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Kaikki vastaajat (pl. lämpöyrittäjien asiakkaat) 

Mitä osa-aluetta energian toimitusketjusta edustat? Edustamasi yrityksen liikevaihtoluokka euroissa
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n = 51

Hankinta ja 
korjuu 
18 %

Haketus ja 
kuljetus 

31 %Terminaalit ja 
varastointi 

12 %

Lämpö- ja 
voimalaitokset

25 %

Lämpöyrittäjät
14 %

Yrittäjä
45 %

Asiantuntija
6 %

Toimihenkilö
45 %

Muu, mikä?
4 %

Mikä parhaiten kuvaa asemaasi?
Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentynyt 7 14 % 4 8 % 16 31 %

Pysynyt ennallaan 19 37 % 26 51 % 22 43 %

Lisääntynyt 25 49 % 21 41 % 13 25 %

Arvioi kolmea edellistä lämmityskautta. Onko liiketoimintasi…

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentymään 3 6 % 3 6 % 8 16 %

Pysymään ennallaan 28 55 % 30 59 % 32 63 %

Lisääntymään 20 39 % 17 33 % 11 22 %

Arvioi kolmea tulevaa lämmityskautta. Tuleeko liiketoimintasi…
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Kaikki vastaajat (pl. lämpöyrittäjien asiakkaat) 
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Kuinka hyvin seuraavat väitteet vastaavat näkemystäsi bioenergian hankinta- ja toimitusketjujen tilasta?
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Terminaalien ympäristöluvat ovat…

Terminaalien lukumäärä on riittävä.

Terminaalien koko on riittävä.

Terminaalien sijainti on…

Terminaalit

Kuljetuskalustoa on riittävästi.

Haketus- ja murskauskalustoa on riittävästi.

Puunkorjuukalustoa on riittävästi.

Urakointiresurssit

IT-järjestelmät toimivat moitteettomasti.

Energiantuotantoon liittyvä teknologia toimii…

Kuljetukseen liittyvä teknologia toimii…

Haketusteknologia toimii moitteettomasti.

Korjuuteknologia toimii moitteettomasti.

Teknologia

Sitoutunut pääoma on sopivalla tasolla…

Yritykseni kannattavuus on korkealla tasolla.

Yritykseni liiketoiminnalla on runsaasti…

Bioenergian kysyntä on tällä hetkellä…

Talous

1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa eikä eri mieltä

4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 6 = En osaa sanoa
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Kemera-tuet edistää tehokkaasti energiapuun…

Sähköntuotantotuki edistää tehokkaasti…

Puunhankinnan sertifiointi takaa…

Puunhankinnan sertifiointi toimii…

Kaluston massojen ja mittojen sääntely on…

Alan sääntely on ennakoitavaa.

Sääntely

Alan toimijoilla on koulutusvajetta.

Vaatimukset toimitusketjulle ovat sopivia ja…

Kilpailu alalla on reilua.

Tuotteiden laatuvaatimukset ovat riittävät.

Yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat…

Yhteistyö ketjussa

Varastopinojen kasaaminen toteutetaan…

Varastot merkitään kuljetusjärjestelmiin…

Energiapuun lämpöarvo laskee liian alhaisen…

Energiapuu ei ehdi kuivua varaston liian suuren…

Varastopinojen peittäminen on toteutettu…

Varastointi

1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa eikä eri mieltä

4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä 6 = En osaa sanoa



Tulokset vastaajaryhmittäin

Hankinta ja korjuu
Haketus ja kuljetus

Terminaalit ja varastointi
Lämpö- ja voimalaitokset

Lämpöyrittäjät
Lämpöyrittäjien asiakkaat
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Hankinta ja korjuu 1/3
Mikä seuraavista parhaiten 
kuvaa asemaasi?

Edustamasi yrityksen 
liikevaihtoluokka euroissa
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Yrittäjä
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Ei tiedossa

Kuinka hyvin seuraavat väitteet vastaavat näkemystäsi bioenergian hankinta- ja toimitusketjujen tilasta 
(vastausten keskiarvo ≤ 2 tai ≥ 4, asteikko 1–5)

Bioenergian kysyntä on tällä hetkellä korkealla tasolla: 4,0
Varastopinojen peittäminen on toteutettu huolellisesti: 4,0
Energiapuu ei ehdi kuivua varaston liian suuren kiertonopeuden takia: 1,8
Tuotteiden laatuvaatimukset ovat riittävät: 4,1

n = 9

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentynyt 1 11 % 0 0 % 4 44 %

Pysynyt ennallaan 5 56 % 6 67 % 3 33 %

Lisääntynyt 3 33 % 3 33 % 2 22 %

Arvioi kolmea edellistä lämmityskautta. Onko liiketoimintasi…

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentymään 0 0 % 1 11 % 4 44 %

