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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön 
edistämisestä ja biopolttoaineiden käytön edistämisestä 
liikenteessä  

 
 
Valmisteilla olevasta laki koskettaa lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin 
moottoreihin tarkoitetun kevyen polttoöljyn ja liikenteessä käytettävien öljyjen osittaista 
korvaamista bionesteillä. Esityksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa se, että Suomi 
täyttää osaltaan EU:n taakanjakoasetuksen mukaisen päästöjen vähentämisvelvoitteen 
kaudella 2021—2030. Tavoitteiden saavuttaminen erityisesti liikennesektorilla edellyttää, 
että uusia merkittäviä biojalostamoja saadaan käyntiin jo 2020-luvun alkupuoliskolla.  
 
 

Korkean sekoitusvelvoitteen aiheuttamat puumarkkinahäiriöt arvioitava ja 
minimoitava  

 
Energiateollisuus esittää huolensa valitun politiikan vaikutuksista alueellisiin 
puumarkkinoihin. Biopolttoainetyöryhmän raportissa1 esiin nostamat seikat indikoivat, 
että toteutettavien bionestejalostamoiden maksukyky puusta vaikuttaa puumarkkinoihin.  
 
Valtioneuvoston kanslian selvityksessä2 metsäbiomassan kustannustehokkaasta käytöstä 
todetaan suorasanaisesti, että laitosten puustamaksukyky ei ilman ohjauskeinoja 
ole tasolla, jolla ne voivat ostaa raaka-ainetta markkinahintaan ja toimia 
kannattavasti. Selvityksessä täsmennetään, että tuki olisi nimenomaan toteutettava 
tuotantotuen kaltaisena: ”Kun merkittävimmille kustannustekijöille, pääomalle ja 
puunhinnalle, ei nykysäädöksin ole mahdollista asettaa riittäviä ohjauskeinoja ja tukia 
liiketaloudellisesti kannattavien biopolttoaineinvestointien käynnistämiseksi, jää kysymys 
takuuhinnasta tai muista myyntihintaa tukevista ohjauskeinoista.” 
 
Biojalostamoiden maksukykyyn vaikuttaa myös korkean sekoitevelvoitteen myötä 
syntyvä niukkuus. Perustelumuistiossa niukkuustilannetta pidetään todennäköisenä: 
”RED2:n tavoitetasot tulisivat johtamaan tarjonnan niukkuuteen erityisesti kehittyneiden 
biopolttoaineiden osalta, jolloin on hyvin todennäköistä, että biopolttoaineiden hinta 
määräytyy kansallisten sakkomaksujen ja/tai verotukien kautta.”  
 
Biopolttoainetyöryhmän raportissa arvioidaan, että korkea sekoitusvelvoite 
edellyttäisi yli 700 000 tonnia kehittynyttä dieseliä. Käytettävä raaka-aine olisi 
teknologisen kehityksen ja odotettujen investointien myötä ainakin osin puuperäistä. 
Valtioneuvoston kanslian selvityksessä todetaan, että puupohjaisten biopolttoaineiden 
tuotannon nosto nykytasolta 700 000 tonnilla johtaisi siihen, että ainespuuta 
alkaisi ohjautua pois kemiallisesta metsäteollisuudesta sekä sivutuotteita pois 
energiasektorilta.”  
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Osa taloudellisten vaikutusten arvioinnista julkaistaan lausuntoajan jälkeen, joten on 
epäselvää, miten vaikutus puumarkkinoihin on käsitelty lain valmistelussa. 
Energiateollisuus odottaa, että lain valmistelussa selvitetään tarkemmin 
vaikutukset puumarkkinoihin ja minimoidaan politiikan aiheuttamat 
markkinahäiriöt. Lausuttavasta hallituksen esityksestä arviot puuttuvat. 
 
1 Työ ja elinkeinoministeriö. 2018. Biopolttoainetyöryhmä 2030, työryhmän raportti. 
2 Valtioneuvoston kanslia. 2017. Metsäbiomassan kustannustehokas käyttö. 
 

Yhteystiedot 
 
Yhteyshenkilömme asiassa on asiantuntija Jukka Makkonen 
(puhelin 040 702 8634, jukka.makkonen@energia.fi). 
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