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Alkusanat
Pikes Oy:n ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun uusi bioenergiahanke, Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta, tavoittelee
nimensä mukaisesti alueen energiaomavaraisuuden nostoa ja uutta alan yritystoimintaa ja
pyrkii siten nostamaan alueen biomassavarantojen hyötykäyttöä.
Perinteinen maa- ja metsätalousala on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana, minkä johdosta perinteinen luonnonvarojen käyttö on vähentynyt. Pielisen Karjalassa ja
lähialueilla on suuret biomassavarannot, joita kestävästi hyödyntämällä saadaan luotua uutta
liiketoimintaa ja työllisyyttä seutukunnalle. Biotalouden kehittäminen on linjattu kansallisella
ja maakunnallisella tasolle yhdeksi tärkeimmistä kehittämisen kohteista. Pielisen Karjalan
seutukunnan puitteet luovat oivat mahdollisuudet tämän alan kehittämiselle.
Tavoitteenamme on luoda seutukuntaan 1-3 energiaomavaraista maatilaa. Ensimmäisenä
konkreettisena tuloksena tähän tavoitteeseen vastaamisessa on Kuittilan -tila Nurmeksessa.
Tila on Suomen toinen puunkaasutuksella sähkön ja lämmön tuottava maatila. Hankkeessa
edistetään maatilojen energiaomavaraisuutta myös selvittämällä biokaasun ja rypsibiodieselin
tuotantomahdollisuuksia maatilakokoluokassa. Kolin alueen energiaselvitykset käsittelevät
perinteisemmän hakelämpöyrittäjyyden mahdollisuuksia alueella.
Vuoden 2012 aikana Pielisen Karjalan seutukuntaan kohdistui biojalostamotoimijoiden
mielenkiintoa. Laadimme yleisiä sijoittumisselvityksiä Nurmekseen (Feed Stock Optimum
Oy:n biohiiltämöselvitys) ja Lieksaan (Green Fuel Nordic Oy:n sijoittumisselvitys). Biojalostus voisi toteutuessaan tuoda huomattavia aluetaloudellisia hyötyjä mm. metsäraaka-aineen
hankinnan, laitevalmistuksen, metalli- ja konepajateollisuuden ja rakennusalan kautta. Hankkeet voivat osin kilpailla raaka-aineesta, vaikkakin niiden pääraaka-aineet eroavat toisistaan
(harvennuspuu ja puunjalostuksen sivutuotteet).
Tulosraportin lopussa esitämme näkymiä vuodelle 2013. Tuolloin huomio keskittyy mm.
maatilojen energiaomavaraisuuden parantamiseen, energiaomavaraisen maaseutuyrityksen
-mallin laadintaan, biojalostamotoiminnan edistämiseen, biokaasualan edistämiseen ja lähija tukialojen toiminnan edistämiseen (mm. konepaja- ja metalliteollisuuden liitynnät energiaalaan).
Tämä vuoden 2012 tulosraportti tarjoaa hankkeen sidosryhmille kootun katsauksen hankkeen toimenpiteisiin ja tuloksiin. Raportti kokoaa huomattavan määrän seutukunnan bioenergia-alaan liittyvää taustatietoa, joka on ollut tähän saakka hajanaista. Tämän tulosraportin
kirjoittamiseen, valmisteluun ja osahankkeisiin on osallistunut monia henkilöitä, joita haluamme kiittää menestyksekkäästä yhteistyöstä. Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat -hanke pohjustaa seutukunnan tulevaa bioenergiaohjelmatyötä ja alan elinkeinotoiminnan jatkuvaa kehittymistä. Toivotamme kaikki seutukunnan toimijat tervetulleeksi mukaan
bioenergia-alan kehittämistyöhön Pielisen Karjalan alueella.
Nurmeksessa 4.12.2012.
Niina Huikuri ja Lasse Okkonen
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Johdanto
Nurmeksen Savikylällä Kuittilan -tilalla siirryttiin loppuvuodesta 2012 energiaomavaraiseksi
kun tilalla käynnistettiin oma pien-CHP -laitos. Tilalla käytettävä laitosratkaisu on ainutlaatuinen sillä sähkö ja lämpö tuotetaan puuta kaasuttamalla. Kuittilan -tila on PKBEV -hankkeen ensimmäinen malli energiaomavaraisesta maatilasta.
Puuhaketta on käytetty vuosikymmeniä lämmöntuotantoon, mutta vasta viimevuosina on
kehitetty pienemmän mittakaavan laitteistoja, joilla hakkeesta voidaan tuottaa myös sähköä.
Näistä mielenkiintoisimpia ovat olleet puun kaasutuksella sekä höyryllä toimivat ratkaisut.
Energian hintojen nousu, haja-asutuksen energiahuollon tarve sekä uusiutuvan energian
osuuden tavoitteet ovat luoneet tarpeita erilaisille bioenergiantuotannon ratkaisuille, joista
kilpailukykyisimpiä ovat olleet edellä mainitut vaihtoehdot.
Volter Oy:n valmistama puunkaasutukseen perustuva CHP -laitos on teholtaan 140 kW ja
voi tuottaa parhaimmillaan energiaa 1 200 000 kWh vuodessa. Kosteuspitoisuudeltaan alle
18 % hake kaasutetaan kaasuttimessa prosessikaasuksi (mm. CO ja H2), joka muunnetaan
polttomoottorin avulla sähköksi ja lämmöksi. Generaattori tuottaa sähköä 40 kW teholla
sekä lämpöä 100 kW teholla. Puuhake kuivataan tilalla prosessista saatavalla lämmöllä sekä
aurinkoenergiaa hyödyksi käyttämällä. Haketta laitos tulee käyttämään 1400–1500 i-m3/v.
Alkuvaiheessa hake ostetaan tilalle valmiina, mutta myöhemmin on mahdollista siirtyä
omaan haketukseenkin.
Tässä luvussa esitellään CHP -laitoksen tekninen totutus ja osoitetaan myös ratkaisun kannattavuus maatilan kokoluokassa.

Omasähkölaitoksen tekninen kuvaus
Omasähkölaitos käyttää polttoaineenaan kuivaa puuhaketta, joka syötetään kaasuttimeen
ruuvikuljettimella päältä käsin. Polttoaineensyöttö koostuu hakelämpökeskuksista tutuista
komponenteista; jousipurkaimesta, kolakuljettimesta, lokerosyöttimestä sekä ruuvikuljettimista. Polttoaineen määrää valvotaan mikroaaltoantureilla.
Hake esilämmitetään reaktorin yläosassa, josta se valuu pyrolyysivyöhykkeelle kaasutettavaksi. Kaasutuslämpötila on 900–1200 C. Syntyvän kaasun palavat komponentit ovat 25 %
häkää, 18 % vetyä ja 3 % metaania. Kaasu jäähdytetään 550 asteen lähtölämpötilasta 200
asteen suodatuslämpötilaan. Hieno noki suodatetaan kaasusta pois, jonka jälkeen kaasu
jäähdytetään edelleen noin 50 asteeseen. Tämän jälkeen kaasu on valmis polttoaine moottorikäyttöön. Moottori pyörittää generaattoria, josta saadaan tehoelektroniikan jälkeen verkkokelpoista sähköä. Kaasun ja moottorin jäähdytyksestä saatava lämpö siirretään lämmönvaihtimilla veteen edelleen hyödynnettäväksi.
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Kuva 1. Volter Oy:n omasähkölaitos on tiivis konttiratkaisu (Volter Oy).

Taulukko 1. Laitoksen tekniset tiedot.
Malli
Polttoaine
Polttoaineen kosteus
Palakoko
Kontin mitat
Kontin rakenne
Kontin värit
Polttoaineen syöttö
Moottori
Teho
Omakäyttöteho
Polttoaineen kulutus

Volter 40
Metsähake (koivu, kuusi, mänty)
<18 %
8mm ≤ P ≤ 50mm, hienoaines (<3,15mm) <1%, kaikki <63mm
Pituus 6m, leveys 2,5m, korkeus 3m, massa n.10tn
Teräsrunko, lämpöeristys
Sopimuksen mukaan
Kontin ulkopuolinen jousipurkainasema
AGCO Sisu Power
Generaattoriteho 40kW, lämpöteho 100kW
1,5-2kW
n.4,5 i-m3/24h

Kuva 2. Omasähkölaitoksen prosessikaavio (Volter Oy).
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Kuvat 3, 4 ja 5. Kuittilan tilan omasähkölaitos rakennusvaiheessa, hakekuivuri /-varasto ja hakesiilo.
(Pikes Oy)
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Pien-CHP -tuotannon kannattavuuden
arviointia
Laitoksen kannattavuus arvioitiin neljällä eri skenaariolla: 35 %:n investointuella, josta arviot
a) ostohakkeella ja b) omalla hakkeella, 15 %:n investointituella ja takaisinmaksun jälkeen.
Kuittilan maatilakokonaisuudessa on useita sähköä ja lämpöä kuluttavia kohteita, joista suurin
on maatilan navetta. Vuonna 2006 rakennetun navetan sähkönkulutus on ollut keskimäärin
350 000 kWh vuodessa. Navetan energiatehokkuutta on parannettu keväällä maidon lämmön talteenotolla, josta saatava arvioitu energian säästö olisi 7000 kWh/v. Koska navettaa ei lämmitetä erikseen, menee kaikki lämpöenergia käyttöveden lämmittämiseen. Navetan
sähkönkulutuksen on arvioitu laskevan 250 000 kWh:iin kun sähkölämmitys muutetaan
vesikiertoiseksi lämmitykseksi. Vastaavasti lämpöä tarvitaan 100 000 kWh. Yläkarjalan korjaamon arvioitu sähkön käyttö on 25 000 kWh/v ja lämmön käyttö 25 000 kWh/v. Kuivaamoyrityksen lämmön tarpeeksi on arvioitu 295 000 kWh. Omakotitalon lämmön tarve on
noin 30 000 kWh/v ja sähkön tarve 25 000 kWh/v. CHP -laitoksen omakäyttöosuus on 13
140 kWh/v. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Kuittilan maatilakokonaisuuden sähkön- ja lämmönkulutus kohteittain
(kWh/v).
Maatilan navetta
Ylä-Karjalan Korjaamo Oy
Kuivaamo
Omakotitalo
Verkkoon
CHP:n omakäyttö
Hakkeen kuivaus
Yhteensä

Sähkö
250 000
25 000
0
25 000
26 000
13 140
0
339 140

Puun kosteuspitoisuuden ollessa usein jopa 40 %, on
haketta kuivattava, jotta maksimi kosteuspitoisuus 20
% alittuu. Veden poistaminen puusta on paljon energiaa vievää, minkä takia haketta on tarpeen kuivata
mahdollisimman paljon auringon avulla. Aurinkoa
käyttäen voidaan puu kuivata 25 % kosteuteen, jonka
jälkeen loppu kuivaus tehdään koneellisesti. Hakkeen kuivaukseen tarvittava lämpöenergia olisi tällöin
250 000 kWh/v., kun hake kuivataan 15 % kosteuteen. Kuivauksen avulla CHP -laitoksen tarvitsema
hakemäärä pienenee energiasisällön nousun myötä
34 %. Haketta säästetään kuivauksen avulla arviolta 711 i-m3. Kustannussäästönä tämä on 13 509 €,
kun käytetään ostohaketta. (Taulukko 3) Vastaavasti
käytettäessä itse tehtyä haketta, josta käytän myöhemmin nimitystä oma hake, olisi kustannussäästö 8 500€.

Kuva 6. Kaasutusreaktori (Pikes Oy).
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Lämpö
100 000
25 000
295 000
30 000
0
0
250 000
700 000

Taulukko 3. Hakkeen kosteuden vaikutus kulutukseen ja säästöt käytettäessä kuivaa
haketta. Hakkeen yksikköhintana on käytetty 19 €/i-m3.
Määrä, i-m3
Kustannus, €

Kosteus 15 %
1 389
26 391

Kosteus 40 %
2 100
39 900

Säästö
711
13 509

Skenaario A: Kannattavuus 35 % investointituella,
ostohakkeella
CHP -laitoksen kustannukset on määritetty tehon tarpeen mukaan. Maatilakokonaisuuden
arvioitu sähkön kulutuksen määrä vuodessa on 326 000 kWh/v (Taulukko 2), johon on
lisätty laitoksen käyttöasteen mukaan määritetty sähkönkulutus 13 140 kWh/v. Laitoksen
hoitoon tarvittavien työtuntien (192 h) perusteena on käytetty arviota laitoksen viikoittain
tarvitsemasta työstä, joka sisältää tarkastukset, huollot, korjaukset ja hakesiilon täyttämisen.
Työkustannuksena on käytetty 15 €/h. Huoltoon ja korjaukseen tarvittavien tarvikkeiden
kustannukset ovat valmistajan ilmoituksen perusteella 2 800 €/v. Hakkeen hankintahinta
käyttöpaikalle on määritetty paikallisen hintatason mukaan, joka on vaihdellut 18–19,5 €/im3 välillä.
Sähköntuotannossa syntyy lämpöä noin 2/3 tuotetusta energiasta, ollen vuositasolla 849
000 kWh. Lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään Kuittilan tilan alueen kiinteistöissä ja
kuivaustoiminnassa. Käyttökohteisiin on arvioitu menevän lämpöä vuositasolla 700 000
kWh:n edestä, jolloin lämmöntuotannon hyötysuhde tuotettua lämpöä kohden on 80 %.
Lämpöhäviöihin on arvioitu menevän tilalle tehdyn energiaselvityksen perusteella 68 000
kWh (Kinnunen 2012). Arvio ei sisällä hakkeen kuivauspaikalle vievän putken lämpöhäviöitä.
Koska kuivausta käytetään pääasiassa kesäaikaan, putken lämpöhäviöt ovat pienet, arviolta
12 500 kWh/v. Kokonaisuudessaan lämpöhäviöihin menisi arviolta 80 500 kWh/v. Laitoksen käyttöaste määräytyy tuotetun sähkön mukaan, jolloin käyttöaste on 97 % maksimista.
Maksimissaan laitos voisi tuottaa 350 000 kWh vuodessa.
Energiahinnat määritettiin käyttökustannusten perusteella 0,09 €/kWh sähkölle ja 0,06 €/
kWh lämmölle. Sähkön verkkoon myynnin osalta hintana käytettiin 0,06 €/kWh. Investointikustannuksista CHP -laitoksen osuus oli 180 000 €, hakesiilon ja -kuivaamon 43 000 €,
sähkötöiden 70 000 € sekä maanrakennus- ja putkitöiden osuus 109 000 €. Yhteensä kokonaisinvestointi on 402 000 €. Rahoitus muodostuu tässä skenaariossa pankkilainasta 251 300
€, 35 %:n investointituesta 140 700 €, sekä omasta pääomasta 10 000 €. Pankkilaina laskettiin annuiteettina 10 vuoden takaisinmaksuajalla ja 3 %:n korkokannalla. Toimintakustannukset muodostuvat lainanlyhennyksestä ja koroista 30 278 €, vakuutuksesta 733 €, hakkeen
hankintakustannuksista 26 391 €, työkustannuksista 2 880 €, huolto- ja korjauskustannuksista 2 800 €, kirjanpito ja tilintarkastuskustannuksista 300 € sekä kauhakuormaajan polttoainekustannuksista 300 €. Yhteensä toimintakustannukset ovat 63 628 €. Myyntituloja
tulisi sähköstä 31 560 € ja lämmöstä 36 000 €, jolloin myyntitulot ovat yhteensä 67 560 €.
Tulosta ja laitokselle jäisi 3 878 €. Koska lainanhoitokulut ovat suuremmat kuin poistot, ei
tuloslaskennassa käytetä poistoja.
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Taulukko 4. CHP -laitoksen kannattavuuslaskelma 35 %:n investointituella, ostohakkeella.
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Lähtötiedot:
Laitoksen oma sähkön käyttö
Maksimi sähköteho
Maksimi lämpöteho
Lämmöntuotanto
Hakkeen tarve vuodessa
Hakkeen hankintahinta
Huolto ja korjaus; tarvikkeet
Työtunnit vuodessa
Työkustannus
Sähkön hinta
Lämmön hinta
Sähkönmyynti
Lämmönmyynti
Lämmön käyttö puun kuivauksessa
Hukkalämpö ja lämpöhäviöt
Laitoksen käyttöaste
Investoinnit:
CHP -yksikkö ja rakennukset
Sähköistykset
Putkitus ja maanrakennus
Investoinnit yhteensä:
Rahoitus:
Pankkilaina 10v., korko 3 %,
annuiteetti
Investointituki
Oma pääoma
Yhteensä
Toimintakustannukset (alv. 0 %):
Lainojen lyhennys ja korko
Vakuutus
Hakkeen hankintakustannukset
Työkustannukset
Huolto ja korjaus
Kirjanpito ja tilintarkastus
Työkoneiden polttoaineet
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %):
Sähkön myynti
Lämmön myynti
Yhteensä

Määrä
13 140
40
100
849 000
1 389
19,00
2 800
192
15
0,10
0,08
326 000
450 000
250 000
149 000
97

Yksikkö
kWh
kW
kW
kWh
i-m3 (kosteus 15 %)
€/i-m3
€/v
h
€/h
€/kWh (alv. 0 %)
€/kWh (alv. 0 %)
kWh
kWh
kWh
kWh
%

223 000
70 000
109 000
402 000

euro
euro
euro
euro

251 300

euro

35
10 000
402 000

%
euro
euro

30 278
733
26 391
2 880
2 800
300
300
63 682

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

31 560
36 000
67 560

euro
euro
euro

Tulos menojen jälkeen
Poistot

3 878
19 010

euro
euro

Skenaario B: Kannattavuus 35 %:n investointituella,
omalla hakkeella
Tässä laskelmassa edelliseen verrattuna on erona ostohakkeen korvaaminen itse tuotetulla
hakkeella, jolloin hakkeen teosta saatava kate jää yrittäjälle itselleen. Energiapuun hankintahinta rankana on keskimäärin 28 €/k-m3, tämän lisäksi itse tehtävän haketuksen osuudeksi
on määritetty 2 €/k-m3. Haketuskustannus sisältää haketin investoinnin ja työn osuuden.
Hakekiintokuution hinnaksi muodostuu näin ollen 30 €/k-m3. (Taulukko 5) Laskelmissa
käytettiin hake irtokuution sijaan kiintokuutioita. Vertailun vuoksi muunnettaessa kiintokuutio hinta irtokuutioksi muodostuu hinnaksi 12 €, mikä on 7 € edullisempi kuin valmiin
hakkeen ostohinta. Kiintokuutioiksi muutettuna tarvittaisiin energiapuuta 556 k-m3, jolloin
puunoston ja hakkeen teon kustannuksiksi tulisi 16 680 €, tarkoittaen pyöreästi 10000 euron säästöä vuodessa. Kustannussäästön vaikutuksesta voidaan hintoja laskea 0,09 €/kWh
sähkön osalta ja 0,06 €/kWh lämmön osalta. Tulos olisi tällöin noin 1 900 €. (Taulukko 6)
Jätettäessä hinnat ennalleen jäisi CHP -laitokselle voittoa 13 878 €.

Taulukko 5. Itse tehdyn hakkeen hinnan muodostuminen, kun haketta käytetään
556 k-m3/v.
Raaka-ainekustannus
Energiapuun hankinta
Haketuskustannus
Yhteensä

€/k-m3
28
2
30

€/v
15 568
1 112
16 680
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Taulukko 6. CHP-laitoksen kannattavuuslaskelma 35 %:n investointituella ja
käytettäessä omaa haketta.
Lähtötiedot:
Hakkeen tarve vuodessa
Raaka-ainekustannus
Sähkön hinta
Lämmön hinta
Investoinnit:
CHP -yksikkö ja rakennukset
Sähköistykset
Putkitus ja maanrakennus
Investoinnit yhteensä:
Rahoitus:
Pankkilaina 10v., korko 3 %, annuiteetti
Investointituki
Oma pääoma
Yhteensä
Toimintakustannukset (alv. 0 %):
Lainojen lyhennys ja korko
Vakuutus
Hakkeen hankintakustannukset
Työkustannukset
Huolto ja korjaus
Työkoneiden polttoaineet
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %):
Sähkön myynti
Lämmön myynti
Yhteensä
Tulos menojen jälkeen
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Määrä
556
30
0,09
0,06

Yksikkö
k-m3 (kosteus 15 %)
€/k-m3
€/kWh
€/kWh

223 000
70 000
109 000
402 000

euro
euro
euro
euro

251 300
35
10 000
402 000

euro
%
euro
euro

30 278
733
16 680
2 880
2 800
300
53 671

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

28 560
27 000
55 560
1889

euro
euro
euro
euro

Skenaario C: Laitoksen kannattavuus 15 %:n investointituella
ja korkotuetulla lainalla
CHP -laitos voidaan saada kannattavaksi myös 15 %:n investointituella ja 70 %:sti korkotuetulla lainalla, kun hake tehdään itse edullisesta energiapuusta. Tilan lähtötilanteeseen nähden,
jossa lämpö tuotettiin sähköllä, on ratkaisu edelleen halvempi. Vuosikustannukset nousevat
edelliseen vaihtoehtoon nähden 3 000 €. Sähkön hinnan ollessa 0,09 €/kWh ja lämmön 0,07
€/kWh (alv 0 %) jää voittoa kulujen jälkeen n. 3 700 €. (Taulukko 7.) Hinnoissa on pientä
nostonvaraa, mutta tällöin maatila ja yritykset menettävät edun edullisemmasta energiasta.
Ilman investointitukea vuosittaiset lainakustannukset nousisivat 2 000 euroa, joten sama hinta tai pieni korotus esim. sähkön hintaan kompensoisi kuluerän. Ostohakkeella tämä vaihtoehto ei olisi kannattava, sillä kustannuksiin tulisi lisää 10 000 €.

