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Disclaimer 
 
 

 

Tärkeä huomioida: 

Nämä dokumentit on alun perin tehty tukemaan Heinolan alueen 
elinkeinoelämän kehittämistä. Niissä olevia tietoja ei ole tarkoitettu 
esimerkiksi sijoitustoiminnan perusteiksi tai käytettäväksi pohjaksi 
tarjouksiin. 

Kaikki dokumentit on tehty hyvässä tarkoituksessa sekä parhaiden 
mahdollisten tietojen pohjalta. Tästä huolimatta raporttien, 
dokumenttien ja selvitysten tekijät tai Heinolan kaupunki eivät ota 
vastuuta niiden sisältöjen oikeellisuudesta. Dokumenteissa, raporteissa 
ja selvityksissä saattaa olla vanhentunutta tietoa, koska niitä ei ole 
päivitetty valmistumisen jälkeen. 

Dokumenteissa kuvattujen ratkaisujen oikeudet säilyvät niiden 
kehittäjillä ja niiden hyödyntämisestä ja esimerkiksi kaupallisista 
käyttöehdoista on sovittava aina erikseen. 
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Tiivistelmä 
 

1. Hankkeen nimi: Biopolttoaineiden kauppapaikka 

2. Hankkeen aikataulu: 2016 

3. Hankkeen tilaaja(t) ja toteuttajat:  Tilaaja: Heinolan kaupunki. Toteuttaja: 

Pekka Silvonen 

4. Hankkeen kohde: Biopolttoaineen kauppapaikan perustaminen 

5. Miksi (elinvoima ja ”veronmaksaja”): Tarkoituksena on tuoda ensi vaiheessa 

kiinteän biopolttoaineen ostajat ja myyjät yhteen ja parantaa 

biopolttoaineiden liikkuvuutta myyjältä ostajalle. Kauppapaikan luonnilla 

pyritään poistamaan nykyisiä kaupankäynnin esteitä ja edistämään tätä kautta 

biopolttoaineiden käyttöä. 

6. Mitä tutkittiin/selvitettiin: 

• Selvitettiin huutokauppapaikan toimintakonseptin käyttöä 

biopolttoaineiden kaupankäynnin välineenä 

7. Tavoite: 

• Tukea biopolttoaineiden markkinoita tuomalla uudenlainen 

markkinatoimija tukemaan esimerkiksi yksittäisten erien myyntiä. Tämä 

elävöittäisi markkinoita ja mahdollistaisi uutta liiketoimintaa. Selvittää 

huutokauppaperiaatteella toimivan pörssin toimintamahdollisuuksia ja 

hyötyolettamuksia biopolttoaineiden kaupankäynnissä 

8.  Hankkeen tuotos/tulos: 

•  Pörssin olemassaolo tarjoaisi markkinoille laajentuneita 

toimintamahdollisuuksia: 

- helppous osto- ja myyntitoimeksiantojen laajaan tiedoksi saattamiseen 

- mahdollisuus kattavan markkinakuvan seurantaan 

- mahdollisuus yhdenmukaisen kaupankäyntimenettelyn toteuttamiseen 
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- käytännöllinen tapa satunnaisten ostotarpeiden ja myyntimahdollisuuksien 

toteuttamiseen 

- logistiikkaverkkoon kasvavat polttoaineterminaalit ovat potentiaalisia 

pörssipalvelun asiakkaita puskuroidessaan kysynnän ja tarjonnan välisiä 

volyymi- ja aikataulueroja 

- todellisen markkinahinnan löytäminen kullekin pörssissä huudettavalle tuote-

erälle 

- käyttömahdollisuuksien laajentaminen kotimarkkinoilta kansainväliseen 

kauppaan 
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1.  Dokumentin tarkoitus 

Tässä dokumentissa kuvataan eräs biopolttoaineiden sähköisen huutokauppapaikan toimintakonsepti 

erityisesti kaupankäyntijärjestelmän määrittelyn ja suunnittelun tarpeiden näkökulmasta. Kuvaus perustuu 

pääosin Motiva Oy:n vuosina 2006-2012 tekemään ja teettämään työhön, jota on täydennetty syksyn 2016 

aikana. Esitetty toimintakonsepti ja -alusta sopinevat ongelmitta muidenkin tuotteiden kuin 

biopolttoaineiden kaupankäynnin välineeksi. Yhteisen alustan käyttö useammille tuotteille on perusteltua 

erityisesti silloin, kun tarpeet ovat samalla toimijaryhmällä, esim. energiantuottajilla (polttoaineen 

hankinta, tuhkan sijoittaminen). 

Dokumenttiin on sisällytetty myös huutokauppaperiaatteella toimivan pörssin hyötyolettamuksia ja 

yhteenvetotietoja biopolttoaineiden ostaja- ja myyjätahojen näkemyksistä ehdotetun toimintakonseptin 

käyttöönottoon sekä lviittaus biopolttoaineiden huutokauppakäytäntöiihin muutamissa muissa maissa. 

  

2.  Kauppapaikkakonsepti 

2.1. Yleiskuva 

Biopolttoainekauppapaikkakonseptin perustana on biopolttoaineiden (laajemmin sovellettuna muidenkin 

tuotteiden) ostajien ja myyjien tuominen yhteen sähköisen huutokauppajärjestelmän, vakioidun ja 

tehokkaan kaupankäyntimekanismin ja systemaattisen kaupankäynnin seurannan ja valvonnan avulla. 

