMMÖNTUOTANNOLLE 
RIIPPUU LAITOKSEN OLETETUSTA HUIPUNKÄYTTÖAJASTA
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Huom.: Laskentakorko 5%, investoinnin pitoaika 20 vuotta. Elinkaaren aikaseksi keskimääräiseksi sähkön hinnaksi on arvioitu 6 0 EUR/MWh. CHP = yhteistuotanto, HOB = lämmön erillisuotanto.

45,4 43,4

53,1

44,6

0

10

20

30

40

50

60

43,4

EUR/MWhlämpöä

Hake CHP Pelletti HOBHake HOB Lämpöpumppu

LÄMMÖNTUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET (ML. 
INVESTOINTIKUSTANNUS), HUIPUNKÄYTTÖAIKA 7000H 

36,7 38,7

51,0

39,1

0

10

20

30

40

50

60

EUR/MWhlämpöä

36,7

LämpöpumppuHake CHP Pelletti HOBHake HOB

Erillistuotanto 
hakkeella 

kannattavin

Yhteistuotanto
hakkeella

kannattavin

Lämpöpumppujen 
kustannukset 
vaihtelevat 
kohteittain

Lämpöpumppujen 
kustannukset 
vaihtelevat 
kohteittain



Lämmön tuotantoa uudistetaan yhä enemmän hukkalämpöjä hyödyntäviin 
lämpöpumppuihin sekä sähkökattiloihin perustuvaksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – LÄMMÖNTUOTANNON SÄHKÖISTYMINEN

ARVIO LÄMPÖPUMPPUTUOTANNON MÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ 
KAUKOLÄMMÖSSÄ, TWH

Tuotantomuoto 2021 2025 2030

Lämpöpumput 
kaukolämmön 
tuotannossa

1,4 3,1 6,6

ERITYISESTI LÄMPÖPUMPUT KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA 
KORVAAVAT POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖÄ
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Lähteet: Energiateollisuus kaukolämpötilasto 2021, AFRYn arviot perustuen julkisiin investointisuunnitelmiin.

− Taustalla on yhtiöiden halukkuus investoida yhä enemmän 
polttoon perustumattomaan lämmön tuotantoon, joista 
lämpöpumput ovat nykyisin usein kannattavin ja teknisesti 
parhaiten toteutettavissa oleva vaihtoehto. 2030-luvulla 
vaihtoehtona nähdään olevan myös esimerkiksi pienet 
modulaariset ydinreaktorit, jolloin osa yhtiöistä saattanee 
toistaiseksi lykätä investointejaan polttamiseen 
perustumattomaan tuotantoon ja odottaa uusien vaihtoehtojen 
kypsymistä kaupalliseen käyttöön.

− Suurten lämpöpumppukokonaisuuksien ja kaukolämpöä 
tuottavien sähkökattiloiden kannattavuus parani merkittävästi 
vuoden 2021 alussa, kun näiden tuotantomuotojen 
sähköveroluokka muutettiin alempaan veroluokkaan. Vaikutus 
lämpöpumppujen kannattavuuteen oli noin 7 EUR/MWh ja 
sähkökattiloiden noin 22 EUR/MWh.

− Perustuen kaukolämpöyhtiöiden julkisiin investointisuunnitelmiin 
ja AFRYn arvioon, kaukolämmön lämpöpumppujen määrän 
arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä ja yli 
nelinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

− Suurten lämpöpumppujen oletetaan yleistyvän myös sellaisissa 
teollisuuskohteissa, joissa lämpötilatarpeet eivät estä 
matalampaa lämpötilaa tuottavien lämpöpumppujen käyttöä. 
Potentiaalin arvioidaan kuitenkin olevan pienempi kuin 
kaukolämmössä.

− Lisäksi erityisesti useat kaukolämpöyhtiöt ovat julkisesti 
kertoneet investoivansa merkittävään määrään 
sähkökattilakapasiteettia. AFRYn arvion mukaan sähkökattiloilla 
voidaan korvata vuoteen 2030 mennessä jopa 
terawattituntiluokan edestä polttoaineisiin perustuvaa 
lämmöntuotantoa. Sähkökattiloilla voidaan hyödyntää 
tehokkaasti alhaisen sähkön hinnan tunteja lämpöakkujen 
avulla.

− Sähkökattilat voivat olla vaihtoehto myös teollisuuskohteissa 
esimerkiksi osittain korvaamaan fossiilisten polttoaineiden, 
kuten maakaasun ja öljyn käyttöä.



Ydinvoima-, tuulivoima,- ja aurinkovoimatuotannon arvioidaan kasvavan 
merkittävästi tulevaisuudessa korvaten osittain sähkön yhteistuotantoa

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS – SÄHKÖN TUOTANTOMUOTOJEN KEHITYS

ARVIOT SÄHKÖN TUOTANTOMUOTOJEN KEHITYKSESTÄ 
SUOMESSA, TWH

Tuotantomuoto 2021 2025 2030

Ydinvoima 22,6 35,4 35,4

Vesivoima 15,6 15,6 15,6

Tuulivoima 8,1 17,0 25,0

Aurinkovoima 0,3 1,2 2,5

OL3 MYÖTÄ KASVAVAN YDINVOIMATUOTANNON LISÄKSI 
TUULIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ KASVAA HUOMATTAVASTI
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Lähteet: Tilastokeskus (2021), AFRYn arviot julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin perustuen.

− Ydinvoiman määrän arvioidaan kasvavan Olkiluoto 3 reaktorin 
käyttöönoton myötä selvästi vuodesta 2023 lähtien. Molempien 
Loviisan ydinvoimayksiköiden oletetaan saavan jatkaa 
käyttölupaansa ja niiden oletetaan olevan käytössä vielä vuonna 
2030.

− Vesivoiman tuotantokapasiteetin ei ole oletettu kasvavan 
nykyisestä merkittävissä määrin.

− Tuulivoiman tuotantokapasiteetin arvioidaan merkittävästi 
kasvavan suuren vireillä olevan hankemäärän seurauksena. 
Hankkeiden toteutumistodennäköisyyksien perusteella 
tuulivoiman määrän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 
2025 mennessä ja yli kolminkertaistuvan vuoteen 2030 
mennessä.

