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Kantoja ja runkopuita ei hyväksyta uusiutuviksi energialähteiksi, mikäli vihreiden kanta toteutuu 
Euroopan parlamentissa. Se äänestää asiasta täysistunnossaan keskiviikkona.

Suurimpien EU-parlamentin 
puolueiden välillä on syntynyt 
kompromissi siitä, kuinka uu-
siutuvan energian kestävyys tu-
lisi määritellä.

Kompromissin takana ovat 
parlamentin ryhmistä EPP ja 
Alde. Ryhmien mielestä EU:n 
uusiutuvien energian tavoittes-
sa tulisi turvata metsäpohjais-
ten raaka-aineiden käyttö.

Parlamentti kokoontuu 
keski viikkona äänestämään uu-
siutuvan energian direktiivistä 
(red II).

Kättä tullaan vääntämään 
varsinkin siitä, kelpaavatko 
kannot, mäntyöljy ja kuitupuu 
uusiutuviksi energialähteiksi.

Osa suurimmista puolueista 
on MT:n tietojen mukaan ai-

Valtaosa  
EU-parlamentin 
suomalais mepeistä 
aikoo äänestää 
parlamentissa  
syntyneen  
kompromissin  
puolesta.

MARIA POHJALA  
BRYSSEL

EU vääntää kättä kantojen ja  
mäntyöljyn energiakäytöstä

MARKKU VUORIKARI

Metsäbioenergian kestävyyskriteerit  
jakavat suomalaisten meppien mielipiteet

1. Kuinka biopolttoaineiden valmistusta EU:ssa pitäisi tukea?  
2. Tulisiko raaka-ainelistoihin tehdä muutoksia?

MT kysyi

MARIA POHJALA

Suomalaismepit kannattavat 
biopolttoaineiden tuotannon 
tukemista, selviää MT:n kyselys-
tä. Biopolttoaineiden kestävyys 
eli raaka-aineet, joista biopolt-
toaineita voitaisiin valmistaa, 
jakoivat kuitenkin mieli piteitä.

Suurin osa suomalaismepeis-
tä aikoo äänestää parlamentissa 
puupohjaisten raaka-aineiden 
säilyttämisen puolesta ja kes-
tävyyskriteerien tiukentamista 
vastaan.

Kymmenestä vastanneesta seit-
semän sanoi, että voimassa olevan 
niin sanotun iluc- direktiivin 
sisältämä raaka- ainelista bio-
polttoaineille olisi riittävä. Se 
ei rajoittaisi metsäpohjaisten 
raaka-aineiden käyttöä toisen 
sukupolven biopolttoaineiksi.

”Biopolttoaineen valmistus-
kin harvennuspuusta on parem-
pi kuin se, että metsänhoitotyöt 
jäisivät tekemättä”, meppi Han-
nu Takkula (kesk.)sanoo.

Valtaosa vastanneista sanoi, 
ettei metsäpohjaisten mate-
riaalien käyttöhierarkiaa, eli 
velvoitteita korkeimman jalos-
tusasteen käytölle, ole syytä kir-
joittaa eurooppalaiseen lainsää-
däntöön, kuten vihreät esittävät.

Heidi Hautalan (vihr.), Sirpa 
Pietikäisen (kok.) ja Merja Kyl-
lösen (vas.) mielestä metsäpoh-
jaisten uusiutuvan energian kes-
tävyyttä tulisi tiukentaa. Heidän 
mielestään energiaksi tulisi käyt-
tää vain tähteitä ja jätteitä, joita 
esimerkiksi selluntuotannon 
yhteydessä syntyvä mäntyöljy ja 
teollisuuden kuitupuu eivät ole.

Niille tulisi löytää biopoltto-
aineiden sijaan muita parempia 
käyttökohteita ja tiputtaa pois 
uusiutuvien energialähteiden 
listalta.