Konseptin toimivuuden varmistamiseksi ja riittävien referenssien hankkimiseksi sitä on käytettävä aluksi 

suomalaisten toimijoiden välillä, minkä jälkeen toimintaa pyörittävä yritys voinee selvittää 

etenemismahdollisuuksia kansainvälisellä tasolla. Laajentamisharkinta kannattaa ulottaa Bioinvest-

hankkeen tavoitteiden mukaisesti myös tässä selostuksessa mainitun polttoainevalikoiman ulkopuolelle 

ottaen huomioon mm. nähtävissä oleva biojalosteteollisuuden kehitys.  

Huutokauppapaikan tarkoituksena on tuoda ensi vaiheessa kiinteän biopolttoaineen ostajat ja myyjät 

yhteen ja parantaa biopolttoaineiden liikkuvuutta myyjältä ostajalle. Kauppapaikan luonnilla pyritään 

poistamaan nykyisiä kaupankäynnin esteitä ja edistämään tätä kautta biopolttoaineiden käyttöä. Näin 

syntyvissä kaupoissa löytynee ´oikea´ markkinahinta entistä paremmin. 

Yksittäinen rekisteröitynyt, taustatarkastettu toimija voi joko jättää osto-/myyntitoimeksiantoja ja 

käynnistää näin määrittelemänsä kaupankäyntierän huutokauppatapahtuman tai vaihtoehtoisesti vastata 

tarjouksilla muiden toimijoiden jättämiin osto-/myyntitoimeksiantoihin (=ko. toimija osallistuu 

”huutamiseen”). 

Muut toimijat tekevät edellä kuvattuihin toimeksiantoihin tarjouksia huutokauppaperiaatteella. Yhdellä 

toimeksiannolla on tyypillisesti useita tarjouksia (huutoja). Jos paras tarjous saavuttaa toimeksiantajan 

hintavarauksen, kauppa syntyy. Toimeksianto- ja tarjousvaiheessa toimeksiantajat ja tarjoajat esiintyvät 

mahdollisuuksien mukaan anonyymisti. Anonymiteetti saattaa olla haasteellinen, mutta se ehdotetaan 

ratkaistavaksi siten, että toimeksiantaja ilmoittaa toimituspaikan (joko lähtö tai maali) kunkin 

toimeksiannon yhteydessä. Tarjoaja vastaa kuljetuskustannuksista. 
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Kaupan syntyessä ostaja ja myyjä saavat toistensa yhteystiedot ja tekevät keskinäisen toimitussopimuksen 

kauppapaikan mallisopimuksen pohjalta. Kauppapaikka perii syntyneistä kaupoista komission.  

2.2. Toimijat ja roolit 

Kauppapaikalla toimii erilaisia organisaatioita erilaisissa rooleissa. Keskeisimpiä ensi vaiheen rooleja ovat: 

• Ostaja 

ostaa biopolttoaineita, jättää ostotoimeksiantoja, antaa ostotarjouksia 
myyntitoimeksiantoihin. 

• Myyjä 

myy biopolttoaineita, antaa myyntitarjouksia ostotoimeksiantoihin, jättää 
myyntitoimeksiantoja. 

• Välittäjä / broker 

aktivoi markkinoita, ei ole biopolttoainekaupan sopijapuoli;  

tuo ostajia ja myyjiä yhteen sekä kauppapaikan kautta että kauppapaikan ulkopuolella (OTC). 

Merkitys voi olla suuri kaupankäynnin alkuvaiheissa.  

Intressit saattavat olla kauppapaikan omistajan kanssa ristiriitaiset 

• Terminaaliyrittäjä 

ostaa, varastoi ja jälleenmyy tuotteita, tai jalostaa niitä ensin korkeampiasteisiksi 
tuotekokonaisuuksiksi, joita myy eteenpäin; 
mahdollistaa kaupankäyntipiirin laajentumisen esim. kansainvälisiin toimijoihin; 
edesauttaa tuotantokoneiden optimaalista käyttöä, vrt. metsäkoneyrittäjät. 

Olennaista on sijainti logistisesti optimaalisessa paikassa. Biopolttoainekauppa on fyysisen 
toimituksen takia enemmän tai vähemmän paikallista toimintaa. 

• Kuljetusyrittäjä 

on erikoistunut biopolttoaineiden kuljetuksiin. 

Kuljetuksen kilpailutus voidaan mahdollisesti jatkossa tuoda mukaan kauppatapahtumaan 
erillisenä toimintona. 

Toistaiseksi kuljetusyrittäjät ovat biopolttoaineiden osalta pääosin pieniä paikallisia yrittäjiä. 
Asiakkaiden voi olla haasteellista löytää itselleen tehokkaasti hyvää kuljetusyrittäjää. 

• Sähköisen kauppapaikan omistaja 

huolehtii kauppapaikasta ja sen säännöistä; 

vastaa huutokauppajärjestelmästä;   

tarkkailee ja tarkistaa kaupankäyntien taustat, tuottaa markkinatietoa. 

Kauppaa käyvät organisaatiot tekevät sen kanssa välityssopimuksen. 