Taulukko 7. CHP -laitoksen kannattavuuslaskenta 15 %:n investointituella ja korkotuetulla lainalla.
Lähtötiedot:
Sähkön hinta
Lämmön hinta
Investoinnit:
CHP -yksikkö ja rakennukset
Sähköistykset
Putkitus ja maanrakennus
Investoinnit yhteensä:
Rahoitus:
Pankkilaina 10v., korko 3 %, annuiteetti
70 % korkotuettu laina 10v., annuiteetti
Investointituki 15 %
Oma pääoma
Toimintakustannukset (alv. 0 %):
Lainojen lyhennys ja korko
Vakuutus
Hakkeen hankintakustannukset
Työkustannukset
Huolto ja korjaus
Työkoneiden polttoaineet
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %):
Sähkön myynti
Lämmön myynti
Yhteensä
Tulos menojen jälkeen
Poistot

Määrä
0,09
0,07

Yksikkö
€/kWh
€/kWh

223 000
70 000
109 000
402 000

euro
euro
euro
euro

103 065
240 485
48 450
10 000

euro
euro
euro
euro

32 880
733
16 680
2 880
2 800
300
56 273

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

28 560
31 500
60 060
3 787
19 010

euro
euro
euro
euro
euro
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Kannattavuus takaisinmaksun jälkeen
Kun investointi on saatu maksettua, jäävät jäljelle muuttuvat kustannukset, jotka ovat yhteensä 23 393 € vuodessa. Tällöin sähkön ja lämmön hintaa voidaan laskea huomattavasti jopa
tasolle 0,035 €/kWh sähkön osalta ja 0,03 €/kWh lämmön osalta (alv 0 %). Tällöin kassaan
jää vielä 2 167 €. Vastaavasti voidaan periä myös markkinahintaa, jolloin tulos olisi 30 000-40
000 euron luokkaa. Hintojen muuttumista ei tässä laskelmassa huomioitu vertailtavuuden ja
vaikean ennustettavuuden vuoksi. Toisaalta CHP -laitoksen omistaja itse määrittää takaisinmaksuajan, joka voi olla kymmentä vuotta lyhyempikin.

Taulukko 8. Kannattavuus investoinnin takaisinmaksun jälkeen.
Lähtötiedot:
Sähkön hinta
Lämmön hinta
Toimintakustannukset (alv. 0 %):
Lainojen lyhennys ja korko
Vakuutus
Hakkeen hankintakustannukset
Työkustannukset
Huolto ja korjaus
Työkoneiden polttoaineet
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %):
Sähkön myynti
Lämmön myynti
Yhteensä
Tulos menojen jälkeen
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Määrä
0,035
0,030

Yksikkö
€/kWh
€/kWh

0
733
16 680
2 880
2 800
300
23 393

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

12 060
13 500
25 560
2 167

euro
euro
euro
euro

Yhteenveto
Kymmenen vuoden päähän on vaikea tehdä ennustusta kuinka hinnat muuttuvat. Nykyisestä
energianhinnan kehityksestä on kuitenkin nähtävissä, että energia tulee olemaan tulevaisuudessa kallista. Lisäksi Finngridin uutisoinnit sähkön siirtohintojen kallistumisesta 45 %:lla
ensivuodelle mentäessä kertovat selkeästi, että oman sähköntuotanto tulee olemaan viisasta
kun siihen löytyvät sopivat puitteet. Maatilojen kasvavat koot ja automatisoituminen lisäävät
edelleen maatilojen sähkönkulutusta melkoisesti. Vastaavasti kotimaisten elintarvikkeiden
hintoja on vaikea korottaa EU:n alueelta tuotavien edullisempien elintarvikkeiden hintakilpailun takia. Päinvastoin halvat tuontielintarvikkeet voivat laskea kotimaistenkin tuotteiden
hintoja niin alas etteivät tilat enää kannata sellaisenaan. Vaihtoehdoksi jää joko lopettaa tai
laajentaa.
Energiaomavaraisuus on yksi keino tuoda suomalaisille maatiloille vakautta ja kilpailukykyä.
Kuittilan maatila tulee saavuttamaan CHP -laitoksen rakentamisen myötä energiaomavaraisuuden. CHP -laitoshanke tukee myös Suomen ja Pohjois-Karjalan tavoitteita energiaomavaraisuudesta, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, maaseudun kehittämisestä
ja hajautetun bioenergian tuotannosta. Lisäksi tila tulee toimimaan edelläkävijänä puukaasutusteknologian käyttöönotossa, sillä Suomessa on käytössä vasta yhdellä tilalla vastaavantyyppinen puunkaasutuslaitos. Laitoksen rakentamisen myötä ja hyvien käyttökokemusten
karttuessa on odotettavissa että muutkin maatilat seuraavat Kuittilan -tilan esimerkkiä.

19

Kolin kylän lämpöenergiahuollon
toteutusarviointi
Markus Hirvonen, PKAMK (tekninen toteutus)
Niina Huikuri, PIKES Oy
(kannattavuustarkastelut)
Urpo Hassinen, Suomen Metsäkeskus,
Pohjois-Karjala (kannattavuustarkastelut)
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Toteutusarvioinnin rajaus
Tässä luvussa selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa Lieksan Kolin kylän alueelle pellettitai hakelämmitykseen perustuva keskitetty lämmitysjärjestelmä. Rakennusten tarvitseman
lämpöenergian pohjalta muodostetaan lämpötehon pysyvyyskäyrä, jonka avulla mitoitetaan
lämmitysjärjestelmien perus-, huippu- ja varajärjestelmät.

Kolin kylän alueen energiatase
Kolin kylän kiinteistöjen lämmitys on toteutettu erillisjärjestelmänä pääasiassa öljyä hyödyntäen. Oheisessa taulukossa 1. on esitetty kylän potentiaaliset lämmityskohteet, joilla olisi
mahdollisuus liittyä keskitettyyn lämpökeskukseen. Mahdollisen palvelurakennuksen energiakulutusta on arvioitu vastaavaan käyttöön suunniteltujen rakennusten mukaisesti huomioiden tulevaisuudessa kiristyvät energiatehokkuusmääräykset erityisesti lämpöenergiankulutuksen osalta.

Taulukko 1. Kolin kylän kiinteistöt ja lämpöenergiankulutus.
Kohde
Lämmitystapa
Lämpöenergiankulutus [MWh/a]
Rivitaloyhtiöt
Öljy
140
Kolin kulma
Öljy
50
Kolin kauppa
Öljy
100
Palvelukeskus*
--70
2
2
* Arvio: A = 1094 m , qtilat = 50 kWh/brm /a, LKV = 300 l/brm2/a

Kolin kylän kohteiden energiankulutus on yhteensä 360 MWh/a. Tulevaisuudessa mahdollisesti rakentuvan palvelukeskuksen lämpöenergiankulutus on alhainen suhteessa sen pintaalaan johtuen kiristyvistä energiatehokkuusmääräyksistä.
Lämpötehon vuotuista kulutusprofiilia voidaan arvioida RakMK:n säävyöhykkeen III ulkolämpötilaprofiilien kautta sekä olettamalla että ulkolämpötilan noustessa yli +17 oC Kolin
alueen rakennukset eivät tarvitse lämpöenergiaa tilojen lämmitykseen. Lämpimän käyttöveden kulutuksen arvioidaan vastaavan noin 20 % koko alueen lämpöenergiankulutuksesta ja lämpimän käyttöveden tarpeen oletetaan jakaantuvan tasaisesti ympäri vuoden. Tätä
tarkastelua varten luodussa lämmönjakoverkoston hahmotelmassa verkostohäviöiksi on
arvioitu noin 50 MWh/a ja myös sen oletetaan jakautuvan tasaisesti ympäri vuoden.
Kokonaisuutena Kolin kylällä kuluu lämpöenergiaa kiinteistöjen tilojen lämmittämiseen 288
MWh/a, lämpimän käyttöveden valmistukseen 72 MWh/a ja verkostohäviöihin 50 MWh/a.
Täten lämpökeskuksessa tulee tuottaa lämpöenergiaa vuotuisesti 410 MWh/a.
Oheisessa kuvassa 1. on esitetty Kolin kylän lämpötehon pysyvyyskäyrä annettujen lähtötietojen perusteella. Lämpötehon pysyvyyskäyrä kertoo sen, kuinka monta tuntia vuodessa
alueen lämmöntarve on yli tietyn lämpötehon. Käyrä on yksittäinen tärkein lämpökeskuksen
onnistunutta mitoitusta ohjaava tekijä.
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Kuva 1. Kolin kylän lähilämpöverkon lämpötehon pysyvyyskäyrä

Todellisessa tilanteessa lämpimän käyttöveden kuvaaja ei ole edellä kuvatun kaltainen suora, vaan lämpimän käyttöveden vaihtelevat tehontarpeet näkyvät myös käyrän muodossa.
Samoin verkostohäviöt ovat pakkasjaksolla suurempia sillä verkoston menoveden lämpötila
on tällöin korkeampi kuin kesällä alhaisemman lämmöntarpeen aikaan. Mitoitustehoon ja
kattiloiden mitoitukseen lämpimällä käyttövedellä tai verkostohäviöillä ei kuitenkaan käytännössä ole merkitystä lähilämpöjärjestelmissä. Kolin kylän lähilämpöverkoston lämpötehon
maksimiksi muodostuu 130 kW. Taulukossa 2. On esitetty lähilämpöverkon oleellisimmat
tunnusluvut.

Taulukko 2. Kolin kylän lähilämpöverkon mitoitustiedot.
Energiankulutus
Mitoitustilanteen tehontarve
Lämpöverkon laskennallinen huipunkäyttöaika
Verkoston pituus
Verkoston lämpötiheys

360 MWh
130 kW
2769 h/a
400
0,9 MWh/m

Kannattavan verkostomuotoisen lämmönjaon alarajana pidetään yleisesti lämpötiheyttä
0,6 MWh/m, joten Kolin kylän tilanteessa arvo 0,9 MWh/m tarjoaa hyvän pohjan
lähilämpöratkaisun jatkoarvioinnille.

Lämpöenergiahuollon vaihtoehdot
Vaihtoehto 1: 100 kW hakelämpökeskus
Hake on erinomainen polttoaine lämmöntuotantoon keski- ja suuressa kokoluokassa. Pienessä kokoluokassa hakkeen laatuvaatimukset ovat korkeammat palotapahtuman toiminnan
turvaamiseksi. Hakejärjestelmillä voidaan operoida tyypillisestä noin 25–100% osuudella mitoitustehosta. Mentäessä lähelle alarajaa (tässä tapauksessa 25 %) heikkenee kattilan hyötysuhde merkittävästi eikä mahdollista kannattavaa lämmöntuotantoa hakkeella. Hakejärjestelmän rinnalla on aina suositeltavaa käyttää öljyjärjestelmää turvaamaan talven
pakkashuippujen ja kesäaikaisen satunnaisen lämmöntarpeen. Oheisessa kuvassa on esitetty
100 kW:n hakekattilan tuotantoprofiili Kolin kylän tapauksessa.
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Kuva 2. 100 kW:n hakekattilan lämmöntuotantoprofiili Kolin kylän tapauksessa

Hakelämmitysjärjestelmien hyötysuhteet ovat tyypillisesti välillä 70-85 % ja vara- ja huippulämpöjärjestelmänä toimivalla öljyllä välillä 80-90 %.

Vaihtoehto 2: 130 kW pellettilämpökeskus
Pelletti on erinomainen polttoaine lämmöntuotantoon pienessä ja keskisuuressa kokoluokassa. Pelletti on tasalaatuinen polttoaine ja toimii sen johdosta moitteetta myös pienissä
lämpökeskuksissa ja kiinteistökokoluokan kattiloissa. Pellettijärjestelmillä voidaan operoida
tyypillisesti noin 10–100% osateholla suhteessa mitoitustehoon. Useimmissa tapauksissa
pellettijärjestelmä voidaan mitoittaa siten, että sillä voidaan tuottaa kaikki lämpöenergia vuoden aikana talvipakkasista aina kesän lämpimän käyttöveden tarpeeseen. Myös pellettijärjestelmän rinnalla on suositeltavaa käyttää öljyjärjestelmää suurien laitteistorikkojen ja odottamattomien tapahtumien johdosta. Oheisessa kuvassa on esitetty 130 kW:n pellettikattilan
tuotantoprofiili Kolin kylän tapauksessa.

Kuva 3. 130 kW pellettijärjestelmän tuotantoprofiili Kolin kylän tapauksessa

Pellettikattiloiden hyötysuhde on tyypillisesti välillä 75–90 %, eli hieman vastaavan kokoisia
hakekattiloita korkeammalla.
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Vaihtoehtojen vertailua
Oheisessa taulukossa 3. on esitetty niin hake- kuin pellettijärjestelmän tunnuslukuja. Hakejärjestelmässä hakekattilan hyötysuhteen oletetaan olevan 82 % ja öljykattilan 87 %. Vastaavasti pellettikattilan hyötysuhteen on oletettu olevan niin ikään 82 %.

Taulukko 3. Vaihtoehtojen tunnuslukuja
Qtot [kWh/a]
Qhake [kWh/a]
Qöljy [kWh/a]
Bio-osuus
Öljyosuus
Hakkeen kulutus [MWh/a]
Öljyn kulutus [MWh/a]

Hakejärjestelmä
410000
389239
20761
94,9 %
5,1 %
475
24

Pellettijärjestelmä
410000
410000
0
100,0 %
0,0 %
500
0

Vaikka 100 kW hakekattilalla ei voida täyttää talven huipputehon tarvetta eikä kesäaikaista
lämpimän käyttöveden tarvetta johtuen sen heikosta hyötysuhteesta osatehoilla, voidaan
hakekattilalla tuottaa kuitenkin lähes 95 % vuotuisesta lämpöenergian tarpeesta. Vastaavasti
130 kW pellettikattilalla voidaan tuottaa 100 % lämpöenergiasta pelletillä, sillä sitä voidaan
ajaa riittävän alhaisilla osatehoilla kesäaikaista lämpimän käyttöveden valmistusta varten, vaikka kattila on mitoitettu vastaamaan talven huipputehontarvetta.
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Johtopäätökset ja suositukset
Laskelmien perusteella vaikuttaa, että niin hake- kuin pellettijärjestelmät molemmat olisivat soveliaita Kolin kylän lämmöntuotantoratkaisuksi. Hakejärjestelmässä jouduttaisiin tuottamaan joitain prosentteja vuotuisesta lämpöenergiasta öljyllä, mutta samalla se mahdollistaa
hakelämpökeskuksen oikeanlaisen toiminnan. Pellettilämpökeskus kyseisessä kokoluokassa
ei vaadi välttämättä tuekseen öljyä, koska sillä voidaan tuottaa kaikki tarvittava lämpöenergia
ulkolämpötilasta riippumatta.
Hakelämpökeskus tässä kokoluokassa (noin 100 kW) voi olla haasteellinen ylläpidettävä,
mikäli polttoaine ei ole tarpeeksi tasalaatuista. Pellettijärjestelmän kanssa tällaiset ongelmat
eivät ole yhtä todennäköisiä tasalaatuisemmasta polttoaineesta johtuen. Hakelämmityksen
kannalta kohde on toteutettavissa, mutta vaatii paljon ylläpitoa ja huoltoa. Pellettijärjestelmäkään ei ole täysin huoltovapaa, mutta helppohoitoisempi verrattuna hakejärjestelmään.
Seuraavassa vaiheessa voidaan laatia tarkentavia laskelmia vaihtoehtojen taloudellisesta kannattavuudesta. Alueelle mahdollisesti rakennettavat pientalot voidaan myös liittää lämpöverkkoon, mutta niiden vaikutus koko verkoston lämpöenergiataseeseen on niin pieni, että näitä
tekijöitä ei ole aiheellista ottaa esiselvitysvaiheessa huomioon.

Lämpöenergiahuollon
kannattavuustarkastelu
Lämpökeskusyksikön investointi 50 000 € sisältää lämpölaitoksen ja hakesiilon. Budjettihinta 100 kW lämpölaitoksesta kysyttiin useammalta lämpölaitoksen valmistajalta. Kaukolämpöputkien rakentamisen yksikkökustannuksena käytettiin 150 €/m. Pankkilainan
pituudeksi määritettiin 15 v., koroksi 4 % ja lainanlyhennys tavaksi annuiteetti. Yhteensä
pankkilainaa tarvittaisiin 31 500 €, kun omarahoitus osuus on 11 000 €. Liittymismaksut
neljälle asiakkaalle olisivat 42 500 €. Hinta on määritetty Metsäkeskuksen Biomas -hankkeen
taulukon mukaan jossa hintaan vaikuttavat mm. laitoksen koko ja kaukolämpöputken pituus.
Palkkakustannukset, sähkön kulutus, polttoaineenkulutus sekä huolto ja korjaus kulut on
myös laitettu Biomas -hankkeen tilastojen perusteella.
Hallinta ja markkinointikustannuksiin sisältyvät mm. vakuutus- ja kirjanpitokustannukset. Haketta on arvioitu kuluvan vuodessa 474 i-m3 ja ostohakkeen hinnaksi on määritetty
19 €/i-m3. Öljyä kuluisi kulutushuippujen tasaamiseen 2 400 l/v. Yhteensä polttoaineisiin
menisi 11 200 euroa vuodessa. Lämmönmyyntihinta 55 €/MWh, sekä vuosittain maksettava kiinteäperusmaksu 14 €/MWh perustuvat Metsäkeskuksen antamiin suosituksiin. Kiinteän perusmaksun tarkoituksena on antaa yrittäjälle vakautta talouteen. Tässä tapauksessa
kiinteän perusmaksun suuruus on 5 040 €/v ja se lasketaan kunkin asiakkaan oletetun kulutuksen perusteella. Yhteensä 360 MWh vuosimyynnistä tulisi tuloja 24 840 €. Voittoa jäisi
edelleen marginaalisesti 1 334 €. (Taulukko 4).
Pienten lämpölaitosten kannattavuus on yleensäkin alkuun tiukkaa. Kuluissa on oltava tiukkana, jotta toiminta pysyisi kannattavana. Kyseinen kohde on pieni, joten se ei ole optimaalinen lämpöyrittäjälle. Koska palkkaa tehdystä työstä vain noin 600 €/kk, ei yhden lämpölaitoksen pitäminen toisi tarpeeksi isoa palkkatuloa. Jos lämpöyrittäjällä on mahdollista tehdä
itse hake, olisi se suositeltavaa. Tällöin hakekustannukset voisivat tippua jopa 5 700 €:n, ollen
37 % edullisempaa (á 12 €/i-m3). Voittoa syntyisi tällöin 4 633 €, mikä olisi noin 10 % investoidun pääoman määrästä.

27

Taulukko 4. Kolin kylän 100 kW hakelämpölaitoksen kannattavuus.
Lähtötiedot:
Investoinnit:
Lämpökeskusyksikkö
Kaukolämpöputket
Alkuvarasto
Yhteensä
Rahoitus
Pankkilaina 15 v., korko 4 %, annuiteetti
Omarahoituksen osuus
Liittymismaksut 4 kpl
Investointituki (25 %)
Yhteensä
Toimintakustannukset (alv 0%)
Lainojen lyhennys ja korko
Palkkakustannukset
Sähkö
Polttoaine, hake
Polttoaine, öljy
Huolto ja korjaus
Hallinta ja markkinointi
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %)
Lämmön myynti, 360 MWh/v (55 €/
MWh)
Perusmaksu, 360 MWh (14 €/MWh)
Yhteensä
Tulos menojen jälkeen
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Määrä

Yksikkö

50 000
60 000
2 500
112 500

euro
euro
euro
euro

31 500
11 000
42 500
27 500
112 500

euro
euro
euro
euro
euro

2 796
7 110
900
9 000
2 200
500
1 000
23 306

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

19 800

euro

5 040
24 840
1 334

euro
euro
euro

Koli Spa:n lämpöenergiamitoitus
sekä lämpövaihtoehdot
Anssi Kokkonen, Avainenergia Oy
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Lämpöenergiamitoituksen taustaa
Mitoitettava kohde on uusi kylpylärakennus, jonka on ennakoitu valmistuvan vuosien 2012
ja 2013 aikana. Laskelmissa rakennukseen on oletettu yksi keskitetty ilmanvaihtolaitteisto
lämmön talteenotolla. Rakennuksen lämmitysaika on arvioitu syyskuusta toukokuuhun. Rakenteiden U -arvot on laskettu tai määritetty kohteesta annettujen materiaali- ja muiden ennakkotietojen pohjalta. Lämpöenergiamitoituksen laskennassa on käytetty VTT:n ja Suomen
lvi- liiton kehittämää WinEtana- ohjelmaa.

