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Viite : TEM/2481/03.01.01/2014     

ASIA : WWF:n lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi uusiutuvilla energialähteillä 

tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 § :n muuttamisesta 

 

WWF kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. 

 

Hallituksen esityksen tavoitteena on "nostaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä erityisesti 

suhteessa kivihiileen ottaen samalla huomioon metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuus". 

WWF katsoo, että kivihiilen haittaveron tai vastaavan mekanismin käyttöönotto toteuttaa 

esityksen tavoitteen ympäristön ja valtiontalouden kannalta huomattavasti 

tehokkaammin ja esittää asian palauttamista valmisteluun. Jos valmistelu kuitenkin 

jatkuu nykyisen esityksen pohjalta, tulee esitystä muuttaa vähintään siten, että turpeen 

veroalennus perutaan ja kantojen energiakäyttö rajataan tuotantotuen ulkopuolelle. 

 

Perustelut: 

 

1. Kivihiilen haittavero tai vastaava mekanismi päästökauppajärjestelmän 

heikkouksia paikkaamaan. 

Päästökaupan tulisi ohjata luopumaan kivihiilen ja turpeen käytöstä ja investoimaan 

uusiutuvaan energiaan. Tällä hetkellä päästökauppa ei toimi tarkoituksensa mukaisesti. 

Kivihiilelle tulee asettaa päästöoikeuden hinnasta riippuvainen vero tai vastaava. Vero olisi 

korkea, kun päästöoikeuden hinta on matalalla ja siitä voitaisiin luopua, kun päästöoikeuden 

hinta ylittää tason, joka tekee bioenergiasta kivihiiltä kannattavampaa. Hallituksen esityksen 

lähtökohtana tulisi olla kivihiilen käytön kustannusten nostaminen. 

 

2. Turpeen veroalennus tulee perua ympäristö- ja taloussyistä 

Turpeen kasvihuonepäästöt ovat jopa kivihiiltä suuremmat ja lisäksi sen käytöllä on haitallisia 

ympäristövaikutuksia esimerkiksi vesistöihin. Tästä syystä turpeen käytön edistäminen 

alennetulla verotasolla on erittäin vastuutonta politiikkaa. 

 

Esityksessä todetaan paikkaansapitävästi, että "Turpeen veron alentaminen pienentää valtion 

verotuloja, ja veron alentamisesta seuraava metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen 

tason nousu lisää valtion menoja." Talousarvioesityksen 2015 mukaan vuonna 2014 turpeen 



 

 

käyttö nautti 70 milj. euroa verotukea. Talousarvioesitys arvioi verotuen kasvavan 86 milj. 

euroon vuonna 2015. Tämän lisäksi valtiontaloudelle tulee lisäkustannuksia metsähakkeella 

tuotetun sähkön tuotantotuen tason nousun myötä, kuten edellä on todettu. Hallituksen esitys 

käsittelee puutteellisesti näitä lakimuutoksen aiheuttamia valtiontaloudellisia vaikutuksia. 

 

3. Tuotantotukea ei tule maksaa kantojen energiakäytölle 

Kannot ovat suurimpia järeän lahopuun lähteitä päätehakkuualoilla. Lahopuu on tärkeimpiä 

tekijöitä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Viimeisimpänä uhkaavana 

merkkinä on valtakunnallisen metsien inventoinnin löydös, joka osoittaa metsien lahopuun 

ennestään vähäisen määrän kääntyneen laskuun. 

 

Useat tutkimukset osoittavat myös kantojen energiakäytön haitalliset ilmastovaikutukset. 

 

Jos valmistelu jatkuu nykyisen esityksen pohjalta, tulee esitystä muuttaa vähintään siten, että 

turpeen veroalennus perutaan ja kantojen energiakäyttö rajataan tuotantotuen ulkopuolelle. 

Esitys sisältää jo mekanismin koskien puolitettua tuotantotukea, kun kysessä on "järeän puun 

hakkuukohteilta saaduista energian tuotantoa korkeamman jalostusasteen tuotantoon 

soveltuvista rungonosista valmistetulla metsähakkeella tuotetusta sähköstä." Saman 

mekanismin avulla voidaan rajata kantojen käyttö tuotantotuen ulkopuolelle. 

 

4. Kiinteän metsäbiomassan laajamittainen energiakäyttö uhkaa sellun ja paperin 

tuotannon lisäksi myös nestemäisten liikennepolttoaineiden raaka-aineiden 

saatavuutta tulevaisuudessa 

WWF kiittää esityksessä esiin tuotua huolta metsäbiomassan riittävyydestä erilaisiin 

käyttötarkoituksiin. Metsähakkeen energiakäytön oletetaan kasvavan noin 50 % nykyisestä 

(2013) 8,7 miljoonasta kuutiometristä 13 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä 

energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Tämä ei tule helpottamaan jo nykyisinkin selvästi 

näkyvää raaka-aineen niukkuutta. Jos arvioidaan lisäksi liikenteen fossiilisten polttoaineiden 

käytön korvaamista biopolttoaineilla ja sen tuotannon vaatimaa puumäärää, nähdään, että 

pelkästään raskaan maantieliikenteen, lentoliikenteen ja vesiliikenteen polttoaineiden käytön 

korvaaminen vaatisi noin 17 miljoonan kuutiometrin puun käyttöä (vastaten noin puolta 

nykyisestä kuitupuun käyttöstä). 

 

Lienee siis selvää, että puun energiakäytön kohteita on harkittava tarkkaan. WWF katsoo, että 

kiinteän puubiomassan käyttöä energian tuotantoon tulee minimoida ja puun energiakäyttöä 

tulee ohjata ensisijaisesti liikennepolttoaineisiin. Tietyillä raskaan liikenteen sektoreilla ei 

toistaiseksi ole tiedossa biopolttoaineita korvaavia teknologioita. Yleisesti liikennetarvetta on 

vähennettävä, siirryttävä mahdollisimman paljon raiteille ja joukkoliikenteeseen, ja siellä missä 

joukkoliikenteen järjestäminen ei ole tehokasta, on siiryttävä sähköiseen henkilöliikenteeseen. 

 

Lisäksi tulee huomioida, että nykyinenkään metsien käyttö ei ole ekologisesti kestävää, sillä 

metsäluontomme monimuotoisuus on edelleen heikentynyt 2000-luvulla. 

 



 

 

5. Kokonaisratkaisu on tuuli, aurinko, lämpöpumput sekä energiatehokkuus 

Edelliseen kohtaan viitaten energiataloudellinen kokonaisratkaisu ei voi perustua liikaa puun 

käyttöön. Raskas maantieliikenne, lentoliikenne ja vesiliikenne ovat tulevaisuudessakin 

todennäköisesti hyvin riippuvaisia biopolttoaineista. Toisaalta kiinteän metsäbiomassan käytölle 

sähkön ja lämmön tuotannossa on kustannustehokkaita ja ekologisesti suositeltavia 

vaihtoehtoja: energiatehokkuus erityisesti rakennuksissa, aurinko- ja tuulienergia sekä 

lämpöpumput. 
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