• Rahoitustarkastus (Rata) 

todennäköisesti valvoo kauppapaikan toimintaa. 

Tätä tulee selvittää erityisesti sen osalta, mitä raportointi- ja auditointivaatimuksia Ratalla 
mahdollisesti on kauppapaikkaa kohtaan. 

On huomattava, että tietty organisaatio voi toimia kauppapaikalla useassa eri roolissa. Erityisesti 

välittäjäorganisaatiot ovat yksittäisissä kaupoissa välillä ostajan, välillä myyjän roolissa. 
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Kauppapaikan myöhemmissä vaiheissa toimijoita täydennetään mahdollisesti seuraavilla rooleilla: 

• Kaupan takaaja 

varmistaa, että tavara toimitetaan ja että ostaja maksaa toimituksen sovitun mukaisesti. 

• Pankki / luottolaitos  

huolehtii kaupan rahansiirrosta + huolehtii kauppapaikan välityspalkkiosta. 

• Markkinatakaaja 

vakauttaa markkinahintaa. 

Nämä toisen aallon toimijaroolit tulevat ajankohtaisiksi siinä vaiheessa, kun biopolttoainekauppapaikan 

rooli on vahvistunut ja kaupan volyymi noussut merkittäväksi suhteessa biopolttoaineiden 

kokonaiskauppaan Suomessa. 

 

3.  Tuotteet 

Kauppapaikalla kaupankäynnin kohteina ovat ainakin ensi vaiheissa biopolttoaineet. 

Kauppapaikkajärjestelmässä tulee varautua siihen, että kaupankäynnin kohteina olevia tuotteita voi tulla 

lisää, nykyisten tuotteiden ehdot voivat muuttua ja fyysisesti toimitettavien tuotteiden lisäksi 

myöhemmässä vaiheessa kauppaa voidaan mahdollisesti käydä myös biopolttoaineisiin liittyvillä 

arvopapereilla, joihin ei liity lainkaan fyysistä toimitusta. 

Kaupan kohteina oleviksi tuotteiksi voidaan ehdottaa perinteisiä kiinteitä biopolttoaineita (metsäenergia, 

turve) sekä Bioinvest-hankkeessa esiin tuotuja muita biojalosteita.  

Varsinaisen kaupankäynnin kohde on biopolttoaine-erän energiasisältö (MWh). josta kaupan lopullinen 

hinta määräytyy. 

Nestemäisten biopolttoaineiden ja muiden biojalosteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden 

mukaan ottamista biopolttoainepörssin käynnistämisvaiheeseen on harkittava osallistuvien toimijoiden 

tarpeista ja kiinnostuksesta riippuen, mutta ne eivät ole automaattisesti ensimmäisessä vaiheessa 

kauppapaikan tuotevalikoimassa. 

 

4.  Kaupankäyntimekanismi 

Kuten dokumentin alussa kuvataan, kaupankäyntimekanismi perustuu toimeksiantoihin, joihin vastataan 

tarjouksilla huutokauppamenettelyn mukaisesti. 

Yksi toimija jättää toimeksiannon. Muut toimijat tekevät ko. toimeksiantoon tarjouksia 

huutokauppaperiaatteella. Yhdellä toimeksiannolla on tyypillisesti useita tarjouksia (huutoja). Jos paras 

tarjous saavuttaa toimeksiantajan hintavarauksen, kauppa syntyy.  

Kauppapaikalla on mahdollisuus jättää sekä ostotoimeksiantoja että myyntitoimeksiantoja. Pörssille on 

luontevaa, että toimeksiantoja saadaan molempiin suuntiin. Tilanteeseen vaikuttaa useita tekijöitä.  
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4.1. Yleiset periaatteet 

Ostotoimeksiannot 

Biopolttoaineiden myyjät vastaavat myyntitarjouksilla kauppapaikalla ilmoitettuihin ostotoimeksiantoihin. 

Myyjä ilmoittaa tarjouksessaan hinnan, jolla hän on valmis myymään ja toimittamaan ostajan etsimän erän 

biopolttoaineita. Myyjien tarjouskilpailu käydään huutokauppaperiaatteella siten, että matalin myyntihinta 

voittaa tarjouskilpailun, mikäli ostotoimeksiannon asettajan hintavaraus on saavutettu ko. 

huutokauppatapahtumassa. 

Myyntitoimeksiannot 

Myyntitoimeksiannolla käynnistetty huutokauppa toteutetaan vastaavasti kuin ostotoimeksiannon 

tapauksessa. Biopolttoaineiden ostajat vastaavat ostotarjouksilla kauppapaikalla ilmoitettuihin 

myyntitoimeksiantoihin. Ostaja ilmoittaa tarjouksessaan hinnan, jolla hän on valmis ostamaan ja hakemaan 

myyjän tarjoaman erän biopolttoaineita. Ostajien tarjouskilpailu käydään huutokauppaperiaatteella siten, 

että korkein ostohinta voittaa tarjouskilpailun, mikäli myyntitoimeksiannon asettajan hintavaraus on 

saavutettu ko. huutokauppatapahtumassa. 

4.2. Kaupankäyntiprosessi 

Kaupankäyntiaika 

Toimeksiantaja asettaa kaupankäyntiajan. Kauppapaikka voi asettaa tähän rajoituksia. 