Tietoja kohderakennuksesta:
•
•
•
•
•
•
•

rakennuksen bruttopinta-ala 2 578 m2
rakennuksen lämmitettävä tilavuus 7 754 m3
seinäpinta-ala (ulkoilmaan) 512 m2, U arvo 0,16 W/m2K
seinäpinta-ala (maanvarainen) 358 m2, U arvo 0,18 W/m2K
kattopinta-ala 869 m2, U arvo 0,09 W/m2K
lattiapinta-ala (maanvarainen) 847 m2, U arvo 0,10 W/m2K
ikkunapinta-ala yhteensä 339 m2, josta
• pohjoiseen 130 m2
• etelään 93 m2
• länteen 58 m2
• itään 58 m2
• laskelmissa käytettiin U arvona 1,3 W/m2K

• ovet 4 kpl, joissa laskelmissa käytettiin U arvona 1,3 W/m2K
• allaspinta-ala yhteensä 253 m2 ja tilavuus 361 m3
• lasten allas, poreallas sekä uinti- ja vesihieronta-allas

Ilmanvaihdossa käytettyjä tietoja:
• ilman vaihtuvuus 8,616 m3/s,
• vastaa n. 4 krt/h, (3,3 dm3/s/r-m2, ohjeellinen arvo vähintään 2 dm3/s/r-m2,
Oppaita 3;2008, STTV)
•
•
•
•

ilmanvaihdon täyskäyntiaika 24 h/vrk, 7 vrk/vko
sisäänpuhalluslämpötila 24oC,
sisäilman lämpötilan keskiarvo 27oC (allashuone 29 oC, muut tilat 25 oC)
vuotoilmanvaihtuvuus 0,10 1/h

• lämmön talteenoton vuosihyötysuhde 60 %
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Lämpimän käyttöveden kulutus:
Veden lämmityksen energian tarve on laskettu RakMk D5 mukaisen, uimahallien lämpimän
veden kokonaiskulutuksen perusteella. Ko. lukuun arvioidaan kuuluvan uimahallin koko
lämpimän veden käyttö, allasvesi mukaan lukien.
•
•
•
•
•

lämpimän veden kulutusluku 1 800 dm3/brm2 (RakMk D5)
lämpimän veden kulutus yhteensä 4 640 m3/a
lämpimän veden osuus 40 % veden kulutuksesta, veden kulutus yhteensä 11 600 m3/a
lämpimän veden käytöstä ja kierrosta on arvioitu 65 % rakennuksen lämpöhyödyksi
lämpimän veden kulutus yhteensä 111 l/kävijä, kun kävijämäärä arvioitu 41 800 hlöä/a
• kävijämäärä keskimäärin 165 hlöä/allas-m2 vastaavan kokoisissa (23 kpl 6 000 –
10 000 r-m3) uimahalleissa Suomessa (Uimahallien energia- ja ympäristöportaali,
uimahallit.vtt.fi).

Muita pohjatietoja:
• rakennuksessa on oletettu olevan keskimäärin 70 henkilöä samanaikaisesti
(henkilölämpökuorma)
• ikkunoiden varjostuskulmaksi on oletettu 15o

Kuva 1. Koli SPA:n allasosasto (Zanderport Oy).
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Mitoitustulokset

Kuva 2. Kuukausittainen arvio lämmitysenergian kulutuksesta Koli Spa:ssa.

Kuva 3. Kylpylän pohjoista julkisivua hallitsevat suuret ikkunat (Zanderport Oy).
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Taulukko 1. Koli -Spa:n lämpöenergiamitoitus.
Energian- ja veden kulutus rakennuksessa
Lämmitys, josta
1 344 787 kWh/a
tuloilmakoneet
567 695 kWh/a
muu lämmönjako
261 680 kWh/a
lämmin käyttövesi
488 516 kWh/a
häviöt
26 896 kWh/a
Lämpökuormat ja niiden hyväksikäyttö
Auringonsäteily
74 358 kWh/a
Sisäiset lämpökuormat
429 193 kWh/a
Vuotuinen hyväksikäyttöaste
32 %
Lämmitysenergian kulutus
Kk
Tuloilmakoneet
Muu
Käyttöveden
(kWh/kk)
lämmönjako
lämmitys
(kWh/kk)
(kWh/kk)
1
93 181
35 700
40 709
2
88 499
31 785
40 709
3
68 331
30 392
40 709
4
57 814
27 268
40 709
5
28 418
22 900
40 709
6
0
0
40 709
7
0
0
40 709
8
0
0
40 709
9
34 544
23 322
40 709
10
55 011
28 055
40 709
11
60 171
28 609
40 709
12
81721
33 645
40 709
Yhteensä 567 695
261 680
488 515
Tehontarpeet rakennuksessa
Lämmitys, kaukolämpö
300 kW
ulkolämpötilassa,
– 32 °C
josta tilat
300 kW
lämmin käyttövesi
132 kW
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173,43 kWh/a, m3
73,21 kWh/a, m3
33,75 kWh/a, m3
63,00 kWh/a, m3
3,47 kWh/a, m3
9,59 kWh/a, m3
55,35 kWh/a, m3

Lämmitysjärj.
häviöt
(kWh/kk)
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
2 241
26 895
38,65 W/m3
38,65 W/m3
16,97 W/m3

Yhteensä
(kWh/kk)
171 832
163 236
141 674
128 033
94 270
42 950
42 950
42 950
100 818
126 018
131 732
158 318
1 344 786

Kylpylän lämmityksen vaihtoehtojen
vertailua
Lämmitys on henkilöstökulujen ohella yksi tärkeimmistä kustannustekijöistä, jonka pitkäjänteinen ja järkevä valinta ohjaa voimakkaasti koko kylpylän toiminnan kannattavuutta.
Lämmityksessä tulee hakea kokonaistaloudellisuutta, varmuutta sekä myös kestävää kehitystä tukevaa ratkaisua. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen lämmityksessä on tänä päivänä
useita vaihtoehtoja, joista tässä on kuvattu päälämmityksen vaihtoehdot: hakelämpö, puupellettilämpö sekä maalämpö.
Lämmityksen vaihtoehtojen lisäksi on kuvattu ja arvioitu lämpöhuoltoa ulkoistettuna erillisen lämpöyrittäjän palveluna. Hake- ja pellettilämmön osalta oletuksena on, että lämmön tuotantoyksikkö sijoitetaan erilliseen rakennukseen varsinaisen kylpylärakennuksen läheisyyteen,
josta lämpö johdetaan päärakennukseen lämpökanaalien kautta. Maalämpöjärjestelmän tekniikka varaajineen oletetaan sijoitettavan kylpylärakennuksen kellarikerrokseen.
Kiinteän polttoaineen (hake tai puupelletti) lämpölaitteiston pääosat ovat;
1) lämmön tuotantolaitteisto palo-osastoidussa, erillisessä tekniikka-/kattilahuoneessa;
• savupiippu
• lämmityskattila/-kattilat tarvittavine lisälaitteineen, ml. poltin tai arinapolton tekniikka
• polttoaineen syöttö- ja annostelulaitteisto
• ohjausautomaatio
2) sateelta ja suoralta kosteudelta suojattu polttoainevarasto, josta;
• polttoaineen purku- ja siirtolaitteisto kattilahuoneeseen
Lisäksi kattilahuoneeseen sijoittuvat tarvittavat kiertovesipumput sekä turvalaitteet, mm.
takapalon sammutusjärjestelmä polttoaineen syöttölaitteistossa. Sekä hake- että pellettilämmitysjärjestelmät ovat etävalvottavia matkapuhelimen tai tietokoneen avulla ja eivät siten
vaadi jatkuvaa miehitystä. Lämmityksen tehon tarve kohteessa on laskelman mukaisesti 300
kW ja lämpimän käyttöveden tuottoon tarvittava teho 132 kW.

Kuva 4. Kylpylän eteläinen julkisivu (Zanderport Oy).
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Hakelämpö
Hakelämmityskattila on tänä päivänä tyypillisesti varustettu tuhkanpoistojärjestelmällä,
joka siirtää hakkeen poltosta syntyvän tuhkan kattilahuoneen ulkopuoliseen tuhkasäiliöön.
Samoin kattilan lämmön talteenotto-osan (konvektio-) nuohousautomatiikka on perustekniikkaa, joka kannattaa jo hankintavaiheessa huomioida.
Hakelämpö mitoitetaan tyypillisesti siten, että sen teho kattaa n. 80–90 % kohteen huipputehon tarpeesta. Ko. kohteessa on järkevää harkita kahden lämmityskattilan järjestelmää
mitoitettuna koko tehon tarpeelle, yhdessä käyttövesivaraajan kanssa. Tällöin lämpö voidaan
tuottaa tehokkaasti ympäri vuoden hakkeella, kun kesällä käytetään vain yhtä lämmityskattilaa. Oikein mitoitettu käyttövesivaraaja on toisaalta varmistamassa pakkaskelien huippukuormien aikaan lämpimän veden riittävyyden yhdessä lämmityksen kanssa. Kahden kattilan
järjestelmä on myös varmuustekijä, mikäli toista kattilaa huolletaan tai siihen tulee teknistä
vikaa.
Hakepolttoaineen tarve on tässä kohteessa energian tarpeen pohjalta laskettuna n. 2 000 irtom3/vuosi. Hakkeen varaston on oltava tilavuudeltaan n. 40 m3, jotta täyttöväli on vähintään
4 vrk kovimman energian kulutuksen aikaan. Polttoainetta tulee riittää kovalla pakkasellakin
esimerkiksi juhlapyhien yli.
Omana investointina hakelämmityksessä tulee huomioida;
• huolellinen laitteiston tehomitoitus sekä hakevaraston mitoitus
• riittävän hyvän ja ajantasaisen tekniikan valinta
• automaattinen tuhkanpoisto ja kattilanuohous, mahdollisuuksien mukaan myös
hakepolttimen tai arinan puhdistus
• savukaasun happipitoisuuden mittaukseen perustuva ohjaus
• vähentää manuaalisen huoltotyön tarvetta
• valitaan luotettava hakepolttoaineen toimittaja
• laitteiston huoltopalvelu kannattaa usein ostaa ulkopuoliselta yrittäjältä, koska laitteiston
ylläpito vaatii säännöllisiä huoltotoimia, tyypillisesti 1 krt/vko
• polttoaine ja huolto mielellään samalta yrittäjältä
• polttoainetäydennyksiä varten kannattaa varata sellainen liikennöintireitti, joka ei häiritse
muuta toimintaa ja asiakasliikennöintiä
• laitteiston omakäyttösähkön tarve on n. 2 kW (ilman kiertovesipumppuja).
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Pellettilämpö
Myös puupellettilämmityksessä on oikea tehon mitoitus tärkeää, jotta laitteistosta saadaan
irti paras mahdollinen tulos. Vesivaraajien kytkeminen järjestelmään on järkevää, jotta mahdollisia tehopiikkejä saadaan tasattua. Toisaalta esimerkiksi kesäaikainen käyttöveden lämmitys toimii pelleteillä ilman ongelmia varaajien kanssa, vaikka itse laitteisto olisi jopa hieman
ylimitoitettu.
Pellettipolttoaineen tasainen laatu mahdollistaa lämmön tuoton tehokkaasti ympäri vuoden yhden lämmityskattilan avulla. Kahden kattilan järjestelmä on kuitenkin varmuudeltaan
parempi eikä vaadi lämmön tuottoon aina taukoja normaalien huoltojen ajaksi. Nykyaikainen pellettilämmitysjärjestelmä vaatii huoltotoimia suhteellisen harvoin, mutta säännöllisesti.
Tyypillinen valvontakäyntien väli on viikko ja varsinaisia huoltotöitä tarvitaan n. 1-2 krt/kk.
Puupelletit ovat haketta jalostetumpaa polttoainetta, jonka energiatiheys on suurempi ja siten
mm. varastoinnin tilantarve on haketta pienempi. Käytettäessä molemmissa lämmitysmuodoissa saman tilavuuden polttoainevarastoa, toimii pellettilämmitys neljä kertaa hakelämmitystä kauemmin täydellä varastolla. Pellettivaraston malli voi vaihdella matalasta korkeaan,
riippuen mm. ympäristön asettamista esteettisistä ym. vaatimuksista. Pellettivarasto voidaan
sijoittaa tarvittaessa myös maan alle, jolloin käytetään erityisesti maanalaiseen varastointiin
suunniteltuja säiliöitä.
Puupellettien kulutus on tässä kohteessa energian tarpeen pohjalta laskettuna n. 350 tonnia
vuodessa, mikä vastaa n. 530 irto-m3pellettiä.
Omana investointina pellettilämmityksessä tulee huomioida;
• huolellinen laitteiston tehomitoitus sekä pellettivaraston tilavuuden oikea mitoitus
• riittävän hyvän ja ajantasaisen tekniikan valinta
• automaattinen tuhkanpoisto ja kattilanuohous sekä pellettipolttimen puhdistus
• savukaasun happipitoisuuden mittaukseen ja/tai palokaasun lämpötilamittaukseen
perustuva ohjaus
• laitteiston omakäyttösähkön tarve on n. 0,7 kW (ilman kiertovesipumppuja).
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Lämmön osto kohteeseen, vrt. kauko- tai aluelämpö
Helpoin ja tänä päivänä usein käytetty tapa lämpöhuoltoon on ostaa lämpö ulkopuoliselta
lämpöyrittäjältä, kokonaispalveluna. Lämpöyrittäjä hoitaa tällöin kokonaisuudessaan laitteiston suunnittelun ja tarvittavan mitoituksen, itse investoinnin sekä edelleen lämpökeskuksen
polttoaine- ja muun huollon. Asiakas maksaa valmiista lämmöstä.
Lämmön tuotantotekniikka sijoitetaan ko. tapauksessa edellä mainittuun tapaan kiinteistön
läheisyyteen. Itse kylpylärakennukseen sijoitetaan lämmönvaihdin (tai -vaihtimet), joiden
avulla tuotetaan rakennuksen tarvitsema lämpö ja käyttöveden lämmitys. Varsinaisessa lämmön tuotannossa oleva vesikiertojärjestelmä on tällöin erillään itse kylpylärakennuksen
vesikiertojärjestelmästä. Kulutettavan ja laskutettavan lämpömäärän mittalaite sijoitetaan
sopimuksen mukaan joko lämpökeskukseen tai kylpylärakennukseen.
Lämpöyrittäjien kokonaispalveluna tarjoamaa lämpöhuoltoa on esimerkiksi Pohjois-Karjalassa tarjolla sekä hakkeeseen että puupelletteihin pohjautuen.

Maalämpö
Maalämmön laitteisto on mahdollista sijoittaa kylpylärakennuksen kellarikerroksen tiloihin,
mikäli sieltä varataan tilaa lämpöpumpputekniikalle sekä varaajille. Maalämpölaitteiston
pääosat ovat;
• maalämpöpumppu yksikkö, jossa tarvittava tekniikka (mm. kompressori, höyrystin,
lauhdutin, paineenalentaja)
• ohjausautomatiikka
• vesivaraajat
• lämmön keruupiiri, jolla lämpöä kerätään maaperästä tai vedestä lämpöpumpun
tarpeeseen, edelleen huonetilojen tai veden lämmitykseen siirrettäväksi
• keruupiirit voidaan asentaa vaakatasoon maan alle tai mahdollisesti lähellä olevaan
vesistöön, tai ne asennetaan pystysuoraan porakaivoihin
• ko. kohteen lämmön tuottamiseen tarvitaan arviolta n. 20-30 kpl 200 m syvyisiä
porakaivoja keruupiirille (olettaen maaperä soveltuvaksi porakaivoille)
Maalämpölaitteistoon on lisäksi sijoitettuna sähkövastukset tuottamaan tarvittava lisäteho
silloin, kun keruupiiristä saatava lämpö ei yksin riitä tuottamaan kaikkea tarvittavaa energiaa.
Sähkövastusten vaatima teho ja siten tarvittava sulakekoko tulee huomioida ratkaisua toteutettaessa. Maalämpöjärjestelmän lämpökertoimena (COP) vuositasolla käytetään tyypillisesti
arvoa 3. Eli yksi käytetty sähkökilowattitunti tuottaa 3 kilowattituntia lämpöä.
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Koli Spa:n lämpöhuollon
kannattavuusarviointi
Niina Huikuri, PIKES Oy
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Koli Spa:n lämpölaitoksen kannattavuus
Koli Spa:lle sopivan lämpölaitoksen teholuokka olisi 500 kW. Neljältä laitetoimittajalta
saadun hinta-arvion perusteella lämpökeskusyksikön investointi hakesiilon kanssa oli edullisimmillaan 162 600 € (alv 0 %). Koli Spa:lla lämpökeskus sijaitsisi kylpylän vieressä, joten
lämpöverkon rakentamisen kustannukset jäisivät pieniksi. Tämän lisäksi yksikkökustannuksen katsottiin olevan halvempaa kylpylän rakentamisvaiheessa. Alkuvaraston tulisi riittää
noin 5 kuukauden tarpeisiin, jolloin hakkeen ostoa varten tarvittaisiin pääomaa 15 000 €.
Liittymismaksuksi määritettiin Suomen Metsäkeskuksen kustannusarviotaulukon perusteella
40 000 € (Hassinen 2012). Omarahoitusosuus olisi minimissään 2 500 €, mikä on osakeyhtiön perustamisen minimi pääomavaatimus.
Investointitukea on mahdollista saada maksimissaan 35 % kone-, laite- ja rakentamiskustannuksista, jolloin investointituen suuruus olisi 58 660 €. Näiden perusteella olisi pankkilainan
suuruus 81 442 € ja takaisinmaksuaika 7 vuotta annuiteettina 4 % korolla. Palkkakustannukset sivukustannuksineen, yhteensä 20 000 €, muodostavat yhden suurimmista kulueristä
polttoaineen hankinnan lisäksi. Sähkökulut olisivat noin 1 400 € vuodessa (Hassinen 2012).
Haketta laitoksella kuluisi 2 000 i-m3 vuodessa, jolloin 19 €/i-m3 hinnalla hakkeeseen menisi
38 000 €. Traktorin polttoaineisiin tarvitaan 1 000 € vuodessa kuljetettaessa haketta varastosta hakesiiloon. Huoltokustannuksiin tulisi varata alkuun 600 € (Hassinen 2012). Huomioon
tulee kuitenkin ottaa, että laitoksen käyttöiän kasvaessa huoltokustannukset tulevat nousemaan. Kirjanpito- ja vakuutuskulut olisivat yhteensä 1 000 €. Koska kyse on liiketoiminnasta, on yritykselle asetettava tuottotavoite, joka tässä tapauksessa määritettiin yli 5 000 €
vuodessa. Näillä oletuksilla lämmönmyyntihinnaksi tulisi 35 % investointitukitasolla 49 €/
MWh ja kiinteäksi perusmaksuksi 11 €/MWh. Kiinteä perusmaksu tulisi olemaan vuodessa
14 784 € ja lämmönmyyntitulot 65 856 €. Menot olisivat yhteensä 75 356 €, jolloin voittoa
syntyisi 5284 €. (Taulukko 1)
Mikäli investointituen määrä olisi 15 %, pankkilainan tarve kasvaisi 114 962 euroon vuodessa. Seitsemän vuoden takaisinmaksuaika saavutetaan, kun lämmönmyyntihintaa nostetaan
53 €/MWh. Tuottoa tulisi tällöin hieman päälle minimiksi asetetun tavoitteen yhteensä 5164
€. Toimintakustannusten noustessa päälle 5 000 € lainanlyhennysmaksujen johdosta, on vastaavasti myyntituloja nostettava saman verran. (Taulukko 2)
Lämpölaitos saadaan kannattavaksi ilman investointitukea, kun lämmönmyyntihintaa nostetaan 56 €/MWh. Vastaavasti voi kiinteääkin perusmaksua nostaa. Vertailtavuuden vuoksi
tässä nostetaan lämmönmyyntihintaa, jolloin edelliseen 15 % tukitasolaskelmaan nähden
myyntihinnan nostotarve on 3 €/MWh, jotta nousseet lainakustannukset saadaan katetuksi.
(Taulukko 3) Lainanlyhennysaikaa ei välttämättä kannata lähteä pidentämään, sillä pankkilainan saanti voi olla vaikeaa ja lisäksi koron osuus kasvaa takaisinmaksuajan pidentyessä.
Lainan takaisinmaksuaikoihin vaikuttavat lisäksi ostajan liiketoiminnan vakaus sekä myyntisopimuksen pituus. Tässä esitetyt laskelmat ovat suuntaa-antavia.
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Taulukko 1. Koli Spa:n hakelämpökeskuksen kannattavuus 35 % investointituella.
Lähtötiedot:
Investoinnit:
Lämpökeskusyksikkö
Kaukolämpöputket
Alkuvarasto
Yhteensä
Rahoitus
Pankkilaina 7 v., korko 4 %, annuiteetti
Omarahoituksen osuus
Liittymismaksu
Investointituki (35 %)
Yhteensä
Toimintakustannukset (alv 0%)
Lainojen lyhennys ja korko
Palkkakustannukset
Sähkö
Polttoaine, hake (19 €/i-m3, 2000 i-m3)
Polttoaine, traktoriin
Huolto ja korjaus
Hallinta ja markkinointi
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %)
Lämmön myynti, 1 344 MWh/v, 49 €/MWh
Perusmaksu, 1 344 MWh/v, 11 €/MWh
Yhteensä
Tulos menojen jälkeen
Poistot
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Määrä

