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Puupolttoaineen lisäysmahdollisuuksiin vaikuttaa hakkuumäärien 
kehittyminen, metsäteollisuuden tuotanto ja energian tuotantorakenne

HAKKUUMÄÄRIEN 
KEHITTYMINEN

METSÄTEOLLISUUDEN 
TUOTANTO

ENERGIAN 
TUOTANTORAKENNE

Viimeaikaiset metsäteollisuuden näkymät ja 
hallituksen ilmasto- ja energiastrategia vaikuttavat
skenaarioihin lähtöoletuksiin merkittävästi
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Skenaarioiden lähtökohdat muodostavat hakkuukertymät

EU:n asettamat vaatimukset

• Suomen raakapuun tuotanto-/hakkuu-/käyttömäärälle on  luotu ”perus- ja 
maksimiskenaariot”, joihin on liitetty myös arviot puun tuonnin kehityksestä.

• Molempien skenaarioiden lähtökohtaoletuksena on se, että Venäjän raakapuun 
vientitullit tulevat voimaan suunnitellusti ja että ne ovat pysyviä.

• Perusskenaario: Kotimaan hakkuu-/käyttömäärät säilyvät nykytasolla tai / 
kasvavat trendinomaisesti (puutavaralajeittaisten hakkuumahdollisuuksien 
kehityksen mukaisesti); pyöreän puun tuonti Venäjältä loppuu vuosien 2009 ja 
2011 tullimuutosten mukaisesti. Puun tuonnin kasvu vaihtoehtoisista lähteistä 
vähäistä.

• Maksimiskenaario: Kotimaan hakkuumahdollisuuksien (=suurin kestävä 
hakkuukertymä) hyväksikäyttöaste kasvaa selvästi ja puun tuonnin kasvu 
vaihtoehtoisista lähteistä suurempi kuin perusskenaariossa. Skenaario 
edellyttää toteutuakseen todennäköisesti merkittäviä metsäpoliittisia 
toimenpiteitä ja/tai puun hinnan merkittävää nousua.

Skenaariotarkasteluissa muodostetaan perus ja maksimiskenaario 

• Puupolttoaineiden kysynnän lähtökohtana ovat EU:n puitteissa Suomelle 
asetetut uusiutuvan energian tavoitteet ja puupolttoaineiden tarjontaan 
oleellisesti vaikuttava tekijä on raakapuun tuotantomäärä (=hakkuukertymä)
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Metsäteollisuuden asema muuttuu merkittävästi 
eri skenaarioissa

• Perusskenaariossa havusahatavaran tuotanto 
pienenee 2007-2020 välisenä aikana 
2,3 milj. m3

• Puumassojen tuotanto pienenee 2,4 milj. t 
vuoteen 2020 mennessä.

• Puun tarjonnan maksimiskenaario 
mahdollistaisi nykytuotantotason 
(v. 2007) sekä mekaanisessa, että 
kemiallisessa metsäteollisuudessa. 

• Maksimiskenaario ei kuitenkaan edusta 
todennäköistä tuotannon kehitysuraa 
lopputuotemarkkinoiden kehityksen ja 
kilpailukyvyn valossa.

Maksimiskenaario 

Perusskenaario 
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Skenaarioiden vaikutukset 

• Mustalipeän määrä energiantuotannossa putoaa vuoden 2006 
tilanteesta vuoteen 2020 mennessä 5,3 TWh

– 43,3 TWh vuonna 2006
– 38,1 TWh vuonna 2020

• Korkean hakkuumäärän skenaariossa energiantuotanto 
metsäteollisuudessa kasvaa noin 0,9 TWh

• Metsäteollisuuden sivutuotteiden määrä putoaa vuoden 2007 
tilanteesta perusskenaariossa

– Sahateollisuus 1,9 TWh
• Kuori: 4,5 TWh 2020 (5,5 TWh vuonna 2007)
• Puru: 4,9 TWh 2020 (6,0 TWh vuonna 2007)
• Kuivien jakeiden määrä kasvaa 0,2 TWh

– Selluteollisuus 1,5 TWh
• Kuori: 6,8 TWh 2020 (8,0 TWh vuonna 2007)
• Puru: 1,6 TWh 2020 (1,9 TWh vuonna 2007)