− Aurinkovoimakapasiteetin oletetaan kasvavan selvästi 
nykyisestä suurien kymmenien ja jopa satojen megawattien 
kokoisten laitoshankkeiden valmistuessa. Samalla 
kattoasenteisten järjestelmien määrä jatkaa kasvuaan.



Kotimaisten polttoaineiden käyttöarviot
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Yhteenlasketun puupolttoaineiden ja turpeen kysynnän lämmön- ja sähkön 
tuotannossa arvioidaan pysyvän suhteellisen tasaisena vuoteen 2028 asti

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – KYSYNTÄ LÄMMÖN- JA SÄHKÖN TUOTANNOSSA 

PUUPOLTTOAINEIDEN, TURPEEN JA PUUPELLETTIEN KÄYTTÖ 
LÄMMÖN- JA SÄHKÖN TUOTANNOSSA VUONNA 2021 SEKÄ 
KYSYNTÄARVIO VUOTEEN 2028 ASTI

− Kotimaisten polttoaineiden kysyntänäkymää tarkasteltiin perustuen AFRYn
kattilatietokannan laitostason polttoainekäyttöihin nykyään, sekä arvioiden 
laitoskohtaisia kulutuksia toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä 
jo julkistettuja toimijoiden investointisuunnitelmia vasten.

− Puupolttoaineiden ja turpeen yhteenlaskettua kysyntää kasvattaa kivihiilen 
ja maakaasun korvautuminen osittain puupolttoaineilla.

− Lämpöpumput ja sähkökattilat kasvattavat selvästi osuuttaan lämmön 
tuotannossa korvaten erityisesti fossiilisia polttoaineita ja vähentävät 
siten tarvetta puupolttoaineille fossiilisten polttoaineiden korvaajana.

− Puupolttoaineiden ja turpeen yhteenlaskettua kysyntää vähentää uusien 
laitosten korkeammat hyötysuhteet sekä yhteistuotantolaitosten osittainen 
korvautuminen lämmön erillistuotantona. Erityisesti käyttöikänsä päähän 
tulevia kaukolämpölaitoksia korvataan usein erillistuotannolla, kun taas 
teollisuuskohteissa yhteistuotanto on usein kannattavampaa.

− Kasvava ydin- ja tuulivoimatuotannon määrä korvaa osittain sähkön 
tuotantoa polttoaineilla.

− Pellettien käytön arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan 2028 mennessä 
niiden korvatessa enimmäkseen kivihiilen, maakaasun ja öljyn käyttöä. 
Pellettien kasvavaa kysyntää oletetaan pitkälti katettavan tuontipelleteillä.

− Venäjän tuonnin loppuminen lisännee kuitenkin tarvetta kotimaisen 
tuotannon lisäämiselle tulevaisuudessa, millä olisi vaikutusta 
energiapuumarkkinan niukkuuteen. Kokonaisvaikutuksen 
energiapuumarkkinaan arvioidaan kuitenkin olevan kohtuullisen pieni.

KYSYNNÄN KASVUA HILLITSEE POLTTAMISELLE 
VAIHTOEHTOISET LÄMMÖN- JA SÄHKÖN TUOTANNON MUODOT
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Lähteet: Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus, AFRY. Huom.: ”Puupolttoaineet” sisältävät metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvän prosessoimattoman kiinteän puupolttoaineen sekä metsähakkeen.
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Lämmön- ja sähkön tuotannon lisäksi energiapuun kysynnän oletetaan 
kasvavan biopolttoaineiden tuotantoon kohdistuvien investointien kautta

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – KYSYNTÄ NESTEMÄISTEN BIOPOLTTOAINEIDEN TUOTANNOSSA

ENERGIAPUUN KÄYTTÖ NESTEMÄISTEN BIOPOLTTOAINEIDEN 
TUOTANNOSSA VUONNA 2021 SEKÄ KYSYNTÄARVIO VUOTEEN 
2028 ASTI

ENERGIAPUUN VUOTUISEN KYSYNNÄN OLETETAAN KASVAVAN 
LÄHES 5 TWH BIOPOLTTOAINEINVESTOINTIEN SEURAUKSENA  
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Lähteet: AFRY
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Energiapuu nestemäisten biopolttoaineiden tuotannossa

− Lämmön- ja sähkön tuotannon lisäksi energiapuun kysynnän 
oletetaan kasvavan biopolttoaineiden tuotantoon kohdistuvien 
investointien vuoksi. 

− Uusiutuvan energian direktiiviin vuonna 2018 tehdyn 
päivityksen (RED II) odotetaan kasvattavan kehittyneiden 
biopolttoaineiden kysyntää seuraavan kymmenen vuoden aikana 
Euroopassa. 

− Vahvat markkinanäkymät ja regulaatioympäristön suotuisa 
kehittyminen luovat vakaan pohjan investointihankkeille ja 
skenaariotarkastelussa oletetaankin, että 3 merkittävän 
kokoluokan puuta raaka-aineenaan käyttävää 
biopolttoaineinvestointia toteutuu vuoteen 2028 mennessä. 
Näistä yksi sijoittuu eteläiseen Suomeen, yksi läntiseen 
Suomeen ja yksi Pohjois-Suomen alueelle. 

− Yhteensä skenaariotarkastelussa puun kysyntä kehittyneiden 
biopolttoaineiden osalta on 2,1 TWh vuonna 2025 ja 4,7 TWh
vuonna 2028. Oletettavasti biopolttoaineiden tuotannossa 
hyödynnettävät puujakeet ovat metsähake ja sahojen 
sivutuotteena syntyvä sahanpuru.



Energiapuun ja turpeen yhteenlasketun kysynnän odotetaan kasvavan noin 
2,1 TWh vuoteen 2025 ja noin 4,6 TWh vuoteen 2028 mennessä

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – KYSYNTÄ ENERGIANTUOTANNOSSA YHTEENSÄ

ENERGIAPUUN JA TURPEEN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTANNOSSA 
VUONNA 2021 SEKÄ KYSYNTÄARVIO VUOTEEN 2028 ASTI

− Energiapuun ja turpeen kysyntä energiantuotannossa yhteensä 
kasvaa noin 2,1 TWh vuoteen 2025 ja noin 4,6 TWh vuoteen 
2028 mennessä.