Huutokauppatapahtuma kestää pääsääntöisesti toimeksiantajan asettaman ajanjakson ja päättyy jakson 

loputtua. Tästä on kuitenkin yksi poikkeus – jatkoaika, jonka käyttö määritellään pörssin säännöissä. 

Tarjouksen hinta 

Tarjoaja asettaa itsenäisesti tarjouksensa hinnan. Uusien tarjousten on kuitenkin aina oltava parempia kuin 

jo olemassa olevat tarjoukset ko. toimeksiantoon. Uuden myyntitarjouksen hinnan tulee olla aikaisempia 

kyseisen toimeksiannon tarjouksia alempi. Vastaavasti uuden ostotarjouksen hinnan tulee olla aikaisempia 

tarjouksia korkeampi. 

Hintaputki  

Kauppapaikka voi halutessaan rajata tarjoushintoja ns. hintaputkella, minkä tarkoituksena on karsia täysin 

epärealistiset tarjoukset pois. Hintaputkea voidaan käyttää joko ehdottomana vaatimuksena tai tarjoajaa 

huomautetaan automaattisesti asiasta, mikäli hänen tarjoushintansa ei mahdu määriteltyyn hintaputkeen. 

Manuaalinen tai puoliautomaattinen huutokauppa 

Itse kaupankäyntiprosessille on tunnistettu kaksi vaihtoehtoista tapaa: manuaalinen ja puoliautomaattinen 

huutokauppa, joiden keskeiset piirteet ovat seuraavat: 

Manuaalinen huutokauppa 

• Sekä myynti- että ostotoimeksiannoissa toimeksiantaja voi määrittää hintavarauksen. Mikäli 

toimeksiantaja ei aseta hintavarausta, järjestelmä huomauttaa tästä toimeksiantajaa. 
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• Tarjoajalla ei ole hintavarausta tai automatiikkaa.  

• Tarjoaja seuraa toimeksiannon huutokauppaa ja jättää tarjouksia oman harkintansa 

perusteella manuaalisesti. 

Kauppapaikkajärjestelmä ilmoittaa tarvittaessa tarjoajalle tietoja kaupankäyntitilanteesta. 

Puoliautomaattinen huutokauppa 

• Toimeksiantaja voi määrittää hintavarauksen sekä myynti- että ostotoimeksiannoissa. Mikäli 

toimeksiantaja ei aseta hintavarausta, järjestelmä huomauttaa tästä toimeksiantajaa. 

• Myös tarjoaja asettaa tarjouksilleen hintavarauksen (= katto/pohjahinta, jolla hän katsoo 

voivansa toteuttaa kaupan). 

• Hintavarauksen lisäksi tarjoaja asettaa ns. korotusportaan, jonka mukaisesti huutokauppa-

automaatti ”parantaa” tarjousta, mikäli toimeksiantoon on tullut parempi tarjous eikä 

tarjoajan hintavarausta ei ole saavutettu. 

• Kaupankäyntijärjestelmä tekee automaattisesti tarjouksia korotusportaiden mukaisesti, 

kunnes tarjoajan hintavaraus on saavutettu, jos kaupan voittaminen sitä edellyttää. 

Kauppatapojen vertailu ja keskeiset prosessit 

 

 

 

Automaattinen huutokauppa - ostotoimeksianto

Hinta

AikaKaupankäynti alkaa 

(toimeksiannossa)

Kaupankäynti päättyy

(toimeksiannossa)

Osto-

toimeksianto

Ostohintavaraus – ei näy myyjille

Myyjä
A

Myyjä
B

Jatkoaika

Kauppa

syntyy

Ostotoimeksiannossa

määritetään kaupan 

kohde, toimitusehdot, 

huutokauppa-aika & 

piilotettu hintavaraus

Ostaja
O

B ja O

> 15 min

Myyntihinta-

varaus A

Myyntitarjouksissa 

mukana myös salainen 

hintavaraus ja 

automaatti”korotuksen”

askeleen koko

Automaatit huutavat 

toisiaan vastaan, 

kunnes saavutaan 

ylemmälle 

hintavaraukselle

Myyntihinta-

varaus B

Viimeinen 

myyntitarjous 

automaattisesti
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4.3. Kaupan toteutuminen 

Kauppa toteutuu, mikäli yksikin tarjous on kaupankäyntiajan päättyessä (jatkoaika mukaan lukien) 

saavuttanut toimeksiantajan hintavarauksen. Mikäli toimeksiantaja ei ole asettanut hintavarausta, kauppa 

toteutuu aina, jos toimeksiantoon on tullut yksikin tarjous. 

Varsinainen kauppa kirjataan kauppapaikan standardisopimukseen. Sopimussuhde syntyy automaattisesti. 

Toimijat ovat hyväksyneet tämän tullessaan kauppapaikan jäseniksi. 

Hinnan määräytyminen 

Ns. laskennallinen hinta määräytyy siitä parhaasta tarjouksesta, joka on ollut voimassa kaupankäynnin 

päättyessä. Hinta määräytyy toimeksiannossa kuvatun tuotteen energiasisällön perusteella. Lopullinen 

hinta määräytyy biopolttoaineen toimituksen yhteydessä mitatun energiasisällön perusteella. 