Seitsemän mepin mielestä 
niin sanottu riskiperusteinen 
lähestymistapa, jossa metsäbio-
energian kestävyyden toden-
taminen kuuluu kunkin maan 
kansallisen lainsäädännön pii-
riin, olisi riittävä.

Hautala ja Pietikäinen pitivät 
kyseistä kestävyyden tarkaste-
lua riittämättöminä.

”Meidän tulee käyttää harmo-
nisoituja, yhteisesti hyväksytty-
jä, keskenään vertailukelpoisia 
indikaattoreita, joilla voimme 
edistää kestävää resurssien käyt-
töä ja valita tehokkaimmat me-
netelmät”, Pietikäinen vastasi.

MT:n kyselyyn eivät vastan-
neet Paavo Väyrynen,  Jussi 
Halla-aho (ps.) ja Pirkko 
Ruohonen- Lerner (ps.).

Heidi Hautala (vihr.) Liisa Jaakonsaari (sd.) Anneli Jäätteenmäki (kesk.) Miapetra Kumpula-Natri (sd.) Merja Kyllönen (vas.)

1 Tulisi tukea niitä biopoltto-
aineita, jotka valmistetaan 

kestävästi jätteistä ja täh-
teistä, joille ei löydy jalostu-
neempia käyttötarkoituksia. 
Parasta olisi ollut pitäytyä 
alku peräisessä ehdotuksessa 
toisen sukupolven biopoltto-
aineille eli 3,6 prosentin 
jakeluvelvoitteessa ilman 
kaksoislaskentaa.

2 Runkopuun ja kantojen 
käyttämistä energiaksi 

ei voi perustella kestävästi. 
Tuet pitäisi rajata jätteisiin 
ja tähtei siin. Sellaisia raaka- 
aineita, joille löytyy hiiltä 
pidempään sitovaa käyttöä,  
ei lähtö kohtaisesti tule ohjata 
biopolttoaineisiin. Tästä esi-
merkkinä ovat mäntyöljy ja 
kuitupuu.

1 Mielestäni liikenteen 
biopolttoaineiden käyt-

töä tulee tukea, kestävät 
biopoltto aineet ovat osa 
liikenne päästöjen vähen-
tä mistä. Keskeisin asia 
tässä on tietenkin se, että 
tuetaan ainoastaan kestäviä 
ja kehitty neitä biopoltto-
aineita eikä ruokaperäisiä 
bio polttoaineita.

2 Tuen tässä kohtaa komis-
sion esitystä biopoltto-

ainelistasta enkä kannata 
mäntyöljyn poistamista 
listal ta. En kuitenkaan näe, 
että kuitupuun ohjaaminen 
energia käyttöön olisi järke-
vää.

1 Uusiutuvan energian 
ja uuden teknologian 

investointi tuet sekä jakelu-
velvoitteet ovat auttaneet 
luomaan maailman edisty-
neimpien biopolttoaineiden 
keskittymän Suomeen. Suo-
men näkökulmasta neuvoston 
kolmen prosentin jakelu-
velvoitteet toisen sukupolven 
biopolttoaineille voisivat olla 
kunnian himoisemmat.

2 Mäntyöljyä ja kuitupuuta 
pitää jatkossakin saa-

da käyttää kehittyneiden 
biopoltto aineiden tuotan-
toon. Muutos raaka-aine-
pohjaan vain muutama vuosi 
sen jälkeen, kun se saatiin 
kasaan, herättäisi suurta 
epä varmuutta kehittyneitä 
biopolttoaineita valmistavissa 
yhtiöissä.

1 On hyvä, että tuemme 
siirtymistä vanhoista 

peltopohjaisista polttoaineista 
kohti kehittyviä polttoaineita. 
Se voidaan tehdä asettamalla 
kunnianhimoisia tavoitteita 
sekä tukemalla erityisesti 
pilotti- ja demonstraatio-
laitosten käyttöönottoa. 

