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1

Johdanto

Energiapuuta käytettiin Suomessa v. 2019 noin 20,5 miljoonaa m3. Määrä jatkoi kasvuaan neljättä vuotta peräkkäin rikkoen taas uuden ennätyksen puupohjaisten polttoaineiden käytössä. Kokonaismäärästä metsähakkeen osuus oli noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä, eli noin 37 prosenttia kaikesta puupolttoaineesta. Metsähaketta käytetään sähkön ja
lämmön yhteistuotannossa, tai pelkästään lämmöntuotannossa. Vuonna 2019 lämmöntuotantoa saatiin kasvatettua metsähakkeella peräti kuusi prosenttia. (Luonnonvarakeskus 2020.)
Puupohjaisten polttoaineiden käytön lisääntyessä niiden käytön kannattavuus nousee
enemmän esiin, minkä takia sitä on seurattava jatkuvasti. Kun puupolttoaineita käytetään yhä enemmän suurempien kokonaisuuksien lämmöntuotantoon, tarvitaan myös
enemmän lämpölaitoksia. Kannattavuuden raja lämpölaitoksien lukumäärää pohdittaessa on kuitenkin määritettävä jollekin tasolle, joten on tärkeää tiedostaa lämpölaitoksen
perustamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten myös lämpölaitoksen hyödyt. Vaihtoehtona lämpölaitoksen perustamiselle on keskittyä polttoaineen laadun parantamiseen.
Laadukkaalla polttoaineella voidaan tuottaa enemmän energiaa nykyisissä lämpölaitoksissa, jolloin uusien laitosten perustamistarve on pienempi.
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan metsähakkeesta muodostuvia kustannuksia KontioEnergia Osuuskunnalle. Tulosten pohjalta tehdään kannattavuuslaskentaa ja pyritään
kehittämään toimintaa. Tutkimus keskittyy käsittelemään yrityksen näkökulmaa metsähakkeen käsittelyketjun osalta, koska tarkoituksena on ennen kaikkea luoda selkeä pohja vastaavien asioiden selvittämiseen tulevaisuudessa puupolttoaineiden käytön muuttuessa. Tavoitteena on myös löytää mahdollisia kehittämiskohteita käsittelyketjusta ja
luoda jokin ratkaisu ongelman korjaamiseksi. Yksittäisten vaiheiden vaikutus hakkeen
laatuun ja kustannuksiin voidaan havaita vertailemalla useiden hake-erien käsittelyketjuja, sekä laskemalla niistä keskenään verrannollisia lukuja.
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2

Suomen energia- ja ilmastostrategia

Suomessa tavoitellaan hiilineutraalia yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä (Valtioneuvoston
selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 2016, 4). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on asetettava erilaisia välitavoitteita, jotka ohjaavat kokonaisuutta haluttuun suuntaan. Asetettuja tavoitteita 2020-luvulle ovat esimerkiksi hiilenkäytöstä luopuminen energiantuotannossa sekä uusiutuvien polttoaineiden osuuden
nostaminen 40 %:iin (Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 2016, 12). Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sisältää ehdotuksia ja linjauksia liittyen vuoden 2030 tavoitteisiin sekä vuoden 2050 tavoitteeseen
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 % (Maa- ja metsätalousministeriö 2020.)
Uusiutuvan energian käyttöä lisätään vuosittain teollisuudessa ja liikenteessä. Suomen
tavoite uusiutuvan energian osuuteen loppukulutuksesta on yli 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että fossiilisia polttoaineita, kuten esimerkiksi öljyä on korvattava uusiutuvilla polttoaineilla. Samaan aikaan Suomessa pyritään kasvattamaan
energiaomavaraisuutta, jolloin fossiilisen polttoaineen tuonti ja käyttö saadaan minimoitua. Edellä mainitut asiat edellyttävät energiajärjestelmän muutosta ja uusia investointeja, mikä puolestaan vaatii huolellista suunnittelua ja kannattavuuden seurantaa. Kun
suunnittelun ja kannattavuuden merkitys pidetään koko ajan mielessä, saadaan kehitettyä kasvun edellytyksiä tukevaa energia- ja ilmastopolitiikkaa. (Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 2016, 4.)
Verotuksella ja tukijärjestelmillä on tärkeä rooli edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa ja puupohjaisen energian kasvun varmistamisessa. Sähkön ja lämmön tuotannossa pyritään käyttämään pääasiassa metsähaketta ja muita metsäteollisuuden sivutuotteita. Niiden käyttö kuluttajien keskuudessa lisääntyy silloin, kun fossiilisten
polttoaineiden verotusta säädetään metsähakkeen eduksi tai puupolttoaineisiin myönnetään enemmän tukia. Tukien määrä on riippuvainen verotuksen tasosta, koska molempien tavoitteena on edesauttaa puupolttoaineiden käytön kasvamista. Tukijärjestelmän
avulla voidaan lisäksi parantaa metsähakkeen kustannustehokkuutta ja toimitusketjua.
(Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
2016, 19–20.)

7

3

Metsäenergia Suomessa

3.1

Metsäenergia yleisesti

Metsäenergialla tarkoitetaan kaikkea metsästä saatavaa puupohjaista energiaa, jota saadaan esimerkiksi hakkuutähteistä ja metsäteollisuuden sivutuotteista (Stora Enso Metsä
2020). Energiapuulla sen sijaan tarkoitetaan uudistushakkuun yhteydessä metsään jääviä
hakkuutähteitä, esimerkiksi latvuksia, oksia, kantoja ja neulasia (Äijälä, Koistinen,
Sved, Vanhatalo & Väisänen 2014, 109). Lisäksi polttopuuta käytetään vuosittain yli 5
miljoonaa m3 pientalojen ja maatilojen lämmitykseen (Hakkila 2004, 3). Suurimmaksi
osaksi metsäenergiaa tuotetaan hakkuutähteistä, mutta sitä voidaan tuottaa myös esimerkiksi taimikonhoidon yhteydessä korjatusta energiapuusta. Taimikonhoidon yhteydessä korjattu energiapuu ei tarkoita sitä, että taimikkoa on laiminlyöty metsänhoidollisesti, vaan sitä on kasvatettu hieman tiheämpänä (Fredriksson 2008, 428). Jotta
energiapuuta voidaan käyttää polttoaineena tuotantolaitoksissa, sen täytyy olla polttoaineeksi soveltuvassa muodossa. Yleisin energiapuun käyttömuoto on metsähake.
Metsähakkeella tarkoitetaan hakkurilla tehtyä puupolttoainetta, jota voidaan valmistaa
kokonaisista puista tai puun osista. Kokopuuhakkeeksi kutsutaan nimensä mukaisesti
karsimattomasta puusta valmistettua haketta ja rankapuuhakkeeksi karsitusta rangasta
valmistettua haketta. Kokopuuhakkeen lisäksi haketta tehdään myös hakkuutähteistä,
joilla tarkoitetaan latvuksia, oksia, raivauspuuta ja kantoja. (Alakangas, Hurskainen,
Laatikainen-Luntama & Korhonen 2016, 66.) Hakkeen käyttö polttoaineena perustuu
siihen, että sitä voidaan polttaa uuneissa ja siten tuottaa sähköä tai lämpöä.
Metsähakkeen tuotanto vaikuttaa positiivisella tavalla etenkin uusiutuvan energian käyttöön, mutta myös maisema- ja virkistysarvoihin. Pois korjattavat hakkuutähteet helpottavat liikkumista sekä parantavat näkyvyyttä ja sitä kautta varsinkin maaseudun elinvoimaisuudessa nähdään positiivisia muutoksia. (Hakkila 2004, 87.) Lisäksi
työllisyyden lisääntyminen haja-asutusalueilla lisääntyy samassa suhteessa, kun metsätöiden määrä lisääntyy. Esimerkiksi maaseudulla tämä nähdään suurena mahdollisuutena, mutta ihmisten kiinnostuksen ylläpitämiseksi alaa kohtaan hakkeen tuotanto on pidettävä kannattavana. (Hakkila 2004, 90.)
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Metsähakkeen tuotantoon liittyy kuitenkin sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat alan kehittymiseen negatiivisella tavalla. Suurimpana tekijänä voidaan mainita energiapuun
korjuun vaikutukset metsien kasvuun. Kun metsästä korjataan energiapuuta, sen ravinnetasapaino muuttuu ja tämän seurauksena puiden kasvu hidastuu. (Hakkila 2004, 88.)
Lisäksi lämpö- ja voimalaitokset pystyvät maksamaan hakkeesta tiettyä hintaa pitääkseen toimintansa kannattavana, mutta metsänomistajalle maksettava hinta on sen verran
alhainen, että yhteisymmärryksen löytyminen voi olla haastavaa.
Metsäenergian arvostus on kasvanut 2000-luvulla niin paljon, että sen tuotannosta odotetaan muodostuvan rutiini metsätaloudessa ja -suunnittelussa. Metsäenergian ympärille
on syntynyt paljon uutta liiketoimintaa, koska alan kasvun rajoitukset ovat pienentyneet
ja metsähakkeen potentiaaliin polttoaineena uskotaan entistä enemmän. Vaikka energiapuun korjuu aiheuttaakin ravinnehävikkiä metsässä, on sen ehkäisemiseksi tehtävä laajempia tutkimuksia ja pyrittävä soveltamaan tutkimustuloksia sellaisiin toimintamalleihin, joilla ravinteita säästetään energiapuun korjuusta huolimatta. (Hakkila 2004, 99–
100.)

3.2

Metsäenergian käytön merkitys ja tavoitteet

Metsäenergian merkitys Suomessa on todella suuri kansantalouden näkökulmasta, sillä
Suomi on yksi maailman metsäisimmistä maista (Suomen metsäkeskus 2015). Metsäenergian käytön lisäämisellä halutaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, joten
uusiutuvaan energiaan panostetaan Suomessa ja yleisesti maailmalla entistä enemmän.
Suomen metsäkeskuksen (2015) uutisen mukaan hyvä esimerkki metsäbiotalouden kasvusta löytyy Pohjois-Karjalasta, jossa maakunnan kokonaisenergiantarpeesta voidaan
tuottaa jopa 67 % uusiutuvalla energialla. Laajemmin tarkasteltuna uusiutuvan energian
käyttöä halutaan nostaa Euroopassa 27 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Vastaava tavoite
Pohjois-Karjalassa on 80 %. Metsäenergia on siis ajankohtainen asia missä tahansa mittakaavassa, olipa kyseessä sitten Eurooppa tai pieni paikkakunta.
Energiapuun käyttö vaikuttaa metsän hiilitasapainoon positiivisesti, koska puu on koettu
hiilineutraaliksi polttoaineeksi ja energiapuulla on uskottu olevan vaikutusta puuston
kasvun lisääntymiseen (Kärkkäinen, Kurttila & Salminen 2014, 11). Harvennetun nuoren metsikön hiilensidonta nousee nopeasti samalle tasolle harventamattoman metsikön
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kanssa, joten energiapuun korjuun vaikutus hiilinieluun on melko vähäistä (Pukkala
2016). Energiapuun korjuun vaikutus puuston kasvuun korostuu silloin, kun nuorista
kasvatusmetsiköistä ei ole pienen runkokoon takia kannattavaa korjata ainespuuta, mutta metsikössä on tarpeen tehdä harvennusta.
Sen lisäksi, että energiapuun korjuulla on positiivisia vaikutuksia ilmastoon ja puuston
kasvuun, se parantaa muitakin metsän käytön arvoja. Uudistushakkuukohteilta metsään
jäävä latvusmassa tai nuoren metsänhoidossa metsään jäävä rankapuu vaikeuttaa liikkumista ja alentaa maisema-arvoa, joten näihin asioihin energiapuun korjuulla voidaan
vaikuttaa ja samalla siitä saadaan uutta raaka-ainetta energiantuotantoon.
Kasvava energiapuun käyttö näkyy myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta energiapuun
kysynnän kasvamisena, mikä vaikuttaa suoraan energiapuun hintaan. Parempi hinta saa
metsänomistajat myymään hakkuualueidensa hakkuutähteet tai nuorten metsien harvennuskertymät energiapuukäyttöön. (Kärkkäinen ym. 2014, 13.) Kysynnän kasvun seuraus
näkyy myös työllisyydessä, koska yhä useampi yrittäjä työllistää itsensä metsäsektorille
ajatellen työmenetelmien, kaluston ja logistiikan luovan varman työllistymisen (Kärkkäinen ym. 2014, 14).

3.3

Energiapuun korjuun mahdollisuudet

Energiapuun korjuumahdollisuuksien arvioinnissa on otettava huomioon kaikki mahdollinen puuaines, johon kuuluvat kaikki harvennusten ja ainespuun korjuun yhteydessä
metsään jäävät hakkuutähteet ja hukkarunkopuu (Anttila, Nivala, Laitila, Flyktman,
Salminen & Nivala 2014, 5). Teoreettiseen korjuupotentiaaliin vaikuttavat monet tekniset, taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset tekijät, joita on arvioitava yksitellen vaikutusten osalta (Hakkila 2004, 35).
Energiapuun korjuupotentiaali on Fredrikssonin (2008, 429) teoksen mukaan suurin
nuorten metsien energiapuulla, ollen noin 6,9 miljoonaa m3 vuodessa. Latvusmassan
korjuupotentiaali puolestaan on hieman pienempi, noin 6,5 miljoonaa m3 vuodessa. Ainespuun ja hakkuutähteiden lisäksi myös kantojen korjuupotentiaali on noin 2,5 miljoonaa m3. (Fredriksson 2008, 429.) Luonnonvarakeskuksen (2020) artikkelin mukaan metsähakkeen käyttö Suomessa oli vuonna 2019 7,5 miljoonaa m3, joten tästä voidaan
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päätellä maksimaalisen korjuupotentiaalin hyödyntämiseen olevan vielä matkaa siitäkin
huolimatta, että kantojen korjuu energiapuuksi on nykypäivänä melko harvinaista. Uusiutuvan energian käytön kasvun edellytys on suurempi energiapuun määrä, joten tilastot tukevat energiapuun korjuiden lisäämistä.
Energiapuun korjuu vaatii Suomessa arviolta 1000 työkonetta, kun otetaan huomioon
kaikki koneet hakkuukoneista kaivinkoneisiin (Fredriksson 2008, 433–434). Tarvittavan
kaluston määrästä voi päätellä, kuinka paljon energiapuun korjuu työllistää ihmisiä korjuun eri vaiheisiin. Tekniikan kehittyessä myös toimintatavat ja menetelmät kehittyvät
parempaan suuntaan. Aikaisemmin käytetyin menetelmä oli haketus palstalla, mutta
tienvarsi- ja käyttöpaikkahaketus tai -murskaus on ottanut yhä suuremman roolin haketusmenetelmiä tarkasteltaessa. (Fredriksson 2008, 434.)