Pysymään ennallaan 6 67 % 7 78 % 3 33 %

Lisääntymään 3 33 % 1 11 % 2 22 %

Arvioi kolmea tulevaa lämmityskautta. Tuleeko liiketoimintasi…



Hankinta ja korjuu 2/3

• Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet uusiutuvan energian käytön lisääntymiselle Suomessa?
– Yhteenveto: kotimaisuutta ei arvosteta, poukkoileva tuki- veropolitiikka (2), hinta/kilpailevat polttoaineet, asenteet, markkinoinnin puutteellisuus

• Onko käytössäsi tai tiedossasi hyviä käytäntöjä, joiden yleistyminen hyödyttäisi alaa laajemmin?
– ”Turhan paljon nykyään kierrätetään tavaroita terminaalien kautta. Tieverkkoa pitäisi parantaa ja logistiikkaa tehostaa siten, että tienvarsivarasojen käyttö 

optimoitaisiin paremmin.”

• Löytyykö metsäenergiassa vielä uutta, hyödyntämätöntä biopolttoainetta ja mitkä ovat sen käytön esteet tällä hetkellä?
– ”Metsäenergiasta ja sivutuotteista saatavien liikennepolttoaineiden tuotantoa voitaisiin kasvattaa huomattavasti nykyisestä, mutta esteenä on toistaiseksi 

lopputuotteen liian korkea hinta.”

– ”Löytyy, asenteet estävät käyttöä.”

• Syntyykö jollain metsäenergian tuotteella merkittävää energiahäviötä ennen käyttöä? Jos syntyy, miksi ja arviosi kuinka 
paljon se on prosenteissa?
– ”Hakkuutähteet väärin varastoituna.”
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Hankinta ja korjuu 3/3

• Mikä oli paras onnistumisesi kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– ”Saimme kokoon kaikki sovitut toimitusmäärät.”

– ”Kannattavuuden parantuminen.”

• Missä asioissa olivat suurimmat haasteet kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– Yhteenveto: Pieni kysyntä (2), kuljetukset, sää, tuotemäärän lisääntyminen, kannattavuus/hinnat, varastojen riittävä kierto

• Millaisilla toimenpiteillä mielestäsi parhaiten edistettäisiin uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäystä?
– Yhteenveto: poliittiset päätökset/tuet/verot (2), lisää toimijoita alalle, tieverkon parantaminen

• Mitä Työtehoseuran Uusiutuvista Energiaa -hanke voisi tehdä sinun hyväksesi?
– ”Kehittää energiapuun korjuuta, koska siellä operoivilla yrittäjillä/urakoitsijoilla on tällä hetkellä suurimmat haasteet kannattavuuden suhteen 

toimitusketjussa.”

– ”Yhdistelmäkorjuun kehitys tyssäsi nelisen vuotta sitten. Aines- ja energiapuun yhteiskorjuuta (integroitu korjuuta) pitäisi kehittää voimakkaasti. 
Hakkuukoneiden ym. valmistajilla on ollut intressi siirtyä enemmän takaisin puhtaan ainespuun korjaamiseen ja kehittää sitä kalustoa. Jos kuitupuun jälkeen 
latvakin karsitaan, niin kouran mittatarkkuus on huono. Toisaalta kuormainvaa`alla mittaus ei suosi latvarangan palta kuivatusta. Hieman samoja haasteita on 
kokopuun yhdistelmäkorjuussakin.”
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Haketus ja kuljetus 1/3

Mikä seuraavista parhaiten 
kuvaa asemaasi?

Edustamasi yrityksen 
liikevaihtoluokka euroissa
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Kuinka hyvin seuraavat väitteet vastaavat näkemystäsi bioenergian hankinta- ja toimitusketjujen tilasta 
(vastausten keskiarvo ≤ 2 tai ≥ 4, asteikko 1–5)

Bioenergian kysyntä on tällä hetkellä korkealla tasolla: 4,0
Haketus- ja murskauskalustoa on riittävästi: 4,3
Kuljetuskalustoa on riittävästi: 4,0
Energiapuu ei ehdi kuivua varaston liian suuren kiertonopeuden takia: 1,9
Alan sääntely on ennakoitavaa: 1,8

Yrittäjä
62 %

Asiantuntija
0 %

Toimihenkilö
38 %

Muu
0 %
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19 999 999

20 000 000 -

Ei tiedossa

n = 16

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentynyt 3 19 % 2 13 % 8 50 %