− Arvio sisältää sekä lämmön- ja sähkön tuotannossa 
käytettävät puupolttoaineet ja turpeen että nestemäisten 
biopolttoaineiden tuotannossa käytettävän energiapuun.

− Tulevaisuudessa turpeen energiakäyttöä oletetaan edelleen 
kustannusperusteisesti korvattavan puupolttoaineilla. Turvetta 
ja puupolttoaineita poltetaan usein samoissa 
monipolttoainekattiloissa.

− Energiapuun tarjontaan liittyvät rajoitteet ja epävarmuudet 
asettavat kuitenkin reunaehtoja turpeen korvaamiselle. 
Energiapuun tarjontaa on tarkasteltu kahden skenaarion avulla 
(perusskenaario ja matalan energiapuutarjonnan skenaario), 
jotka ovat esitetty seuraavilla sivuilla.

− Samalla myös turpeen tuotantomahdollisuuksiin liittyy 
rajoitteita, joita on tarkasteltu tässä luvussa myöhemmin.

TURPEEN KÄYTTÖÄ PYRITÄÄN KUSTANNUSTEN VUOKSI 
KORVAAMAAN MAHDOLLISIMMAN PALJON PUUPOLTTOAINEILLA
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Lähteet: Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus, AFRY. Huom.: ”Puupolttoaineet” ja ”energiapuu” sisältävät metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvän prosessoimattoman kiinteän 
puupolttoaineen sekä metsähakkeen.
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Hyödyntämätön metsähakepotentiaali on nykytilanteessa merkittävä ja 
tarjontapotentiaalin arvioidaan kasvavan tulevan 10 vuoden aikana

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – METSÄHAKKEEN TARJONTAPOTENTIAALI

METSÄHAKKEEN KORJUUMÄÄRÄ VUONNA 2021 JA 
TARJONTAPOTENTIAALIN KEHITTYMINEN VUOTEEN 2030

MOBILISOINTIA RAJOITTAA MAANTIETEELLINEN EPÄSUHTA 
KYSYNNÄN JA HYÖDYNTÄMÄTTÖMÄN POTENTIAALIN VÄLILLÄ
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Lähteet: Luonnonvarakeskus, AFRY.
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− AFRYn arviot metsähakkeen tarjontapotentiaalin kehittymisestä 
perustuvat Luonnonvarakeskuksen suurimman ylläpidettävissä olevan 
energiapuun hakkuukertymän MELA-simulaatioihin.  

− AFRY on huomioinut hakkuutähteiden ja kantojen tarjontapotentiaalin 
osalta ainespuun hakkuumäärien kehittymisen. Tämä tarkoittaa, että 
metsätähdepotentiaali on hyödynnettävissä ainoastaan leimikoilta, 
joihin kohdistuu päätehakkuu ja hyvän metsänhoidon suositukset 
hakkuutähteiden korjuun osalta täyttyvät.

− Vaikka metsätähteiden ja pienpuun korjuumäärät ovat viime vuosien 
aikana kasvaneet, on hyödyntämätön tarjontapotentiaali niiden osalta 
edelleen merkittävä. Vuonna 2021 hyödyntämätöntä 
metsähakepotentiaalia oli metsätähteillä 6 TWh/a ja pienpuulla noin 4 
TWh/a. MELA-simulaatioiden ja ainespuun korjuuennusteiden 
perusteella tarjontapotentiaali kasvaa merkittävästi tulevan 10 
vuoden aikana, 75 %:a pienpuun ja 20 %:a metsätähteiden osalta. 

− Hyödyntämättömän tarjontapotentiaalin ja kysynnän osalta vallitsee 
kuitenkin maantieteellinen epäsuhta, joka on osaltaan rajoittanut 
mobilisointia. Hyödyntämätöntä potentiaalia on niukasti korkean 
kysynnän alueilla eteläisessä ja läntisessä Suomessa, kun taas 
hyödyntämätön potentiaali kasvaa pohjois-itäsuunnassa, missä myös 
alueellinen kysyntä on ollut alhaisemmalla tasolla.  

− Kantojen korjuumäärät ovat viime vuosien aikana olleet alhaisella 
tasolla. Kantojen käyttöä rajoittaa erityisesti ympäristökysymykset ja 
AFRYn arvion mukaan kantojen käyttö ei kasva merkittävästi 
nykyisistä määristä.



Metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjonnan odotetaan supistuvan lähivuosina 
molemmissa skenaarioissa, mutta kasvavan jälleen vuoteen 2028 mennessä

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – METSÄTEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDEN TARJONTA

METSÄTEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDEN KOTIMAINEN 
TARJONTA PERUSSKENAARIOSSA

− Metsäteollisuuden markkinasykleillä ja tuotantomäärillä on suora 
vaikutus energiapuun tarjontaan ja saatavuuteen. Sahateollisuuden 
sivutuotteina syntyy haketta, purua ja kuorta, joista kuoren ja purun 
pääasialliset käyttökohteet ovat energiantuotannossa, mutta hake on 
pääasiassa selluteollisuuden raaka-ainetta. Selluteollisuuden 
sivutuotteena syntyvä kuori hyödynnetään pääasiassa energiana.     

− Metsäteollisuuden kasvaneen puunkäytön seurauksena 
metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjonta on kasvanut yli 20 % 
kuluneen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2021 kotimainen 
sivutuotetarjonta energiateollisuudelle oli hieman yli 22 TWh/a.

− AFRYn skenaariotarkasteluissa metsäteollisuuden sivutuotteiden 
pitkän aikavälin tarjonta kasvaa molemmissa skenaarioissa vuoden 
2021 tasosta, mutta lyhyellä aikavälillä tarjonta supistuu talouden 
taantuman seurauksena.

− Lyhyen aikavälin sivutuotetarjontaa laskee erityisesti heikentynyt 
sahatavaran kysyntä, joka heijastuu alhaisempien tuotantomäärien 
kautta sivutuotetarjontaan. Tarjonta on molemmissa skenaarioissa 
alhaisimmillaan vuonna 2023, 21,1 TWh perusskenaariossa (-5 % 
verrattuna vuoteen 2021) ja matalan tarjonnan skenaariossa 20,3 
TWh (-9 %).  