3.4

Energiapuun korjuun hyödyt ja haitat

Energiapuun korjuuseen liittyy paljon huomioitavaa ja korjuun suunnittelussa on kannattavaa arvioida sen vaikutuksia metsän tilaan jatkossa. Erityisesti kuusikoissa energiapuun korjuuta tulee miettiä erityisen tarkasti, koska korjuun seurauksena ravinteiden
määrä vähenee ja sitä kautta puuston kasvu pienenee, ja tällöin voi ilmetä mahdollisia
kasvuhäiriöitä (Äijälä ym. 2014, 109). Kokonaisuutta ajatellen energiapuun korjuuta pidetään positiivisena asiana, koska ravinteiden vähenemisen seurauksena tapahtuvan
puuntuotoksen alenemisen ajatellaan olevan estettävissä noudattamalla metsänhoidon
suosituksia (Fredriksson 2008, 431). Metsänhoidon suosituksissa korjaamatta jätettävän
latvusmassan osuuden suositellaan olevan noin 30 % kokonaismäärästä. Ravinnepuutoksia voidaan myös korvata lannoituksella. (Äijälä ym. 2014, 113–114.)
Energiapuun korjuu soveltuu hoidetuille tai hoitamattomille korjuukohteille. Korjuun
toteutus uudistushakkuukohteilla on helpompaa ja metsikön laadun kannalta turvallisempaa verrattuna harvennuskohteisiin, koska mahdolliset korjuuvauriot syntyvät pääasiassa maastoon, eikä puustoon niin kuin harvennuskohteilla. Lisäksi energiapuun korjuu

helpottaa

metsän

uudistamista

merkittävästi

tuottaen

samalla

lisätuloja

metsänomistajalle ja parantaen virkistyskäytön arvoja. (Äijälä ym. 2014 (111–112.)
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Energiapuun korjuuta voidaan pitää yksinkertaisena toimenpiteenä, mutta todellisuudessa kyseiset korjuut ovat vaativampia ja aiheuttavat usein harvennuksen laadun alenemista (Fredriksson 2008, 431). Haittapuolena energiapuun korjuussa onkin ravinteiden vähenemisen lisäksi suuri korjuuvaurioriski ja pieniläpimittaisen lahopuun määrän
väheneminen, mikä vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Energiapuun korjuu myös
lisää tarvetta liikkua korjuukohteella koneilla, joten korjuuvaurioiden muodostuminen
maastoon on todennäköisempää. (Äijälä ym. 2014, 111–112.)

3.5

Energiapuun mittaus

Mittauslainsäädännön piirissä tapahtuvaan energiapuun mittaukseen tarvitaan monia erilaisia tunnuslukuja. Yleisimpiä mitattavia tunnuslukuja ovat energiasisällön (MWh) lisäksi tilavuus (m3, i-m3) ja massa (kg). Mittaustulokset ilmoitetaan aina tarkoituksenmukaisella tunnusluvulla. (Lindblad, Äijälä & Koistinen 2013, 5–6.) Tunnuslukujen
avulla voidaan laskea esimerkiksi kannattavuutta ja esittää tuloksia suurempina kokonaisuuksina käyttämällä virallisia laskentakaavoja ja luotettavaa laskentaohjelmistoa.
Mittauksia voidaan tehdä myös laatuohjeisiin ja standardeihin perustuen (Lindblad ym.
2013, 6). Jos kuitenkin energiapuun määrästä, laadusta ja hinnasta sovitaan ilman mittausta, ei silloin noudateta mittauslainsäädäntöä. Mittauslainsäädännön noudattamatta jättäminen ei ole lainvastaista, mutta silloin ei voida käyttää virallisia mittauksia. (Lindblad ym. 2014, 7.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi ostaa jonkin
tienvarressa olevan energiapuukasan tietyllä hinnalla tekemättä mittauksia, jolloin energiapuusta saatavan energian ja siitä maksettavan korvauksen suhde vaihtelee. Maksettavan rahasumman määrittämisessä voidaan käyttää esimerkiksi runkopuun tilavuutta tai
korjuukohteen pinta-alaa.
Ensisijaisesti energiapuun mittaukseen käytetään tuoretiheysarvoja, joissa energiapuun
kiintotilavuus lasketaan määrittämällä energiapuun tuorepainon ja mitatun tilavuuden
suhde (kg/m3) (Lindblad & Korri 2014, 8). Korjuukaluston kuormainvaakojen avulla
saadaan mittauserän paino laskemalla kourataakkojen painot yhteen (Lindblad ym.
2014, 8). Kun mittauserän paino jaetaan tuoretiheysluvulla, saadaan lopputuloksena mittauserän kiintotilavuus.
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Tuoretiheysluku ei kuitenkaan ole aina sama, vaan se vaihtelee osittain maantieteellisen
sijainnin mukaan, mutta suurimmat vaihtelut johtuvat kuivumiskauden pituudesta ja nopeudesta. Pohjoisella alueella tuoretiheysluvut ovat suhteessa suurempia eteläisiin alueisiin verrattuna, koska kuivumiskausi alkaa pohjoisessa myöhemmin ja puuaines kuivuu
hitaammin. (Lindblad ym. 2013, 9–13.) 600 kg/m3 tuoretiheyteen ja alle 40 kosteusprosenttiin pääseminen vaati Lindbladin ym. (2014, 11) raportissa olevien taulukoiden mukaan Lapissa 20 vuorokautta pidemmän kuivatusajan verrattuna Etelä-Suomeen. Mittauserien kosteuksien vaihdellessa on tärkeää käyttää sellaista lukua, jossa veden paino on
huomioitu ja energiapuun kiintotilavuuden määritys on tarkempi.
Massan avulla tehtävää mittausta voidaan tehdä myös punnitsemalla kuljetusauto kuorman kanssa erillisellä vaa’alla tai korjuukaluston kuormainvaakaa käyttäen (Lindblad
ym. 2014, 7–8). Ajoneuvon punnituksessa yrityksellä tulee kuitenkin olla käytössään
vaaka, johon ajoneuvo voidaan ajaa punnitusta varten. Tästä syystä monessa pienemmässä yrityksessä tämä vaihtoehto ei ole kannattava. Ajoneuvon punnitukseen verrattuna korjuukaluston kuormainvaa’an käyttäminen on yleisempää pienempien yritysten
keskuudessa, koska usein energiapuun korjuu tehdään ulkopuolisen yrittäjän toimesta,
eikä se näin ollen aiheuta energiapuuta käyttävälle yritykselle lisäinvestointeja tai kustannuksia.
Metsähakkeen mittauksessa voidaan käyttää myös kehystilavuutta, joka voidaan muuttaa tilavuuskertoimella kiintotilavuudeksi. Kehystilavuus voidaan laskea, kun tiedetään
kuormatilan pituus, leveys ja korkeus. Kiintotilavuuden laskentaan tarvitaan kiintotilavuusprosentti, joka muodostuu olosuhteiden ja energiapuun ominaisuuksien perustella.
(Lindblad ym. 2014, 19.) Yleisellä tasolla kiintotilavuusprosenttina voidaan käyttää lukua 0,40, mikäli mittauserä poikkeaa määritetyistä luokituksista. Tarvittaessa kiintotilavuus voidaan muuttaa kehystilavuudeksi käyttämällä arvoa 2,50. (Lindblad ym. 2013,
20.)
Kehystilavuuden pohjalta tehtävää kiintotilavuuden mittausta voidaan käyttää myös pinomittauksessa, jossa pituus, leveys ja korkeus määritetään kuorman sijaan energiapuukasalle ja niiden tulo kerrotaan kiintotilavuusprosentilla. Erona pinomittauksessa on se,
että koska energiapuukasan mitat eivät ole tasaisia, tilavuus joudutaan laskemaan osissa.
Tällöin energiapuukasan tilavuus määritetään siten, että kasa jaetaan noin 2 metrin pi-
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tuisiin osiin ja jokaiselle osalle lasketaan tilavuus. Yhteenlaskettuna osien tilavuudet
muodostavat energiapuukasan kokonaistilavuuden. (Lindblad ym. 2014, 19–20.)
Pinomittauksesta voidaan olla montaa mieltä sen ollessa todella käytetty mittausmenetelmistä, mutta samalla muodostaen suuret epätarkkuudet tuloksiin. Vaikka tarkimmat ja
edullisimmat mittaukset saadaan Marjomaan ja Pietarisen (1994, 2) tutkimuksen mukaan tehtaalta, ei kaikilla yrityksillä ole välttämättä sellaiseen mahdollisuutta. Lisäksi
joillekin yrityksille riittävä mittaustarkkuus saavutetaan pinomittauksella, ja jos yrityksen toimiala käsittelee nimenomaan energiapuun korjuuta, voidaan kuormainvaakojakin
käyttää.
Energiasisältöä ja tilavuutta kuvaavien tunnuslukujen mittaamiseen tarvitaan kuitenkin
monia muita tunnuslukuja, jotka eivät välttämättä näy lopputuloksen tarkastelun yhteydessä. Tällaisia tunnuslukuja ovat esimerkiksi kosteus (%), irtotiheys (kg/i-m3), tehollinen lämpöarvo (MJ/kg) sekä energiatiheys (MWh/i-m3). Nämä ovat kuitenkin ratkaisevassa roolissa luotettavien tulosten muodostamisessa. Jokaiselle tunnusluvulle on
olemassa oma laskukaavansa, ja edellä mainittuja tunnuksia käytetään vuoron perään eri
laskukaavoissa. Esimerkiksi tehollisen lämpöarvon laskentaan tarvitaan kosteusprosentti
samoin kuin irtotiheyden laskennassa. Energiatiheyden laskennassa puolestaan tarvitaan
kosteusprosentti ja irtotiheys, joten yksittäisillä tunnusluvuilla on suuri merkitys luotettavien tulosten muodostumisessa. Peisan, Naukkarisen ja Jaatisen (2014, 49–53) laatimassa puupolttoaineiden laatuohjeessa on kuvattu selkeästi edellä mainittujen tunnuslukujen laskentakaavat, joista on nähtävissä eri tunnuslukujen merkityksen toisen
tunnusluvun laskemiseen.

4

Lämpöyrittäjyys

4.1

Tilastotietoa lämpöyrittäjyydestä

Vuoden 2020 loppuun mennessä lämpöyrittäjäkohteiden määrä kasvoi Suomessa 36
kohteella edellisvuoteen verrattuna nostaen kokonaismäärän 648 kohteeseen (Piekkala
& Antturi, 2021, 3). Lämpöyritysten ja -laitosten määrässä tapahtui siis pientä kasvua
vuoteen 2019 nähden, jolloin Suomessa oli 300 lämpöyritystä, joiden hoitamia lämpöyrityskohteita oli yhteensä 612. Yleisesti lämpöyrityskohteiden määrä on kasvanut

14

paljon 2000-luvulla; esimerkiksi vuonna 2001 kohteiden määrä oli vain reilut 100 kappaletta. (Motiva 2021.) Noin kaksi kolmasosaa lämpöyrittäjien tuottamasta lämpöenergiasta tuotetaan osuuskuntaa- tai osakeyhtiömuotoisilla lämpöyrityksillä, joten aluelämpölaitoksilla on suuri merkitys lämmöntuotannossa (Fredriksson 2008, 433).
Lämpöyrityskohteiden määrän kasvu on seurausta puun energiakäytön kasvusta. Lämpöyrityskohteista vastaavat lämpöyritykset ovat usein paikallisia yrittäjiä, joille raakaaine hankitaan pieneltä alueelta ja tuotettua energiaa hyödynnetään samalla alueella.
Tällä tavoin voidaan kehittää paikallista lämpöliiketoimintaa ja parantaa alueen kehitystä. (Motiva 2021.)
Työtehoseuran selvitysten mukaan lämpöyrittäjyyttä voidaan pitää kannattavana liiketoimintana tänä päivänä, koska liiketoiminnan vakavaraisuus on jatkanut kasvuaan koko
ajan (Bioenergia.fi 2021). Tämä kertoo rahoituksen riittävyydestä voitollisen toiminnan
ylläpitämiseksi. Voitollisen toiminnan perustana on helppous ja edullisuus asiakkaan
näkökulmasta, ja koska lämpöyrittäjyydessä kulurakenne on pieni, se mahdollistaa edullisen hinnan samalla tukien paikallista taloutta ja luoden uusia työpaikkoja (Bioenergia.fi 2021).

