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Luonnonvarakeskus tilastojen tuottajana

• Luonnonvarakeskus (Luke) on yksi 
Suomen tilastoviranomaisista 
(Tilastolaki (280/2004)

• Luken Metsätilastot
• Tuotettavana 18 tilastoa metsistä, 

metsätaloudesta sekä 
metsäteollisuudesta

• Pääosa metsätilastoista kuuluu 
Suomen virallisten tilastojen (SVT) 
sarjaan: kuvaavat yhteiskunnan 
kehitystä ja tilaa, täyttävät tietyt 
laatukriteerit

• Luotettavaa tilastotietoa tarvitaan 
päätöksenteon tueksi

8.10.2021
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Puun energiakäytön tilastointi
• Luken Puun energiakäytön tilasto kuvaa kiinteiden puupolttoaineiden käyttöä 

lämpö- ja voimalaitoksissa
Kiinteisiin puupolttoaineisiin lukeutuvat
o Metsähake (raaka-aineena pienpuu, järeä runkopuu, kannot ja hakkuutähteet)
o Metsäteollisuuden sivutuotepuu (kuori, puru, kutterinlastut, puutähdehake)
o Puupelletit ja kierrätyspuu

• Tilastokeskus tilastoi mustalipeän sekä muiden metsäteollisuuden 
sivutuotteiden (mm. mäntyöljy) energiakäyttöä

• Pientalojen polttopuunkäytön tilasto (Luke) kertoo puun polttamisesta 
kotitalouksissa ja maatiloilla

8.10.2021
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Tuontipuu energiantuotannossa

8.10.2021

Nykyhetki:
Puun energiakäytön tilastointi ei pysty suoraan selventämään puupolttoaineiden alkuperää
• Energiapuun hakkuutilastojen hyödyntäminen mahdotonta mm. pitkien varastointiaikojen vuoksi

Tuontipuun ja erityisesti tuontihakkeen energiakäyttöä voidaan selvittää tilastojen avulla:
1) Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilasto (SVT)
• Hakkeen tuonti (ongelma: hake voi olla mitä tahansa haketta) 

2) Metsäteollisuuden puunkäyttötilasto (SVT)
• Tuontihakkeen käyttö metsäteollisuustuotteiden tuotannossa

Tuontihakkeen 
energiakäyttö

Hakkeen 
kokonaistuonti

Metsäteollisuuden 
tuontihake
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Tuontipuu energiantuotannossa - yhteenveto
• Metsähake on merkittävin tuotu energiapuulaji ja määrä ollut kasvussa 

viimevuosina. Määrä laskettavissa hakkeen tuonnin ja metsäteollisuuskäytön avulla.

• Vaikka ulkomaankauppatilastot eivät suoraan kerro, mihin käyttöön puu tuodaan, 
niin määrien perusteella voidaan todeta etteivät muut puutavaralajit ole 
energiantuotannossa merkittäviä

Muita energiapuuksi tuotavia puutavaralajeja (määrät vuonna 2020): 
• Polttopuu: 0,19 milj. m3, oletettavasti päätynyt kokonaan energiaksi 
• Muu jätepuu: 0,7 milj. m3, josta metsäteollisuus käytti 0,15 milj. m3
• Tukki- ja kuitupuu päätyy lähes kokonaisuudessaan metsäteollisuuden jalostukseen

• Suoraan energiaksi tuodun puun ohella tuontipuuta päätyy energiaksi 
metsäteollisuuden sivutuotteina

8.10.2021
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Kokonaisarvio tuontipuusta energiantuotannossa

Arvion sisältämät energiapuulajit:
• Metsähake 

• Tukki- ja kuitupuu

• Polttopuu

• Pelletit

• Muu jätepuu

• Sivutuotteet ja jäteliemet, (syntyneet tuontipuun jalostuksessa Suomessa)

8.10.2021
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Kokonaisarvio tuontipuusta energiantuotannossa

• Tuotu metsähake
• Energiaksi päätynyt määrä (m3) laskettu vähentämällä kokonaistuonnista 

metsäteollisuuden käyttämän tuontihakkeen määrä, energiasisältö laskettu 
osuutena kokonaiskäytöstä lämpö- ja voimalaitoksissa

• Tuontipuun jalostuksessa syntyvä sivutuotepuu
• Kuoren määrä ja energiasisältö laskettu kertomalla tuontipuun osuudella (%) 

(metsäteollisuuden tukki- ja kuitupuun kokonaiskäytöstä) lämpö- ja 
voimalaitosten käyttämän kuoren määrä. 

• Tuontitukkien jalostuksessa syntyvä hake ja puru jätetty huomioimatta. Ei 
mahdollista osoittaa, kuinka iso määrä on jalostettu metsäteollisuudessa ja kuinka 
iso määrä on päätynyt energiaksi

8.10.2021
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Kokonaisarvio tuontipuusta energiantuotannossa

• Polttopuu
• Tuonnin oletettu kokonaisuudessaan päätyvän energiaksi. Käyttöä ei voida eritellä 

lämpö- ja voimalaitosten tai pientalojen ym. välillä. Energiasisältö 1 m3 = 2 MW *

• Muu jätepuu
• Energiaksi päätynyt määrä laskettu vähentämällä tuonnista 

metsäteollisuustuotannossa jalostettu muu jätepuu, energiasisältö 1 m3 = 2 MW *

• Tukki- ja kuitupuu
• Kokonaistuonti, josta vähennetty käyttö metsäteollisuudessa
• Energiasisältö laskettu kertoimella 1 m3 = 2 MW *

8.10.2021

*Lähteet: Alakangas, E. (2000); Luke
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Kokonaisarvio tuontipuusta energiantuotannossa

• Mustalipeä
• Määrä (TWh) laskettu kertomalla kokonaismäärä* selluteollisuuden käyttämän 

tuontipuun osuudella (%) käytetyn raakapuun kokonaismäärästä. 