− Pitkän aikavälin sivutuotetarjonta kasvaa molemmissa 
skenaarioissa, ollen perusskenaariossa 23,1 TWh vuonna 2028 ja 
matalan tarjonnan skenaariossa vastaavasti 22,6 TWh. Tarjonnan 
kasvun ajureina ovat investoinnit sellu- ja sahateollisuudessa ja 
positiiviset pitkän aikavälin kysyntänäkymät lopputuotteiden osalta.

METSÄTEOLLISUUDEN SUHDANTEILLA ON SUORA VAIKUTUS 
SIVUTUOTETARJONTAAN 

08.02.2023 COPYRIGHT AFRY  | KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KÄYTTÖARVIOT 2028 SAAKKA33

20

15

0

5

25

10

22,2

TWh

22,6

3,0

6,3

12,9

3,0

2021

6,0

12,2

21,6

2023

6,1

12,6

2,9

2024

6,3

2028

13,2

2025

6,7

13,7

3,221,1
23,6

2,9
Hake

Kuori

Puru

20

0

25

5

10

15

TWh

3,1

6,3

2,7

12,9

3,0

2021

6,15,7

12,2

2,8

2024 2028

13,0

2,9

2025

6,5

13,5

22,2
20,3 20,7

23,122,0

2023

5,7

11,9

METSÄTEOLLISUUDEN SIVUTUOTTEIDEN KOTIMAINEN 
TARJONTA MATALAN TARJONNAN SKENAARIOSSA

Hake

Puru

Kuori



Metsäresurssien puolesta metsähakkeen tarjontaa on mahdollista lisätä, mutta 
mobilisointi ja kaupan aktivointi rajoittavat hankinnan nopeaa kasvattamista

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – METSÄHAKKEEN TARJONTA

METSÄHAKKEEN KOTIMAINEN TARJONTA PERUSSKENAARIOSSAANALYSOIDUT SKENAARIOT POIKKEAVAT VUOTUISEN 
LISÄMOBILISOINTIOLETUKSEN SUHTEEN TOISISTAAN
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METSÄHAKKEEN KOTIMAINEN TARJONTA MATALAN TARJONNAN 
SKENAARIOSSA

− Kuten metsäteollisuuden sivutuotteiden osalta, myös metsähakkeen 
tarjonta on sidoksissa metsäteollisuuden puun kysyntään, sillä 
uudistushakkuilta kerättävät hakkuutähteet muodostavat yli 
kolmanneksen poltetusta metsähakkeesta. Yli puolet metsähakkeen 
korjuusta on hoidollisten hakkuiden yhteydessä kerättyä pienpuuta. 

− Metsähakkeen korjuumäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime 
vuosien aikana. Korkeimmillaan kotimaisen metsähakkeen vuotuinen 
tarjonnan lisäys on ollut noin 2 TWh ja tarjonnan kasvu on koostunut 
pitkälti hoitohakkuiden ja ensiharvennuksien pienpuusta. 

− Energiapuun kysynnän kasvaessa ja Venäläisen tuontibiomassan 
puuttuessa markkinoilta, kotimarkkinoiden rooli energiatuotannon 
polttoainehankinnassa kasvaa. Metsäresurssien puolesta tarjontaa on 
mahdollista lisätä huomattavasti, mutta energiapuun mobilisointi ja 
energiapuukaupan aktivointi asettaa merkittävimmät haasteet 
tarjonnan lisäämisen näkökulmasta. 

− AFRYn skenaariotarkastelussa analysoidut skenaariot poikkeavat 
vuotuisen lisämobilisointiolettaman suhteen toisistaan. 
Perusskenaariossa vuotuinen tarjonnan kasvu on 2 TWh aikavälillä 
2023-2025 ja 1,5 TWh aikavälillä 2026-2028. Kokonaisuudessaan 
vuotuinen tarjonta perusskenaariossa kasvaa 12 TWh.

− Matalan tarjonnan skenaariossa vuotuinen tarjonnan kasvu on 1,3 
TWh aikavälillä 2023-2028. Kokonaisuudessaan vuotuinen tarjonta 
kasvaa matalan tarjonnan skenaariossa 9 TWh.



Venäjän tuonnin loputtua tuontipuun rooli energiapuumarkkinoilla pienenee 
molemmissa tarkastelluissa skenaarioissa

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – TUONTIPUUN ROOLI ENERGIATEOLLISUUDEN PUUNHANKINNASSA

ENERGIAPUUN TARJONTA TUONTIMARKKINOILTA 
PERUSSKENAARIOSSA

MAHDOLLISUUDET KUSTANNUSTEHOKKAASEEN HANKINTAAN 
KORVAAVILTA TUONTIMARKKINOILTA OVAT RAJALLISET
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ENERGIAPUUN TARJONTA TUONTIMARKKINOILTA MATALAN 
TARJONNAN SKENAARIOSSA

− Energiapuun tuonti Suomeen on yli kaksinkertaistunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2021 energiapuuta tuotiin 
Suomeen 6,8 TWh ja sen osuus kiinteiden puupolttoaineiden 
kokonaiskäytöstä oli noin 15%, pois luettuna puupelletit.

− Venäjä on ollut vielä vuoteen 2022 asti selvästi tärkein energiapuun 
tuontimaa. Vuonna 2021 Venäjän tuonti kattoi yli 75% energiapuun 
kokonaistuonnista. Energiapuuta on tuotu myös Baltiasta ja Ruotsista.

− Venäläisen energiapuun käyttö on keskittynyt itäisen Suomen 
alueelle, kun taas Baltiasta hankittua energiapuuta on hyödynnetty 
pääasiassa eteläisellä ja läntisellä rannikkoalueella. 

− Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena puuntuonti Venäjältä 
loppui kokonaisuudessaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuonna 
2022 ja AFRY pitää erittäin epätodennäköisenä, että tuonti Venäjältä 
palautuisi aikaisemmalle tasolleen. 

− Mahdollisuudet kustannustehokkaaseen hankintaan korvaavilta 
tuontimarkkinoilta ovat rajalliset, minkä seurauksena energiapuun 
tuonti Suomeen tulee olemaan tulevaisuudessa selvästi viimeaikaisia 
tuontimääriä alhaisemmalla tasolla.

