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Biotalous nosteessa  -   hallitusohjelma oikealla 

tiellä 

Sipilän hallituksen ohjelma linjaa vahvasti kotimaisen energian – puun ja 

turpeen puolesta. Työpaikkojen lisääminen sitä kautta on hyvä arvovalinta tässä 

taloustilanteessa. Bioenergia kuuluu lähitulevaisuuden energiamuotoihin.  Sen 

osuuden kasvattaminen onkin yksi hallitusohjelman keskeisistä tavoitteista. 

Ohjelman onnistuminen on Pohjanmaan maakuntien kannalta tärkeä 

työllisyyden ja toimeliaisuuden kannalta. Alueella on merkittävät turvevarat ja 

nuorehkot metsät, mitkä puskevat bioenergiaa kasvavassa määrin ja 

jatkojalostettavaksi asti. 

 Hallitus aikoo nostaa kotimaisen energian osuutta tuntuvasti.  Samalla fossiilisten polttoaineiden ja muun 

energian tuontia pyritään vähentämään.  Kotimaisella bioenergialla ja niitä tuottavilla toimijaketjuilla tulee 

olemaan iso rooli öljyn ja kivihiilen korvaamisessa. Myös alueelle tärkeän turpeen merkitys 

energiaomavaraisuutta ja suomalaisia työpaikkoja lisäävänä polttoaineena ymmärretään.  Linjaukset menevät 

nyt aivan toisin kuin edellisten ”vihreiden” hallitusten aikana, jolloin lupabyrokratian avulla erityisesti pienet 

toimijat aiottiin rajata kokonaan järkevän liiketoiminnan ulkopuolelle. Erittäin merkittävä linjaus 

hallitukselta on myös metsien ja soiden suojelun jatkaminen vain vapaaehtoisin keinoin.  

Konkreettisena lukuna hallitus lähteen 15 miljoonan puukuution vuotuisesta lisäkäytöstä.  Samalla 

jalostusarvoa on kasvatettava, sillä muutoin puu lähtee satamista raakapuuna.   Hallituksen biotalousstrategia 

nojaa kotimaisten korkean teknologian biopolttoaineiden ja biokaasun mahdollisuuksiin ja uusiutuvan 

energian lisäämisessä liikenteessä.   Bioteknologian ja viennin edistäminen ovat selkeästi tulevaisuuteen 

suuntautuneita toimenpiteitä.  Byrokratiatalkoot ovat etenkin investointien ja lupaprosessien kannalta 

tarpeellisia tehtäviä, jotta tavoitteisiin päästään.  Hallituksen tavoite puun käytön lisäämiseksi edellyttää 

myös investointeja tiestöön ja etenkin paikallisteiden ja metsätieverkostojen kunnossa pitämistä ja 

terminaalejakin tarvitaan. Äänekosken rakenteilla oleva biotuotetehdas on Prasun levikkialueelle selvä 

vahvuus puun kysynnän piristäjänä.   

Hallituksen keinot 

Hallitusohjelmassa on paljon luettelonomaisia keinoja, mutta vielä toistaiseksi niille vähän konkretiaa. 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa luvataan vauhdittaa uusien tuotteiden synnyttämiseksi. Tässä mielessä mm 

Kokkolanseudulle kaavaillut biotalouden ja alueen kemianteollisuuden yhdistävät kehittämishankkeet voivat 

tuoda merkittävääkin alan toimintaa alueelle.  Bioenergia-ala on yhdistämässä poikkeuksellisella tavalla 

energiantuotannon ja teknologiaosaamisen.  

Metsätilakokoa pyritään kasvattamaan tavoitteena yrittäjämäinen metsätalous sekä metsien hyvä hoito.  

Keinoja sille ei juurikaan mainita, mutta verotuksella on aiemminkin ohjattu metsänomistajien 

käyttäytymistä.  Metsätilojen sukupolvenvaihdoksia luvataan helpottaa, metsä- ja yrittäjävähennystä lisätä 

sekä nopeuttaa perikuntien elinkaarta. Samat teemat ovat olleet myös aiempien hallitusten pohdinnassa, 

mutta käytännön tuloksia ei ole saatu.  Omaisuuksien jakaminen monelta harvemmalle on haastava tehtävä 



eikä siinä pienet veroliikahdukset suuntaan tai toiseen kovin nopeasti saa tulosta aikaan. Markkinatalous 

hoitaa jo osan sillä maa- ja metsätilojen vaihdanta on selkeästi piristynyt ja monesti ostajilla on selkeä visio 

kasvattaa pinta-alaa yrittäjämäiseen toimintaan asti.  

Hyvää on se, että hallitus lähtee kansallisen metsästrategian takuumieheksi ja käynnistää 

rakentamismääräysten purkamista, jotka estävät järkevää puun käyttöä.   Metsävaratietojen tehokkaampi 

käyttäminen ja sähköisten palvelujen luominen vähentävät metsänomistajien metsätalouden kustannuksia. 

Mutta vaativat myös omistajilta osaamista ja omatoimisuutta, jotta palveluntarjoajat eivät syö 

metsänomistajille tarkoitettuja hyötyjä. 

Julkisten investointien suuntaamista perustienpitoon, rataverkkoon sekä terminaaleihin on tarpeen jatkaa, 

sillä 15 miljoonan vuotuinen puun käytön lisäys kuluttaa maaseudun infraa.  Metsähallituksen lainsäädännön 

uudistaminekin mainitaan hallitusohjelmassa tavoitteena saada se vastaamaan EU:n vaatimuksia ja 

johtamisjärjestelmä selkiytettyä. 

Bioenergia ry:n  mukaan Suomen on mahdollista tuottaa jopa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista 

lähteistä. 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Samalla 

Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 3 miljardilla. 

Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 65 % energiasta tuotiin ulkomailta, mikä 

maksoi Suomelle lähes 7 miljardia. Puolet suomalaista -skenaarion mukaan vuonna 2030 lasku pienenisi 

lähes puoleen eli 4 miljardiin.  Uusiutuvan puuenergian käytön kasvu tulisi ohjata liikenteeseen sekä 

lämmön- ja sähköntuotantoon. Öljyä korvataan tieliikenteessä uusiutuvalla dieselillä ja biokaasulla. Myös 

lentoliikenteessä on mahdollista nostaa biopolttoaineiden käyttöä. Puulla ja turpeella korvataan lämmön- ja 

sähköntuotannossa fossiilisia tuontipolttoaineita.  

Kotimaiset polttoaineet työllistävät suoraan ja välillisesti tällä hetkellä 30 000 henkilöä. Määrä nousisi 50 

%:n energiaomavaraisuuden myötä 45 000 henkilöön. Puuenergia ja turvetuotanto työllistävät erityisesti 

suovaltaisilla alueilla, joilla työpaikkoja on hyvin rajallisesti. 
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Kuvatekstit:  Kaustisen Energiaosuuskunnan puheenjohtaja, Valio Polso tyytyväisenä tekemänsä ison 

energiapuukasan äärellä.       

 

Turvetuotanto työllistää kesällä nostovaiheessa ja muulloin kuljetuksissa ja uusien alueiden rakentamisessa 

ja vanhojen kunnostamisessa.  

 