• Korkean hakkuumäärän skenaariossa määrät pysyvät 
sahateollisuudessa lähellä nykytasoa; selluteollisuudessa 
kuoren määrä kasvaa 0,4 TWh ja purun 0,1 TWh

Metsäteollisuuden energiantuotantoon

Metsäteollisuuden sivutuotteisiin
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Skenaarioiden vaikutukset 

• Teoreettinen = määrä hakkuutähteitä ja kantoja, mikä 
syntyy päätehakkuualoille vuosittain, ja määrä pienpuuta 
kun nuorten metsien kasvatushakkuut tehdään ehdotusten 
mukaisesti ajallaan (kokopuuna korjuu)

• Teknis-ekologinen = talteen saatavissa oleva 
metsähakeraaka-ainemäärä, jossa on otettu huomioon 
korjuutekniset seikat (talteensaanto -% ≠ 100), ainespuuta 
ei polttoon merkittäviä määriä (=osin integroitu korjuu 
nuorissa metsissä) sekä energiapuun korjuuohjeet (mm. 
korjuukohteina eivät karut kasvupaikat)

Metsähakkeen tarjonta

11.3 Mm3 markkinahakkuumäärien muutos lisää teknis-
ekologista metsähaketarjontaa noin 5,5 TWh
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Energiantuotannon skenaario-oletukset pohjautuvat 
osittain TEM:n energia- ja ilmastostrategiaan

• Maakaasuputken jatko Turkuun, mutta 
maakaasun kokonaiskäyttö laskee hieman 
nykytasosta

• Metsäteollisuuden energiantuotanto vastaa 
tämän hetkistä tilannetta (viimeaikaiset 
lakkauttamispäätökset ja tuotannon 
supistukset)

• Sähkön nettovienti noin 4 TWh
• Primäärienergian ja sähkön kulutusennuste 

TEM:n tavoite ja perusuran välistä 
(primäärienergia noin 470 TWh ja sähkön 
kulutus 100 TWh)

• Maakaasuputken jatko Turkuun, mutta 
maakaasun kokonaiskäyttö selvästi nykytasoa 
alhaisempi, erityisesti 
metsäteollisuuspaikkakunnilla

• Metsäteollisuuden toimintaedellytykset ja 
kilpailukyky hyvä – metsäteollisuuden tuotanto 
nousee takaisin vuoden 2006/2007 tasolle

• Sähkön nettotuonti 0 TWh
• Primäärienergian ja sähkön kulutusennuste 

TEM:n tavoite ja perusuran välistä kuitenkin 
työn perusskenaariota korkeampi

Perusskenaario Maksimiskenaario

• Pohjana TEM:n tavoiteura tuulivoiman ja vesivoiman osalta
• 6. ydinvoimayksikko valmis tarkasteluajanjaksolla
• Hiilen käyttö energiatuotannossa laskee merkittävästi johtuen 6. ydinvoimainvestoinnista
• Kaukolämmöntuotanto kasvaa TEM:n perusuran mukaisesti
• Biojalostamoita tarkastellaan herkkyystarkasteluissa: 2 puupolttoaineisiin perustuvaa
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Perustilanteen mallinnus 1 (3)

• Päästöoikeuden hinta 30 €/t CO2

• Suomen tuet ja verot nykytilanteen 
mukaan

– Kemera nykyistä alemmalla tasolla 
(4 €/MWh, nykyisin noin 8 €/MWh)

• Kilpailevien polttoaineiden hinnat
– Turve 10,5 €/MWh
– Hiili 7,5 €/MWh
– Öljy 30 €/MWh
– Pelletti 220 €/t

• Energiantuotannon puupolttoaineen 
tekninen käyttöpotentiaali on 53 
TWh, josta hakkuutähteen ja 
pienpuun 28 TWh

Jotta EU:n uusiutuvan tavoitteet 
saavutettaisiin metsäbioenergian

osalta, tulisi metsähakkeen 
kokonaiskäytön olla vähintään
28 TWh (Työn perusskenaario)
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Perustilanteen mallinnus 2 (3)

• Uutta ja korvaavaa puupolttoaineita käyttävää laitoskapasiteettia arvioidaan 
rakennettavan ennen vuotta 2020 yhteensä yli 4 400 MW

• Merkittävimmät uudet laitosinvestoinnit vuoteen 2020 mennessä ovat 
– Jyväskylän Energia Oy:n Keljonlahden voimalaitos, 
– Kaukaan Voima Oy:n Lappeenrannan voimalaitos, 
– Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitos ja 
– Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan voimalaitos. 
– Tämän lisäksi odotetaan toteutuvan useampia vanhojen kattiloiden korvausinvestointeja vuoteen 

2020 mennessä. 

