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Bioenergiamarkkina Suomessa
• Vuonna 2017 Suomessa energiankulutus oli 374 TWh, josta 101 

TWh (27%) tuotettiin puupolttoaineilla, josta 14,7 TWh
metsähaketta

• Hakkeen keskihinta loppukäytössä n. 20,5 €/MWh ympäri vuoden

• Pitkät kiinteät toimitussopimukset (väh. 1 v), oligopolistinen
tarjonta, kysyntä ja tarjonta heijastuvat hintaan pitkällä viiveellä

• Mittavia projekteja metsäteollisuudella ja energiasektorilla, jotka
lisäävät kotimaisen puun kysyntää

• Energia: Lahti Energia 2020, Fortum Kivenlahti 2020, Helen Vuosaari
2023, TSE:n Naantali ja Vantaan Energian Martinlaakso = noin 4,9 TWh/a

• Metsäteollisuus:
• 7 hanketta, joiden puunkäyttö olisi kaikkien toteutuessa 19,1-19,6 

miljoonaa m3

➢ Tarjontaa tulee lisätä ja helpottaa, jotta energiapuuta tulee
paremmin saataville ja resurssit saadaan paremmin
hyödynnettyä
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Finbex
• Sähköinen pörssi bioenergian ostajille ja myyjille

• Anonyymi huutokauppa kerran viikossa asettaa suuret ja pienet
toimijat samalle viivalle

• Viikottaiset spot-hinnat huutokaupan tuloksista eri jakeilla

• Liettualainen Baltpool järjestelmätoimittajana

• Järjestelmä luo automaattisesti vakiomuotoiset toimitussopimukset, 
toimitusajat sovitaan erikseen, laskut testitulosten pohjalta

• Ei jäsenmaksua, Finbex perii kaupankäyntikomissiota, ts. palvelu
maksaa vain silloin, kun kauppoja toteutuu

• Alkuperädokumentit (sähkön tuotantotuki) ja sertifikaatit helposti
valittavissa tarjousvaiheessa

• Kaupankäynti joustavasti viikko-, kuukausi- ja 
kvartaalisopimuksilla
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Paikkatieto

Max 

etäisyys: 

30 km

Max 

etäisyys: 

200 km

Max 

etäisyys: 

40 km

Max 

etäisyys: 

70 km

Max 

etäisyys: 

100 km

MYYJÄ 1

MYYJÄ 5

MYYJÄ 4

MYYJÄ 3

MYYJÄ 2

OSTAJA 1

OSTAJA 2

OSTAJA 3

• Pörssi toimii Google Mapsin päällä, optimoi 
kuljetusmatkat hinnan kautta

• Myyjä asettaa max. kuljetusetäisyyden ja 
kuljetuksen km-hinnan, tarjouksissa
näytetään hinta toimitettuna

• Jos myyjän asettamalle etäisyydelle ei osu
yhtään ostajaa, ei tarjousta näytetä
listauksessa

• Saman myyjän tarjous näkyy eri hintaisena
eri ostajille kuljetuskustannuksen johdosta

• Myyjä voi määritellä useita varastopisteitä ja 
valita tarjousta tehdessä mistä toimittaa
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Kaupankäynti

Hinta €/MWh

Ostotoimeksianto, maksimihinta

Kauppahinta kaikille myyjille

Määrä / MWh

• Viikoittainen huutokauppa Finbexin
järjestelmässä tiistaisin

• Ke-ma titilaukset sisään, ti klo 11-12 
huutokauppa, jossa ainoastaan myyjät
pudottavat hintaa

• Ostaja määrittää maksimivolyymin (MWh) ja 
maksimihinnan (€) 

• Myyjä tarjoaa:
• volyymin (MWh) 

• minimihinnan (€) ja 

• kuljetuskustannuksen (€/MWh/km)

• Järjestelmä laittaa myyjät hinnan mukaiseen
jonoon, ja myyjät näkevät saman tuoteryhmän
kilpailevat tarjoukset