4.2

Kuvaus lämpölaitoksesta

Lämpölaitoksella tarkoitetaan laitosta, jonka tehtävänä on tuottaa lämpöä suuremmassa
mittakaavassa verrattuna esimerkiksi omakotitalon lämmöntuotantoon. Laitoksien koko
vaihtelee melko paljon käyttökohteen mukaan, eli suurempi alue vaatii suuremman
lämpölaitoksen tai vastaavasti monta pienempää. Lämpölaitos tuottaa pelkästään lämpöä, joten sitä ei pidä sekoittaa CHP-laitokseen, jolla tuotetaan lämmön lisäksi myös
sähköä. Lämpölaitoksen toiminta perustuu siihen, että puupolttoainetta poltetaan ja siitä
syntyvä lämpö siirretään veteen ja höyryyn ja edelleen lämmitysverkostoon (Pursiainen
2016, 11).

4.3

Kannattavuuslaskennan merkitys

Suomessa tehdään koko ajan töitä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Uusiutuvan
energian käytölle ja tuotannolle asetetaan erilaisia tavoitteita, joiden avulla fossiilisten
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polttoaineiden osuutta saadaan pienennettyä. Motivan (2020) sivuilta löytyvässä artikkelissa uusiutuvan energian käytöstä Suomessa kerrotaan uusiutuvien energianlähteiden
käytön vuonna 2018 kasvaneen 3 %, jolla oli 1 %:n vaikutus energian kokonaiskulutukseen. Metsähakkeen lämpö- ja voimalaitoskäyttö kasvoi vuonna 2019 kaksi prosenttia
vuodesta 2018 (Luonnonvarakeskus 2020). Kun kasvua tapahtuu vuosittain, vaaditaan
myös erilaisia toimia kannattavan kasvun edistämiseksi.
Ilmastotekoja tehdään jatkuvasti, ja yksi niistä on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla polttoaineilla. Ilmastonmuutos voi lisätä uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia, mutta samalla heikentää tuotantovarmuutta (Ilmasto-opas 2020).
Kun uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvaa, on mietittävä nykyisten energiantuotantoratkaisujen riittävyyttä sekä varmistettava energian saatavuus.
Tuotannosta löytyy melko usein sellaisia tekijöitä, joita kehittämällä nykyisten ratkaisujen toimivuus voidaan venyttää äärimmilleen energiankulutuksen kasvaessa. Lämpölaitoksien lämmöntuottokapasiteetti on kuitenkin rajallinen, jota voidaan kasvattaa päivittämällä lämpölaitoksen laitteisto suurempaan. Tässä vaiheessa on tiedostettava
mahdollisten investointien kannattavuus, ja parhaimmillaan kannattavuuslaskennalla
voidaan ennustaa investointien ajankohtaa. Tarpeeksi suurilla uusiutuvan energian käytön muutoksilla lisäinvestoinnit voivat olla suuriakin, jopa lämpölaitoksen kokoisia.
Lämpölaitosinvestointeihin toki on omat kannattavuuslaskelmansa, mutta kokoaikainen
kannattavuuslaskenta edesauttaa päätöksentekoa ja suunnittelua.

4.4

Kannattavuuden mittarit lämpöyrittäjyydessä

Lämpöyrityksen kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi energiapuun korjuun kustannukset sekä hakkeesta saatavan energian määrä. Yrityksen tavoitteena on tehdä voittoa,
ja lämpöyrittäjyydessä sitä tehdään myymällä lämpöenergiaa. Lämpöenergian myynnin
kannattavuus riippuu siitä, kuinka paljon lämmön tuottaminen on aiheuttanut yritykselle
kustannuksia ja kuinka paljon lämpöenergiasta maksetaan. Energiapuuketjuun liittyy
monia tekijöitä, joiden vaikutukset kannattavuuteen ovat merkittävät, ja siksi niitä on
pystyttävä tunnistamaan tarpeeksi ajoissa.
Energiapuun korjuun kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi korjuukalusto ja puun koko. Oikeanlaisella korjuukalustolla työ on nopeampaa ja maastovaurioiden riski vähenee
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varsinkin harvennuskohteilla, joilla jäljelle jäävän puuston huomioiminen energiapuun
korjuussa on hankalampaa liian isolla hakkuukoneella. Vastaavasti liian pienellä hakkuukoneella järeämmät puut luovat korjuuseen ongelmia, joten kustannustehokkainta on
mitoittaa korjuukalusto parhaiten soveltuvaksi jokaiselle korjuukohteelle.
Toimitusvarmuus on yrityksen kannalta merkittävä tekijä, koska se vahvistaa asiakkuussuhteita ja jopa lisää asiakkaiden määrää. Korjuun ajoittaminen keliolosuhteisiin nähden
sopivaan aikaan parantaa hakkeen toimitusvarmuutta toimittajan ja loppukäyttäjän välillä (Laitila, Leinonen, Flyktman, Virkkunen & Asikainen 2010, 43–44). Toimitusvarmuuden lisäksi hakkeen laatu on ratkaisevassa roolissa energiapuusta tuotetun lämmön
määrässä, joten siihen on kiinnitettävä huomiota jo korjuun aikana.
Sääolosuhteet ja energiapuun tavaralaji vaikuttavat hakkeen ominaisuuksiin, mutta korjuun aikana parhaiten voidaan keskittyä hakkeen kosteuden minimointiin. Yksi tärkeimmistä energiapuun kuivuuteen vaikuttavista tekijöistä on varastopaikan sijainti. Varastopaikan tekeminen aukealle, aurinkoiselle ja tuuliselle paikalle edesauttaa
energiapuun kuivumista parantaen samalla energiasisältöä. Lisäksi oikeaoppisella energiapuukasan tekemisellä voidaan vähentää kasaan kertyvää kosteutta ja epäpuhtauksia.
(Bioenergianeuvoja.fi 2021.)
Jahkosen & Ikosen (2014) tutkimuksessa on tutkittu Pohjois-Karjalan alueella toimivien
energiantuottajien näkemyksiä hakkeen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tuloksena esiin
nousi energiapuun käsittelyketjun alkupää, johon kuuluu energiapuun korjuun ja metsäkuljetuksen lisäksi varastointi. Energiapuun korjuu ja metsäkuljetus vaikuttavat hakkeen
puhtauteen ja varastointi kosteuteen, mutta mentäessä kohti käsittelyketjun loppupäätä
mahdollisuudet vaikuttaa laatuun pienenevät. (Jahkonen ym. 2014, 13–17.)
Korjuuajankohdalla on myös vaikutusta hakkeen kosteusprosenttiin, koska hakkeen
kuivumisaika riippuu sääolosuhteista. Hillin (2017) julkaisussa on tutkittu korjuuajankohdan vaikutusta hakkeen kuivumisaikaan, ja tuloksena on todettu kuivumisen olevan
nopeampaa kevät- ja kesäkuukausina verrattuna syys- ja talvikuukausiin johtuen lämpötilasta. Lämpötila vaikuttaa ilmankosteuteen ja talvella se on selkeästi pienempi kuin
kesällä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pitkien pakkasjaksojen aikana tuuli voi
kuivattaa energiapuuta lähes yhtä hyvin kuin kesällä.
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Mitä suurempi kosteusprosentti hakkeella on, sitä enemmän vaaditaan kuljetuksia hakeauton painorajoitusten tullessa vastaan. Jokainen kuljetus aiheuttaa yritykselle lisää kustannuksia pienentäen voittoa, joten ei ole kannattavaa kuljettaa vettä, vaan haketta. Kuljetusmatkan pidentyessä veden määrän vaikutukset kuljetuskustannuksiin lisääntyvät
entistä enemmän (Hakkila 2004, 68). Kosteuteen voidaan vaikuttaa energiapuukasan
huolellisella suojaamisella heti korjuun jälkeen, jotta kuivatusjakson aikana satava vesi
tai lumi ei pääse sitoutumaan energiapuuhun. Kasan suojaaminen korjuun yhteydessä on
melko nopea vaihe, mutta sillä on suuri vaikutus lämpöenergian tuotantoketjun loppupäähän. Parempi hakkeen energiasisältö mahdollistaa sen, että tietyn lämpölaitoksen
tarvittava energiantuotanto voidaan toteuttaa pienemmällä määrällä polttoainetta.

4.5

Kannattavuuden määritys lämpöarvoon ja energiatiheyteen perustuen

Hakkeen kosteusprosentti vaikuttaa kuljetuskustannusten lisäksi polttoaineen energiamäärään, mikä on lämpöyrittäjyyden kannalta yksi tärkeimmistä tunnuksista. Veden
määrä hakkeessa alentaa lämpöarvoa, jolloin sitä ei voida hyödyntää kokonaan polton
yhteydessä. Pienemmissä lämpölaitoksissa polton hyötysuhde voi olla ratkaisevassa
roolissa uusien investointien tekemisessä, koska epätäydellinen palaminen heikentää
energiatehokkuutta ja aiheuttaa päästöjä. (Hakkila 2004, 68.) Lämpöyrityksen kannalta
energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat lämmöntuotannon ohella tärkeitä tavoitteita ja kannattava toiminta edellyttää kaikkien näiden kolmen yhdistelmää.
Hakkeen lämpöarvon ja energiatiheyden määrittäminen on mahdollista tehdä analysoimalla polttoainetta, mutta varsinkaan pienemmillä lämpöyrityksillä sellaiseen ei ole
välttämättä mahdollisuutta. Tästä syystä pienemmät lämpöyritykset voivat käyttää ulkopuolista toimijaa haketoimituksista otettujen kokoomanäytteiden energiaominaisuuksien
analysointiin (Pohjoispää 2012, 18). Lämpöarvon määrittäminen edellyttää myös hakkeen kosteuden analysointia, koska näytteen sisältämän veden ollessa suurempi lämpöarvo on alhaisempi.
Kosteuden lisäksi saapumistilaisen tehollisen lämpöarvon määrittämiseen tarvitaan kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo, joka saadaan laskettua muunnoskaavalla kalorimetrisen, eli ylemmän lämpöarvon määrittämisen jälkeen. Kalorimetrisellä, eli ylemmällä
lämpöarvolla tarkoitetaan lämpöenergian määrää poltettavaa massayksikköä kohden,
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joka vapautuu polttoaineen palaessa täydellisesti (Alakangas ym. 2016, 28). Alempi, eli
kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo saadaan vähentämällä kalorimetrisestä lämpöarvosta
polttoaineen sisältämän vedyn ja vesihöyryn haihduttamiseen kuluva lämpömäärä (Pohjoispää 2012, 18–19). Kun kuiva-aineen teholliseen lämpöarvoon sisällytetään hakkeen
kosteus, saadaan tuloksena saapumistilainen lämpöarvo.
Energiatiheydellä tarkoitetaan polttoaineen sisältämää energiamäärää tilavuusyksikköä
kohden (Hakkila 2004, 70). Lämpölaitoksilla on aina tietyt lämmityskohteet ja niiden
energiantarpeen täyttämiseen vaaditaan tietty määrä polttoainetta. Heikon energiatiheyden takia polttoainetta tarvitaan enemmän, mutta korjuukohteelta sitä saadaan rajallinen
määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että huono energiatiheys aiheuttaa toimialueen laajentumista ja sitä kautta kuljetuskustannuksia (Hakkila 2004, 70).
Koska energiaominaisuuksien analysointi edellyttää analysointia laboratoriossa, energiamäärien laskennoissa käytetään määritettyjä taulukkoarvoja, joiden avulla voidaan
tuottaa suuntaa antavia tuloksia. Tuloksien todenmukaisuus vaihtelee kuitenkin hakkeen
ominaisuuksien mukaan, koska taulukkoarvot on asetettu vakioiksi puulajin ja tavaralajin mukaan. Esimerkiksi Peisan ym. (2014, 58–59) tai Alakankaan ym. (2016, 62–65)
tutkimuksista löytyvillä hakkeen ominaisuuksia kuvaavilla tunnusluvuilla voidaan seurata hakkeen laatua, mutta analysoinnilla saavutetaan luotettavampia tuloksia.

4.6

Kontio-Energia Osuuskunta

Kontio-Energia on v. 1998 perustettu, pääosin kontiolahtelaisista metsänomistajista
koostuva palveluyritys, joka keskittyy lämpöenergian tuotantoon ja myyntiin. Lämpöenergian tuotannon ja myynnin lisäksi yritys myös tekee energiapuun hankintaa, korjuuta ja haketusta. Kaikki tarvittava energiapuu osuuskunnalle hankitaan lähikuntien, pääosin oman kunnan alueelta. Koska yrityksellä ei ole omaa henkilöstöä tai kalustoa,
Kontio-Energia käyttää paikallisten yritysten ja urakoitsijoiden palveluja. Puunhankinnasta vastaa suurimmaksi osaksi Metsäpalvelu Turunen Oy ja haketuksesta sekä kuljetuksesta Arin Sora ja Kaivu Ky. Kontio-Energia on Kontiolahden alueella merkittävä
uusiutuvan energian tuottaja, joka mahdollistaa julkisten rakennusten ja omakotitalojen
lämmityksen ympäristöä säästäen sekä samaan aikaan lisää työpaikkoja toimialueelleen.
(Kontio-Energia 2020.)