Yksikkö

162 600
5 000
15 000
182 600

euro
euro
euro
euro

81 440
2 500
40 000
58 660
182 600

euro
euro
euro
euro
euro

13 356
20 000
1 400
38 000
1 000
600
1 000
75 356

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

65 856
14 784
80 640
5 284
6 629

euro
euro
euro
euro
euro

Taulukko 2. Koli Spa:n hakelämpölaitoksen kannattavuus 15 % investointituella.
Lähtötiedot:
Investoinnit:
Lämpökeskusyksikkö
Kaukolämpöputket
Alkuvarasto
Yhteensä
Rahoitus
Pankkilaina 7 v., korko 4 %, annuiteetti
Omarahoituksen osuus
Liittymismaksu
Investointituki (35 %)
Yhteensä
Toimintakustannukset (alv 0%)
Lainojen lyhennys ja korko
Palkkakustannukset
Sähkö
Polttoaine, hake (19 €/i-m3, 2000 i-m3)
Polttoaine, traktoriin
Huolto ja korjaus
Hallinta ja markkinointi
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %)
Lämmön myynti, 1 344 MWh/v, 53 €/MWh
Perusmaksu, 1 344 MWh/v, 11 €/MWh
Yhteensä
Tulos menojen jälkeen
Poistot

Määrä

Yksikkö

162 600
5 000
15 000
182 600

euro
euro
euro
euro

81 440
2 500
40 000
58 660
182 600

euro
euro
euro
euro
euro

18 852
20 000
1 400
38 000
1 000
600
1 000
80 852

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

71 232
14 784
86 016
5 164
0

euro
euro
euro
euro
euro
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Taulukko 3. Koli Spa:n hakelämpölaitoksen kannattavuus ilman investointitukea.
Lähtötiedot:
Investoinnit:
Lämpökeskusyksikkö
Kaukolämpöputket
Alkuvarasto
Yhteensä
Rahoitus
Pankkilaina 7 v., korko 4 %, annuiteetti
Omarahoituksen osuus
Liittymismaksu
Investointituki (0 %)
Yhteensä
Toimintakustannukset (alv 0%)
Lainojen lyhennys ja korko
Palkkakustannukset
Sähkö
Polttoaine, hake (19 €/im3, 2000 i-m3)
Polttoaine, traktoriin
Huolto ja korjaus
Hallinta ja markkinointi
Yhteensä
Tulot (alv. 0 %)
Lämmön myynti, 1 344 MWh/v, 56 €/MWh
Perusmaksu, 1 344 MWh/v, 11 €/MWh
Yhteensä
Tulos menojen jälkeen
Poistot
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Määrä

Yksikkö

162 600
5 000
15 000
182 600

euro
euro
euro
euro

140 102
2 500
40 000
0
182 600

euro
euro
euro
euro
euro

22 980
20 000
1 400
38 000
1 000
600
1 000
84 980

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

75 264
14 784
90 048
5 068
0

euro
euro
euro
euro
euro

RME -biodieselin valmistus
Pielisen Karjalan alueella
Lasse Okkonen, PKAMK
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Johdanto
Pielisen Karjalan kehittämiskeskus PIKES Oy ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
toteuttavat yhdessä kolmevuotista Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana
Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta (PKBEV) -hanketta. Hankkeen osatavoitteita ovat
mm. maatilojen energiaomavaraisuuden edistäminen ja uuden elinkeinotoiminnan aktivointi
seutukunnan alueella. Maatilojen energiaomavaraisuutta edistetään mm. selvittämällä puun
kaasutukseen perustuvaa sähkön ja lämmöntuotantoa, maatilojen biokaasun tuotantoa sekä
mahdollisuuksia tuottaa rypsistä biopolttoainetta.
Tässä selvityksessä tarkastellaan rypsibiodieselin (RME) tuotannon mahdollisuuksia ja kannattavuutta seutukunnan alueella. Lähtökohtana käytetään yhden alueella sijaitsevan maatilan
tuotantotietoja, josta edelleen laajennetaan tarkastelua suurempaan useamman tilan yhteistuotantoon. Maatilakokoluokan tuotannon kannattavuudesta on laadittu aikaisemmin useita
selvityksiä (esim. Vihma ym. 2006 ja Tuukkanen 2007). Selvitysten soveltaminen suoraan
ilman päivityksiä ei ole mahdollista, sillä rypsin ja rypsirehun hinnat ovat nousseet nopeasti
viimeisen kahden vuoden aikana. Tarkoituksena tässä selvityksessä on päivittää aikaisempien selvitysten kustannustasoja ja tarkastella kannattavan tuotannon reunaehtoja pienessä
kokoluokassa.

Rypsin viljelymäärä ja edustavan
satotason määrittely
Kevät ja syysrypsin viljelymäärät ja satotasot tiedusteltiin selvitystä varten kuntien maaseutusihteereiltä. Valtimolla rypsin viljelyala on viime vuosina ollut n. 70–80 hehtaaria ja onnistuneina vuosina on päästy jopa 1600–1700 kg:n satotasoihin. Toisaalta huonoina vuosina,
kuten 2012, satoa on jäänyt kokonaan korjaamatta. Syysrypsin arvioitu satotaso on n. 1000
kg/ha. Vertailuna Lieksassa kevätrypsiä on n. 43 ha viljelyalalla; satotaso on hyvinä vuosina
ollut n. 1300–1400 kg/ha, mutta vastaavasti 2012 satoa on jäänyt korjaamatta.
Rypsin viljelyyn liittyy huomattavia vuosittaisia vaiheluita, erityisesti suhteellisen pienillä
viljelyaloilla. Edustavaksi satotasoksi Itä-Suomessa on määritelty 1140 kg/ha (Sinkko ym.
2010, 10). Viljelijältä suoraan saatu arvio Valtimon alueelle on 1100–1300 kg/ha. Koska tuotantoon liittyy huomattava sääriski, tässä selvityksessä käytetään 1100 kg/ha satotasoa edustamaan keskimääräistä vuosittaista satoa.
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Rypsibiodieselin tuotantoprosessi
ja käytettävyys
Biodieselillä tarkoitetaan biopohjaista dieselpolttoainetta, joka tuotetaan kasvi- tai eläinöljyistä tai rasvoista (Vihma ym. 2006, 9). Biodieselin valmistusmenetelmiä on useita, mm. vaihtoesteröinti alkoholin (metanolin) kanssa, synteettinen tuotanto vetykäsittelyllä; mukaan
luetaan myös kasviöljy, jota käytetään suoraan dieselmoottoreissa.

Kuva 1 ja 2. Pellervo -puristin ja rypsin puristuksen sivutuotteena syntyvää valkuaisrehua (Sixtek Oy).
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Vaihtoesteröinnissä kasviöljyjen ja eläinrasvojen sisältämä glyseriiniä erotetaan öljystä. Prosessissa glyseriini korvataan alkoholilla (esim. metanolilla) kemiallisessa reaktiossa, jossa katalyyttinä käytetään emästä, kuten lipeää. Öljyn rasvahapot ja metanoli muodostavat metyyliestereitä eli biodieseliä sekä sivutuotteena glyserolia. Käytettäessä rypsiöljyä raaka-aineena,
syntyy rypsimetyyliesteriä (RME). Valmis polttoaine soveltuu dieselöljyn tavoin liikenne-,
työkone ja lämmityskäyttöön (emt.).
Elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja jätteet ovat edullisin biodieselin raaka-aine, mutta rajallisen saatavuuden vuoksi biodieselin tuotantopotentiaali perustuu pääasiassa rypsin hyödyntämiseen.

Kuva 3. Rypsimetyyliesterin tuotantoprosessi maatilatasolla (Vihma ym. 2006, 10).

Rypsi-biodieselin tuotantoprosessissa (kuva 3) on kaksi päävaihetta, rypsin puristus ja
rypsiöljyn esteröinti. Öljyn puristuksen sivutuotteena syntyy rypsirehua ja esteröinnistä syntyy raakaglyserolia. Rehulla voidaan korvata ostettua valkuaista (soijarehua) sikojen ja nautojen ruokinnassa.
Rypsiöljyä voidaan käyttää suorakäyttönä sellaisenaan. Tällöin etuina esteröityyn biodieseliin
nähden ovat yksikertaisempi ja edullisempi tuotantoprosessi sekä parempi energiahyötysuhde. Esteröinnin haasteena on prosessissa tarvittava metanoli, joka on helposti haihtuvaa ja
muodostaa terveysriskin. Rypsiöljyn suorakäytön haasteena on sen suuri viskositeetti ja siten
soveltumattomuus sellaisenaan nykyaikaisiin suoraruiskutusdieselmoottoreihin.
Rypsiöljyä voidaan käyttää tietyin varauksin vanhoissa esikammiodieselmoottoreissa sekoittamalla sitä dieselöljyn sekaan; vaha-aines voi kuitenkin tukkia polttoainesuuttimia moottorin
jäähtyessä. Puhdasta rypsiöljyä hyödynnettäessä tarvitaan kaksi polttoainetankkia sekä moottoriin esilämmitysjärjestelmä polttoaineen syttymisen ja tasaisen palamisen varmistamiseksi.
Näiden arvioitu kustannustaso on muutamia tuhansia euroja. (Vihma ym. 2006, 26; Laureaamk 2007). Rypsiöljy soveltuu käytettäväksi myös kiinteistön lämmitysöljynä (esimerkiksi
moniöljypolttimella) tai viljakuivurin polttoöljynä (ks. esim. Laurea-amk 2007).
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Laskennan tavoitteet ja taustatiedot
Tässä selvityksessä on tavoitteena tarkastella biodieselin tuotannon kustannuksia ja kannattavuutta kahdessa vaiheessa:
1) Rypsiöljyn puristaminen, mukaan lukien öljyn ja rypsirouheen tuotannot
2) Rypsiöljyn esteröinti.
Laskelmat perustuvat aikaisempien aiheesta laadittujen tutkimusten (Vihma ym. 2006 ja
Tuukkanen 2007) kustannusfunktioihin ja laskentaperusteisiin. Näitä sovelletaan uudelleen päivitetyillä muuttujilla, kuten rypsin ja rypsirouheen sekä polttoaineiden hintatiedoilla.
Tarkastelu ei perustu seurantatietoon ja on siten suuntaa antava. Laskennan lähtökohtana
käytetään rypsin tuotantotietoja Valtimolla sijaitsevalta tilalta. Tilakohtaisesta tuotannosta tarkastelua laajennetaan teoreettiseen useamman tilan yhteistuotannon tarkasteluun.
Tarkastelussa lähtökohtana on, että Valtimolla viljellään rypsiä n. 70 – 80 hehtaaria ja siten
30 hehtaarin satoon perustuva yhteistuotanto voisi olla realistista.

Taulukko 1. Biodieselin ja sivutuotteiden saannot.
Tuotantoala (ha)
Rypsin satoennuste (kg/ha)
Maatilan rypsisato (kg)
Raakarypsiöljyn saanto (kg)
Raakarypsiöljyn saanto (l)
RME biodieselin saanto (kg)
RME biodieselin saanto (l)
Rypsirehun saanto (kg)

50

Omatuotanto
9
1 100
9 900
2 475
2 822
1 980
2 257
7 425

Yhteistuotanto
30
1100
33 000
8 250
9 405
6 600
7 524
24 750

Kannattavuustarkastelut
Laskentaperusteet
Rypsibiodieselin tuotantokustannus saadaan kaavasta (Sumelius 1991; Vihma ym. 2006):
Rc = Pr*Q – (Fp*F%*Q) + (Ec*Q) (1), jossa;
• Rc = RME -litran tuotantokustannus
• Pr = Rypsin hinta (tuottajahinta vastaanottopisteeseen toimitettuna 6/2012), 480 €/t
(TIKE, maataloustuotteiden tuottajahinnat 6/2012)
• Q = RME -litraan vaadittava rypsiraaka-ainemäärä
• Fp = Rypsipuristeen markkinahinta (374 €/t)
(Savon siemen 8/2012. www.savonsiemen.com)
• F% = Rypsipuristeen osuus rypsiraaka-ainemassasta
• Ec = Puristus- ja esteröintikustannus rypsikiloa kohti
Tuotantokustannukseen huomattavasti vaikuttava muuttuja on Q eli RME -litraan vaadittava rypsin raaka-ainemäärä. Siemenessä on viljelyolosuhteista riippuen 40–45 % öljyä ja
laitevalmistajat ilmoittavat tuotoksiksi kylmäpuristuksessa jopa yli 30 %:n saantoja. Toisaalta
keskimääräinen taso on n. 25 %, mikä soveltuu lähtökohdaksi aloittavalle toiminnalle.
Puristuksen kannattavuuden näkökulmasta merkittävin tekijä on rypsiraaka-aineen hinta.
Hinta on vaihdellut huomattavasti, vielä vuoden 2006 selvityksessä käytetty rypsin raakaainehinta oli 210 €/tonni ja rypsipuristeen markkinahinta 200 €/t. Tähän selvitykseen päivitetyt hinnat ovat rypsin raaka-ainehinta (laatukorjattu tuottajahinta) 438 €/t ja rypsirouheen
hinta 374 €/t. Puristimen teknisillä ominaisuuksille ja myös käyttöasteella oli vain hyvin pieni
merkitys raakarypsiöljyn tuotantokustannuksiin: 88–95 % puristuksen tuotantokustannuksista muodostui raaka-ainekustannuksista. (Vihma 2006, 23).

Tuotantokustannukset maatilan omatuotantona
Rypsibiodieselin tuotanto pienessä mittakaavassa maatilan omana tuotantona on esitetty taulukossa 2. Puristimen ja esteröintilaitteiden kokonaisinvestointi on 10 100 €, joka on ajoitettu 7 vuoden takaisinmaksuajalle (5 %:n korkokannalla). Pääosa tuotantokustannuksista
muodostuu raaka-ainekustannuksista ja työkuluista; muiden kustannusten merkitys on vain
marginaalinen. Rypsin tuottajahinta on hyvin korkealla ja siten siementen myynti suoraan on
hyvin järkevä vaihtoehto. Toisaalta myös rypsirehun hinta on noussut lähes samassa suhteessa, mikä toimii perusteena maatilan oman rehuntuotannon kannattavuuden arvioinnille.
RME -biodieselin tuotantokustannusten ja litrahinnan laskennassa sivutuotteena syntyvän
rypsirouheen markkinahinta on sisällytetty polttoainehintaan (ks. kaava 1 edellä sekä Vihma
ym. 2006, 22). Tämä tarkoittaa, että RME:n litrahinta on ensi katsomalta varsin kohtuullinen, maatilan omatuotannossa 0,92 – 1,16 €/l.
Maaseutuyrittäjyyden laskennassa palkkatuloja ei aina sisällytetä kustannuksiin vaan palkka
muodostuu siitä osuudesta, mitä toiminnasta jää yrittäjällä kun kaikki kulut on maksettu.
Tässä selvityksessä on laskennassa on eritelty myös työ-/palkkakustannukset puristimen
käytölle (174 h omatuotannossa ja 579 tuntia yhteistuotannossa). Lisäksi oletuksena on, että
esteröinnin valvonta tapahtuu puristustyön ja muun maatilatyön yhteydessä ja sille ei erikseen ole laskettu työkustannuksia.
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Taulukko 2. Rypsiöljyn tuotantokustannukset maatilan omatuotantona.
Rypsiöljyn tuotantokustannukset, maatilan omatuotanto (9 ha)
Rypsipuristin
Puristin
4 600 €
Öljynsaanto (%)
25
Kapasiteetti (kg/h)
57
Puristuskustannukset
à
määrä
Raaka-ainekustannus, t rypsiä
438
9,9
Sähkö (kWh/kg rypsiöljyä)
0,19
470
Kulutusosat (€)
7,5 €/tonni rypsiä
9,9
Työ (h)
12,25 €/h
174
Laitteisto (€/a, 7 vuoden tma.)
790
Rypsin puristuksen kustannukset yht.
(€/a)
Rypsipuristeen markkinahinta
374 €/tonni
7,4
Rypsiöljyn hinta (€/l), sis. puristuksen 0,53
palkkakulut
Rypsiöljyn hinta (€/l), ilman
0,29
palkkakuluja
Esteröintilaitteisto
Esteröintilaitteisto
5 500 €
Kapasiteetti, RME (l/h)
6,25
Käyttötunnit/a
360
Esteröintikustannukset
à
määrä
Metanoli (€/t)
800
0,495
Lipeä (€/kg)
2,5
14,1
Sähkö (c/l RME)
0,5
Kulutusosat (arvio)
50
Laitteisto (€/a, 7 vuoden tma.)
930
Esteröintikustannukset yhteensä
RME biodieselin hinta (€/l), sis.
puristuksen palkkakulut
RME biodieselin hinta (€/l), ilman
palkkakuluja
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€
4 336
67
74
2 132
790
7 399
2 780

€
396
35
11
50
930
1 423
1,16
0,92

Tuotantokustannukset maatilojen yhteistuotantona
Maatilojen yhteistuotannon tarkastelu perustuu samaan tuotantotekniikkaan; suurempana
erona on rypsin tuotantomäärän kasvaminen 9 hehtaarista 30 hehtaariin ja siten saavutettava korkeampi puristus- ja esteröintilaitteiden käyttöaste. Tuotannon tehostuminen laskee
RME:n litrahintaa n. 0,61–0,86 €/l tasolle, mikä vastaa hyvin hintatasoja muissa tutkimuksissa (mm. Vihma ym. 2006 sekä Tuukkanen 2007). Tulosten yhdenmukaisuus aikaisempiin
tutkimuksiin kertoo siitä, että rypsin ja rypsirouheen hinnat ovat nousseet hyvin samassa
suhteessa ja maatilojen RME:n omatuotannon kannattavuus ei ole muuttunut dramaattisesti
viime vuosina. Kannattavuudesta yhä suurempi osa saavutetaan kuitenkin rypsirouheen tuotannolla.

Taulukko 3. Rypsiöljyn tuotantokustannukset maatilojen yhteistuotantona.
Rypsiöljyn tuotantokustannukset, maatilojen yhteistuotanto (30 ha)
Rypsipuristin
Puristin
4 600 €
Öljynsaanto (%)
25
Kapasiteetti (kg/h)
57
Puristuskustannukset
à
määrä
Raaka-ainekustannus, t rypsiä
438
33
Sähkö (kWh/kg rypsiöljyä)
0,19
1 568
Kulutusosat (€)
7,5 €/tonni rypsiä
9,9
Työ (h)
12,25 €/h
579
Laitteisto (€/a, 7 vuoden tma.)
790
Rypsin puristuksen kustannukset yht.
(€/a)
Rypsipuristeen markkinahinta
374 €/tonni
24,8
Rypsiöljyn hinta (€/l), sis. puristuksen 0,47
palkkakulut
Rypsiöljyn hinta (€/l), ilman
0,22
palkkakuluja
Esteröintilaitteisto
Esteröintilaitteisto
5 500 €
Kapasiteetti, RME (l/h)
6,25
Käyttötunnit/a
1204
Esteröintikustannukset
à
määrä
Metanoli (€/t)
800
1,65
Lipeä (€/kg)
2,5
47
Sähkö (c/l RME)
0,5
Kulutusosat (arvio)
150
Laitteisto (€/a, 7 vuoden tma.)
930
Esteröintikustannukset yhteensä
RME biodieselin hinta (€/l), sis.
puristuksen palkkakulut
RME biodieselin hinta (€/l), ilman
palkkakuluja

€
14 454
223
248
7 092
790
22 807
9 266

€
1 320
118
38
150
930
2 555
0,81
0,56
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Kannattavuuden arviointia
Rypsibiodieselin tuotanto maatilan omana tuotantona 9 ha:n viljelyalalla ei ole kovinkaan
kannattavaa (Taulukko 4). Kannattavuustarkasteluissa polttoaineen hintaan sisällytetään
yleisesti rypsirouheen myynti, mikä laskee litrahintaa, ja saa aikaan käsityksen edullisesta polttoaineesta. RME -biodieselin ja fossiilisen biodieselin hintaero ei kuitenkaan ole riittävä tuotannon kustannusten kattamiseen. Mikäli tuottajalle ei oleteta palkkatuloa, tuotanto voidaan
saada kulut kattavalle tasolle.
Useamman maatilan yhteistuotannossa saadaan puristimen ja esteröintilaitteiston käyttöastetta nostettua ja siten myös tuotannon kannattavuutta paremmaksi. Kun rypsin tuotantoala on 30 hehtaaria, 1100 kg:n satotasolla, RME:n tuotannosta jää tuottajalle palkkatuloa 5 670 € (n. 9,8 €/tunti, 580 tuntia/a) (Taulukko 5). Tämän alle maataloustyöntekijän
(12,25 €/h) palkkatason alle jäävän tulon edellytyksenä on, että RME -biodiesel saadaan
täysimääräisesti hyödynnettyä fossiilisperäisen dieselin korvaamisessa ja rypsirouheella korvataan ostettua valkuaisrehua (hintaan 374 €/tonni).

