
EPV Bioturve Oy on vuonna 2008 perustettu 
turvetuotantoalueiden ja energiaturpeen tuotantoon sekä 
puupohjaisten polttoaineiden hankintaan erikoistunut yhtiö.

EPV Bioturve
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Kotimaisten polttoaineiden käyttö 
Vaasan ja Seinäjoen voimalaitos - Avainlukuja

25 000

rekkakuormaa

250 HTV

Turpeen tuotanto 
työllistää

1 kiintokuutio

puuta on 2 MWh 
energiaa

38 M€

Rahaa aluetalouteen

900 000 m3
kuitupuuta

Turpeen korvaus  

1 000 000 m3
kuitupuuta

Hiilen korvaus  

150 HTV

Metsäenergia
työllistää
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Haasteinen ilmapiiri

Nykyisen poliittisen ja vaikean ilmapiirin lisäksi koko turvealaa haastetaan myös… 
• Taloudellisesti, kuten polttoaineverot, vesistökysymykset, vaikeutuvat 

ympäristölupatarkkailut jne. 
• Energiayhtiöt suuntautuvat enenevissä määrin uusiutuvaan sähkötuotantoon
• Polttamiseen perustuva energiatuotanto on kyseenalaistettu (sekä turpeella että puulla)
• Mediavyöryn ja sometuksen vuoksi itse kukin uskoo, että turpeen polttokäyttö vähenee 

2020 luvulla
• Edellä esitetty on jäädyttänyt uusinvestoinnit, mikä vaikuttaa energiaturpeen tuotantoon 

ja tarjontaan
• Onko turvemarkkina, myös ympäristöturvemarkkinoiden näkökulmasta ajautumassa 

ylitarjontatilanteeseen? 
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Mitä seuraavaksi?

Monipuolisuutta ja MALTTIA
• Turvetuotannon urakoitsijat ja yksityiset tuottajat ovat osaltaan tehneet johtopäätöksiä 

alan tulevaisuudesta.  
• Tulevaisuudennäkymä turpeen polttokäytölle on vain 2020 -luku. Toisaalta 

energiamarkkinoita ei osaa kukaan ennustaa, mitä tapahtuu vuosikymmenen 
loppupuolella. 

• Kuitenkin on syytä korostaa myös malttia ratkaisuihin ja tuotannon 
lopettamispäätöksiin. Huoltovarmuuden merkitys korostuu, kun kuitupuu ohjautuu 
polttoon. Lämpö tehdään toistaiseksi edelleen polttamalla.

• Urakoitsijoiden ja tuottajien on saatava yhtiöiden taseet 2-4 vuoden kuluessa kuntoon. 
Muistakaa että turvetta on vain 1,5 vuodeksi aumoilla. 
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Mitä seuraavaksi?

Monipuolisuutta ja MALTTIA
• Jyrsin- ja palaturvetuotannosta eivät kaikki voi siirtyä ympäristöturvealalle, ainakaan 

nopeasti. Maanrakennusala on myös tukkoinen.
• Yritysten on haettava monipuolisuutta myös toimialan ulkopuolelta, ei kuitenkaan 

metsäenergiasta, sillä hakkurin/murskan ostaminen on kallis investointi ja kapasiteettia 
on käyttämättömänä.

• EPV tiedottaa aktiivisesti urakoitsijoille nykytilanteesta. Sopimusaika on pakko 
lyhentää.

• Sähköntuotantoa määrittää kilpailukyky, voimalaitoksen tulee olla kannattava, kukaan ei 
maksa kauaa tappioita. 

• Markkinaehtoista henkiinjäämistä tulee tapahtumaan ja tuotantoalueiden keskittäminen 
lähelle kulutuskohteita on jo aloitettu.
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EPV:n suunnitelmista

Tilanteeseen ei ole varsinaisia ratkaisuja – EPV kiinnittää huomiota oman pohjalaisen 
klaanimme elämisen edellytyksiin  
• Tuotamme ja käytämme turvetta myös seuraavina vuosina, kunnes polton ’eräpäivä’ 

lopullisesti määrätään esim. veroilla.
• Olemme tiivistäneet yhteistyötä ja laajentuneet kasvuturve- ja kuiviketurve -asioissa.
• Pohdimme kiinteistökehityksen näkökulmasta myös urakointia palvelevia mahdollisuuksia.
• Ennen kaikkea puhumme avoimesti koko tilanteesta ja kulloisistakin poliittisista avauksista. 

Arvioimme mahdollisia vaikutuksia ja aikataulua suhteessa sopimuksiin.
• EPV:n kahden voimalaitoksen joustomahdollisuus hyödynnetään ja toimituksia ohjataan 

tarpeen mukaan. Turve on vielä osa palettiamme 2020 -luvulla. 
• Turpeen uudet jalosteet ovat vielä tuotekehitysvaiheessa, Vapo vie ennakkoluulottomasti 

pioneerina aktiivihiili -asiaa eteenpäin
• EPV:n resurssit ovat pienemmät, silti katsomme urakoitsijoiden ja alueen tuottajien kanssa 

eteenpäin.