2 Raaka-ainelistoissa pitäisi 
pysyä jo päätetyissä 

listoissa. Tämä on tärkeää 
investointien varmista miseksi. 
Listoja ei pitäisi poliittisesti 
sorkkia. Mäntyöljystä tulee 
parlamentissa vielä tiukka 
äänestys. Kemian- 
teollisuuden lobbauksen  
takia sitä ollaan nyt  
poistamassa listalta,  
mikä on mielestäni  
lyhytnäköistä.

1 Kokonaisuutena fossiilisten 
polttoaineiden tukemi sesta 

pitäisi luopua pidemmällä 
aikavälillä ja siirtää tukea 
biopolttoaineisiin.

2 Parasta olisi, jos meillä 
olisi kestävät kriteerit 

biopolttoaineille ja avoin 
lista, jolloin innovaatioita ei 
rajoitettaisi. Mäntyöljyn osalta 
malli, jossa raaka- aine pää-
sääntöisesti päätyisi kemian 
teollisuuden mate riaaliksi, 
olisi ollut toimivin ja tuottanut 
parhaan lisäarvon.  
Mielestäni jäte- ja 
tähde pohjaisen  
materiaalin tulisi olla  
pää roolissa. Ensi- 
harvennus metsien 
raaka-aineelle pitäisi olla 
parempaa käyttöä.

Sirpa Pietikäinen (kok.) Petri Sarvamaa (kok.) Hannu Takkula (kesk.) Nils Torvalds (r.) Henna Virkkunen (kok.)

1 Jakeluvelvoite, jolla 
voidaan edistää toisen ja 

kolmannen sukupolven bio-
polttoaineiden tuloa mark-
kinoille on toimiva. Lisäksi 
on tarpeellista, että kaikissa 
uusissa autoissa on velvoit-
teena teknologia, jossa voidaan 
käyttää pelkkää biopoltto-
ainetta, kuten etanolia.

2 Mäntyöljyn ja kuitupuun 
käyttöä biopolttoaineeksi 

tulee rajoittaa. Biopoltto-
aineiden valmistukseen tulee 
käyttää vain sellaisia jäännös-
eriä, jotka eivät sovellu 
muuhun käyttöön. Koska 
biotaloudesta tulee merkittä-
vät käyttö paineiden lisäykset 
koko biopohjaiselle taloudelle, 
tarvitsemme toimivan käyttö-
hierarkian.

1 Biopolttoaineiden tukemi-
sen lähtökohtina voisivat 

olla liikennejärjestelmän 
suunnittelun tehostaminen 
sekä energia tehokkaampien 
ajoneuvojen tuotannon 
suosiminen. Poltto aineiden 
tehokkuusstandardeja voi-
taisiin kehittää paremmin 
linjaan ilmastoystävällisten 
bio pohjaisten innovaatioiden 
kanssa.

2 Raaka-ainelista on ny-
kyisellään toimiva, sillä 

teollisuus on jo muovannut 
toiminta tapansa sen mu-
kaisiksi. Sitä tulee toki voida 
myös muuttaa tarvittaessa, 
kunhan lista pyritään pitä-
mään jatkossakin riittävän 
laajana.

1 Uusiutuvien poltto aineiden 
käyttöä tulee tukea aset-

tamalla kunnianhimoinen 
EU- tason tavoite. Tukemi-
sen mekanis meihin, vero-
helpotukset, investointituet, 
jakeluvelvoite, voidaan jättää 
joustovaraa jäsenmaille.

2 On erittäin tärkeää, että 
raaka-ainelista säilyy 

saman laisena kuin se on 
tälläkin hetkellä jolloin metsä-
pohjaisia raaka-aineita, kuten 
kuitupuuta ja mäntyöljyä voi 
käyttää myös toisen suku-
polven biopolttoaineiden 
valmis tukseen. Markkina-
talouden mekanismit pitävät 
kyllä huolen siitä, että mänty-
öljy ja kuitupuu ohjautuvat sel-
laiseen käyttöön, josta syntyy 
eniten lisäarvoa.

