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Turvepulaan monia lääkkeitä

P
äättynyt turvetuotantokausi oli 
sääolosuhteiltaan poikkeuksel-
lisen huono jo toisena kesänä 
peräkkäin. Keskimäärin ener-
giaturvetta tuotetaan ja käyte-

tään lähes 25 terawattituntia eli 28 miljoo-
naa kuutiometriä vuodessa. Vuosina 2007 
ja 2008 tuotanto on kuitenkin yltänyt vain 
vajaaseen 15 terawattituntiin poikkeuksel-
lisen runsaiden sateiden vuoksi.

Hyvinä turvekesinä turvetta varastoi-
daan ylivuotisiin varastoihin, kuten vuon-
na 2006, jolloin energiaturvetta tuotettiin 
noin 35 terawattituntia. Kaksi vuotta 
vanhat turvevarastot ovat nyt kuitenkin 
käymässä vähiin ja niistä osa sijaitsee 
käyttökohteisiin nähden epäsuotuisissa 
paikoissa pitkien kuljetusmatkojen takana.

Kahtena viime kesänä tuotettu turve 
on kosteaa ja siksi sen energiasisältö on 
normaalia alhaisempi. Turpeen käyttö on 
myös ollut viimeisen vuoden ajan lähes 
ennätystasolla eli 30 terawattituntia vuo-
dessa. On nähtävissä, että kysyntä ylittänee 
tulevana talvena turpeen toimitusmahdol-
lisuudet. 

Turvetta tuottavat yritykset tekevät 
kaiken voitavansa, jotta tilanteesta selvit-
täisiin mahdollisimman pienin vaurioin. 
Turvetta kuljetetaan huomattavasti pitem-
piä matkoja etäisimmistäkin varastoista 
ja myös ulkomailta. Käyttöön otettaneen 
välivarastoja ja asiakkaita pyydetään 
täyttämään voimalaitosten turve- ja puu-
polttoaineen puskurivarastoja aina kun 
tilanne sen sallii. Lisäksi turveyritykset selvittävät mahdollisuudet toteuttaa 
varastojen vaihtoja keskenään kuljetusmatkojen leikkaamiseksi.

Keskimääräistä pidemmät kuljetusmatkat ja normaalia märempi turve 
lisäävät turpeen kuljetustarvetta tällä lämmityskaudella aiempiin vuosiin 
verrattuna. Alalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta saada turvekuljetuksissa 
tarvittavaa lisäkalustoa lisätarvetta vastaavasti, sillä rekoista ja kuljettajista 
on ollut krooninen pula jo aiemminkin. 

Turveteollisuus pitääkin tärkeänä, että selvitetään ripeästi kaikki 
nopeasti vaikuttavat mahdollisuudet esim. asetusmuutoksin lieventää 
väliaikaisesti turvekuljetusten työaika- ja painorajoituksia. Näillä toi-

menpiteillä voidaan kasvattaa turve-
kuljetuskapasiteettia ja turvata tulevan 
talven energianhuoltovarmuutta. Ala 
on jättänyt asiasta esityksen liikenne- ja 
viestintäministeriölle.

Märät kesät koettelevat ankarasti myös 
turveyrittäjiä. Monin paikoin kesän 
odotetusta työtulosta on saatu kootuksi 
alle puolet. Vajaalla tilipussilla pitäisi 
kuitenkin voida maksaa työntekijöiden 
palkat, koneiden lyhennykset ja korot sekä 
elättää perhe.

Tilanne ei ole uusi, vaan turpeen kato-
vuosista on kärsitty aiemminkin. Kauppa- 
ja teollisuusministeriön (nyttemmin 
TEM) johdolla vuosina 1999 ja 2004 on 
komiteatyönä listattu toimia, joilla tur-
veala voi selvitä heikkojen tuotantokesien 
ylitse. Monia toimista on toteutettu, kuten 
hyväksi osoittautunut turpeen turvava-
rastointi. Yrittäjien näkökulmasta tärkeää 
on, että verotukseen saataisi tuloksenta-
sausjärjestelmä, jotta sääherkillä aloilla 
voidaan toimia pitkäjänteisesti. Nämä 
jo monesti esitetyt toimet on lopultakin 
saatava käyttöön. 

Turvetta tarvitaan VTT:n selvityksen 
mukaan kasvavia määriä ensi vuosikym-
menellä samalla kun energiapuun käyttö 
kasvaa tavoitteiden mukaisesti. Turpeen 
kysyntään ei nykyisillä mataloituneilla 
tuotantokentillä pystytä luotettavasti 
vastaamaan, ellei käyttöön saada nopeasti 
uusia tuotantoaloja.

Kymmenessä vuodessa uutta tuotanto-
alaa tarvitaan 60 000 hehtaaria. Energiahuoltovarmuuden säilyttämiseksi 
turvesoiden ympäristölupahallintoa tulee tehostaa ja nopeuttaa. Myös 
maakuntakaavoituksessa turvealojen lisätarve tulee huomioida. Yhteisen 
kansallisen näkemyksen löytämiseksi maa- ja metsätalousministeriön 
tulee käynnistää ohjelmatyö soiden ja turvemaiden käyttöstrategian 
laatimiseksi.

Jo vuosi sitten Huoltovarmuuskeskus muistutti turpeen merkityksestä 
Suomen energianhuoltovarmuudelle ja korosti riittävien turvetuotanto-
alojen saannin merkitystä. Vain riittävillä turvetuotantoalueilla turpeen 
toimitusmahdollisuus voidaan turvata kaikissa sääoloissa.

Jaakko Silpola
Turveteollisuusliitto ry:n toimitusjohtaja
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Metsäntutkimuslaitoksessa on las-
kettu pienpuupotentiaali perustu-
en tuoreimpaan valtakunnan met-
sien inventointiin (VMI10). Kun 
sitä verrataan edellisen inventoin-
nin perusteella tehtyihin kertymä-
laskelmiin, nuorten metsien ener-
giapuupotentiaali on pysynyt lähes 
ennallaan. Korkeat korjuukustan-
nukset rajoittavat pienpuuhakkeen 
talteenottoa, mutta ovat ongelma 
yhtälailla huomattavalla osalla ai-
nespuun ensiharvennuksia. 

Tutkimustulosten mukaan nuo-
ren metsän energiapuuhakkuu 
on Kemera-tuet huomioon otta-
en kannattava vaihtoehto metsän-
omistajalle silloin, kun ainespuu-
kertymä jää pieneksi. Harvennuk-
sen laiminlyönti on kaikista huo-
noin vaihtoehto. 

Pienpuun  
nykykäyttö
Pienpuun osuus lämpö- ja voima-
laitosten käyttämästä metsähak-
keesta oli 36 prosenttia vuonna 
2000. Osuus pieneni vuoteen 2004 

asti, minkä jälkeen se on ollut jäl-
leen kasvussa. Viime vuonna kar-
sittu ranka ja karsimaton pienpuu 
vastasivat hieman yli neljännekses-
tä metsähakkeen käytöstä lämpö- ja 
voimalaitoksissa. Vain 14 prosenttia 

(96 000 m3) laitoksille toimitetus-
ta pienpuusta oli karsittua rankaa. 
Loput (603 000 m3) olivat oksineen 
korjattavaa tai osittain karsittua ko-
kopuuta. 

Valtaosa (57 %) laitoksille toi-

mitetusta hakkeesta oli tehty pää-
tehakkuiden latvusmassasta. Mui-
ta metsähakkeen raaka-ainelähteitä 
ovat kannot (12 %) ja järeä hukka-
runkopuu (5 %). Metsähaketta käy-
tetään laitosten lisäksi pienkattilois-
sa arvion mukaan 387 000 kuutio-
ta. On oletettavaa, että pääosa tästä 
määrästä on pienpuuhaketta. Siten 
pienpuuhakkeen kokonaiskäyt-
tö ylittäisi miljoona kuutiomet-
riä vuodessa. Sen osuus nykyisestä 
metsähakkeen käytöstä olisi silloin 
lähellä kolmannesta. 

Potentiaalilaskelmat uusimpien 
tietojen perusteella
Pienpuupotentiaali laskettiin 
VMI10:n koeala-aineistosta, jo-
ka on mitattu maastossa vuosina 
2004–2007. Aineistossa ei ollut las-
kentateknisistä syistä koealoja Ylä-
Lapista eikä Ahvenanmaalta. Las-
kelmaan otettiin mukaan ne vart-
tuneiden taimikoiden ja nuorten 
kasvatusmetsien VMI-koealat, joil-
le oli lähimmälle 5-vuotiskaudelle 
maastossa arvioitu taimikonhoito- 
tai ensiharvennustarve. 

Koealoille simuloitiin harven-
nus, jossa harvennusvoimakkuu-
tena käytettiin Tapion harvennus-
mallien alarajaa. Harvennustapa-

Pienpuu odottaa 
korjaajaansa
Arviolta viidennes Suomen metsäenergiapoten-
tiaalista on tällä hetkellä käytössä. Metsähakkeen 
käyttö on moninkertaistunut 2000-luvun aika-
na, ja ripeä kasvu on perustunut päätehakkuilta 
korjattavaan latvusmassaan ja kantoihin. Nuor-
ten metsien energiapuu on korjuukustannuksil-
taan latvusmassaa ja kantoja kalliimpaa, mutta 
siitä löytyy myös eniten kasvuvaraa. Joillakin alu-
eilla latvusmassa – samoin kuin kuusen kannot – 
alkavat olla täyskäytössä. Siksi mielenkiinto har-
vennuspuuta kohtaan on herännyt etenkin huo-
non turvetuotantokesän ja päästökaupan vauh-
dittamana.

na oli alaharvennus. Energiapuun 
kokonaiskertymä saatiin lisäämällä 
runkopuun poistumaan latvusten 
tilavuus Hakkilan biomassamalleil-
la. Puita, joiden rinnankorkeusläpi-
mitta oli alle 4 senttimetriä, ei otettu 
huomioon kertymätarkastelussa.

Kullekin metsäkeskukselle lasket-
tiin potentiaalisten energiapuukoh-
teiden osuudet pinta-alasta kehitys-
luokittain. Energiapuukohteiden 
pinta-alat kunnittain saatiin kerto-
malla osuudella kehitysluokan pin-
ta-ala kunnassa. Metsäkeskuksil-
le laskettiin myös kehitysluokkien 
keskimääräiset hehtaarikohtaiset 
kertymät. 

Kuntakohtainen kertymä saatiin 
kertomalla metsäkeskuskohtainen 
kertymä kunnan energiapuukoh-
teiden pinta-alalla. Tämä kertymä 
kuvasi koko viisivuotiskautta, joten 
vuotuiseen kertymään päästiin ja-
kamalla tulos viidellä.

Vanhat rästit  
ovat säilyneet 
Laskelmien mukaan vuotuinen 
pienpuun korjuupotentiaali Suo-
messa on 6,86 miljoonaa kuutio-
metriä. Tulos on lähes sama kuin 
aikaisempaan VMI9-aineistoon 
perustunut arvio, joka oli 6,95 mil-
joonaa kuutiometriä. Lievä lasku 
arviossa johtunee harvennusräs-
tien siirtymisestä varttuneisiin kas-
vatusmetsiin ja kertymien kasvami-
sesta tihentymisen myötä nuorissa-
kin metsissä. Pienempi luku ei siis 
suinkaan tarkoita sitä, että harven-
nusrästit olisivat hävinneet.

Laskelmissa käytetyt kriteerit ei-
vät täysin vastaa nykyisten Tapion 
energiapuun korjuuohjeiden kri-
teerejä. Valtakunnallisen potenti-
aalin jakautumisesta kasvupaikan 
mukaan voi kuitenkin päätellä oh-
jeiden mukaisen korjattavissa ole-
van potentiaalin suuruusluokan. 
Kaksi kolmannesta potentiaalis-
ta sijaitsee kivennäismailla ja lo-
put turvemailla. Noin 30 prosenttia 
korjuupotentiaalista on kuivahkoa 
kangasta tai puolukkaista suota tai 
turvekangasta karummilla kasvu-
paikoilla. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että karkeasti ottaen kaksi kolmas-
osaa 6,86 miljoonan kiintokuution 
potentiaalista on korjattavissa ko-
kopuuna, kun noudatetaan Tapi-
on korjuuohjeiden leimikonvalin-
takriteerejä. Lopuilla kohteilla tu-
lisi ravinnehävikin vuoksi välttää 
korjuuta kokopuuna ja korjata puu 
karsittuna. Männyn osuus nuorten 
metsien energiapuukertymästä on 
noin kolmasosa ja lehtipuiden va-
jaa puolet (44 %). 

Eri leimikkokriteereillä  
eri kertymiä
Latvusmassan ja kantojen saatavuus 
riippuu ainespuun korjuumääris-
tä ja etenkin sahatavaran markki-
nasuhdanteista. Näiden potentiaa-
leja arvioitaessa korjuukohteiden 
valintakriteerit ovat selkeämmät ja 
yksiselitteisemmät kuin pienpuulla. 
Pienpuupotentiaalin suuruus riip-
puukin erittäin paljon asetetuista 
kertymä- ja leimikonvalintakritee-

reistä sekä rajanvedosta aines- ja 
energiapuun välillä. Jos esimerkik-
si energiapuun kertymävaatimus 
nostetaan 40 kuutiometriin heh-
taarilla, pienenee korjuupotentiaa-
li 5,37 miljoonaan kuutiometriin 
vuodessa.

Aines- ja energiapuun välinen 
raja on käytännössä veteen piirret-
ty viiva. Tässä laskelmassa energia-
puuksi laskettiin kaikki rinnankor-
keudelta korkeintaan 9,5-senttiset 

puut. Tätä suuremmista puista las-
kettiin mukaan latvahukkapuu ja 
oksat. Jos myös alle 9,5-senttisten 
puiden ainespuuksi kelpaavat osat 
määritetään ainespuukertymään, 
energiapuuta kertyy edellä esitettyä 
selvästi vähemmän, vain 3,63 mil-
joonaa kuutiometriä. 

On tosin huomattava, että tuo 
kolmen miljoonan kuutiometrin 
ero koostuu korjuukustannuksil-
taan kalliista ja huonolaatuises-

Eniten pienpuuta metsämaan pinta-alaa kohti löytyy länsirannikolta, Häme-Uudeltamaalta sekä Etelä-
Savosta.
ã

Energiapuuta voitaisiin korjata nuorista metsistä huomattavasti 
nykyistä enemmän (kuva: J. Laitila)
ã

Nuorten metsien energiapuukertymän jakautuminen puulajeittain.ã

Mänty
35 %

Kuusi
21 %

Koivu
35 %

Muu lehtipuu
9 %
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Pohjolan Voima on Suomen monimuotoisin energiantuottaja. Haemme jatkuvasti 
keinoja Suomen energiatarpeiden ratkaisemiseksi kestävällä tavalla.

Pohjolan Voiman omistajia ovat vientiteollisuuden yritykset, kunnat ja kunnalliset 
energiayhtiöt. Toimintamme tavoite on tuottaa osakkaille omakustannushintaista 
energiaa kilpailukykyisesti, luotettavasti ja ympäristöystävällisesti.

www.pohjolanvoima.fi 

Huomisen 
energiaratkaisut

joka olisi käytettävissä, jos kaikki 
nykyiset rästikohteet purettaisiin 
viidessä vuodessa. Laskelmassa ei 
ennusteta tulevaisuuden pienpuu-
potentiaalia tai sitä kuinka hyvin 
leimikoita todella tulee markki-
noille ja ohjautuu korjuutoimin-
nan piiriin. 

Tulevaisuuden  
päätehakkuuleimikot  
hoidettava nyt
Pienpuun korjuu on noin 50 pro-
senttia latvusmassahakkeen ja kol-
manneksen kantomurskeen kor-
juuta kalliimpaa. Kilpailun kiristy-
essä ja päästökiintiöiden pienenty-

essä metsähakkeen hankinta-alu-
eet tulevat väistämättä kasvamaan. 
Se saattaa tehdä lähellä sijaitsevan 
energiapuuharvennuksen talou-
dellisesti entistä houkuttelevam-
maksi. 

Käytännössä korjuutukien mer-
kitys on edelleen suuri. Keskimää-
rin vain noin 15 prosenttia pien-
puupotentiaalista on tällä hetkellä 
käytössä, joten kasvun ja leimikon-
valinnan varaa on vielä reilusti nuo-
rissa metsissä! n

Kirjoittajat ovat Metsäntutkimus-
laitoksen Joensuun toimintayksikön 
palveluksessa

ta kuitupuusta. Itse asiassa näiden 
puiden korjuukustannukset ovat 
suuremmat kuin raaka-aineen ar-
vo tienvarressa, joten kuitupuun 
ohjautumista polttoon ei kannatta-
ne liikaa murehtia. Lisäksi pienten 
kuitupuukalikoiden hävikki on ta-
vallista suurempi ainespuun rum-
pukuorinnassa.

Rästien määrä  
on kasvussa
Nyt laskettu potentiaaliarvio on 
tehty kokopuuna korjuulle. Ranka-
na korjattavalle energiapuulle ker-
tymä on keskimäärin 40 prosenttia 
pienempi, mutta toisaalta rankaha-
ketta käytetään vain suhteellisen vä-
hän. Lisäksi sitä käytetään joko pie-
nissä tai vanhanaikaisissa laitoksis-
sa.

Metsäntutkimuslaitoksessa on 
laskettu VMI10:n tulosten pohjal-
ta hakkuumahdollisuusarvioita ja 
hakkuiden sivutuotteena syntyvän 
latvusmassan ja kantojen potentiaa-
leja. Jos hakkuiden oletetaan jatku-
van viime vuosien keskimääräisellä 
tasolla, olisi mänty- ja kuusivaltais-
ten metsien uudistushakkuissa teo-
riassa kerättävissä latvusmassaa 10 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 
Kanto- ja juuripuuta kertyisi kuu-

sikoiden uudistushakkuista 7 mil-
joonaa kuutiometriä. 

Latvusmassahakkeen tekniseksi 
korjuupotentiaaliksi on aikaisem-
min arvioitu markkinahakkuutilas-
tojen pohjalta 6,5 miljoonaa kuu-

tiometriä ja kantojen 2,5 miljoonaa 
kuutiometriä. Näihin lukuihin ver-
rattuna pienpuupotentiaali on siis 
joka tapauksessa todella suuri.

Käytetyssä laskentamenetelmäs-
sä nuorten metsien energiapuupo-

tentiaaliin tulivat kaikki varttuneet 
taimikot ja nuoret kasvatusmetsät, 
joissa oli lähimmälle 5-vuotiskau-
delle arvioitu taimikonhoito- tai 
ensiharvennustarve. Laskelman 
tulos kuvastaa siten potentiaalia, 

a) kehitysluokka on varttunut 
taimikko tai nuori kasvatusmet-
sikkö

b) koealalla on taimikonhoi-
to- tai ensiharvennustarve myö-
hässä tai ensimmäisellä 5-vuo-

tiskaudella
c) ainespuumittaisen ja -laa-

tuisen puutavaran kertymä on 
korkeintaan 25 m³/ha

d) energiapuun kertymä on yli 
25 m³/ha.

Energiapuukohteet 
seuraavien kriteerien 
perusteella:Keskimäärin vain noin 15 prosenttia pienpuupotentiaalista on tällä hetkellä käytössä.ã
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Pienpuun käyttö 2007
Pienpuupotentiaali

Pienpuun korjuukalustoa on Suomessa kehitetty määrätietoisesti. 
(kuva: Tage Fredriksson)
ã

Käyttämällä selluteollisuuden mus-
talipeä raaka-aineena voidaan pääs-
tä 95 prosentin hiilidioksidipäästö-
jen vähentämiseen, kun sitä ver-
rataan nykyisen autokannan kes-
kimääräiseen päästötasoon. Näin 
päätellään selvityksessä, jossa eri 
raaka-aineita ja prosesseja on eva-
luoitu.

Evaluointiin osallistui kuusi eri 
toisen sukupolven liikennepoltto-
aineen tuotantoketjua. Ruotsalai-
sen Chemrecin prosessi oli siis pa-
ras huomioiden biomassan proses-
soinnin kustannukset ja tehokkuut-
ta. Kustannus oli noin puoli euroa 
litralta dieselekvivalenttia kohden 
ja tehokkuussuhdeluku oli 69 pro-
senttia. 

Chemrecin menetelmä on val-
mis demonstroitavaksi. Näin tulee 
myös tapahtumaan Piteåssa, mis-
sä sellutehtaan yhteydessä demon-
strointi tullaan tekemään Smurfit 

Kappan tehtaalla. Prosessin loppu-
tuote on dimetyylieetteri DME, jo-
ta tullaan kokeilemaan 14 Volvon 
kuorma-autolla. Polttoaineketju 
Preem tulee rakentamaan 4 tank-
kausasemaa. Hankkeessa on muka-
na useampi suuri toimija.

Prosessi perustuu Chemrecin 
kehittämään mustalipeän kaasu-
tuksen prosessiin. DME:n päästö-
arvot ovat myös hiukkasten osalta 
vähäiset ja vaadittava energiamää-
rä per 100 kilometriä on alhaisempi 
kuin muilla polttoaineilla (Well-to-
Wheel-arvo).

Mustalipeä lupaava 
liikennepolttoaineen 
raaka-aine
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Keväällä turpeen tuottajat asetti-
vat energiaturvetuotannon tavoit-
teeksi vähän yli 28 miljoonaa kuu-
tiometriä. Se vastaa keskimääräis-
tä käyttöä viime vuosina. Energia-
turpeen tuotantoala oli Suomessa 
kuluvana vuonna noin 55 000 ha, 
jolta normaalivuosina tuotetaan 
23 – 25 TWh. Turveteollisuuslii-
ton keräämien ennakkotietojen 
mukaan tästä jäädään tänä vuon-
na noin 10 TWh . 

Jyrsinpolttoturvetta saatiin au-
moihin jonkin verran yli 50% ja 
palaturvetta reilut 60% tavoittees-
ta. Energiaturpeen lisäksi ympä-
ristöturpeita tuotettiin alustavien 
tietojen mukaan noin 1,7 miljoo-
naa kuutiometriä, mikä on noin 
70% tavoitteesta.  

Tuotantokauden alku piti toi-
veet korkealla Oulun läänin ete-
läpuolella ja läntisessä Suomessa. 
Pohjois-Suomessa kentille pääsyä 
jouduttiin monin paikoin odot-
telemaan viileässä säässä pitkään 
toukokuun lopulle. Toiveet ta-
voitteen saavuttamisesta alkoivat 

haihtua kuitenkin koko maassa 
kesäkuun puolivälissä alkaneisiin 
sateisiin. 

Kesän säätilastot osoittavat pää-
syyn turvesadon vähäisyyteen. Esi-
merkiksi Keski-Suomessa touko – 
syyskuun keskilämpötila on jää-
nyt 1,3 celsiusastetta pitkäaikai-
sia keskiarvoja alemmaksi. Ohei-
nen kumulatiivinen sademäärä 
Jyväskylän lentoasemalta kuvaa 
hyvin keskimääräistä tilannet-
ta maassa – sateita on saatu syys-
kuun alkuun mennessä noin kol-
mannes tavallista enemmän. Kun 
sateet vielä kastelivat tasaisesti ai-
na muutaman päivän välein eikä 
kunnon poutajaksoa sitten kesä-
kuun alkupäivien tullutkaan, niin 
tuotantoa varjosti aina kirjaimel-
lisesti sateen uhka. Läntisessä ja 
lounaisessa Suomessa sateet jäi-
vät suhteessa vähäisemmiksi, kun 
taas idempänä ja pohjoisessa satoi 
paikoin suhteellisesti enemmän 
ja lämpötilat jäivät alhaisemmik-
si. Vuonna 2007 kosteus vaivasi 
suhteessa eniten juuri Itä-Suomen 
turvetuotantoa.
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Turve myös normaalia  
kosteampaa
Kosteat tuotanto-olosuhteet nä-
kyvät määrän lisäksi myös tur-
peen laadussa. Sekä jyrsinpoltto-
turpeen että palaturpeen keski-
kosteus näyttää ennakkotietojen 
mukaan nousevan useilla pro-
senttiyksiköillä. Turveteollisuus-
liiton kyselyyn vastanneet arvi-
oivat jyrsinpolttoturpeen ja pala-
turpeen energiasisällön laskevan 
keskimäärin noin 0,15 MWh/m3 
normaaliin pitkän ajan keskiar-
voon verrattuna. Tulevana talve-
na turverekat joutuvatkin väis-
tämättä kuljettamaan voimaloi-
hin enemmän vettä ja vähemmän 
energiaa. 

Kaikki keinot käyttöön
Turpeen kulutus on ollut ennä-
tyksellisen korkealla viimeisen 
vuoden aikana. Kun kysyntä on 
kova jatkossakin, niin kaikki kei-
not otetaan käyttöön, jotta tilan-
teesta tulevana talvena selvittäi-
siin. Jokainen varastoauma on 
nyt tärkeä pohjiaan myöten. 

Kehnon kesän jälkeen turve-
kuljetussuoritetta nostaa kulje-
tusmatkojen piteneminen, kun 
keskimäärin kosteampaa turvet-
ta joudutaan ajamaan normaalia 
kauempaa. Kuljetuskapasiteetin 
kroonista niukkuutta ja talven 
huonoja kelejä ennakoiden tur-
vetta pyritään varastoimaan lä-
hemmäs käyttöpaikkaa väli- ja 
puskurivarastoihin. Muutamille 
asiakkaille turvetta on jo toimi-
tettu laivarahtina Baltiasta. Tur-
vevirran sujumiseksi ja energia-
huollon varmistamiseksi pyri-

tään myös vaikuttamaan viran-
omaisiin ja päättäjiin, jotta tur-
vekuljetusten työaika- ja paino-
rajoituksia voitaisiin lieventää. 