− AFRYn skenaariotarkasteluissa pitkän aikavälin tuontimäärät putoavat 
perusskenaariossa tasolle 2,9 TWh vuodessa ja matalan tarjonnan 
skenaariossa tasolle 2,0 TWh vuodessa. Perusskenaariossa oletuksena 
on, että Venäjältä tuotua biomassaa on korvattavissa 1,5 TWh muilta 
tuonti markkinoilta ja matalan tarjonnan skenaariossa luku on 
vastaavasti 0,6 TWh.   



Perusskenaariossa energiapuun kokonaistarjonta kasvaa 10 TWh vuoteen 
2028 mennessä, matalan tarjonnan skenaariossa vastaava kasvu on 6 TWh

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – ENERGIAPUUN TARJONTASKENAARIOT

ENERGIAPUUN TARJONTA PERUSSKENAARIOSSA

− Molemmissa skenaarioissa energiapuun tarjonta laskee lyhyellä 
aikavälillä. Merkittävin tarjonnan supistumiseen vaikuttava 
tekijä on energiapuun tuonnin supistuminen.

− Perusskenaariossa tuontitarjonta laskee vuoteen 2023 2,5 
TWh ja matalan tarjonnan skenaariossa 3,4 TWh vuoteen 
2021 verrattuna.

− Myös sivutuotetarjonnan lasku vaikuttaa lyhyellä aikavälillä.

− Kokonaisuudessa energiapuun tarjonta perusskenaariossa 
laskee vuonna 2023 0,6 TWh vuoden 2021 tasosta, mutta 
kääntyy nousuun jo vuonna 2024.

− Matalan tarjonnan skenaariossa energiapuun tarjonta laskee 
vuonna 2023 3,1 TWh ja saavuttaa vuoden 2021 
tarjontamäärän vasta vuonna 2025.

− Pitkän aikavälin tarjontamäärät kasvavat molemmissa 
skenaarioissa selvästi vuoden 2021 tasosta.

− Perusskenaariossa tarjontamäärä kasvaa 24% tai 10,4 TWh.

− Matalan energiapuutarjonnan skenaariossa tarjontamäärä 
kasvaa 14% tai 6,0 TWh.

LYHYELLÄ AIKAVÄLILLÄ ENERGIAPUUN KOKONAISTARJONTA
LASKEE ERITYISESTI TUONNIN SUPISTUMISEN MYÖTÄ
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ENERGIAPUUN TARJONTA MATALAN TARJONNAN 
SKENAARIOSSA

Huom.: ”energiapuu” sisältää metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvän prosessoimattoman kiinteän puupolttoaineen sekä metsäha kkeen.
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Turpeen kysyntä jää merkittäväksi huomioiden yhteenlaskettu energiapuun 
ja turpeen kysyntäskenaario sekä energiapuun tarjontaskenaariot

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – TURPEEN KYSYNTÄSKENAARIOT

TURPEEN KYSYNTÄ POLTTOAINEIDEN KYSYNTÄSKENAARIO JA 
ENERGIAPUUN TARJONNAN PERUSSKENAARIO HUOMIOIDEN

VUONNA 2023 TURPEEN KYSYNTÄ YLITTÄÄ VUODEN 2021 
TURPEEN KÄYTÖN MOLEMMISSA SKENAARIOISSA
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− Oikealla olevissa kuvissa on esitetty turpeen kysyntäskenaariot 
vuoteen 2028 asti sen jälkeen, kun käytettävissä olevat 
energiapuun tarjontaskenaariot on huomioitu.

− Perusskenaariossa turpeen kysyntä vuonna 2023 on 10,6 TWh, 
laskien asteittain tasoon 4,6 TWh vuoteen 2028 mennessä.

− Matalan energiapuutarjonnan skenaariossa turpeen kysyntä 
vuonna 2023 on 13,0 TWh, laskien asteittain tasoon 8,9 TWh
vuoteen 2028 mennessä.

− Referenssivuonna 2021 turpeen käyttö energiantuotannossa oli 
10,4 TWh.

− Turpeen kysyntänäkymät ovat aiempaa korkeammat erityisesti 
energiapuun aiempaa niukempien tarjontanäkymien 
seurauksena.

− On kuitenkin huomioitava, että esitetyt energiapuun 
tarjontaskenaariot eivät sisällä nykyistä suurempia määriä 
metsäteollisuuden ainespuuksi luokiteltavia osuuksia. Puhtaasti 
kustannusnäkökulmasta turpeen sijaan voitaisiin käyttää myös 
enemmän metsäteollisuuden ainespuuta, ja myös esimerkiksi 
kierrätyspolttoaineiden kasvava käyttö voi olla mahdollista.



Turpeen tuotantomahdollisuuksien arvioidaan jo selvästi laskeneen turpeen 
äkillisen kysynnän laskun ja epäsuotuisien markkinanäkymien seurauksena

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – TURPEEN TUOTANTOMAHDOLLISUUKSIEN KEHITYS 

TURPEEN TOTEUTUNUT ENERGIAKÄYTTÖ HISTORIASSA JA 
TUOTANTOMAHDOLLISUUKSIEN KEHITYS VUOTEEN 2028

ARVIO KUVAA TURPEEN TUOTANTOMAHDOLLISUUKSIA 
NYKYISESSÄ TOIMINTA- JA POLITIIKKAYMPÄRISTÖSSÄ
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Lähteet: Tilastokeskus, Bioenergia ry.
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Turpeen arvioitu tuotantomahdollisuus (Bioenergia ry)

Turpeen toteutunut energiakäyttö

− Turpeen tuotantomahdollisuuksien kehitystä on pyritty 
arvioimaan Bioenergia ry:n toimesta jäsenkyselyyn perustuen.

− Arvio kuvaa tilannetta, jossa uusia energiaturpeen tuotantoon 
vaikuttavia politiikkatoimia suuntaan tai toiseen ei enää tehdä.

− Bioenergia ry:n arvion mukaan tuotantomahdollisuuksien 
parantamiseksi yrittäjä- ja kuljettajaresurssien riittävyys tulisi 
turvata politiikkatoimin.

− Tämä tarkoittaa turpeen kysynnän ja siten markkinanäkymien 
turvaamista vähintään useamman vuoden ajaksi.

− Turpeen tuotantomahdollisuuksien arvioitu lasku on seurausta 
äkillisestä kysynnän hiipumisesta, sekä useiden suurien turpeen 
käyttäjien ilmoittamista aikeista luopua turpeen käytöstä.

− Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa yrittäjä- ja 
kuljettajaresurssien määrä turpeen tuotannossa on laskenut.



Turpeen tuotantomahdollisuus jää riittämättömäksi kattamaan arvioitua 
turpeen kysyntää erityisesti lähivuosina

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – TURPEEN KYSYNNÄN JA TARJONNAN KOHTAAMINEN

TURPEEN KYSYNTÄ, TUOTANTOMAHDOLLISUUS JA 
TUOTANTOVAJE MATALAN ENERGIAPUUTARJONNAN 
SKENAARIOSSA

TURPEEN KYSYNTÄ, TUOTANTOMAHDOLLISUUS JA 
TUOTANTOVAJE PERUSSKENAARIOSSA
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Skenaariotarkasteluissa laskennallinen turpeen ja energiapuun tarjonta ei 
kykene vastaamaan lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin

KOTIMAISTEN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖARVIOT – KÄYTTÖARVIOT TARKASTELLUISSA SKENAARIOISSA

− Käyttöarvioissa on huomioitu skenaariokohtaiset energiapuun koti- ja 
tuontimarkkinoiden tarjontanäkymät sekä arviot turpeen 
tuotantomahdollisuuksien kehittymisestä. 

− Perusskenaariossa energiapuun laskeva tarjonta yhdistettynä turpeen 
tuotantomahdollisuuksien alenemiseen johtaa tarjonnan vajeeseen 
ajanjaksolla 2023-2025. Tarjonnan vaje on suurimmillaan (3,3 TWh) 
vuonna 2023. 

− Tarjonnan vajeella tarkoitetaan tässä yhteydessä täyttymätöntä 
kysyntää skenaariotarkastelun reunaehtojen vallitessa. Tarjonnan 
vaje voisi täyttyä esimerkiksi ainespuun lisääntyvänä energiakäyttönä 
tai kaukaisempien tuontimarkkinoiden hyödyntämisenä energiapuun 
hankinnassa. Toisaalta jos metsähaketta pystytään mobilisoimaan 
kotimarkkinoilta nopeammin ja suurempia volyymeja kuin 
skenaariotarkastelun yhteydessä on oletettu tai turpeen 
tuotantomahdollisuudet säilyvät ennustettua korkeammalla tasolla, 
niin tarjonnan vaje voi olla esitettyä alhaisempi.

− Matalan energiapuutarjonnan skenaariossa metsähakkeen 
kotimarkkinoiden mobilisointihaasteet yhdistettynä sahateollisuuden 
sivutuotteiden alhaisempaan tarjontaan johtaa lähes kaksinkertaiseen 
tarjonnan vajeeseen suhteessa perusskenaarioon. Vaje on 5,7 TWh
vuonna 2023. Huomionarvoista on, että tarjonnan vaje säilyy läpi 
tarkasteluperiodin ollen edelleen 3,6 TWh vuonna 2028.          

TARJONNAN VAJE VAATII AINESPUUN KÄYTÖN LISÄÄMISTÄ, 
KAUKAISEMPIEN TUONTIMARKKINOIDEN HYÖDYNTÄMISTÄ TAI 
TURPEEN TUOTANTOMAHDOLLISUUKSIEN KASVATTAMISTA 
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Huom.: ”energiapuu” sisältää metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvän prosessoimattoman kiinteän puupolttoaineen sekä metsäha kkeen.

ENERGIAPUUN JA TURPEEN KÄYTTÖARVIOT 
PERUSSKENAARIOSSA

ENERGIAPUUN JA TURPEEN KÄYTTÖARVIOT MATALAN 
ENERGIAPUUTARJONNAN SKENAARIOSSA
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Muut valtakunnalliset vaikutukset
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Kuitupuun laajamittainen energiakäyttö lisäisi kilpailua ja hintapainetta 
puumarkkinoilla ja saattaisi rajoittaa sen saatavuutta paikallisesti    

MUUT VALTAKUNNALLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUS PUUNHANKINTAAN

− Venäjän puuntuonnin loppuminen aiheuttaa sekä selluteollisuuden että energiateollisuuden puunhankinnalle haasteita erityisest i Itä- ja 
Kaakkois-Suomen alueella. Koska korvaavia tuontimarkkinoita on rajallisesti, pyritään valtaosa Venäjän tuontipuusta korvaamaan 
kotimaisella puulla. Tämä johtaa väistämättä niukkuuden lisääntymiseen kotimarkkinoilla. Mikäli samaan aikaan kasvavaan energ iapuun 
kysyntään ei kyetä vastaamaan kotimaisen metsähakkeen lisämobilisoinnilla ja turpeen kustannuskilpailukyky on heikko, riski a inespuun 
laajamittaiselle energiakäytölle kasvaa. Metsäteollisuuden näkökulmasta kuitupuun laajamittainen energiakäyttö lisäisi kilpai lua ja 
hintapainetta puumarkkinoilla ja saattaisi johtaa paikallisiin haasteisiin saatavuuden osalta. Sahateollisuuden puuhuollolle ainespuun 
lisääntyvä energiakäyttökäyttö ei aiheuta mainittavaa uhkaa.   

− Ainespuuta päätyy myös nykyisessä markkinatilanteessa energiantuotantolaitoksille, mutta kiinteiden puupolttoaineiden käyttöt ilastosta 
tätä määrää ei ole eroteltavissa. Harvennusleimikolta hankittu puu voi kysyntä- ja markkinatilanteesta riippuen ohjautua sekä 
energiakäyttöön että sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Nykytilanteessa ainespuun käyttö energiantuotannossa on suurimmillaan 
eteläisessä ja lounaisessa osassa Suomea, missä energiateollisuuden puun kysyntä on korkealla tasolla, mutta alueella sijaits ee vähissä 
määrin kuitupuuta hyödyntävää metsäteollisuutta. 