Taulukko 4. Maatilan omatuotannon kannattavuuden arviointi.
Omatuotanto (9 ha)
Tuotot:
RME:n polttoainekäytön arvo
Rypsirehun markkinahinta
RME:n tuotantokustannukset (sis.
palkkakulut)
Yhteensä
RME:n polttoainekäytön arvo
Rypsirehun markkinahinta
RME:n tuotantokustannukset (ilman
palkkakuluja)
Yhteensä

à

€

1,56 €/l
374 €/t

4 402 €
2 780 €
8 822 €
-1 640 €

1,56 €/l
374 €/t

4 402 €
2 780 €
6 690 €
492 €

Taulukko 5. Maatilojen yhteistuotannon kannattavuuden arviointi.
Yhteistuotanto (30 ha)
Tuotot:
RME:n polttoainekäytön arvo
Rypsirehun markkinahinta
RME:n tuotantokustannukset (sis.
palkkakulut)
Yhteensä
RME:n polttoainekäytön arvo
Rypsirehun markkinahinta
RME:n tuotantokustannukset (ilman
palkkakuluja)
Yhteensä
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à

€

1,56 €/l
374 €/t

14 672 €
9 266 €
25 362€
-1 424€

1,56 €/l
374 €/t

14 672 €
9 266 €
18 269 €
5 669 €

Johtopäätökset
Rypsin tuotanto ja jalostaminen maatilan omaan polttoaine ja eläinten ruokintakäyttöön on
ollut esillä paljon viimeisen 20 vuoden ajan. Suomessa on myös useita esimerkkejä maatiloista, jotka pursitavat rypsiä pienessä kokoluokassa; usein käytännön toteutus on hyvin
edullista. Laitteistot ja tarvikkeet ovat edullisia ja kyseessä on hyvin matalan riskin toiminta.
Kannattavuus on riippuvaista ja herkkää rypsiraaka-aineen sato- ja hintatasoille. Tuottaja saa
varsin hyvän korvauksen rypsin myynnistä suoraan ilman omaa jalostamista; vaikka rypsirouheen hinta on noussut samassa suhteessa, on oman jalostuksen kannattavuus pienessä
kokoluokassa hyvin haasteellista. Kannattavan tuotannon ehdottomana edellytyksenä on,
että tuotettu RME diesel ja rypsirehu saadaan käytettyä täysimääräisesti ostettujen tuotteiden
korvaamisessa.
RME biodieselin litrahinnat ovat kannattavuusselvityksissä lähtökohtaisesti hyvin kohtuullisella tasolla. Litrahintoihin on kuitenkin huomioitu jo sivutuotteen myyntituottoja, osassa rypsirouheen ja osassa myös glyserolin osalta. Siten litrahinnasta ei voi suoraan päätellä
kannattavuutta. Tämän selvityksen perusteella kannattava tuotanto edellyttää korkeampaa
käyttöastetta kuin yhden pienen tilan omatuotannossa. Yhteistuotanto 30 ha:n viljelyalalla
voidaan saada jo kannattavaksi. Mikäli tuotteita halutaan myyntiin ulkopuolisille, transaktiokustannukset (valmistelu-, hyväksyttämis- ja lupaprosessi) tuovat huomattavia lisäkustannuksia. Tällöin tuotantoalan ja laitteistojen olisi oltava tässä selvityksessä käsiteltyjä suurempia.
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Johdanto
Tämä luku käsittelee biojalostamotoiminnan sijoittumismahdollisuuksia Pielisen Karjalaan.
Kuvaamme lyhyesti biojalostamon toimintaa, raaka-aineen tarvetta ja saatavuutta, liiketoiminnan vaikuttavuutta sekä toimintaan soveltuvia tonttipaikkoja. Luku on toimitettu hankkeessa aikaisemmin elokuussa 2012 laaditusta biojalostamon sijoittumisselvityksestä.
Feedstock Optimum Oy (jatkossa lyhennettynä FSO Oy) on suunnitellut suuren mittakaavan biojalostamoa Suomeen. Laitos tulisi tuottamaan täydessä mittakaavassaan 100
000 tonnia biohiiltä ja 95 000 000 litraa puuöljyä, joka on tuotenimeltään bisel. Biohiili on
ominaisuuksiltaan kivihiilen kaltaista, mutta vähäpäästöisempää. Näin ollen se soveltuu
pääosin samoihin käyttötarkoituksiin kuin kivihiilikin. Lisäksi biohiilen käyttösovelluksia
löytyy niin maataloudesta kuin lääketeollisuudestakin. Biselistä voidaan valmistaa rikitöntä
ja vähäpäästöistä biodieseliä sekä sitä voidaan käyttää niin muovin kuin kemianteollisuuden
raaka-aineena.
FSO Oy on tehnyt kartoituksia laitoksen mahdollisista sijoittumispaikoista Suomessa. Nurmeksen kaupunki on ollut ensisijaisena kiinnostuksen kohteena alueen metsävarantojen
runsauden, hyvien logististen yhteyksien, sekä Pohjois-Karjalan maakuntastrategian (bioenergian ja energiaomavaraisuuden lisäämistavoitteet) ja Nurmeksen kaupungin strategisten
linjauksien ansiosta.
Nurmeksen kaupunki panostaa biotalouden kehitykseen mm. investoimalla
bioterminaalialueen rakentamiseen, jossa operaattoriyrityksenä toimii Karjalan Metsä ja
Energia, KME Oy. Keskitetty bioterminaalitoiminta mahdollistaa suurten puumäärien
laadukkaamman varastoinnin, kustannustehokkaamman logistiikan, sekä puuraaka-aineen
esikäsittelytoimenpiteitä (kuivaus, haketus, murskaus). Bioterminaalitoiminnan aloittaminen
seutukunnalla toimii päänavauksena kohti suurempaa biojalostustoimintaa. Biojalostamon
toteutuessa toiminnalla on merkittävä työllistävä vaikutus seutukunnalle ja sen lähialueille
tuomalla kokonaisvaikutuksena jopa 685 uutta työpaikkaa.

Kuva 1. Pienläpimittainen harvennuspuu soveltuu erinomaisesti biojalostamon raaka-aineeksi
(Kuva: PKAMK).
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Biojalostamon tekniikasta ja
ympäristövaikutuksista
Katsaus jalostustekniikkaan
Biojalostamon tekniikan testausalustana on Kouvolan seudulla BioSampo -koulutuskeskuksessa sijaitseva oma kertapanosteinen hitaan pyrolyysin tutkimusreaktori. Yritys testaa eri
menetelmiä laboratoriomittakaavassa ja panosperiaatteella; jatkuvatoiminen teollisen mittakaavan laitteisto on suunniteltu siten, että BioSammon tutkimustuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää suoraan käytössä olevaan prosessiin. Sähköautomaation yhteistyökumppanina on todennäköisesti ABB tai Schneider Electric.
Biohiiltämö on jatkuvatoiminen ja kolmivaiheinen. Puun lämpötila nostetaan vaiheittain
60 celsiusasteesta aina 500 celsiusasteeseen. Prosessin raaka-aine on palahaketta. Prosessissa syntyvän kondensoituvat kaasut otetaan talteen öljynä ja kondensoitumattomat kaasut
käytetään prosessin energiaksi. Prosessi on lähes energiaomavarainen, sillä se tarvitsee ulkopuolista energiaa vain kuljettimiin ja käynnistykseen.

Ympäristövaikutuksista
Hiiltoprosessi itsessään on täysin suljettu, joten laitoksella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia meluun, hajuun, pienhiukkasiin tai pölyyn liittyen. Kaikki prosessissa syntyneet aineet
ja päästöt joko kerätään talteen tai hyödynnetään prosessissa. Laitosalue rakennetaan asfalttipohjalle ”altaaksi”. Prosessin teknologia on pönttöteknologiaa, prosessi ei tarvitse paineastioita eikä siten räjähtämisvaaraa ole. Laitos toteutetaan tuulettuvana, osittain kylmätilaisena
katettuna tilana.
Suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät raaka-aineisiin, eli puun haketukseen terminaalissa
sekä raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetuksiin, purkuihin ja lastauksiin. Nämä
ovat samankaltaisia vaikutuksia muiden puuterminaalien kanssa. Terminaalitoiminnan
vaikutuksia on selvitetty Pohjois-Karjalassa esimerkiksi PIKES Oy:n Valtimon
Bioterminaali -selvityksessä (PIKES Oy 2011). Selvityksen mukaan terminaalin toiminnan
ympäristövaikutukset rajoittuivat pintavesiin, meluun ja pölyyn. KME Oy ja Nurmeksen
kaupunki ovat jo hankkineet rahoituksen terminaalin rakentamiseksi ja hanke on
käynnistynyt. Biojalostamon tehdasalue sijoittuu mahdollisesti terminaalin ja rautatien
purkupaikan läheisyyteen. Siirtokuljetukset terminaalista jalostamoon ovat lyhyitä, mutta
vaativat kuitenkin autokuljetuksen kuormauksineen.
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Biojalostamon rakentamisen
aluetaloudelliset vaikutukset
Biokomponenttien valmistus on kovasti kilpailtua. Alan vahvoja globaaleja toimijoita ovat
etanolin valmistajat, kuten esimerkiksi sokeriruokoa raaka-aineena käyttävä Brasilia. Suomen
vahvuutena on käyttöä selvästi suurempi puubiomassan kestävä ja uusiutuva tuotanto. Tämä
antaa edellytyksiä haja-asutusalueilla lisääntyvään teolliseen tuotantoon ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Biojalostamotoiminta lisää puun kysyntää ja voi siten nostaa kantohintoja
ja tuoda hyötyjä metsänomistajille. Tämä on erityisen merkittävää esimerkiksi Metsähallitukselle, jolla ovat runsaat puun hakkuureservit.
Jalostamolle arvioidaan syntyvän kolmivuorotyönä 17 vakituista työpaikkaa (kyseessä on
jatkuva prosessi). Valtimon bioterminaalihankkeen yhteydessä arvioitiin, että raaka-aineen
hankinnan työllistävä vaikutus on 0,3 työvuotta 1 000 kuutiometriä kohti (PIKES Oy 2011).
Näiden pysyvien työpaikkojen kerrannaisvaikutus muilla yhteiskunnan alueilla on 1,4–1,5
työpaikka yhtä metsäenergian hankinnan työpaikkaa kohden. Näiden taustatietojen perusteella arvioituna biojalostamo voi tuoda noin 270 uutta pysyvää työpaikkaa puunhankinnassa
ja jopa 400 muilla yhteiskunnan alueilla (kone- ja laitevalmistus, kirjanpito, huolto- ja korjaustoiminta, varaosa- ja komponenttivalmistus, jne.).
Alueen kone- ja laitevalmistajat (Esim. Outokummun Metalli, Kesla, John Deere, Ponsse)
hyötyvät alkuvaiheessa eniten kasvavasta koneiden kaupasta, mutta pitkällä aikavälillä Nurmeksen kaupunki sekä Pohjois-Karjalan sekä Kainuun maakunnat lisääntyneinä työpaikkoina ja verotuloina.

Biojalostamon investoinnit
Biojalostamohankkeen alustavat investointikustannukset ovat 19,1 miljoonaa euroa. Tällöin
laitos valmistaisi 100 000 tonnia biohiiltä ja 90 000 tonnia biseliä. Biojalostamon keskeisen
teknologian osuus investointikustannuksista on 12,6 miljoonaa euroa. Esi- ja jälkikäsittelyn
laitteistot (kuivaus- ja briketöintilaitteistot) maksavat yhteensä n. 6,5 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman tarve tulisi olemaan noin 3 miljoonaa euroa.
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Biojalostamon lopputuotteet
Jalostuslaitoksen tavoitteena on valmistaa biohiiltä ja biseliä. Prosessissa syntyy tislattua vettä
sekä palavia kaasuja, jotka käytetään prosessin sisällä sen ylläpitoon. Ulkopuolista energiaa ei
tarvita kuin käynnistykseen.
Biohiiltä voidaan kaasuttaa kaupunkikaasuksi, josta voidaan eri menetelmillä (mäntämoottorit, turbiinit yms.) tehdä sähköä. Bisel on puuöljyä, josta voidaan prosessissa muokata
moottoripolttoainetta. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä Itä-Suomen Yliopiston kemian
laitoksen ja Mekrijärven tutkimuslaitoksen, sekä Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun
kanssa. Tuotteen myynti biokomponentiksi tai liikennepolttoaineeksi vaatii jatkojalostusta
öljynjalostustekniikalla. Biohiiltä voidaan käyttää energialaitosten hiilikattiloissa biokomponenttina ilman suurempia muutoksia prosessiin. Biohiili kannattaa briketöidä käsiteltävyyden, kosteuden kestävyyden, sekä logistiikka- ja kaukokuljetuskustannusten vuoksi. Biohiiltä voidaan käyttää esimerkiksi teräksen valmistuksessa ja biokaasulaitoksen loppulietteeseen
sekoitettuna myös erinomaisena maanparannusaineena (kaskeaminen ja lannoitteet yhdistyvät).
Helsingin kaupunki tekee keväällä 2013 päätöksen siitä, onko kaupungin tuleva lämmönlähde puuhiili. Biselin potentiaalinen ostaja voisi olla iso huoltoasemaketju, jolla on mahdollisuudet jatkojalostaa bisel liikennepolttoainekäyttöön soveltuvaksi. Sekä biselin että hiilen
potentiaalinen vientisatama voisi olla esimerkiksi Hamina. Nykyisin biodieselin hinta on n.
1000 euroa/tonni, mutta jatkossa tekniikan kehittymisen ja tuotannon kasvun myötä hinta
alenee. Biokomponenttien valmistus on maailmanlaajuista ja sitä tehdään normaalisti suurissa yksiköissä; suosituin biokomponentti on etanoli. Suomessa liikennepolttoaineiden laadut
suosivat biodieseliä. Biselille on löydettävissä vielä korkeamman arvon käyttökohteita, kuten
biomuovien raaka-aineet ja kemian teollisuus. Biohiilelle polttoon ja kaasutukseen tuotettavan materiaalin ohella mahdollisesti terästeollisuus tai aktiivihiilenä käyttäminen ovat tuottoisempia vaihtoehtoja.
Biohiilimenetelmän tutkimus jatkuu ja reseptiikkaa mahdollista jatkossa muuttaa ja eristää
prosessissa kulloinkin markkinoiden ja kannattavuuden kannalta kiinnostavinta tuotetta.
Tuotannon muunneltavuus tekee biohiiltämöstä perusinvestointina mielenkiintoisen.
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Puuraaka-aineen tarve ja hankinta
Puuraaka-aineen tarve
Puunhiiltoprosessin hitaassa pyrolyysissä uunikuivan hiilen saanto on 30,8 % uunikuivasta
puumassasta ja liikennepolttoaineesta 28,5 % eli kokonaissaanto on noin 59 %. Pilottilaitoksen optimaalinen suunnittelumitoitus on 100 000 t/v puuhiiltä sekä 95 miljoonaa kiloa
puuöljyä. Puumassan kokonaistarve on 325 000 t/v uunikuivaa puumassaa tai noin 650 000
tonnia hakkuutuoretta puuta. Hakkuutuoreen puun paino on noin 850 kg/m3, joten 650
000 tonnia vastaa puun kosteudesta riippuen noin 770 000 - 880 000 k-m3 puumassaa tai
noin 1,9 miljoonaa i-m3 haketta.
Teknisesti biolaitos voidaan rakentaa myös pienemmille kapasiteeteille 33 333 t/v tai 66 666
t/v jolloin raaka-aineen kulutus on vastaavasti pienempi. Kapasiteettia on mahdollista myös
kasvattaa 33 333 t/v kerrannaisina.

Hankinta-alueet
Pohjois-Karjala
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala on Suomen suurin metsänhoitoyhdistys, jossa 22 300
metsänomistajaa omistaa 820 000 ha metsää. Puuston vuotuinen kasvu yksityismetsissä on
4,3 miljoonaa k-m3/v ja keskimääräinen hakkuukertymä on 3,5 miljoonaa k-m3/v ja valtion
metsissä vastaavasti noin 3,9 ja 0,9 miljoonaa k-m3/v. Hakkuukertymästä n. 60 % on kuitupuuta.
Valtion maaomistus on pinta-alaltaan kaksinkertainen eli noin 750 000 ha suurempi kuin
yksityisillä. Kemijärven ja Kajaanin sellutehtaitten sulkemiset ovat johtaneet hakkuumahdollisuuksia pienempiin hakkuisiin jo ennestään vajaasta metsien hyödyntämisasteesta.
Tämän vuoksi Pohjois-Karjalan maakunnan alueella suurin potentiaalia puunhankkijana on
Metsähallituksella.
Mikäli Metsähallitus suojelisi kolminkertaisen määrän omistamiaan metsiä Pohjois-Karjalassa ja toteuttaisi näillä alueilla 50 % yksityisten hakkuista, niin hakkuukertymää tulisi 600
000–700 000 k-m3 lisää ja siitä 350 000 - 400 000 k-m3 olisi polttopuuta tai kuitupuuta.
Tätä potentiaalia voidaan hyödyntää Nurmeksesta kauimpana (etelässä) sijaitsevilta hakkuilta esimerkiksi Pielisen aluskuljetusten avulla. Metsähallitus arvioi, että se voi hankkia noin
70 kilometrin säteeltä 250 000 k-m3 energia- sekä kuitupuuta Nurmeksen biojalostamolle.
Metsäyhdistyksen Nurmeksen toimipaikan alueelta 40 km säteellä löytyy jo nyt yli 50 000
k-m3 keräämätöntä energiapuuta.
• Arvioimme, että Pohjois-Karjalasta on teknillis-taloudellisesti hankittavissa energiapuuta
Nurmeksen biojalostamolle 300 000 k-m3.
• Pielisen Karjalan puiden hakkuumäärät ja potentiaali kattaa edellä mainitusta arviosta
vähintään puolet eli noin 150 000 k-m3.
Pielisen Karjalan toteutuneet hakkuumäärät sekä metsäenergiapotentiaali pyydettiin PohjoisKarjalan Metsänhoitoyhdistykseltä sekä Pohjois-Karjalan Metsäkeskukselta. Pielisen Karjalan viime vuonna toteutunut hakkuumäärä oli Metsänhoitoyhdistyksen mukaan 500 000
k-m3 (taulukko 1). Metsäkeskuksen aikaisemman ennusteen mukaan hakkuita olisi pitänyt
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olla vajaa 700 000 k-m3. Metsänhoitoyhdistyksen mukaan hakkuut ovat aikaisemmin olleet
lähellä teknis-taloudellista potentiaalia, mutta viime vuosina ne ovat laskeneet Metsäkeskuksen arviosta 200 000 k-m3. Metsäenergiapotentiaalin arviot olivat molemmilla organisaatioilla
melkein samat, n. 925 000 k-m3/v, josta 90–80 % olisi nykytekniikalla mahdollista kerätä
kannattavasti. Biohiiltämön raaka-aineeksi soveltuisivat parhaiten oksia ja latvuksia järeämmät kokorungot, koska raaka-aineen partikkelikoko tulisi olla suuri optimaalisen hyödyn
saamiseksi. Tästä huolimatta myös pienempää palakokoa voidaan käyttää (ei kuitenkaan
kuorta ja purua). Toteutuneiden hakkuiden perusteella kuitupuuta on ostettu vuonna 2011
247 500 k-m3. Teknistaloudellisen ja teknisen potentiaalin perusteella olisi kuitupuun hakkuumääriä vielä mahdollista nostaa 50 000 – 90 000 k-m3.

Taulukko 1. Toteutuneet hakkuut ja potentiaalit Pielisen Karjalassa 2011 (PohjoisKarjalan metsänhoitoyhdistys).
Puujae

Toteutuneet
hakkuut
(k-m3)
Tukki
202 500
Kuitu
247 500
Energiapuu 50 000
Yhteensä
500 000

Kokonaispotentiaali
(k-m3)
325 000
375 000
225 000
925 000

Teknisesti
mahdollinen
(k-m3)
292 500
337 500
202 500
832 500

TeknisTaloudellinen
(k-m3)
260 000
300 000
168 750
728 750

Lisäysmahdollisuus
vrt. teknistaloudelliseen (%)
128 %
121 %
338 %
146 %

Pohjois-Savo
Pohjois-Savossa metsämaata on 1,4 miljoonaa hehtaaria. Puustosta kuusta on 40 %, mäntyä
36 % ja lehtipuuta 24 %, valtaosiltaan vaneriksi kelpaamatonta hieskoivua. Puuston kasvu
on 8,7 miljoonaa k-m3/v kun taas markkinahakkuut ovat ainoastaan 4,7 miljoonaa k-m3/v.
Hakkuista (5,3 miljoonaa k-m3/v) kuitupuun osuus on yli puolet eli yli 3 miljoonaa k-m3/v.
Pohjois-Savon metsähakkeen käyttö on ollut vain 212 000 k-m3/v sillä alueen teollisuuksien
sivutuotehakkeen määrä on ollut lähes 700 000 k-m3/v tasolla. Metsähakkeen käyttömäärien
lisäämiselle on selvä edellytys.
• Arviomme mukaan Pohjois-Savon energiapuutoimitusten teknis-taloudellinen potentiaali
Nurmeksen jalostamolle on 150 000 k-m3. Puuhuoltomalliin sisällytetään tässä vaiheessa
vain 50 000 k-m3, koska Kainuun alueen suuret toimitusmäärämahdollisuudet kannattaa
hyödyntää täysimääräisinä paremman kustannustehokkuuden ja myös yhteiskunnallisen
hyväksyttävyyden näkökulmasta.

Taulukko 2. Pohjois-Savon markkinahakkuut 2007–2011, tuhatta k-m3
(MetInfo 2012).
Tukkipuu
Vuosi
2007
2008
2009
2010
2011
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Mänty
727
616
434
536
604

Kuusi
1835
1283
1000
1255
1414

Kuitupuu
Lehtipuu
142
135
94
106
129

Yhteensä
2704
2034
1527
1897
2148

Mänty
875
1026
788
949
1047

Kuusi
1027
944
816
924
1004

Lehtipuu
733
865
786
891
985

Yhteensä
2634
2835
2390
2764
3035

Polttopuu

Yhteensä

1
1
37
40
108

5340
4870
3954
4700
5291

Kainuu
Kainuun metsäohjelman 2011–2015 mukaan alueen metsät ovat nuoria ja keski-ikäisiä ja
kasvavat 6,6 miljoonaa k-m3 vuodessa. Kasvu on kaksinkertainen vuotuiseen poistumaan
verrattuna. Mäntyä on puustosta 54 % ja lehtipuuta 17 %. Puunkäytön rakenne on muuttunut merkittävästi kuitupuusta saha- ja energiapuuksi. Kuitupuun käyttötaso on laskenut
reilun miljoonan kuution vuotuisesta käytöstä noin 800 000 k-m3, eli tasolle 200 000 m3/v.
Tämä vähennys on seurausta Kajaanin sellutehtaan sulkemisesta vuonna 2008.