Pysynyt ennallaan 5 31 % 6 38 % 6 38 %

Lisääntynyt 8 50 % 8 50 % 2 13 %

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentymään 1 6 % 0 0 % 1 6 %

Pysymään ennallaan 10 63 % 11 69 % 13 81 %

Lisääntymään 5 31 % 5 31 % 2 13 %

Arvioi kolmea edellistä lämmityskautta. Onko liiketoimintasi…

Arvioi kolmea tulevaa lämmityskautta. Tuleeko liiketoimintasi…



Haketus ja kuljetus 2/3
• Jos sinulla on tarkennettavaa, tai näkemyksiä jotka eivät edellisessä kohdassa tulleet ilmi, voit kirjoittaa niitä alla olevaan 

tilaan
– Yhteenveto: kilpailu ei ole reilua (2), pääoman sitoutuminen, yhteistyön puute, tieto ei kulje, sähköntuotantotuen rajaus

• Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet uusiutuvan energian käytön lisääntymiselle Suomessa?
– Yhteenveto: poukkoileva tuki-/veropolitiikka (4), vähäinen kysyntä, kannattamattomuus, haasteet luvituksissa, kausivaihtelu 2), vihreän metsähakkeen 

toimituskielto

• Mitä kehitettävää on mielestäsi alan rakenteissa, esimerkiksi poliittisissa ohjauskeinoissa tai sääntelyssä?
– Yhteenveto: tuki-/veropolitiikka pitkäjänteisemmäksi (5), EU-päätöksenteko, tuet pois

• Onko käytössäsi tai tiedossasi hyviä käytäntöjä, joiden yleistyminen hyödyttäisi alaa laajemmin?
– ”Puuta käyttäviä lämpölaitoksia pitäisi rakentaa enmmän maakuntaan. Pienempiä laitoksia ja taajempaan, sillä säästetään kuljetuskustannuksissa sekä 

kanaaleissa.”

– ”Jolain tapaa pitäisi saada alalle päättäjiä, jotka osaisivat katsoa pidemmälle.”

– ”Forest Hub.”

• Löytyykö metsäenergiassa vielä uutta, hyödyntämätöntä biopolttoainetta ja mitkä ovat sen käytön esteet tällä hetkellä?
– Yhteenveto: kannot (4), ei kannattavasti
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Haketus ja kuljetus 3/3

• Syntyykö jollain metsäenergian tuotteella merkittävää energiahäviötä ennen käyttöä? Jos syntyy, miksi ja arviosi kuinka 
paljon se on prosenteissa?
– Yhteenveto: Latvusmassa (5) ja  kaikki biomassa 10–30 %

• Mikä oli paras onnistumisesi kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– Yhteenveto: uusien/motivoituneiden työntekijöiden löytyminen (2), työn tarjoaminen, myynti/uudet toimitukset (2), lupausten 

pitäminen/toimitusvarmuus (2), toiminnan kasvaminen/kasvuun reagointi (2)

• Missä asioissa olivat suurimmat haasteet kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– Yhteenveto: kausivaihtelu (6), hinnat/kysyntä/tarjonta (3), mittaustulokset, jonottaminen, tiestön kunto/kelirikko (3)

• Millaisilla toimenpiteillä mielestäsi parhaiten edistettäisiin uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäystä?
– Yhteenveto: kysynnän lisääminen/uudet laitokset, tuet/verot/säädökset (5), markkinointi, laitosten vastaanoton kehittäminen, kausivaihteluiden 

pienentäminen

• Mitä Työtehoseuran Uusiutuvista Energiaa -hanke voisi tehdä sinun hyväksesi?
– ”Ohjata nuoria energiapuun korjuuseen.”

– ”Purkupaikoilla jonottamista ja purkamiseen käyteyn ajan seuranta.”

– ”Terminaalia aumojen säilyvyyttä ja hakkeen varastointia pitäisi tutkia vieläkin.”

– ”Metsäenergian hiilidioksidivuotoa.”
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Terminaalit ja varastointi 1/3
Mikä seuraavista parhaiten 
kuvaa asemaasi?

Edustamasi yrityksen 
liikevaihtoluokka euroissa

12

Yritykseni liiketoiminnalla on runsaasti 
kasvumahdollisuuksia: 4,2
Kuljetukseen liittyvä teknologia toimii 
moitteettomasti: 4,0
Puunkorjuukalustoa on riittävästi: 4,00
Kuljetuskalustoa on riittävästi: 4,2
Terminaalien sijainti on tarkoituksenmukainen: 4,5
Terminaalien koko on riittävä: 4,0

Varastot merkitään kuljetusjärjestelmiin riittävällä 
tarkkuudella: 4,0
Tuotteiden laatuvaatimukset ovat riittävät: 4,0
Alan toimijoilla on koulutusvajetta: 4,0
Alan sääntely on ennakoitavaa: 1,8

Yrittäjä
50 %

Asiantuntija
17 %

Toimihenkilö
33 %

Muu
0 %

0-99 999
100 000 - 199 999

200 000 - 399 
999

400 000 - 999 999

1 000 000 -
1 999 999

2 000 000 - 9 
999 999

10 000 000 -
19 999 999

20 000 000 -

Ei tiedossa

n = 6

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentynyt 0 0 % 1 17 % 2 33 %

Pysynyt ennallaan 2 33 % 2 33 % 1 17 %

Lisääntynyt 4 67 % 3 50 % 3 50 %

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentymään 1 17 % 1 17 % 0 0 %