− Toisaalta energiapuun kysynnän vahvat kasvunäkymät eivät ole yksiselitteisesti metsäteollisuuden näkökulmasta huono asia tai sen
puuhuoltoa uhkaava tekijä. Sivutuotekauppa on sahateollisuudelle sahatavaran myynnin lisäksi tärkeä tulovirta ja tästä näköku lmasta 
vahva sivutuotteiden kysyntä ja nousevat hinnat on positiivinen asia. Samoin metsänomistajien aktivoituminen hoitotoimenpitei den osalta 
lisäisi pienpuun tarjontaa energiapuumarkkinoilla ja samalla parantaisi metsien ainespuun tuotantoa. Tällä olisi pitkällä aik avälillä 
teollisuuspuun tarjontaa lisäävä vaikutus.
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Itsenäiset sahat hyötyvät sivutuotteiden ja kuitupuun lisääntyvästä kysynnästä, mutta selluteollisuudelle lisääntyvä 
kuitupuun kysyntä ja kilpailu markkinoilla on riski puunhankinnan näkökulmasta   



Energiapuun tarjontaan liittyvien epävarmuuksien johdosta turpeelle on 
merkittävä tarve energiahuoltovarmuuden järjestämisessä siirtymäkaudella

MUUT VALTAKUNNALLISET VAIKUTUKSET – VAIKUTUKSET ENERGIAN HUOLTO- JA TOIMITUSVARMUUTEEN

− Energiahuoltovarmuus Suomessa perustuu hajautettuun energiantuotantoon ja monipuolisiin energialähteisiin. Suomen kotimaiset 
polttoainevarat rajoittuvat puupolttoaineisiin ja turpeeseen, sekä jätteen energiahyödyntämiseen. Vakavien häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen varalle Suomessa myös varastoidaan tuontipolttoaineita niiden käyttöön perustuen. Lisäksi turvetta on turvavar astoitu 
sääriskin vähentämiseksi. Turvetta käytetään tyypillisesti samoissa kattiloissa kuin puupolttoaineita, joten turpeen varastoi nnilla on voitu 
vähentää myös puupolttoaineiden saatavuuden vaihteluun liittyvää riskiä.

− Fossiilisten tuontipolttoaineiden ja turpeen käytön vähenemisen johdosta huoltovarmuusmenettelyitä tulee yhä enemmän kohdistaa 
fossiilisia tuontipolttoaineita ja turvetta korvaaviin puupolttoaineisin. Puupolttoaineiden osalta haasteita aiheuttaa kuiten kin niiden 
heikompi varastoitavuus fossiilisiin tuontipolttoaineisiin ja turpeeseen verrattuna. Hankintaketjujen toimitusvarmuuden  varm istaminen 
vahvistamalla biomassaterminaalien ja lastauspaikkojen verkostoa sekä kuljetusväyliä korostuu.

− Puupolttoaineiden tarjontaan liittyvien epävarmuuksien seurauksena hankintaketjujen toimitusvarmuuden järjestäminen tarvittav alle 
tasolle voi kuitenkin osoittautua haasteelliseksi. Puupolttoaineiden tuonnin loppuminen Venäjältä johtaa suurempaan paineesee n 
mobilisoida kotimaisia puupolttoaineita. Samalla metsäteollisuuden puunkysynnän näkymät ovat heikentyneet lyhyellä aikavälill ä, 
vaikuttaen myös energiasektorin puunsaantiin vähenevän sivutuotepuun ja metsähakkeen määrän seurauksena.

− Turpeen viimeaikaisten nopean kysyntänäkymien heikkenemisen seurauksena myös turpeen tuotantomahdollisuudet ovat vähentyneet 
nopeasti, vähentäen nopeasti turpeen saatavuutta myös puupolttoaineiden saatavuushäiriöiden tapauksessa. Huoltovarmuuskeskus 
ilmoittikin kesäkuussa 2022 aloittaneensa turpeen varmuusvarastoinnin siirtymäkaudella kohti päästöttömiä tuotantomuotoja. 
Lämmöntuotannon toimitusvarmuuden varmistaminen taas on ensisijaisesti siitä vastaavien yritysten tehtävä, ja energiayhtiöide n 
vastuulla on huolehtia mm. seuraavien lämmityskausien polttoainehankintojen varmistamisesta mm. tekemällä useampien vuosien 
mittaisia sopimuksia turvetuottajien kanssa turpeen nostosta.

− Biomassan tuonnin lisääminen kaukaisemmilta tuontimarkkinoilta on todennäköisimmin ainakin jossain määrin mahdollista, mutta ei 
kasvata omavaraisuusastetta ja riski nopeille muutoksille biomassan saatavuudessa kasvaa. Hyvänä esimerkkinä omavaraisuuden 
hyödyistä on biomassan tuonnin loppuminen Venäjältä ja sen aiheuttamat haasteet energiariittävyydelle.
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Turpeen tuotantomahdollisuuksien ylläpitäminen siirtymäkaudella on energiahuoltovarmuuden kannalta kriittistä



Hiilinieluilla on merkittävä rooli hiilineutraalisuuden saavuttamisessa, ja 
niiden kehitys on osittain riippuvaista metsien hakkuukertymän kehityksestä

MUUT VALTAKUNNALLISET VAIKUTUKSET – KASVIHUONEPÄÄSTÖT JA HIILINIELUT

HISTORIALLINEN HAKKUUKERTYMÄ JA ARVIOITU KEHITYS 
PERUSSKENAARIOSSA

HAKKUUKERTYMÄN KASVAESSA METSIEN VUOTUINEN 
HIILINIELU TULEE TODENNÄKÖISESTI LASKEMAAN
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Lähteet: Luonnonvarakeskus, Tilastokeskus, AFRY.

− Maankäyttösektori (LULUCF) on toiminut vuosia Suomen 
kasvihuonekaasupäästöjä vähentävänä hiilinieluna. LULUCF-
sektori kääntyi vuonna 2021 ensimmäistä kertaa 
nettopäästölähteeksi. Muutos johtui erityisesti metsien 
hiilinielujen pienenemisestä. 

− Metsät ovat yhä nettonieluja, mutta niiden kyky kompensoida 
muiden sektoreiden päästöjä on heikentynyt metsien 
alentuneen kasvun ja lisääntyneiden hakkuiden vuoksi. 

− Lisääntyvä kysyntä kotimaisesta puusta ja sen seurauksena 
lisääntyvien hakkuiden seurauksena metsien vuotuinen 
hiilinielu tulee todennäköisesti laskemaan tulevan 
vuosikymmenen aikana. Pääajurina tässä on metsäteollisuuden 
kasvava kysyntä kotimaiselle ainespuulle, mutta osavaikutus 
tulee myös kasvavien energiapuun korjuumäärien kautta.    