”Aikaista talven tuloa ja rou-
taa odotellaan, jotta ylivuotisia 
varastoja voidaan purkaa tal-
viteiden takaa. Kuljetusmatkat 
kyllä kasvavat,” sanoo työnjoh-
taja Jouni Tuomela Turveruukki 

Turvesato jäi reiluun 
puoleen tavoitteesta
Toinen huono turve-
kesä on takana. Kos-
kaan aikaisemmin näin 
huonot tuotanto-olo-
suhteet eivät ole seu-
ranneet toistaan. Niuk-
kuutta jaetaan, sillä 
ennätysvuoden 2006 
turvevarastot käyvät 
vähiin ennen kevättä. 
Silti sopimuksista pyri-
tään pitämään kiinni.

Sadesumman kehitys 1.5. – 1.10.2008 Jyväskylässä.ã

Energiaturpeen tuotanto ja kulutus kulutussektoreittain, vuosi 2008 ennakkoarvio. Copyright Pöyry 
Energy Oy
ã
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Oy:stä. ”Useampana vuonna pe-
räkkäin talvivarastoille on päästy 
vasta tammikuun lopulla, kun ai-
emmin soiden yli talvitiet saatiin 
Oulun läänin alueella kantaviksi 
jo joulukuussa”. Uusilla tuotanto-
alueilla varastointi suunnitellaan-
kin hänen mukaansa aina kanta-
van tien varteen.

Turvetuotanto on hyvin pää-
omavaltaista. Kun kustannuk-
sista huomattava osa on kiintei-
tä, tuotantotavoitteista jääminen 
nostaa kustannuksia. Kaksi huo-
noa turvekesää kasvattaa painei-
ta ensi kesän tuotannon onnis-
tumiselle. Nyt pitäisikin kunnos-
taa tuotantokenttiä, perata ojia ja 
hoitaa  ympäristötyöt kuntoon 
syksyn aikana, jotta ensi vuonna 
tuotantokaudesta saataisiin kaik-
ki irti. Kenttien ja uusien alueiden 
kunnostustöitä sekä ympäristön-
suojelurakenteita pyritään teettä-
mään myös mahdollisimman pal-
jon, jotta alan yrittäjillä riittäisi 
töitä ja toimentuloa ennen uutta 
tuotantokautta. 

”Tuotantoalueiden kunnosta-
miseen täytyy panostaa jatkossa, 
jotta mataloituvilla kentillä lyhy-
etkin poutajaksot voitaisiin hyö-
dyntää”, vahvistaa karvialainen 
koneyrittäjä Voitto Raita-aho ja 
jatkaa:  ”Kyllä kesän kuutiot ovat 
olleet kovan työ takana. Vaikka 
Pohjois-Satakunnassa ja Pirkan-
maalla turvetuotanto onnistui 
keskimääräistä paremmin kuin 
muualla maassa, niin kustannuk-
set karkaavat väkisin verrattuna 
vuoteen 2007.”

Uutta tuotantoalaa tarvitaan
Kulunut kesä ja turpeen kova ky-
syntä osoittavat selvästi, kuinka 
tärkeää on saada nopeasti uutta 
turvetuotantopinta-alaa. Vanhoil-
la mataloituneilla alueilla ei var-
sinkaan sadekesinä pystytä enää 
toimimaan taloudellisesti. Tur-
vetta tarvitaan VTT:n selvityk-
sen mukaan kasvavia määriä en-
si vuosikymmenellä tukemaan 
myös energiapuun käyttöä. Turve-
tuotannosta siirtyy alueita uuteen 
käyttöön joka vuosi tuhansia heh-
taareja. Vain riittävillä turvetuo-
tantopinta-aloilla energiahuolto-
varmuus voidaan turvata myös 
silloin, kun sääolot eivät suosi tur-
peen tuotantoa. n

 Palaturvetuotannossa pääs-
tiin yli 60%:iin tavoitteesta. Kau-
den ensimmäistä satoa korja-
taan  Kyyjärven Savonnevalla 
5.6.2008. 

Vanhoilla, matalaksi käyneillä 
soilla sadekesä haittasi tuotan-
toa erityisen paljon.

ã

ã

Lämpölaitokset

Energiaa luonnon ehdoilla. 
www.tulostekniikka.com 

n Tapani Linna

Jorma Järvinen on kokenut turpeen 
tuottaja, sillä hän on toiminut Va-
pon turveurakoitsijana vuodesta 
1986 alkaen. Hän perusti perheyri-
tyksen yhdessä veljensä kanssa. Nyt 
töitä hänen kanssaan tekevät vai-
mo sekä tyttär. Järvisen mukaan 
perheen kanssa yhdessä tekeminen 
auttaa jaksamiseen. 

”Kun töitä tehdään kellon ym-
päri ja kelit ovat huonot, voi pinna 
olla koetuksella. Henkinen tasapai-
no onkin äärimmäisen tärkeää tällä 
alalla. Perheen tuki ja yhteen hiileen 
puhaltaminen edesauttavat parhai-
ten työssä jaksamista”, Järvinen ker-
too.

”Poutajaksot on hyödynnettävä”
Järvisen mukaan turveurakoin-
ti Suomessa on kannattavaa yri-
tystoimintaa – sateista huolimat-
ta. Hän muistuttaa kuitenkin, että 
turvetöiden rinnalla on syytä olla 
muuta toimintaa. Turpeen tuotta-
misessa hän vannoo ahkeruuden ja 
ennakoinnin nimeen.

”Suolla käytettävät koneet ovat 
melko kalliita, joten on tärkeää, että 
niille löytyy muutakin käyttöä. Tur-
veyrittäjänä on osattava sijoittaa ra-
hansa järkevästi. Mutta kun tekee 
ahkerasti töitä, niin kyllä tästä lei-
pänsä tienaa”, muun muassa sikoja 
turvetuotannon ohella kasvattava 
Järvinen luonnehtii.

”Sateisiin pitää yrittää varautua 

etukäteen, ja kaikki poutajaksot on 
hyödynnettävä. Se tarkoittaa, että 
kuivalla säällä töitä on paiskittava 
oikein tosissaan”, Järvinen jatkaa.

Järvisen tavoitteena oli tänä kesä-
nä tuottaa noin 190 hehtaarin tuo-
tantoalalta 70 000 kuutiometriä jyr-
sinpolttoturvetta ja 2 000 kuutio-
metriä ympäristöturvetta. Hän us-
koo päässeensä noin 60 prosenttiin 
tavoitteestaan. Synkkyyteen hän ei 
aio sateiden vuoksi vajota.

”Huonot päivät eivät saa masen-
taa, sillä emme me sateille voi mi-
tään. Kyllä elämä jatkuu, vaikka 
turvetta ei nousisikaan”, kuvailee 
Järvinen elämänasennetta.

Tuuletkin kiusana
Vapon keskisellä tuotantoalueella 
tuotantovastaavana toimiva Mat-
ti Jääskeläinen kertoo, että muilla 
Vapon turveyrittäjillä tilanne Ähtä-
rin ja Pylkönmäen alueella oli hyvin 
samanlainen. Pelkästään sateet eivät 
ole olleet haittana.

”Alkukesästä kiusana olivat ko-
vat tuulet. Voimakas tuuli voi olla 
vaarallinen tulipalojen yhteydessä. 
Yli viisi metriä sekunnissa puhal-
taneen tuulen vuoksi jouduimme 
välillä pysäyttämään tuotannon. 

Välillä jouduimme avittamaan kil-
pailijan soilla sammutustöissäkin”, 
Jääskeläinen muistelee kesän säitä.

Jääskeläinen on hänkin pitkän 
linjan vapolainen, sillä Vapon tur-
vetöissä hän on ollut yli 30 vuotta. 
Etelä-Pohjanmaalta Ähtärin ja Pyl-
könmäen alueelle tuotantovastaa-
vaksi kolme vuotta sitten siirtynyt 
Jääskeläinen toivoo, että seudulle 

saataisiin houkuteltua uusia yrit-
täjiä.

”Lievää yrittäjäpulaa on jo ha-
vaittavissa. Nuoria yrittäjiä pitäi-
si yrittää rekrytoida aktiivisemmin 
mukaan alalle”, kertoo huolestunut 
Järveläinen. n

Kirjoittaja opiskelee viestintää Jy-
väskylän yliopistossa

Jorma Järvinen jaksaa 
sateen keskelläkin
Jatkuvat sateet tekivät 
tehtävänsä turveyrit-
täjä Jorma Järvisenkin 
urakoimilla turvesoil-
la Pylkönmäellä Keski-
Suomessa. Tavoitteisiin 
ei päästy, mutta koko-
naan ei hymy hyytynyt. 
Hänen mukaansa tur-
veyrittäjältä vaaditaan 
positiivista elämänasen-
netta.

Jyrki Jokinen ja Jorma Järvinen sanovat että turvetuotannossa tarvitaan ahkeruutta ja ennakointiky-
kyä.
ã
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on alkuperäsertifikaatti, toimitu-
serää koskeva kirjaus laskussa tai 
muussa toimitusasiakirjassa on riit-
tävä tieto osoittamaan sertifioidun 
alkuperän. Jos tietoa puun sertifioi-
dusta alkuperästä ei pystytä hankki-
maan, yrityksen on kirjattava puu-
tavara ”ei-sertifioiduksi”. 

Yrityksen hankkiman sertifioi-
dun puun määrä osoittaa, kuinka 
paljon tuotannosta voidaan toimit-
taa asiakkaille PEFC-sertifioituna. 
Alkuperän seuranta sisältää myös 
käytännöt sille, että PEFCn asetta-
mat puun laillista alkuperää koske-
vat vaatimukset täyttyvät tuonti-
puun osalta. 

Myös sivutuotteet voivat olla  
PEFC-sertifioituja
Kun yritys on hankkinut riippu-
mattoman sertifiointiyrityksen 
myöntämän puun alkuperän seu-
rannan PEFC-sertifikaatin, yri-
tys tietää ja pystyy kertomaan asi-
akkailleen, kuinka paljon yrityk-
sen käyttämästä puusta on peräsin 
sertifioiduista eli hyvin hoidetuista 
metsistä.

Seuranta kattaa puuperäiset raa-
ka-aineet ja puolivalmisteet. Siihen 
ei vaikuta se, missä muodossa puu 
on. Seuranta koskee valmistuspro-
sessista riippuen pyöreää puuta-
varaa, haketta, sahanpurua, saha-
tavaraa, puulevyjä, sellua, paperia, 
puun kuorta ja oksia. Se voi olla 

myös vaikkapa valmistusprosessin 
sivutuotteena syntyvää puujätet-
tä. Olennaista on, että seurannassa 
käytetään mittayksikköä, joka so-
veltuu kaiken tarkastelussa olevan 
puutavaran mittaukseen. 

Puun alkuperän seurannan 
PEFC-sertifiointi soveltuu sellai-
senaan myös energiakäyttöön toi-
mitettavien tuotteiden sisältämän 
puuraaka-aineen alkuperän selvit-
tämiseksi. Tuoteryhmä tai palvelu, 
jonka tuottaminen on alkuperän 
seurannan piirissä, määritellään yh-
dessä sertifiointiyrityksen kanssa ja 
kirjataan yleensä sertifikaattiin.

Monessa yrityksessä alkuperäser-
tifikaatti kattaa varsinaisten myyn-
tituotteiden lisäksi myös sivutuot-
teiden valmistuksen. Tämä tarkoit-
taa, että esimerkiksi sahausjätteet 
on toimitettavissa asiakkaalle ener-
giakäyttöön PEFC-sertifioituna, jos 
kaupan ehdoissa niin sovitaan. 

Suomen Metsäsertifiointi ry 
(www.pefc.fi) pitää yllä listaa Suo-
messa myönnetyistä PEFCn vaati-
musten mukaisista puun alkupe-
rän sertifikaateista. Tiedot eri mais-
sa voimassa olevista PEFC-sertifi-
kaateista päivitetään kuukausittain 
kansainvälisen PEFCn tietokan-
taan. n

 
Kirjoittaja on  PEFC Suomi - Suo-

men Metsäsertifiointi ry:n pääsih-
teeri 

n Auvo Kaivola
Suomessa laajasti käytössä oleva 
metsäkeskusaluekohtaisesti toteu-
tettu metsien PEFC-ryhmäserti-
fiointi varmistaa, että sertifioitua 
puuta on saatavissa suomalaisista 
metsistä. Kuitenkin vasta puun al-
kuperän seurantajärjestelmä tarjo-
aa mahdollisuuden kertoa, mistä 
puuraaka-aine on peräisin ja toi-
mittaa asiakkaille sertifioitua puuta 
sisältäviä PEFC-tuotteita. 

Energiapuu esillä standardi- 
työryhmässä
Puuperäisen energian käytön lisää-
misellä on kasvava merkitys. Met-
säenergialla on tärkeä rooli EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikassa, kun 
uusiutuvan energian käyttöä py-
ritään lisäämään. Metsähakkeen 
käyttö energian tuotantoon lisään-
tyy edelleen myös Suomessa. 

Syyskuussa 2008 työnsä käyn-
nistänyt PEFC-metsäsertifioinnin 

standardityöryhmä tarkistaa Suo-
messa noudatettavien metsien hoi-
don vaatimusten ajantasaisuuden 
kevääseen 2009 mennessä (www.
pefc.fi/standarditarkistus2008-09. 
Työryhmässä on esillä muun mu-
assa uusin tutkimustieto latvus-
massan korjuun ja kantojen noston 
ravinne- ja muista vaikutuksista. 

Olennaista on ottaa standar-
dityöryhmässä huomioon myös 
metsäperäisen bioenergian kestä-
vää tuotantoa koskevat eurooppa-
laiset ajatukset, jotta erillisiä vaati-
muksia bioenergia korjuulle ei tar-
vita. Luontevaa on, että yhdet ja sa-
mat kestävän metsänhoidon vaa-
timukset koskevat metsien hoitoa 
ja puunkorjuuta riippumatta siitä, 
mihin käyttötarkoitukseen sertifi-
oitujen metsien puuta käytetään.

Fyysinen erillään pito  
usein työläs 
Puun alkuperän seurannassa raa-
ka-aineiden luokittelun perusteena 
voi olla esimerkiksi puutavaran al-
kuperämaa tai muu paikkaa koske-
va tieto. Erottelu voi perustua myös 
metsän tai puunkorjuukohteiden 
laadullisia ominaisuuksia koskevi-
en kriteerien noudattamiseen. 

Metsäsertifioinnissa puutavaran 
alkuperää seurataan. Silloin voi-
daan osoittaa, onko puuraaka-ai-
ne peräsin sertifioidusta metsästä. 
PEFCn vaatimukset puun alkupe-
rän seurannalle on samat riippu-
matta maasta, jossa PEFC-sertifi-
kaatti myönnetään. Puun alkupe-
rän seurannan näkökulmasta ener-
giapuu on yksi käyttömuoto puun 
muiden käyttömuotojen ja puuta-
varalajien joukossa. 

Puutavaran fyysinen erillään pito 
on toimiva vaihtoehto silloin, kun 
puutavaran käsittely ja jalostami-
nen pystytään järjestämään niin, et-
tä sertifioitu ja ei-sertifioitu puuta-
vara eivät sekoitu toisiinsa. Jos niitä 
käsitellään yhdenaikaisesti samois-
sa tuotantotiloissa, puutavarakap-

paleet pitää merkitä alkuperätie-
don mukaisesti. 

Jos yritys ottaa vastaan vain ser-
tifioitua puuta, fyysisen erillään pi-
don menetelmä voi olla varteen 
otettava vaihtoehto. Usein erillään 
pito on kuitenkin teknisesti hankala 
järjestää ja kustannuksiltaan kallis.

Prosenttimenetelmä  
yleisesti käytössä
Prosenttimenetelmässä seurataan 
varastokirjanpidon keinoin serti-
fioidun ja ei-sertifioidun puutava-
ran määriä ja osuuksia puutava-
ran vastaanotossa ja valmistettavia 
tuotteita koskien. Koska eri raaka-
aine-erien voidaan antaa sekoittua 
keskenään, prosenttimenetelmän 
käyttöönotto ei edellytä välttämät-
tä mitään muutoksia puuraaka-ai-
neen hankintaan, vastaanottoon 
ja varastointiin. Valtaosa puun al-
kuperän seurannan sertifikaateista 
yrityksissä koskee prosenttimallin 
mukaista toimintaa.

Sertifioitu alkuperä pitää osoittaa 
Yksinkertaisinta alkuperän seuran-
ta on yrityksissä, jotka hankkivat 
puutavaran suoraan sertifioiduis-
ta metsistä ilman välikäsiä. Se on 
myös yksinkertaista silloin, kun yri-
tys jalostaa raakapuun itse valmiik-
si lopputuotteeksi tai kuluttajatuot-
teeksi saakka.

Alkuperän seurannassa on olen-
naista, että tieto sertifioidusta alku-
perästä pystytään toteamaan toimi-
tuseräkohtaisesti. Yritys voi kirjata 
hankkimansa puutavaraerän alku-
perän PEFC-sertifioiduksi kahdes-
sa tilanteessa: ensinnäkin silloin, 
kun kauppakirjassa, hakkuusopi-
muksessa tai muussa toimitussopi-
muksessa osoitetaan, että puutava-
ra on peräsin tilalta, joka on muka-
na alueellisessa PEFC-ryhmäsertifi-
oinnissa. 

Myös silloin, kun puuntoimitta-
jalla (esimerkiksi metsäteollisuus-
yritys tai puutavaran muu myyjä) 

PEFC-sertifikaatti 
osoittaa energia- 
puun alkuperän
Kiinnostus metsäbiomassan sertifiointia ja alkupe-
rän seurantaa kohtaan on kasvussa. Euroopan ta-
solla on aloitteita metsäperäisen bioenergian kes-
tävän tuotannon kriteerien ja sertifioinnin kehit-
tämiseksi. Käynnissä olevassa suomalaisen PEFC-
metsäsertifioinnin vaatimusten tarkistustyössä on 
esillä myös bioenergian korjuu. PEFCn alkuperä-
sertifikaatit sopivat hyvin osoittamaan, että ener-
giapuu on peräisin hyvin hoidetuista sertifioiduista 
metsistä.

PEFCn puun alkuperän seuranta – prosenttipohjainen malli. Valtaosa puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaateista perustuu prosenttimal-
liin, sillä PEFC-sertifioidun ja ei-sertifioidun raaka-aineen fyysinen erillään pito toisistaan on usein työlästä. Hallintajärjestelmää koskevat vaati-
mukset ovat samoja kuin ISO 14000 -ympäristönhallintajärjestelmissä.

ã
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n Tage Fredriksson

Tällaiseen onnistuneeseen projek-
tiin tarvitaan onnistumista monel-
la osa-alueella. Niistä lupien ha-
kuprosessin hallinta ja viestinnän 
taidot ovat tärkeämpiä kuin pe-
rinteiset voimalaitoksen rakenta-
mistaidot. Yhdessä on käyty myös 
länsinaapurissa lehtimiestenkin 
kanssa tutustumassa toimintaan, 
josta Suomessa ei ole ollut vertai-
lukelpoista kokemusta. Ruotsissa 
on useita jätteiden polttoon keskit-

tyvää laitosta, jotka ovat olleet pit-
kään käytössä. 

Lähiasukkaat mukaan  
alusta lähtien
Yhteydet paikalliseen väestöön, 
asukasyhdistyksiin, kyläyhteisöi-
hin ja paikalliseen luonnonsuojelu-
väkeen ovat olleet ensisijaisen tär-
keitä. Sitä korostaa projektipäällik-
könä toimiva Kalle Patomeri, joka 
myös toimii Kotkan Energian tuo-
tantojohtajana. 

Jätteiden lajittelun kehittäminen 
on ollut yhteinen projekti Kymen-
laakson Jäte Oy:n, Kotkan kaupun-
gin ympäristökeskuksen ja Kymen 
luonnonsuojelupiirin kanssa. Yh-
dessä on tutkittu ja tehty valistus-
työtä. Yhdessä on myös analysoitu 
kerättävän jätteen laatua ja jakeita 
sekä miten niiden kierrätystä voi-
daan lisätä. 

Sillä linjalla tullaan yhdessä myös 
työtä jatkamaan. Kun hyötyvoima-
laitos on toiminut muutaman kuu-
kauden, katsotaan jätevirran laa-
tua seuraavan kerran. Pitkällä täh-
täimellä on mahdollista kierrättää 
puolet nykyisestä määrästä.

Kierrätysosuus nousuun!
Laitos käyttää vuositasolla lähes 
100 000 tonnia jätettä, vaikka kerät-
tävältä alueelta syntyy kotitalouk-
sissa 200 000 tonnia jätettä. Erotus 
selittyy sillä, että polttoaineen saan-
ti on turvattu 15 vuoden sopimus-

ajaksi, vaikka kävisikin niin hyvin, 
että poltettavan jätteen määrä jopa 
puoliintuisi. Ei voi sanoa, että jättei-
tä täytyy jatkossa tuottaa vähintään 
vanha määrä ylläpitääkseen laitok-
sen käyttöä.

”Lajittelukokeissa on nykyisessä 
jätteen keräilyssä saatu esiin 18 eri 
fraktiota”, sanoo Patomeri. ”Selvi-
tyksemme osoittavat, että ihmiset 
ovat hyvin motivoituneita lajittele-
maan jätteensä, kun hyötyvoimala 
kerran käynnistyy. Lajittelun moti-
voimiseksi tarvitaan selvä syy. Hy-
vän lähtökohdan antaa se, että ny-
kyisestä jätevirrasta löytyy hyvin 
vähän ongelmallisia materiaaleja 
kuten paristoja. Monet asiat ovat 
kuluttajilla menneet hyvin perille”, 
hän jatkaa tyytyväisenä.

Laitos maksettu 12 vuoden  
päästä
Alueella asuu 540 000 ihmistä. Jät-
teiden keräämisestä vastaa nel-

Jätteitä polttoaineena käyttäviä laitoksia ei Suo-
messa ole syntynyt kuin sieniä sateella. Lokakuun 
lopussa sytytetään kuitenkin Kotkan Energian 
Korkeakosken hyötyvoimalaitoksen ensimmäi-
set tulet ja sen jälkeen laitosta ajetaan 15 vuotta 
ilman pitkiä taukoja. Ensi vuoden alkupuolella 
voimalaitos luovutetaan tilaajalle.

jä kunnallista jäteyhtiötä. Kymen-
laakson Jäte Oy:n lisäksi mukana 
on Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, 
Päijät-Hämeen Jäte Oy ja Mikke-
lin alueella toimiva Metsäsairila Oy. 
Ne keräävät kotitalouksilta jätteet 
mahdollisimman hyvin lajiteltuna 
niin, että kaikki, mikä voidaan kier-
rättää pitkällä tähtäimellä, myös 
kierrätetään. 

Neljällä jäteyhtiöllä tulee ole-
maan kova urakka parantaa jättei-
den kierrätettävyyttä, koska kaikki 
jätteethän eivät mahdu polttoon. 
Lisäksi vanhat kaatopaikat täyttyvät 
pikkuhiljaa. Jätteiden tuojat vievät 
mennessään myös tuhkat sovitun 
jaon mukaan.

Kotkan Energia keskittyy siis lä-
himmän 15 vuoden aikana energi-
an tuotantoon. Kunnalliset yhtiöt 
puolestaan keskittyvät jätteen ke-
räykseen, lajitteluun, kuljettami-
seen ja tuhkan poiskuljettamiseen 
ja mahdolliseen hyötykäyttöön. 

Suurin osa polttokelpoisesta jät-
teestä tuodaan suoraan keräyksestä 
laitoksen polttoainevarastoon, jo-
hon mahtuu 4 vuorokauden polt-
toainetarve. Polttoainetta kuluu 
10–11 tonnia tunnissa. Laitokselle 
tulee jatkossa päivittäin 30 jätteen 
kuljetusautoa päivässä sekä viisi re-
kallista jätettä. Tuhkaa viedään pois 
kahden rekallisen verran. Tuhka-
prosentti on noin 20 prosenttia pai-
nosta.

Lupaprosessi on aina  
hankala ja pitkä
Korkeakosken laitoksen kaltaisia 
projekteja on meneillään Suomessa 
useita, joista Ekokemin laitos Riihi-
mäellä ehti ensimmäisenä valmis-
tua. Vaikka molempien laitoksi-
en hakuprosessit alkoivat saman-
aikaisesti, Korkeakosken laitoksen 
valmisteluun on mennyt vuoden 
verran enemmän aikaa. Pääsyynä 
on valitusprosessi, joka käynnistyi 
molempien osalta. Kuitenkin Eko-
kemille annettiin oikeus omalla ris-
killä aloittaa rakentamistyöt, kun 
samaa oikeutta ei annettu Kotkan 
Energialle. 

Tuskin rakentamista olisi aloitet-
tukaan. Aloituksen myöhästyminen 
siirsi rakentamisaikataulun niin, et-
tä koko rakentaminen ajoittui mah-
dollisimman kalliille ajankohdalle – 
siitä on tullut lisälaskua 10 miljoo-
naa euroa laskettua enemmän. 

Muualla Suomessa lupien saanti 
on ollut monessa tapauksessa vai-
keampaa, vaikka tapaukset ovat sa-
manlaisia. Korkeakosken projektis-
sa yksi miljoona euroa ja neljä vuot-
ta ennen kuin päästiin tekemään 
varsinaisia töitä.

Monikansallinen projekti 
Projektiin kuului satakunta eri 
urakkaa, joista moneen oli vaikeaa 
saada edes ensimmäistä tarjousta. 
Kun sellainen oli saatu, tarjoajalla 
oli suuri vaikeuksia saada työnte-
kijöitä. Suuret rakennusfirmat eivät 
yleensä tehneet tarjouksia, kun vä-
keä ei kerta kaikkiaan ollut. 

Suurin osa urakoista on tehty 
paikallisten tai alueelliset firmo-
jen voimalla. Työmaalla on kuul-
tu monta kieltä, joista kotimaisten 
kielten ja murteiden lisäksi flaamia, 
saksaa, ranskaa, viroa, englantia, 
portugalia ja puolaa. Enimmillään 
työmaalla oli 140 henkeä. 