Pysymään ennallaan 3 50 % 3 50 % 5 83 %

Lisääntymään 2 33 % 2 33 % 1 17 %

Arvioi kolmea edellistä lämmityskautta. Onko liiketoimintasi…

Arvioi kolmea tulevaa lämmityskautta. Tuleeko liiketoimintasi…

Kuinka hyvin seuraavat väitteet vastaavat näkemystäsi bioenergian hankinta- ja 
toimitusketjujen tilasta (vastausten keskiarvo ≤ 2 tai ≥ 4, asteikko 1–5)



Terminaalit ja varastointi 2/3

• Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet uusiutuvan energian käytön lisääntymiselle Suomessa?
– Yhteenveto: päätöksenteon hitaus, asenteet, poukkoileva energiapolitiikka (2), kapeakatseinen lobbaus, nuorten metsien kunnostamisen 

kannattamattomuus, tuontipolttoaine,

• Mitä kehitettävää on mielestäsi alan rakenteissa, esimerkiksi poliittisissa ohjauskeinoissa tai sääntelyssä?
– ”Pitäisi löytää parlamentaarinen visio alan tulevaisuudesta --> pitkäjänteistä ja johdonmukaista lainsäädäntöä. Alalle yhteiset pelisäännöt joita kaikki 

sitoutuvat noudattamaan. Loppuasiakkaat toimivat lyhytjänteisesti ja huudattavat vain hintaa vuosi toisensa jälkeen --> todellin kehitystyö jää tekemättä.”

– ”Valtiolta kaivataan pitkän aikavälin suuntalinjoja energiapolitiikassa. Johon kaikki poliittiset puolueet sitoutuvat.”

• Onko käytössäsi tai tiedossasi hyviä käytäntöjä, joiden yleistyminen hyödyttäisi alaa laajemmin?
– ”Polttoaineille yhteiset ja sitovat ja realistiset laatustandardit hinnoittelun perustaksi.”
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Terminaalit ja varastointi 3/3

• Mikä oli paras onnistumisesi kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– ”Onnistunut hankinta.”

– ”Viimeinen lämmitys kausi.”

– ”Olemme onnistuneet pitämään polttoaineen hinnat kilpailukykyisellä tasolla.”

• Missä asioissa olivat suurimmat haasteet kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– ”Kannattavuus.”

– ”Kelirikko ja varasto kasojen jäätyminen.”

– ”Edellä mainitut.”

• Millaisilla toimenpiteillä mielestäsi parhaiten edistettäisiin uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäystä?
– ”Yhtenäisillä pelisäännöillä ja laatustandardeilla.”

– ”Kivihiili vaihdettaisiin puulle.”

– "Luomalla positiivista kuvaa alasta. Lopettamalla äänien kalastelu, populististen kannanottojen esittäminen näin ennen vaaleja."

• Mitä Työtehoseuran Uusiutuvista Energiaa -hanke voisi tehdä sinun hyväksesi?
– ”Realististen laatustandardien laatiminen alalle, yhteiset pelisäännöt.”
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Lämpö- ja voimalaitokset 1/6
Mikä seuraavista parhaiten 
kuvaa asemaasi?

Edustamasi yrityksen 
liikevaihtoluokka euroissa

15

Kuinka hyvin seuraavat väitteet vastaavat näkemystäsi bioenergian hankinta- ja toimitusketjujen tilasta 
(vastausten keskiarvo ≤ 2 tai ≥ 4, asteikko 1–5)

Bioenergian kysyntä on tällä hetkellä korkealla tasolla: 4,2
Alan sääntely on ennakoitavaa: 1,8

Yrittäjä
23 %

Asiantuntija
15 %Toimihenkil

ö
54 %

Muu
8 %

0-99 999 100 000 - 199 999

200 000 - 399 999

400 000 - 999 999

1 000 000 - 1 999 999

2 000 000 - 9 999 999

10 000 000 
- 19 999 

999
20 000 000 -

Ei tiedossa

n = 13

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentynyt 2 15 % 0 0 % 1 8 %

Pysynyt ennallaan 5 38 % 9 69 % 8 62 %

Lisääntynyt 6 46 % 4 31 % 4 31 %

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentymään 0 0 % 0 0 % 2 15 %

Pysymään ennallaan 7 54 % 7 54 % 7 54 %

Lisääntymään 6 46 % 6 46 % 4 31 %

Arvioi kolmea edellistä lämmityskautta. Onko liiketoimintasi…

Arvioi kolmea tulevaa lämmityskautta. Tuleeko liiketoimintasi…



Lämpö- ja voimalaitokset 2/6

• Jos sinulla on tarkennettavaa, tai näkemyksiä jotka eivät edellisessä kohdassa tulleet ilmi, voit kirjoittaa niitä alla olevaan 
tilaan.
– Yhteenveto: metsähakkeella tuotetun sähkön tuen ehdot (2) ja energiapuuyrittäjistä pulaa erinäisistä syistä johtuen, 

• Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet uusiutuvan energian käytön lisääntymiselle Suomessa?
– Yhteenveto: poukkoileva energiapolitiikka (5), tulee huomioida voimalaitosten investointiajankohdat, puun saatavuus vaihtelee ja riippuvuus 

metsäteollisuudesta (3), korjuukelit, energian halpa hinta, byrokratia, edunvalvonnan ristiriita ensiharvennuskohteiden osalta, SEKÄ 
aurinkosähköpaneelien heikko kannattavuus, vesi- ja tuulivoimassa luvituksen monimutkaisuus, maa- ja geolämmössä investointi ja siihen liittyvä 
epävarmuus, aaltovoimassa se ettei aaltoja ole riittävästi + talvi.

• Mitä kehitettävää on mielestäsi alan rakenteissa, esimerkiksi poliittisissa ohjauskeinoissa tai sääntelyssä?
– Yhteenveto: lisää pitkäjänteisyyttä ohjauskeinoihin ja sääntelyyn (3), päästökauppa ei toimi, annetaan päästökaupan ohajata, tukia tulisi purkaa (3), 

koneellisesti korvattavat rästikohteet pidettävä KEMERAn piirissä
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Lämpö- ja voimalaitokset 3/6

• Onko käytössäsi tai tiedossasi hyviä käytäntöjä, joiden yleistyminen hyödyttäisi alaa laajemmin?
– ”Tasapuolisuus ja avoimuus polttoainetoimittajien kesken, esimerkiksi 2 kk välein läpikäytäisiin toimitustilanne, ongelmat ja niiden ratkaisu sekä arvataan 

yhdessä lähiajan toiminta.”

– ”Pitkät runkosopimukset ja tulevien kausien määrätavoitteen hyvissä ajoin esisopimuksessa määriteltyinä.”

– ”Terminaalihotellit, joista eri alan toimijat voisivat ostaa palveluja.”

– ”Esimerkiksi kuvan ottaminen kasatusta metsätähteestä tai kokopuu- ja rankahakkeesta, joka aina lähetetään esimiehelle. Todennäköisyys oikeaoppiseen 
kasaukseen ja kuivaukseen kasvaa.”

– ”Tukien poistaminen ja teknologiavapaa kannustin (päästökauppa) ohjaa.”

– ”Runkomaisen puun käyttöä energiapuuna ei saa hyljeksiä. Puuta Suomessa kyllä riittää kunhan metsien hakkuista ja puun liikkumisesta huolehditaan. 
Runkomaisen puun logistiikka voidaan hoitaa samoilla kalustoilla ja ketjuilla ilman kalliita erikoiskoneita kuin ainespuun, mikä tuo logistiikkaan säästöjä. 
Runkomaisen puun varastoitavuus on myös parempaa kuin perinteisen enerigiapuun”

– ”On tehtävä kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, miten meidän 1 miljoonan hehtaarin ensiharvennusrästit vaikuttavat / voivat vaikuttaa maamme ilmaston 
muutoksen vastaisessa työssä. Onko meillä varaa jättää nämä talosumetsäkohteet metsä- ja energiatalouden ulkopuolelle ja jättää niden tarjoama 
ilmastohyöty hyödyntämättä? Ensiharvennusrästin hoito on ilmastonhoitohakkuu, ja samalla ainoa metsällinen hakkuutoimenpide, joka vaikuttaa ilmastoon 
positiivisesti kohtuullisen niopeasti.”
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Lämpö- ja voimalaitokset 4/6

• Löytyykö metsäenergiassa vielä uutta, hyödyntämätöntä biopolttoainetta ja mitkä ovat sen käytön esteet tällä hetkellä?
– Yhteenveto: pienet virrat, vihermassa, kanto (2), hieskoivu energiapuumetsikkönä, biokaasutus märille jakeille SEKÄ epäsuhta polttoaineen sijainnin ja 

ihmisten sijainnin suhteen, metsähakkeen tukileikkuri hankaloittaa toimintaa, poliittinen ohjaus

• Syntyykö jollain metsäenergian tuotteella merkittävää energiahäviötä ennen käyttöä? Jos syntyy, miksi ja arviosi kuinka 
paljon se on prosenteissa?
– Yhteenveto: Hakuutähteet (2), väärä varastointi, liika kosteus, liian hidas kierto, kuivauksen tehottomuus, 10–20 %
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Lämpö- ja voimalaitokset 5/6

• Mikä oli paras onnistumisesi kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– ”Biovoimalaitoksen käytettävyys korkealla tasolla.”