Taulukko 3. Kainuun markkinahakkuut 2007–2011, tuhatta k-m3 (MetInfo 2012).
Tukkipuu

Kuitupuu

Polttopuu Yhteensä

Vuosi Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä Mänty Kuusi Lehtipuu Yhteensä

2007
2008
2009
2010
2011

1133
935
799
943
945

397
341
201
286
338

5
5
2
2
2

1535
1281
1002
1231
1285

1081
1212
893
1234
1295

542
402
282
331
366

377
449
337
410
432

1999
2064
1513
1975
2093

0
0
4
6
9

3534
3345
2518
3212
3387

Metsähallitus kykenee hankkimaan Kainuusta merkittäviä määriä raaka-ainetta ja energiapuun osuudet hakkuissa voivat olla suuria. Kainuun ja Pohjois-Karjalan pohjoisten osien puunhankinta on toivottavampi ratkaisu paikallisen työllisyyden ja yrittäjyyden näkökulmasta.
Pölkky Oy on merkittävä sahapuun ostaja Nurmeksen pohjoisella lähialueella vuotuisen sahauksen tukin tarpeen ollessa noin 700 000 k-m3. Pölkyn haketoimitukset Uimaharjulle ovat
157 km:n päässä ja energiapuutoimitukset Ouluun reilun 250 km:n päässä.
Arvioimme Kainuun energiapuutoimitusten teknis-taloudelliseksi potentiaaliksi 400,000
k-m3 hankittavissa olevaa energia- ja kuitupuuta Nurmeksen jalostamolle.

Venäjä
Venäjän Karjalassa on laajat ja vähän hyödynnetyt metsäenergiavarat, joita olisi mahdollista
hyödyntää varsinkin rajan lähellä olevissa kunnissa. Venäjän WTO:n jäsenyyden myötä puutullitasot määriteltiin uudelleen, niin että haketettuna puuta voidaan tuoda ilman tullimaksua
Suomeen. Havupuulle on asetettu kiintiöt, joiden puitteissa vientitulli on kuuselle 13 % ja
männylle 15 % arvosta. Koivulle on 7 %:n tulli kaikille läpimittaluokille.
Puun tuonti Venäjältä saavutti vuonna 2006 miltei 20 miljoonan kuutiometrin huippumäärän,
mutta on hiipunut metsäteollisuuden Suomessa tapahtuneen rakenteellisen muutoksen ja
huippuvuoden jälkeen voimakkaasti kohonneiden puutullien vuoksi.
Haketetun puun tulliton tuonti mahdollistaa palahakkeen tuonnin täydentämään tarvittaessa
biojalostamon raaka-ainetarpeita. Myös hinnaltaan tuotu energiapuu on edullisempaa kuin
kuitupuu Suomesta hankittuna ollen kesällä 2012 arviolta 15–16 €/MWh voimalaitoksella,
kun tyypillinen koivukuitupuun tehdashinta on tasoa 20 €/MWh.
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Kivivaarantietä Jongunjoen rajapisteeseen olisi Nurmeksen laitokselta matkaa 73 km ja Inarintietä Hattuvaaraan 118 km. Kilpailukykyisyyttä arvioitaessa on selvitettävä, onko näissä
paikoissa mahdollista tarvittaessa tullata rajan ylittävät hake/energiapuurekat. Venäjän puolelta on järeää haapaa ja koivua hankittavissa energiapuuna ainakin 100 000 k-m3/v. Toimitusmäärät voivat olla merkittävästi isompiakin, koska alueelta on tuotu merkittäviä, yli miljoonan kuution puumääriä Ruunaanjokea myöten Metelin erottelupaikalle Pohjois-Karjalan
Uittoyhdistyksen toimiessa vielä 1970 -luvulla. Näiden määrien irtouitto olisi ehkä mahdollista Ruunaanjärvelle, josta ne järven pohjoispäästä voitaisiin ajaa 90 km:n matka Nurmekseen. Tämä vaihtoehto tulisi selvitettäväksi biojalostamon kapasiteetin kasvaessa merkittävästi yli 100 000 tonnin. Todennäköisin tullaus- ja rajaylityspaikka olisi Kostamus, josta
jalostamolta olisi autokuljetuksena 147 km. Junaraide Kostamuksen raja-asemalta mahdollistaisi myös raideliikennekuljetuksen, mutta edellyttäisi lastaus-/purkuoperaation.
• Arvioimme Venäjän energiapuutoimitusten teknis-taloudellisen potentiaalin
Nurmeksen jalostamolle olevan 1 000 000+ k-m3 hankittavissa olevaa energia- ja
kuitupuuta Kostamuksen ja Ruunaanjärven Venäjän puoleiselta alueelta. (toimitus- ja
kustannuslaskelmissa jätetty huomiotta).

Biojalostamon raaka-ainehuolto Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo,
Kainuu, tuonti Venäjältä
• Teknillis-taloudellisesti hankittavissa raaka-ainepotentiaali Suomesta: 850 000 k-m3/v
• Teknillis-taloudellisesti hankittavissa raaka-ainepotentiaali, mukaan lukien tuontipuu:
1 450 000+ k-m3/v
• Pohjois-Savosta ja puunjalostusteollisuuden sivuvirroista on hankittavissa teknillistaloudellisesti kannattavasti noin 350 000 k-m3 yli laitokselle arvioiden hankintamallin
(850 000 k-m3/v), mutta muut investoinnit lisännevät puunkulutusta ja siksi nämä on
jätetty huomiotta.

Kuva 2. Raaka-aineiden ja lopputuotteiden rautatieuljetukset ovat keskeisiä biojalostamon toiminnassa (METLA).
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Raaka-aineen potentiaaliset toimittajat
Biojalostamon kokonaistarve 100 000 t/v yksiköllä on noin 800 000 - 900 000 k-m3 puuta,
joka pääosin hankitaan ja kuljetetaan runkopuuna terminaaliin, jossa materiaali palahaketetaan.
a) KME Oy on kykenevä toimittamaan huomattavan raaka-ainemäärän kahden omistajayhtiön korjuukonekannan kautta. KME Oy on investoimassa bioterminaalitoimintoihin
Nurmekseen.
b) Metsähallitus voi toimittaa sovittuja määriä sekä auto- että rautatiekuljetuksina terminaaliin omalla organisaatiollaan sopimusurakoitsijoiden hoitaessa toimitukset Metsähallituksen
ohjausjärjestelmien ja toimintamallin mukaan. Metsähallitus voisi toimittaa 70 km:n keskietäisyydeltä terminaalista noin 250 000 k-m3 energiapuuta ja sen lisäksi noin 400 000 k-m3
Kainuusta ja Pohjois-Karjalan itä- ja etelä-osista.
c) Harvestia Oy on VAPO Oy:n ja Savon Sellun yhteinen puunhankintaorganisaatio. He
voivat hankkia ja toimittaa VAPO:n Nurmeksen ja Lieksan sahojen hankinnan yhteydessä
lähialueilta tulevaa energiapuuta terminaaliin. Määrä voisi olla suuruusluokkaa 100 000
k-m3/v, mutta suuremmatkin määrät olisivat mahdollisia. On ilmeistä, että Harvestian,
metsänhoitoyhdistyksen ja KME:n operaatiot ovat osittain samoja, joten määriä on vaikea
tämän vuoksi arvioida tarkasti.
d) Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys voi hankkia organisaatiollaan yksityismetsistä energiapuuta jalostamon tarvitsemia määriä ja voisivat toimittaa omilla ja nykyisillä urakoitsijoillaan samat määrät kuin Harvestiakin.
e) Kuhmo Oy hankkii puuta omalla organisaatiollaan ja omilla urakoitsijoillaan. He voivat
ohjausjärjestelmällään ja toimintamallillaan toimittaa sovitut määrät Nurmeksen bioterminaaliin.
f) Oma hankintaorganisaatio voi olla kustannustehokkain malli, koska raaka-aine hankitaan isoilta toimijoilta muutamalla kaupalla vuodessa. Terminaalilta ostettaisiin tällöin
ainoastaan haketus- ja varastointipalveluja, ei kuljetusten ohjausta. Hankinnan terminaalitoimituksiin hoitaisivat sopimuskumppanit. Hankintaorganisaatiossa olisi tällöin tarve
ainoastaan kolmeen täysaikaiseen työntekijään, yksi sopimusten tekoon ja operaatioiden
valvontaan, yksi hoitamaan ohjausjärjestelmää ja valvomaan toimituksia ja kolmas osaaikaisena yhdessä tuotantolaitoksen kanssa hallintotehtäviin laskutukseen ja kirjanpitoon.
Nämä henkilöt voisivat toimia tehtaalle rakennettavassa toimitilassa. Henkilökustannukset
olisivat arviolta 150 000 euroa vuodessa ja ohjausjärjestelmä 10 000 - 20 000 euroa vuodessa. Ostopalveluna yleiskulut ovat suuruusluokkaa 0,75 €/k-m3, joka 900 000 kuution
hankinnassa tarkoittaisi 675 000 euroa vuodessa.
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Tonttivaihtoehdot
Känkkäälän tontti (Pitkämäen teollisuusalue)
Ykkösvaihtoehtona biojalostamon sijoittumiselle esitetään ns. Känkkäälän tonttia, joka on
kokonaispinta-alaltaan n. 9,7 hehtaaria. Tontin rakennuskelpoisuus on hyvä, koska alue on
pääosin tasaista hiekkakangasta ja kalliopintaa ei ole lähellä. Kallioperä tontin alla on kiillegneissiä. Lähimpään asuttuihin taloihin on matkaa 900 metriä ja päätuulen suunnan alla
pohjoisessa ei ole lähellä asutusta.
Tontti on Nurmeksen kaupungin omistuksessa, ja kolme rajanaapuria viidestä on Nurmeksen kaupungin alueita. Hankkeen varmistamiseksi voidaan selvittää myös tontin läheisten
metsätilojen hankintaa. Tontista noin 600 metriä etelään on rakenteilla KME Oy:n bioterminaali 4,5 hehtaarin tontille. Tällä hankkeella on iso synerginen hyöty biojalostamon kannalta.
Tontille voidaan järjestää hyvä kulkuyhteys etelän suunnasta (matkaa Kuopio-Kuhmo -valtatielle on 1200 metriä). Infrastruktuuriin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia. Tontille
voidaan esimerkiksi rakentaa oma sivuraide Joensuu-Kontiomäki -rautatieltä tai hyödyntää
lähialueelta jo löytyviä rautatien lastaus-/purkupaikkoja. Tontille voidaan rakentaa sähkölinjaa lähimmältä muuntamolta n. 700 metrin päässä. Pohjavesialue on eteläpuolella. Rajalle
on matkaa 300 metriä. Tontin lähellä ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä kulttuurillisesti ja
maisemallisesti arvokkaita kohteita.
Alustavan sijoituspaikkasuunnitelman mukaan Känkkäälän biojalostamoalueesta n. 2 hehtaaria on asfaltoitua aluetta, jolle sijoittuu käyttöpaikkahaketuksen toimintoja ja hakkeen
varastointia. Pyöreän puun varastoalueena on päällystämätön 3,4 hehtaarin alue tontin pohjois-osassa. Lisäksi välivarastointialueita on saapumisreitillä (KME:n terminaali sekä ennen
porttia sijaitseva pieni varastoalue).
Biohiiltämö sijoittuisi tontin No 32 koillisosaan siten, että yhteys mahdolliselle pistoraiteelle
on mahdollisimman luonteva (kuva 1). Tonttien laajentamisvaraukselle ideoitu pistoraide
palvelisi sekä raaka-ainetoimituksia, että biohiilen ja biselin kuljetuksia. Raide tulisi tontille
pohjoisesta. Pistoraiteen varrelle tulisi varata tilaa lastaus- ja purkutoiminnoille sekä biohiilen
ja biselin siiloille. Maasto on korkeuseroiltaan hyvin haastava; raiteen tekninen toteuttamisja kustannusarviointi on siten laadittava erikseen.
Biohiiltämön rakennus sisältää sekä hakkeen kuivaamon, että hiiltämön toiminnot. Oletuksena on, että laitoksen kooksi riittää 3600 m2. Kiinteä haketin sijoittuisi laitoksen päätyyn.
Palahakkeen avovarastointi olisi asfalttikentällä, siten että syöttö laitokseen on mahdollisimman sujuvaa.
Tontille tuleva liikenne saapuu länsireunalta. Punnitus sijaitsee ennen kenttäaluetta. Toimistorakennus sijoittuu sisääntuloväylän ja punnituksen viereen. Toimistorakennuksen viereen
tulee henkilöstö- ja asiakaspysäköinti. Paluuliikenne ohjautuu tontin itälaidalle. Asiakas- ja
henkilöliikenne ohjataan paluureitille siten, ettei se pääse puutavara-/haketuskentälle. Tuloja paluureittien varrelle on ehdotettu varasto-/huoltoalueita (esimerkiksi konttien välivarastointiin).
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Kuva 3. Nurmeksen biohiiltämön alustava layout -suunnitelma. Kartta-aineisto: © Nurmeksen kaupunki, tekninen toimi. Sijoitussuunnittelu: Jarmo Ylinen, FSO Oy; Lasse Okkonen ja Anna-Maija
Kontturi, PKAMK.
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Jurttikankaan tontti (Höljäkän kylä)
Höljäkän teollisuusalueella toimivan puunjalostustoiminnan näkökulmasta biojalostamo voisi sopia alueelle. Kaupungin omistama maa-alue jatkuu kaavoitetulta teollisuusalueelta länteen Jurttikankaalle, jossa olisi 5-10 hehtaarin tontiksi lohkottavissa oleva maa-alue. Alue sijaitsee kaavan ulkopuolella, joten se tulisi kaavoittaa teollisuusalueeksi. Alueen läheisyydessä
ei ole paljoa asutusta ja kahden kilometrin päässä idässä sijaitsee Iivari Monosen konserniin
kuuluvan Höljäkkä Oy:n puunkyllästämö. Vieressä sijaitsevalta Joensuu-Kontiomäki rautatieltä on mahdollista rakentaa ratapistos tontille. Koivulantieltä on suora yhteys Höljäkäntielle (5261), jolta on 3,5 km matka Lieksan tielle (73). Uurontien kautta ajettaessa Lieksan
tielle tulee matkaa 6,5 km. Etäisyydet toiminnan kannalta tärkeimpiin kaupunkeihin ovat
Nurmes 18 km, Lieksa 41 km ja Kuhmo 96 km.
Kakkosluokan pohjavesialueen raja kulkee Jurttikankaan itäpuolella jääden tontiksi ehdotetun alueen ulkopuolelle. Tontti tulisi rajata itäpuolelta pohjavesialueen rajaan, luoteessa koivulantiehen sekä rautatiehen lounaassa. Ehdotetulla alueella sijaitsee yksityisomisteinen Ollikkalan tila, jonka asuinrakennukset ovat jo hävinneet ja tila täysin metsittynyt. Tila pitäisi
ostaa, jotta alueesta saadaan yhtenäinen ja tarpeeksi suuri biohiiltämön toimintaa varten.
Yhtä 118 metrin päässä sijaitsevaa asuinrakennusta lukuun ottamatta lähialueilla ei ole asutusta. Lähimmän asuinrakennuksen ja Koivulantien välissä on runsaasti puustoa eristäen
biohiiltämön toiminnasta kantautuvaa melua ja mahdollista maisemahaittaa. Alueen lähellä ei
sijaitse herkästi häiriintyviä kohteita, kuten luonnonsuojelualueita.

Kuva 4. Jurttikankaan tonttivaihtoehto. © Nurmeksen kaupunki, tekninen toim.
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Logistiikka
Palahakkeen kustannustekijät Nurmeksen biojalostamolla ovat seuraavat:
1. Raaka-aineesta maksettava kantohinta ja saatavuus/kilpailu
2. Korjuukustannus
3. Kuljetuskustannus
• autokuljetus
• rautatiekuljetus
• aluskuljetus
4. Haketuskulut ja/tai terminaalikulut
5. Puunhankinnan yleiskulut
6. Yhteiskunnan tuet
Logistiikka kattaa normaalisti puunhankinnan kulut, jotka sisältävät henkilökulut puun ostosta, kuljetuksista ja hankinnan suunnittelusta, terminaalikulut puun käsittely-, haketus- ja
varastointikuluineen, vartiointikulut, terminaalin vuokrat, vakuutuskulut ja erilaiset toiminnanohjausjärjestelmien kulut.

Kauppatavat ja kuljetusten peruslogiikkaa
Metsänomistajat myyvät energiapuun kiintokuutiometreinä, vaikka energialaitokset maksavat toimittajille energiasisällön perusteella. Puun kuljettaminen maanteillä perustuu
painohinnoitteluun, koska kustannukset syntyvät painoon perustuen. Yleisesti todettuna
maantiekuljetus kannattaa tehdä noin 150 kilometrin matkalle saakka, jonka jälkeen joko
rautatie- tai aluskuljetus on edullisempaa.

Kuljetuskustannusten yleinen taso kuljetusmuodoittain
Metsähallituksen mukaan maantiekuljetuksen kustannukset elokuussa 2012 ovat noin 5 €/t
keskimatkalla 60 km, 6 €/t noin 70 km keskimatkalla, 7 €/t sadan kilometrin keskimatkalla
ja 8,5 €/t 130 km:n kuljetusmatkalla. Paluukuljetukset voisivat alentaa taksoja merkittävästi pitkillä kuljetusmatkoilla ja tätä tulee selvittää esimerkiksi Kuhmon sahan kanssa yhtenä
vaihtoehtona kustannusten alentamiseksi. Metsätehon julkaisemat puunkorjuun ja kaukokuljetuksen k-m3/km kustannukset Suomessa vuonna 2011 olivat 8,4 % korkeammat
kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 kustannukset olivat seuraavat:
• Uittokuljetusketju (300 km): 3.7 c/m3/km
• Rautatiekuljetusketju (276 km): 3,5 c/m3/km
• Autokuljetus (111 km): 7,2 c/m3/km
Tehtaalle toimitetun kotimaisen raakapuun hankinnan yleiskustannukset olivat vuonna 2011
keskimäärin 2,68 €/k-m3, joka oli 9,9 % pienempi kuin vuoden 2010 tilastoitu yleiskustannus. Yleiskustannusten muodostuminen ja palahakkurin oikeat kustannukset on tässä selvityksessä laskettu tasolla 4,65 €/MWh, joka on suuren operaattorin rautatieterminaalin keskimääräinen haketus- ja yleiskulu, ja on todennäköisesti korkeampi kuin vastaava operaatio
Nurmeksessa.
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Puunhankinnan kokonaiskustannukset vuonna 2011 olivat reaalihintaisina noin prosentin
pienemmät edelliseen vuoteen 2010 verrattuna. Polttoainekustannusten kehityksen johdosta
voimme elokuussa 2012 olettaa, että kustannukset kaukokuljetuksesta pysyisivät realistisesti
viime vuoden tasolla seurauksena kevään ja kesän raakaöljyn hinnan selvästä laskusta, vaikka hinta nyt näyttää palaavan alkuvuoden korkeahkolle hintatasolle. Arvioidut raaka-aineen
kuljetuskustannukset Nurmekseen ovat:
• Maantiekuljetusketju (70 km): 5.1 €/t
• Rautatiekuljetusketju (250 km): 11.3 €/t
• Aluskuljetusketju (200 km): 10.7 €/t
Nurmeksesta on mahdollista kuljettaa puuraaka-ainetta ja lopputuotteita maantie-, rautatie- ja aluskuljetuksina. Känkkäälään sijoittuessaan biojalostamolta olisi lähimpään satamaan
Ritoniemeen 11 km, jolloin loppumatka tehtaalle olisi kuljetettava maanteitse. Höljäkästä
Ritoniemen satamaan on matkaa 17 km, joten aluskuljetuksen kannattavuus on heikko, ellei puiden nostopaikkaa saada lähemmäksi. Molemmille tonteille on suorat rautatieyhteydet, josta on mahdollista rakentaa pistot suoraan biojalostamolle. Tällöin saadaan pois yksi
ylimääräinen autokuljetuskerta.
Rautatiekuljetuksia tarjoavat VR:n lisäksi Pieksämäkeläinen Proxion Train Oy. Proxion Train
on tehnyt sopimuksen Lieksan sahan kuljetuksista ja toimitusjohtaja Kimmo Rahkamon
mukaan kuljetukset Nurmeksen biojalostamon kanssa olisivat mahdollisia. Pyysimme Proxion Trainilta alustavaa arviota biohiilen kuljetusten kustannuksista Naantaliin, Vantaalle ja
Ouluun. Ouluun 100 000 tonnin biohiilen kuljetuskustannukset olisivat 1-1,5 miljoonaa euroa vuodessa, kun taas Naantaliin vastaava määrä maksaisi 2,5 miljoonaa euroa ja Vantaalle
Pasilan asemalle 2,3 miljoonaa euroa. Hinnat sisälsivät pelkästään kuljetusten osuuden. Näin
ollen yhden tonnin kuljettaminen maksaisi 10–25 euroa/tonni biohiiltä ja 1,5–3,8 euroa/
MWh. Arvioidut kuljetuskustannukset edustivat hyvin mahdollisia kuljetuksia etelään, länteen ja pohjoiseen.
Puun hinta biolaitoksella muodostuu kustannusrakenteista riippuen raaka-ainelähteistä ja -lajeista sekä määrillä painotetusta keskihinnasta. Perustuen Metsähallituksen ja Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen kanssa käymiimme keskusteluihin elokuussa 2012 arvioimme
energiapuun (50 %) sekä mänty- ja lehtikuitupuun (50 %) toimitusten määriä. Näistä sekä
hankintaoperaatioiden yksikkökustannuksista laskimme Nurmeksen biolaitokselle muodostuvan palahakkeen hinnan taulukon 4 mukaisesti.
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Taulukko 4. Raaka-aineen jalostamohinnan muodostuminen.