Keski-Euroopan  
kattilantekijöiden markkinat
Tärkein yhteistyökumppani on 
ollut ÅF, joka on suunnitellut 
projektia ja osallistunut toteutta-
miseen. Kattila on Suomessa uu-
si tuttavuus Keppel-Seghers, joka 
on erikoistunut jätteenpolttoon. 
”Tälle sektorille on varmaan tu-
lossa muita tilauksia lähimmän 

kymmenen vuoden aikana”, veik-
kaa Patomeri. 

Pääkaupunkiseudulle tulee ai-
kanaan jokin iso ratkaisu, vaikka se 
vienee monta vuotta ennen kuin lu-
vat ja kaikki muu on kunnossa. Pie-
nempiä kohteita saattaa tulla Vaa-
san seudulle, ja Ekokem haluaa ra-
kentaa Keski-Uudellemaalle toisen 
laitoksen. 

Tehtaan maakaasun  
käyttö loppuu
Tämän 34 megawatin polttoaine-
tehoisen kattilan ja laitoksen koko-
naishinnaksi tulee reilut 60 miljoo-
naa euroa, kun tavallinen biopoltto-
ainelaitos maksaa noin puolet siitä. 
Naapurissa oleva Sonoco Oy ostaa 
15 megawatin teholla höyryä, säh-
köä jauhetaan 6 megawatin teholla 
ja kaukolämpöä 8 megawatilla. 

Kaukolämpöteho on reilusti 
puolet Kotkan kaupungin tehotar-
peesta kesällä. Lähinaapuri on enti-
sen Ahlströmin kierrätyskartonkia 
käyttävä tehdas, jonka raaka-aineen 
lajittelussa tulee 9 000 tonnia polt-

tokelpoista jätettä naapurille poltet-
tavaksi. Prosessihöyryn osto korvaa 
itänaapurin maakaasun käyttöä. 

Ympärivuotisen prosessihöyryn 
tarve antaa hyvät edellytykset voi-
malaitoksen toiminnalle. Tärke-
ää tässä kokonaisuudessa on ollut 
se, että tontti on Sonocon vanhaa 
tonttimaata. Muita vaihtoehtoja si-
joitukselle ei ole käytännössä ollut. 

Suhteet naapureihin on hoidettu 
alusta lähtien informoimalla, yhtei-
sillä projekteilla ja paikallisten yh-
distysten tutustumisella länsinaa-
purin laitoksiin. Siellä on voitu to-
deta, että hajuhaittoja ei ole. Loppu-
vuonna voidaan todeta, että tämä 
pätee myös Suomen oloissa. n

Projektipäällikkö Kalle Pa-
tomeri tehtävänä on ollut vie-
dä rakennusprojektin eteenpäin 
pahimman rakennusbuumin ai-
kana.

ã

Laitokselle on asetettu erittäin tiukat päästömääräykset, koska kyseessä on voimalaitos, joka käyttää jätettä polttoaineenaan. Vaatimukset 
ovat paljon kovemmat kuin puuta, turvetta tai kivihiiltä käyttävälle laitokselle. Online-mittaus valvovaan viranomaiseen johtaa polton keskeyt-
tämiseen, jos päästöjä on sallittua enemmän.

ã

Puheet mittaustekniikan ja savukaasupuhdistuksen kustannuksis-
ta ovat vahvasti liioiteltuja. 1,5 miljoonan lisäinvestointi puhdistustek-
niikkaan ja 200 000 lisää mittaustekniikkaan ovat reilun 60 miljoonan 
potissa vain pieni osa. Suurimmat jätteenpolton lisäkustannukset liit-
tyvät kattilaan ja energian talteenottoon. Kuvassa kolmen miljoonan 
arvoinen savukaasujen puhdistusyksikkö.

ã

Jätteiden kierrätystä 
ja polttoa 540 000 
ihmiselle
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käsittely on kuitenkin jo nyt hyväk-
syttävällä tasolla, mutta varsinai-
nen kaatovaihe on edelleen aivan 
liian tehotonta. Vasta kaatovaiheen 
tehostuttua tulemme pääsemään 
tämän resurssin laajamittaiseen 
hyödyntämiseen. Nuorten metsien 
energiapuun korjuulle joudutaan 
toistaiseksi hakemaan perustelu-
ja alenevista metsänhoitokustan-
nuksista, kun energiapuun myyn-
tituloilla pystytään pienentämään 
metsänhoitokuluja.  

Pohjoisen puuta vaikka  
Tukholmaan
Puupolttoaineen hyödyntämisen 
lisäämiseksi Ruotsissa vaaditaan 
myös Norrlannin sisämaan suurten 
metsävarojen hyödyntämistä. Myös 
näiden alueiden logististen yhteyk-
sien parantamista rannikolle päin 
mutta myös eteläiseen Ruotsiin pi-
detään tärkeänä. Muutamassa lo-
gistiikkaprojektissa tutkitaan rauta-
teiden hyödyntämistä näihin kulje-
tuksiin. Niissä selvitetään myös rau-

tateiden yhtymäkohtien sekä kuor-
ma-autoliikenteen parasta mahdol-
lista yhteen nivoutumista.

Kaikessa tutkimuksessa kansain-
välinen yhteistyö on tärkeää. Tämä 
koskee myös metsäteknistä tutki-
musta, mutta erityisen hyvät ovat 
mahdollisuudet Ruotsissa ja Suo-
messa, koska mailla on paljon yhtä-
läisyyksiä. Kontaktit ovat hyvät se-

kä ammatillisella että henkilökoh-
taisella tasolla.

Tällä tavalla voidaan välttää tup-
latyötä, mutta myös saamaan ai-
kaan ystävällisen kilpailutilanteen. 
Se nostaa työn laadun tasoa. Ruot-
si ja Suomi jakavat maailmassa alan 
ykkössijan ja mitalin kultapitoisuus 
nousee, mitä enemmän saadaan ai-
kaan. n

Kirjoittaja on Skogforskin tut-
kimusohjelman ESS:n (Effektivare 
skogsbränslesystem) ohjelmajohta-
ja. Antti Asikainen Suomesta kuu-
luu ohjelman ohjausryhmään. Kir-
joittaja on myös meän kielen eli tor-
nionlaaksonsuomen taitaja.

n Rolf Björheden
Puuhun perustuva energiantuotan-
non osuus on molemmissa maissa 
20–25 prosenttia ja osuuden odo-
tetaan nousevan. Ruotsin bioener-
giayhdistyksen Svebion laskelmien 
mukaan Ruotsin biopolttoaineiden 
käyttö nousee nykyisestä, jo korke-
ana pidettävästä luvusta, 120 tera-
wattitunnista 200 terawattituntiin 
vuoteen 2020. Suurin osa tästä bio-
polttoaineesta on metsäraaka-ai-
neeseen perustuvaa. 

Teollisuudelle teollisuuspuuta, 
muille muuta
Molemmilla mailla on myös tär-
keitä metsäteollisuuslaitoksia, jot-
ka antavat sekä toimeentuloa koko 
maassa että viestituloja. Teollisuu-
den tarvitsemaa raaka-ainetta ei 
haluta ottaa niiltä pois. Tämän ta-
kia on tärkeää kehittää menetelmiä, 
joilla voidaan korjata energiapuuta, 
jota sahat ja selluteollisuus ei tarvit-
se. Menetelmien kehittäminen kos-
kee siis latvusmassaa ja kantoja en-
nen kaikkea päätehakkuilta, mutta 
myös taimikonhoitokohteiden ja 
nuorten harvennusmetsien pien-
puuta. 

Skogforsk on ruotsalainen Met-

laa ja Metsätehoa vastaava metsän-
tutkimusorganisaatio, joka kehittää 
neljän vuoden ohjelmassa 80 mil-
joonan kruunun budjetilla tehok-
kaita energiapuun korjuujärjestel-
miä. Ohjelman rahoittaa metsä- ja 
energiateollisuus yhdessä Energi-
myndighetenin (STEM) kanssa.

Latvusmassan käyttöä voidaan  
nelinkertaistaa
Ruotsista löytyy tehokkaita järjes-
telmiä latvusmassan korjuuseen. 
Vuosittain otetaan talteen 5 mil-
joonaa kuutiota latvusmassaa, joka 
vastaa 11 terawattituntia energiaa. 
Metsistä löytyy latvuksia kaikkiaan 
20 miljoonaa kuutiometriä. Sen ta-
kia voidaan perustellusti olettaa, et-
tä määrä on lisättävissä. 

Tämä vaatii lisää tehokkuutta toi-
mintaan. Ruotsissa seurataan kol-
me päälinjaa: nykyisten toimivien 
järjestelmien tehostaminen, yhdis-
täminen tavalliseen puunkorjuu-
seen ja parempi suunnittelu. Toi-
vottavaa olisi myös kiinnostuksen 
lisääminen tuoreen viherhakkeen 
hyväksymiseen polttoaineeksi.

Kantopuun käyttö  
vasta alullaan
Kantojen nostossa Suomi on ollut 

paljon aktiivisempi viime vuosi-
na. Nykytekniikalla on mahdollista 
nostaa kantoja, mutta päästäksem-
me 5–10 terawattituntiin, tekniik-
kaa täytyy kehittää ja tehostaa. Oh-
jelmassa on kehitteillä useita kanto-
jen nostolaitetta. 

Haasteena on myös työympäris-
tö. Nykyisellä kaivinkoneeseen pe-
rustuvassa kalustossa kuljettajaan 
ja koneeseen kohdistuva rasitus on 
suuri. Kantojen kuljetuksen ja kä-
sittelyn tulee myös kehittyä. Kanto-
jen hienontaminen murskaamalla 
terminaaleissa toimii hyvin. Tämä 
tulee myös vaikuttamaan siihen, 
miten latvusmassaa tullaan käsitte-
lemään tulevaisuudessa. Terminaa-
lit saattavat yleistyä. 

Puunkaatovaihe on  
kriittisin työvaihe
Nuorten metsien pienläpimittainen 
puu on erittäin suuri polttoainepo-
tentiaali. Ruotsissa on kertynyt yli 
100 terawattitunnin varasto pien-
puuta. Siitä voisi saada ehkä 5–10 
terawattituntia markkinoille. 

Suomessa on tähän tarkoituk-
seen käytössä tukimuotoja toisin 
kuin Ruotsissa. Pienten puiden kor-
juu on vaikeaa tehdä taloudellises-
ti. Kaadettujen ja kasattujen puiden 

Metsäenergiatekniikka 
kehittyy Ruotsissa
Vanhan sanonnan mu-
kaan metsä on köyhän 
villapaita. Tämä on 
taas tullut ajankohtai-
semmaksi sekä Ruot-
sissa että Suomessa. 
Metsä lämmittää yhä 
enemmän molemmis-
sa maissa. 

Kannonostoa on toistaiseksi har-
joitettu Ruotsissa myrskytuho-
alueilla. Nyt siirrytään tavallisille 
työmaille.

Metsäkoneiden väri näyttää olevan suurin metsätalouden näkyvä ero.ã
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n Tomi Vartiamäki

Pätevöityminen koneenkuljet-
tajaksi voi tapahtua montaa tie-
tä. Kuljettajia tulee yrityksiin niin 
koulujen, oppisopimuskoulutuk-
sen tai itseoppimisen kautta. Mää-
rällisesti ratkaiseva kanava on tie-
tenkin ammatillinen koulutus.

Koulutuksen kautta alalle jää-
vien määrän vähäisyys muodos-
taa tulevaisuuden kannalta suu-
ren ongelman. Jotain olisi tehtä-
vä ja pian, sillä ongelmia on jo nyt 
olemassa. Monelta koneyrittäjältä 

on saanut kuulla viestiä, että ko-
netyötä olisi tarjolla, mutta am-
mattilaisia ei ole saatavissa. Tätä 
käsitystä tukee muun muassa työ-
voimatoimiston listoilla olevien 
avoimien maarakennus- ja metsä-
koneenkuljettajien paikkojen run-
saus. Ammattitaitoisilla kuljetta-
jilla on mahdollisuuksia monella 
suunnalla.

Konealojen imagoa on  
nostettava
Konealan imagon ja kiinnosta-

vuuden kasvattaminen on yksi 
tärkeimmistä tehtävistä. Tämän 
eteen on jo tehtykin kunnioitet-
tavasti työtä muun muassa alan 
toimijoiden osalta. Työtä on kui-
tenkin jatkettava ja tehostettava. 
Kaikki uudet ja miksei vanhat-
kin ideat ovat kullanarvoisia asian 
edistämiseksi. 

Alaa markkinoitaessa ja kone-
työammateista kerrottaessa on 
mielikuvien luomisessa pidettä-
vä jalat maassa ja kerrottava alasta 
rehellinen totuus. Työelämä odot-
taa ammattilaisia, jotka hallitse-
vat ammattinsa perusvalmiudet, 
mutta ennen kaikkea suhtautuvat 
avoimesti kaiken uuden oppimi-
seen. 

Kuljettajan on selvittävä mo-
nenlaisista tilanteista. Välillä esi-
merkiksi rikkoutunut letku on 
vaihdettava uuteen kovassa pak-
kasessa tai keskellä hirvikärpäs-
ten joukkohyökkäystä. Haastei-
den keskellä työtä olisi pystyttävä 
tekemään laadukkaasti ja tuotta-
vasti. Laatua pitää osata tehdä 
niin koneyrittäjälle, asiakkaalle 

sekä metsänomistajallekin.

Konetyön toimintaedellytykset 
kaipaavat kehitystä
Energia-, maarakennus ja metsä-
alan toimijoiden yhteinen tehtä-
vä on konetyötä sisältävien alojen 
imagon parantaminen. Siihen ai-
noa kestävä tie on alan toiminta- 
ja työskentelyedellytysten kehittä-
minen. 

Ensinnäkin koneyritystoimin-
nan kannattavuutta on saatava pa-
rannettua. Ilman kannattavaa toi-
mintaa on mahdoton maksaa kil-
pailukykyistä palkkaa ja kouluttaa 
vastavalmistuneesta ammattilai-
nen yritykseen.

Koneyrittäjilläkin syytä  
itsetutkiskeluun
Toki koneyrittäjienkin on syytä 
katsoa peiliin. Monessa yritykses-
sä löytyy varmasti parannettavaa 
niin johtamistaitojen, työn kan-
nattavuuden, hinnoittelun, myyn-
nin, markkinoinnin tai työnanta-
jataitojen alueelta.

Työnantajina koneyrittäjät voi-

Eri toimialoilla tarvittavista ammattitaitoisis-
ta auton- ja koneenkuljettajista on ollut jo pit-
kään pienoista pulaa. Alan toimijat voivat kuiten-
kin vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden tilan-
teeseen. Imagoon, kannattavuuteen, työnantaja-
taitoihin ja muihin vastaaviin panostaminen on 
työtä, jolla luodaan perusta tulevaisuuden työ-
voiman turvaamiseksi.

vat olla parantamassa alan ima-
goa muun muassa huolehtimal-
la työntekijöiden työturvallisuu-
desta, työssä jaksamisesta ja ylei-
sestä työehtojen noudattamises-
ta. Myös asenteessa on osin kehit-
tämisen varaa. Hyvä työntekijä ei 
ole ainoastaan tehokas mottien te-
kijä, vaan ammattitaito näkyy laa-
jempana osaamisena koko yritys-
toiminnassa.

Työntekijän tuotos erittäin tärkeä
Myös työntekijän olisi hyvä op-
pia myös mieltämään toimintansa 
merkitys yrityksen talouden kan-
nalta. Tässä asiassa koulut voisivat 
valmistaa oppilaita nykyistä pa-
remmin. Jokaisen valmistuneen 
koneenkuljettajan olisi ymmär-
rettävä, kuinka merkittävä vaiku-
tus työntuottavuudella eli kuljet-
tajan työvuorossa tekemällä työl-
lä on koneyrityksen kannattavuu-
teen. 

On myös tärkeää pitää mieles-
sä, että valtaosalla toimista, joilla 
turvataan tulevaisuudessa uusi-
en kuljettajien saatavuus, varmis-
tetaan myös nykyisten tekijöiden 
pysyminen. n

Kirjoittaja on Koneyrittäjäliiton 
toimialapäällikkö

Kotimaisten polttoaineiden tuotantoketjun yhteinen haaste on saada alalle riittävästi ammattitaitoista 
työvoimaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Koneyrittäjien liitto ja Turveruukki tarjosivat osana tätä työtä tie-
toa energia-alan työmahdollisuuksista Pohjois-Pohjanmaan nuorille Eteenpäin-messujen yhteydessä.

ã

Mistä tekijät kotimaisten 
polttoaineiden  
hankintaan?
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n Ismo Myllylä

Keski-Suomessa on lähdetty ak-
tiivisesti etsimään keinoja turve-
tuotannon toimintaedellytysten 
turvaamiseen tulevina vuosina. 
Keski-Suomen liiton vetämällä 
lähes 650 000 euron hankkeella 
tehostetaan turvetuotantoaluei-
den, soiden luontoarvojen ja tur-

vetuotannon vesistövaikutusten 
tutkimista.

Samanaikaisesti useampi  
kartoitus
Hanketta vetävä maakuntainsi-
nööri Jarmo Koskinen Keski-Suo-
men liitosta sanoo, että hankera-
hoitus mahdollistaa 180–240 suon 

eli yhteensä 12 000–18 000 heh-
taarin laajuisen alueen tutkimisen 
harvapistekartoitusmenetelmällä. 
Samanaikaisesti tehdään kasvil-
lisuus-, linnusto- ja ojituskartoi-
tuksia sekä vesistövaikutustarkas-
teluja useille sadoille tuotantokel-
poiseksi arvioiduille soille.

”Kesällä 2008 luontotutkimuk-
sia tehtiin GTK:n jo aikaisemmin 
tutkimilla soilla. Kahtena seuraa-
vana kesänä tutkimukset laajene-
vat myös harvapistekaroituksessa 
tuotantokelpoisiksi määritellyille 
alueille. Tutkimusten perusteel-
la arvioidaan sitten, mitkä alueis-
ta soveltuvat turvetuotantoon ja 
mitkä mahdollisesti suojeltaviksi. 
Tarkoitus on, että nämä kirjattai-
siin vaihemaakuntakaavaan vuon-
na 2011”, kuvailee Koskinen hank-
keen kulkua.

Tuotantoon tarvitaan  
uusia alueita
Tutkimukselle on Keski-Suomes-
sa todellinen tarve, sillä maakun-
takaavassa turvetuotantoon on 
varattu tuotantokelpoista aluet-
ta noin 7 000 hehtaaria. Tulevi-
na vuosina tarve on noin 10 800 
hehtaaria. Mahdollinen biodiese-
lin valmistus turpeesta lisää vielä 
tarvetta.

”Samanaikaisesti alueen sois-
ta on tutkittu vasta 40 prosenttia. 
Nyt alkaneella hankkeella määrä 
on tarkoitus nostaa 50 prosent-
tiin ja löytää sitä kautta tarvitta-
va määrä turvetuotantoon sovel-
tuvia suoalueita, joissa luontoar-
vot eivät ole esteenä tuotannolle”, 
Koskinen toteaa.

Tutkimuksilla on tarkoitus 
myös helpottaa ja nopeuttaa alu-

Keski-Suomen soita 
tutkitaan tehostetusti
Keski-Suomessa on meneillään Keski-Suomen 
liiton vetämä laaja hanke, jossa selvitetään kol-
messa vuodessa satojen suoalueiden luontoarvot 
ja soveltuvuus turvetuotantoon. Samalla testa-
taan Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) uutta 
harvapistekartoitusmenetelmää.

Kartoitustyö vaatii huomattavan työpanoksen maastossa.ã

eiden ottamista tuotantokäyttöön 
myöhemmin. Kasvillisuuskartoi-
tukset on nimittäin tarkoitus teh-
dä sillä tasolla, että ne riittävät tur-
vetuotannon ympäristölupahake-
mukseen. Näin vältytään kaksin-
kertaiselta työltä.

Valtakunnallisesti  
tärkeä hanke
Tehostetulla tutkimuksella etsi-
tään ennen kaikkea potentiaalisia 
turvetuotantoalueita Keski-Suo-
messa, mutta sillä on myös valta-
kunnallista merkitystä. Kokemuk-
set soveltuvat käytettäväksi muu-
allakin.

”Hankkeessa etsitään keino-
ja kohdistaa käytettävissä olevat 
tutkimusmäärärahat mahdolli-
simman tehokkaasti niille suo-
alueille, jotka ovat mahdollisesti 
sopivia turvetuotantoon. Tähän 
liittyy myös GTK:n harvapiste-
kartoitusmenetelmä, jonka osalta 

kyseessä on pilot-hanke. Samalla 
selvitetään hyvä käytänteitä ym-
päristöarvojen ja turvetuotan-
non yhdistämisessä,” Koskinen 
kertoo.

Tutkimuksia tekee  
yhdeksän henkilöä
Tutkimushanketta rahoittavat 
työ- ja elinkeinoministeriö, ym-
päristöministeriö, Keski-Suomen 
liitto sekä yritykset, kuten Jyväs-
kylän Energia ja Vapo. Budjetti on 
656 500 euroa.

Kesällä 2008 harvapistekartoi-
tusta teki kaksi GTK:n ryhmää. 
Kasvillisuustutkijoita oli liikkeellä 
kolme ja linnuston tutkijoita kak-
si. Yhteensä hanke työllisti yhdek-
sän henkilöä. Kesällä 2009 han-
ke työllistää kahdeksan ja kesällä 
2010 kuusi henkilöä. n

Kirjoittaja on lehden vakituinen 
avustaja

Maakuntainsinööri Jarmo Koskinen Keski-Suomen liitosta vetää tur-
vemaa- ja luontotutkimusten tehostamishanketta Keski-Suomessa.
ã

PUHDASTA BIOLÄMMITYSTÄ
VETO-TUOTTEILLA...

            Veljekset Ala-Talkkari Oy, 
Hellanmaantie 619, 62130 HELLANMAA
     puh: 06-4336 333, fax 06-4376 363
                  www.ala-talkkari.fi

VETO-lämmityskattilat 30-300 kW
kiinteän polttoaineen polttolaitteet
lämmityskontit
logiikkaohjaukset
automaattiset tuhkanpoistot

n Harvapistekartoitus on Geologian tutkimuskeskuksen 
(GTK) turvesoiden kartoitukseen kehittämä menetelmä. 
Sillä voidaan selvittää alustavasti turpeen laatu ja suon so-
veltuvuus turvetuotantoon. Kartoituksen perusteella luon-
toarvojen, vesistövaikutusten sekä tarkemmat turvevaro-
jen selvitykset voidaan keskittää potentiaalisille turvetuo-
tantoalueille, jolloin tutkimusresurssit kohdentuvat talou-
dellisemmin.

Tavanomaisesta turvevarojen kartoituksesta harvapiste-
kartoitus eroaa siinä, että tutkittavana on ainoastaan niin 
sanottu selkälinja. Näin turpeen laadun perusteella saa-
daan selville alustavasti alueen soveltuvuus turvetuotan-
toon. Tutkimus ei anna vielä tarkkoja tietoja suon turve-
varannosta tai turpeen laadusta tai energiasisällöstä koko 
suon osalta.

Se riittää kuitenkin maakuntakaavoituksen tarpeisiin, 
luontokartoitusten kohdentamiseen ja myöhemmin tehtä-
vien tarkempien turvetutkimusten suuntaamiseen. n

Harvapistekartoitus
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Entinen Ideachip Oy, nykyinen Allu Finland Oy, oli tuonut paikalle 
Jenzin hakkurin ja antoi yleisölle työnäytöksen varsinaiselta aitiopai-
kalta. Jenzin suosituimmista hakkurimalleista HEM 561 DQ silppusi 
työnäytöksissä risua ja oksaa. Allu Finland oli tehnyt suursatsauksen 
tuotteidensa esittelyssä sekä määrällisesti että laadullisesti. 

Keslan osastolla oli tilaisuus tutustua Suomen ensimmäiseen ren-
gaspaineiden säätöjärjestelmällä varustettuun puutavara-autoon. 
Rengaspaineiden säädöllä voidaan parantaa ajoneuvon vetovoimaa 
liukkaissa oloissa, kulkukykyä pehmeällä alustalla, vähentää tien rai-
teistumista ja runkovaurioita. Sillä voidaan vähentää kaluston tärinää 
ja kuljettajan tärinäaltistusta sekä pidentää renkaiden käyttöikää. Sää-
dön periaatteena on se, että renkaissa pidetään jatkuvasti optimipaine 
ottaen huomioon kuormitus, tieolot ja ajonopeus.

Allan Bruks Ab:n edustama pohjoisamerikkalainen CBI:n murs-
kain teki todennäköisesti suurimman työnäytösurakan. CBI:n takana 
on Amerikkaan aikanaan muuttanut ruotsalainen koneenrakentaja. 
CBI:ltä löytyy murskaimia moneen käyttöön.

Several Oy oli tuonut vaakatasomurskaimensa maarakennustyö-
näytösalueelle. Suuren kokoluokan murskaimia löytyy kolme eri mal-
lia. 

Vimelcon Komptech näytti vierailijoille mallia, miten puu hienonne-
taan. Kuvassa Terminator 6000 S.

Doppstadt on Suomessa raivannut itselleen aseman monipuolisen 
valikoiman ansiosta. Oranssiväriset koneet tunnistaa kaukaa eri raaka-
aineiden terminaaleissa.

LHM Hakkurin Giant on kokenut messujen kävijä. Näillä messuilla 
oli esillä enemmän murskaimia kuin hakkureita.

Metkosta löytyivät myös pienemmät hakkurit kuten Junkkari ja Far-
mi. Kuvassa Farmin tuotevalikoimaa.

ã

ã

ã ã

ã
ã

ãã

Suurin raskaskonenäyttely METKO rikkoi taas 
vanhat ennätykset 28–30. elokuuta pidetyillä 
messuilla. Messuilla kävi ennätykselliset 34 000 
kävijää, ja niihin osallistui ennätykselliset 330 
näytteilleasettajaa. Näiden joukossa oli myös Bio-
Energia-lehti, jonka arvontaan osallistui 600 kä-

vijää. Messuilla oli esillä metsä- ja maarakennus-
koneiden sekä kuorma-autojen lisäksi erilaista 
muuta kalustoa. Tärkeän osan muodostivat hak-
kuri- ja murskauskalusto, joita oli hyvin esillä 
myös työnäytösten muodossa.