– ”Tehokas perustoiminta.”

– ”Kustannusten pitäminen tiukassa kontrollissa.”

– ”Halvempien polttoaineiden käytön lisääntyminen (kierrätysjakeet, sivutuotteet).”

– ”Viime vuoden tuloksen kääntyminen positiiviseksi.”

– ”Polttoainetta oli riittävästi talven pakkasista huolimatta.”

• Missä asioissa olivat suurimmat haasteet kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– ”Kostea polttoaine toi ylimääräistä haastetta operointiin.”

– ”Routakauden ja viikonlopputoimitusten logistiikka huomioiden kosteat polttoainejakeet.”

– ”Lainsäädäntö ja byrokratia.”

– ”Korjuussa ja puunhankinnassa.”

– ”Tuhkan hyötykäyttö.”

– 2017 - 2018 kostea syksy ja alkutalvi.

– ”Määräjoustojen aikaansaamisessa. Tuotanto on kiinni säätiloista. Lämpimien talvien aikaan tuotantoa ja polttoainehankintaa pitää pystyä joustamaan 
alaspäin ja vastaavasti kylminä talvina ylöspäin. Molemmat tuottivat isoja vaikeuksia.”

– ”Puusähkön tuotannon heikko kannattavuus.”
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Lämpö- ja voimalaitokset 6/6

• Millaisilla toimenpiteillä mielestäsi parhaiten edistettäisiin uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäystä?
– Yhteenveto: poliittisen päätöksenteon pitkäjänteisyys ja verotusratkaisut (3), turpeen palauttaminen uusiutuvaksi energiaksi, metsätiestön parantaminen,  

hiilen polton vähentäminen, puun liikkeelle lähdön tukeminen, poistamalla tuet, polttoaineen tarjonnan lisääminen

• Mitä Työtehoseuran Uusiutuvista Energiaa -hanke voisi tehdä sinun hyväksesi?
– ”Varmasti kehitettävää löytyy vielä polttoaineketjussa.”

– ”Ensiharvennusrästien vaikutus maallemme ja edellä mainitun ilmastonhoitohakkuun perusteet kokonaisuustarkasteluna. Jonkun on syytä olla huolissaan 
tuosta 1 miljoonan hehtaarin puuston rappeutumisesta ja 'ajautumisesta' metsätalouden ulkopuolelle.”
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Lämpöyrittäjät 1/3

Mikä seuraavista parhaiten 
kuvaa asemaasi?

Edustamasi yrityksen 
liikevaihtoluokka euroissa
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Kuinka hyvin seuraavat väitteet vastaavat näkemystäsi bioenergian hankinta- ja toimitusketjujen tilasta 
(vastausten keskiarvo ≤ 2 tai ≥ 4, asteikko 1–5)

Haketus- ja murskauskalustoa on riittävästi: 4,1
Kuljetuskalustoa on riittävästi: 4,6

Yrittäjä
86 %

Asiantuntija
0 %

Toimihenkilö
14 %

Muu
0 %

0-99 999

100 000 - 199 999200 000 - 399 
999

400 000 - 999 
999

1 000 000 - 1 999 999
2 000 000 - 9 

999 999

10 000 000 - 19 999 999
20 000 000 - Ei tiedossa

n = 7

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentynyt 1 14 % 1 14 % 1 14 %

Pysynyt ennallaan 2 29 % 3 43 % 4 57 %

Lisääntynyt 4 57 % 3 43 % 2 29 %

Liikevaihto Tuotemäärä Kannattavuus

Yritystä % Yritystä % Yritystä %

Vähentymään 1 14 % 1 14 % 1 14 %

Pysymään ennallaan 2 29 % 2 29 % 4 57 %

Lisääntymään 4 57 % 3 43 % 2 29 %

Arvioi kolmea edellistä lämmityskautta. Onko liiketoimintasi…

Arvioi kolmea tulevaa lämmityskautta. Tuleeko liiketoimintasi…



Lämpöyrittäjät 2/3

• Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet uusiutuvan energian käytön lisääntymiselle Suomessa?
– ”Pieniä laitoksia syntyy hitaasti

– ”Tukien vähäinen ennustettavuus ja niiden suuri vaikutus kilpailukykyyn.”

– ”Öljyn hinnan kohoamisen loppuminen.”

– ”Lämpölaitoksen kokeminen haitalliseksi naapuriksi."

– ”Erilaiset lämpöpumput ja sähkön alhainen hinta.”