• Ostajan määrään ja hintaan asti kaikki myyjät
saavat saman hinnan, joka on viimeisen
toimitukseen menevän myyjän hinta
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Tuotteet
Velvoittavat ominaisuudet Opastavat ominaisuudet

Tuote
Polttoaine-

luokka Materiaali/raaka-aine Palakoko
Hienoa

ines Kosteus Tuhka
Tehollinen 
lämpöarvo Typpi Kloori

Irto-
tihey

s
Tuhkansulamis-
käyttäytyminen

Tukikelpoi
suus

MH1 3112a/3112b Karsittu ranka tai runkopuu P 63 F 10 M 55 A 2,0 ≥ 18,8 N 0,3 Cl 0,02
≥ 

280 > 1100 100/60

MH2 3112a/3112b Runkopuu, latvat ja oksat P63 F 10 M 55 A 3,0 ≥ 18,0 N 0,5 Cl 0,02
≥ 

280 > 1100 100/60

MH3 3113

Latvat, oksat, kannot, alle 
kuitupuun lpm oleva puu ja 
jalostukseen kelpaamaton puu P63 F 10 M 55 A 3,0 ≥ 18,0 N 0,5 Cl 0,02

≥ 
280 > 1100 100

SK 3121
Sivutuote, puun 
kuorintatähde, myös revitty P63 - M 65 A 3,0 ≥ 7,0 N 0,5 Cl 0,02 300 > 1100 0

SP 3122
Sivutuote, sahauksessa syntyvä 
puru ja höylälastut - - M 60 A 1,5 ≥ 7,0 N 0,5 Cl 0,02 300 > 1100 0

MH1

MH2

MH3
SP SK

Runkopuuhake

Kokopuuhake

Metsätähdehake

Sahanpuru ja kuori
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Vastapuolen luotettavuus
• Finbex käyttää

Asiakastieto Oy:n
ylläpitämän Rating 
Alfa-luokituksta

• Finbexin luokka
määräytyy
yrityksen Rating 
Alfa -luokituksen, 
kalustokapasiteetin
ja historian mukaan
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Case Baltpool – tuottajat

• Pörssin myötä aktiivisten 
myyjien määrä moninkertaistui

• Entiset alihankkijat toimivat 
itsenäisesti vastapuolina

• Alueelliset hintaerot vastaavat 
kuljetuskustannusta 

• Markkina on kaikille 
tasapuolinen ja 
hinnanmuodostus avoin

Myyjien 
markkina-
osuudet
1/2015

Myyjien 
markkina-
osuudet
2/2019

Alle 1%

Alle 1%
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Hakkeen hinta Suomessa ja Baltiassa

• Baltian hinnat loikkasivat

korkeimmalle tasolle neljään vuoteen

talvella 2018 huonojen korjuuolojen ja 

kasvaneen kotimaan kysynnän sekä

viennin seurauksena

• Vahva syklisyys leimaa spot-

markkinaa Baltiassa, kesän

pohjahinta lämmityskauden loputtua

noin 60 % talven huippuhinnoista

• Volatiliteetti Suomessa olematonta, 

energiapuuta on tai ei ole, hinnassa

se ei näy

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

Hakkeen hinta €/MWh

Kotimainen hake Baltpool hake
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Yhteenveto
• Finbex helpottaa uusien toimijoiden pääsyä markkinoille 

• Madaltaa sopimusriskiä luokittelemalla toimijat taloudellisen kyvykkyyden 
mukaan

• Mahdollisuus laajentaa toimittaja-/asiakaspohjaa helposti

• Ei spekulointia, sopimukset sitovat toimitukseen

• Läpinäkyvä spot-hinta, markkinaehtoinen hintataso viikoittain eri tuotteille

• Optimoi kuljetusmatkaa ja kuljetuskustannusta

• Ei jäsenmaksua, kaupankäyntikomissio per toteutunut kauppa

• Liittyminen pörssiin maksutonta 2019 aikana, aloitus syksyllä 2019
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