• Nykyisillä voimalaitosten investointisuunnitelmilla voidaan lisätä hakkuutähdehakkeen ja 
pienpuun käyttöä aina 28 TWh:iin asti
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Perustilanteen mallinnus 3 (3)

• Pellettituotanto perustilanteessa 850 000 tonnia
– Pellettitehtaat hankkivat 70% raaka-aineestaan kaupallisilta 

markkinoilta

• Selluteollisuuden purunkäyttö saa tarvitsemansa raaka-
aineen

• Levyteollisuus saa tarvitsemansa raaka-aineen
– Levyteollisuuden tuotanto supistunut merkittävästi nykytasosta

• Ei puupolttoainevientiä Suomen ulkopuolelle

• Puupolttoaineiden tarjonta perustuu 56 milj. m3 vuotuiseen 
hakkuumäärään Kotimaiset hakkuut säilyvät vuoden 
2007 tasolla

• Metsähakkeen teknisessä tarjontapotentiaalissa huomioitu 
yksityisten metsänomistajien myyntihalukkuus

– 90 % hakkuutähteen osalta, 70 % kantojen osalta ja 80 % 
pienpuun osalta

• Mallinnuksessa huomioitu viimeaikaiset metsäteollisuuden 
supistukset mm. Stromsdal Oy, Kuitu Finland Oy ja Metsä-
Botnian Kaskisten tehtaat
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Perusskenaarion tulokset 1 (2)

• Perusskenaariossa puupolttoaineiden käyttö 
energiantuotannossa nousee lähes 44 TWh:iin

– Sivutuotteiden käyttö vähenee nykytasosta 17 TWh:iin ja 
metsähakkeen käyttö nousee 27 TWh:iin

– Suurin kasvu tapahtuu päästökauppaan kuuluvilla yhdyskuntien 
voimalaitoksilla

– Teollisuuden höyrykeskuksilla puupolttoainetoimitusten on 
arvioitu vähenevän

– Merkittävimmät maakunnat puupolttoaineiden käytössä ovat 
jatkossakin Keski-Suomi ja Etelä-Karjala

• Suuri osa metsähakkeen lisäyksestä tulee kantoenergian 
hyödyntämisestä

– Kantoenergiaa hyödynnetään noin 9 TWh 

• Toimitushinnat nousevat yli 20 €/MWh tason

• Turpeen kulutus tippuu perusskenaariossa 15 TWh tasolle
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Perusskenaarion tulokset 2 (2)

• Puupolttoaineiden toimituskustannukset vaihtelevat 
alueellisesti merkittävästi

– Tarjonnan vähyys ja pitkät kuljetusmatkat nostavat 
toimituskustannuksia Pohjois-Suomessa

Metsähaketoimitusten kustannukset* 

*Perustuu korjuuketjun kustannuksiin ilman katetta
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Metsähaketoimitukset perusskenaariossa

• Metsähaketoimitukset ovat 
perusskenaariossa 
kokonaisuudessaan lähes 27 TWh

• Toimitusten hinta nousee reilusti yli 
20 €/MWh –hintatason, viimeisten 
toimitusten noustessa lähes 25 
€/MWh

– Alle 20 €/MWh toimitusten määrä on 
23,8 TWh

– Alle 18 €/MWh toimitusten määrä on 
17,5 TWh 

• Kuitupuun ohjautuminen polttoon on 
energiayhtiöille selkeä vaihtoehto, 
kun puupolttoainetoimitusten hinnat 
nousevat 18-20 €/MWh tasolle

– Pienpuun lisäys jää mahdollisesti 
vähäiseksi
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Metsähakkeen vaadittu kasvu perusskenaariossa
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Kemera-tuen vaikutus pienpuun toimituksiin

• Kemera-tuella tai muulla vastaavalla 
harvennuksiin kohdistuvalla tuella 
tulee olemaan merkittävä vaikutus 
pienpuun saamiselle energiakäyttöön

• 4 €/MWh tuki pienpuun 
korjuuketjussa mahdollistaa 
pienpuun käytön nostamisen 
nykytasosta 7,5 TWh tasolle,