1 Biopolttoaineiden tuotan-
toa pitää tukea, mutta 

samalla tuella pitää varmis-
taa, että Eurooppa pysyy 
teknologian etureunassa. 
Jäsenmaiden neuvoston 
esittämä kolmen prosen-
tin jakeluvelvoite toisen 
sukupolven biopolttoaineille 
on Suomen kannalta liian 
alhainen, mutta muut jäsen-
maat eivät pysy vauhdissa 
mukana.

2 Teknologia menee 
jatkuvas ti eteenpäin, 

mutta että mepit äänes-
täisivät siitä mikä raaka-   
aine milloinkin on listalla,  
ei ole mistään kotoisin.

1 Kestävästi  tuotetuilla 
biopoltto aineilla on 

päästö vähennyksissä mer-
kittävä rooli, koska niiden 
ansiosta päästöjä voidaan 
vähentää jo olemassa olevas-
sa auto kannassa nopeasti. 
Biopoltto aineiden tuotannon 
tulee siirtyä kohti markkina-
ehtoisuutta. 

2 Tuen kompromissia, jossa 
nykyinen raaka-ainelista 

pidetään, mutta kehittyneiden 
biopolttoaineiden määri-
telmää laajennetaan siten, että 
muutkin kestävyys kriteerit 
täyttävät raaka-aineet voi-
daan siihen sisällyttää.  
Tekno logia kehittyy ja yhä 
uusia raaka-aineita voidaan 
jalostaa kestävästi poltto-
aineiksi.

RED II
EU-parlamentti työstää  
paraikaa muokkauksia  
komission puhtaan energian 
pakettiin, johon kuuluu  
uusiutuvan energian direktiivi 
(red II).
Direktiivi tarkoittaa, että EU:n 
uusiutuvan energian osuus  
loppukulutuksesta on  
vähintään 27 prosenttia.
Komissio esittää kehittyneille 
liikenteen  biopolttoaineille  
6,8 prosentin tavoitetta  
EU:n kokonaiskulutuksesta.

Uusiutuvan energian direktiivi 
sisältää kriteerit  
kiinteän biomassan  
ja liikenteen  
biopolttoaineiden 
kestävyydelle.
Kestävyyskriteerien  
täyttyminen on ehto  
sille, että biomassoista  
tuotetun sähkön  
ja lämmön  
sekä liikenteen  
biopoltto aineiden  
käyttöä saa tukea.

keissa äänestää nykyisen, ke-
hittyneiden biopolttoaineiden 
raaka-ainelistan säilyttämisen 
puolesta. Tällöin esimerkiksi 
mäntyöljyn ja kuitupuun bio-

polttoainekäytölle ei tulisi ra-
joituksia.

EU-parlamentin puolueet 
ovat kuitenkin vielä hajallaan.
Vihreät ovat esittäneet rajoi-

tuksia muun muassa kantojen 
ja runkopuun energiakäytölle. 
Muutosehdotuksella on MT:n 
tietojen mukaan vihreiden li-
säksi myös S&D-ryhmän kan-

natus. Tätä muutosehdotusta 
vastustavat kuitenkin EPP sekä 
Alde.

Suurimpiin EU-puolueisiin 
kuuluvat EPP, johon Suomes-
ta kuuluu kokoomus, sosiaali-
demokraattinen S&D sekä Alde, 
johon kuuluvat keskusta ja ruot-
salainen kansapuolue.

Suurimpien parlamenttipuo-
lueiden mielestä metsäbioener-
gian kestävyyttä tulisi tarkastel-
la riskiperusteisesti, eli jokaisen 
maan oman kansallisen lain-
säädännön perusteella. 

Vihreiden mukaan kannot 
ja runkopuu tulisi sulkea riski-
perusteisuuden ulkopuolelle.