• Muut sivutuotteet (mänty- ja koivuöljy, metanoli, biolietteet ym.) 
• Määrä laskettu selluteollisuuden käyttämän tuontipuun osuuden (%) käytetyn 

raakapuun kokonaismäärästä. 
‒ Muiden sivutuotteiden käyttö sisältyy teollisuuden puupolttoaineisiin. Määrä voidaan 

laskea vähentämällä teollisuuden puupolttoaineista* kiinteiden puupolttoaineiden 
osuus.

8.10.2021

* Lähde: Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
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Kokonaisarvio tuontipuusta energiantuotannossa

8.10.2021

*Laskelmassa vuosi 2020 perustuu osin ennakkotieto

Puupolttoaine 2011‐2020 2016‐2020 2020
TWh milj. m3 %  TWh milj. m3 % TWh milj. m3 %

Metsähake 1,6 0,8 11 2,2 1,1 14 3,6 1,8 19
Tukki‐ ja kuitupuu 0,8 0,4 5 0,8 0,4 5 0,4 0,2 2
Polttopuu 0,1 0,1 1 0,1 0,1 1 0,4 0,2 2
Puupelletit 0,3 0,04 2 0,4 0,1 2 0,5 0,1 2
Muu jätepuu 0,7 0,4 5 0,8 0,4 5 1,1 0,6 6
Kuori 1,3 0,7 8 1,3 0,7 8 1,3 0,7 7
Mustalipeä 9,9 66 10,1 63 11,0 59
Muut metsäteollisuuden sivu‐ ja jätetuotteet 0,4 2 0,4 2 0,4 2
Tuontipuu yhteensä 15,2 100 15,9 100 18,8 100
Puupolttoaineiden käyttö yhteensä, TWh 96,7 101,4 99,1
Tuontipuun osuus puupolttoaineista % 15,7 15,7 18,9
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Kokonaisarvio tuontipuusta energiantuotannossa

Keskeiset havainnot:

• Merkittävimmät tuodut puupolttoaineet ovat selluteollisuuden sivutuote mustalipeä sekä 
metsähake, muiden puupolttoainelajien osuus näyttäisi vähäiseltä

• Metsähakkeen tuonti on ollut viimevuosina kasvussa ja sen osuus ulkomaista alkuperää 
olevista puupolttoaineista kasvanut

• Tuotua tukki- ja kuitupuuta näyttäisi päätyvän vain vähän suoraan lämpö- ja 
voimalaitosten polttoaineeksi

8.10.2021
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Kokonaisarvio tuontipuusta energiantuotannossa

Johtopäätökset

• Laskelma on tilastoihin perustuva arvio, joka kuvaa tuontipuun kokonaisosuutta 
energiantuotannossa sisältäen metsäteollisuuden sivutuotepuun. Kyse ei ole tilastosta.

• Tuotujen puupolttoaineiden osuus näyttäisi olevan kasvussa vuoden 2020 perusteella, 
mutta yhden vuoden perusteella saattaa olla vaarallista tehdä johtopäätöksiä kehityksen 
suunnasta

• Vertaa tuontipuun osuuksia ja määriä 10 ja 5 vuoden keskiarvoina sekä pelkästään vuotta 
2020  viimeisten viiden vuoden keskiarvo kokonaisuudessaan vain vähän korkeampi kuin 10 
vuoden keskiarvo

8.10.2021
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Tilastoinnin kehitys ja tulevaisuus
Energiantuotannon murros on synnyttänyt aiempaa suuremman tarpeen 
yksityiskohtaiselle tiedolle energian hankinnasta ja kulutuksesta

• Tilastoja pyritään kehittämään muuttuvan tietotarpeen mukaan. Aina se ei 
kuitenkaan ole yksinkertaista muistettava tiedon laatuvaatimukset

• Puun tuonnin tilastoinnin haasteena on erotella määriä käyttökohteittain

• Lopullinen käyttökohde ei välttämättä tiedossa puutavaraa tuotaessa

• Tulliluokitus ei erottele metsäteollisuuden käyttämiä puutavaralajeja 
energiapuusta (pl. esim. polttopuu)

8.10.2021
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Tilastoinnin kehitys ja tulevaisuus
Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen projekti energiatilastoinnin 
kehittämiseksi (FUDISe)

• 3 vuotinen projekti käynnistyi keväällä 2021, päärahoittajana Eurostat

• Projektin yhtenä tavoitteena kehittää energiapuun tuonnin tilastointia
• Ensimmäinen pilotointitilasto tuotettu syksyllä 2021: Tullin tuontitiedoista 

eroteltiin energiakäyttöön päätyneitä määriä puutavaralajeittain yrityskohtaisen 
tuonnin oletusarvollisen käyttökohteen sekä metsäteollisuuden puunkäytön 
tilaston avulla

• Aiempaa laajempaa tilastotietoa energianpuun tuonnista tavoitteena julkistaa 
keväällä 2022 ensin kokeellisena tilastona

8.10.2021
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