19

Kontio-Energialla on yhteensä neljä omaa lämpölaitosta, ja yritys on osakkaana kahdessa muussa Biowin Karelia Oy:n omistamassa lämpölaitoksessa. Lisäksi yritys toimittaa
haketta myös Kontiolahden kunnan toimialueella olevalle lämpölaitokselle sekä huolehtii sen käytöstä. Lämpölaitosten teho vaihtelee 0,25–1,5 MW:n välillä ja laitosten mitoitus on määritelty lämpöenergian tarpeen mukaan. Lämpölaitokset sijaitsevat Lehmossa,
Kylmäojalla, Jakokoskella, Ukonharjulla, Vaskelassa, Varparannassa ja Kontiolahden
keskustassa.
Suurin, teholtaan 1,5 MW:n lämpölaitos sijaitsee Vaskelassa (kuva 1), joka on toinen
Biowin Karelia Oy:n lämpölaitoksista. Toinen lämpölaitos, jossa Kontio-Energia on
osakkaana ja toimii haketoimittajana sekä käyttäjänä, sijaitsee Lehmossa, ja se on
Osuuskunnan toiseksi suurin lämpölaitos ollen teholtaan 1,2 MW. Näitä laitoksia käytetään pääasiassa suurempien kerros- ja rivitaloalueiden lämmöntarpeen täyttämiseen.
(Kontio-Energia 2021.)
Yrityksen omat lämpölaitokset ovat Lehmon ja Vaskelan lämpölaitoksiin verrattuna
pienempiä, mutta niiden lämmöntuotannon tarve rajoittuu laajempien kokonaisuuksien
sijaan johonkin tiettyyn kohteeseen, esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin. Yrityksen
suurin oma lämpölaitos on teholtaan 0,7 MW ja se sijaitsee Ukonharjulla. Pienin lämpölaitos puolestaan sijaitsee Jakokoskella, joka on teholtaan 0,25 MW. Kylmäojalla ja
Varparannassa olevat lämpölaitokset ovat molemmat teholtaan 0,4 MW. (KontioEnergia 2021.)

Kuva 1.

Vaskelan lämpölaitos (Kuva: Jarkko Pesonen).
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5

Opinnäytetyön tavoite

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kontio-Energia Osuuskunnan toiminnan
kustannuksia sekä tuoda esiin mahdollisia kehittämiskohteita. Hakkeen kustannusten
seuranta on jatkuva prosessi, joten aihe oli ajankohtainen. Kustannusten laskennan lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin kaikkien yrityksen toimintaan liittyvien lämpölaitosten
kannattavuutta. Lämpölaitoksia on yhteensä seitsemän. Kannattavuuslaskennan tulosten
perusteella voitiin tarkastella lämpölaitos- tai hake-eräkohtaisesti kehittämiskohteita,
mikäli tuloksissa ilmeni poikkeamia.
Lopuksi tarkoituksena oli luoda toiminnan kannattavuuslaskuri, johon on sisällytetty jokaisen hake-erän tiedot, yrityksen taloudelliset luvut sekä itse mitatut arvot. Laskentapohjan tarkoitus ei ollut pelkästään olla toimiva tässä työssä, vaan myös jatkossa. Parhaassa tapauksessa siitä saatiin aikaan yrityksen yleinen pohja kulujen ja menojen
seurantaan, jota voidaan käyttää vielä vuosienkin päästä.
Niin kuin monessa muussakin tutkimuksessa tässäkin tutkimuksessa asetettiin tutkimuskysymykset jo alkuvaiheessa selkeyttämään prosessia. Tutkimuskysymykset muodostettiin siten, että niillä haetaan vastausta eri asioihin, mutta ne liittyvät silti samaan kokonaisuuteen. Tässä tutkimuksessa vastauksia haettiin seuraaviin kysymyksiin:
1. Kuinka paljon energiapuun korjuu ja toimitus aiheuttaa kustannuksia KontioEnergia Osuuskunnalle?
2. Onko hakkeen käsittelyketjussa metsästä lämpölaitokselle havaittavissa toistuvia
puutteita?
3. Miten Kontio-Energia Osuuskunnan toimintaa voidaan kehittää tutkimustulosten
pohjalta?
Tutkimuskysymykset muodostuivat opinnäytetyön aiheen rajauksen jälkeen, jolloin saatiin selkeä käsitys siitä, onko tarkoituksena kehittää toimintaa vai pelkästään selvittää
toiminnan taloudellisia lukuja. Toiminnan kehittäminen vaatii tutkimusaineistoa yrityksen toiminnasta, joten toiminnan taloudellisten lukujen selvittäminen oli yksi olennainen
osa opinnäytetyötä. Päätavoitteena oli kuitenkin tuottaa yritykselle uutta ja hyödyllistä
tietoa sekä mahdollistaa kannattavan toiminnan jatkuvuus tulevaisuudessa, ja siinä vaiheessa toiminnan kehittäminen otettiin mukaan tutkimuskysymyksiin.
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6

Toteutus

6.1

Prosessikuvaus

Opinnäytetyöprosessin ensimmäinen vaihe käynnistyi syyskuussa 2020 puhelinsoitolla
toimeksiantajalle, jonka jälkeen laadittiin aihe- ja ohjauslomake koululle. Tämän jälkeen toimeksiantajan kanssa tehtiin toimeksiantosopimus. Tästä prosessi käynnistyi virallisesti, ja lokakuussa 2020 alkoi suunnitelman laatiminen. Suunnitelma valmistui
marraskuun 2020 lopulla, jonka esittämisen yhteydessä esitettiin myös toiminnan kannattavuuslaskurin demoversio.
Suunnitelman esittämisen jälkeen käynnistyi prosessin toinen vaihe, joka oli pääosin
hakenäytteiden analysointia. Tavoitteena oli päästä aloittamaan käytännön työ viimeistään joulukuussa 2020, jotta analysoinnille jää tarpeeksi aikaa. Takaraja analysoinnille
asetettiin helmikuun puoleen väliin. Kun analysointia tehtiin, aloitettiin myös lopullisen
opinnäytetyöraportin tekeminen. Samaan aikaan toiminnan kannattavuuslaskurin demoversiota muokattiin saatujen tulosten pohjalta. Käytännön osion jälkeen jäi riittävästi aikaa tulosten avaamiseen ja johtopäätösten tekemiseen.
Viimeisessä, eli kolmannessa vaiheessa prosessiin liittyvä käytännön työ oli jo tehty ja
jäljellä oli tulosten esittäminen, kannattavuuslaskurin luovutus toimeksiantajalle sekä
opinnäytetyön julkaisu. Prosessin kolmas vaihe alkoi helmikuussa 2021 analysointien
jälkeen, jolloin tuloksia alettiin kirjoittaa auki ja kannattavuuslaskuri täydennettiin toimeksiantajalta saaduilla tiedoilla. Tulosseminaarin jälkeen opinnäytetyöhön tehtiin viimeiset korjaukset, minkä jälkeen työ julkaistiin. Tämän jälkeen Kontio-Energialle toimitettiin valmis opinnäytetyö sekä toiminnan kannattavuuslaskuri.
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Vaihe 2
• Aihe- ja ohjauslomake
• Toimeksiantosopimus
• Opinnäytetyösuunnitelma
• Excel-laskurin demoversio

Vaihe 1

Kuvio 1.

6.2

• Opinnäytetyöraportti
• Hakenäytteiden
analysointi
• Excel-laskentapohjan
muokkaaminen

• Opinnäytetyöseminaari
• Excel-laskentapohjan
luovutus KontioEnergialle

• Opinnäytetyöraportti

Vaihe 3

Prosessikaavio.

Aineiston hankinta ja käsittely

Aineiston kerääminen aloitettiin sopimalla toimeksiantajan kanssa hakenäytteiden keräämisestä ja hakemisesta. Toimeksiantaja keräsi hakenäytteet, minkä jälkeen opinnäytetyön tekijä haki näytteen omatoimisesti niiltä lämpölaitoksilta, joilta näytteitä oli kerätty. Näytteet säilytettiin ulkotiloissa suljetussa muovipussissa analysointivaiheeseen
asti, jotta hakkeen ominaisuudet pysyvät mahdollisimman samanlaisina keräyksestä laboratorioanalysointiin asti.
Hakenäytteiden lisäksi jokaisesta opinnäytetyössä mukana olevasta hake-erästä oli tarpeen kerätä mahdollisimman tarkat tiedot koko energiapuuketjun ajalta metsästä lämpölaitokselle. Koska Kontio-Energian toiminnassa käytetään useita yrittäjiä ketjun eri vaiheissa, tiedot oli kerättävä kyseisiltä yrittäjiltä mahdollisimman tarkasti. Tässä
tapauksessa tietoja tarvittiin toimeksiantajan lisäksi korjuu- ja kuljetusyrittäjältä. Tietojen keräämistä varten laadittiin erillinen Excel-pohja, jossa jokaiselle yrittäjälle oli asetettu valmiiksi eri taulukoihin kaikki ne tiedot, joita opinnäytetyössä tarvittiin. Esimerkiksi kuljetusyrittäjältä kysyttiin kuljetuskalustoon ja haketukseen liittyviä tunnuslukuja,
ja korjuuyrittäjältä puolestaan puunkorjuuseen liittyviä tunnuslukuja. Toimeksiantajalta
oli tarpeen saada tieto energiapuun jakautumisesta lämpölaitosten välillä, eli kuinka
suuri osa tietystä hake-erästä on toimitettu kullekin lämpölaitokselle.
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Yhden hake-erän tietojen selvittäminen ei kuitenkaan vielä kerro kovin paljoa, joten hake-eriä valittiin mahdollisimman monta siten, että jokainen hake-erä eroaa hieman toisesta. Tällä tavoin saatiin mahdollisimman luotettavat laskelmat ja havaittiin mahdolliset puutteet toiminnassa. Kun koko ketju oli pilkottu pienempiin osiin, oli helpompi
lähteä paikantamaan kehittämiskohteita, ja mahdollisesti voitiin löytää jokin toistuva
ongelma yrityksen toiminnassa ja sitä kautta pohtia siihen ratkaisua.
Jokaisesta hake-erästä otettiin näyte, josta mitattiin tarvittavia arvoja, joita ovat esimerkiksi kosteusprosentti saapumistilassa ja kuivana sekä energiasisältö. Hakenäytteet kerättiin toimeksiantajan tekemänä, ja opinnäytetyön tekijä kävi hakemassa näytteet sovitulta lämpölaitokselta. Analysoidut näytteet palautettiin samaan paikkaan uusien
näytteiden hakemisen yhteydessä.
Opinnäytetyössä käytetty aineisto oli pääosin kvantitatiivista, eli määrällistä aineistoa.
Kvantitatiivisella aineistolla tarkoitetaan sellaista tutkimustietoa, jossa kohdejoukko
voidaan valita satunnaisesti tuloksien pysyessä laskennallisina ja tarkkoina. Sen tavoitteena on yleistää otannalla kerätyn aineiston tuloksia suuremmalle joukolle. (Heikkilä
2014, 8.) Tässä tutkimuksessa hake-erät valittiin satunnaisotannalla pientä harkintaa
käyttäen. Tavoitteena oli saada näytteitä mahdollisimman erilaisilta kohteilta.
Vaikka korjuukohteet valittiin satunnaisesti, tarvittiin kvantitatiivisen aineiston lisäksi
myös kvalitatiivista aineistoa. Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, jossa kohdejoukkoa ei ole valittu satunnaisesti, vaan kaikki on
tarkoituksenmukaista (Heikkilä 2014, 8). Tässä tutkimuksessa kvalitatiivista aineistoa
hyödynnettiin toiminnan kehitysideoiden laadinnassa. Kun hakenäytteet oli valittu ja
analysoitu kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen, voitiin keskittyä pelkästään kyseiseen
aineistoon. Tällöin jäljelle jäi tulosten pohjalta tehtävät sanalliset kehitysideat, joista
käytiin keskustelua opinnäytetyön ohjaajan ja toimeksiantajan edustajan kanssa.
Kattavalla aineistolla tuloksista voitiin muodostaa selkeä ketju ja myös kehitysideoiden
laatiminen oli helpompaa. Luotettavat tulokset edellyttävät yksityiskohtaista selvitystä,
ja tässä tapauksessa niitä saatiin ainoastaan selvittämällä energiapuun kustannusten ja
siitä saatavan energiamäärän suhde. Kehitysideoiden laatiminen puolestaan edellytti tietoja yrityksen toiminnasta ja korjuukohteiden ominaisuuksista. Hakenäytteet antavat tietoa vain hakkeen ominaisuuksista, mutta lopullisten energiamäärien ja kustannusten laskeminen edellyttää tietoja energiapuun hinnoista sekä korjuu- ja kuljetuskustannuksista.
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Korjuukohteiden ominaisuustietojen ja energiapuun käsittelyn päivämäärien avulla voitiin selvittää mahdollisten poikkeamien syntymisen syitä ja sitä kautta havaita poikkeamien seurauksia laskennallisissa tuloksissa.
Tarkkojen tulosten laskentaan tarvittiin myös luottamuksellisia tietoja yrityksen toiminnasta. Tällaisella tiedolla tarkoitetaan esimerkiksi energiapuusta maksettavaa hintaa
(€/m3). Luottamukselliset luvut olivat olennainen osa kannattavuuslaskentaa, koska
opinnäytetyö käsitteli nimenomaan Kontio-Energian toimintaa. Näitä tietoja yritykset
eivät kuitenkaan halua tuoda yleiseen tietoon, joten niiden käyttäminen edellytti huolellista piilottamista laskentakaavoihin. Kannattavuuslaskurissa kaikki tiedot ovat erikseen
tarkasteltavissa, mutta laskuri on tehty ainoastaan yrityksen omaan käyttöön. Yleiseen
tietoon tulevat tulokset on esitetty siten, että ainoastaan lopputulos on nähtävissä, eivät
tulokseen vaikuttavat tekijät. Yksi vaihtoehto tulosten esittämiselle oli erilaiset kaaviot,
joista nähtiin halutut asiat, mutta sitä katsomalla ei voitu erottaa yksittäisiä tunnuslukuja.

