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Kotimaisten polttoaineiden  
- puun ja turpeen talous
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Energiantuotanto

Energiapuuketju – metsähake
3. Haketusyritys

‐yrittäjä
‐kuljettajat

Haketus

MetsäkuljetusHakkuu

2. Puunkorjuuyritys
‐yrittäjä

‐kuljettajat

1 .Puunmyyjä

Kuljetus

4. Kuljetusyritys
‐yrittäjä

‐kuljettajat

5 .Puun ja palvelun ostaja

+ Palvelut (välillinen vaikutus)

+ Kone‐, auto‐ ,  tarvikekauppa (välillinen vaikutus)

Rahaa ~ 300 000 000 € /v laitoksen portilla = 20€/Mwh  *  n. 15 000 000 MWh
Työtä n. 2000 henkilötyövuotta
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Energian‐
tuotanto

Turveketju – energiaturve

3. Suon
kunnostus
‐yrittäjä

‐kuljettajat

1 .Maan‐
omistaja

Kuljetus

6. Kuljetus
‐yrittäjä

‐kuljettajat

7 . Vuokraaja ja palvelun ostaja

+ Palvelut (välillinen vaikutus)

+ Kone‐, auto‐ ,  tarvikekauppa (välillinen vaikutus)

Rahaa ~ 216 000 000 € /v laitoksen portilla (= 13,5 €/Mwh *  n. 16 000 000 MWh)
Työtä n. 2300 henkilötyövuotta (tuotanto+kuljetus)

4. Turpeen nosto
‐yrittäjä

‐kuljettajat

5 .Mittaus

2. Suon teko
‐yrittäjä

‐kuljettajat

Suon teko Kunnostus

Maan‐
hankinta

Nosto



Turpeen työllistävyys

• Hallitusohjelma:  Energia- ja ilmastostrategian päivityksessä arvioidaan 
valittujen keinojen vaikuttavuus, kustannustehokkuus, alueelliset erot ja 
työllisyysvaikutukset
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Sanna Marinin hallituksen ohjelma 

Mitä energia-alan koneyrittäjille?

UPM 6



Energiaintensiivisen teollisuuden 
veronpalautus pois

• Suurin osa energiaintensiivisen teollisuuden maksamista 
energiaveroista palautetaan – keskimäärin 71%, v. 2019 
yht. 220 miljoonaa euroa (VTT 359). 

– osa liittyy sähköveroon, osa fossiilisten polttoaineiden käyttöön
Johtopäätökset: 
– Parantaa fossiilisten polttoaineiden kilpailukykyä liikaa puuhun ja 

turpeeseen nähden  investointeja tehdään fossiilisen 
polttoaineen käytön varaan kotimaisen sijaan

– Vääristää pienten ja suurten kilpailua (esim. kasvihuoneet)
• Tutkimustulos ; palautusta saaneiden yritysten tulos, työllisyys tai 

energiatehokkuus ei ole kehittynyt paremmin verrattuna ei 
palautuksia vaille jääneisiin 

Hallitusohjelma:  ”Lisätään energiantuotannon päästöohjausta 
poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä”
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Turpeen käytön vähentäminen
• Turvetta jotkut pitävät pahispolttoaineena;  CO2 päästö suurempi kuin 

kivihiilellä – TOTTA ;  pilaa vesistöjä – EPÄTOSI, todisteet pilaamisesta 
nykypäivänä vähissä ; monimuotoisuusuhka ? (54 000 ha vs. 9 milj.ha suomaata)

• Turve on kotimainen, työllistää haja-asutusalueilla, laadukas polttoaine, hyvä 
tukipolttoaine puulle, hyvä varastoitavuus-huoltovarmuuspolttoaine – TOTTA

• Hallitusohjelma: Turpeen energiakäyttö puolitetaan 2030 mennessä, 
ainespuuta ei saa ohjautua polttoon

Jos turve korvattaisiin kokonaan puulla – huomioitavaa/näkökulmia
• Puun hakkuukertymä v. 2018 78 miljoonaa m3, josta  metsähaketta 7,4 milj. m3, 

metsäteollisuuden sivuvirtapolttoaineet täyskäytössä 
• Turpeen käyttö v.2014-2018 n. 16 TWh = +  8 milj.m3 puuta (vastaavuus)
• Kivihiilen käyttö 2014-2018  n. 22 TWh = +11 milj.m3 puuta (vastaavuus)
• Metsä-Group Kemin hanke (esim. ) = +  4 milj.m3 lisää puun käyttöä

= + 23 milj.m3,  + 30 % lisää nykytasoon. Puoletkin jos toteutuu = 10 milj.m3
TURPEEN KORVAAMINEN KOTIMAISELLA PUULLA HYVIN VAIKEAA ; 
koska isoja haasteita; puun saatavuus, metsien monimuotoisuus, 
polttoaineen laatu,  henkilöstön saatavuus ( 1000 koneenkulj. ym.),  
kuidun poltto, …
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Turpeen tulevaisuuden muutoskeinot
• Hallitusohjelma:  Perustetaan turpeen tulevaisuustyöryhmä -> 

muutoskeinojen etsintä,  ei vaaranneta sähkön ja lämmön 
toimitus- ja huoltovarmuutta

• Jos halutaan säilyttää huoltovarmuusrooli
– Turve huoltovarmuuspolttoaineena vaatii aktiivista tuotantoa ja 

käyttöä
– Tuotetaan  ja käytetään tietty määrä joka vuosi ; pidetään 

tuotantokentät ja tuotantokoneisto sekä tuotantohenkilöstö 
toimintakunnossa. Vaikea toimia vain tarvittaessa taikka vain joka 2. / 
3. vuosi

9



Muuta
• Hallitusohjelma: Verotasoa korotetaan lämmityspolttoaineissa ; 

nostaa turpeen ja moottoripolttoöljyn hintaa.  
– EI TARVITA LISÄÄ VEROA, koska turpeen energiakäyttö puoliintuu 

selvitysten mukaan 2030 mennessä (jopa nopeammin?) , ajurina mm. 
päästökauppa

• Hallitusohjelma: Suomen nettonielu kasvaa ; painetta metsiä 
kohtaan, painetta energiapuun korjuuta kohtaan (järeä puu, 
kannot)

• Hallitusohjelma: Ammattidieselin käyttöönottoa selvitetään

• Hallitusohjelma: Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja 
oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
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