Komissio 

Pääsääntö on, että toimeksiantaja maksaa kauppapaikan komission. Komissio perustuu kaupantekohetken 

laskennalliseen hintaan. Oletusarvoisesti komissio perustuu prosentuaaliseen osaan kaupan arvosta ja se 

maksetaan todellisen toimituksen mukaisesti.  

 

5.  Kauppapaikkasivuston rakenne 

Ehdotus kauppapaikkasivuston rakenteeksi (huom. tämä tarkennetaan kauppapaikkajärjestelmää 

määritettäessä): 

Pääsivu 

• Kauppapaikan tiedot 

• Uutiset (näistä otsikot pääsivulla) 

• Tietoa biopolttoaineista 

• Kaupankäynti (vain rekisteröityneet) 

• Toteutuneet kaupat 

• Kauppa ei toteutunut 

• Tarjouksen jättäminen 

• Markkinainformaatiosivu (2-3 keskeisintä indikaattoria pääsivulla) 

• Jäsenyys 

Edellisten lisäksi kauppapaikkaoperaattorilla on vielä oma alasivustonsa, joka ei näy muille käyttäjille. 
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6. Näkemyksiä kauppapaikasta 

1. Internetin käyttö energiapuukaupassa 

Kotitalouksille ja pienille lämpökeskuksille on polttopuuta ja haketta tarjolla internetin 

kauppapaikoilla. Mikään niistä ei kuitenkaan toimi tässä hankkeessa tarkoitetulla 

huutokauppaperiaatteella.  

Ainespuukaupassa käytetään internetiä alueellisesti. Metsänhoitoyhdistykset kokoavat 

metsänomistajien tarjouksia.  

Suomen Puukauppa Oy on kehittämässä ostaja- j a myyjätahojen yhteistä internet-kauppapaikkaa, 

ensi vaiheessa nimenomaan teollissuden tarvitseman ainespuun hankinnan tarpeisiin. Energiapuun 

käyttötarpeiden huomioon ottaminen on toistaiseksi päättämättä. Valmisteilla olevan 

kauppapaikan mahdollinen huutokauppaluonne ei ole vielä selvillä.   

Markkinatoimijoilla on siis kokemusta kaupankäynnistä internetin kautta, joten netissä toimivan 

pörssin käyttämiselle ei olisi kynnystä tässä suhteessa.  

 

2. Tuotteiden hinnat 

Kauppaa käydään pitkäkestoisten, yhden tai useamman vuoden mittaisten sopimusten perusteella. 

Hinnan tarkistus tapahtuu kerran vuodessa indeksisidonnaisuuksien perusteella. 

Myös pitkäkestoisten sopimusten tekeminen pörssin kautta tulee tehdä mahdolliseksi. 

 3.  Sahurit voisivat olla kiinnostuneita pörssistä, sillä myös pienillä ja satunnaisilla erillä voidaan käydä 

kauppaa pörssin kautta. Sahojen sivutuotteiden markkinasuhdanteiden mukaan suurestikin 

vaihtelevien sivutuotemäärien (hake, puru, kuori) kaupankäyntiin pörssi on luonteva paikka 

pitkäaikaisten sopimusten perusteella toteutettavan kaupankäynnin täydentäjänä 

Varsinainen huutokauppatapahtumaVarsinainen huutokauppatapahtuma

Osto/myyntitoimeksiannon laatiminenOsto/myyntitoimeksiannon laatiminen

Kauppojen rekisteröintiKauppojen rekisteröinti

Käyttäjätunnusten hallintaKäyttäjätunnusten hallinta

Tuotteiden hallintaTuotteiden hallinta

Toimijoiden tietojen hallintaToimijoiden tietojen hallinta

Yleistiedon tarjoaminenYleistiedon tarjoaminen

Markkinatiedon kokoaminen / syöttöMarkkinatiedon kokoaminen / syöttö

Toimijan salkunhallintaToimijan salkunhallinta

Kaupan solmiminenKaupan solmiminen

Markkinatiedon selailuMarkkinatiedon selailu

Toimitus/maksuhäiriöiden ilmoittaminenToimitus/maksuhäiriöiden ilmoittaminen

RaportointiRaportointi

Komission veloitusKomission veloitus

Sisäinen raportointiSisäinen raportointi

Haku ja tietojen siirto järjestelmästä ulosHaku ja tietojen siirto järjestelmästä ulos

Kaupankäynnin seurantaKaupankäynnin seuranta

Tarjouksen ”huutaminen”Tarjouksen ”huutaminen”
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 4.  Pörssi voisi toimia ensisijaisesti markkinoille satunnaisesti tulevien spot-erien kauppapaikkana, 

koska sellainen nyt puuttuu. 

Pörssi tukee myös pienempiä yrittäjiä. Markkinoille saadaan nekin tuotteet, jotka jäisivät muuten 

metsään, sekä sellaisilta toimijoilta tarjoutuvat, polttokelpoiset aineserät, jotka eivät ole 

polttoainemarkkinoiden vakiotoimijoita.  

Pörssi tuo lisäarvoa markkinoille erityisesti helpon spot-kaupankäynnin mahdollistajana. 

  5. Energiastrategiassa esitettyjen linjausten mukainen energiamarkkinoiden kehitys johtaa 

merkittävään puupohjaisten polttoaineiden kysynnän kasvuun sekä perinteisissä käyttökohteissa 

että biojalosteiden tuotannossa. Hajautetun energiantuotannon lisäämistä painotetaan.  