6.3

Hakenäytteiden analysointi

Näytteenotto vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, jossa järjestelmällinen toiminta
on avainasemassa. Näytteenottoa voidaan myös pitää sellaisena vaiheena, jossa tuloksiin muodostuu eniten epätarkkuutta. (Peisa ym. 2014, 29.) Tästä syystä tavoiteltava
näytteenottotapa oli tarpeen tuoda toimeksiantajan tietoon luotettavien tulosten mahdollistamiseksi. Vaikka näytteenotto haluttiin perustaa mahdollisimman hyvin virallisiin
standardeihin, niitä voitiin soveltaa paremmin tähän opinnäytetyöhön sopiviksi. Tässä
opinnäytetyöprosessissa hakenäytteet keräsi toimeksiantaja, jolle oli aikaisemmin toimitettu tavoiteltava näytteenottotapa eli Peisan ym. (2014, 31–35) laatimassa tutkimuksessa esitetty manuaalisen näytteenoton periaate. Näytteenottohetkellä toimeksiantajalle
annettiin mahdollisuus määrittää itse ne kohdat, joista näytteitä kerättiin.
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Hakenäytteiden analysointia tehtiin Sirkkalan kampuksella sijaitsevassa laboratoriotilassa, joka on Karelia-ammattikorkeakoulun käytössä. Ennen analysointia laitteiston käyttöön oli tutustuttava huolellisesti harjoittelemalla prosessi opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Tästä eteenpäin analysointia tehtiin omatoimisesti mahdollisimman nopeasti
hakenäytteiden keräämisen jälkeen. Näytteiden analysointiin liittyvä työ on pääosin
näytteen punnitsemista ennen kuivatusta ja kuivatuksen jälkeen, mutta silti punnitut arvot on siirrettävä laskentakaavoihin. Analysoinnin sujuvuuden parantamiseksi muodostettiin erillinen laskentapohja, johon laskentakaavat oli kirjattu valmiiksi. Laboratoriotyöskentelyn yhteydessä arvoja voitiin suoraan asettaa laskentakaavaan, ja näin ollen
lopullisia tuloksia saatiin heti.

6.3.1

Kosteusprosentin määrittäminen

Kosteusprosentin laskennassa näytekoon on oltava vähintään 300 g, mikäli noudatetaan
standardia SFS-EN 14774-2 (Peisa ym. 2014, 49.) Tätä standardia noudatettiin myös
tässä opinnäytetyössä, jossa ensimmäisenä punnittiin kuivausastian paino tyhjänä käyttämällä Precisan XB 3200C -vaakaa (kuva 2). Astian paino asetettiin laskentakaavaan,
ja sen jälkeen näytettä laitettiin astiaan noin 300 g.

Kuva 2.

Hakkeen punnitus Precisan XB 3200C -vaa’alla (Kuva: Jarkko Pesonen).

Vaikka yksittäisillä grammoilla ei välttämättä olisikaan ollut suurta merkitystä kuivatuksen kannalta, näytekoon määrittäminen haluttiin tehdä mahdollisimman tarkasti.
Syynä tähän on se, että mahdollisimman samankokoisilla näytteillä noudatettiin Peisan
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ym. (2014, 49) raportissa esitettyä virallista standardia tarkasti, ja samalla voitiin sulkea
pois näytekoosta aiheutuvat poikkeamat lopullisiin kosteusprosentteihin.
Näytteiden ja astioiden punnitusten jälkeen näytteet laitettiin Memmert UM500 -uuniin,
jossa kuivatusta tehtiin keskimäärin 18,5 h ja uunin lämpötila oli 104 ⁰C (kuva 3). Samaan aikaan uunissa oli 1–4 näytettä. Kuivatuksen jälkeen näytteet punnittiin uudestaan, ja sen jälkeen näytteiden painot ennen ja jälkeen kuivatuksen asetettiin esitettyyn
laskentakaavaan 1. Tuloksena saatiin jokaiselle näytteelle kosteusprosentti saapumistilassa.

Kuva 3.

Näytteiden kuivatus Memmert UM500 -uunissa (Kuva: Jarkko Pesonen).

Mar = Kosteus saapumistilassa, %
m1 = Tyhjän kuivausastian paino, g
m2 = Kuivausastian ja näytteen yhteispaino ennen kuivausta, g
m3 = Kuivausastian ja näytteen yhteispaino kuivauksen jälkeen, g.
Laskentakaava 1. Kosteusprosentin laskukaava.

6.3.2

Irtotiheyden määrittäminen

Irtotiheys saadaan jakamalla kuorman paino sen tilavuudella (Peisa ym. 2014, 24). Irtotiheyden laskeminen aloitettiin punnitsemalla käytössä oleva astia, josta tulokseksi saatiin 11,1 litraa, eli 0,0111 m3. Tämän jälkeen jokainen hakenäyte punnittiin erikseen ky-
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seisellä astialla ja näytteen ja astian yhteispaino kirjattiin laskentakaavaan 2. Punnituksissa käytettiin Kernin KFB-TM-vaakaa (kuva 5). Jokaisen näytteen kohdalla punnitus
toistettiin 5 kertaa ja lopullisena tuloksena käytettiin näiden mittausten keskiarvoa. Tällä
tavoin voitiin olla varmoja hakkeen painosta.
Vaikka Peisan ym. (2014, 52) tutkimuksessa on esimerkki irtotiheyden laskemisesta
SFS-EN 15103/EN ISO 17828 -standardin mukaisesti 50 litran astialla ja tässä opinnäytetyössä käytettiin 11 litran astiaa, sitä voitiin silti käyttää apuna mittausmenetelmän
osalta niin kuin kuvassa 5 on esitetty. Useammilla punnituksilla saatiin pienestä näytteestä edustavampi tulos, jota voitiin pitää luotettavampana yhteen punnitukseen nähden.

Kuva 4.

Hakkeen punnitus Kernin KFB-TM-vaa’alla (Kuva: Jarkko Pesonen).

BDar = Irtotiheys saapumistilassa, kg/i-m3
m1 = Tyhjän säiliön paino, g
m2 = Täytetyn säiliön paino, g
V = Mittaussäiliön nettotilavuus, m3.
Laskentakaava 2. Irtotiheyden laskukaava.
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6.3.3

Tehollisen lämpöarvon määrittäminen

Saapumistilaisen tehollisen lämpöarvon selvittämiseen tarvittiin kosteusprosentti sekä
kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo (MJ/kg). Asettamalla kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo ja kosteusprosentti laskentakaavaan 3 saatiin tuloksena saapumistilaisen hakkeen
lämpöarvo, joka ilmaisee energiamäärän kilogrammaa kohden. Kyseinen tunnusluku on
tarpeen silloin, kun halutaan selvittää hakkeen energiamäärää.
Kuiva-aineen tehollisen lämpöarvon määrittämisessä käytettiin mahdollisimman luotettavaa taulukkoarvoa – tässä tapauksessa Alakankaan ym. (2016, 64) raportista löytyviä
arvoja. Kun hakkeen puu- ja tavaralaji oli tiedossa, voitiin niiden pohjalta määrittää
mahdollisimman tarkka kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo, jolla oli vaikutusta saapumistilaisen hakkeen teholliseen lämpöarvoon.

qp,net,ar = Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, MJ/kg
qp,net,d = Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa, MJ/kg
Mar = Kosteus saapumistilassa, %
0,02443 = Höyrystymisen entalpian korjauskerroin.
Laskentakaava 3. Saapumistilaisen tehollisen lämpöarvon laskukaava.

6.3.4

Energiatiheyden määrittäminen

Energiatiheydellä tarkoitetaan yhden irtokuution (i-m3) sisältämää energiamäärää
(MWh). Sen avulla yritys voi laskea esimerkiksi jokaisen hake-erän energiamäärän, mikäli hakkeen määrä on tiedossa. Peisan ym. (2014, 58–59) raportissa tyypilliseksi energiatiheydeksi on määritetty 0,7–0,9 MWh/i-m3, jota käytettiin myös tässä opinnäytetyössä suuntaa antavana arvona. Jotta energiatiheys voitiin laskea, oli tiedettävä hakkeen
kosteus ja lämpöarvo, jotka saatiin analysoinnin tuloksena. Asettamalla edellä mainitut
tunnusluvut laskentakaavaan 4 saatiin tuloksena kyseisen hake-erän energiatiheys.
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Ear = Energiatiheys saapumistilassa, MWh/i-m3
qp,net,ar = tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, MJ/kg
BDar = irtotiheys saapumistilassa, kg/i-m3
= muuntokerroin energiayksiköille MJ:sta MWh:iin.
Laskentakaava 4. Energiatiheyden laskukaava.
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Toiminnan kannattavuuslaskuri

7.1

Kannattavuuslaskurin rakenne

Toiminnan kannattavuuslaskurin tavoitteena oli muodostaa saadusta aineistosta suurempia kokonaisuuksia, joilla voidaan seurata toiminnan kannattavuutta eri osa-alueilla.
Toiminnan osa-alueet voitiin jakaa energiapuun korjuuseen, kuljetukseen sekä toimintaan lämpölaitoksella. Jokainen osa-alue on toiminnan kannalta erittäin tärkeä, joten käsittelyketjun purkaminen oli erittäin hyvä ratkaisu jo laskurin muodostamisvaiheessa.
Laskuri käsittelee edellä mainittuihin osa-alueisiin liittyviä taloudellisia tunnuslukuja
omissa taulukoissaan, jotta tarkastelu on selkeämpää yhden taulukon sisältäessä vain
tietynlaisia asioita. Jokaisessa taulukossa asiat käsitellään lämpölaitos- ja hakeeräkohtaisesti, joten tarkastelun helpottamiseksi jokaiselle lämpölaitokselle on määritetty tietty väri, joka kuvaa tiettyä lämpölaitosta riippumatta siitä, mitä taulukkoa tarkastellaan.
Laskurin käyttö perustuu tunnuslukujen avulla tehtävien laskelmien tuottamiseen selkeästi ja nopeasti, joten laskurista oli tehtävä mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Parhaiten tämä onnistui luomalla yksi sellainen taulukko (liite 1), johon energiapuuketjussa
esiintyviä tunnuslukuja kirjataan hake-erä- ja lämpölaitoskohtaisesti. Kyseisestä taulukosta tunnusluvut siirtyvät niihin taulukoihin, joissa luvuilla on tulosten kannalta merkitystä. Laskurin perusajatuksena on siis mahdollistaa tietojen ja laskelmien päivitys ainoastaan yhtä taulukkoa muuttamalla, mikä säästää aikaa ja laskentakaavat ovat aina
oikeita.
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Lämpöyrityksen toiminnassa yksi kiinnostavimmista asioista on se, kuinka paljon hakkeella tuotetaan energiaa ja kuinka paljon siitä maksetaan. Opinnäytetyössä mukana olleista hake-eristä tiedossa oli erän kokonaistilavuus sekä erästä maksettu hinta, joista piti muodostaa lämpölaitoskohtaiset osuudet. Tämä onnistui toimeksiantajalta saaduilla
tiedoilla samasta erästä toimitetusta hakkeesta eri lämpölaitoksille, ja niiden avulla voitiin laskea jokaisen laitoksen osuus kokonaismäärästä prosentteina (kuva 5). Samaa % osuutta voitiin käyttää kaikissa lämpölaitoskohtaisissa laskelmissa.
Hakkeen tilavuuden ja energian muunnoslaskelmissa käytettiin energiatiheyttä (MWh/im3), joka saatiin analysoinnin tuloksena. Hakkeen tilavuuden ja siitä saadun energiamäärän suhdetta laskettiin erä- ja lämpölaitoskohtaisesti omassa taulukossaan, joka on
myös esitetty liitteessä 1.

Kuva 5.

Hakkeen tilavuuden osuus lämpölaitoskohtaisesti.

Vaikka analysoitavia näytteitä oli enemmän kuin hake-eriä, jokaiselle hake-erälle voitiin
määrittää tarvittavat tunnusluvut ottamalla kaikista samaa erää koskevista näytteistä
keskiarvo (kuva 6). Samaa keskiarvolukua käytettiin siis jokaisen lämpölaitoksen kohdalla, koska samasta erästä toimitetun hakkeen ominaisuudet olivat samoja lämpölaitoksesta riippumatta. Analysoitujen näytteiden tulokset olivat nähtävissä myös kannattavuuslaskurissa omassa taulukossaan (liite 1), mutta kyseistä taulukkoa ei ollut tarpeen
liittää laskurin automaattiseen toimintaan. Tämä johtuu siitä, että laskurin käyttö tulevaisuudessa oli mahdollistettava ilman vastaavaa analysointiprosessia, joka tässä opinnäytetyössä oli käyty läpi.
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Kuva 6.

Hakenäytteiden tunnuslukujen keskiarvot hake-eräkohtaisesti.

Energiapuun korjuun kustannusten selvittämiseksi oli tarpeen tietää korjatun energiapuun tilavuus (m3) sekä korjuukalustosta aiheutuneet kustannukset (€/m3) (kuva 7). Kun
edellä mainitut tekijät olivat tiedossa, voitiin korjuukaluston kustannukset kertoa energiapuun tilavuudella, jolloin tuloksena saatiin korjuun kokonaiskustannukset. Vaikka
tilavuus ilmoitettiin hake-eräkohtaisesti, voitiin toimeksiantajan tietojen pohjalta jakaa
hake-erät kaikkien lämpölaitosten välille, jolloin korjuukustannukset saatiin myös lämpölaitoskohtaisesti (liite 1).
Korjuukustannusten selvittämisen jälkeen yksi olennainen osa energiapuuketjua on hakkeen toimitus tienvarsivarastosta lämpölaitokselle. Kannattavuuslaskurissa hakkeen
toimitukselle laadittiin oma taulukko (liite 1), joka laskee haketuksen ja kuljetuksen
kustannuksia Kontio-Energian hintatietoja apuna käyttäen. Tärkeimmät tekijät kustannusten laskennassa olivat tarvittavien kuormien määrä sekä toimitusmatka. Kuormien
määrän laskentaa varten oli tarpeen tietää hake-erän tilavuus (i-m3) sekä kuljetusauton
massa (kg) (kuva 7). Kun kuljetuskalustosta oli selvillä suurin sallittu hakkeen massa,
voitiin irtotiheyden (kg/i-m3) avulla laskea kuorman maksimitilavuus. Kun yksittäisen
kuorman tilavuus ja hake-erän kokonaistilavuus oli tiedossa, voitiin laskea tarvittavien
kuormien määrä.