– Toimituksia 5,2 TWh alle 20 €/MWh 
kustannustasolla

– Toimituksia 1,0 TWh alle 18 €/MWh 
kustannustasolla

• 0 €/MWh tuella korjuukustannukset 
nousevat merkittävästi ja metsähake 
toimitukset energiakäyttöön 
vähenevät

– Alle 20 €/MWh toimituskustannuksilla 
toimitukset jäävät 3 TWh tasolle 

– Alle 18 €/MWh kustannustasolla 
toimituksia ei synny lainkaan
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Bioenergian lisäys vaatii voimakasta panostusta hankintaketjuun

• Työn perusskenaarion 
linjaaman metsähakelisäyksen 
(n. 20 TWh) saavuttaminen 
edellyttäisi erittäin voimakasta 
panostusta koko 
metsäenergian toimitusketjuun

– Uutta työvoimaa tarvittaisiin 
alalle vuosittain noin 300 htv

– Uutta konekalustoa vuosittain 
yli 150 kpl 
Tämä vaikuttaa epärealistiselta 
tilanteessa, jossa alan 
houkuttelevuus ei uusien 
yrittäjien keskuudessa ole tällä 
hetkellä korkea
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Korjuuketjun investoinnit

• Metsähakkeen 25 TWh 
toimitusketjun (korjuu+kuljetus) 
kalustoon vaadittavat 
investoinnit ovat 520 miljoonaa 
euroa

• Nykyisillä toimintamalleilla 
investointi perustuu itsenäisten 
yrittäjien riskinottoon

– Vaaditut kalustoinvestoinnit 
eivät toteudu nykymallilla vaan 
toimitusketjuun tarvitaan uusia 
rahoitus/tuki/toimintamalleja

• Korjuuketjuun liittyvät 
teknologiset epävarmuudet 
lisäävät yrittäjän riskiä
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Päästöoikeuden hinnan vaikutus

• Päästöoikeuden hinnalla on voimakas vaikutus energiayhtiöiden 
puupolttoaineiden saatavuuteen

– päästöoikeuden hinnan noustessa yli 30 €/t CO2 ei puupolttoainetoimitukset 
laitoksille enää merkittävästi lisäänny

– Korkea päästöoikeuden hinta todennäköisesti nopeuttaisi puupolttoaineiden 
käytön kehitystä ja tekisi tässä työssä esitetyn perusskenaarion lisäyksen 
realistisemmaksi

– Päästöoikeuden hinnan laskiessa alle 20 €/t CO2 tason vaikeutuu 
energialaitosten puupolttoainehankinta merkittävästi

– Päästökaupan vaikutus puupolttoaineiden käytön 
lisäämiselle kohdistuu erityisesti kalleimpiin 
puupolttoaine-eriin (pienpuu/kannot)

– Pellettitehtaiden toimitukset vähenevät
vasta, kun hinta nousee yli 30 €/t CO2
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Metsäbioenergia käytöllä suuri vaikutus myös turpeen 
hyödyntämiseen

• Tuotantokaudet 2007 ja 2008 heikot sateisen kesän vuoksi
– Tuotanto v. 2007 vain noin 13 TWh ja vuonna 2008 14 TWh

• Turpeen kulutus 29 TWh vuonna 2007 ja 23 TWh vuonna 2008
– Alhainen päästöoikeuden hinta lisäsi kysyntää merkittävästi 

vuonna 2007
• Sähköntuotanto ei joutuu ostamaan tarvitsemansa päästöoikeudet 

seuraavalla päästökauppakaudella (2013 )
• Energiaturpeen kysyntään vaikuttaa voimakkaasti päästöoikeuden hinta 

ja uusiutuvan energian tavoitteet
– useita laitoshankkeita vireillä (puu/turve), jotka lisäävät turpeen 

tarvetta energiantuotannossa
– CO2 –päästöjen vähennystavoitteet heikentävät asemaa kuitenkin 

pidemmällä aikavälillä
• Turpeen CO2 – ominaispäästökertoimeen on pyritty vaikuttamaan

– elinkaarivaikutus, nuori turve
• Palaturpeen kysyntä saattaa kasvaa päästökauppasektorin ulkopuolella

– puupolttoaineiden vaikea saatavuus ja kohonnut hinta lisää 
palaturpeen kysyntää