32,90

Kumulat.
määrä
(k-m3)
250 000

Puun hinta
terminaalissa
(€/k-m3)
32,90

50 000

30,00

300 000

32,42

50 000

31,10

350 000

32,23

400 000
100 000

39,10
38,50

750 000
850 000

35,89
36,20

100 000

30,00

950 000

35,55

500 000

35,00

1 450 000

35,36

Raaka-ainelähde

Määrä
(k-m3)

Hinta
(€/k-m3)

Metsähallitus: n. 70 km
keskikuljetusmatkalta
Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistys, n. 40
km keskikuljetusmatkalta
Ylä-Savon Metsänhoitoyhdistys: n. 70 km
keskikuljetusmatkalta
Metsähallitus junakuljetuksina Kainuusta:
Metsähallitus ja P-K:n Mhy aluskuljetuksina
Pieliseltä
Tuonti Venäjältä – energiapuuhakkeena
lähialueilta
Tuonti Venäjältä – energiapuuhakkeena
Ruunaanjärveltä:
Terminaalikustannus/operaattorin veloitus
(arvio):

250 000

9,30

Biohiiltämön kuljetuskustannukset rautatieterminaaliin
Nurmeksen biohiiltämön suunnittelussa yksi keskeinen ratkaisu on, käytetäänkö valmiina
olevaa rautatien lastaus-/purkupaikkaa (esim. Porokylä) vai rakennetaanko tontille oma
pistoraide. Oheinen kustannustarkastelu on laadittu antamaan suuruusluokka-arvion biojalostamon ja rautatieaseman väliselle kuljetusliikenteelle. Arvion ovat laatineet Robert Prinz
(Metsäntutkimuslaitos, Joensuu) ja Lasse Okkonen (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Taustatiedot laskettavista liikennevirroista on saatu Jarmo Yliseltä (FSO Oy). Kustannuslaskennan mallina käytettiin Metsäalan kuljetusyrittäjät ry:n laskentamallia.
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Skenaario 1: Biohiiltämö rautatieterminaalilla
Tämä skenaario kuvaa raaka-ainepuun sekä lopputuotteiden (biohiili ja bisel) kuljetuskustannuksia Porokylän rautatieaseman ja biohiiltämön välillä. Rautateitse saapuva raaka-aine puretaan ja varastoidaan radan varteen. Rautatien purku- ja lastaustoiminnot eivät ole mukana
kustannuslaskennassa, sillä oletuksena on, että samat toiminnot tarvitaan myös, jos käytetään
biohiiltämön omaa pistoraidetta. Tarkasteltavassa optimoidussa kuljetusketjussa käytetään
60 tonnin rekka-autoa. Rekka-autoon lastataan puutavara rautatieterminaalissa, kuljetetaan
biohiiltämölle ja kuorma puretaan hiiltämön puuvarastokentälle. Puutavaran käsittelytoiminnot laitoksella eivät ole mukana laskennassa. Kuljetusetäisyys rautatieterminaalin (Porokylä)
ja biohiiltämön välillä on 2,7 km. Rekka-auto palaa oletuksena terminaaliin tyhjällä kuormalla (ei oleteta soveltuvuutta tai integrointia konttikuljetuksiin).
Kustannuslaskentaan sisällytettiin lisäksi lopputuotteiden (bisel ja biohiili) kuljetukset rautatieterminaaliin. Kuljetukset tapahtuisivat kontti-, ja tankkikuljetuksina samalla reitillä. Paluumatkat hiiltämölle oletetaan ajettavan ilman kuormaa. Laskennassa huomioitiin kuitenkin
paluumatkan aika- ja sivukustannukset. Matka oli sama kuin puutavaran osalta ja laitoksen
tai terminaalin käsittelytoimintoja ei sisällytetty laskentaan.

Kuva 5. Puutavaran ja lopputuotteiden maantiekuljetus rautatieterminaalin ja biohiiltämön välillä.

Laskennan taustaoletukset
Laskennassa sovellettiin yleisesti Suomessa käytettävää kuljetuskalustoa ja kuljetusten kustannustasoja. Tuntikustannuksien laskenta perustuu useiden tutkimusten taustatietoihin (esim.
Harstela 1993 ja Ranta 2002), sekä modifioituun Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n Excel -laskentamalliin.
Laskennassa käytettäviä muuttujia olivat kuljetuksen ja varastointipalvelujen palkkakustannukset 22,1 €/h (Tilastokeskus 2012). Toinen keskeinen muuttuja oli diesel-polttoaineen
hinta 153,7 c/l (Öljyalan keskusliitto 2012). Muut puutavaran kuljetuslaskennan taustamuuttujat on kuvattu taulukossa 5.
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Taulukko 5. Puutavarakuljetusten kustannuslaskennassa käytetyn taustamuuttujat ja
oletukset, jotka perustuvat Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kustannuslaskentamalliin.
Muuttuja
Ajoneuvo
Kokonaispaino
Hyötykuorma
Ajopäiviä
Kuormamäärä
Keikka-aika
Kuljetusetäisyys

Arvo
251 400
60
40
220
22,7
1,25
2,7

Yksikkö
euro
tonnia
tonnia
päivää/vuosi
kpl/päivä
tuntia/kuorma
km

Kuormamäärä vuodessa
Ajosuorite
Auton käyttömatka
Auton pitoaika
Perävaunun pitoaika
Kuormaimen pitoaika
Polttoaineen kulutus
Renkaiden kestomatka
Kuljetussuorite
Käyttötunnit
Palkkatunnit ed. tunn.

5000
27 000
138 000
5,1
7,7
2,0
55
140 000
199 980
6 249
10

kpl/vuosi
km/vuosi
km
vuotta
vuotta
vuotta
l/100 km
km
yks. vuodessa
tuntia/vuosi
%

Kuljettajan palkka
Välilliset palkkakustannukset
Työkustannukset yhteensä

22,1
68
255 229

euro/tunti
%

Polttoaine
Voiteluaine
Korjaus/huolto
Renkaat, pinnoitus
Muuttuvat kustannukset
Yhteensä

1,537
2 360
13 500
120
147,8
39 899

euroa/l

euroa/pinnoitus
c/km
euroa/vuosi

Pääoman poisto
Pääoman korko
Vakuutusmaksut
Liikennöimismaksut
Ylläpitokustannukset
Korvaukseton ajo
Kiinteät kustannukset yhteensä

51 341
5
3 900
2 500
2 950
5 000
77 914

euroa/vuosi
%
euroa/vuosi
euroa/vuosi
euroa/vuosi
km/vuosi
euroa/vuosi

Ajoneuvon kustannukset
Toimintaylijäämä
Yhteensä

373 043
5
392 680

euroa/vuosi
%
euroa/vuosi
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Taulukko 6. Lopputuotteiden (biohiili ja bisel) kuljetuksien kustannuslaskennan
taustamuuttujat. Muokattu laskenta perustuu Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kuljetusmalliin.
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Muuttuja
Ajoneuvo
Kokonaispaino
Hyötykuorma
Ajopäiviä
Kuormamäärä
Keikka-aika
Kuljetusetäisyys

Arvo
188 600
60
38
220
19,5
1
2,7

Yksikkö
euro
tonnia
tonnia
päivää/vuosi
kpl/päivä
tuntia/kuorma
km

Kuormamäärä vuodessa
Ajosuorite
Auton käyttömatka
Auton pitoaika
Perävaunun pitoaika
Kuormaimen pitoaika
Polttoaineen kulutus
Renkaiden kestomatka
Kuljetussuorite
Käyttötunnit
Palkkatunnit ed. tunn.

4 300
23 220
118 000
5,1
7,7
2,0
55
140 000
163 396
4 300
10

kpl/vuosi
km/vuosi
km
vuotta
vuotta
vuotta
l/100 km
km
yks. vuodessa
tuntia/vuosi
%

Kuljettajan palkka
Välilliset palkkakustannukset
Työkustannukset yhteensä

22,1
68
175 611

euro/tunti
%

Polttoaine
Voiteluaine
Korjaus/huolto
Renkaat, pinnoitus
Muuttuvat kustannukset
Yhteensä

1,537
2 360
13 500
120
157,3
36 534

euroa/l

euroa/pinnoitus
c/km
euroa/vuosi

Pääoman poisto
Pääoman korko
Vakuutusmaksut
Liikennöimismaksut
Ylläpitokustannukset
Korvaukseton ajo
Kiinteät kustannukset yhteensä

34 609
5
3 900
2 500
2 950
5 000
58 945

euroa/vuosi
%
euroa/vuosi
euroa/vuosi
euroa/vuosi
km/vuosi
euroa/vuosi

Ajoneuvon kustannukset
Toimintaylijäämä
Yhteensä

271 090
5
285 360

euroa/vuosi
%
euroa/vuosi

Lopputuotteiden kuljetuksen laskennassa käytetyt taustamuuttujat olivat samoja kuin edellä
puuraaka-aineen kuljetuksen yhteydessä. Laskennassa käytettäviä muuttujia olivat kuljetuksen ja varastointipalvelujen palkkakustannukset 22,1 €/h (Tilastokeskus 2012). Toinen keskeinen muuttuja oli diesel-polttoaineen hinta 153,7 c/l (Öljyalan keskusliitto 2012).

Tulokset
Edellä esitettyihin oletuksiin perustuva kustannuslaskenta antaa taulukon 1 mukaiset kustannukset.

Taulukko 7. Raaka-aineen ja lopputuotteiden kuljetuskustannusten tasot välillä biohiiltämö (Känkkäälä) ja rautatieterminaali (Porokylä).
Euroa/km
Euroa/tonni
Euroa/tunti
Euroa/kuorma

Raakapuu
14,54
1,96
62,84
78,54

Biohiili/Bisel
12,29
1,75
66,36
66,36

Autokohtaiset kuljetuskustannukset kerrottiin edelleen vuosittaisella autokuljetusten määrällä
rautatieterminaalin ja biohiiltämön välillä (tieto Jarmo Yliseltä, FSO Oy). Kustannukset ovat
taulukon 2 mukaisia.

Taulukko 8. Vuosittaiset puutavaran ja lopputuotteiden kuljetuskustannukset biohiiltämön (Känkkäälä) ja rautatieterminaalin (Porokylä) välillä.
Euroa/kuorma
Kuormamäärä vuodessa
Yhteensä, euroa

Raakapuu
78,54
5 000
392 719

Biohiili/Bisel
66,36
4 300
285 367

678 086

Tulokset osoittavat, että rautatieterminaalin ja biohiiltämön välinen kuljetusliikenne 2,7 km:n
matkalla ja laskennan taustaoletuksilla muodostaa yhteensä n. 680 000 euron kustannukset
vuodessa. Kustannuslaskenta ei huomioi sellaisia terminaali- ja käyttöpaikkatoimintoja, jotka
ovat tarpeellisia myös oman pistoraiteen tapauksessa. Laskenta on yleisluonteinen suuruusluokka-arvio, sillä toiminnan käytännön järjestelyistä ei ole vielä tietoa.
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Välikuljetusten kustannukset Jurttikangas - Höljäkän asema välillä
Biohiiltämön sijoittuminen Jurttikankaalle on ollut esillä yhtenä vaihtoehtona. Laskimme vastaavat välikuljetusten kustannukset myös tälle toiselle sijoituspaikkavaihtoehdolle. Laskennan
taustaoletukset ovat pääosin samat. Kuljetusetäisyys laitoksen ja rautatieterminaalin välillä on
hieman suurempi, 3,7 km.

Taulukko 9. Raaka-aineen ja lopputuotteiden kuljetuskustannusten tasot välillä biohiiltämö (Jurttikangas) ja rautatieterminaali (Höljäkkä).
Euroa/km
Euroa/tonni
Euroa/tunti
Euroa/kuorma

Raakapuu
11,12
2,00
64,08
80,11

Biohiili/Bisel
9,43
1,79
67,88
67,88

Taulukko 10. Vuosittaiset puutavaran ja lopputuotteiden kuljetuskustannukset biohiiltämön (Jurttikangas) ja rautatieterminaalin (Höljäkkä) välillä.
Euroa/kuorma
Kuormamäärä vuodessa
Yhteensä, euroa

Raakapuu
80,11
5 000
400 530

Biohiili/Bisel
67,88
4 300
291 897

692 427

Jurttikankaan sijoittumisvaihtoehdossa välikuljetusten kustannukset ovat vain hieman
korkeammat kuin Känkkäälän vaihtoehdossa. Tulokset osoittavat, että rautatieterminaalin ja
biohiiltämön välinen kuljetusliikenne 3,6 km:n matkalla ja laskennan taustaoletuksilla muodostaa yhteensä n. 690 000 euron kustannukset vuodessa.
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Skenaario 2: Biohiiltämö omalla pistoraiteella
Edellä esitettyjen kustannuslaskelmien perusteella harkittavaksi vaihtoehdoksi nousee oman
pistoraiteen rakentaminen biohiiltämölle. Tässä skenaariossa puuraaka-aine saapuu suoraan
laitoksen omalle rautatien pistoraiteelle, jonka viereisellä operaatiokentällä tapahtuu purkulastaus- ja käsittelytoimintoja. Tässä skenaariossa huomioidaan siten vain pistoraiteen kuljetuskustannukset (oletuksena että rautatieterminaalissa ja oman pistoraiteen yhteydessä tarvitaan samat lastaus- ja purkutoiminnot).
Biohiiltämön oman pistoraiteen toteutuksen tekninen ja kustannusarviointi ratkaisee, onko
tämä skenaario kannattavampi kuin olemassa olevan lastaus- ja purkupaikan käyttäminen
n. 680 000 euron vuosittaisella kustannustasolla. Rautatien rakentamisen yleisesti arvioitu
keskikustannus on 3-5 miljoonaa euroa/km. Pistoraiteen tarvittava pituus (haasteellisessa
maastossa) on n. 300 metriä, mikä tarkoittaisi n. 900 000 € - 1 500 000 €:n investointikustannusta. Vaikka kyseessä on hyvin suuripiirteinen arvio, se osoittaa, että pistoraiteen takaisinmaksuaika olisi lyhyt johtuen välikuljetusten korkeista kustannuksista.

Kuva 6. Biohiiltämö omalla pistoraiteella ja rautatien purku- ja lastausasemalla.

79

Nurmeksen kaupunki biojalostamon
sijaintipaikkana
Optimaalinen sijainti
Nurmes sijaitsee Joensuun, Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin keskipisteessä ja niihin johtavien
liikenneväylien solmukohdassa. Nurmeksesta on Juukaan 44 km, Joensuuhun 128 km,
Kuopioon 128 km, Iisalmeen 124 km, Kajaaniin 121 km ja Kuhmoon 82 km. Nurmeksen
naapurikuntia ovat Kuhmon kaupunki, Lieksan kaupunki, Juuan kunta, Rautavaaran kunta,
Valtimon kunta ja Sotkamon kunta. Nämä kaikki ovat metsäisiä kuntia, joissa puun kasvu ja
laatu ovat hyviä.
Nurmeksen halki kulkee Kontiomäki-Joensuu -rautatie, joka tarjoaa hyvät yhteydet esimerkiksi Kotkan ja Haminan satamiin. Rautatien kunnostus saatiin valmiiksi 2010. Nurmes
sijaitsee Pielisen pohjoispäässä, josta on proomukuljetusyhteys (2,4 metrin syväys) Saimaan
kautta Suomenlahdelle. Lieksan Viekissä (30 km) on lähin pienlentokenttä. Suuret lentokentät ovat Siilinjärvellä (110 km), Joensuussa (135 km) ja Kajaanissa (130 km).
Nurmeksen sijainti on keskeinen ajatellen Itä-Suomen metsävaroja ja käyttämätöntä kestävän hakkuusuunnitteen mukaista potentiaalia. Puuvirrat tulevat maanteitä pitkin Nurmekseen Lieksan, Juuan, Rautavaaran, Valtimon ja Kuhmon suunnista. Nurmes on niitä harvoja paikkoja Suomessa, jonne vielä voidaan sijoittaa uusi, miltei miljoona kiintokuutiota
puuta käyttävä biojalostamo. Myös Venäjän läheisyys antaa lisämahdollisuuksia raaka-aineen
hankintaan erityisesti heinäkuun 2012 jälkeen, kun Venäjän WTO -jäsenyys astuu voimaan.
Nurmekseen on nopeat laajakaistayhteydet. Langattomien yhteyksien osalta Nurmeksessa
on saatavilla kolmen eri operaattorin palvelut. Nurmes on EU:n rakennerahastotukialuetta,
mikä mahdollistaa yrityksille investointi- ja kehittämistuet.

Synergiaedut
Nurmeksessa sijaitsee VAPO Oy:n iso saha, joka on erikoistunut männyn sahaukseen. Lieksassa on toinen VAPO Oy:n saha, joka sahaa kuusta. Höljäkässä (Nurmeksen ja Lieksan
puolivälissä) sijaitsee Iivari Mononen Oy, joka on Euroopan suurin puupylväiden valmistaja.
Nurmeksen Pitkällämäellä on Karelment Oy:n talotehdas.
Nurmeksessa on kaksi isoa puunkorjuu- ja kuljetusyritystä: Motoajo Oy ja S. Kuittinen Oy,
jotka työllistävät yhteensä 120 henkilöä. Lisäksi Nurmeksessa on kaksi pienempää korjuualan yritystä. KME Oy on bioenergian korjuuseen erikoistunut yritys, joka rakentaa paraikaa
biopolttoaineterminaalia Nurmeksen Pitkämäelle. Yrityksen toimituskyky kasvaa bioterminaalin ensimmäisen vaiheen toteuttamisen jälkeen 150 000 k-m3:iin. Myös Kuhmon suuntaan on olemassa merkittäviä synergiaetuja, koska Kuhmossa on isoja sahoja ja useita puunkorjuuyrityksiä.
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Strateginen yhteensopivuus
Julkisen rahoituksen saamiseksi ja päätöksenteon varmistamiseksi on tärkeää, että hanke on
linjassa olemassa olevien kehittämisstrategioiden kanssa. Hanke sopii erittäin hyvin PohjoisKarjalan maakunnan maakuntastrategiaan bioenergian lisäämisen ja energiaomavaraisuuden
suhteen. Erityisen tärkeää energiaomavaraisuuden lisäämiseksi ja öljyttömän maakunnan
saavuttamiseksi on liikennepolttoaineen / biokomponentin valmistus. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, Metsäntutkimuslaitoksella ja Itä-Suomen yliopistossa on korkeatasoista metsä- ja bioenergia-alan osaamista. Hanke sopii erittäin hyvin myös Pielisen Karjalan
seudulliseen elinkeinostrategiaan, jonka yhtenä tavoitteena on ottaa ”puusta kaikki irti”.
Lisäksi hanke sopii erittäin hyvin Nurmeksen kaupungin tavoitteisiin luoda suoraviivaisesti
uusia teollisia työpaikkoja perustoimialoille.

Nurmeksen kaupungin elinkeinopolitiikka ja yrityskulttuuri
Nurmeksen kaupungin elinkeinopolitiikka on nopeaa ja mutkatonta. Nurmeksen poliittinen kulttuuri ja päätöksentekokulttuuri ovat kunnossa. Nurmeksen päättäjillä on myös hyviä
suhteita eri tason maakunnallisiin ja valtakunnallisiin päätöksentekijöihin.
Kaupungin ja PIKES Oy:n välinen yhteistyö toimii hyvin. PIKES Oy on seudullinen
elinkeinoyhtiö, joka on merkittävä hanketoimija maakunnallisesti. PIKES Oy omaa kansainvälisiä kumppanuuksia ja kykenee tekemään merkittäviä selvityksiä uusille sijoittuville yrityksille nopeasti ja laadukkaasti.
Nurmeksessa on hankkeen näkökulmasta hyvin myönteinen yrityskulttuuri ja monia kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä. Nämä yritykset ovat saaneet työvoimaa hyvin. Aivan viime
vuosina tulomuutto Nurmekseen on kasvanut. Yritysten avainhenkilöiden saatavuuden kannalta paikkakunnan viihtyisyydellä ja palveluilla on suuri merkitys.