Kuva 7.

Hake-erien tiedot.
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Toimitusmatkan laskemiseen tarvittiin energiapuukasojen ja lämpölaitosten sijainnit,
joiden etäisyydet laskettiin karttapohjaa hyödyntämällä. Kontio-Energialla toimituskustannus määräytyy 5 kilometrin portailla, eli toimitusmatkan kasvaessa yli 5 kilometrillä
myös toimituskustannus kasvaa. Toimituskustannuksen laskennassa hyödynnettiin Excelin JOS -funktiota, jonka avulla toimituskustannus voitiin määrittää toimitusmatkan
pituudella. Kokonaiskustannukset saadaan kertomalla toimituskustannus (€/i-m3) hakeerän tilavuudella (i-m3) (kuva 8).

Kuva 8.

Toimituskustannusten laskenta.

Tarkastelun helpottamiseksi laskuriin on laadittu yksi sellainen taulukko, johon kaikki
yritystä eniten kiinnostavat asiat on tuotu (liite 1). Kyseisessä taulukossa on käytetty
Excelin suodatustyökalua, jossa erikseen määritetyillä kriteereillä voidaan tarkastella
samankaltaisia korjuukohteita tai tiettyä hake-erää. Taulukossa on esitetty energiamäärän ja kustannusten lisäksi päivämäärät, jolloin energiapuuta on käsitelty. Näillä tiedoilla voidaan havaita yksittäiset poikkeamia aiheuttavat tekijät käsittelyketjussa sekä niiden vaikutukset kokonaisuuteen eli tässä tapauksessa kustannuksiin ja energiamäärään.

7.2

Laskurin käyttö jatkossa

Laskuri on laadittu helpottamaan toimeksiantoyrityksen toimintaa sekä tuottamaan yritykselle uutta tietoa heidän toiminnastaan. Yksi tärkeä osa toiminnan helpottamista on
laskurin käyttökelpoisuus jatkossa sekä vastaavanlaisten tulosten tuottaminen helposti.
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Opinnäytetyötä varten laaditun laskentapohjan käyttäminen sellaisenaan jatkossa ei olisi
kovin helppoa, koska se vaatisi samanlaisten menetelmien käytön sekä yhtä suuren aineiston.
Toiminnan kannattavuuslaskurin käyttö on haluttu tehdä niin yksinkertaiseksi, ettei sen
käyttö vaadi kovin paljoa tietämystä toiminnan taloudellisten lukujen laskennasta. Tällä
tarkoitetaan sitä, että ei ole tarpeen tietää, mitkä tekijät muodostavat tietyn arvon ja mikä yksittäisen tunnusluvun rooli on laskennoissa, vaan yksittäisen tunnusluvun tietäminen riittää. Sen lisäksi, että laskennan tulosten muutoksia on helppo tehdä yksittäisiä arvoja muuttamalla omassa taulukossaan, voidaan jokaisen käsittelyketjun osa-alueen
tuloksia seurata erillään, mutta kuitenkin siten, että samat värit kuvaavat tiettyä lämpölaitosta jokaisessa taulukossa.
Yrityksen toimintaa mietittäessä laskurista on haluttu muodostaa uudenlainen tapa esittää toiminnan kannattavuutta osa-alueittain samassa tiedostossa sekä nopeuttaa kannattavuuslaskennan tekemistä. Lisäksi laskuri sisältää paljon sellaista tietoa, jota yrityksellä
ei ole aikaisemmin ollut tiedossa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi analysoidut tunnusluvut sekä niiden pohjalta lasketut todelliset kustannukset ja energiamäärät.
Jatkuvat muutokset metsähakkeen käytössä luovat velvoitteita toiminnan optimoimiselle
ja laskurin avulla sille saadaan hyvät edellytykset. Laskurin arvoja muuttamalla voidaan
määrittää tietyt raja-arvot, joiden sisällä toiminnan on pysyttävä. Toiminnan lähestyessä
kannattavuuden alarajaa saadaan laskurin avulla tietoa kannattavuutta alentavista tekijöitä, joihin voidaan puuttua ajallaan ja pitää toiminta kannattavana koko ajan.

8

Tulokset

8.1

Hakenäytteet

Hakenäytteitä analysoitiin yhteensä 16 kappaletta, ja jokaisesta näytteestä saatiin yhtä
paljon tuloksia. Mitattuja tunnuslukuja olivat kosteusprosentti (%), irtotiheys (kg/i-m3),
tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kg) ja energiatiheys (MWh/i-m3). Analysoidut arvot on esitetty taulukossa 1, josta tuloksia voidaan tarkastella näyte- tai tunnuslu-
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kukohtaisesti. Kuiva-aineen tehollisena lämpöarvona on käytetty Alakankaan ym.
(2016, 64) raportissa esitettyjä puu- ja tavaralajikohtaisia arvoja.
(saapumistila)
3

Puulaji

Tavaralaji

%

kg/i-m

MJ/kg

MWh/i-m3

Näyte 1

Lehtipuu

Kokopuu

45,9

279

9,3

0,72

Näyte 2

Lehtipuu

Kokopuu

42,5

259

10,0

0,72

Näyte 3

Lehtipuu

Kokopuu

35,7

236

11,3

0,74

Näyte 4

Lehtipuu

Kokopuu

35,1

224

11,4

0,71

Näyte 5

Lehtipuu

Rankapuu

40,6

231

10,5

0,67

Näyte 6

Lehtipuu

Kokopuu

33,9

245

11,6

0,79

Näyte 7

Lehtipuu

Kokopuu

39,1

259

10,6

0,76

Näyte 8

Lehtipuu

Kokopuu

31,8

231

12,0

0,77

Näyte 9

Lehtipuu

Kokopuu

29,6

206

12,5

0,71

Näyte 10

Lehtipuu

Kokopuu

31,8

218

12,0

0,73

Näyte 11

Lehtipuu

Kokopuu

61,6

339

6,3

0,59

Näyte 12

Lehtipuu

Kokopuu

36,1

260

11,2

0,81

Näyte 13

Lehtipuu

Kokopuu

34,7

227

11,5

0,72

Näyte 14

Sekapuu

Rankapuu

27,7

207

12,8

0,74

Näyte 15

Sekapuu

Rankapuu

30,3

219

12,3

0,75

Näyte 16

Sekapuu

Rankapuu

32,8

223

11,8

0,74

Taulukko 1. Hakenäytteiden ominaisuudet.
Keskimäärin analysoitujen näytteiden kosteusprosentti oli 37 % ja irtotiheys 241 kg/im3. Edellä mainittujen tunnuslukujen johdosta saapumistilaiseksi teholliseksi lämpöarvoksi muodostui 11,1 MJ/kg ja energiatiheydeksi 0,73 MWh/i-m3. Laskennallisen keskiarvon sijaan parempi vaihtoehto oli laskea jokaiselle tunnusluvulle mediaaniluku, jotka määritettiin kahden keskimmäisen hakenäytteen arvojen keskiarvolla. Näin ollen
yksittäiset poikkeamat tunnusluvuissa eivät vääristäneet arvoja liikaa. Mediaania käyttämällä kosteusprosentti ja irtotiheys pienenivät arvoihin 35 % ja 231 kg/i-m3, kun saapumistilainen tehollinen lämpöarvo puolestaan nousi arvoon 11,4 MJ/kg. Energiatiheys
pysyi samana ollen 0,73 MWh/i-m3. Suuret erot laskennallisen keskiarvon ja mediaanin
välillä olisivat tarkoittaneet sitä, että näytteiden tunnusluvut poikkeavat toisistaan merkittävästi, mikä puolestaan tarkoittaisi hakkeen laadun epätasaisuutta. Tässä tapauksessa
mediaanin ja laskennallisen keskiarvon ollessa lähes samoja voidaan todeta hakkeen
olevan melko tasalaatuista.
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Näytteistä 75 % olivat kokopuuhaketta ja 25 % rankapuuhaketta. Kuiva-aineen tehollisena lämpöarvona käytettiin samaa arvoa (19,3 MJ/kg), mutta kokopuuhakkeesta otettujen näytteiden keskimääräiset arvot olivat hieman heikompia rankapuuhakkeeseen nähden. Tämä johtuu siitä, että rankapuuhakkeen kosteusprosentti oli 32 % ja
kokopuuhakkeen 36 %. Pienemmän kosteusprosentin ansiosta rankapuuhakkeen lämpöarvo oli parempi (12,1 MJ/kg) verrattuna kokopuuhakkeeseen (11,4 MJ/kg). Irtotiheys
oli kokopuuhakkeella selkeästi suurempi (241 kg/i-m3) kuin rankapuuhakkeella (221
kg/i-m3). Kosteusprosentti ja irtotiheys vaikuttavat hakkeen energiaominaisuuksiin, joten tavaralajikohtaisista eroista huolimatta energiatiheydet olivat lähes samat, kokopuuhakkeella 0,73 MWh/i-m3 ja rankapuuhakkeella 0,74 MWh/i-m3. Hake-erien keskimääräiset tunnusluvut on esitetty tavaralajikohtaisesti taulukossa 2.
Kosteus

Irtotiheys
3

Tehollinen lämpöarvo

Energiatiheys

%

kg/i-m

MJ/kg

MWh/i-m3

Kokopuu

36

241

11,4

0,73

Rankapuu

32

221

12,1

0,74

Taulukko 2. Kokopuu- ja rankapuunäytteiden keskimääräiset tunnusluvut.

8.2

Hake-erät

Analysoinnin jälkeen oli tarpeen selvittää, mitkä näytteistä oli kerätty samasta hakeerästä. Hake-eräkohtaisten tulosten laskennoissa käytettiin niiden hakenäytteiden tunnuslukujen keskiarvoja, jotka edustivat samaa hake-erää. Keskiarvojen avulla jokaiselle
hake-erälle saatiin yksi jokaista hakkeen ominaisuutta kuvaava tunnusluku, jonka luotettavuus riitti kuvaamaan hake-erän todellisia ominaisuuksia. Taulukossa 3 on nähtävissä
jokaisen hake-erän tilavuus (i-m3), energiamäärä (MWh) sekä energiasisältö (MWh/im3 )
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Tilavuus
3

i-m

Energiamäärä

Energiatiheys

MWh

MWh/i-m3

Erä 1

1 685

1 279

0,76

Erä 2

2 133

1 628

0,76

Erä 3

5 503

3 978

0,72

Erä 4

2 343

1 861

0,79

Erä 5

608

338

0,56

Erä 6

260

177

0,68

Erä 7

1 685

1 286

0,76

Taulukko 3. Hake-erien energiamäärä.
Kokopuuhaketta sisältäviä hake-eriä oli tässä tutkimuksessa mukana yhteensä 5 kappaletta ja kyseisten erien osuus hakkeen tilavuudesta oli peräti 86 %. Loput 2 erää sisälsivät rankapuuhaketta, ja niiden osuus kokonaistilavuudesta oli ainoastaan 14 %. Energiantuotannon kannalta hakkeen ominaisuudet olivat tasaisia riippumatta tavaralajista.
Kokopuun ja rankapuun energiasisällöt on esitetty taulukossa 2 ja kyseisten lukujen
avulla taulukossa 4 näkyvistä tilavuuksista (i-m3) on voitu määrittää kokopuu- ja rankapuuhakkeelle tuotetun energian yhteismäärä (MWh).
Tilavuus

Energiamäärä

i-m3

MWh

Kokopuu

12 270

9 084

Rankapuu

1 945

1 463

Taulukko 4. Kokopuu- ja rankapuuhake-erien tilavuudet ja energiamäärät.
Hake-erien jakautumista lämpölaitoksille oli järkevintä seurata toimitetun hakkeen määrän ja saadun energiamäärän avulla. Kuvio 5 esittää opinnäytetyössä mukana olleiden
hake-erien jakautumisen Kontio-Energian lämpölaitoksille. Esimerkiksi Vaskelan lämpölaitokselle on toimitettu noin 23 % hake-erien yhteistilavuudesta ja kyseisellä määrällä on tuotettu 2 381 MWh energiaa, kun puolestaan Varparannan lämpölaitokselle haketta on toimitettu noin 5 % ja siitä on saatu energiaa 506 MWh. Suurin osa hakkeesta
toimitettiin kuitenkin Kontiolahden kunnan alueelle, jossa lämpöä on tuotettava selkeästi enemmän verrattuna lämpölaitoksiin. Kunnalle toimitetulla hakkeella tuotettiin energiaa 4 558 MWh, mikä vastasi 43 % osuutta tuotetun energian kokonaismäärästä.
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Hake-erien tilavuuden ja energian jakautuminen lämpölaitoksittain

Jakokoski
412 636 1 185

MWh

870

2 381

506

4 558

Kylmäoja
Lehmo
Ukonharju
Vaskela
540 875 1 588 1 143

i-m3

665

Varparanta

6 150

Kunta

0%

Kuvio 2.

8.3

3 255

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Hake-erien tilavuuden ja energian jakautuminen lämpölaitoksittain.