• Uusien turvetuotantoalueiden varaaminen ja lupamenettely entistä 
haastavampaa 

• Syöttötariffi
– varmistaa turvelauhteen kilpailukykyä suhteessa 

hiililauhteeseen
– vain yli 120 MW laitoksille  (Fortum Haapavesi, Vaskiluodon 

Voima/Seinäjoki, Oulun Energia/Oulu and Alholmens Kraft 
/Pietarsaari)

– voimassaolo jatkuu vuoden 2010 jälkeenkin
– Suuruus riippuu hiilen ja päästöoikeuden hinnasta

• Velvoitevarastointi
– tavoite on parantaa polttoturpeen huoltovarmuutta ja turvata 

saatavuus lähinnä sääoloista johtuvien tuotantovaihteluiden 
vuoksi. 

– Suomeen perustetaan turpeen lisävarastoja, joiden ylläpidosta 
Huoltovarmuuskeskus maksaa polttoturpeen toimittajalle 
korvauksen (0,2 €/MWh)

– Järjestelmä koskee runsasta 20 suurinta turvetuottajaa 
(vuotuiset toimitukset > 100 GWh) ja enimmillään 12 milj. 
kuutiota polttoturvetta

Turpeen käyttö perusskenaariossa
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Biojalostamoiden vaikutus

• Puupolttoainetoimitukset kasvavat 
Suomessa 2,3 TWh

• Energiasektorilla puupolttoaineiden 
käyttö laskee

– Käyttö laskee perusskenaariosta 
tasaisesti kaikilla laitostyypeillä

– Alueellisella tasolla kasvanut 
kilpaileva kysyntä näkyy 
energiasektorilla selvästi, 
mutta pääsääntöisesti 
biojalostamopaikkakunnilla 
polttoainetta riittää myös 
energiayhtiöille

• Biojalostamoiden raaka-
ainehankinnasta suuri osa on kantoja 
ja metsäteollisuuden sivutuotteita

• Biojalostamot saavat alle 18 €/MWh 
toimituksia 2,1 TWh

– 20 €/MWh: 6,0 TWh
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Biosähkön tuotantokustannus, €/MWhe
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Syöttötariffin vaikutus puu/turve laitoksen puustamaksukykyyn 
(metsähake)
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Tukipolitiikan mahdollistamat uudet 
bioenergiavoimalaitosinvestoinnit vuoteen 2020

• Suomesta identifioitiin noin 90 
investointikohdetta, jotka voisivat toteutua, 
mikäli puupolttoaineen tukipolitiikka lisäisi 
kilpailukykyä

– Yhdyskunnissa ja sahoilla tapahtuu siirtymistä 
pelkästä lämmöntuotannosta yhdistettyyn 
tuotantoon 

– Suuremmissa yksiköissä tulee 
korvausinvestointeja puupolttoaineille 
(pääasiassa maakaasun korvaaminen)

– Mukaan laskettu 2 suurempaa lauhdelaitosta, 
kun teoriassa lisäys voisi olla huomattavasti 
enemmänkin

– Lukumääräisesti eniten kohteita alle 10 MWe 
laitoskokoluokassa

• Uutta biosähkön tuotantokapasiteettia syntyy 
945 MW

– Korvattava kapasiteetti saman suuruinen, joten 
nettolisäys nolla (korvataan osittain korkean 
rakennusasteen maakaasua)

• Korvattavissa kohteissa uudet laitokset 
korvaisivat eniten maakaasun ja hiilen 
kulutusta

– Uudet laitokset lisäävät puun käyttöä 8,2 TWh ja 
turpeen käyttöä 5,6 TWh

• Syöttötariffilla 80 €/MWh identifioiduita 
laitoksista on arvioitu toteutuvan kaikki 2 MWe 
suuremmat kohteet (68 kpl. , 920 MWe)

– Syöttötariffilla 100 €/MWh lisäys: 19 kpl, 20 MWe

Polttoainevaihdos korvattavissa laitoksissa
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Syöttötariffin vaikutus

• Puupolttoaineiden käyttö kasvaa noin 2 TWh syöttötariffin vaikutuksesta 
(syöttötariffilla 80 €/MWh: 1,5 TWh)

– Osa uusien laitosten lisäkäytöstä korvaa jo olemassa olevien laitosten käyttöä 
– Syöttötariffi kuitenkin nopeuttaisi puupolttoaineiden käytön lisäystä