Nurmeksen kaupungin talous ja palvelut
Nurmes on 8350 asukkaan seutukaupunki. Nurmes on viihtyisä asuin- ja vapaa-ajan kaupunki. Kaupungin pinta-ala on 1710 km2. Kaupunki on myös itse merkittävä metsänomistaja 1843 hehtaarin metsäomaisuudellaan
Nurmeksen kaupungin talous ja palvelut ovat hyvässä kunnossa, mikä omalta osaltaan mahdollistaa vankan kumppanuuden hankkeessa ja helpottaa työvoiman saatavuutta. Nurmes on
koulukaupunki. Nurmeksessa sijaitsee yhtenäiskoulu ja lukio sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopisto, jossa on useita eri koulutuslinjoja. Maakuntakorkeakoulu
tarjoaa amk -tasoiset opintomahdollisuudet sekä tilaisuuden opiskella myös työn ohessa.
Nurmeksessa on toimiva ja korkeatasoinen terveyskeskus, joka tarjoaa myös työterveydenhuollon palvelut. Nurmeksessa lasten päivähoito on hyvin järjestetty, ja vaihtoehtoja on tarjolla useita. Nurmeksessa on myös Sotkan kylpylä, jäähalli ja uusi iso Hyvärilän liikuntahalli.
Nurmes tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös luonnossa liikkumiseen ja eränkäyntiin. Nurmes
on myös kulttuurikaupunki, joka tunnetaan tanssista, nuorisomusiikista ja erityisesti joululauluista. Nurmeksessa toimii peräti neljä harrastajakesäteatteria. Nurmes-talon kulttuuritarjonta on monipuolista.
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Teollisuustontit ja infrastruktuuri
Nurmeksen teollisuustonttien rakennuskelpoisuus on hyvä johtuen hiekkapitoisesta maasta.
Kuten edellä on todettuna, ykkösvaihtoehtona tontiksi on ns. Känkkäälän alue, jonne voidaan kaavoittaa 10–15 hehtaarin tontti. KME:n bioterminaali sijaitsee vain puolen kilometrin
päässä tontista. Nurmeksen kaupungin tehtävänä on järjestää rakentamiskelpoinen tontti liittymineen ja huolehtia kaavoituksesta ja lupaprosessien jouhevuudesta.

Työvoiman saatavuus ja koulutusmahdollisuudet
Työvoiman saatavuus, pysyvyys ja joustavat koulutusmahdollisuudet ovat selkeä Nurmeksen kilpailuetu. Työvoima tulee pääosin Nurmeksesta ja Valtimolta. Yksittäisiä työntekijöitä
voi tulla myös Juuasta. Laitoksen arvioidusta työntekijä määrästä siirtyisi muista työpaikoista
noin kolmannes (esimerkiksi lomautetut Juuan kiviteollisuudesta), kolmannes koulutettaisiin
työvoiman rekrykoulutuksessa ja kolmannes löytyisi ns. vapailta markkinoilta lähinnä tulomuuton kautta kaupunkiin muuttavista henkilöistä. Nurmeksen työttömyys on tällä hetkellä 13,1 % ja Pielisen Karjalan työttömyys 14,3 %. Sotkamo Silverin kaivoshanke kilpailee
työvoimasta lähistöllä.
Nurmeksen etuna on työvoiman hyvä pysyvyys ja hyvä työmoraali. Kaupunkilaisten työkulttuurissa yhdistyvät sopivalla tavalla yrittäjyys ja palkkatyön kulttuuri. Kaupungissa on myös
vuorotyökulttuuri sahan ja kahden leipomon ansiosta. Kaupungin palvelut, kuten lasten
päivähoito, sopivat myös vuorotyössä oleville perheille.
Nurmeksessa toimii tehokas Pielisen Karjalan työvoimatoimisto, jonka työnantajapalvelut
ovat erittäin kehittyneet. Työvoimatoimisto voi järjestää infotilaisuuksia kiinnostuneille työnhakijoille sekä tehdä koerekrytointeja työvoiman saatavuuden ja työvoiman laadun arvioimiseksi. Työvoimaa etsivä yritys voi myös osallistua esimerkiksi koerekrytoinnin haastatteluihin työvoiman laadun ja osaamistason toteamiseksi. Työvoimatoimisto voi järjestää yhdessä
työnantajan kanssa työvoiman rekrykoulutusta, jonka kesto on enintään 6 kk. Työsopimuksen teon jälkeen koulutus voi jatkua täsmäkoulutusta. Rekrykoulutuksessa yrityksen maksuosuus on 30 %. Koulutettavat saavat koulutusajalta työvoimakoulutusetuudet. ELY-keskus
kilpailuttaa rekrykoulutuksen kouluttajat.
PIKES Oy voi auttaa työvoiman etsinnässä ja työalan vaihtajien kartoituksessa (esimerkiksi
SeutUra -hanke). PIKES Oy tarjoaa myös sijoittumismallinsa avulla uusille paikkakunnalle
sijoittuville yrityksille näiden tarvitsemia palveluita kuten tiedonkeruuta ja kartoituksia. Nurmeksen kaupunki ja PIKES oy auttavat yhdessä työntekijöitä, heidän hakiessaan asuntoja ja
järjestäessään käytännön asioita. SeutUra -hanke voisi järjestää myös muualla tällaisia infotilaisuuksia.
Työvoiman koulutuksessa voivat olla apuna myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
(PKKY) ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (PKAMK) (maakuntakorkeakoulun kautta). Valtimolla sijaitsee PKKY:n Valtimon metsäoppilaitos, joka kouluttaa mm. puutavaraautojen ja metsäkoneiden kuljettajia ja huoltajia. Metsäoppilaitos voi räätälöidysti kouluttaa esimerkiksi kaikki biohiiltämön logistiikassa työskentelevät henkilöt ja käyttää yritystä
työharjoittelupaikkana. PKAMK:n erikoisala on bioenergiaan ja biojalostustoimintaan liittyvä koulutus- ja tutkimustoiminta. Maakuntakorkeakoulun kautta voidaan räätälöidä yrityksille sopivaa täsmäkoulutusta esimerkiksi toimihenkilöiden osalta. PKKY Nurmeksessa
voi räätälöidä tuotantotehtävissä toimiville henkilöille täsmäkoulutusta. Metsäntutkimuslaitoksella (Metla) ja Itä-Suomen yliopistolla (UEF) on bioenergiaan liittyvää korkeatasoista
osaamista.
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Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että biojalostamon rakentaminen Nurmekseen olisi kannattavaa kaikista näkökulmista katsottuna. Kuljetusmatkat lähimpiin isoihin kaupunkeihin
eivät ole kovinkaan pitkät. Hyvät liikenneyhteydet löytyvät niin maantie- kuin raidetieliikenteestäkin. Vesiteitä on mahdollista käyttää kuljetettaessa puuta kauempaa. Ehdotetuille tonttipaikoilta on lyhyet yhteydet maanteille sekä rautatie sijaitsee aivan tonttien vieressä mahdollistaen mahdollisimman suorat ja häiriöttömät kuljetukset. Nurmeksen kaupungilla on
valmiuksia rakentaa tonteille valmista infrastruktuuria mikä pienentää laitoksen investointikustannuksia. Tuotteista kiinnostuneita asiakkaita löytyy jo melko läheltä Nurmeksesta ja
Joensuusta. Suurimmat puuraaka-aineen toimittajat Metsähallitus sekä P-K metsänhoitoyhdistys ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita mahdollisesta yhteistyöstä Nurmeksen biojalostamoyrityksen kanssa.
Tehdyn raaka-ainekartoituksen perusteella biojalostamon koko puuraaka-aine tarve 850
000 k-m3 olisi mahdollista hankkia kannattavasti. Hankinta alueet ja määrät olisivat 300 000
k-m3 Pohjois-Karjalasta, 150 000 k-m3 Savosta ja 400 000 k-m3 Kainuusta. Yhteistyötä puun
hankinnassa olisi mahdollista tehdä myös Nurmeksen sahan hankintaorganisaation Harvestian kanssa. Seutukunnalla toimii paikallisten metsäkoneyrittäjien omistama yhteinen yritys
KME Oy, joka rakentaa parhaillaan Nurmekseen Pitkällemäelle bioterminaalia. Bioterminaalia voidaan hyödyntää biojalostamon raaka-aineen käsittelyssä ja logistiikan hallinnassa.
Ensimmäisen toteutusvaiheen jälkeen KME Oy:n toimituskapasiteetti kasvaa 150 000 km3/v. KME Oy:n arvion mukaan se voisi toimittaa alustavasti ainakin 50 000 k-m3 puuta
biojalostamolle. Tarvittaessa puuta on mahdollista ostaa myös Venäjältä, sillä rajalle on matkaa vain 73 km. Alustavan arvion mukaan Venäjältä olisi kustannustehokkaasti mahdollista
saada puuta jopa 1 000 000 k-m3/v.
Biojalostamon sijoittuminen Nurmekseen tukisi hyvin alueellisia strategisia linjauksia mm.
P-K maakuntastrategiassa, Pielisen Karjalan elinkeinostrategiassa sekä Nurmeksen tavoitteita uusien työpaikkojen luomiseksi.
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Katsaus Green Fuel Nordic
Oy:n biojalostamon sijoittumismahdollisuuksiin Pielisen Karjalassa
Niina Huikuri, PIKES Oy
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Johdanto
Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat hanke on selvittänyt Green Fuel Nordic
Oy:lle sijoittumismahdollisuuksia Pielisen Karjalan alueelta. Pääosin sijoituspaikkavaihtoehdot ja raakapuun hankinnan selvitykset ovat yhteneviä edellisessä luvussa kuvatun Nurmeksen biojalostamon selvityksen kanssa. Tässä luvussa käsittelemme yrityksen kannalta potentiaalista sijaintipakkaa Lieksan Kevätniemessä.
Green Fuel Nordic Oy:llä (GFN Oy) on suunnitteilla Savoon kolme yhteensä 300 000
tonnia/v. pyrolyysiöljyä tuottavaa laitosta. Toisessa vaiheessa yrityksellä on suunnitelmissaan
rakentaa ainakin yksi vastaavanlainen laitos Pohjois-Karjalaan. Kiinnostusta olisi sijoittua
seutukunnalle jos tietyt edellytykset täyttyvät. Ensivaiheen toimenpiteenä päätimme selvittää perusedellytysten täyttymiset eli raaka-aineen saamisen tarvittavan läheltä sekä soveltuvat
sijoittumispaikat.
Laitos tulisi valmistamaan nopealla pyrolyysimenetelmällä alkuun raskasta polttoöljyä, jota
käytettäisiin voimalaitoksissa ja mahdollisesti myöhemmin myös laivoissa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on jalostaa öljyä myös liikennepolttoaineeksi sekä muiksi öljyn jatkojalosteiksi.
Puuraaka-ainetta laitos tulisi tarvitsemaan 350 000 k-m3 vuodessa. Raaka-aineeksi prosessiin
kelpaa niin energiapuu kuin puunjalostuksen sivutuotteetkin (sahanpuru, kutteri, hake).

Katsaus puunjalostamoiden sivuvirtoihin
Pielisen Karjalassa on kolme suurta sahaa, Vapo Timberillä Lieksassa ja Nurmeksessa ja
Anaika Woodilla Lieksassa. Höljäkkä Oy on Nurmeksen Höljäkässä sijaitseva Iivari Mononen konsernin omistama puunkyllästämö jossa päätuotteena ovat kyllästetyt pylväät. Yrityksen tuotannossa syntyy vuodessa n. 10 000 k-m3 puusivuvirtoja. Kokonaismäärästä on 41 %
sorvilastua, 45 % kuorta, 10 % haketta ja 4 % mursketta. Yritys myy vuosittain 2000–5000
k-m3 sivuvirroistaan ulos käyttäen loput omalla lämpövoimalaitoksellaan. Yritys on myös
ilmoittanut olevansa kiinnostunut uusista ostajaehdokkaista. Vapo Timberin tuottamat sivuvirtamäärät vuodessa ovat arviolta 420 000 k-m3 laitosta kohden. Energia-arvoltaan määrä
vastaa yhteensä 820 000 MWh.
Lieksan Kevätniemessä sijaitseva Anaika Wood ilmoitti sivuvirtansa määrän energiayksikköinä 1000–1200 MWh/vrk eli 365 000-438 000 MWh vuodessa. Kuhmo Oy ilmoitti tarkkaan sivuvirtojensa määriksi 1 190 000 i-m3 mikä on muutettuna teholliseksi lämpöarvoksi
880 000 MWh (yrityksen ilmoittama). Tästä määrästä 550 000 i-m3 (85 000 kuiva-aine tonnia) on haketta, joka myydään tällä hetkellä Stora Ensolle Uimaharjuun. Poltettavia jakeita
syntyy 640 000 i-m3/v, joista 350 000 i-m3 on käytössä paikkakunnalla. Myös Kuhmo Oy on
ilmaissut olevansa kiinnostunut uusista ostajaehdokkaista. (Taulukko 1)
Pienempien seutukunnalla toimivien sahojen tuotanto ja sivuvirtamäärät ovat marginaaliset,
arviolta 10 000-15 000 k-m3/v. Pienemmät sahat sijaitsevat pääasiassa hajallaan ja puusivuvirrat hyötykäytetään pääasiassa kuivikkeeksi, energiaksi, maisemoinnissa ja kuntoratojen
pohjina. Pienten määrien kerääminen ympäri seutukuntaa ei todennäköisesti ole kannattavaa
ellei saha sijaitse lähellä tuotantolaitosta.
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Taulukko 1. Puunjalostustoiminnassa syntyvät sivuvirrat vuosittain Pielisen Karjalassa
sekä Kuhmossa.
Sijainti / yritys
Lieksa
Vapo Timber Lieksa
Anaika Wood
Nurmes
Vapo Timber Nurmes
Höljäkkä Oy
Pielisen Karjala yhteensä
Kuhmo
Kuhmo Oy
Yhteensä

MWh/v

k-m3/v

420 000
400 000

210 000
200 000

400 000
20 000
1 240 000

200 000
10 000
620 000

880 000
2 120 000

400 000
1 020 000

Metsäenergiavarannot
Pielisen Karjalan toteutuneita hakkuumääriä sekä metsäenergiapotentiaalia pyydettiin PohjoisKarjalan Metsänhoitoyhdistykseltä sekä Pohjois-Karjalan Metsäkeskukselta. Yhteensä Pielisen
Karjalan viime vuonna toteutuneet hakkuut olivat 500 000 k-m3. Metsäkeskuksen ennusteen
mukaan hakkuita olisi pitänyt olla vajaa 700 000 k-m3. Metsänhoitoyhdistyksen mukaan hakkuut ovatkin viimevuosina laskeneet Metsäkeskuksen arviosta 200 000 k-m3. Metsäenergiapotentiaali arviot olivat molemmilla melkein samat 925 000 k-m3/v josta 90–80 % olisi nykytekniikalla mahdollista kerätä kannattavasti.
Green Fuel Nordicin raaka-aine jakeiksi kävisivät energiapuu sekä kuitupuu, mikäli kuidun osalta hinta ei muodostu esteeksi. Noston varaa energiapuun hyödyntämisessä olisi yli kolminkertaisesti teknistaloudellisen potentiaaliin verrattuna ja yli nelinkertaisesti maksimipotentiaaliin
verrattuna. Teknistaloudellisen ja teknisen potentiaalin perusteella 118 750–152 500 k-m3 energiapuuta sekä 52 500–90 000 k-m3 kuitupuuta olisi mahdollista ostaa seutukunnalta. Metsäteollisuuden vähennysten johdosta on mahdollista että kuidun menekki edelleen vähenee, jolloin
sille olisi keksittävä uusia sovelluskohteita. Yksi sovelluskohde voisi hyvinkin olla Green Fuel
Nordicin liikeidean mukainen polttoainejalosteiden valmistaminen. Mikäli sahateollisuuden
sivuvirrat ja seutukunnan metsäenergia eivät yhdessä riitä kattamaan raaka-aineen tarvetta olisi
kartoitettava lähikuntien metsien puuvarat.

Taulukko 2. Toteutuneet hakkuut ja metsäenergiapotentiaalit Pielisen Karjalassa
vuonna 2011 (k-m3). (Pohjois-Karjalan Metsänhoitoyhdistys). Taulukko on sama kuin
Nurmeksen biojalostamon yhteydessä esitetty.
Toteutuneet
hakkuut
(k-m3)
Tukki
202 500
Kuitu
247 500
Energiapuu 50 000

Kokonaispotentiaali
(k-m3)
325 000
375 000
225 000

Teknisesti
mahdollinen
(k-m3)
292 500
337 500
202 500

TeknisTaloudellinen
(k-m3)
260 000
300 000
168 750

Lisäysmahd. vrt.
teknis-taloudelliseen
(%)
128 %
121 %
338 %

Yhteensä

925 000

832 500

728 750

146 %

Puujae

500 000

Venäjän Karjalassa on laajat ja vähän hyödynnetyt metsäenergiavarat, joita olisi mahdollista
hyödyntää varsinkin rajan lähellä olevissa kunnissa. Venäjän WTO:n jäsenyyden myötä puutullitasot määriteltiin uudelleen, niin että haketettuna puuta voidaan tuoda ilman tullimaksua
Suomeen. Havupuulle on asetettu kiintiöt, joiden puitteissa vientitulli on kuuselle 13 % ja männylle 15 % arvosta. Koivulle on 7 prosentin tulli kaikille läpimittaluokille.
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Toiminnalle soveltuvia tonttipaikkoja
Yrityksen toiminta tulisi tarvitsemaan minimissään 10 ha ja maksimissaan 15 ha:n kokoisen
tonttialueen. Tästä noin 2 ha olisi rakennus pinta-alaa ja loput 8-13 ha varastointialueita. Varastoalueen tarve tulisi määräytymään sen mukaan missä muodossa raaka-aine on, runkona vai
haketettuna. Yrityksellä oli toiveena että alueella olisi toiminnassa hyödynnettävissä oleva rakennus, jonka sisätilan korkeus olisi minimissään viisi metriä. Yrityksen toimintaan suoraan soveltuvia rakennuksia ei Pielisen Karjalan alueelta löytynyt, joten etsimme sopivia tonttipaikkoja.
Etsittävien tonttien kriteereiksi asetettiin koko, kaavoitus teollisuustoiminnalle tai mahdollisuus
kaavoittaa, hyvät maantie- ja rautatieyhteydet sekä mahdollisesti vesiyhteydet sekä mahdollisimman läheinen sijainti raaka-aineen tuottajin nähden.

Kuva 1. Lieksan Kevätniemen tonttivaihtoehto (valtatien ja rautatien välinen alue). Kartta © Lieksan
kaupunki.

Nurmeksen biojalostamon tonttivaihtoehtojen ohella esille nousi Lieksan Kevätniemen teollisuusalueella sijaitseva n.10 ha kokoinen valmis tontti, jolle on mahdollista hankkia yrityksen
tarvitsemaa lisätilaa tontin kupeesta ainakin 5,7 ha. Kevätniemeen on hyvät rautatie- ja maantieyhteydet. Lisäksi Kevätniemessä on satama n. 700 metrin päässä teollisuustontista. Tontilla ei
sijaitse rakennuksia.
Lieksan Kevätniemessä sijaitsevat kaksi suurta sahaa, Anaika Woodin ja Vapon sekä yksi
höyläämö, Höyläämö Suomipuu Oy. Anaika Wood sijaitsee 200 metrin päässä tontista ja Vapo
Timber 500 m päässä. Kevätniemen etuna on, että hyödynnettäessä jommankumman tai
molempien yritysten sivuvirtoja tuotannossa jäisivät siirtomatkat pieniksi. Lisäksi yritys voisi
käyttää rautatie, maantie ja vesiyhteyksiä tarpeen mukaan. Etäisyydet lähikaupunkeihin ovat:
Nurmes 50 km, Kuhmo 108 km, Joensuu 101 km, sekä Venäjän rajalle 60 km.
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Hankkeen toimenpiteitä vuonna 2013
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Katsaus hankkeen toimintaan
vuonna 2013
Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat -hanke keskittyy maaseudun uuden yritystoiminnan luomiseen. Hankkeessa edistetään edelleen maaseutuyritysten energiaomavaraisuutta.
Vuoden 2013 aikana laadimme mallikohteen energiaomavaraisesta maaseutumatkailuyrityksestä, jossa hyödynnetään uudella tavalla aurinko- ja bioenergiaa. Konkreettisena
kohteena on maaseutumatkailuyrityksen vuoden 2013 aikana rakentama kohde Nurmeksen Kynsiniemessä. Kohde toimii matalaenergiarakentamisen ja uusiutuvan energian yhteen
kytkennän mallina ja koulutuskohteena koulutuskuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun
opetuksissa.
Edistämme vuoden 2013 aikana edelleen pienen kokoluokan sähkön- ja lämmöntuotantoa ja
levitämme kokemuksia Kuittilan -tilan järjestelmästä alueen toimijoille, mutta myös kansainvälisesti WENET -yhteistyöverkoston Sustainable Energy Solutions 2013 -konferenssissa.
Biokaasun tuotantoa maatiloilla edistetään rakentajakoulutuksen avulla; haasteena olevat
korkeat investointikustannukset edellyttävät keinoja kustannustason alentamiseen.
Vuoden 2012 aikana Pielisen Karjalaan kohdistui biojalostamotoimijoiden mielenkiintoa.
Alustavat selvitykset osoittavat potentiaalia ja hankkeiden jatkosuunnittelu on käynnissä.
Hanke tukee yrityksiä ja seudun kuntia toimintamallien suunnittelussa. Vuoden 2013 aikana
selvitetään myös lähi- ja tukialojen, kuten metalli- ja konepajateollisuuden, liityntöjä bioenergia-alan toimintaan ja kehittämiseen. Biojalostamohankkeet voivat tuoda uusia tuotantomahdollisuuksia, kuten hiilen ja biopolttoaineen kuljetuskonttien valmistus tai laitosten metallirakenteiden valmistus.
Hankkeen tavoitteena on kuvata aluetaloudellisia vaikutuksia, joita bioenergian ja biotalouden edistäminen tuo seutukunnan alueelle. Vuoden 2013 aikana mallinnamme näitä vaikutuksia ja voimme osoittaa toimialan merkittävyyden seutukunnan tulevaisuuden kannalta.
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