Havaitut poikkeamat tulosten välillä

Hakenäytteistä analysoidut tunnusluvut noudattivat melko tasaista linjaa, mutta yksi
näyte erottui joukosta merkittävästi. Kyseessä oli hake-erästä 5 otettu näyte, jossa erään
oli päässyt kertymään merkittävä määrä lunta. Kyseisen näytteen kosteusprosentti oli
peräti 62 %, kun keskimääräinen näytteistä mitattu kosteus oli 35 %. Saapumistilainen
tehollinen lämpöarvo puolestaan oli ainoastaan 5,9 MJ/kg keskimääräisen arvon ollessa
11,4 MJ/kg. Irtotiheys oli jopa 339 kg/i-m3, mikä oli keskimääräiseen arvoon (231 kg/im3) nähden selkeästi korkeampi. Kuvasta 9 voidaan erityisesti nähdä poikkeuksellisen
suuren irtotiheyden vaikutus näytteen ulkoasuun (ympyröity punaisella), kun vieressä
on muita samaan aikaan analysoitavia näytteitä.
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Kuva 9.

Hakenäytteet 10–13 ennen uunikuivatusta (Kuva: Jarkko Pesonen).

Selkeästi muita huonolaatuisempi näyte nosti esiin todellisen hajonnan hakkeen laadussa. Vaikka tässä opinnäytetyössä mukana olleiden näytteiden ominaisuudet olivat melko
tasaisia, voi ominaisuuksiltaan selkeästi huonompaa haketta sisältäviä eriä olla paljon
enemmänkin kuin tämä opinnäytetyö toi ilmi. Yksittäinenkin poikkeama havainnollisti
hyvin sitä, millä tavoin liiallinen kosteus vaikuttaa kokonaisesta erästä saatavaan energiamäärään.
Kosteusprosentin, irtotiheyden ja saapumistilaisen tehollisen lämpöarvon vaikutus hakkeen energiaominaisuuksiin voitiin todeta parhaiten tarkastelemalla näytteiden välistä
energiatiheyttä. Kyseisen näytteen energiatiheys jäi mediaanilukua (0,76 MWh/i-m3)
melko paljon alhaisemmaksi (kuvio 6).
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Hakenäytteiden energiatiheydet
0,90

MWh/i-m3

0,80

0,76 MWh/i-m3

0,70
0,60

0,56

0,50
0,40
0,30

Energiatiheys

0,20
0,10
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Hakenäyte

Kuvio 3.

Hakenäytteiden energiatiheydet.

Hakenäytteiden teholliset lämpöarvot saapumistilassa olivat melko tasaisia ja keskimääräiseksi arvoksi muodostui 11,4 MJ/kg. Huonolaatuisimman näytteen lämpöarvo jäi selkeästi keskimääräisen arvon alle (6,3 MJ/kg) kosteusprosentin ollessa 62 % (kuvio 7).

Hakenäytteiden lämpöarvot
14
12

11,4 MJ/kg

MJ/kg

10
8

6,3

6

Lämpöarvo

4

2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Hakenäyte

Kuvio 4.

Hakenäytteiden lämpöarvot.

Hake-eräkohtaisessa tarkastelussa erät 5 ja 6 poikkesivat muista erityisen heikon energiatiheyden takia. Hake-erä 5 oli tilavuudeltaan 608 i-m3 ja siitä saatiin 338 MWh energiatiheydellä 0,56 MWh/i-m3. Mikäli kyseisen erän energiatiheys olisi noudattanut keskimääräistä arvoa 0,76 MWh/i-m3, olisi samasta erästä ollut mahdollista tuottaa yli 120
MWh, eli 27 % enemmän energiaa (kuvio7). Hake-erässä 6 kosteusprosentti oli vain
hieman keskimääräistä suurempi (41 %), mutta hakkeen palakoon ollessa suurempi pie-

40

netkin muutokset kosteudessa aiheuttavat energiaominaisuuksien heikkenemistä. Kyseisen erän tilavuus oli 260 i-m3 ja siitä saatiin 0,68 MWh/i-m3 energiatiheydellä 177
MWh energiaa. Erän kosteusprosentin tai irtotiheyden noudattaessa keskimääräistä arvoa erästä olisi ollut mahdollista saada nostettua energiamäärää 15–20 MWh, mikä olisi
tarkoittanut noin 10 % enemmän energiaa (kuvio 7).
Hake-erissä 3 ja 4 energiamäärän muutos olisi ollut keskimääräistä energiatiheyttä käyttäen melko pientä, mutta erityisesti erässä 3 pienetkin erot näkyivät selvästi erän tilavuuden ollessa selkeästi muita suurempi (5503 i-m3). Kuviosta 7 voidaan todeta, että
hake-erästä 3 olisi ollut mahdollista tuottaa noin 5 %, eli 198 MWh enemmän energiaa,
mutta keskimääräistä korkeamman kosteusprosentin (44 %) ja irtotiheyden (269 kg/im3) takia kyseinen määrä energiaa jäi saamatta. Hake-erässä 4 energiatiheys oli keskimääräistä suurempi (0,79 MWh/i-m3), joten keskimääräisellä energiatiheydellä energiaa
olisi saatu noin 5 % vähemmän energiaa (kuvio 7). Tässä tapauksessa parempi energiatiheys tuotti 83 MWh enemmän energiaa.

Energiamäärän muutos keskimääräisellä energiatiheydellä laskettuna
30%

27%

25%
20%

15%
10%

10%
5%

5%
0%

0%

Erä 1
-5%

Erä 2
-1%

Erä 3

Erä 4

Erä 5

-5%

Erä 6

Erä 7
-1%

-10%
Energiamäärän muutos
Kuvio 5.

Energiamäärän muutos keskimääräisellä energiatiheydellä laskettuna.
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9

Pohdinta

9.1

Tulosten tarkastelu

Hakenäytteet tuottivat jokaiselle hake-erälle hyviä ja melko tasaisia tuloksia, joten jokaisen lämpölaitoksen toimialueelle voitiin tuottaa lämpöä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kontio-Energian toiminta on analysoitujen näytteiden perusteella varmalla
pohjalla korjuukohteesta tai sääolosuhteista riippumatta, koska hake-erät valittiin satunnaisesti. Hakkeen ollessa melko tasalaatuista toiminnan nykytilaa voidaan pitää kannattavana.
Kun toiminnan nykytila on tiedossa, yrityksen tulevaisuutta voidaan suunnitella paljon
pidemmälle. Mahdollisimman kattavalla aineistolla ja tulosten esittämisellä selkeässä
muodossa yrityksen on helpompi seurata kustannuksien ja saatavan energiamäärän suhdetta, joihin voidaan tarpeen vaatiessa puuttua. Vaikka kustannusten ja energiamäärän
suhteen seurantaa tehtäisiinkin jo nyt, ei yrityksellä ole ilman analysointia varmuutta todellisesta energiamäärästä. Kannattavuuslaskurin avulla jokaisen toiminnan osa-alueen
yksikköhintoja ja muita tunnuslukuja muuttamalla voidaan ennustaa toimintaa tulevaisuudessa, ja sitä kautta löytää ratkaisut kannattavuuden parantamiseen ajoissa.
Analysointien ansiosta Kontio-Energia sai uutta tietoa yrityksen ostamien hake-erien
kosteudesta, irtotiheydestä, lämpöarvosta sekä energiasisällöstä. Edellä mainittuja tietoja ei voi kuitenkaan yleistää kuvaamaan yrityksen toimintaa vuoden aikana, koska hakkeen ominaisuustiedot pätevät ainoastaan opinnäytetyössä mukana olleisiin hake-eriin.
Muutamien hake-erien tunnuslukujen avulla voidaan kuitenkin arvioida toimintaa pidemmällä ajanjaksolla. Arvioiden avulla kosteusprosenttien ja energiasisältöjen arvoja
voidaan käyttää suuntaa antavina arvoina sellaisten hake-erien kohdalla, joissa korjuukohteiden ominaisuustiedot kohtaavat mahdollisimman hyvin.
Ilman minkäänlaista hakkeen ominaisuustietojen mittaamista voi käydä joissakin tapauksissa siten, että energiapuusta maksetaan markkinahinnan mukainen korvaus, mutta
siitä saatava energiamäärä on alhainen. Energiamäärän aleneminen voi johtua esimerkiksi resurssien säästämisestä energiapuun korjuussa, mikä voi aiheuttaa lyhyempiä
kuivatusaikoja tienvarressa tai kasan suojaamatta jättämistä. Kasan suojaamatta jättämi-
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sen seurauksena energiapuun kosteus voi olla selkeästi suurempi verrattuna suojattuun
kasaan, mikä alentaa hakkeesta saatavan energian määrää. Lisäksi suurempi kosteusprosentti nostaa toimituskustannuksia veden määrän lisääntyessä hakekuormassa.
Kannattavuuden laskenta ei ole niin yksinkertaista kuin voisi olettaa, vaan se vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta, mutta ennen kaikkea luotettavaa aineistoa. Opinnäytetyön tuloksena luotu kannattavuuslaskuri antoi Kontio-Energialle helpon ja selkeän tavan seurata yrityksen toiminnan kannattavuutta. Laskurin avulla saatiin selkeät vastaukset
määritettyihin tutkimuskysymyksiin, ja näin ollen opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat.

9.2

Tutkimuksen luotettavuus

Kun tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan, tekijän on itse arvioitava kriittisellä otteella
tutkimuksen luotettavuutta ja tuoda esille mahdolliset luotettavuutta alentavat seikat
(Heikkilä 2014, 15). Tuloksien oli oltava uskottavia ja niitä oli pystyttävä soveltamaan
muihin vastaaviin tutkimuskohteisiin. Siitä syystä tuloksiin johtavan aineiston valinnassa oli oltava huolellinen ja kohteet oli määritettävä mahdollisimman hyvin kuvaamaan
lämpölaitoksien toimintaa.
Tulosten luotettavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa, joten niihin oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Oli tärkeää saada riittävän suuri määrä analysoitavia näytteitä, koska pienellä otannalla tulosten yleistäminen ei olisi ollut
järkevää eikä välttämättä totuudenmukaista. Lisäksi hakenäytteiden vertailukelpoisuuden takia analysointimenetelmien tuli olla samoja jokaisen näytteen kohdalla, jotta virhemarginaali saatiin mahdollisimman pieneksi.
Opinnäytetyössä käytettiin Kontio-Energian tietoja ja muita taloudellisia lukuja, joten
niiltä osin aineistoa voitiin pitää luotettavana. Hakenäytteet kerättiin suoraan lämpölaitoksilta toimeksiantajan toimesta ja opinnäytetyön tekijä kävi ne omatoimisesti hakemassa mahdollisimman nopeasti niiden keräämisestä. Tällä tavoin voitiin välttyä hakkeen ominaisuuksien muuttumiselta. Hakenäytteet säilytettiin ulkotiloissa suljetussa
pussissa ja ne analysoitiin viimeistään kahden päivän kuluessa niiden hakemisesta. Tarkoituksena oli, että hakenäytteet pysyvät hakemisen jälkeen mahdollisimman muuttu-
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mattomina terminaaliolosuhteisiin nähden, koska muussa tapauksessa mitatut arvot eivät olisi olleet vertailukelpoisia.
Näytteenotolla oli myös tulosten luotettavuuden kannalta merkitystä, koska kuormaan
haketettaessa hake voi lajittua kuorman eri osiin (Alakangas ym. 2016, 45). KontioEnergian toiminnassa haketus tehdään suoraan kuormaan, joten näytteenotossa oli oltava erityisen huolellinen valittaessa näytteenottokohtaa. Tässä opinnäytetyössä toimeksiantaja keräsi kaikki näytteet manuaalisen näytteenoton periaatteita noudattaen, mutta
laatuerojen ja lajittumisen takia samasta erästä analysoidut näytteet ovat voineet poiketa
toisistaan merkittävästi. Lähes jokaisesta hake-erästä otettiin useita näytteitä, joten yksittäisen poikkeaman merkitys eräkohtaisia tietoja laskettaessa ei ollut yhtä suuri kuin
näytekohtaiset tulokset antavat olettaa.
Analysoinnissa käytettiin Peisan ym. (2014, 50–53) tutkimuksen laskukaavoja ja analysointimenetelmiä pyrittiin toistamaan mahdollisimman tarkasti kyseisen raportin esimerkkien mukaan. Lisäksi menetelmiin haettiin varmistusta Alakankaan ym. (2016, 24–
34) tutkimuksesta. Virheiden mahdollisuus analysoinnissa oli olemassa irtotiheyden ja
kosteusprosentin määrittämisessä, mutta tehollinen lämpöarvo ja energiatiheys voitiin
laskea suoraan sijoittamalla kosteusprosentti ja irtotiheys laskukaavaan.
Irtotiheyden määrittämisessä pyrittiin noudattamaan Peisan ym. (2014, 53–54) ja Alakankaan ym. (2016, 33–34) tutkimusten esimerkkejä, mutta näytekoon ollessa pienempi
kuin 50 litraa jouduttiin käyttämään pienempää astiaa. Yksi mittaus pienemmällä astialla ei olisi ollut niin luotettava kuin yksi mittaus suuremmalla astialla, joten pienellä astialla tehtiin useita mittauksia samalle näytteelle luotettavuuden parantamiseksi. Mittausten keskiarvoa käytettiin näytteen todellisena painona ja kyseisellä arvolla laskettiin
näytteen irtotiheys.
Kosteusprosentin laskennassa Peisan ym. (2014, 49) tutkimuksen mukaan näytekoon on
oltava vähintään 300 g, ja tähän pyrittiin myös tässä opinnäytetyöprosessissa. Kaikkien
hakenäytteiden näytekoosta laskettu keskiarvo noudatti edellä mainittua ohjetta 0,05 g
tarkkuudella. Uunikuivatuksessa noudatettiin Alakankaan ym. (2016, 26) tutkimuksessa
mainittua ohjetta näytteen kuivatusajan ja uunin lämpötilan osalta, jossa uunin lämpötila
oli kaikkien näytteiden kohdalla 104 ⁰C ja kuivatusaika oli 16–24 tuntia. Uunikuivatuksen jälkeen näytteet punnittiin 10–15 sekunnin kuluessa, koska muuten vaarana olisi ollut ilman kosteuden imeytyminen näytteisiin (Alakangas ym. (2016, 26).