Pörssikaupan kautta vasteet päästökaupan tapahtumille saadaan toteutetuksi lyhyillä viiveillä.  

Pörssin tulee sisällyttää julkaisemiinsa markkinatietoihin myös päästön hinta. 

6. Laatuluokitus  

Pörssi antaa olevan/olevat laatuluokituksen/-luokitukset osto- ja myyntitarjousten tekemiseen. 

Toimeksiantaja voi kuitenkin esittää oman laatuvaatimuksensa. 

7. Kuljetuskustannuksen huomioon ottaminen 

 Perusperiaate on, että toimeksiannon pörssiin jättävä taho vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja       

kuljetuskustannuksen sisällyttämisestä tarjoushintaansa. 

Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi tarjota mahdollisuutta täysin anonyymiin kaupankäyntiin, 

kuljetuskustannuksen saaminen hintakilpailuun osana kokonaishintaa (myyjän/ostajan sijaintitieto ei 

näy toiselle osapuolelle) on ratkaistava erillisessä kehittämishankkeessa.  

8. Puun energiakäyttö koetaan uhkana ainespuun saannille ja hinnalle  

Pörssin olemassaolo pienentää tätä uhkaa auttaessaan energiapuumarkkinoilta muuten pois jäävien 

polttoaine-erien saamista kaupankäynnin piiriin. 

9. Puupolttoaineita ostetaan myös ulkomailta  

Pörssiohjelma ja sen toimintasäännöt tulee alun alkaen tehdä sellaisiksi, että polttoaineiden tuonti- 

ja vientikauppa pörssin kautta on mahdollista. 

10. Pörssille tarvitaan markkinatakaaja.  

Pörssitoiminnan alkuvaiheessa markkinatakaajaa ei välttämättä ole. Toimitusriski ei saa kuitenkaan 

olla suurempi kuin se on perinteisessä kaupankäynnissä.  

Pörssikaupan volyymin kasvaessa markkinatakausmenettelyä kehitetään. 
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11. Turpeen ottaminen pörssiin  

Turvetta ei ole luokiteltu uusiutuvaksi, joten sitä ei voida ottaa määritelmän mukaan biopolttoaine-

pörssiin. Jos alalla on riittävää kiinnostusta, asiaa voidaan kehittää erillisenä projektina, mutta vasta 

biopolttoainepörssin toiminnan käynnistyttyä.  

12. Asiakirjamallit  

Pörssi tarjoaa osto- ja myyntitoimeksiannoissa käytettävien asiakirjojen malleja.  

13. Yritysten kiinnostus ja kommentteja  

Motivan tekemä suppeahko selvitys kiinteiden biopolttoaineiden kentässä toimivien organisaatioiden 

keskuudessa osoittaa kiinnostusta pörssin kehittämiseen. Sekä mahdollisuuksia että potentiaalia 

rajaavia näkemyksiä tuli esille, kuten seuraavassa esitetään. 

Yritys A: 

  Ainespuukaupassa käytetään internetiä alueellisesti. Metsänhoitoyhdistykset kokoavat 

metsänomistajien tarjouksia. 

Joku energiantuottaja on ostanut Baltian haketta spot-erinä. 

  Hiililaitosten muuttaminen biopolttoainettakin käyttäviksi muuttuu kannattavaksi CO2-päästöjen 

hinnalla 20 e/t. 

Suomessa on yritetty kivihiilipörssin perustamista, mutta epäonnistuttu. 

Uuteen kauppatapaan siirtymisen suurin este lienee halu pitää totutusta kiinni. 

  Vesikuljetuskaluston riittämättömyys saattaa olla pullonkaula korkeine kustannuksineen. Miten 

kuljetuskustannus otettaisiin huomioon pörssikaupankäynnissä? 

  Mukaantuloa pörssin kehittämishankkeeseen voidaan harkita konkreettisen hanke-esityksen 

perusteella. 

Yritys B: 

  Hakkeen hankinta tapahtuu yritys Y:n kanssa tehdyn 5-vuotisen sopimuksen perusteella. Hinnan 

tarkistus tapahtuu kerran vuodessa indeksisidonnaisuuksien perusteella. 

  Laitoksella polttoaineesta 50-60 % on metsähaketta, loppu kokopuuhaketta, kuorta ja sahanpurua. 

Purun osuus on enintään 50 % polttoteknisistä syistä. 

  Laadun varmistus keskeinen asia puupolttoaineen, erityisesti hakkeen toimituksissa. Käytössä on 

Finbion laatuluokitus. 

Logistiikka on vielä kehittymätöntä. Hake ei siedä pitkiä kuljetuksia (nyt max. 60 km). 

  Sahanpurua käytetään jonkin verran ´likvidinä´ toimitusketjun eri vaiheissa. Sahurit voisivat olla 

kiinnostuneita pörssistä.  

Risutukin narut tuottavat ongelmia kiertyessään akseleiden ympärille. 
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Likvidin polttoainekaupan tarve on selvästi olemassa, ts. sellainen, jossa kaupan volyymi on suuri. 

Pörssille tarvitaan markkinatakaaja. 