Euroopan parlamentti äänestää 
täysistunnossaan ensi viikolla 

muun muassa siitä, mitä metsä-
pohjaisia raaka-aineita voidaan 
käyttää EU:n uusiutuvan ener-
gian tavoitteiden saavuttami-
seksi.

Red II -direktiivi on Suomen 
kannalta tärkeä, sillä hallitus 
on asettanut korkeat tavoitteet 
toisen sukupolven biopoltto-
aineille.

Toisen sukupolven biopoltto-
aineilla tähdätään liikenteen 
päästövähennyksiin ja Suomes-
sa esimerkiksi UPM ja St1 val-
mistavat puupohjaisia kehitty-
neitä biopolttoaineita.

Euroopan parlamentin ym-
päristövaliokunta tiputti äänes-
tyksessään mäntyöljyn ja kuitu-
puun uusiutuvien kehittyneiden 
biopolttoaineiden listalta pois.

MT julkaisee  
puun hinnat verkossa

Maaseudun Tulevaisuus alkaa 
julkaista puun hintatietoja 
verkossa.

MT Puun hinta -palvelu jul-
kaistaan jatkoksi viime syksy-
nä julkaistulle MT Metsä tilan 
hinta -palvelulle, jossa voi ar-
vioida oman metsätilan hin-
taa toteutuneiden metsätila-
kauppojen perusteella.

Uuden palvelun tarkoituk-
sena on tuoda entistä enem-
män tietoa metsästä kiinnos-
tuneille lukijoille myös verkon 
kautta.

Uudessa palvelussa esitetyt 
puun hinnat ovat Luonnon-
varakeskuksen (Luke) julkai-
semia, Metsäteollisuus ry:n 
jäsenyritysten yksityismetsis-
tä ostaman puun hintoja.

Hinnat ovat neljän edellis-
viikon hintojen keskiarvoja.

Tilasto kattaa 83 prosenttia 
yksityismetsien puukaupoista 
ja päivittyy kerran viikossa.

HENRIK HOHTERI Hintoja on saatavilla koko 
Suomen hinnan lisäksi alueit-
tain seitsemältä hinta-alueel-
ta. Aluejako perustuu metsä-
keskusalueiden yhdistelmiin.

Viimeisimpien viikkohin-
tojen lisäksi tarjolla on näky-
mä, jossa voi tarkastella pitkän 
aikavälin hintakehitystä.

Pystykauppojen hinta-
tietoja on saatavilla hakkuuta-
voittain vuodesta 2011 alkaen. 
Pystykauppojen hakkuu-
tapoja ovat päätehakkuu, har-
vennushakkuu ja ensiharven-
nus.

Hankintakauppojen hinta-
tietoja on saatavilla vuodesta 
1997 alkaen.

Hintatiedoissa käytetyt 
puutavaralajit ovat mänty-, 
kuusi- ja koivutukki, mänty-, 
kuusi- ja koivukuitupuu sekä 
mänty- ja kuusipikkutukki.

Uudessa palvelussa esitetyt puun hinnat ovat Luonnon vara-
keskuksen (Luke) julkaisemia, Metsäteollisuus ry:n jäsen-
yritysten yksityismetsistä ostaman puun hintoja.

Suuri Savotta luopui 
kartellikanteista

Suuri Savotta -kanneryhmä 
ilmoitti perjantaina Helsin-
gin käräjäoikeudelle, että 
kanne ryhmän kaikki 486 
metsän omistajaa luopuvat 
vahingonkorvauskanteistaan 
eivätkä valita käräjäoikeuden 
tuomiosta hovi oikeuteen.

Metsänomistajat vaativat 
käräjäoikeuden hylkäämissä 
kanteissa Metsäliitolta, Stora 
Ensolta ja UPM:ltä yhteen-
sä noin 12 miljoonan euron 
korvauksia metsäyhtiöiden 
kartellin aiheuttamista puu-
kauppatulojen menetyksistä 
vuosina 1998–2004.