44

Vaikka analysoitavat hake-erät määritettiin opinnäytetyön tekijän ja toimeksiantajan
toimesta, valinnat jouduttiin tekemään melko pieneltä ajanjaksolta. Analysoinnille oli
varattu aikaa noin 2 kuukautta, joten valittujen erien ominaisuudet eivät välttämättä olleet poikkeamien osalta ääripäistä. Toiminnan kehittämistä mietittäessä hake-erien analysointi kalenterivuoden aikana olisi ollut parempi vaihtoehto, koska silloin suurimmat
erot olisivat paljastuneet paljon todennäköisemmin kuin kahden kuukauden tarkastelussa. Korjuukohteiden valinnassa käytetyn harkinnan tuloksena kahden kuukauden ajanjaksolta voitiin kuitenkin poimia mahdollisimman paljon toisistaan poikkeavat kohteet,
ja siitä syystä tuloksia voitiin pitää luotettavina.

9.3

Toiminnan kehitysideat

Energiapuukasan suojaaminen tienvarsivarastossa vaikuttaa merkittävästi hakkeen kosteuteen, joten siihen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kasan suojaaminen välittömästi
varastoinnin jälkeen ei kuitenkaan aina ole järkevin ratkaisu, koska sääolosuhteilla voi
olla myös positiivista vaikutusta energiapuun kuivumiseen. Kesäaikaan kuivana ajanjaksona ja talviaikaan pakkaskeleillä energiapuu kuivuu melko nopeasti, joten kasan
suojaamisen ajankohtaa olisi kannattavaa suunnitella mahdollisimman hyvin sääolosuhteiden mukaan. Kesäaikaan energiapuun kuivumista edistää lämmin ilma, joka Hillin
(2017) julkaisun mukaan pienentää suhteellista kosteutta tuulen ansiosta. Talviaikaan
energiapuu puolestaan kuivuu parhaiten kovilla pakkasilla, jolloin ilmankosteus on selkeästi pienempi kuin kesällä.
Mikäli energiapuukasojen suojaaminen onnistuttaisiin tekemään oikeaan aikaan, energiapuun kosteus voisi olla selkeästi pienempi, jolloin saataisiin enemmän energiaa. Tässä tutkimuksessa mukana olleisiin hake-eriin oli kuitenkin päässyt kertymään vaihteleva
määrä kosteutta, mikä aiheutti hävikkiä energiamääriin. Mikäli jokaisen erän kohdalla
käsittelyn seurauksena energiapuun kosteus ja muut ominaisuudet olisivat olleet keskimääräisen arvon tasolla, energiaa olisi voitu tuottaa enemmän. Kuviosta 7 voidaan todeta, että mikäli jokaisen erän energiatiheys olisi ollut keskimääräisen arvon tasolla (0,76
MWh/i-m3) olisi energiaa saatu yhteensä 242 MWh enemmän, mikä vastaa 2 % tuotetusta määrästä.
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Kuvio 6.

Eräkohtaiset energiamäärät.

Kontio-Energian toiminnassa energiapuukasojen suojaaminen kuuluu rutiinitoimenpiteisiin jo ennestään, joten kasojen suojaamisen ajankohdan tarkentaminen ei vaadi
enempää resursseja. Ainoa muutos toiminnassa olisi se, että joillakin kohteilla olisi tarpeen käydä suojaamassa kasa myöhemmin korjuun jälkeen. Yleisellä tasolla kasa on
järkevää suojata heti korjuun jälkeen, mutta pitkillä helle- tai pakkasjaksoilla kasan suojaamista olisi kannattavaa lykätä siihen asti kunnes sääolosuhteet pakottavat suojaamaan
kasan. Mikäli keskikesällä tai -talvella joidenkin erien kohdalla kasa peitettäisiin myöhemmin, samasta erästä voisi saada enemmän energiaa. Energiamäärän lisäys voisi olla
jopa niin suuri, että ylimääräisestä käynnistä kohteella aiheutuva vaiva jäisi taloudellisesta näkökulmasta katsottuna pienemmäksi.
Kehitysideoiden avulla Kontio-Energian toimintaa pyritään ohjaamaan kustannustehokkaampaan suuntaan siten, että hakkeen laatu pysyy hyvänä. Energiapuuketjussa pienen
yksittäisen tekijän rooli kasvaa suuremmaksi lämpölaitosta lähestyttäessä, joista esimerkkinä voidaan mainita kasan peittäminen. Huonosti peitetty kasa aiheuttaa suuremman hävikin kuljetuksessa, jolloin syntyy tarpeettomia kustannuksia. Kun pieniin yksityiskohtiin kiinnitetään alusta alkaen huomiota, Kontio-Energia voi parantaa
toimintansa kannattavuutta lisäämättä resursseja tai tekemättä mitään lisäinvestointeja.
Sen lisäksi että yrityksellä on mahdollista parantaa toimintansa kustannustehokkuutta,
voi laadukkaampi hake nostaa Kontio-Energian kilpailukykyä muihin yrityksiin nähden.
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Jahkosen ym. (2014, 17) tutkimuksessa on mainittu Pohjois-Karjalan alueella kilpailun
olevan kovaa hakkeen toimituksen osalta, joten Kontio-Energialla on mahdollisuus parantaa toimintansa kannattavuutta panostamalla aineettomiin tuotannontekijöihin, eli
tässä tapauksessa hakkeen laatuun.
Pienien yksityiskohtien huomioiminen energiapuuketjussa ylläpitää hakkeen hyvää laatua, mutta poistaa ylimääräiset kustannukset. Kun lämpöä voidaan tuottaa yhtä paljon
pienemmillä kustannuksilla, yritys tekee enemmän voittoa. Suurempi voitto myös avaa
Kontio-Energialle mahdollisuuden lisäinvestointeihin tulevaisuudessa, mikäli niille ilmenee tarvetta.

47

Lähteet

Alakangas, E., Hurskainen, M., Laatikainen-Luntama, J. & Korhonen, J. 2016. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. VTT Technology 258.
Anttila, P., Nivala, M., Laitila, J., Flyktman, M., Salminen, O. & Nivala, J. 2014. Metsähakkeen alueellinen korjuupotentiaali ja käyttö vuonna 2020. Metlan työraportteja 313.
Bioenergia.fi. 2021. Lämpöyrittäjyys.
https://www.bioenergia.fi/tietopankki/lampoyrittajyys/. 7.1.2021.
Bioenergianeuvoja.fi. 2021. Energiapuun varastointi.
http://www.bioenergianeuvoja.fi/biopolttoaineet/hake/energiapuunvarastointi/. 17.2.2021.
Fredriksson, T. 2008. Energiapuu. Teoksessa Rantala, S. (toim.). Tapion taskukirja, 25.
uudistettu painos. Helsinki: Metsäkustannus Oy, 427–436.
Hakkila, P. 2004. Puuenergian teknologiaohjelma 1999–2003.
http://www2.amk.fi/mater/luonnonvara/Bioenergia/pienpuuntuotanto/5/puue
nergian_teknologiaohjelma.pdf. 7.1.2021.
Heikkilä, T. 2014. Kvantitatiivinen tutkimus. Tilastollinen tutkimus.
http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTut
kimus.pdf. 12.11.2020.
Hilli, A. 2017. Korjuuajankohdan merkitys hakkeen kosteuspitoisuuteen ja kuivauksen
sähkönkulutukseen. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön
julkaisut ISSN 1798-2022.
http://www.oamk.fi/epooki/2017/korjuuajankohdan-merkitys/. 18.4.2021.
Ilmasto-opas. 2020. Energiantuotanto. https://ilmastoopas.fi/fi/ilmastonmuutos/vaikutukset/-/artikkeli/ae79b2f4-a1cb-4f1b-a0d383eae06030bb/energiantuotanto.html. 27.10.2020.
Jahkonen, M. & Ikonen, T. 2014. Toimijoiden näkemykset metsähakkeen toimitusketjun laadusta Pohjois-Karjalan alueella. Metlan työraportteja 280.
Kontio-Energia Osuuskunta. 2020. Yritys. Kontio-Energia Osuuskunta.
https://www.kontio-energia.fi/. 26.10.2020.
Kärkkäinen, L., Kurttila, M. & Salminen, O. 2014. Metsäenergian tuotanto ja käyttö
Suomessa: suhde metsien muihin käyttömuotoihin ja toimintaympäristön
analyysi. Metlan työraportteja 300.
Laitila, J., Leinonen, A., Flyktman, M., Virkkunen, M. & Asikainen, A. 2010. Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet.
VTT:n tiedotteita 2564.
Lindblad, J. & Korri, J. 2014. Energiapuun mittaus. Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapio, Metsäntutkimuslaitos ja Työtehoseura Oy.
http://puuhuolto.fi/mittaus-ja-laatu/wpcontent/uploads/sites/9/2017/05/Energiapuunmittausopas_PMNK_30062014_kevyt.pdf. 24.10.2020.
Lindblad, J., Äijälä, O. & Koistinen, A. 2013. Energiapuun mittaus. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Metsäntutkimuslaitos.
http://www.metla.fi/julkaisut/isbn/978-952-5694-28-4/energiapuunmittausopas-2013.pdf. 23.10.2020.
Luonnonvarakeskus. 2020. Puun energiakäyttö jatkoi kasvuaan vuonna 2019.
https://www.luke.fi/uutinen/puun-energiakaytto-jatkoi-kasvuaan-2019/.
8.10.2020.

48

Maa- ja metsätalousministeriö. 2020. Kansallinen energia- ja ilmastopolitiikka.
https://mmm.fi/luonto-ja-ilmasto/energia-ja-ilmastopolitiikka/kansallinenenergia-ja-ilmastopolitiikka. 28.10.2020.
Marjomaa, J. & Pietarinen, H. 1994. Pienten hake-erien mittaus kuivamassaan ja irtotilavuuteen perustuvilla menetelmillä. http://www.metsateho.fi/wpcontent/uploads/katsaus-1994_15.pdf. 11.1.2021.
Motiva. 2020. Uusiutuva energia Suomessa.
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/uusiutuva_energia_suom
essa. 12.11.2020.
Motiva. 2021. Lämpöyrittäjyys.
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/bioenergia/lampoyrittajy
ys. 7.1.2021.
Peisa, J., Naukkarinen, J. & Jaatinen, T. 2014. Puupolttoaineiden laatuohje. Bioenergia
ry, Energiateollisuus ry & Metsäteollisuus ry.
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/julkaisut/muut/2014/VTTM-07608-13_2014_%20update.pdf. 22.10.2020.
Piekkala, J. & Antturi, J. 2021. Tarkastelussa lämpöyrittäjyys vuonna 2020. TTS:n julkaisuja 455.
Pohjoispää, M. 2012. Metsähakkeen energiasisältö ja siihen vaikuttavat tekijät. Hämeen
ammattikorkeakoulu. Metsätalouden koulutusohjelma. Opinnäytetyö.
https://core.ac.uk/download/pdf/38050686.pdf. 15.2.2021.
Pukkala, T. 2016. Hakkuun vaikutus metsän hiilensidontaan. Arvometsä. 17.11.2016.
https://arvometsa.fi/blogi/hakkuun-vaikutus-metsan-hiilensidontaan.
16.4.2021.
Pursiainen, J. 2016. Lämpölaitoksen ennakkohuoltosuunnitelma. Oulun ammattikorkeakoulu. Automaatiotekniikan koulutusohjelma. Opinnäytetyö.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/108076/pursiainen_joonas.p
df?sequence=1&isAllowed=y. 21.10.2020.
Stora Enso Metsä. 2020. Metsäenergia – Mitä se on?
https://www.storaensometsa.fi/energiapuu-mita-se/. 8.10.2020.
Suomen metsäkeskus. 2015. Puusta megawateiksi -Metsäenergia vie sijaa fossiilisilta
polttoaineilta. https://www.metsakeskus.fi/uutiset/puusta-megawateiksimetsaenergia-vie-sijaa-fossiilisilta-polttoaineilta. 22.10.2020.
Raitila, J., Virkkunen, M. & Heiskanen, V. 2014. Metsäpolttoaineiden varastoitavuus
runkoina ja hakkeena sekä lämmöntuotantoon integroitu metsäpolttoaineen
kuivaus. Tutkimusraportti VTT-R-04524-14.
Tilvis, M. 2019. Metsäenergia. Suomen metsäkeskus. http://biobisnesta.fi/wpcontent/uploads/2019/04/Mets%C3%A4energia_2019_Sampola_Tilvis.pdf.
22.10.2020.
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030.
2016. https://tem.fi/documents/1410877/3570111/Kansallinen+energia+ja+ilmastostrategia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219f4ef-47f7-ba39-70c9261d2a63/Kansallinen+energia+ja+ilmastostrategia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf. 26.10.2020.
Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.). 2014. Hyvän
metsänhoidon suositukset – METSÄNHOITO. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja. Helsinki: Metsäkustannus Oy, 109–114.

Toiminnan kannattavuuslaskuri

Liite 1

1 (4)

Toiminnan kannattavuuslaskuri

Liite 1

2 (4)

Toiminnan kannattavuuslaskuri

Liite 1

3 (4)

Toiminnan kannattavuuslaskuri

Liite 1

4 (4)