Metkossa murskattiin 
taas ennätyksiä

Ensimmäisen Metkopäivän ensimmäinen mediatapahtuma oli 
uuden Heinolan Sahakoneiden L&T Biowatille toimittama kään-
tyvä Heinolan 1310 E -hakkuri, jolle kastajaisissa annettiin ni-
meksi Ukkopekka. Seremonian toimitti L&T Biowatin pitkäaikai-
nen toimitusjohtaja Pekka Laurila. Hän siirtyy marraskuun alus-
sa yhtiön hallituksen jäseneksi ja yhtiön Senior Advisoriksi. Ku-
vassa Laurila antamassa samppanjapullolle kyytiä. 
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Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät kontit
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Actorit Oy, Länsikaari 13, 18100 HEINOLA, (03)714 4606, 0400 497740, 040 544 8498, keijo.hamalainen@efi rec.fi , juhani.peltola@sykake.fi , www.actorit.fi 
AM 0,50/2-100 500–999 hake, palaturve, briketti, jatkuvatoiminen EU ja Venäjä     Uusi konsepti:
  pelletti, turvepelletti liikkuva arina       -tehdasvalmisteinen
lAM 0,50/2-100 500–999 -”- -”- EU ja Venäjä     Uusi konsepti:
          -tehdasvalmisteinen
AM 1,0/2-100 1 000–1 999 -”- -”- EU ja Venäjä     -modulirakenteinen
          -laajennettava
AM 2.0+3.0/3-200 2 000–2 999 -”- -”- EU ja Venäjä     -siirrettävä
AM 2.0+3.0/3-300 2 000–2 999 -”- -”- EU ja Venäjä 
AP 3.0+4.0/1-400 3 000–3 999 -”- -”- EU ja Venäjä 
AP 4.05.0/2-500 4 000–4 999 -”- -”- EU ja Venäjä  
       Yht. n. 50 kpl 

Veljekset Ala-Talkkari Oy:n ja MegaKone Oy :n yhteistuotantoa Hellanmaantie 601, 62130 HELLANMAA, (06) 4874 700, 0500 666 867, (06) 4336 333, 
fax (06) 4847 530, jari.luoma@megakone.fi , www.megakone.fi 
AgriCont Power ja 30–300 hake, palaturve,  40–120 kW kiinteä palopää Pohjoismaat, Saksa, Viro 376 30 47 824– 105 286 Varust. 
AgriCont Power W  briketit, pelletit  asiakkaan haluamalla tavalla. Putki-, automaatio- ja sähköasennukset ovat valmiina. 
   80–360 kW liikkuva- Englanti, Irlanti, Skotlanti,      
   arinainen palopää Espanja
MaxiCont MaxiCont W 60–400 hake, palaturve,  40–120 kW kiinteä palopää Pohjoismaat, Saksa  96 60 61 000–137 860 Kaikki
ja MaxiCont EW  briketit, pelletit     kontit voidaan varustaa savukaasujen happiohjauksella (lambda).
   80–240 kW liikkuva-arinainen palopää     MaxiCont 300 EW ja 400EW:ssä
    savukaasujen puhdistus vakiovaruste, lisävarusteena on saatavana automaattinuohous.
   360–480 kW liikkuva-arinainen jäähdytetty palopää     
MegaCont I ja II 300-400–500 hake, palaturve,  360-480–640 kW liikkuva- Suomi, Ruotsi, Norja  20 7 tarjouksen mukaan MegaCont
 briketit, pelletit  arinainen jäähdytetty palopää  
  I :n siilo 39m³ ja syöttölaitteena jousipurkain sulkusyötöllä, MegaCont II:ssa siilo 68 m³ ja syöttölaite hydraulinen Agrimaster® -kolapurkain
   Savukaasujen puhdistus syklonilla on vakiovaruste, lisävarusteena saatavana automaattinuohous.

Alcu-Tuote Oy/Suomen Biolämpö, Teollisuustie 7, 63600 TÖYSÄ, 040 736 1200, biolampo@alcu.inet.fi , www.biolampo.fi 
Bio-Lämpö kontti 80 kW – hake, palaturve palopää/rappuarina Suomi    
Bio-Lämpö kontti – 700 kW hake, palaturve rappuarina Suomi    

Ariterm Oy, Veijo Kilkkilä, Uuraistentie 1, 41301 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, ariterm@ariterm.fi , www.ariterm.fi 
Biomatic 12–50 pelletti maljapoltin Suomi ja Eurooppa 15 000 yht. 
Arimax Biokontti 40–500 hake putkipoltin Suomi ja lähialueet
Arimax Biokontti 60–700 pelletti putkipoltin Suomi ja lähialueet
Arimax Biojärjestel. 40–500 hake putkipoltin/liikkuva-arina Suomi ja lähialueet
Arimax Biojärjestel. 60–700 pelletti putkipoltin Suomi ja lähialueet
Arimax Biojärjestel. 700–3000 hake  rappuarina Suomi ja lähialueet

BioHelp , Anssi Honkaniemi, Suopursuntie 16, 60510 HYLLYKALLIO, 0400 363 277, info@biohelp.fi , www.biohelp.fi 
Reka 10 kW  Olki,vilja,lajittelujäte täysliikkuva-arina, Suomi, Baltia, Venäjä,       Valmistusmaa
  turve,hake, jne (alle 6 cm) vaakatuubi       Tanska
  jauhe, pelletti, briketti kosteus alle 30 %      
Reka 20 kW 17 000 Kcal/h sama sama sama      sama
Reka 30kW 26 000 Kcal/h sama sama sama      sama
Reka 60kW 50 000 Kcal/h sama sama sama      sama
Reka 100 kW– 6 500 kW sama sama sama      sama
 Myös kosteus alle 50 %
Kolapurkainsiilot, rakennusprojektit avaimet käteen -periaatteella.        
Huom! Kaikissa kattiloissa liikuva arina (10 kW-6 500 kW)

Calortec Oy, Mikko Helpiö, Betorantie 33, 23500 UUSIKAUPUNKI, (02) 842 2600, calortec@calortec.fi , www.calortec.fi 
Calortec-BIO-SLK 500–2 500 kaikki biopolttoaineet 3-veto pystytuubikonvektio, Suomi yli 100  --   erillisen  Tehdasvalmiina
 (tehdasvalmis)   tankopurkainvarasto, stokerisyöttö Baltia     tarjouksen avaimet käteen 
   täysliikuva TP-porrasarina Venäjä     mukaisesti  -periaatteella 

   itsesäätyvä portaaton poltonohjaus,      asiakkaan toivomusten ja 
   GSM etävalvonta     kohteen vaatimusten mukaisesti 
        vara- ja huipputeho öljykattilalla.

Finnmammut Oy, Juhani Leipälä, Leipäläntie 5, 14500 IITTALA, (03) 676 5892, fi nnmammut@fi nnmammut.fi , www.fi nnmammut.fi 
Heizomat HSK-RA 7 mallia, 30–200 kW hake, sahanpuru, lastu valurauta-arina Eurooppa valmistettu  toimituksesta savukanavien
  pelletit puhdistimella   Saksassa  riippuen puhdistus,
      yli 12 000 kpl   lokerosyötin vakiona
Heizomat RHK-AK 12 mallia, 30–800 kW hake, sahanpuru, lastu, ketjuarina, tulipesä Eurooppa valmistettu   toimituksesta savukanavien  
  palaturve, pelletit muurattu   Saksassa  riippuen puhdistus,
           lokerosyötin vakiona

JPK-Tuote Oy, PL 196, 80101 JOENSUU, (013) 221 572, jari.muona@jpk-tuote.fi , www.JPK-tuote.fi 
JPK pikkukontti DCM 40 pelletti + vilja 30 % stokeri integroitu kattilaan     uusi tuote
JPK pikkukontti DCM 60 pelletti + vilja 30 % stokeri integroitu kattilaan     uusi tuote
JPK pikkukontti DCM 90 pelletti + vilja 30 % stokeri integroitu kattilaan     uusi tuote
JPK 120 100 pelletti  pellettipoltin Suomi useita  tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
JPK 160 160 pelletti  pellettipoltin Suomi useita  tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
JPK 200 200 pelletti  pellettipoltin Suomi useita  tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
JPK 300 300 pelletti  pellettipoltin Suomi useita  tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
JPK 400 500 pelletti  pellettipoltin Suomi useita  tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
JPK 600 750 pelletti pellettipoltin Suomi useita  tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
JPK 1000 1000 pelletti pellettipoltin Suomi   tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
JPK 1200 1250 pelletti pellettipoltin Suomi   tarjous toimitus
 sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston
Windhager 15-78 kw pelletti pellettipoltin integroitu pneumaattinen pelletin siirto   tarjous 
täysautomaattinen pellettilaitos  toimitus sisältää lämpökeskuksen varusteineen,maanalainen/maanpäällinen siilo
Toimitamme lämpökeskuksia myös tavaratoimituksena

Kyrön huoltoasennus, Juha Eskola, Vahansuontie 40 21800 KYRÖ, (02) 4860 191, 0500 780 112, juha.eskola@kha.fi  , www.kha.fi 
Kyrö-Lämpökeskus 100–1500 kaikki biopolttoaineet, 3-veto pystytuubikonvektio, kotimaa yli 100   
Kohteen mukaan suunni-  myös koksaavat, kuten tankopurkainvarasto, stokerisyöttö     
teltava kokonaisuus  viljajäte täysliikkuva TP-porrasarina     
   itsesäätyvä portaaton poltonohjaus, GSM etävalvonta

Laatukattila Oy, Simo Lampinen / Markku Lampinen, Vihiojantie 10, 33800 TAMPERE, (03) 2141 411, markku.lampinen@laka.fi , www.laka.fi 
LAKA PS 200–10 000 hake, puru, kutteri, palaturve stokeri, arinapoltto Suomi, Skandin., Baltia 403 155 tarjousten kosteus 0–55 %
LAKA Y 200–10 000 hake, puru, palaturve, kuori kaasutuspoltto Suomi, Skandin., Baltia 78 20 mukaan kosteus 0–65 %

Livite Oy, Jukka Nevalainen, Tuottajantie 30, 60100 SEINÄJOKI, (06) 4290 200, jukka.nevalainen@livite.fi , www.livite.fi  
Livite chip 0,4–2,0 kiinteä kotimainen liikkuva Suomi, Baltia, Venäjä useita   
Livite chip 0,5–5,0 MV kiinteä  liikkuva Suomi, Baltia useita   
Livite  3,0–15,0 turve ja biopolttoaine leijupeti  useita   

Masa-Tuote Ky, Risto Räty, Pyhännäntie 1280, 74700 KIURUVESI, (017) 750 435, risto.raty@masatuote.fi , www.masatuote.fi 
Masa 60–100 60–100 hake, pelletti, briketti arinapoltto Suomi   kontit alk. 35 000 15–30 m3 siilo
Masa 120–250 120–250 hake, pelletti, briketti arinapoltto Suomi   kontit alk. 50 000 15–30 m3 siilo
Masa 300–500 300–500 hake, pelletti, briketti arinapoltto Suomi   tarjouksen 
Masa 700 ja yli 700 hake, pelletti, briketti arinapoltto Suomi   mukaan 

Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät kontit
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Nakkilan Konepaja Oy, Jorma Elo, PL 15, 29251 NAKKILA, (02) 5316 300, boilers@nk.fi , nk@nk.fi , www.nk.fi 
Nakkila Boilers 1–10 MW hake, palaturve, kuori, briketti, liikkuva arina Pohjoismaat ja 37 7  
  puru, kutterinlastu  Venäjä    

Putkimaa Oy, Heikki Kukkonen, Jukka Hannuniemi, Kallisenkuja 3, 90400 OULU, (08) 5347 300, 
heikki.kukkonen@putkimaa.fi , jukka.hannuniemi@putkimaa.fi , www.putkimaa.fi 
PMA 1,5–10 MW hake, palaturve, puujäte arina Suomi kymmeniä   
PML 3–50 MW puujäte, hake, jyrsinturve leijukerros Suomi kymmeniä   

Suomen Megawatti Oy, Juha Eskola, Timo Jurvelin, Vahansuontie 40, 21800 KYRÖ, (02) 486 2081, 
myynti@suomenmegawatti.fi , www.suomenmegawatti.fi  
KYRÖ- 500–2000  hakkeet, sahanpuru, täysliikkuva Suomi 10  
Lämpökeskukset  briketti, pelletti, porrasarina     
  viljankuori, pöly,       
  palaturve

Sykäke  Oy, Parkkikoskentie 58, 69410 SYKÄRÄINEN, (06) 862 3011, 040 544 8498, juhani.peltola@sykake.fi , www.sykake.fi 
SHTM  300–1000 hake, turve, priketti  jatkuvatoiminen  EU, Venäjä 54  75 000 > Myös.kaksi-
  pelletti, turvepelletti ym. liikkuva arina       osaisella varastolla.
SHTM  1000–5000 hake, turve, priketti  jatkuvatoiminen  EU, Venäjä 20  175 000 > 2–4 moduulia
  pelletti, turvepelletti ym. liikkuva arina     ja kiinteänä rak.
        100–400 m3 varasto

Säätötuli Oy, Petri Piipari, Keskustie 30, 61850 KAUHAJOKI, 0207 299 300, info@saatotuli.fi , www.saatotuli.fi 
Säätötuli-BioCont Junior 50 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   38 803  sis pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior 60 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   40 492  sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior 80 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   45 205  sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior 120 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   52 000  sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior 150 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   54 500  sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Maxi 200 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   74 590  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Maxi 250 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   75 656  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Maxi 300 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   80 328  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo 200 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   89 426  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo 250 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   91 475  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo 300 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   94 672  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo 400 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   98 770  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo 500 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   111 311  sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Multi 700 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   kysy hinta 
Säätötuli-BioCont Multi 1 000 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   kysy hinta 
Säätötuli-BioCont Multi 1 500 hake, turve, pelletit stokeri Suomi, Skandinavia, Balttia   kysy hinta 

Oy Termocal Ab Termax, Riihimiehentie 5, 01720 VANTAA, (09) 507 4235, termocal@termocal.fi , www.termax.fi 
Termax Osby PB2 750–3000 pelletti ja briketti arinatyyppi tms. Suomi    automaattinuohous vakiovarusteena
Termax Bio 750 200–7 000 pelletti  poltin Suomi    automaattinuohous vakiovarusteena

Termopoint Oy, Kari Suominen, Vipusenkatu 14, 15230 LAHTI, (03) 872 111, kari.suominen@termopoint.fi , www.termopoint.fi 
Termopoint 2 000–12 000 biopolttoaineet, turve hydraulisesti toimiva Suomi ja yli 100   
   mekaaninen viistoarina lähialueet

TP-Stokeri Oy, Juha Kiiski , Kaukomäentie 383, 27130 EURAJOKI, 050 4913273, fax (02) 868 1410, juha.kiiski@tp-stokeri.fi , www.tp-stokeri.fi 
TP-Lämpökeskus 20-3000 kaikki biopolttoaineet stokeripoltto kotimaa yli 2000 tarjous 
   täysliikkuvat TP-porrasarinat     
   tuubikovektio TP-kattilat     halutessa automaattinen nuohous 
   tankopurkainasemat     kattilaluukkuja avaamatta
   itsesäätyvä portaaton poltonohjaus 
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Tulostekniikka Oy, Pietari Brahentie 24, 43700 KYYJÄRVI, (014) 471 671, info@tulostekniikka.com, www.tulostekniikka.com
Kiinteä biolämpökeskus 700–5000 hake, turve tasoporras, keraaminen tulipesä EU   sopimuksen mukaan  
Siirrettävä biolämpök. 700–1 000 hake, turve tasoporras, keraaminen tulipesä EU   sopimuksen mukaan 
Pellettilämpökeskus 700–5 000 puu- ja/tai turvepelletti tasoporraspoltin EU   sopimuksen mukaan 
Siirrettävä pellettilämpök. 700–3 000 puu- ja/tai turvepelletti tasoporraspoltin EU   sopimuksen mukaan 

Vaasan Kuljetuskanavat Oy, Kari Hassinen, Hallitie 8, 65610 MUSTASAARI, 0207 815 300, kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi , www.kuljetuskanavat.fi 
Vaasan kulj.kanavat 1 000–5 000 kuori, hake, turve, teoll. puuj. hydraulis. liikkuva porrasarina Suomi ja lähialueet 140 35  

Vapor Finland Oy, Teemu Koskela, Messipojantie 20, 90520 OULU, 08 561 2500, teemu.koskela@vapor.fi , www.vapor.fi 
HLR-biolämpö 1–2,5 MW hake, palaturve, puru, kuori viistoarina     
HLR-biolämpö 0,3–3,5 MW pelletti, briketti viistoarina     
HLR-biohöyry 0,5–2 MW hake, palaturve viistoarina     
HLR-biohöyry 0,5–2,5 MW pelletti, briketti viistoarina     
Steamtec lämpö-/höyryk. 5–100 MW kiinteät polttoaineet leijukerros     
Steamtec voimalaitos 12–100 MW kiinteät polttoaineet leijukerros

Wärtsilä Biopower Oy, Marika Ryytty, Teollisuustie 12, 74700 KIURUVESI, 010 7090 000, marika.ryytty@wartsila.com, www.wartsila.com/biopower
BioEnergy compakt 3–5 MWth Puupohjaiset polttoaineet pyöreä kekoarina Baltia, Suomi, Ruotsi kymmeniä  kymmeniä  
     Venäjä    
BioEnergy  6–23 MWth Puupohjaiset polttoaineet pyöreä kekoarina Baltia, Suomi, Ruotsi kymmeniä  kymmeniä  
     Venäjä, Ranska, Kanada    
BioPower 5 5 Mwe  Puupohjaiset polttoaineet pyöreä kekoarina Eurooppa useita useita  
BioPower 10 10 Mwe Puupohjaiset polttoaineet pyöreä kekoarina Eurooppa useita useita

ENSIESITTELY KONEAGRIA 2008 / OSASTO U 111 

TÄYSIN UUSI 2. SUKUPOLVEN ISOMPI PILKEMASTER!

AGROMASTER OY   Teollisuustie 8, 54710 Lemi    |     Puhelin: 020 741 3322,    0400 15 2372,    040 743 4526    |    WWW.AGROMASTER.FI
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050-341 9556

Hyvin palaa, tuumaa Petri Hietala. Viljan kuivauksen energiakustan-
nus on pudonnut reilusti alle puoleen kevytöljyyn verrattuna.
ã

ta lämpimänä. Siirtomatka on noin 
14 kilometriä. Pyörien varassa mat-
ka taittuu alle tunnissa. Liitännät on 
toteutettu sillä tavalla, että kytken-
nät irti ja kiinni ovat helppoja ja no-
peita tehdä. 

Harkittu toteutus
Hietalan pyörien päällä seisovan 
lämpökontin ratkaisuista huokuu 
perusteellisesti harkittu toteutus. 
Isännältä itseltään löytyi sopiva pe-
rävaunualusta ja merikontti. Hän 
asensi kontin alustan päälle oma-
toimisesti. Isäntä hoksasi myös ra-
kentaa alustan toiseen laitaan tilan 
vastapainoille, jotta kokonaisuu-
desta tulisi vakaa. Kattila tietys-
ti asennettiin kontin vastakkaiselle 
laidalle jo siitä syystä, että sen eteen 
saatiin jäämään riittävästi huoltoti-
laa. Vastapainoiksi kelpasivat käy-
töstä poistetut betoniritilät.

Kattilaksi valittiin 300 kilowat-
tinen Tulimax STK. Siinä on pys-
tyt konvektiopinnat. Niitä jatket-
tiin ylöspäin sen verran, että huol-
toluukku saatiin vietyä merikontin 
katon läpi ulos. Näin kattilan kon-
vektiopintojen nuohous onnistuu 
katon puolelta. Kattilan rakenne-
paine on 4 baaria ja suurin sallittu 
käyttölämpötila 110 astetta. Vedos-
ta huolehtii savukaasuimuri. Sen 

pyörimisnopeutta säädetään ali-
painemittarin ja taajuusmuuttajan 
yhteistyöllä.

Polttolaitteena toimii Biofire 
Oy:n Palokärki vilja-pellettipoltin. 
Siinä on porrasarina ja hydrauli-
sesti liikuteltavat tuhkantyöntimet. 
Takapalot estetään teräksisillä sul-
kusyöttimillä. Polttoa valvoo hel-
posti ohjelmoitava logiikka. 

Lämpö siirretään kuivuriin ly-
hyillä, taipuisilla liitosletkuilla. Te-
räskudosvahvisteiset liitosletkut on 
luokiteltu kestämään 10 baaria pai-
netta ja 150 asteen lämpötilan. Siir-
tolinjassa on magneettiventtiili ve-
sikierron nopeaa pysäyttämistä var-
ten. Lisäksi siinä on lietteen erotin. 
Lämmönvaihtimien kanavat ovat 
aina sen verran ahtaat, että ne eivät 
siedä likaista kattilavettä.

Itse lämmönvaihdin on Kojan 
valmistama. Se on teholtaan 400 
kilowattia. Lämmönvaihtimelta il-
ma ohjataan vanerista valmiste-
tun, tiiviin kanavan kautta kuivu-
riuunin puhaltimen imuaukkoon. 
Kattilassa ja putkistossa kiertää ve-
si-glykoliseos. Se on tarpeen jo sik-
si, että jäätymisvahinkoja ei pääsisi 
tapahtumaan. Kiertovesipumppu-
ja on kaksi kappaletta. Se on viisas 
ratkaisu jo siitä syystä, että toisen 
pettäessä kierto saadaan heti pelaa-

maan. Ylikuumenemisen vaara on 
näin saatu täysin eliminoitua. Myös 
kiertovesipumpun irrottaminen 
korjausta varten on yksinkertaista. 
Ylikuumenemista valvotaan lisäksi 
erillisellä kiehumissuojalla.

Kontin irrottamisen ja siirron 
helpottamiseksi putkistossa on 
sulkuventtiilit. Niiden ansiosta ve-
si-glykoliseosta ei mene hukkaan 
kuin muutama litra, jos sitäkään. 
Myös savuhormi on helposti irro-
tettavissa. 

Hietalan polttoainesäiliönä pal-

velee vanha, pysty väkirehusiilo, jo-
hon pelletit puhalletaan suoraan ja-
keluautosta. Siiloon mahtuu noin 8 
tonnia pellettiä. Se vastaa energia-
sisällöltään suunnilleen 3 760 lit-
raa kevyttä polttoöljyä. Kolme–nel-
jä täyttöä riittää koko kuivauskau-
deksi.

Ja vilja kuivuu
Petri Hietala on syystä tyytyväinen 
siirrettävään lämpökonttiinsa. Kui-
vausilman lämpötila on saatu nou-
semaan 90 asteen tuntumaan. Van-

n Jussi Knuuttila
Pyörien päälle rakennetun lämpö-
kontin ensimmäinen tehtävä on 
kuivata nastolalaisen Petri Hie-
talan syksyn 2008 viljasato. Tässä 
puuhassa meni vielä viime vuon-
na noin 11 000 litraa kevyttä polt-
toöljyä. 

Pellettiä öljyn sijaan
Kuluvana vuonna kuivausilman 
lämmittämiseen on käytetty aino-
astaan puupellettiä. Energiaa kuluu 
tietysti yhtä paljon – enemmänkin 
kuin viime vuonna. Syksy on men-
nyt pitkälle, ja vilja tahtoo olla kos-
teaa. 

Idea onkin siinä, että energi-
an ostohintaa on laskettu roimas-
ti turvautumalla kotimaiseen puu-
pellettiin. Puupelletin energiahin-
ta on kolmanneksen–puolet öljyn 
energiahinnasta. Hintaan vaikuttaa 
se, minä ajankohtana asiaa tarkas-
tellaan. Öljyn hinnalle on tyypillis-
tä melkoinen tempoilu. Puupelletti 
sitä vastoin on pitänyt hintatasonsa 

vakaana, vaikka nousua on tapah-
tunut. Näin tulee olemaan myös tu-
levaisuudessa. Puupelletin hintake-
hitys ei tempoile.

Viljaa oli syyskuun loppupuolel-
la vielä korjaamatta ja kuivaamatta. 
Silti Hietala uskalsi arvioida, että 90 
000 euron investointi lämpökont-
tiin maksaisi itsensä pelkästään vil-
jan kuivauksella. Hietala sanoo vie-
lä, että jotakin oli tehtävä joka ta-
pauksessa. Vanha uuni oli tulossa 
tiensä päähän. Uuden öljyuunin 
hankinta ja asennus olisivat keven-
täneet kukkaroa joka tapauksessa 
noin 20 000 eurolla. Nyt se vielä kel-
paa varalaitokseksi, mikäli sellaisen 
tarvetta tulee. 

Jos uudelle lämpökontille saa-
daan muutakin käyttöä, kannatta-
vuus tietenkin paranee melkoisesti. 
Tässä tarkoituksessa onkin jo tehty 
suullinen sopimus.

Kun Hietalan viljat on kuivattu, 
lämpökontti hinataan pyöriensä 
varassa pitämään nastolalaisen Kai-
jansinkon Puutarhan kasvihuonei-

Liikuteltava 
lämpökeskus sopii 
moneen tarkoitukseen
Lämpökontteja on rakenneltu jo vuosia. Oikeas-
taan on merkillistä, että niitä ei ole rakennettu pyö-
rien päälle. Pyörä on kuitenkin ikivanha keksin-
tö, joka mahdollistaa kuormien siirtelyn edullises-
ti tarvittaviin paikkoihin. Petri Heikkilän Bio-Ex-
pert Oy taitaa olla Suomen, kenties maailmankin 
ensimmäinen yritys, joka on tällaisen helposti lii-
kuteltavan lämpökontin toteuttanut.