• Syöttötariffi tai muu tukimalli, joka lisäisi puupolttoaineisiin perustuvan 
sähköntuotannon kannattavuutta, mahdollistaisi noin 950 MWe 
lisäkapasiteetin

– Puupolttoaineiden tekninen käyttöpotentiaali lisääntyisi noin 9 TWh, josta 
hakkuutähteen ja pienpuun lisäys voisi olla 7 TWh
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Perusskenaarion kustannukset

• Nykyinen tukimalli mahdollistaisi teoriassa yli 
25 TWh metsähakkeen käytön vuonna 2020

– Oletuksena 30 €/tCO2 päästöoikeuden hinta –
tämän hetkinen päästöoikeuden hintataso
(10 €/tCO2) ei takaa riittävää kilpailukykyä –
metsähake 10,9 TWh

• Vaadittu kasvu ei toteudu lähivuosina
• Turpeen heikko saatavuus saattaa mahdollistaa 

tarjonnan lisäyksen
– Korjuuketjun kehittäminen ja 

myyntihalukkuuden varmistaminen 
avainasemassa

• Nykyinen sähköntuotantotuki vaatisi noin 45 
miljoonaa euroa vuonna 2020

• Nykyinen korjuu- ja haketustuki vaatisi noin 
25 miljoonaa euroa vuonna 2020
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Syöttötariffin kustannukset

• Syöttötariffin kustannukset riippuisivat siitä miten tukimalli luotaisiin 
• Olettamalla sähkön markkinahinnaksi 50 €/MWhe ja tariffin rakenne 

preemiopohjaiseksi, olisi vaaditut tukimäärät seuraavat:
– Mikäli kaikille puuta käyttäville laitoksille myönnettäisiin syöttötariffi (100 

€/MWhe), olisi vuotuinen tuentarve 510 miljoonaa euroa 
– Jos tuki vain uusille (vuodesta 2010 lähtien) laitoksille, vähenisi tuki 320 

miljoonaan euroon (syöttötariffi 100 €/MWhe) 
– Mikäli tuki kohdentuisi uusille alle 10 MWe laitoksille olisi tuen tarve noin 

30 miljoonaa euroa (syöttötariffi 80 €/MWhe) 
• Puusähkön tuotanto 940 GWhe
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Korkean hakkuun skenaario

• Puupolttoainetoimitukset 
kasvavat perusskenaariosta 
4,3 TWh

• Pääosa kasvusta teollisuuden 
vastapainevoimalaitoksissa

• Kasvua tapahtuu hakkuutähteen (+2,5 
TWh) ja kantojen (+0,9 TWh) osalta

• Pienpuun käyttö vähenee 1 TWh
• Metsähaketoimituksista 

– Alle 18 €/MWh toimituskustannuksilla 
toteutuu 20 TWh

– Alle 20 €/MWh toimituskustannuksilla 
toteutuu noin 27 TWh

• Korkean hakkuun skenaario ei 
kuitenkaan edusta todennäköistä 
tuotannon kehitysuraa 
lopputuotemarkkinoiden kehityksen ja 
kilpailukyvyn valossa
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Johtopäätökset

• Puupolttoaineiden tarjonta ja kysyntä mahdollistavat 
Ilmasto- ja energiastrategiassa määritetyn kasvutavoitteen 
saavuttamisen

– Edellytyksenä hakkuumäärien ja metsäteollisuuden tuotannon 
säilyminen nykytasolla

– Työssä esitetyn perusskenaarion linjaaman 
metsähakelisäyksen (n. 20 TWh) saavuttaminen edellyttäisi 
kuitenkin erittäin voimakasta panostusta koko metsäenergian 
toimitusketjuun

• Kokonaisuudessaan 2200 koneyksikköä (0,5 MRD €) ja 4300 HTV
– Nykyinen alhainen päästöoikeuden hinta ei luo riittävää 

kilpailukykyä
• Turpeen saatavuus avainasemassa

– Realistinen metsähakkeen käyttö maksimissaan 20 TWh 
vuonna 2020, mikäli ei merkittäviä muutoksia kilpailukyvyssä

• Metsähakkeen lasketut toimitushinnat ylittävät kuitupuun 
nykyisen tason erityisesti pienpuun osalta

– Alle 18 €/MWh toimitukset 17,5 TWh
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