Puupellettejä ja –brikettejä tarjottu Suomeen Baltian maista, puu+hiili –brikettejä Venäjältä. 

Venäläinen hake kiinnostaisi kilpailusyistä. 

Kierrätyspuutakin on tarjolla. 

Kaikki eivät halua ottaa vihreää haketta kattiloiden korroosiovaaran vuoksi. 

Yritys B on kiinnostunut pörssin kehittämisestä. 

Yritys C: 

  Risutukin kannattavan kuljetusetäisyyden raja on n. 130 km (esimerkkitapaus). 

  Puupolttoaineen pientuottajien osuus hankinnoista on vain n. 1 %. 

  Pientuottajien asema on ”byrokraattinen” metsänhoitoyhdistysten mukanaolon vuoksi. 

  Raaka-ainepuolella harvennuspuuhakkuiden tuotanto on jäänyt jokseenkin käyttämättä. 

  Puun energiakäyttö koetaan uhkana ainespuun saannille ja hinnalle.  

  Pörssin ongelmaksi saattaisi osoittautua vapaan puun vähyys. 

  Pientuottajille annettava energiapuun korjuun julkinen tuki voisi kulkea pörssin kautta. 

 Yritys D: 

  Ratkaisevaa on, saadaanko uusia polttoaine-eriä markkinoille pörssin avulla.  

  Metsähakkeen saatavuuden merkitys kasvaa. 

   Erityisesti lämmöntuottajilla on pitkäaikaisia (10-15 v) toimitussopimuksia polttoaineen 

toimittamisesta pienehköjen yritysten (sahat yms.) kanssa.  

  Mikä on hakkeen kilpailukyky?  

   Yritys D:llä on oma metsähakkeen hankintaketju, johon osallistuvat mm. alueen mhy´t ja kaupungin 

metsänhoitokeskus. Yritys vastaa osittain itse haketuksesta (mm. omia hakkureita) ja kuljetuksesta.  

  Hankintasopimukset sisältävät myös kuljetuksen. 

  Hankintasäde on nyt 50-60 km ja kasvussa. 

  Pörssin spot-kaupalle tarvittaisiin ”back-up”. 

  Hakkeen käytön määrät vaihdelleet vuosittain n. 5 %. 

  Kiinnostus hakkuutähteiden ottamiseen on kasvanut. 

  Markkinatakuu on järjestettävä. 
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  Turvepörssi voisi kiinnostaa pieniä turpeentuottajia. 

  Miettii pörssihankkeeseen osallistumista.    

Yritys E: 

Pörssin tarvetta on, erityisesti varastointivaihe huomioon ottaen. 

   Varastojen rahoitukseen malli esim. Naantalin kivihiilivarastoista, joiden rahoituksen hoitaa 

englantilainen pankki (siis omistaa polttoaineen, kunnes energiayhtiö ottaa sen käyttöönsä).  

  Hankintasopimusten keskimääräinen pituus 3 v. Hinnat määrittyvät indeksisidonnaisuuksien (mm. 

polttoaineet, kuljetukset) perusteella. 

Osallistuminen pörssiohjelman kehittämiseen saattaa olla mahdollista.  

Yritys F: 

Kriittisen massan kokoon saaminen kehityshankkeeseen keskeistä: tuottajia ja käyttäjiä. 

Ei näe motiivia turpeen ottamiselle pörssiin. 

Yritys G:  

Pörssi voisi toimia ensisijaisesti spot-erien kauppapaikkana, koska sellainen nyt puuttuu. 

Isoilla käyttäjillä on pitkäaikaiset sopimukset. 

  Polttoaineille asetetaan kovat laatuvaatimukset, erityisesti pienillä laitoksilla, jotka ovat herkkiä mm. 

polttoaineen kosteudelle; käytössä Finbion laatuluokitukset. 

Liian vähän puun energiakäyttäjiä, puuta jää metsään.  

  Toimitusketjuun sitoutuu paljon pääomaa hitauksien vuoksi (mm. kuivattaminen). Ilman kemera- 

yms. tukia homma ei olisi ollenkaan mahdollista. 

Pisin kuljetusetäisyys nyt n. 50 km, kannattavuusraja n. 30 km.  

  Haketus- ja kaukokuljetuskalusto on harvoissa käsissä. On vaikeaa saada todellista kilpailua (edes 

pörssin avulla). 

  Kuorman purkamisolosuhteiden vaihtelu (huono suunnittelu) aiheuttaa erityisjärjestelyjä ja 

lisäkustannuksia. 

Päästökauppa vaikuttaa positiivisesti. 

Käytössä ei ole yhtenäisiä asiakirjamalleja. 

Markkinatakuu on järjestetty naapuri-mhy´iden kesken. 

Puu siirtyy mhy´n omistukseen, kun a) puu on kaadettu tai b) rankapino maksetaan 

metsänomistajalle. 

Kunnallisten lämpölaitosten maksamat polttoaineen tuotantosubventiot vääristävät markkinaa. 
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  Hakekaupasta mhy´iden valtakirjakauppaa on Yritys G:n alueella n. 80 %, koko maassa keskimäärin n. 

40 %. 

Sahateollisuus ry:  

Tukkipuusta tulee: 50 % sahatavaraa, 30 % haketta, 10 % purua ja 10 % kuorta. 