− Kokonaisuutta arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, että 
myös turpeen nostolla on maankäyttösektorilla päästöjä 
nostava vaikutus.
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Yhteenveto ja johtopäätökset
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Energiapuun arvioitu tarjonta ja turpeen tuotantomahdollisuus eivät riitä 
kattamaan polttoaineiden kysyntää lähivuosina

YHTEENVETO

− Selvityksen perusteella yhteenlaskettu puupolttoaineiden ja turpeen kysyntä lämmön- ja sähkön tuotannossa pysyy suhteellisen tasaisena 
vuoteen 2028 asti. Energiapuun käyttöä odotetaan lisäävän myös puubiomassaan perustuvien nestemäisten biopolttoaineiden tuota nnon 
lisääntyminen. Energiapuun ja turpeen yhteenlaskettu kysyntä kasvaa noin 2,1 TWh vuoteen 2025 ja noin 4,6 TWh vuoteen 2028 
mennessä.

− Turpeen käyttöä pyritään kustannusperusteisesti korvaamaan mahdollisimman paljon puupolttoaineilla. Energiapuun tarjonnan 
kasvattamisen rajoitteet asettavat kuitenkin reunaehtoja turpeen korvaamiselle. Samalla myös turpeen tarjontaan liittyy rajoi tteita 
vähenevien tuotantomahdollisuuksien muodossa.

− Metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjonta supistuu sahateollisuuden heikentyvien suhdannenäkymien seurauksena lähivuosina 
molemmissa skenaarioissa, mutta kasvaa jälleen vuodesta 2025 eteenpäin. 

− Metsähakkeen tarjontapotentiaalin oletetaan kasvavan tulevan vuosikymmenen aikana ja hyödyntämätöntä potentiaalia on edelleen
runsaasti. Mobilisointia rajoittaa maantieteellinen epäsuhta kysynnän ja hyödyntämättömän potentiaalin välillä, riittämätön k apasiteetti 
hankintaketjujen osalta ja puukaupan aktivoimiseen liittyvät haasteet.

− Venäjän tuonnin loputtua tuontipuun rooli energiapuumarkkinoilla pienenee molemmissa tarkastelluissa skenaarioissa. Mahdollis uudet 
kustannustehokkaaseen hankintaan korvaavilta tuontimarkkinoilta ovat rajalliset. 

− Polttoaineiden kysyntäskenaarioihin ja energiapuun tarjontaskenaarioihin perustuen turpeelle jää perusskenaariossa kysyntää 7 ,6 TWh ja 
4,6 TWh vuosina 2025 ja 2028 ja matalan energiapuutarjonnan skenaariossa vastaavasti 11,3 TWh ja 8,9 TWh. Turpeen 
tuotantomahdollisuudet ovat kuitenkin perusskenaarion vuotta 2028 lukuun ottamatta tätä alhaisemmat, jolloin energiasektorill e jää 
kysyntää jota ei kyetä kattamaan energiapuun tai turpeen tarjonnalla.
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Mikäli energian toimitusvarmuus halutaan varmistaa kotimaisiin 
energiajakeisiin perustuen, turpeen tuotantomahdollisuuksia ja 
metsähakkeen tarjontaa pitäisi pyrkiä kasvattamaan 

JOHTOPÄÄTÖKSET
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− Perusskenaariossa polttoainevaje energiantuotannossa on 1,5 TWh vuonna 2025, kun taas vuonna 2028 
arvioitu energiapuun tarjonta ja turpeen tuotantomahdollisuus riittäisivät juuri ja juuri kattamaan arvioidun 
kysynnän. Matalan energiapuutarjonnan skenaariossa polttoainevaje olisi 5,2 TWh vuonna 2025 ja 3,6 TWh
vuonna 2028. Lyhyemmällä aikavälillä polttoainevajetta arvioidaan olevan tätäkin enemmän. 
Perusskenaariossa polttoainevajetta on vuonna 2023 3,3 TWh ja matalan energiapuutarjonnan skenaariossa 
5,7 TWh.

− Turpeen tuotantomahdollisuuksia nykyisessä toiminta- ja politiikkaympäristössä arvioitiin Bioenergia ry:n 
toimesta. AFRYn selvityksen perusteella arvioidut tuotantomahdollisuudet eivät riitä kattamaan turpeen 
kysyntää energiantuotannossa, kun arvioidut polttoaineiden kysyntäskenaariot ja energiapuun 
tarjontaskenaariot on huomioitu. 

− Ilman turpeen tuotantomahdollisuuksia ja metsähakkeen tarjontaa kasvattavia toimia polttoainevajetta 
voitaisiin kattaa mm. metsäteollisuuden ainespuun energiakäytöllä tai kaukaisempien ja kustannuksiltaan 
kalliimpien tuontimarkkinoiden hyödyntämisellä. Myös fossiilisten tuontipolttoaineiden arvioitua suurempi 
käyttö tai sähkön osittainen tuottamatta jättäminen voi olla mahdollista.

− Huomionarvioista on myös, että metsäteollisuuden ainespuuta voi ohjautua polttoon myös arvioitua 
suurempia määriä, jolloin turpeen käyttö jäisi esitettyjä tuotantomahdollisuuksia vastaavia määriä 
alhaisemmalle tasolle.

− Turpeen tuotantomahdollisuuksien turvaaminen ja kasvattaminen turpeen kysyntänäkymiä turvaamalla 
olisikin perusteltua metsäteollisuuden raaka-ainesaannin ja energiantuotannon omavaraisuusasteen 
turvaamiseksi. Tämä tukee myös energiantuotannon kustannusten pysymistä kohtuullisina.

− Hakkuutähteiden ja pienpuun tarjontaa pitää kasvattaa tehostamalla hyödyntämättömän potentiaalin 
mobilisointia ja varmistamalla, että energiapuun tarjontaketjujen osalta on käytettävissä riittävät resurssit. 
Erittäin merkittävänä tekijänä on riittävän keinovalikoiman hyödyntäminen metsänomistajien aktivoimiseksi. 
Esimerkkinä nykyisistä toimista ovat nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuet, joiden säilyminen 
vähintään nykyisellä tasolla nähdään tärkeänä pienpuun tarjonnan näkökulmasta. 




