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Bioenergia ry:n lausunto 

Pidämme lakialoitetta nykyisessä tilanteessa tarpeettomana ja vahingollisena. EU:lla ja Suomella on jo 
valmiina ja tulossa runsaasti lainsäädäntöä ja suunnitelmia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja 
biodiversiteetin lisäämiseksi mm. 55-valmiuspaketin ja EU:n biodiversiteettistrategian seurauksena. 
Lakialoite olisi vahingollinen Suomen huoltovarmuudelle ja lisäisi sen turvaamisen kustannuksia 
merkittävästi tilanteessa, jossa energiaturpeen tuotanto on jo muutamassa vuodessa vähentynyt 
neljännekseen viime vuosikymmenen keskimääräiseltä tasoltaan.  
 
Huolto- ja toimitusvarmuuden merkitys on kasvanut viime kuukausina Venäjän hyökkäyssodan 
seurauksena koko Euroopassa. Turpeen käytön täydellinen lopettaminen ja aloitteessa esitetyt 
merkittävät rajoitteet myös puun energiakäyttöön olisivat vastuutonta politiikkaa. Energiaturve korvaa 
Venäjältä tuotua energiaa ja auttaa osaltaan ulospääsyä meneillään olevasta energiakriisistä. Se toimii 
puun rinnalla turvaamassa omavaraisuutta. Turpeen käyttö voi vähentää metsien käyttöpainetta ja 
antaa aikaa sopeutua.  
 
Energiaturpeen käyttöä ohjaa tehokkaasti päästökauppa ja kansallinen verotus. Uuden, kaikkea turpeen 
käyttöä rajoittavan sääntelyn esittäminen tässä epävarmassa tilanteessa ei ole perusteltua. Alueilla, joilla 
vielä on turvetuotantoa, kyvykkyyttä ja resursseja tulee lähivuosina pikemmin kehittää kuin ajaa alas. 
Samalla voidaan vähentää negatiivisia vaikutuksia turpeen muihin käyttömuotoihin, joissa korvaavia 
ratkaisuja ei ole olemassa tai joiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa.  
 
Turpeen energiakäyttöä ja alan kehitystä tarkasteltiin perusteellisesti työ- ja elinkeinoministeriön 
turvetyöryhmässä, joka julkaisi loppuraportin keväällä 2021. Siihen liittyvässä Afry Finland Oy:n 
taustaselvityksessä mallinnettiin turpeen energiakäytön kehittymistä eri päästöoikeuksien ja turpeen 
verotuksen hintatasoilla sekä arvioitiin vaikutuksia mm. työllisyyteen ja huoltovarmuuteen. Mallinnuksen ja 
työryhmän johtopäätökset pätevät edelleen: energiaturpeen käyttö tulee kustannussyistä vähenemään 
erittäin nopeasti. Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan aiheutuva niukkuus polttoaineiden tarjonnasta 
Suomessa ei muuta energiaturpeen käytön pidemmän aikavälin suuntaa. 



 

 
Bioenergia ry:n mielestä energiaturpeen kilpailukyvyn parantamiseksi lähivuosina olisi päinvastoin syytä 
luoda nopeasti uskottava näkymä, joka kestäisi kuluvan vuosikymmenen loppuun. Keinoja olemme 
esittäneet aiemmin tänä vuonna tammikuussa, maaliskuussa ja uudelleen syyskuussa. 
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