Siirrettävä lämpökontti lähtee kasvihuonehommiin Kaijansinkon Puutarhal-
le Petri Hietalan kuivurin kupeelta, kunhan tilan viljat on saatu kuiviksi. Pellettisii-
lo jää paikalleen odottamaan ensi syksyä, samoin lämmönvaihdin. Irrotus ja uu-
delleenkytkentä on yksinkertaista taipuisien letkujen ja riittävien sulkuventtiilien 
ansiosta.

ã

ã
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liikerata-
harvesteri-
kuormaimet

� Kotimaiset laatutuotteet, vähän energiaa vaativalla patentoidulla tekniikalla.
� Uusiin sekä käytettyihin koneisiin oleellisesti tuottavuutta lisäävä harvesteri-
 kuormain. Menestys Suomen metsissä!
� Kaikille sopiva mallisto: 55, 75, 140, 160, 190  ja 220 kNm nostomomentilla.

LOGMER FOREST OY LTD

...ja puu liikkuu!

Risto Heikkilä, PL 45, 85101 Kalajoki
puh. 050 514 9134, (08) 474 070, fax (08) 474 080

e-mail: info@logmer.com, www.logmer.com

LOGMER

Tee sinäkin tosi ketterä 
harvennuskone

Logmerin
liikeratakuormaimella

asennettuna
mm. Valmet 901 ja 911

Kysy 
käytetyt 
kuormaimet

LOGMER HUOLTO:
Konehuolto Hannu Hoppula     p. 0500–245 062

tä vähemmän. Hän tietää, että Pa-
lokärki-polttimessa voisi mainiosti 
käyttää myös viljaa polttoaineena. 
Kyseessä on kuitenkin niin suuret 
määrät, että ainakin toistaiseksi on 
tarkoitus käyttää puupellettiä. Hie-
talaa viehättää puupelleteissä myös 
niiden olemattoman pieni tuhkan 
määrä.

Hietalalla on jo viiden vuoden 
kokemus viljalla lämmittämises-
tä. Tilan päärakennus on nimittäin 
tuon ajan lämmennyt etupäässä 
kauralla. Sielläkin poltto tapahtuu 
Biofiren laitteilla.  n

Kirjoittaja on BioEnergia-lehden 
avustaja

Kontin alle on hitsattu teline vastapainoina toimiville ritiläpalkeille. 
Se on tarpeen laitteiston kulun vakauttamiseksi siirroissa, sillä kattila 
on asennettu alustan toiselle laidalle.

ã

ha Jaakon koneisto on tuolla läm-
möllä saanut kaapilliset ripeästi 
kuivaksi. Uunissa on ennen pellet-
teihin siirtymistä poltettu kevyttä 
polttoöljyä 40 litraa tunnissa, eli 400 
kilowatin teholla. Hietalan mielestä 
kuivatusteho ei ole havaittavasti las-
kenut, jos lainkaan.

Savukaasut menevät hormiin 
noin 250 asteisina, kun täyttä te-
hoa otetaan irti. Kattilaveden läm-
pö pidetään 100–110 asteen tuntu-
massa. 

Kuivurissa palvelee Arskan oh-
jauskeskus. Kun kuivatuserä on 
valmis, ohjauskeskus antaa sig-
naalin, jonka perusteella kierto-
vesipumppu pysähtyy ja kierron 
sulkeva magneettiventtiili menee 
kiinni. Tämän jälkeen imuilma 
jäähtyy tosi nopeasti ulkoilman 
lämpötilaan. Hietalan mielestä 
jäähdytysaika on jopa hieman en-
tistä lyhyempi.

Polttimessa ja kattilassa on sen 
verran suuri lämpövarasto, että 
kattilan lämpötila tahtoo ajoit-
tain nousta kuivauksen lopet-
tamisen jälkeen liian suureksi. 
Näin tapahtuu, kun polttimen te-
hokäynti ja pellettien syöttö polt-
timeen loppuu samaan aikaan. 
Hietala aikoo korjata tämän sei-
kan asentamalla aikareleen, jolla 

pysäytysaikaa voidaan hiukan vii-
västyttää. Näin saatu jälkikäyn-
ti takaa, että ylikuumenemista ei 
enää tapahdu.

Hietalan mielestä kuivauksessa 
ei ole ollut mitään kummallista öl-
jykäyttöön verrattuna. Se tietenkin 
ilahduttaa, että rahaa polttoaineen 
ostoon menee huomattavasti entis-

Kojan valmistaman lämmönvaihtimen teho on 400 kilowattia. Se 
jäähtyy nopeasti, kun lämmityskierto suljetaan.
ã Lämpökontin sisusta näyttää tältä. 300 kilowatin Tulimax STK sopii 

merikonttiin hyvin. Lämmönvaihdinpinnat nuohotaan katon puolelta.
ã

Lämmityskierrossa on kak-
si pumppua. Niistä toinen on va-
ralla rikkoutumisia ja huoltoja sil-
mälläpitäen.

ã

Tämä magneettiventtiili sulkee lämmityskierron, kun erä on kuivattu. 
Sininen kappale erottelee vesi-glykolikierrosta mahdolliset epäpuh-
taudet. Se on tarpeen, sillä lämmönvaihtimissa on aina ahtaanpuolei-
set kanavat.

Olemme mukana KoneAgriassa

n Nastolassa on jo vuosia ollut ta-
pana palkita vuoden ympäristö-
teko. Tämä vuonna palkinnon sai 
Minna ja Petri Hietala Nastolan 
Ruuhijärveltä siirrettävällä lämpö-
kontillaan. 

Raati perusteli Hietaloiden voit-
toa lämpölaitoksen siirrettävyydel-
lä, jonka ansiosta sitä voidaan käyt-
tää useissa kohteissa. Myös kotimai-
sen, paikallisen energian käyttö ja 
hiilidioksidineutraalisuus miellyt-
tivät raatia. 

Lahden kaupungin verkkosivuilla 
kerrotaan, että kilpailun tarkoituk-
sena on kannustaa yrityksiä ympä-
ristöystävälliseen toimintaan. Vuo-
den ympäristöteon ei tarvitse olla 
kallis tai mittava investointi. Riittää, 
kun se osoittaa myönteistä suhtau-
tumista ympäristöasioihin. Ympä-
ristöteko voi liittyä myös uuteen in-
novaatioon tai tuotekehittelyyn. 

Vuoden ympäristöteko -kilpai-
lu on suunnattu nastolalaisille yri-
tyksille maa- ja metsätalousyrittä-
jät mukaan lukien. Kysymyksessä 
on kiertopalkinto. 

Kilpailun raadissa ovat muka-
na Nastolan kunta, Nastola-lehti, 
Viikkouutiset, Nastolan Yrityspal-
velu Oy, Nastolan Yrittäjät ry, Nas-
tolan Teollisuusryhmä, Liikunta-
keskus Pajulahti, Nastolan Vesien-
suojeluyhdistys ja Nastolan maa- 
ja metsätaloustuottajat. Kilpailun 
käytännön järjestelyjä hoitaa Ke-
laa! Kestävä kulutus ja elämänlaa-
tu -hanke. 

Kelaa! Kestävä kulutus ja elämän-
laatu -hanketta toteutetaan maa-
kuntien välisenä yhteistyönä. Hank-
keen päätoteuttajana toimii VALO-
NIA – Varsinais-Suomen kestävän 
kehityksen ja energia-asioiden pal-
velukeskus yhdessä Lahden seudun 
ympäristöpalvelujen kanssa. Kelaa! 
-hanke saa tukea Euroopan alueke-
hitysrahastosta (EAKR). n

Hietalat palkittiin vuoden ympäristöteosta
Heidi ja Saara Hietala esittele-

vät ylpeänä vanhempiensa saa-
maa tunnustusta vuoden ympä-
ristöteosta. Pokaali on kiertopal-
kinto, mutta kehystetty tunnus-
tusteksti jää tilalle.

ã
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n Pasi Pitkänen

Euroopan unionin asettamissa ta-
voitteissa Suomen osuutena on li-
sätä uusiutuvien energialähteiden 
osuus 38 prosenttiin, kun se nykyi-
sin on 28 prosenttia. Itä-Suomi vas-
taa tavoitteisiin erittäin vahvasti se-
kä omalla uusiutuvan energian käy-
töllä että osaamisen ja teknologian 
siirrolla. 

Alueella on sekä monipuolista 
huippuosaamista, -tutkimusta ja 
-koulutusta että kone- ja laiteval-
mistusta. Erityisesti metsäenergi-
aan liittyvä osaaminen on kansain-
välisesti huippuluokkaa. 

Itä-Suomen kehittymisessä bio-
energialla on jo ja tulee olemaan 
jatkossa entistä merkittävämpi roo-
li. Ohjelma on jaettu kolmeen pai-
nopistealueeseen. Sen konkreettiset 
toimenpiteet on edelleen vastuu-
tettu eri maakunnille ja toimijoille, 
mutta tietoa vaihdetaan ja töitä teh-
dään yhdessä:

– Bioenergian käytön lisäämises-
sä töitä tehdään kaikissa maakun-
nissa. Maakunnilla on omilla alu-
eillaan vireillä useita hankkeita ja 
niissä monia toimijoita.

– Itä-Suomessa koulutetaan am-
mattilaisia bioenergian käytön kai-
kille tasoille metsäkoneen kuljetta-
jista huipputason tutkijoihin. Jat-
kossa Itä-Suomessa keskitytään 
tutkimuksen ja koulutuksen edel-
leen vahvistamiseen ja kehittämi-
seen erityisesti vahvuusalueilla.

– Kolmantena painopisteenä on 
alan osaamisen tuotteistaminen, 
kansainvälistäminen sekä viennin 
kasvattaminen. 

Metsäenergian korjuun laitemark-
kinat voimakkaassa kasvussa
Metsäntutkimuslaitoksen laskelmi-

en mukaan tällä hetkellä Suomen 
metsissä liikkuvasta konekannas-
ta noin 10 prosenttia työskentelee 
metsäenergian korjuussa. Koneista 
90 prosenttia käytetään ainespuun 
korjaamiseen. 

Kaksi kolmesta Euroopassa myy-
dystä metsäkoneesta on valmistettu 
Itä-Suomessa. Kaikkiaan Itä-Suo-
messa valmistetaan 2 500 metsäko-
netta vuodessa. Metsäenergian kor-
juuseen tarvittavista koneista mark-
kinaosuus on hieman pienempi, 
noin 30 prosenttia. Se tarkoittaa 850 
metsäenergian tuotannossa olevaa 
metsätraktoria, kaatokasauskonet-
ta, hakeautoa ja hakkuria. 

Konetarve kasvaa Metsäntutki-
muslaitoksen laskelmien mukaan 
vuoteen 2020 mennessä voimak-
kaasti. Mikäli Itä-Suomi säilyttää 
osuutensa metsäenergiaan suun-

tautuvien koneiden valmistuksesta, 
valmistusmäärä tulisi vuonna 2020 
olemaan jo 4 500 konetta vuotta 
kohden. Toisin sanoen puhtaasti 
metsäenergiaan liittyvien koneiden 
valmistus lisääntyisi Itä-Suomessa 
yli viisinkertaiseksi vuoteen 2020 
mennessä.

Maakunnalliset bioenergia- 
ohjelmat suunnannäyttäjinä
Itä-Suomen bioenergiaohjelman 
taustalla ovat Kainuun, Pohjois-Sa-
von, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon 
ja Etelä-Karjalan maakunnissa val-
misteilla olevat tai jo valmistuneet 
bioenergiaohjelmat. Pohjois-Kar-
jalan bioenergiaohjelma 2015 val-
mistui keväällä 2007. Sen valmiste-
lussa oli mukana laaja joukko alan 
ihmisiä koulutusorganisaatioista 
yrityksiin. 

Ohjelma ei ollut mitenkään uu-
si ajatus maakunnassa, vaan syste-
maattista strategiatyötä oli tehty jo 
parinkymmenen vuoden ajan. En-
simmäinen laajapohjainen Poh-
jois-Karjalan bioenergiastrategia 
valmistui vuonna 1998. Tätä ennen 
oltiin jo 1990-luvun alussa mukana 
muun muassa Itä-Suomen Puuvoi-
maohjelman laadinnassa.

Uusiutuvien energialähteiden 
osuus koko Pohjois-Karjalan ener-
giahuollosta on noin 65 prosenttia, 
kun mukaan otetaan pienkiinteis-
töt ja liikenne. Osuudellaan Poh-
jois-Karjala on edelläkävijä sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti. 
Myös energiankulutus henkeä koh-
ti on Pohjois-Karjalassa noin vii-
denneksen valtakunnallista keski-
arvoa alhaisempi. 

Kaikkiaan puupolttoaineilla ka-
tettiin 64 prosenttia maakunnan 
lämpö- ja voimalaitosten primää-
rienergiasta. Uimaharjun Enocellin 
sellutehtaan tuottama mustalipeä 
muodostaa noin puolet maakun-
nassa käytetyistä puupolttoaineis-
ta. Kun vesivoima otetaan mukaan 
tarkasteluun, maakunnan sähkös-
tä ja lämmöstä peräti 79 prosent-
tia tuotetaan uusiutuvilla energia-
lähteillä.

Haastavat tavoitteet
Pohjois-Karjalan bioenergiaoh-
jelman kestävän energiantuotan-
non tavoitteena on muun muassa 
metsähakkeen tuotannon yli kol-
minkertaistaminen vuoteen 2015 
mennessä. Tavoitteena on 950 gi-
gawattituntia. Lisäksi päämääränä 
on muun muassa toisen sukupol-
ven biodieseltuotannon käynnis-
täminen vuoteen 2015 mennessä. 
Silloin metsähakkeen tuotannon 
tavoite vuodelle 2015 on edellisen 
lisäksi 400 gigawattituntia enem-
män eli yhteensä 1 350 gigawatti-
tuntia. Ohjelmassa ovat mukana 
myös vahvasti pelletit, polttopuut, 
peltobiomassat ja turve. 

Merkittävä osa bioenergiatavoit-
teista kohdistuu kotitalouksiin – 
energian säästö, öljyn ja sähkön ku-
lutuksen pienentäminen asuntojen 
lämmityksessä sekä yksityisliiken-
teen päästöjen vähentäminen. Oh-
jelmassa kirjattuna tavoitteena on 
esimerkiksi pienentää lämmitysöl-
jyn käyttöä kaksi kolmasosaa vuo-
teen 2015 mennessä. Myös keskite-
tyn lämmön- ja sähköntuotannon 
osuutta halutaan lisätä. 

Pohjois-Karjala on lämpöyrittä-
misen vahvimpia alueita Suomessa. 
Toimivia ratkaisuja tarjoavia läm-
pöosuuskuntia on maakunnassa 
jo kolmetoista. Tulevaisuuden nä-

kyminä ovat erityisesti taajamien 
kaukolämpöverkkojen ulkopuolis-
ten mikrolämpöverkkojen rakenta-
minen. Se tuo lämpöyrittäjille työtä 
hoidon ja polttoaineen toimitusten 
myötä.

Bioenergiasektorin kehittymi-
sessä pitää huomioida koko ket-
ju ja vahvistaa jokaista osa-aluetta. 
Yritykset luovat tämän päivän työ-
paikat; Pohjois-Karjalan bioener-
giasektorilla noin 1 000 henkilö-
työvuotta. Teknologian kehitys luo 
huomisen työpaikat; teknologia-
yrityksiä alueella on laajasti konei-
den, laitteiden sekä tulisijojen val-
mistuksessa. Tutkimus- ja koulutus 
luovat ylihuomisen työpaikat; Jo-
ensuun yliopisto, Metla, Euroopan 
metsäinstituutti, ammattikorkea-
koulu ja  koulutuskuntayhtymä. Jo-
ensuun tiedepuiston Energiatekno-
logian osaamiskeskusohjelma luo-
vat omalta osaltaan vankan pohjan 
koulutus- ja tutkimusosaamiselle 
bioenergiasektorilla.

Osaamisen ja teknologian vientiä
Yliopistojen, ammattikorkeakou-
lujen ja tutkimuslaitosten sekä mo-
nipuolisen yrityskentän välistä yh-
teistyötä ja kansainvälistymistä 
on vauhditettu Pohjois-Karjalas-
sa vuonna 2004 käynnistetyn We-
net puuenergiaverkoston kautta 
(www.wenet.fi). Toimintaa ollaan 
parhaillaan laajentamassa koko Itä-
Suomen kattavaksi. Ylimaakunnal-
lisen yhteistyön on tavoitteena ai-
kaansaada potkua kestävien ener-
giaratkaisuiden ja osaamisen vien-
tiin ja kansainvälistymiseen. 

Itä-Suomessa käy vuosittain sa-
toja asiantuntijavierailijoita tutus-
tumassa bioenergian käyttökoh-
teisiin ja laitevalmistajiin; vierailut 
vauhdittavat samalla luontevasti 
osaamisen ja teknologian siirtoa. 
Esimerkiksi vuonna 2007 pelkäs-
tään Pohjois-Karjalan alueella las-
kettiin vierailleen noin 400 puu-
energia-alan kansainvälistä asian-
tuntijavierasta.

Ilmastohaasteeseen  
halutaan vastata
Itä-Suomi vastaa jo omalla toi-
minnallaan esimerkillisesti ilmas-
tohaasteisiin, mutta tavoitteet ovat 
vielä korkeammalla. Itä-Suomen 
osaaminen erityisesti metsäener-
giasektorilla on jo nyt kansainväli-
sesti korkealla. Tavoitteiden saavut-
tamiseksi tarvitaan kuitenkin sekä 
maakunnallisia energiatoimisto-
ja mutta samalla myös ylimaakun-
nallisia ja kansainvälisiä verkostoja. 
Energiatoimistojen roolina tässä on 
opastaa, neuvoa ja ohjata kuluttajia 
oikeaan suuntaan. 

Itä-Suomi vastaa tulevaisuudessa 
entistä vahvemmin ja laajalla rinta-
malla ilmastohaasteeseen, kun se 
tuottaa kestävästi energiaa ja osaa-
mista sekä kehittää ja vie teknolo-
giaa. n

Pohjois-Karjalan bioenergiaoh-
jelma 2015 löytyy kokonaisuutena 
(julkaisu 105): www.pohjois-karja-
la.fi/Resource.phx/maakuntaliitto/
tietopalvelu/julkaisut.htx

Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton maakuntasuunnit-
telija

Itä-Suomen bioenergia- 
ohjelma vastaa 
ilmastohaasteisiin
Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2015 on ensim-
mäinen, viiden maakunnan yhteinen ohjelma bio-
energian käytön lisäämiseksi ja öljyriippuvuuden 
vähentämiseksi. Bioenergian osuus on 44 prosent-
tia Itä-Suomen primäärienergian tuotannosta. Kun 
turve otetaan mukaan, osuus on 50 prosenttia. Se 
on siis lähes kaksinkertainen verrattuna valtakun-
nalliseen keskiarvoon. Kasvunvaraa on edelleen.

Kantojen käyttö on vasta päässyt alkuun.ã

Metsäkoneiden valmistus Itä-Suomessa kuuluu alueen vahvuuksiin.ã
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n Heikki Autio

Vaikka Tuomo on kotoisin Saa-
rijärveltä, ei hän juuri tuntenut 
oman pitäjän koulutusmahdol-
lisuuksia. Agrologikoulutus alkoi 

kuitenkin kiinnostaa nuortamiestä 
heti, kun siitä sai enemmän tietoa. 
Lisäkiinnostusta herätti Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun (JAMK) ag-
rologikoulutuksen tarjoama mah-
dollisuus erikoistua bioenergiaan. 

Takana monipuolisia opintoja
Pääsykokeiden jälkeen opiskelu-
paikka JAMKissa avautui. Opinto-
jaan Tuomo kuvailee monipuoli-
siksi ja mielenkiintoisiksi ja toteaa 
olevansa todella tyytyväinen va-

lintaansa. Tuomo kertoo saaneen-
sa hyvin monipuolista osaamista 
luonnonvara-alan eri kysymyksistä: 
opinnoissa on ollut esillä niin maa-
talouteen, metsätalouteen, yrittä-
jyyteen kuin myös bioenergiaan 

”Runsaista sateista huolimatta palaturvetta on saatu tuotettua koh-
talaisesti, mutta laadusta on jouduttu kuitenkin hieman tinkimään”, 
Tuomo Vilkkilä toteaa palaturveauman vieressä.

ã

liittyviä asioita. Bioenergiakoulutus 
antoi myös hyvän pohjan nykyisiin 
työtehtäviin. 

Koulutukseen sisältyi kolme pa-
kollista harjoittelujaksoa. Kaksi en-
simmäistä harjoittelua liittyi maa-
talouteen ja kolmas omaan erikois-
tumiseen. Maatilaharjoittelut Tuo-
mo suoritti parilla eri tilalla. Toisel-
la tilalla hän teki tuotantoeläinten 
hoitoon liittyviä töitä ja toisella laa-
jemmin koko maatalouteen liittyviä 
tehtäviä, esimerkiksi peltoviljelyä. 
Erikoistumisharjoittelun Tuomo 
suoritti Saarijärven Kaukolämpö 
Oy:ssä, jossa hänen työtehtäviinsä 
kuuluivat erilaiset laitoksen ja läm-
pöverkon huoltotyöt. 

Tuomo kertoo uskoneensa hy-
vään työllistymiseen alusta alkaen. 

”Agrologin koulutuksen vah-
vuuksia on sen monipuolisuus. 
Tein lisäksi lähes koko viimeisen 
lukuvuoden opiskelun ohessa ajan 
alan töitä”, Tuomo kertoo.

Tuotantovastaavan työt  
mukavan haasteellisia
Tuomo löysi tämänhetkisen työ-
paikkansa aivan valmistumisen-
sa kynnyksellä internetissä olleen 
työpaikkailmoituksen kautta. Vapo 
Oy haki turvetuotannon tuotanto-

vastaavaa Kyyjärven alueelle. Vaa-
timuksena tehtävään oli soveltuva 
korkeakoulututkinto. 

”Oma koulutukseni sopi mai-
niosti näihin vaatimuksiin, mut-
ta työpaikkahaastattelussa jouduin 
hieman tarkentamaan ja selvittä-
mään AMK agrologin nimikettä. 
Tutkintomme on vielä jonkin ver-
ran tuntematon työnantajien pa-
rissa. Sen tunnettavuutta pitäisikin 
tehdä paremmaksi”, Tuomo pohtii.

Tuomon työpaikan toimipiste si-
jaitsee Kyyjärvellä, mutta käytän-
nössä iso osa hänen työtehtävistään 
tapahtuu turpeen tuotantoalueil-
la. Tuomon vastuualueisiin kuuluu 
Kyyjärven, Karstulan, Soinin, Ala-
järven, Kinnulan ja Kivijärven tur-
vetuotantoalueet. 

”Tulevaisuudessa saan mahdolli-
sesti lisäalueita vastuulleni Saarijär-
veltä ja Kannonkoskelta, joten työ-
sarkaa on ihan riittävästi”, nuori-
mies hymyilee tyytyväisenä.

Tuomo tekee tiiviisti töitä samas-
sa toimipisteessä tuotanto– ja huol-
toneuvojan kanssa sekä 13 eri tur-
veurakoitsijan kanssa. Sosiaaliset 
taidot ovatkin merkittävässä ase-
massa tässä työssä, sillä työtehtä-
viin kuuluu tiivis yhteistyö monen 
eri ihmisen kanssa. 

”Haasteita tässä työssä on paljon. 
Minun on tunnettava laajasti turve-
alan lisäksi esimerkiksi ympäristö-
kysymykset mukaan lukien vesien-
suojelu”, Tuomo kertoo monipuoli-
seen toimenkuvaansa.

Tehtäviä laidasta laitaan
Tuomon vastuulla on mm. tur-
vetuotannon suunnittelu, ohjaus, 
valvonta ja kehittäminen sekä tur-
peen toimitusten organisointi. Ve-
siensuojelu on nykyisin hyvin kes-
keisessä asemassa. Sen parissa saa 
tehdä töitä niin suunnittelun kuin 
myös käytännön tasolla. Tuotanto-
vastaavana Tuomo Vilkkilä järjestää 
myös työmaakokoukset ja kenttä-
tarkastukset ja pitää huolta vastuu-
alueensa talouden hoidosta. 

”Vaikka olen koulutustani vas-
taavassa työssä, on lisäkoulutus ai-
na tarpeen. Uusia asioita tulee koko 
ajan vastaan ja työtehtävät ovat laa-
jat. Tietotaidon on pysyttävä ajan 
tasalla. Vapo tarjoaa useita 1-2 päi-
vän mittaisia kursseja, joilla inten-
siivisesti perehdytään esillä oleviin 
asioihin. Yleensä kouluttajia ovat 
kokeneet, vanhemmat työntekijät”, 
Tuomo kuvailee työnantajansa käy-
täntöjä.

Tuomo on tyytyväinen työhön-

sä ja sen tarjoamiin mahdollisuuk-
siin. 

”Työ on hyvin mielekästä ja itse-
näistä ja saan olla myös ulkoilmas-
sa. Työt saa pitkälti itse suunnitel-
la, mutta silti ne tehdään ajallaan. 
Työn monipuolisuus on myös po-
sitiivinen asia, eikä minun tarvitse 
päivästä toiseen vaan istua tietoko-
neen äärellä. Uusien ihmisten koh-
taaminen on myös mukavaa”, Tuo-
mo luettelee.

Edessä positiivinen tulevaisuus
Tuomo Vilkkilä pääsee tekemään 
myös kehittämistyötä ja kokee sen 
mielenkiintoisena ja haasteellisena. 

”Turvetuotannon tehostaminen 
on tärkeää, jotta pystytään hyödyn-
tämään olemassa olevat tuotanto-
alat mahdollisimman tehokkaasti.”

Tulevaisuuden varalle Tuomolla 
ei ole vielä varmoja suunnitelmia.,

”Katsotaan nyt, mitä haasteita tu-
levaisuus tuo tullessaan, mutta nyt 
olen todella tyytyväinen nykyiseen 
työhöni”, Tuomo päättää. n

Bioenergiaan erikoistuva agrolo-
giopiskelija Heikki Autio on työsken-
nellyt Turveteollisuusliitossa harjoit-
telijana kesällä 2008.