• Mitä kehitettävää on mielestäsi alan rakenteissa, esimerkiksi poliittisissa ohjauskeinoissa tai sääntelyssä?
– ”Vaikuttavuutta voisi pohtia myös pienten laitosten osalta”

– "Lämpölaitoksen sijoituslupien valituskierrokset ja kaavoituksen hitaus”

– ”Kuntien julkinen kilpailutus usein heikolla tasolla ja lopputulosta ohjataan konsultin asettamilla rajoitteilla ja toiveilla.”

– ”Joustavuutta pitää lisätä niin asiakkaiden kilpailutuskäytännöissä kuin myös lämpöyrittäjän toimintamalleissa.”

– Jälkimmäinen edellyttää panostusta laitetekniikan kehittämiseksi siirtokelpoiseksi ja kustannustehokkaammaksi."

– ”Kivihiilen käyttö kiellettävä raskaan öljyn tapaan.”

• Onko käytössäsi tai tiedossasi hyviä käytäntöjä, joiden yleistyminen hyödyttäisi alaa laajemmin?
– ”Kuntien hankintamenettelyä voisi kehittää kokonaistoimitusajatuksella: mitoitus, suunnittelu, toteutus yhtenä kokonaisuutena."

• Löytyykö metsäenergiassa vielä uutta, hyödyntämätöntä biopolttoainetta ja mitkä ovat sen käytön esteet tällä hetkellä?
– ”Kannon paluuta odotetaan.”
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Lämpöyrittäjät 3/3

• Mikä oli paras onnistumisesi kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– ”Laitosten häiriötön toiminta.”

– ”Öljynkäytön osuuden pienentyminen (huollot ja häiriöt)”

– ”Uuden lämpökeskuksen käynnistäminen”

– ”Viimetalven pakkasilla oli riittävästi kuivia peitettyjä puukasoja.”

• Missä asioissa olivat suurimmat haasteet kolmella edellisellä lämmityskaudella?
– ”Kilpailukykyisen polttoaineen hankinta.”

– ”Kilpailutusten raskaus pienyrittäjän kannalta.”

– ”Pankkien nihkeys pienyritysten rahoituksessa.”

– ”Reaalivakuuksien vajaus."

– ”Kaksi kattilavuotoa, yksi linjavuoto.”

• Millaisilla toimenpiteillä mielestäsi parhaiten edistettäisiin uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäystä?
– ”Investointituet, korjuutuet sellaisiksi, että ne suosivat myös pieniä toimijoita.”

– "Pienen kokoluokan laitoksissa tarvitaan investointitukea. Lämpöyrittäjät tarvitsevat rahoitusratkaisuja tai vakuusjärjestelyjä, jotta pankkien kanssa voi saada järkeviä 
sopimuksia lainoista."

– Verotusta kivihiilelle ja sähkölle.

• Mitä Työtehoseuran Uusiutuvista Energiaa -hanke voisi tehdä sinun hyväksesi?
– ”Lämpöyrittäjyyskohteiden kartoitus.”

– ”Pienten laitosten polttoaineen käsittely. Tarvittavien työkoneiden vähentäminen. Polttoainevarastojen kustannustehokkuuden kasvattaminen.”

– ”Ehkä olisi tarpeen selvittää miten eri kattilat kestävät hakkeen polttoa pidemmänpäälle. Kosteus ja musta rauta on huono yhdistelmä. Paljon on hakekattiloita ruostunut jo 
puhki. Ehkä monella laitoksella olisi ulkopuolisen asiantuntijan käynti tarpeen. Tutkittaisiin kierrätyspumppusysteemit, ilmavuodot tuhkaruuvin kautta ym hyötysuhdeasiaa.”
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Lämpöyrittäjien asiakkaat 1/4
Mikä seuraavista parhaiten kuvaa asemaasi? Edustamasi organisaatio
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Kuinka hyvin seuraavat väitteet vastaavat näkemystäsi bioenergian hankinta- ja toimitusketjujen tilasta
(vastausten keskiarvo ≤ 2 tai ≥ 4, asteikko 1–5)

Sopivan lämpöyrittäjän löytäminen edustamani organisaation kohteeseen oli helppoa: 4,6
Lämmöntuotantosopimuksen teko tapahtui sujuvasti: 4,7
Yhteistyö energiantuottajan kanssa on sujuvaa: 4,3
Bioenergian käyttö parantaa merkittävästi edustamani organisaation mainetta ympäristöystävällisenä toimijana: 4,4
Haketusteknologia toimii moitteettomasti: 4,0
Kuljetukseen liittyvä teknologia toimii moitteettomasti: 4,2
Puunhankinnan sertifiointi takaa metsätalouden kestävyyden: 4,0

n = 7

Yrittäjä
43 %

Toimihenkilö
57 %

Yritys
86 %

Kunta tai muu 
julkinen 
toimija
14 %

Laita edustamasi organisaation lämmitysratkaisunvalinnassa 
vaikuttaneet kriteerit tärkeysjärjestykseen