Sivutuotteista menee 25-30 % kuivauksen tarvitseman energian tuottamiseen. 

Venäjältä tulee haketta Itä-Suomen lämmityslaitoksille, n. 5 % tarpeesta. 

Pohjois-Suomessa sahojen sivutuotteiden menekkiä rajoittavat käyttökohteiden puute ja etäisyydet. 

Hakkeesta maksetaan sahoille 20 e/MWh, purusta ja kuoresta jopa vain 10 e/MWh. 

Märkää kuorta (ja purua) ei kannata kuljettaa kauas, ts. kuivaus ja puristus voivat parantaa 

pidempien kuljetusmatkojen kannattavuutta.  

Jos suunnitteilla olevien biotuotelaitosten rakentaminen toteutuu, sillä on suuri merkitys myös 

sahojen sivutuotteiden menekille ja metsähakkeen kysynnälle, jopa niin että käytettävissä olevat 

kotimaiset metsävarat eivät riitä. Tämä nostaa paitsi raaka-aineiden, myös lopputuotteiden (kuten 

biodiesel) hintoja. Dieselin kallistuminen toimii taas sahojen intressiä vastaan nostaen 

kuljetuskustannuksia.   

Biopolttoainepörssi on ajatuksena hyvä, mutta sahateollisuuden sivutuotteiden kaupankäynnin 

volyymiä rajoittavat monet tekijät. 

 

7. Kehitystyön jatkaminen 

Biopolttoaine- ja raaka-ainevarannot ovat suuret Etelä- ja Keski-Suomen metsissä. Nykyisiä ja 

potentiaalisia käyttökohteita on runsaasti, myös Päijät-Hämeessä ja sen naapurimaakunnissa. 

Energia- ja päästöpolitiikan linjausten perusteella käyttäjien ja käytön määrien voidaan ennakoida 

lisääntyvän. 

Kuljetusten lyhyet kannattavuusetäisyydet ovat yksi metsäenergian käytön lisääntymistä rajoittava 

tekijä, eniten Itä- ja Pohjois-Suomessa.  Puuraaka-aineen kysynnän kasvun nostaessa hintoja 

kannattavat kuljetusetäisyydetkin kasvavat ja mahdolliset markkina-alueet laajenevat ja markkina-

alueilla toimivien kilpailijoiden määrät lisääntyvät. Näiden myötä mahdollisten pörssin käyttäjien 

lukumäärä kasvaa.     

Vaikka pörssipalvelu olisi markkinoiden käytettävissä, se ei vaikuttaisi voimassa oleviin pitkäaikaisiin 

toimitussopimuksiin eikä sen sopimuskäytännön tulevaan soveltamiseen, ennen kuin sellaisten 

sopimustenkin teko tapahtuisi joskus ainakin osittain pörssin kautta. 

Pörssin olemassaolo tarjoaisi kuitenkin markkinoille laajentuneita toimintamahdollisuuksia: 

- helppous osto- ja myyntitoimeksiantojen laajaan tiedoksi saattamiseen; 

- mahdollisuus kattavan markkinakuvan seurantaan; 

- mahdollisuus yhdenmukaisen kaupankäyntimenettelyn toteuttamiseen; 
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- käytännöllinen tapa satunnaisten ostotarpeiden ja myyntimahdollisuuksien toteuttamiseen; 

- logistiikkaverkkoon kasvavat polttoaineterminaalit ovat potentiaalisia pörssipalvelun asiakkaita 

puskuroidessaan kysynnän ja tarjonnan välisiä volyymi- ja aikataulueroja; 

- todellisen markkinahinnan löytäminen kullekin pörssissä huudettavalle tuote-erälle;  

- käyttömahdollisuuksien laajentaminen kotimarkkinoilta kansainväliseen kauppaan. 

Pörssin markkinakelpoiseen palveluun on edettävä vaiheittain, kun Bioinvest-ohjausryhmä on tehnyt 

myönteisen päätöksen etenemisestä: 

1) Valitaan pörssipalvelun mahdolliseksi tulevaksi hoitajaksi sopiva operaattoriehdokas, yritys X, joka 

ottaa vastuulleen kehitystyön. 

2) Yritys X  

- hankkii sitoumuksia pilottivaiheeseen osallistuvilta myyjä- ja ostajatahoilta; 

- huolehtii pörssiohjelman tekemisestä sekä siihen liitännäisten asiakirjojen ja ohjeiden valmistelusta; 

- demonstroi pörssipalvelun toimintaa pilotointiin osallistuville toimijoille; 

- viimeistelee ohjelman ja palvelussa tarvittavan muun aineiston pilotointia varten.  

3) Pilotointivaihe toteutetaan siihen sitoutuneiden toimijoiden kanssa. Pilotoinnissa käydään 

todellista kauppaa pörssin kautta.  

Jos tällä hankkeella syntyy toimiva yhteys Suomen Puukauppa Oy:n (SP) kauppapaikan 

kehittämistyöhön, Yritys X tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä SP:n ja sen alihankkijoiden 

kanssa.  

Pilotoinnin tuloksena tarpeelliseksi osoittautuvan viimeistelyn jälkeen pörssipalvelun markkinointia 

varten tarvitaan hyvä aineisto, jossa pörssin toiminta ja käyttöehdot kuvataan.   

 

 


