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Hallituksen esitysluonnos laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä
Pyydettynä lausuntona kivihiilikieltolaista Metsäteollisuus ry toteaa
seuraavaa:
Metsäteollisuus pitää ilmastonmuutoksen torjuntaa tärkeänä tavoitteena ja
ymmärtää, että kivihiilen käyttöön perustuvan energiantuotannon alasajo
on väistämätön asia päästöjen vähentämisessä. Metsäteollisuuden
mielestä alasajo pitää toteuttaa hallitusti ja välttää muun muassa sellaisia
ei-toivottuja vaikutuksia, jotka voivat heikentää puunjalostuksen
edellytyksiä.
Metsäteollisuudella ja sen ilmastomyönteisillä tuotteilla on merkittävä rooli
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi Suomen uusiutuvasta energiasta
noin kaksikolmasosaa on metsäteollisuussidonnaista. Valtaosa tästä
tuotetaan tehtailla sellaisesta puuaineksesta, joka ei kelpaa jalostukseen.
Puunjalostus on ratkaiseva tekijä sille, että käytettävissä on myös
energiakäyttöön ohjautuvaa puuta (mm. hakkuutähteitä, kuorta ja purua).
Kotimaisen puun tarve on metsäteollisuuden investointien myötä noussut
ennätystasolle, mikä on kansantalouden näkökulmasta myönteinen asia.
Lisääntyvän puunkäytön myötä kilpailu puumarkkinoilla kiristyy
merkittävästi. Kivihiilikielto lisää kiinnostusta puun käyttöön
energiantuotannossa. Tämän vuoksi kivihiilikielto on syytä toteuttaa
hallitusti, riittävillä taustaselvityksillä ja tarkoin valikoiduilla ohjauskeinoilla,
jotta jalostukseen kelpaavaa puuta ei käytetä kivihiiltä korvaavana
polttoaineena.
Ainespuuta koskeva erityiskysymys on Suomelle tärkeä myös
kansainvälisen maineen ja puunkäytön hyväksyttävyyden näkökulmasta.
Jalostuskelpoisen puun ohjautuminen energiantuotantolaitoksiin on jo
pitkään ollut voimakkaan kritiikin kohteena mm. biomassan kestävyyttä
sekä metsänieluja koskevissa prosesseissa ja julkisessa keskustelussa.
Suomen ei ole syytä vaarantaa biotalouden mainetta ruokkimalla edellä
mainittua kritiikkiä edelleen.
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Puumarkkinanäkökulma - kivihiilikiellon kielteisiä vaikutuksia on
vältettävä
Puunkäyttö eri tarkoituksiin on kasvussa ja kivihiilikielto todennäköisesti
osaltaan vahvistaa tätä kehitystä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että
puun tuloa markkinoille vahvistetaan ja huolehditaan ainespuun
ohjautumisesta jalostukseen. Lisäksi on tärkeää, että ei rajoiteta
ainespuuksi kelpaamattomien puujakeiden käyttöä energiantuotannossa,
jotta ei kavenneta kestävän puunkäytön potentiaalia.
Kansantaloudellisten vahinkojen välttämiseksi on tärkeää analysoida
kuinka kivihiilikielto voi vaikuttaa puupolttoaineiden hintaan ja
kuitupuumarkkinaan. Metsäteollisuuden mielestä on syytä tehdä
huolellinen vaikutusarvio kivihiilikiellon aiheuttamista
puumarkkinavaikutuksista sekä yleisemmin puun saatavuudesta
näköpiirissä oleviin käyttötarkoituksiin.
Olemassa olevan TEM:n ja Pöyryn puumarkkinavaikutusten
seurantajärjestelmän käyttöä on jatkettava ja laajennettava
kivihiilikieltolaista seuraaviin vaikutusten seurantaan, jotta mahdolliset
ongelmat voidaan ratkaista.
Nykyinen Kemera-laki on voimassa 2020 asti. Kemeraa uudistettaessa on
varmistettava, että järjestelmä lisää puun markkinoille tuloa
käyttökohdeneutraalisti. Tämä palvelee sekä puunjalostusta että
energiantuotantoa esimerkiksi korvattaessa kivihiilen käyttöä
puupolttoaineilla.
Metsäteollisuuden mielestä on tarpeen pohtia, voidaanko kivihiiltä
korvaavaan energiapuuhun mahdollisesti soveltaa vastaavaa
läpimittarajausta, joka tulee voimaan metsähakesähköä koskevaan
syöttötariffiin vuonna 2019.
Polttoaineita ja kaavailtujen tukien suuntaamista koskevia
näkökulmia
Metsäteollisuuden mielestä on hyvä, että lakiluonnoksessa ei ehdoteta
uusia bioenergian tuotantotukia. Kivihiilen kieltäminen tulee johtamaan
muiden polttoaineiden käytön kasvuun, vaikka esimerkiksi asumista
koskevilla energiatehokkuustoimilla saavutetaan toivottavasti hyviä
tuloksia.
Metsäteollisuuden mielestä on myönteistä ja tärkeää, mikäli
energiantuottajia ei velvoiteta käyttämään jalostukseen soveltuvia
puujakeita toimitusvarmuutta koskevissa tilanteissa. Puunjalostuksen ja
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Suomen maineen näkökulmasta ei olisi hyvä asia, mikäli energiantuottajat
rakentaisivat ainespuuhun ulottuvia puunhankintajärjestelmiä esimerkiksi
kaukolämpöä varten. Ainespuun energiakäyttöön kohdistuvan paineen
vähentämiseksi on tärkeää, että valtio edistäisi sellaisia infrastruktuuri- ja
logistiikkaratkaisuja, jotka helpottaisivat rannikolla toimivien
energialaitosten siirtymistä tuontibiomassan käyttöön.
Muiden polttoaineiden (esimerkiksi, maakaasu, LNG, turve, pelletit, kuori,
puru) saatavuudesta on syytä huolehtia. Polttoainekysymysten ohella on
tärkeää, että edistetään uusien teknologioiden (esimerkiksi energian
varastointi, maalämpö, geoterminen lämpö, ydinvoiman hyödyntäminen
kaukolämmössä) käyttöönottoa.
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