Suuren Savotan vetäjä 
 Reijo Lahtonen twiittasi per-
jantaina luopumisratkaisusta:

”Kiitän kaikkia kannustuk-
sesta - myötäelämisestä isos-
sa savotassa. Itkut ja naurut 
päättyvät tältä osin tähän....”.

Kanteista luopuminen tar-
koittaa, että metsänomistajat 
hyväksyvät näin samalla Stora 
Enson ja UPM:n sovintotar-
jouksen.

Stora Enso ja UPM esittivät 
loka kuun lopulla Suuri Savot-
ta -ryhmän metsänomistajille 
sovintotarjouksen.

Sen mukaan metsän-
omistaja saa Stora Enson ja 
UPM:n oikeuskulut anteeksi, 
jos metsän omistaja ei valita 
käräjä oikeuden päätöksestä 
hovioikeuteen.

Käräjäoikeus määräsi met-
sänomistajat maksamaan 
Metsäliiton, Stora Enson ja 
UPM:n oikeudenkäyntikulut. 
Metsänomistajaa kohti ne oli-
vat yhteensä 9 666,85 euroa.

Oikeudenkäyntikuluista 
Stora Enson osuus oli 4 017,25 
euroa, UPM:n 3  489,77 ja 
Metsä liiton 2  159,83 euroa. 
Metsäliitto ei ole tehnyt 
sovinto tarjousta.

Stora Enso ja UPM pyysivät 
metsänomistajilta sovinto-
tarjoukseen sitovan vastauk-
sen 12.1.2018 eli perjantaihin 
mennessä.

Hovioikeuteen Suuri Savot-
ta -ryhmällä olisi ollut aikaa 
valittaa helmikuun loppuun 
asti.

Kanneryhmään kuulunut 
metsänomistaja Tapio Rasi 
haki pidennystä valitusaikaan, 
mutta Helsingin käräjäoikeus 
hylkäsi hakemuksen juuri en-
nen joulua.

Rasi pyysi hakemukses-
saan, että valituksen uusi mää-
räpäivä olisi ollut 31.12.2018.
Hän halusi jatkoaikaa erityi-
sesti siksi, että tietäisi oman 
valitusratkaisunsa pohjaksi, 
kuinka Helsingin hovioikeus 
ratkaisee siellä parhaillaan 
olevan Metsähallituksen va-
lituksen vahingonkorvausten 
hylkäyksestä.

Hovioikeudessa Metsä-
hallituksen valituksen käsitte-
lyyn on varattu istuntopäiviä 
tämän kuun lopulle asti. 

Sen jälkeen hovioikeuden 
ratkaisua saadaan odottaa vie-
lä kuukausia.

Metsähallitus peräsi kärä-
jäoikeudessa metsäyhtiöiltä 
160 miljoonan euron korvauk-
sia, mutta käräjäoikeus hylkä-
si kanteet.

Metsähallituksen ja yksi-
tyismetsänomistajien Suu-
ri Savotta -ryhmän lisäksi 
vahingon korvauksia kartelli-
yhtiöiltä on vaatinut 32 kun-
taa.

Helsingin käräjäoikeus hyl-
käsi kuntien yhteensä lähes 
kuuden miljoonan euron va-
hingonkorvauskanteet viime 
vuoden lokakuun lopulla.

Kunnilla on aikaa valittaa 
käräjäoikeuden päätöksestä 
hovioikeuteen helmikuun lop-
puun asti.

JUHA KAIHLANEN

 ”Kiitän kaikkia  
kannustuksesta –  
myötäelämisestä  
isossa savotassa.  
Itkut ja naurut päättyvät  
tältä osin tähän....”,  
Suuren Savotan vetäjä  
Reijo Lahtonen  
twiittasi perjantaina.
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