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Oulun Energian Laanilan biovoimalaitos

• Polttoaineteho 215 MW

• Sähköteho 70 MW

• Kaukolämpöteho 175 MW

• Monipolttoainevoimalaitos CHP-S

• Puun tavoiteosuus polttoaineesta 70 % 

• Tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 

sekä prosessihöyryä teollisuudelle

• Sijainti Laanilan teollisuusalue, Oulu

• Voimalaitoksen käyttöikä 40 vuotta

• Kustannusarvio noin 200 M€

• Rakentaminen alkoi 06/2018 

ja valmistuu 11/2020



Energialähteet läheltä

• Oulun Energia luottaa lähienergiaan

• Yli 90 prosenttia energialähteistä tulee 

sadan kilometrin säteeltä Oulusta

• Lähienergia tuo vuosittain Oulun seudulle lähes 

40 miljoonan euron tulovirran eri toimijoille: 

polttoaineen toimittajille, urakoitsijoille, 

yrittäjille jne.

• Lähienergia työllistää lähes 1 000 ihmistä 

Oulua ympäröivässä maakunnassa
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Hakkuu + lannoitus

= järeytyvä puusto

Ensiharvennusrästin 

hoitaminen on 

ilmastoteko  

ENSIHARVENNUSRÄSTIT                        1 milj. ha = 100 TWh

Koneellinen puunkorjuu 

on ainoa mahdollisuus

Ensiharvennusrästien hoito hidastaa ilmastonmuutosta
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Tosiasioita ilmastonmuutoskeskusteluun

• Bioenergian käytöllä hidastetaan ilmastonmuutosta

• Nuoret kasvatusmetsät ovat tärkein metsähakkeen lähde

• Suomi tarvitsee puunjalostusteollisuutta

• Energiantuotannon huoltovarmuus ei voi perustua 

puunjalostusteollisuuden raaka-aineen polttoon

• Turpeen roolia huoltovarmuuden varmistajana on ylläpidettävä

• Metsien kasvusta, käytöstä, monimuotoisuudesta ja terveydestä 

keskustellaan ’aihe kerrallaan’ ilman kokonaisuuden tarkastelua  



Näin pitäisi toimia 1/2

• Metsävaratietoa on hyödynnettävä 

energiapuukohteiden markkinoille saamisessa

• Metsätieverkosto on pidettävä / saatava kuntoon

• Kemeratuella on varmistettava 

ensiharvennusrästien tarjonta markkinoille

• Kaikki soveltuvat ensiharvennuskohteet on 

lannoitettava hakkuun jälkeen, tämä on 

saatava osaksi kemeratukijärjestelmää

• Taimikkovaiheen kasvatusmalleja on kehitettävä energiapuun 

korjuumahdollisuudet  huomioivaksi 



Näin pitäisi toimia 2/2

• Koneyrittäjiä / -kuljettajia on koulutettava riittävästi

• Metsäyrittäjyyden jatkuvuus 

ja osaamisen kehittyminen on varmistettava

• Turpeen käyttöä on ohjattava päästökaupalla, ei kielloilla 

• Yhteiskunnan tehtävä on tehdä johtopäätös 

metsien käytön tulevaisuuden kuvasta 

 toimialalle on saatava työrauha tehdä työtä 

ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta



Mistä rahat tähän?

• Rekallinen turvetta tuo valtiolle päästökauppatuloja n. 1000 € 

• Sijoittamalla päästökauppatuloja harvennusrästien hoitoon saadaan 

metsät kuntoon ja ilmasto voimaan paremmin

• Kun käytetään 1 MWh turvetta valtiolle tulee rahasumma, jonka 

avulla saadaan 2 MWh energiapuuta liikkeelle 



Kuva Merikosken kalaportaat Ainolan puistossa

Vastavirtaan nousee lohi | Kiitos.