(vastausten keskiarvoihin perustuva järjestys)

1. Energian hinta
2. Energiatuotannon uusiutuvuus
3. Energialähteen kotimaisuus
4. Energian toimitusvarmuus
5. Energiantuotannon helppous
6. Ilmastonmuutoksen hillintä



Lämpöyrittäjien asiakkaat 2/4
• Jos sinulla on tarkennettavaa, tai näkemyksiä jotka eivät edellisessä kohdassa tulleet ilmi, voit kirjoittaa niitä alla olevaan 

tilaan.
– ”Laitoshankinta kannattaa perustaa henkilökohtaisen kontaktin varaan. Luottohenkilö tarjoaa apua hakekattilan kanssa vaikka firma menisi konkurssiin. 

Suurikin toimittaja voi kaatua.”

– ”Kunnan omistaman lämpölaitoksen näkökulmasta oli vähän vaikeaa vastata, koska laitosten käytöstä ja metsähakkeen hankinnasta huolehtii paikallinen 
energiaosuuskunta. Osa kysymyksistä oli heidän toimintaansa kuuluvia.”

• Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet uusiutuvan energian käytön lisääntymiselle Suomessa?
– Yhteenveto: Investointikustannukset (2), rahoitus, varastotilojen tarve, laitteiston huoltotiheys ja toimintavarmuus, hinta, kilpailu maalämmön kanssa

• Millaisilla toimenpiteillä mielestäsi parhaiten edistettäisiin uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäystä?
– Yhteenveto: energiapolitiikka ml. verotus (2), tiedotus, investointikustannusten alentaminen, laitosten toimintavarmuuden lisääminen ja automatisointi
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Lämpöyrittäjien asiakkaat 3/4
• Mitä kehitettävää on mielestäsi alan rakenteissa, esimerkiksi poliittisissa ohjauskeinoissa tai sääntelyssä?

– Yhteenveto: ratkaisuja sääntelyn sijaan, huomioitava kotimaisen energian kerrannaisvaikutukset, monopolien purkaminen, sähkön (lähi)suoramyynnin 
salliminen

• Onko käytössäsi tai tiedossasi hyviä energiakauppaan liittyviä käytäntöjä, joiden yleistyminen hyödyttäisi alaa laajemmin?
– ”Yritysten polttojae pitäisi saada poltettua lähempänä ja vaikka omissa pesissä jos ilmansuodatinjärjestelmät ja uunit saataisiin paremmiksi/tehokkaammiksi.”

– ”Asiakkaan alueella polttoaineen toimittaja hoitaa pihapuiden kaadon puiden hinnalla, eikä siis maksa polttoaineesta mitään. Toimittaja häärii ahkerasti pitkin 
pitäjää. Pitää ymmärtää ottaa haltuun järkevä kokonaisuus. Malli voisi toimia muillakin alueilla. Polttoaine pitää kerätä läheltä, että sen käytössä on 
taloudellista järkeä.”

– ”Meillä on ainakin suhteellisen hyviä kokemuksia siitä, että biolämpölaitoksen metsähakkeen hankinta ja laitosten käyttö on samalla toimijalla. Ainoana 
pulmana on se, että alihankkijan ja yhtiön välinen rajapinta syntyy laitokseen. Ei ehkä aina ymmärretä sitä, että ’lypsävästä lehmästä’ kannattaisi pitää hyvää 
huolta (huollot ja korjaukset ajallaan ja suunnitellusti), vaan toimitaan välinpitämättömästi. Riskinä siis tässä mallissa se, että laitoksen käyttäjä ei ehkä 
riittävästi piittaa laitoksen ylläpidosta, koska se ei ole oma. Tämäkin malli vaatii valvontaa.”
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Lämpöyrittäjien asiakkaat 4/4
• Löytyykö metsäenergiassa vielä uutta, hyödyntämätöntä biopolttoainetta ja mitkä ovat sen käytön esteet tällä hetkellä?

– ”Mäntyöljyä pitäisi käyttää enemmän biopolttoaineena.”

• Mitä Työtehoseuran Uusiutuvista Energiaa -hanke voisi tehdä sinun hyväksesi?
– ”Tarpeen olisi luoda tehokas verkosto, jonka avulla voidaan tilata tarvittavaa energiaa esimerkiksi rakennusten lämmittämiseen, jolloin kilpailutuksessa 

kilpailutetaan vain energian tarve. Toimittaja ratkaisee miten tämän energian tuottaa.”

– ”Lämpölaitosten ennakoivaan ja systemaattiseen huoltoon ja peruskorjaukseen voisi olla tarpeen saada jotain toimintamalleja tai oppaita. Pienissä 
biolämpölaitoksissa tiettävästi kovin usein toimitaan niin, että vasta sitten korjataan kun jokin paikka hajoaa.”
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