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Metsäenergiasta 

Taustaa: 

EU-parlamentti on linjannut kannastaan uusiutuvan energian direktiiviin. Suomea 

direktiivissä erityisesti koskettava asia on puun hyödyntäminen energiakäyttöön. Tällä on 

vaikutusta siihen, kannattaako puuta polttaa jatkossa suomalaisissa polttolaitoksissa. 

Linjaus ei sinänsä estä puun polttamista, mutta yhteiskunnan taloudellinen tuki jää pois, 

mikäli parlamentin kanta jää voimaan. 

Mikäli parlamentin kanta muodostuu myös EU:n kannaksi, merkitsee se kiristyvää kohtelua 

puupolttoaineita kohtaan. Suomessa puupolttoaineiden osuus energiantuotannosta on 

lähes 30 %. Linjaus on maallemme siten erittäin haitallinen. 

Parlamentin kannassa metsäenergian käytölle asetetaan aluksi katto, joka vastaa vuosien 

2017–2022 puun energianpolton keskiarvoa. Tämän keskiarvon ylittämää määrää ei 

tulevaisuudessa katsottaisi uusiutuvaksi energiaksi, eikä se näin ollen olisi laskettavissa 

uusiutuvan energian tavoitteeseen. Tukikelpoisuuden ulkopuolelle jää lähes kaikki 

suoraan metsästä energiakäyttöön päätyvästä puusta, kuten pienpuu ja 

harvennustähteet. Nämä ovat metsäteollisuuden sivuvirtoja, eivätkä ne kelpaa muuhun 

käyttöön. EU-parlamentin kannan voittaessa uhkana on, että nämä jäävät jatkossa 

metsään lahoamaan. Kysymys on siis mitä suuremmissa määrin myös metsän hoidosta. 

Parlamentti päätyi myös rajoittamaan merkittävän osan eri jakeista tukikelvottomiksi eikä 

niitä jatkossa laskettaisi osaksi uusiutuvaa energiaa. Kannassa puututaan voimakkaasti 

siihen, mitä metsäbiomassan jakeita katsotaan kestäviksi. 

Parlamentin määrittelemän kannan mukaan vuoden 2030 jälkeen metsäenergia olisi 

kokonaisuudessaan uusiutuvien bioenergioiden ulkopuolella. Lisäksi selitykset 
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primäärisistä ja sekundäärisistä biomassoista voivat johtaa harhaan uusiutuvista 

biopolttoaineista. 

Prosessi jatkuu uusiutuvan energian direktiivin yksityiskohtia koskevilla 

kolmikantaneuvotteluilla, joissa jäsenmaita edustaa nykyinen puheenjohtajamaa Tšekki ja 

vuoden vaihteen jälkeen Ruotsi. Neuvottelujen on määrä alkaa lokakuun aikana. 

Teollisuusliiton näkemys: 

● Eurooppaa koettelevan energiakriisin keskellä EU:n ei tule tehdä päätöksiä, jotka

pahentavat joidenkin jäsenmaiden kykyä vastata energiakriisin haasteisiin. 

● EU-parlamentin kanta on ristiriidassa Suomen kannan kanssa. Tuoreessa

valtioneuvoston selonteossa metsähakkeelle biopolttoaineina nähdään kasvuvaraa. 

● EU-parlamentin päätös toteutuessaan heikentää tuntuvasti Suomen ilmastotavoitteita.

Suomessa kotimaisella puulla on korvattu fossiilisia (uusiutumattomia) polttoaineita, kuten 

öljyä ja kivihiiltä. 

● Suomen on ehdottomasti pidettävä kiinni kansallisista näkemyksistään alkavissa

neuvotteluissa. Suomi on Euroopan maista bioenergiasta riippuvaisin. 

● Euroopan neuvostoon vaikuttaminen on tehtävä puhtaasti kansallisista lähtökohdista,

kun tulevaa EU:n kantaa ja mahdollista direktiiviä laaditaan. 

● Metsien käyttö on pidettävä mahdollisimman pitkälle kansallisessa päätöksenteossa.

EU:n ylikansallinen päätöksenteko huomioi heikosti jäsenmaiden kansallisia intressejä. 