AMK agrologin 
koulutuksesta  
hyvä pohja  
bioenergia-alan töihin
Saarijärveläinen Tuomo Vilkkilä (25) valmistui 
agrologiksi huhtikuussa 2008 Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulusta. Tuomo sai oman alansa töitä 
aivan valmistumisensa kynnyksellä ja työskente-
lee nyt turvetuotannon tuotantovastaavana Vapo 
Oy:ssä Kyyjärvellä pohjoisessa Keski-Suomessa.
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Tervetuloa osastollemme Jyväskylään 
KoneAgria-messuille 22.-25.10.2008

energiaopintoja on sekä luonnon-
vara-alan että tekniikan koulutus-
ohjelmissa. Eniten tarjontaa näyt-
täisi olevan insinööri (AMK) -tut-
kintoon johtavissa ympäristötek-
nologian koulutusohjelmissa, jois-
sa on mahdollista suuntautua ”uu-
siutuvaan energiaan” tai ”kestävään 
energiatalouteen”. Tällaisia opin-
toja tarjoavat muun muassa Poh-
jois-Karjalan ammattikorkeakou-
lu (AMK), Savonia AMK ja Mikke-
lin AMK. Satakunnassa energiain-
sinööriksi voi valmistua kone- ja 
tuotantotekniikan koulutusohjel-
masta.

…..tai luonnonvara-alan  
koulutusohjelmissa
Luonnonvara-alalla bioenergiaa voi 
opiskella joissakin maaseutuelin-
keinojen koulutusohjelmissa, joista 
valmistutaan agrologi (AMK):ksi. 
Vahvimmin suuntautumisvaihto-

ehdon nostaa esille Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu. Myös Oulun 
seudun ja Hämeen ammattikor-
keakouluissa on tulevien agrolo-
gien mahdollista saada laajaa bio-
energiaoppia. 

Myös metsätalouden koulutus-
ohjelmissa on bioenergiaopinto-
ja. Metsätalousinsinööri (AMK) 
-opinnoissa painopiste on metsä-
energian hankinnassa ja käytössä. 
Opintoja tarjoavat ainakin Pohjois-
Karjala ja Seinäjoki, todennäköises-
ti muutkin.

Jatko-opintoja  
ja tutkimustyötä
Bioenergia-alaan liittyvän ylem-
män insinööri (AMK) -tutkinnon 
voi tällä hetkellä hankkia Mikkelin 
ja Pohjois-Karjalan ammattikor-
keakoulujen ympäristöteknologian 
koulutusohjelmista.

Bioenergian erikoistumisopin-

toja tarjoaa tällä hetkellä esimer-
kiksi Hämeen ammattikorkeakou-
lu. Opinnoissa paneudutaan läm-
möntuotannon ja bioenergiayrit-
täjyyden kysymyksiin, liikenteen 
biopolttoaineisiin ja muihin uusiu-
tuvan energian lähteisiin. Pohjois-
Karjalassa on tarjottu ”Bioener-
gia liiketoimintana” -erikoistumis-
opintoja.

Tutkimus- ja kehittämistyötä 
bioenergia-alalla tehdään vah-
vimmin Jyväskylän, Satakunnan 
ja Seinäjoen ammattikorkeakou-
luissa. Opiskelijat ovat tiiviisti 

työssä mukana. 
Jyväskylässä kehittämistoimin-

nan painopisteet ovat puu- ja pel-
toenergian tuottamisessa, biokaa-
sututkimuksessa sekä bioenergia-
yrittäjyydessä. Satakunnassa teh-
dään paljon työtä erityisesti poltto-
tekniikan saralla esimerkiksi hake-
kattilalaitosten tekniikan ja talou-
den kehittämisessä. Seinäjoella taas 
on selvitetty bioenergian hankinta-
logistiikkaa. n

Kirjoittaja on metsänhoitaja ja 
viestintäyrittäjä

n Varpu Savolainen

Bioenergiasta kiinnostuneen sa-
tunnaisen surffailijan näkökulmas-
ta olisi kuitenkin toivottavaa, että 
tietoa ammattikorkeakoulujen tar-
joamista bioenergiaopinnoista löy-
tyisi helpommin. Samoin alan tut-
kimus- ja kehittämistyöstä pitäisi 
löytyä tietoa. 

Muutamaa positiivista poikke-
usta lukuun ottamatta oli hanka-
la löytää tietoja ammattikorkea-
koulujen omilta verkkosivuilta. Pi-
tää todella tietää, että tällainenkin 
opiskelumahdollisuus on olemas-
sa. Tutkintonimikkeiden ja opinto-
väylien kirjavuus ei yhtään helpota 

tilannetta. Terminologiaviidakkoon 
hukkuu helposti.

Bioenergiaa tekniikan  
koulutusohjelmissa
Bioenergiaopintoja tarjotaan am-
mattikorkeakoulujen perustutkin-
toon johtavissa opinnoissa, ylem-
pään ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavissa jatko-opinnoissa 
sekä niin kutsutuista ammatillisis-
sa erikoistumisopinnoissa. Erikoi-
tumisopintojen avulla voi täyden-
tää aikaisempaa tutkintoa tai sitten 
laajentaa osaamistaan uudelle alu-
eelle.

Ammattikorkeakouluissa bio-

Suomessa on yhteensä 28 ammattikorkeakoulua, 
jotka toimivat noin 70 paikkakunnalla. Bioener-
gia-asiaa pääsee opiskelemaan monessa Suomen 
ammattikorkeakoulussa. Kenttä on kuitenkin hy-
vin kirjava, tutkintonimikkeet vaihtelevat koulu-
tusalasta riippuen ja opintojen painotuksissa on 
eroja. Sinänsä hienoa, että tarjottimella on tavaraa!

Metsätalouden koulutusohjelma tarjoaa bioenergian erikoistumisopin-
toja ainakin Hämeen ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluissa.

Suomessa voi opiskella bioenergiaa useissa koulutusohjelmissa. 
Saksassa bioenergiaa voi opiskella pääaineena. Kuvassa tutustutaan 
Ala-talkkarin konttiratkaisuihin. 

ã

Bioenergiaoppia 
ammattikorkeakouluista
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Turveruukki Oy 
Teknologiantie 12, 90570 Oulu, 

vaihde 044 551 5700, faksi (08) 551 5200
turve@turveruukki.fi    www.turveruukki.fi 

riä Kantvikin ja Säkylän voimalai-
toksissa. Monissa muissa laitoksis-
sa polttoaineen laatua parannetaan 
puupelletillä. 

Helpoin tapa käyttää pellettiä on 
sen sekoittaminen muun polttoai-
neen sekaan vastaanottoasemal-

la. Rantosen mukaan paras hyö-
ty saavutetaan kuitenkin tekemäl-
lä pieni erillinen syöttösiilo, josta 
pelletti annostellaan polttoaineen 
syöttöjärjestelmään juuri ennen 
kattilaa.

”Tämä mahdollistaa hyvin no-

pean reagoinnin esimerkiksi teho-
tarpeen kasvaessa tai pääpoltto-
aineen laadun tarvitessa muuten 
priimausta. Priimaussiilosta syö-
tetään silloin muun polttoaine-
virran joukkoon juuri oikea mää-
rä pellettiä kattilan tehotarpeen 

mukaan. Näin kohtuullisen pie-
nellä investoinnilla saavutetaan 
suuri hyöty. Mikäli pelletti sekoi-
tetaan pääpolttoaineeseen linjan 
alkupäässä, vaikutus tuntuu pa-
himmillaan vasta monen tunnin 
päästä.” n

n Ismo Myllylä
Vapo aloitti turvepelletin valmis-
tuksen Haukinevan pellettitehtaal-
la keväällä 2004. Välillä tehdas on 
valmistanut puupellettejä, mutta 
nyt Haukinevalla keskitytään pel-
kästään turvepelletteihin.

”Turvepelletin käyttö ja kysyntä 
on hiljalleen kasvanut. Sitä menee 
sekä voimalaitoskäyttöön että pel-
lettilämpökohteisiin. Tulevana tal-
vena olemme valmistautuneet sii-
hen, että turvepellettiä käytetään li-
sääntyvässä määrin polttoaineiden 
priimaukseen lämpö- ja voimalai-
toksissa”, perustelee Vapon pelletti-
tuotannosta vastaava tuotantojoh-
taja Ilkka Heikkilä.

Haukinevan pellettitehtaassa voi-
daan tuottaa turvepellettejä 6 000–
7 000 tonnia kuukaudessa. Tämä 
määrä myös pyritään talvella tuot-
tamaan. Heikkilän mukaan raaka-
ainetta on riittävästi käytettävissä 
huolimatta huonosta turvekesästä.

”Pellettitehdas ei ole kovin krant-
tu raaka-aineen suhteen. Oleellista 
on, että käytettävän turpeen tuhka-
pitoisuus on kohtuullinen. Muuten 
raaka-aineeksi käy tavallinen jyr-

sinpolttoturve, joka kuivataan en-
nen puristamista”, Heikkilä kertoo.

Turvepelletin valmistusprosessi 
on varsin samanlainen kuin puu-
pelletillä. Matriisien geometria ja 
muutamat prosessiparametrit to-
sin ovat erilaisia. Turvepelletistä 
tehdään myös halkaisijaltaan vä-
hän isompaa kuin puupelletistä eli 
12-millistä.

”Turvepelletin tuotantoa varten 
rakennetussa pellettitehtaassa voi-
daan aina tehdä puupellettiä, mutta 
pelkästään puupellettiä varten mi-

toitetussa pellettitehtaassa ei kan-
nata tehdä turvepellettejä”, Heikki-
lä linjaa.

Hyvää polttoainetta  
moneen käyttöön
Turvepelletti on puupelletin tapaan 
alhaisen kosteuden ansiosta lämpö- 
ja poltto-ominaisuuksiltaan lähellä 
hiiltä. Turvepelletti on lämmön-
tuotannossa laadultaan kilpailuky-
kyistä. Sillä on hintaetu hiileen ja 
öljyyn verrattuna. Kokemusperäis-
tä tietoakin turvepelletin käytöstä 
löytyy.

”Itse käytämme turvepellettiä 
Kantvikin ja Säkylän voimalai-
toksissa sekä useissa pellettiläm-
pökohteissamme. Muutama niis-
tä käy pelkästään turvepelletillä, 
ja lukuisissa sekoitetaan puu- ja 
turvepellettejä tapauskohtaises-
ti. Myös monet kasvihuoneet ovat 
siirtyneet käyttämään lämmityk-
sessään turvepellettiä”, Vapo Läm-
mön ja sähkön tuotantojohtaja 
Pasi Rantonen kertoo.

Hänen mukaansa kokemukset 
ovat olleet hyviä kautta linjan sil-
loin, kun laitteistot ovat sopivia 
turvepelletin käyttöön. Kyseessä on 

ennen kaikkea suurempiin lämpö-
keskuksiin sekä lämpö- ja voimalai-
toksiin sopivasta polttoaineesta.

Pellettikattilan täytyy  
soveltua turpeelle
Pellettikattiloissa turvepelletin käyt-
tö edellyttää sitä, että ne on alun pe-
rin tehty tätä tarkoitusta varten. 
Esimerkiksi tuhkanpoistolaitteet 
on mitoitettava siten, että ne selviä-
vät turvepelletin suuremmasta tuh-
kamäärästä ja myös palamislämpö-
tilaa pitää pystyä kontrolloimaan 
puupellettikattilaa paremmin.

”Tässä yhteydessä kannattaa 
muistaa, että tässä pätee sama to-
tuus kuin pelletinvalmistuksessa-
kin: Turvepelletin käyttöä varten 
rakennetussa pellettikattilassa voi-
daan tarvittaessa käyttää aina myös 
puupellettiä. Siihen ei ole mitään 
estettä”, Rantonen kertoo.

Hyviä kokemuksia priimauksesta
Voima- ja lämpölaitoksissa turve-
pelletti sopii puupelletin tapaan 
pääpolttoaineen priimaamiseen 
tai hiilen korvaamiseen. Rantosen 
mukaan Vapo käyttää tällä hetkel-
lä turvepellettiä merkittäviä mää-

Turve puristuu 
pelletiksi Haukinevalla
Turve sopii tutkitusti 
pelletin raaka-aineeksi. 
Turvepelletti on puo-
lestaan mainiota polt-
toainetta oikeassa pai-
kassa käytettynä.

Turvepelletin käyttö on lisääntymässä. Se soveltuu käytettäväksi niin pellettilämpökattiloissa kuin läm-
pö- ja voimalaitoksissakin. Kuvat: Vapon kuva-arkisto
ã

Haukinevan pellettitehtaalla on kolme pellettipuristinta. ã

Tuotantojohtaja Ilkka Heikki-
lä Vaposta sanoo, että turvepel-
lettien teko on periaatteessa sa-
manlaista kuin puupellettien. 

ã
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HAKELÄMPÖKESKUKSET
� Konttiratkaisu, vaivaton, nopea ja edullinen
� Hakkeelle, palaturpeelle, briketille, viljalle ja pelletille
� Teho 50–700 kW
� Palopäät, kierukat ja tankopurkaimet
� Ohjauskeskukset ja sammutinventtiilit
� Vaihteet ja moottorit

Suomenselän Alcu-Tuote Oy
Teollisuustie 7, 63600 Töysä
gsm 040-736 1200, fax 06-526 1412
e-mail: biolampo@alcu.inet.fi
www.biolampo.com
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n Juha Laitila, Ján Ilavský, Timo 
Tahvanainen ja Antti Asikainen

Metsähakkeen käytön lisäämisen 
suuria investointeja tehdessä malt-
ti on kuitenkin valttia, sillä biopolt-
toaineen saatavuus pitää olla taat-
tu. Myös hakkeen hinnan on oltava 
järkevä myös ensihuuman lakattua. 
Suomi on ollut ladun avaaja met-
säenergian hyödyntämisessä ja nyt 
tälle tiedolle on kysyntää myös Slo-
vakiassa. 

Korjuukustannukset Suomen  
tasolla
Tienvarsihaketus osoittautui kus-
tannustehokkaimmaksi korjuume-
netelmäksi, kun sitä verrattiin ter-
minaali- tai käyttöpaikkahaketuk-

seen. Menetelmävertailussa metsä-
hakkeen korjuukustannus käyttö-
paikalla oli likimain samalla tasolla 
kuin Suomessa. 

Sloveniassa korjuukustannuksia 
alentavat työvoimakustannukset, 
jotka ovat noin 40 prosenttia Suo-
men tasosta. Kustannuksia puoles-
taan lisäsivät kallis polttoaine sekä 
autokuljetuksen 38 tonnin koko-
naismassarajoite. 

Metsäkuljetuksessa lisäkustan-

nuksia aiheuttavat rinteiden jyrk-
kyys, pitkät metsäkuljetusmat-
kat sekä pienet hehtaarikertymät. 
Laskelmassa metsäkuljetusmatka 
oli 450 metriä ja työ tehtiin kuor-
matraktorilla. Suunnitelmatietojen 
perusteella metsähakkeen hehtaa-
rikertymät olivat päätehakkuilla 63 
kuutioita hehtaarilla. Harvennuk-
silla kertymä oli ainoastaan 10 kuu-
tioita hehtaarilla.

Tällä hetkellä puunkorjuu Slo-
vakiassa perustuu pääasiassa laa-
hus- tai vaijerijuontoon. Myös he-
vosia käytetään vielä jonkin verran 
puunkorjuussa. Metsähakkeen kor-
juun kannalta laahusjuonto on on-

gelma, sillä puuaines likaantuu, kun 
sitä vedetään maata pitkin. Kiven-
näismaa, kivet ja muut epäpuhtau-
det aiheuttavat ongelmia haketuk-
sessa ja poltossa. 

Varastokasat ovat pieniä, ma-
talia ja vaativat paljon tilaa. Lisäk-
si pienet kasat kastuvat ja peittyvät 
herkemmin lumeen kuin varasto-
pinot, jotka on kasattu metsätrak-
torin kuormaimella. Tavaralajime-
netelmän koneiden yleistyminen 
edistää ja tehostaa metsäenergian 
korjuuta.

Energiapuukoura testissä
Slovakiassa sekä aines- että energia-

Metsäenergia  
valloittaa Slovakiaa
Slovakia ottaa ensiaske-
lia metsähakkeen hyö-
dyntämisessä energian-
tuotannossa. EU:n ki-
ristyvät päästömäärä-
ykset ja Slovakian riip-
puvuus tuontipoltto-
aineista ovat lisänneet 
mielenkiintoa kotimai-
sia ja uusiutuvia ener-
gialähteitä kohtaan.

puu korjataan vielä pääsääntöisesti 
moottorisahahakkuuna. Kiinnos-
tus koneellista puunkorjuuta koh-
taan on kuitenkin herännyt, kun 
työvoimakustannukset ovat nous-
seet ja korjuumäärät kasvaneet 
metsähakkeen käytön lisääntyessä. 
Suomalaisen laiteviennin kannal-
ta kiinnostava asia puolestaan on 
kotimaisen korjuutekniikan sovel-
tuvuus Keski-Euroopan olosuhtei-
siin. Energiapuukourien valmista-
jaa kiinnostaa etenkin hakkuulait-
teen soveltuvuus niin sanottujen 
kovapuulajien korjuussa. 

Pulman selvittämiseksi järjes-
tettiin koehakkuu, jossa testattiin 
Naarva 1000-23 energiapuukou-
raa. Koepuulajeina olivat pyökki, 
tammi, valkopyökki ja kuusi. Kent-
täkokeiden tarkoituksena oli selvit-
tää kyseisen kouratyypin maksimi-
katkaisuläpimitat kyseisillä puula-
jeilla ja hyödyntää saatuja tuloksia 
laitteen kehitystyössä ja markki-
noinnissa. Kokeet järjestettiin yh-
teistyössä Slovakian Metsähallituk-
sen kanssa.

Lehtipuu on kova puu
Tulosten mukaan kouratyypin 
maksimikantoläpimitta kertakat-

kaisulla oli pyökillä, tammella ja 
valkopyökillä 17–18 cm. Kuusel-
la katkaisuläpimitta oli sama kuin 
Suomessakin, eli 23 cm. Kenttäko-
keet herättivät suurta mielenkiin-
toa. Tuloksista, samoin kuin suo-
malaisesta bioenergiaosaamisesta 
yleisemminkin, raportoitiin slova-
kialaisessa ”Lesnik” ja tsekkiläises-
sä ”Lesnická práce” metsäalan leh-
dessä. 

Kenttäkokeet oli osa ”EU:n puu-
energiavarat, energiateknologian 
markkinat ja kansainvälinen bio-
energiakauppa” hanketta ja Teke-
sin ClimBus-teknologiaohjelmaa. 
Tekes rahoittaa kyseisen ohjelman 
kautta yritysten teknologista tut-
kimusta ja tuotekehitystä sekä pal-
veluiden ja liiketoiminnan kehittä-
mistä nopeasti kasvavilla kansain-
välisillä bioenergiamarkkinoilla. 

Tiedolle ja tavaralle on kysyntää
Euroopan laajuisen bioenergiabuu-
min keskellä merkittävin ongelma 
on tiedon puute perusasioista. Tie-
toa tarvitaan esimerkiksi korjuu-
menetelmävaihtoehdoista ja -kus-
tannuksista, materiaalin saatavuu-
desta sekä tavasta organisoida han-
kintaketjujen ja käyttöpaikkojen 

Slovakian metsät ovat lehtipuuvaltaisia ja rinteet jyrkkiäã

Laahusjuonto on yleinen menetelmä puunkorjuussaã

Naarva-koura ja Loglander ajokone kenttäkokeissa.ã
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n Lauri Penttinen

Suomessa on tällä hetkellä noin 
450 000 sähkölämmitettyä pienta-
loa. Näiden lämmitys ilman lisä-
lämmittimiä aiheuttaa hiilidioksi-
dipäästöjä yli 3 miljoonaa tonnia. 
Se vie myös sähkön tuotannon te-
hoa 25 asteen pakkasella yli 3 300 
megawattia. Tämä aiheuttaa vaike-
uksia sähköntuotannon ja -tuonnin 
riittävyydelle. 

Takka tehontarveleikkurina
Suoralla sähköllä lämmitetyssä ta-
lossa ei ole vesikiertoista lämmitys-
järjestelmää, joten sähkölämmityk-
sen vaihtaminen esimerkiksi kau-
kolämpöön tai pellettilämmityk-
seen on erittäin vaikeaa ja kallista. 
Pellettitakka, joka ei vaadi vesikier-
toista lämmitysjärjestelmää vaan 
jakaa lämmön puhaltimella huo-
neiston sisäilmaan, on hyvä  vaih-

toehto lämmönlähteeksi. Sillä voi-
daan merkittävästi vähentää säh-
kön huipputehon tarvetta. 

Jos pellettitakat asennettaisiin 
esimerkiksi 200 000 sähkölämmit-
teiseen pientaloon, voitaisiin vä-
hentää hiilidioksidipäästöjä lähes 
1,57 miljoonaa tonnia vuodessa. Se 
vastaa noin 15 prosenttia Suomen 
päästökauppasektorin vähennys-
velvoitteesta kaudella 2008–2012. 
Kun päästöoikeuden hinta on 30 
euroa hiilidioksiditonnia kohden, 
säästön rahallinen arvo on yli 47 
miljoonaa euroa. 

Lisäksi tämä korvaisi lämmi-
tyssähkön tehontarvetta 25 asteen 
pakkasella jopa 1 500 megawattia. 
Vertailun vuoksi sähkön tuontite-
ho Venäjältä on normaalisti noin 
1 300 megawattia ja Olkiluoto 1 
ydinvoimalaitoksen teho 860 me-
gawattia.

500 tai 1 500 euroa per kilowatti
Pellettitakat ovat kansantaloudel-
lisesti järkevä tapa lämmitykseen. 
Kilowatin tuotantoteho lauhdevoi-
maa vaatii investointikustannuksia 
noin 1 300–1 500 euroa, kun taas 
sama teho pellettitakalla vaatii in-
vestointia vain 490 euroa. 

Jos rakennus on energiankulu-
tukseltaan tehokas, pellettitakan ta-
kaisinmaksuaika saattaa olla käyttä-
jän kannalta liian pitkä, jotta se olisi 
tarpeeksi kannustava. Näistä syistä 
pellettitakkojen hankintaa ja asen-
nusta tulisikin jatkossa tukea muun 
muassa verovähennyksin. 

Sähkölämmityksen kasvu  
ollut huimaa
Asuinrakennusten lämmityk-
seen käytettävän sähkön määrä on 
1990-luvun alusta kasvanut 40 pro-
senttia, ja sen arvioidaan kasvavan 

Lämmityssähkö alas 
pellettitakalla
Suuri sähköllä lämpiävien talojen määrä yhdessä 
talven pakkasten kanssa aiheuttavat energiatuo-
tannolle ongelmia. Yksi merkittävä mahdollisuus 
lämmityssähkön korvaamiseen on pellettitakka. 
Takka voi oikein mitoitettuna ja sijoiteltuna kor-
vata sähkölämmityksen pientalossa kokonaan.

Tutustu Koneviestiin ja lue hyödylliset testit, vertailut ja esittelyt
Tilaa kätevästi: soita numeroon 020 413 2277 tai palauta alla oleva
tilauskortti tai tilaa netissä: www.koneviesti.fiKESTOTILAUS

KANNATTAA AINA!

Kestotilauksena
saat lehden vain
5 euroa /numero

Se on 37 %
irtonumeroa
edullisempi

TILAUSKORTTI
� Kyllä kiitos!
Tilaan Koneviestin
KESTOTILAUKSENA  90 euroa

VIESTILEHDET OY
Tunnus 5002596
Info: K803
00003
VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

Nimi   

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Matkapuhelin  

Allekirjoitus 

Tilaustunnus K802

Hyödyllistä asiaa joka numerossa

toiminnanlogistiikka käytännön 
tasolla. Teknologian ja menetelmi-
en siirto onnistuu harvoin sellaise-
naan. Siksi suomalaiset toiminta-
mallit joudutaan räätälöimään so-
piviksi kohdemaan oloihin. 

Suomalaisille kone- ja laiteval-
mistajille itäisen Keski-Euroopan 
markkinat ovat lupaavat. Onnistu-
nut markkina-alueiden valtaus kui-
tenkin edellyttää, että yritykset tun-
tevat paikalliset olosuhteet ja osaa-
vat sovittaa tuotteet ja palvelut so-
piviksi niihin. Suomalaiset eivät ole 
yksin, sillä samoilla markkinoilla 
kilpailevat muun muassa saksalai-
set, itävaltalaiset, italialaiset, tans-
kalaiset ja ruotsalaiset yritykset. 

Haketta riittää
Olosuhteet metsähakkeen käy-
tön lisäykselle Zvolenissa ja Bans-
ká Bystrican alueella ovat slova-
kialaisittain otolliset, sillä met-
sät kattavat 48,9 prosenttia alu-
een pinta-alasta. Slovakian talous-
metsien vuotuinen kasvu on yli 12 
miljoonaa kiintokuutiometriä ja 
hakkuumäärä hieman alle 7 mil-
joonaan kiintokuutiometriä vuo-
dessa. Maa on vuoristoinen, mikä 
asettaa omat rajoitteensa metsien 
talouskäytölle. 

Noin neljännes Slovakiassa ha-
katusta puusta on peräisin Banská 
Bystrican alueelta. Metsät ovat leh-
tipuuvaltaisia, ja pääpuulajit ovat 

pyökki, tammi ja valkopyökki. Va-
jaa kolmasosa puustosta on havu-
puita, pääasiassa kuusta. 

Metsähakkeen saatavuus Zvole-
nin voimalaitokselle Banská Bystri-
can alueelta laskettiin hakkuu- ja 
metsäsuunnitelmatietojen pohjal-
ta. Laskelmassa metsähakkeen raa-
ka-aineeksi laskettiin oksat, latvuk-
set ja alle ainespuumittaiset rungot, 
jotka ovat tähän asti jääneet hyö-
dyntämättä ainespuuhakkuun yh-
teydessä. 

Metsähakkeen teoreettinen kor-
juupotentiaali talousmetsistä oli 
nykyisillä hakkuumäärillä 1,25 mil-
joonaa kiintokuutiometriä vuodes-
sa. Korjattavissa oleva metsähake-
määrä kutistui kuitenkin 230 000 
kiintokuutiometriin vuodessa, kun 
laskemassa otettiin huomioon kor-
juuta rajoittavat tekijät, kuten rin-
teiden jyrkkyys ja ekologiset kasvu-
paikkarajoitteet. 

Laskelmassa metsähaketta kor-
jattiin sekä päätehakkuilta että har-
vennuksilta. Tulosten mukaan voi-
malaitoksen tarvitsema metsähake 
on korjattavissa alle 50 kilometrin 
säteellä Zvolenista. Hakkeen kor-
juukustannukset ovat alimmillaan, 
kun korjuutoiminta rajataan pel-
kästään päätehakkuukohteille. n

Kirjoittajat ovat Metsäntutkimus-
laitoksen Joensuun toimintayksikös-
tä

n Metsäntutkimuslaitoksen Joen-
suun toimintayksikkö osallistui yh-
teistutkimukseen, jossa selvitettiin 
peltobiomassojen, puunjalostuste-
ollisuuden sivutuotteiden ja metsä-
hakkeen saatavuus Banská Bystri-
can alueella Keski-Slovakiassa. Sa-
massa tutkimuksessa laskettiin 
myös metsähakkeen korjuukustan-
nukset eri korjuumenetelmillä, kun 
polttohaketta hankittiin sekä pääte-
hakkuilta että harvennuksilta. 

Kenttäkokeet oli osa ”EU:n 
puuenergiavarat, energiatekno-
logian markkinat ja kansainväli-
nen bioenergiakauppa” hanket-
ta ja Tekesin ClimBus-teknolo-
giaohjelmaa. Tekes rahoittaa ky-
seisen ohjelman kautta yritysten 
teknologista tutkimusta ja tuote-
kehitystä sekä palveluiden ja liike-

toiminnan kehittämistä nopeas-
ti kasvavilla kansainvälisillä bio-
energiamarkkinoilla. 

Tutkimuksen liikkeelle pane-
va voima oli Zvolenin voimalaitos. 
Siellä uudistettiin kaksi ruskohiiltä 
polttoaineenaan käyttävää 108 me-
gawatin kattilaa käyttämään bio-
massoja seospolttoaineena rusko-
hiilen polton ohessa. Arvioitu bio-
massojen kulutus on kattilainves-
tointien jälkeen 70 000 tonnia ja 
metsähakkeen osuus määrästä on 
30 000 tonnia eli noin 40 000 kiin-
tokuutiometriä vuodessa. 

Yhteistutkimuksen tulokset jul-
kaistiin Metlan työraportteja sar-
jan numerossa 59 ja raportti on la-
dattavissa osoitteesta: www.metla.
fi/julkaisut/workingpapers/2007/
mwp059.htm n

Biomassaa ja 
ruskohiiltä samaan 
kattilaan

Säätötuli Oy
Puh 020 729 9302
www.saatotuli.fi
info@saatotuli.fi

Biopoltinjärjestelmät
lämpöä kotimaisella energialla

lämpö omissa käsissä

Muut BIO-tuotteet
I Kattilat         I Polttimet         I Tankopurkaimet

Meiltä myös piiput ja kanaalit

Tuotteiden myynti suoraan tehtaalta

Biolämpökontit
Käyttövalmis kokonaisuus lämmön 
tuotantoon

Lämpökeskus mm:
-maatiloille
-yrityksiin, suurten tilojen lämmitykseen
-lämpöyrittäjille, kontin siirrettävyyden 
vuoksi

Lämpökontit luokitellaan 
koneinvestoinniksi 

ST BioCont-mallistot 50-1500kW 

Kysy leasing rahoitusta
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edelleen. Sähkölämmityksellä on 
vankka asema erityisesti omakoti-
talojen lämmitystapavalinnoissa, 
vaikka sen suosio on hieman vä-
hentynyt viime vuosina. 

Suomessa on tällä hetkellä noin 
450 000 sähkölämmitettyä pienta-
loa. Sähkölämmitteiset pien- ja ri-
vitalot käyttävät valtaosan, noin 80 
prosenttia, asuin- ja palveluraken-
nusten lämmityssähköstä. Sähkö-
lämmityksen suosio on perustunut 
muun muassa alhaisiin investoin-
tikustannuksiin ja sähkön hintata-
soon. 

Sähkölämmityksen ongelmat 
kärjistyvät talvipakkasten kulutus-
huippuihin. Huiput ovat ongel-
mallisia sähköntuotannolle ja ai-
heuttavat suhteellisesti suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöt. Vuosi-
tasolla lämmitykseen kuluu noin 
kymmenesosa Suomen sähköstä, 
mutta talven kulutushuippujen ai-
kana kolmannes sähköstä – tai jo-
pa enemmän – menee rakennus-
ten lämmittämiseen. Sähkölämmi-
tyksen talvikuukausina aiheuttama 
sähkön lisätarve joudutaan tuotta-
maan pääosin hiili- ja turvelauhde-
voimaloilla. Silloin se on kalleinta 
sähköä ja aiheuttaa suuret hiilidi-
oksidipäästöt. 

Sähkölämmityksen päästöt  
ovat korkeat 
Sähkölämmityksen kasvihuone-
kaasujen päästökertoimen arvioi-

daan olevan vuosikeskiarvona 77 
prosenttia korkeampi kuin keski-
määräisen kaukolämmityksen ja 
neljänneksen korkeammat kuin öl-
jylämmityksen. Oman lisänsä tuo 
sähkön kallistunut hinta, lämmi-
tyssähkön hinta on viimeisten kah-
denkymmenen vuoden aikana kak-
sinkertaistunut. 

Sähkölämmityksen suosio perus-
tuukin tällä hetkellä pitkälti siihen, 
että rakentamisvaiheessa tarkastel-
laan vain investointikustannuksia. 
Siinä ei oteta huomioon rakennuk-
sen elinkaaren aikaisia energiakus-
tannuksia eikä ympäristövaikutuk-
sia. 

Moniin sähkölämmitteisiin ta-
loihin on alusta lähtien rakennettu 
tulisijoja. Niiden avulla lämmitys-
tä voidaan täydentää polttopuulla. 
Tulisijojen käyttö ei kuitenkaan ole 
täysin vaivatonta ja automaattista. 
Lisäksi polttopuun panospoltossa 
on verrattain suuret pienhiukkas-
ten päästöt, jotka suurina määrinä 
voivat huonontaa paikallista ilman-
laatua.

Oikein sijoitettu pellettitakka on 
merkittävä vaihtoehto lämmityk-
seen. Se on automatisoitu laite ja on 
huomattavasti helpompi käyttää 
kuin tulisijat. Asennus on kohtuul-
lisen vaivatonta, ja sen voi asentaa 
suoraan normaalin kantavuuden 
omaavalle lattialle. Hormina voi 
toimia niin kutsuttu kevythormi, 
mikä ei myöskään vaadi perustuk-
sia. Uusimpana ratkaisuna hormi 
voidaan unohtaa kokonaan, jolloin 

savukaasut johdetaan ainoastaan 
seinän läpi ulos. Tämä ratkaisu on 
jo käytössä Ruotsissa.

Päästövähennykset ja uusiutuvan 
energian lisäys
Suomi on sitoutunut lisäämään uu-
siutuvien energialähteiden käyttöä 
myös päästökauppasektorin ulko-
puolella. Sähkölämmitteisten pien-
talojen lämmitys pelkällä sähköllä 
aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä yli 3 
miljoonaa tonnia vuodessa. Kotien 
lämmityksen siirtyminen sähköstä 
puuperäisille polttoaineille on uu-
siutuvan energian tavoitteiden saa-
vuttamisessa merkittävä tekijä. 

Pellettitakkojen käyttö 200 000 
pientalossa vastaa noin neljää te-
rawattituntia uusiutuvan energi-
an käyttöä. Se on noin 13 prosent-
tia Suomen uusiutuvan energian 
30 terawattitunnin lisäystavoittees-
ta vuoteen 2020. 

Pellettitakan kannattavuus  
sähkö- ja öljylämmittäjälle
Pelletin hinta on tällä hetkellä noin 
4,2 senttiä kilowattituntia kohden, 
kun taas lämmityssähkön kilowat-
titunnin keskihinta vuoden 2008 
alusta on ollut yli 9 senttiä. Öljyn 
hinta on noin 10 senttiä kilowatti-
tuntia kohden. 

Pientalon lämmitykseen sovel-
tuvan, noin 10 kilowatin pelletti-
takan hankintahinta on noin 4 000 
euroa. Takan kannattavuuteen vai-
kuttaa rakennuksen lämmityssäh-
kön kulutus, joka vaihtelee pitkälti 
rakennuksen valmistumisvuoden 
mukaan. Vuonna 2000 rakennetus-
sa tyyppitalossa, jossa tilojen läm-
mitysenergia noin 16 megawatti-
tuntia vuodessa, pellettitakan suo-
ra takaisinmaksuaika on nykyisil-
lä sähkön ja pelletin hinnoilla alle 
kahdeksan vuotta. Mikäli talo on 
vanhempi, enemmän energiaa ku-
luttava, takaisinmaksuaika lyhenee 
noin viiteen vuoteen. Öljylämmi-
tyskohteissa pellettitakka olisi vie-
lä tätäkin kannattavampi, koska öl-
jyllä on korkeampi hinta ja sähköä 
huonompi hyötysuhde. 

Tulevaisuudessa pelletin hinnan 
ennustetaan nousevan, mutta kui-
tenkin selvästi hitaammin kuin öl-
jyn ja sähkön hinnan. Se parantaa 
pellettitakan kannattavuutta.

Pellettitakka ja energiatuet
Pellettitakan hankintaan ei tällä 
hetkellä saa energia-avustusta, sil-
lä avustus on rajoitettu vain ensi-
sijaisiin lämmitysjärjestelmiin. Tu-

kemalla pellettitakkojen hankintaa 
saataisiin kuitenkin korvattua mer-
kittävästi sähköä. Todennäköises-
ti myös öljyn käyttöä pientalojen 
lämmityksessä. Esimerkiksi 25 pro-
sentin tuki pellettitakan hankinta-
hintaan, noin 1 000 euroon, mer-
kitsisi selvää kannattavuuden li-
sääntymistä. Samalla takaisinmak-
suaika lyhenisi.

Tehokas ja helposti toteutettava 
tukitoimi olisi muun muassa pel-
lettitakan hankinnasta saatava ve-
rovähennys. Vähennys verosta on 
oikeudenmukainen ja hallinnolli-
sesti helppo toteuttaa. Se ei aiheuta 
samanlaisia katkoksia laitehankin-
noissa ja asennuksissa kuin kerran 
vuodessa hakumenettelyn kautta 
toteutettava energia-avustus. Tä-
mä verovähennys voidaan toteuttaa 
helposti esimerkiksi kotitalousvä-
hennyksen avulla. Lisäksi pellettita-
kan asennusta tulisi tukea kotitalo-
usvähennyksen avulla. 

Lauhdesähkön hinta vastaamaan 
tuotantokustannuksia ja ympäris-
tövaikutuksia 

Monissa sähkölämmitteisissä ta-
loissa on jo valmiina tulisija. Myös 
näiden käyttöä sähkölämmityksen 
korvaamiseen erityisesti kylminä 
aikoina tulisi kannustaa. Parhaana 
yhteisenä kannustimena tulisijojen 
ja pellettitakkojen käytölle toimisi 
sähkötariffi, jossa kylminä kausi-
na sähkön hinta on korkeampi. Si-
tä voidaan vastaavasti kompensoida 
leutojen jaksojen tai kesäajan alem-
pana hintana. Tällainen hinnoitte-
lu parantaisi huomattavasti sähkön 
kysynnän hintajoustoa. n

Kirjoittaja on Benet Oy:n energia-
konsultti

Pellettitakan kuten muidenkin tu-
lisijojen käyttö kovilla pakkasilla 
vähentää sähköverkkoon liittyviä 
riskejä. Kuva: Vattenfall Oy

Nykyaikainen pellettitakka on 
myös designtuote.

Pellettitakan monet 
mahdollisuudet 
Keski-Suomen Energiatoimisto 
toteuttaa projektia jossa selvite-
tään kuinka suuri potentiaali pel-
lettitakoilla on pientalojen säh-
kölämmityksen vähentämises-
sä. Mielenkiinnon kohteena on 
erityisesti se, kuinka paljon pel-
lettitakat pystyvät vähentämään 
sähkölämmityksen aiheuttamaa 

huipputehontarvetta ja hiilidi-
oksidipäästöjä. Lisäksi tutkitaan 
pellettitakan kannattavuutta yk-
sittäisen sähkölämmittäjän näkö-
kulmasta, ja sitä kuinka erilaisilla 
valtion tukitoimilla voidaan tu-
kea pellettitakkojen yleistymistä 
ja siten sähkön huipputehontar-
peen ja päästöjen pienentämistä. 
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n Yhteisyrityksestä tulee yksi Eu-
roopan johtavista keskisuurten ja 
pienten voima- ja lämpölaitosten 
toimittajista. Yritys keskittyy uu-
siutuviin polttoaineisiin perustu-
viin ratkaisuihin. Sopimuksen to-
teutuminen edellyttää kilpailuvi-
ranomaisten hyväksyntää, jota odo-
tetaan lähikuukausina.

Metso omistaa yhteisyritykses-
tä 60 prosenttia ja Wärtsilä 40 pro-
senttia. Yhteisyrityksen yhteen-

lasketun pro forma -liikevaihdon 
vuonna 2008 arvioidaan olevan 
noin 130 miljoonaa euroa ja henki-
löstömäärän noin 200.

Yhteisyrityksessä yhdistyvät Met-
so Powerin ja Wärtsilä Biopowerin 

resurssit sekä osaaminen kestävän 
energiantuotannon alalla. Metso 
Power on johtava kattilateknologi-
an toimittaja. Wärtsilä Biopower on 
puolestaan johtava modulaaristen 
voimalaitosten toimittaja. Wärtsi-
län arina- ja Metson leijupolttotek-
niikka täydentävät toisiaan ja mah-
dollistavat hyvin erilaisten polttoai-
neiden käytön voimalaitoksissa.

Uusiutuvia polttoaineita käyttä-
vien voimalaitosten kysyntä on li-
sääntynyt energian korkean hinnan 
ja globaalin energiankulutuksen 
kasvun myötä. Euroopan unionin 
tavoite kasvattaa uusiutuvien ener-

gialähteiden osuus 20 prosenttiin 
primäärienergiasta vuoteen 2020 
mennessä on tärkeä yhteisyrityksen 
perustamisen taustatekijä.

Metson Heat & Power -tulos-
yksikköön kuuluvat Metso Po-
werin tytäryhtiöt Noviter Oy ja 
VEÅ AB. Tulosyksikön palveluk-
sessa on noin 100 henkilöä Poh-
joismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. 
Metso Power suunnittelee ja val-
mistaa voimantuotantojärjestel-
miä ja kemikaalien talteenotto-
järjestelmiä voimantuottajille se-
kä sellu- ja paperiteollisuudelle 
maailmanlaajuisesti. 

Wärtsilä Biopower, joka on osa 
Wärtsilä Power Plants -liiketoimin-
taa, toimittaa ja valmistaa biomas-
saa käyttäviä voimalaitoksia yh-
distettyyn lämmön ja sähkön tuo-
tantoon ja pelkkään lämmöntuo-
tantoon. Yhtiö työllistää Suomessa 
noin 100 henkilöä. Yhteisyrityk-
seen liittyvät järjestelyt eivät vaikuta 
Wärtsilän moottorivoimalaliiketoi-
mintaan. Kyseinen toiminta jatkuu 
joustavien monipolttoainetekniik-
kaan perustuvien voimantuotanto-
ratkaisujen tarjoajana. 

Lähde: Wärtsilä Oyj

Wärtsilälle ja Metsolle 
yhteisyritys uusiutuville 
energiaratkaisuille
Wärtsilä ja Metso ovat 
allekirjoittaneet yhteis-
yritystä koskevan so-
pimuksen, jolla yhdis-
tetään Metson Heat & 
Power -liiketoiminta 
ja Wärtsilän Biopower 
-liiketoiminta.

Uudessa yhtiössä modulaarinen voimalaitosrakentaminen voi 
kasvaa entisestään.
ã

Norjan öljyvarat mantereen läheisyydessä ovat hupenemassa. Norja 
aloittaa uusien kenttien etsinnät maailmanperintöluetteloon kuu-
luvan, luonnonkauniin Lofoottien saariston edustalla.

Alaskan osavaltion halkoo Prudhoe Baysta läpi vuoden sulana 
pysyvään Valdezin satamaan ulottuva, 800 mailia pitkä öljyjohto.

Pohjoisen napa-alueen energiavaroja jaetaan jo täyttä vauhtia – 
mannerjalusta sisältää valtavat määrät kaasua ja öljyä.

Maailma tarvitsee energiaa yhä kasvavia määriä. Energiaa tarvi-
taan kaikissa muodoissa: aurinkoa, ydinvoimaa, fossiilisia, kuten ki-
vihiiltä ja öljyä, tuulivoimaa, aaltovoimaa, bioenergiaa…

Kun olin 60-luvulla keskikoulussa, metsätalouden ensimmäisellä 
oppitunnilla opetettiin: ”On maamme köyhä ja siksi jää, jos kultaa 
kaivannet”. Opetuksen jatko kuului, että ei meillä todellakaan kul-
taa ole, mutta on sitäkin enemmän vihreää kultaa, nimittäin met-
siä.

Metsät ovat pitäneet huolen, että emme ole jääneet köyhiksi. Kul-
taakin on maaperästämme sittemmin löydetty. Kun energian hin-
ta on noussut pilviin, soiden sisältämästä turpeesta on tullut vä-
hintäänkin kullanarvoista. Suomen soissa on energiaa yhtä paljon 
kuin Pohjanmeren öljyssä. Lisäksi turvevaramme kasvavat joka päi-
vä päinvastoin kuin norjalaisten öljylähteet.

Lofooteilta saa porata öljyä ja maakaasua turvaamaan norjalais-
ten elintasoa, Alaskan öljyä kuljetetaan tuhansia kilometrejä tund-
ran läpi satamiin ja edelleen amerikkalaisille öljynjalostamoille, 
pohjoisen energiaresurssien hyödyntämistä suunnitellaan jo täyttä 
päätä. Kallistunut energia on tehnyt yhä vaikeammin hyödynnet-
tävät energiaresurssit kannattaviksi. 

Mutta Suomen ruskeaa kultaa, turvetta eri saisi kaivaa, ei kuu-
tiotakaan. Turve pitäisi rauhoittaa suohon, nykyisille olosijoilleen. 
Vahva suojelulobbi tekee toistuvasti tyhjäksi tai ainakin vaikeuttaa 
turpeen energiakäyttöä. Jo nyt turpeesta on tulevana lämmityskau-
tena niukkuutta, kun sää ei ole suosinut tuotantoa. Yksi lääke on-
gelmaan olisi isompi tuotantopinta-ala. 

Suomalainen ampuu taas omaan jalkaansa. Entäpä jos Pihtipu-
taalla olisi öljyä? Emme me varmasti sitäkään hyödyntäisi.

Suojelun tiukkuuden ymmärtäisi, jos kyseessä olisi erittäin niuk-
ka resurssi ja sen käyttöönotto tuhoaisi Suomen alkuperäisen luon-
non.

Mutta kun ei. Suomessa on kolmasosa maa-alasta suota, 10 mil-
joonaa hehtaaria. Tästä on reilu kymmenesosa suojeltu, tiukan 
väännön jälkeen, mutta suojeltu, mikä suojeltu. Luonnontilaisena 
on suojeltu alue mukaan lukien noin 4 miljoonaa hehtaaria. Saman 
verran on ojitettu metsiksi tai otettu muuhun hyötykäyttöön. Tur-
veteollisuus temmeltää 66 000 hehtaarin kentällä! 66 000 hehtaaria 
on 0,66 prosenttia suopinta-alasta. 

Tuolla tuotantopinta-alalla ei tuhota Suomen alkuperäistä suo-
luontoa. Vaikka ottaisimme järjen käteemme, lisäisimme turpeen 
energiakäyttöä ja jopa tekisimme liikennepolttoaineemme turpees-
ta ja risuista, käyttöönotettava pinta-ala jäisi 3–4 prosenttiin koko 
suoalasta.

Turpeentuotanto jättää kuulemma jälkeensä tuhansia muta-
kuoppia. Olin elokuun 20. päivä lintujahdissa yhdellä ”mutakuo-
palla”. Alueelta oli nostettu turvetta varmaankin satojatuhansia 
kuutiota, sitten tuotanto oli saatu päätökseen ja alueen kuivatus 
lopetettu: muutamassa vuodessa turvekentästä oli syntynyt mata-
la, yli 100 hehtaarin lintujärvi, lintujen, sorsien, tavien, hanhien ja 
muiden lintujen ja kalojen ja myös muiden kosteikkoeläinten pa-
ratiisi

Turvesoita on muutettu metsiksi, ruokohelpipelloiksi, järviksi. 
Edes tuotantovaiheessa paikalla ei ole mutakuoppaa, vaan turve-
tuotantokenttä muistuttaa lähinnä viljelyaukeaa.

Turpeen syntikuormaan luetaan vielä, että se on pahempi saas-
tuttaja kuin kivihiili. Jos lähtökohdaksi otetaan kiistanalainen pääs-
tökerroin, näin voikin olla – polttoainetonnia kohti. Mutta kivihii-
len käyttö on monituhatkertaista turpeeseen verrattuna ja uusia 
hiilivoimaloita rakennetaan täydellä vauhdilla ympäri maailmaa. 

Turpeen päästöt, miten päin tahansa laskettuna, ovat vähem-
män kuin pisara meressä kivihiileen verrattuna. Sitä paitsi tutkijat 
ja tiedemiehetkään eivät ole yksimielisiä siitä, mikä on turpeen oi-
kea päästökerroin. Varmaa kuitenkin on, että elinkaaritarkastelun 
mukaan hiilidioksidipäästöjä voidaan merkittävästi pienentää, jos 
jo ojitetut suot hyödynnetään energiaksi ja sitten muutetaan hiili-
dioksidinieluiksi.  

Energiakeskustelussa on helppo tehdä halpoja heittoja: sääste-
tään energiaa, käytetään tuulienergiaa, aurinkoenergiaa, tehdään 
vedystä polttoainetta.

Moniko meistä kuitenkaan on valmis luopumaan elintasostaan 
kuten tietokoneista, kodinkoneista, lomamatkoista, harrastuksista. 
Säästö on helppo kohdentaa muille. Tehtaita kiinni pistämällä syn-
tyisi säästöä, mutta miten kävisi yhteisen jaettavan, korkean sosiaa-
liturvamme ja monien muiden etuisuuksien?

 
Uudet, mullistavat energiamuodot tulevat ennen pitkää, mutta 

siihen menee aikaa, vuosikymmen, parikin. Sinne saakkakin pitää 
elää ja käyttää energiaa. 

Ei ole maamme köyhä eikä siksi jää, jos 
vain otamme omat luonnonvaramme käyt-
töön, vastuullisesti ja ympäristöä kunnioit-
taen.    

Reijo Vatanen 
Kolumnisti on Vapo Oy:n viestintäjohtaja

”On maamme köyhä,  
eikä siksi jää…”



IOENERGIAB IOENERGIAB17. 10. 2008NRO 14 17. 10. 200846 47NRO 5

n JÄRJESTÖSIVUT
FINBIO - Suomen  
Bioenergiayhdistys r.y.
BIOENERGISESTI FINBIOSTA
Toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto 0207 639 601
info@finbio.fi      
www.finbioenergy.fi     www.finbio.fi

Syöttötariffit vihdoin Suomeen
Kansallisen energia- ja ilmastostra-
tegian 2020 linjaukset ovat tulossa 
eduskunnan päätettäviksi. Strategi-
alle on saatava sen jälkeen myös ko-
mission hyväksyntä. Miten Suomi 
aikoo nostaa uusiutuvien osuuden 
38 %:iin energian loppukulutuk-
sesta? Mitä edistämiskeinoja ote-
taan käyttöön? Joko uusiutuvien 
investointituen tasoa vihdoin nos-
tetaan sitten 2002? Vihdoinko syöt-
tötariffit meille kuten jo useimmis-
sa jäsenmaissa? Bioenergiatoimi-
alan vaatimus on: Syöttötariffijär-
jestelmä käyttöön myös Suomes-
sa. Tuulivoiman lisäksi biokaasulle, 
metsähakkeelle ja peltoenergialle.

Sillä päästökaupan lisäksi tarvi-
taan todellisia uusiutuvien edistä-
misinstrumentteja. Päästökauppa 
ei ole aktivoinut alan investoin-
teja eikä se ole markkinasähkön 
hinnoissakaan näkynyt uusiutu-
via edistävästi. Käytössä olevassa 
markkinasähkön nykyhinnoitte-
lumekanismissa päästöoikeuksien 
hinnat kun lisätään sähköntuo-
tannon kustannuksiin sellaisinaan 
myös uusiutuvilla tuotettuun säh-
köön. BioCHP-investoinnit ja ka-
pasiteetin lisäykset ovat komission 
suosituimmuuslistalla, julkisen ra-
hoituksen jakoperusteissa.

Strategiassa pitää myös ottaa 
huomioon, että uusiutuvien di-
rektiivin noudattamisen edellyt-
tämät lait, asetukset ja hallinnol-
liset määräykset täytyy tulla voi-
maan viimeistään 31.3.2010 men-
nessä. Niissä yhä olevat hallinnol-
liset uusiutuvien käyttöönotto-
esteet on poistettava. Myös mm. 
lupaprosesseja on nopeutettava. 
Toimiala on valmis osallistumaan 
myös tähän työhön.

Mitä toimenpiteitä tehdään 
CO2-päästöjen vähentämiseksi 16 
% ei-päästökauppasektorilla? Lii-
kenteessä, asumisessa, rakentami-
sessa ja lämmityksessä sekä maata-
loudessa ja jätehuollossa. Bioener-
gian käyttö hillitsee ilmastonmuu-
tosta ja samalla saavutetaan CO2-
päästöjen merkittävä vähentymi-
nen. Vertailuvuodesta 2005 hiilidi-

oksidipäästöjä voidaan vähentää 10 
miljoonaa tonnia, kun uusiutuvil-
la korvataan öljyä ja kivihiiltä (lä-
hes 200 milj. e/vuosi, kun päästöoi-
keuden hinta on 25 e/tonni). Täs-
tä CO2-päästövähenemä on noin 3 
miljoonaa tonnia ei-päästökauppa-
sektorilla. Käytön lisäyspotentiaali 
on erittäin suuri, biopolttoaineva-
ramme ovat yhä vajaakäytössä.

Uusiutuvista bioenergian ny-
kyosuus on 90 %. Bioenergia-toi-
miala on esittänyt päättäjille pe-
rusteet ja keinovalikot bioenergi-
an lisäkäyttötavoitteiden saavut-
tamiseksi. Reaalitavoite on nostaa 
käyttö nykyisestä 100 TWh:stä 150 
TWh:iin vuoteen 2020. Osaamis-
ta, teknologiaa ja polttoainepo-
tentiaalia löytyy runsain mitoin 
joka puolella Suomea. Ne on saa-
tava tehokäyttöön. Se tukee ja li-
sää huomattavasti yritys- ja yrit-
täjämahdollisuuksia eri puolilla 
Suomea. Lisätyöpaikkoja on arvi-
oitu saatavan 10 000 henkilötyö-
vuotta. Lisäksi laitteiden ja osaa-
misen vientimahdollisuudet ovat 
maailmanlaajuiset ja merkittä-
vät. Paikallisina energialähteinä 
biopolttoaineilla on tärkeä asema 
myös toimitus- ja huoltovarmuu-
den takaajana. Oleellista kaiken 
päälle on, että kotimaisten poltto-
aineiden käyttö vähentää euroop-
palaisittainkin korkeaa energian 
tuontiriippuvuuttamme ja riippu-
vuutta fossiilisten polttoaineiden 
globaaleista hintaheilahteluista. 
Energia- ja ilmastostrategian lin-
jauspäätöksissä näistä kansallisis-
ta eduista on pidettävä huolta.

Valtakunnalliset Bioenergiapäivät 
2008 lähestyvät
Bioenergiatoimialan ja sidosryh-
mien yhteiset teemapäivät pide-
tään tänä vuonna 25.-26. marras-
kuuta Jyväskylässä. Pääteemana 
on ”Bioenergia Energiastrategi-
assa”. Päivillä myönnetään myös 
erityisen ansioituneille ”Vuoden 
Bioenergisti 2008”-kunniakirjat. 
Tule osallistumaan, vaikuttamaan 
ja viihtymään. Lisätietoa internet-
sivuillamme.

Puuenergia ry
PuhTAASTI PuullA
Toiminnanjohtaja  
Tage Fredriksson (09) 2904 1200
tage.fredriksson@tts.fi
www.puuenergia.fi
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Tilaa ja hanki lisätietoja:
• Puu polttoaineena-esite 

(16 s.)
• Trä som bränsle-broschyr (16 s.)
• 3 eri Puuenergia-opasta (8-16 s.)
• Bioenergia-lehti 4 nroa/v
• Hakkila-Fredriksson:

Metsämme bioenergian
lähteenä (92 s.)

Puuenergia ry:n jäsenmaksut
Henkilöjäsen
� jäsenmaksu 20 �, liittymismaksu 20 �
Pienyritys- ja yhteisöjäsen
� jäsenmaksu 100 �, liittymismaksu 100 �
Muu yritys- ja yhteisöjäsen
� jäsenmaksu 300 � liittymismaksu 300 �
Jäsenetuna saat BioEnergia-lehden 
(4 nroa) ja liittymisetuna Metsämme 
bioenergian lähteenä -kirjan sekä 
muut tuotteet yhteisöjäsenille jäsenhintaan.

MMeettssää oonn
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Tilaan seuraavat julkaisut
� BioEnergia -lehti, vuosikerta 25 � _ _ _ _ kpl
� _ _ _ _ kpl

� Metsämme bioenergian lähteenä -kirja _ _ _ _ kpl
� 20 �/kpl, yli 5 kpl à 15 �
� Puu polttoaineena 25 €/50 kpl _ _ _ _ kpl
� Trä som bränsle 25 €/50 kpl _ _ _ _ kpl
Puuenergiaoppaita à 1,70 € + postimaksu
� Metsäenergiavarat _ _ _ _ kpl
� Puu polttoaineena _ _ _ _ kpl
� Puun polttotekniikat _ _ _ _ kpl
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Puuenergia ry
PUHTAASTI PUULLA
Toiminnanjohtaja Tage Fredriksson 09 1562 247
tage.fredriksson@tapio.fi   www.puuenergia.fi

PUUENERGIA

Risupaketin lupaus 
lunastettava

Risupaketin, eli ydinvoimapäätöksen lau-
sumien, keskeisimpiä konkreettisia osia 
oli lupaus lisätä Kestävän metsätalouden 
rahoituslain eli KEMERAn varoja puu-
energian käytön kasvattamiseksi. Tällä 
tavalla saataisiin myös nuorten harven-
nusmetsien energiapuu nykyistä laajem-
min käyttöön ja kunnostusojitusalueiden 
puumenekin ongelmat poistuisivat. Asia 
on edennyt hitaasti. Kevään budjettirii-
hessä asia kaatui kuitenkin valtiovarain-
ministeriön kovaan vastustukseen. Tällä 
kertaa valtiovarainministeriö vei ainakin 
erävoiton eikä lisärahoitus ei ole aina-
kaan tätä kirjoitettaessa varmistunut. 
Yksivuotiselle laille on näin vaikeampaa 
saada jatkoa. Kemera-lain perusteellinen 
remontti on myös siirtynyt niin, että  
voimaanastumisen ajankohdaksi on 
kaavailtu vuotta 2007. Valtiovarainmi-
nisteriö on saanut melkein niskalenkin 
risupaketista. Tuleekohan risupaketista 
taakka ydinvoiman rakentajille?

Pienkäytön 
mahdollisuudet 
hyödyntämättä
Pienkäytön edistäminen ei kuulunut 
risupakettiin, mutta osana Uusiutuvien 
energiamuotojen edistämisohjelmaan 
hyvinkin. Ohjelman päätepysäkki on 
vuosi 2010. Ohjelma ei ole tähän asti 
edistänyt pienkäyttöä. Energiaverotus-
kaan ei ole muuttunut juuri ollenkaan 
vuoden1998 jälkeen. 
Puupellettitehtaita on Suomessa jo koh-
tuullinen määrä. Valtaosa tuotannosta 
myydään ulkomaille, missä puupelletti 
on kilpailukykyinen merimatkan ja 
vähintään kahden ylimääräisen käsitte-
lykerran jälkeenkin. Suomessa käytettiin 
viime vuonna reilut 20 000 tonnia puu-
pellettiä, kun vastaava määrä Ruotsissa 
oli 1 350 000. Osa käytetään isoissakin 
kattiloissa. Erilaisesta kilpailukyvystä 
omakotitalojen lämmittämisessä Ruot-
sissa kertoo sekin, että uusia pellettilait-
teita asennettiin viime vuonna 15 000 ja 
lämpöpumppuja peräti 80 000 kappalet-
ta. Suomen vastaavat luvut ovat näihin 
nähden selvästi alle kymmenesosan. Täs-
sä vaiheessa voidaan osoittaa sormella 
päättäjiä, jotka eivät ole nopeuttaneet 
pelletin käytön kasvua. Riippuvuutemme 
sähköstä ja öljystä ei ole vähentynyt. 
Lääkkeet ongelmaan tunnetaan, ne 
löytyvät esimerkiksi naapurista. Jos niitä 
ei haluta käyttää, omiakin keinoja on. 
Jos pienkäytön polttoaineet hyväksyt-
täisiin kotitalousvähennyksen piiriin, se 

vauhdittaisi pelletti- ja klapikauppaa. 
Tällä tavalla päästäisiin eroon myös kla-
pikaupan harmaasta taloudesta, joka on 
rassannut alan yrittäjiä. Muita toimivia 
ratkaisuja ovat investointituet, jotka 
pienentävät pelletti-investoinnin kuluja 
verrattuna suoraan sähkölämmitykseen, 
tai arvonlisäveron alentaminen pienkäy-
tön polttoaineille. Järein ase on tietysti 
kovempi verotus lämmitysöljylle ja säh-
kölle. Viime mainitut ovat pohjustaneet 
tuloksia etenkin Ruotsissa.

Puun käytön 
kasvu turvattava
Puun käyttö kasvoi viime vuonna ennä-
tyksellisesti. Lähimenneisyys ei kuiten-
kaan takaa tulevaa, sillä päästökaupan 
myötä puun kilpailukyvystä on tulossa 
päästöpörssihinnasta johdettua teore-
tisointia. Päästökauppa kohtelee lisäksi 
eri toimijoita eri tavalla. Selvää on myös, 
että turpeen veronkevennys huonontaa 
varsinkin lyhyellä tähtäimellä puuenergi-
an kilpailukykyä. Päästökaupan ulkopuo-
lisella alalla tilanne jää näillä näkymin 
pysyväksi.  Kun kivihiiltä vastustetaan, 
niin asian olisi voinut hoitaa nostamalla 
kivihiilen verotusta 1,59 euroa/MWh 
tai vaikkapa enemmänkin. Tämä vaih-
toehto ei ole julkisuudessa ollut esillä. 
Puun kilpailukyky turpeeseen nähden ei 
heikkenisi.

Peliä päästöjen 
hinnoilla
Päästökauppa vaikuttaa tässä vaiheessa 
enemmän ihmisten tunne-elämään kuin 
puupolttoaineen käytön kasvuun. Vaikka 
päästöjen hinta on odotettua korkeampi, 
ei ole näkynyt selviä merkkejä puun käy-
tön tai sen hinnan kohoamisesta. 20 eu-
ron tonnihinta päästöille aiheuttaa las-
kennallisesti lisäkustannuksen kivihiilen 
tai turpeen käyttäjälle. Tällaista laskua 
ei tule niin kauan kuin päästökiintiöitä 
on tarpeeksi. Alkujako oli tunnetusti 
melko avokätinen. Kiintiöt polttavat 
tässä tilanteessa lauhdesähkötuottajien 
taskuissa ja nyt käytetään tilaisuutta 
muuttaa ilmaiseksi saadut päästöoikeu-
det rahaksi. Kiintiöt ovat vuosikiintiöitä, 
tuskin kellään enää ole tälle vuodelle 
ostotarpeita. 
Kun kiintiöitä leikataan 2008, joudu-
taan ehkä todella ostamaan kiintiöitä 
tai siirtymään käyttämään enemmän 
puupolttoainetta. Tämän pitäisi lisätä 
puun kysyntää ja hintakilpailukykyä, jos 
päästöjen hinta nousee korkealle. Nykyi-
nen korkea päästöoikeuden hinta ei ole 
ainakaan vielä lisännyt puun kysyntää 
siten kuin sen ennakoitiin vaikuttavan 
puupolttoainemarkkinoilla.

Uudet lait esteenä harvennusten 
energiapuun kasvulle
Harvennusten energiapuun han-
kinta on jäämässä puukaupan suur-
ten linjausten jalkoihin. Uutta vero-
lakia odotellessa puukauppaa ehdit-
tiin käydä elokuussa ja syyskuussa-
kin vilkkaasti. Energiapuun hankin-
taa ajatellen valmisteltavana oleva 
verolaki lausuntopyyntökierroksi-
neen osoitti taas kerran, miten vai-
keaa poliittisten päätösten jalkautta-
minen kenttäolosuhteisiin on.

Verohuojennuspakko pysäyttää 
toiminnan
Laki kattaa kaiken puukaupan, 
myös energiapuukaupan. Samanai-
kaisesti eduskunnassa oleva Keme-
ra-laki kieltää kahden tukimuodon 
vastaanottamisen. Verolakiehdo-
tuksessa on käytännössä unohdettu 
kokonaan se, että metsänomistajan 
täytyy voida valita verovelvollisuu-
den ja verottomuuden välillä, kun 
kyseessä on Kemera-kohde. 

Nykyisen lakiehdotuksen mu-
kaan se ei ole mahdollista ja sulkee 
täten pois kaiken Kemera-tuen au-
tomaattisesti. Verovapaudella ener-
giapuuta markkinoille ei saada, kun 
metsien kunnostusleimikossa aino-
astaan tuen kanssa juuri ja juuri voi 
päästä nollatulokseen. 

Lainvalmistelussa kyseessä voi ol-
la myös juristin lapsus. On siis koh-
tuullista, että metsänomistaja voi 
Kemera-kohteissa nauttia tavalli-
sesta verovelvollisuudesta eikä pa-
kottaa verohuojennukseen. 

Metsänomistajan pitää saada lei-
mikkokohtaisesti valita verohuo-
jennuksen tai Kemera-vaihtoeh-
don välillä. Muuten harvennus-
energiapuun korjuu loppuu lähes 
kokonaan.

Hätävarjelun liioittelua  
uudessa laissa
Lakiehdotuksen perustelujen mu-
kaan verohelpotusta ja kestävän 
metsätalouden lain mukaista kor-
juu- ja haketustukea (Kemera) ei 
voi myöntää samalle kohteelle. Vuo-
den vaihteessa voimaan astuvaan 
Kemera-lakiin on nimittäin kirjat-

tu uusi ehto, jonka mukaan muu-
ta tukea kohteelle ei voida myöntää, 
muuten Kemera-tukirahat on mak-
settava takaisin. Taustalla on tarve 
pienentää komission pelkoa siitä, 
että samasta työstä myönnetään tu-
kea enemmän kuin 100 prosenttia 
syntyvistä kustannuksista, tässä ta-
pauksessa korjuukustannuksista.

Jokainen korjuutyötä tekevä tie-
tää, että energiapuuta ei korjata seit-
semällä eurolla, eikä nollahintaises-
ta puusta saatu verokevennys lisää 
tukitasoa yhtään. Kemera-lain eh-
to on tehty komission vakuuttami-
seksi siitä, että tukea ei työnnetä lii-
kaa yhdessäkään kohteessa missään 
olosuhteissa. Tässä asiassa uuden 
Kemera-lain valmistelussa on sel-
västi ammuttu liian järeällä aseel-
la. Lause on siten mahdollisimman 
nopeasti poistettava ainakin ener-
giapuun korjuun osalta

Uusi Kemera-laki ja verohuojennus 
on kohtalokas yhdistelmä
Alan toimijat ovat jo todenneet, et-
tä uuden verolain ja Kemera-lain 
myötä leimikot joka tapauksessa 
jakautuvat energiapuuleimikoiksi 
ja kuitupuuleimikoiksi eikä kuitu-
puuleimikoista oteta energiapuu-
ta kuin poikkeustapauksissa. Laki-
muutokset estävät nykyisen järke-
vän yhdistetyn energia- ja kuitu-
puun korjuun ja hidastaa tai jopa 
lopettaa sen kehittämisen. 

Verohuojennuslaki on määräai-
kainen, mutta kenen hermot kestä-
vät, kun määräaika alkaa lähennellä 
loppuaan.  

Määräaikaisuus saata jatkua jos-
sakin muodossa ja ongelmasta tu-
lee energiapuun lisäkäytön kannal-
ta krooninen. Kemera-lain laajen-
taminen muihinkin harvennuksiin 
vaikeutuu. Nykyisen Kemera-lain 
ulkopuolelle hoitamatta jääneitä 
harvennusmetsiä löytyy yhä enem-
män. Tämä todetaan tuoreimmissa 
valtion metsien inventointien pe-
rusteella. Nuorten metsien ener-
giapuusta otetaan talteen vain 15 
prosenttia, muista hoitamattomis-
ta harvennusmetsistä puhumatta-
kaan.

n JÄRJESTÖSIVUT

n Pohjoismaisena yhteistyönä on 
laadittu ohje biopolttoaineiden ja 
turpeen tuhkan luokitteluun, kun 
niitä käytetään lannoitteena maa- 
tai metsätaloudessa. Ohje perustuu 
asiantuntijatyöryhmän suosituk-
siin ja ohjeen perustan muodostaa 
kunkin maan ja EU:n lainsäädäntö 
ongelmajätteistä (91/689). Biopolt-
toaineiden luokitteluun noudate-
taan valmisteilla olevaa EN 14961 
-standardia ja turpeelle Nordtest-

menetelmää ENVIR 009. 
Luokittelu sisältää Suomen, 

Ruotsin ja Tanskan raja-arvot 
tuhkan ravinne- ja haitta-ainepi-
toisuuksille. Ohjeessa on kerrottu 
myös tuhka-analyyseihin käytet-
tävät menetelmät. Siinä on myös 
malli tuoteselosteesta, jolla tuh-
kan laatu ilmoitetaan.

Lisätietoja: Eija Alakangas, VTT 
RecAsh-projekti

Biopolttoaineiden 
tuhkan 
luokitteluun ohje

Kuva: RecAsh-projektiã

Koettelee, vaan ei hylkää
Odotukset kesän turvetuotannon 
suhteen olivat korkeat. Pontta kor-
keille odotuksille antoivat edellinen 
kehno turvekesä 2007 ja hyvä tur-
peen kysyntä. Säät kuitenkin veivät 
pohjan odotuksilta, ja kesä koetteli 
kaikkia turpeen kanssa työskente-
leviä paikoin rajummin kuin edel-
linen. 

Vaikka kaksi sadekesää peräk-
käin ja niitä seuraava niukkuus 
juuri nyt koettelevatkin, niin 
myönteinen perusvire ja monet 
mahdollisuudet tulevaisuudessa 
eivät ole mihinkään kadonneet. 
Energian saatavuus ja sen hinnan 
nousupaineet ovat päivittäin otsi-
koissa. Niin energia- kuin ympä-
ristöturpeidenkin kysyntä kasvaa 
ennusteiden mukaan vakaasti. Esi-
merkiksi juuri valmistuneen tut-
kimuksen mukaan reilulla puolel-
la miljoonalla kuutiolla kuivi-ke-
turvetta pidätetään kaksinkertai-
nen määrä typpeä ja nelinkertai-
nen määrä fosforia verrattuna ko-
ko turvetuotannon aiheuttamaan 
vesistöjen ravinnekuormitukseen. 
Turpeen asema on vahva osana 
monipuolista kotimaista energia-
palettia. Sen käyttö tukee osaltaan 
kasvavia bioenergian käyttötavoit-
teita ja alentaa kynnystä investoida 
niin pieniin kuin vähän isompiin-
kin laitoksiin. 

Kesän sateiden mentyä
Turpeen yleisten tuotantoedelly-
tysten turvaaminen on vaihtelevia 
säitä suurempi ja kestävämpi haas-
te. Huoltovarmuuskeskus kiinnit-
ti huomiota energiaturpeen tuo-
tannon turvaamiseen lähettäes-
sään kirjeen ympäristöministeri-
ölle ja maakuntaliitoille vuosi sit-
ten. Kansallista näkemystä soiden 
ja turpeen käytölle pitää pontevasti 
hakea myös eri ministeriöi-den oh-
jelmatyöllä, jossa ilmasto- ja ym-
päristöseikkojen ohella turvataan 
maanomistus- ja huoltovarmuus-
tarpeet.

Jonkinlainen tolkku on saatava 
esimerkiksi erilaisille tulkinnoil-
le soiden ”luonnontilaisuudesta” 

ja ojitustilanteesta. Pari vuotta sit-
ten Kansainvälinen soidensuojelu-
ryhmä (IMCG) ei julkilausuman-
sa mukaan löytänyt enää lainkaan 
luonnontilaista suoaluetta. Kuiten-
kin tänä kesänä ”luonnontilaista” ja 
”suojeltavaa” suota on löydetty mil-
joonia hehtaareja. Tässäkin tapauk-
sessa kauneus ja kriteerit taitavat ol-
la katsojan silmissä ja tarkoitus py-
hittää keinot. 

Mikäli ojituksella tai teiden ra-
kentamisella on häiritty suokoko-
naisuuden vesitaloutta, ei se enää 
ole luonnontilainen. Turveteolli-
suuden ympäristöperiaatteiden 
mukaan tuotantoon otetaan ensi-
sijaisesti soita, jotka eivät ole luon-
nontilassa. Huoltovarmuussyis-
tä myös luonnontilaisia soita tar-
vitaan turvetuotantoon erityisesti 
Itä- ja Pohjois-Suomessa. 

Ympäristölupamenettelyllä var-
mistetaan, ettei suojeltavia luonto-
arvoja sisältäviä suoalueita kuiten-
kaan oteta turvetuotantoon. 

Lain mukaan kaikilla luonnon-
tilaisilla soilla ei ole erityistä suo-
jeluarvoa. Suomessa ei ole tehty 
päätöksiä luonnontilaisten soiden 
lisäsuojeluohjelmista. Suot ovat 
monesti yksityisessä omistuksessa. 
Mahdollisesta soiden lisäsuojelus-
ta on eduskunnan tehtävä päätök-
set ja valtion tulee siinä tapauksessa 
lunastaa suojeltavat kohteet.

Suomaa-Suomen maapinta-alas-
ta on soita ja turvemaita vajaa kol-
mannes eli 9,4 miljoonaa hehtaaria. 
Luonnontilaista suoalasta on 44 %, 
josta puolestaan 12 % -yksikköä on 
suojeltu. Turvetuotannossa on suo-
alasta nyt 0,6 %. Teknisesti suoalas-
ta soveltuu turvetuotantoon noin 
13 % eli miljoona hehtaaria, josta 
lähivuosikymmeninä tullaan tar-
vitse-maan tuotantoon parhaim-
millaankin vain muutamia pro-
sentteja. Eri arvioiden mukaan sa-
maan aikaan vähintään 20 – 40% 
turvetuotannosta poistuneista alu-
eista alkaa kehittyä uudelleen soik-
si ja loput päätyvät maa- ja metsä-
talouden maaksi. Suo ei siis hylkää 
suomalaista vaikka se alati muut-
tuukin!

Turveteollisuusliitto ry
TuRPEESTA vOImAA
Järjestöpäällikkö  
hannu Salo (014) 3385 400
turveteollisuusliitto@turveteollisuusliitto.fi
www.turveteollisuusliitto.fi
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Arvonlisäverottomat nimellishinnat lämmöntuotannossa
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POLTTOAINEIDEN HINTATASO
eivät sisällä arvonlisäveroa, mutta sisältävät valmisteverot ja huoltovarmuusmaksut

Elokuu 2008

Huom. Sähköntuotannon polttoaineilta ei peritä veroja (sarake B), joten sarakkeiden C, D ja E luvuista voi vähentää sarakkeen B luvun.
 1) Pienehköjen lämpölaitosten ja vastaavien kuluttajien maksama keskimääräinen hinta.
 2) Kesälaadun hinta pienkuluttajan säiliöön toimitettuna.
 3) Maakaasutariffin M2006 mukainen tyyppikuluttajahinta: 1.000.000 MWh/a ja 6000 h/a .
 4) Hinta elokuussa Cif-hinta (cost, insurance, freight) on hinta laivassa tulosatamassa sisältäen rahdin ja vakuutukset.
 5) Liikennemaksu sekä purkaus- ja varastointikustannukset sisältyvät hintaan, mutta ei velvoitevaraston kustannuksia eikä kenttäkustannuksia.
 6) Hinta kesäkuu. Suuren kuluttajan hintoja huhtikuussa.
 7) Hinta kesäkuu. Keskimääräinen hinta.
 8) Irtopelletti.
Suomessa metsähakkeen ja tuulivoiman sähköntuotantotuki on 6,9 euroa/MWhe, pienvesivoimalla (=1 MVA) ja biokaasulla tuotetulla sähköllä 4,2 

euroa/MWhe sekä kierrätyspolttoaineilla 2,5 euroa/MHh. Kierrätyspolttoaineista ei ole saatavilla hintatietoja.

   Polttoaineen hinta lämmön tuotannossa
   (sisältävät valmisteverot ja huoltovarmuusmaksun eli sarakkeen B)
Polttoaine A B C D E
   Verot ja Polttoaineen  3 kk:n liukuva 12 kk:n liukuva
    maksut hinta keskiarvo keskiarvo
  Kuluttajahinta euro/MWh euro/GJ   euro/MWh euro/MWh euro/MWh 
Raskas polttoöljy 1) 543,3 euro/t 5,87  13,2 47,6 48,5 40,6

Kevyt polttoöljy 2) 72,7 sentti/l 8,74 20,3 73,1 80,6 68,5
 
Maakaasu 3) 31,8 euro/MWh 2,10 8,8 31,8 29,5 26,2
 
Kivihiili 4) 
- keskihinta cif 90,8 euro/t 0,0 3,6 13,1 12,9 10,2
- rannikkolaitoksella 5) 143,8 euro/t 7,26 5,7 20,7 20,4 17,5
- kuljetus noin 100 km 150,9 euro/t 7,26 6,0 21,7 21,6 18,6
          
Jyrsinpolttoturve 6) 
- kuljetus noin 50 km 8,7 euro/MWh 0,0  2,4 8,7 8,6 8,4
- kuljetus noin 100 km 9,6 euro/MWh 0,0  2,7 9,6 9,2 9,0
 
Palaturve 6) 
- kuljetus noin 50 km 10,7 euro/MWh 0,0  3,0 10,7 10,4 9,9
- kuljetus noin 100 km 12,3 euro/MWh 0,0  3,4 12,3 11,7 11,0

Metsähake 7) 15,4 euro/MWh 0,0  4,3 15,4 14,7 13,7

Puupelletti 8) 33,3 euro/MWh 0,0 9,3 33,3 33,3 33,3


