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Kestävyys kaiken keskiössä  
 

Viime vuoden alussa Energiamarkkinavirastoon perustetulla uusiutuvan energian ryhmällä 
on tärkeä rooli siinä, kuinka Suomi saavuttaa EU:n asettamat sitovat tavoitteet uusiutuvan 
energian käytölle. Ryhmää vetävä Pekka Ripatti sanoo ryhmänsä olevan valtiolle se 
työrukkanen, joka hoitaa muun muassa uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön sekä 
biopolttoaineiden ja -nesteiden kestävään tuotantoon liittyviä viranomaistehtäviä.  

Viime heinäkuussa astui 
Suomessa voimaan laki 
biopolttoaineista ja bio-
nesteistä. Biopolttoaineella 
tarkoitetaan erilaisista bio-
massoista tuotettuja, liikenne-
käyttöön tarkoitettuja poltto-
aineita.  Bionesteet ovat 
muuhun energiakäyttöön kuin 
liikennettä varten tuotettuja 
nestemäisiä polttoaineita.   

Ryhmäpäällikkö Ripatti 
sanoo, ettei kenenkään ole 
pakko noudattaa uutta lakia. 
”Mutta jos polttoaineen 
tuottaja ei niin tee, ei sen 
käyttämää raaka-ainetta 
tulkita kestäväksi. 
Esimerkiksi Fortum ei 
pystyisi myymään uuden 
Joensuun laitoksensa 
tuottamaa pyrolyysiöljyä 
biopolttoaineena. Lisäksi 
lain noudattaminen on edellytyksenä polttoaineiden alhaisemmalle verotukselle ja sille, että 
niitä voidaan myydä uusiutuvina polttoaineina.” 

Lain mukaisesti toimivan biopolttoaineiden tuottajan on laadittava toimintaansa kuvaamaan 
kestävyysjärjestelmä, jonka Energiamarkkinavirasto hyväksyy. Siinä kuvataan, kuinka 
esimerkiksi tuotantolaitosten tarvitseman bioraaka-aineen hankinta on järjestetty.  

Sertifikaatti kertoo kestävyydestä 

Ripatti arvioi, että hyväksymistä järjestelmälleen hakevia öljy-yhtiöitä ja biopolttoaineiden 
valmistajia tulee olemaan 10-15. Niitä ovat esimerkiksi Neste, Fortum ja ST1. Perinteisiä 
metsäalan toimijoita hakijoissa tulee olemaan ehkä muutamia. 

 

Viime vuonna Suomessa käytettiin liikennepolttoaineita 4800 
miljoonaa litraa. Siitä biopolttoaineiden osuus oli noin 375 miljoonaa 
litraa, eli 6,5 prosenttia.  ”Kysyntä kasvaa. Siksi toiminnanharjoittajat 
valmistavat enemmän biopolttoaineita ja -nesteitä markkinoille”, 
Pekka Ripatti sanoo. 



 

  

Ripatti korostaa, etteivät uusi laki, eivätkä hänen vetämänsä ryhmän toimet tule 
raskauttamaan metsäalan byrokratiaa. ”Säännökset eivät ole uhka metsätaloudelle. 
Käytetyn raaka-aineen kestävyystarkastelu alkaa sen keräilypaikalta. Eli jos polttoainetta 
valmistava laitos käyttää sahanpurua, tarkastelu alkaa sahalta. Jos se käyttää metsähaketta, 
pitää raaka-aineen valmistus- ja hankintaketju pystyä osoittamaan kestäväksi.” 

PEFC-sertifiointijärjestelmä on yksi tapa, jolla tuotannon kestävyys voidaan osoittaa. Metsä-
lain mukaisten metsänkäyttöilmoitusten avulla voidaan puolestaan osoittaa, että raaka-
aineiden alkuperä on jäljitettävissä. Vapaaehtoisten sertifiointijärjestelmien mukainen 
toiminta raaka-aineen hankinnassa täyttää tärkeimmät kohdat kestävyyden kriteereistä,  
ja metsänkäyttöilmoitus sekä siihen liitettävät tiedot mahdollistavat raaka-aineiden 
jäljitettävyyden aina metsikkökuviolle saakka. 

Mitä hyötyä? 

Valmistetut biopolttoaineet ja -nesteet 
täyttävät kestävyyden kriteerit, kun niillä 
korvataan kasvihuonepäästöjä aiheuttavia 
fossiilisia polttoaineita, eikä niiden valmis-
tuksessa käytetä biologisesti moni-
muotoisilta alueilta peräisin olevia raaka-
aineita. Polttoaineiden käyttö ei myöskään 
saa aiheuttaa maankäytön muutoksia 
esimerkiksi runsaasti hiiltä sitovilla maa-
alueilla, eikä raaka-aineiden hankinta saa 
johtaa soiden kuivattamiseen.  

”Biologisesti monimuotoisista alueista 
aarniometsiä on Suomessa noin 19 000 
hehtaaria. Osa niistä on suojelualueilla”, 
havainnollistaa Ripatti kriteereitä. 
”Normaali metsätalouden harjoittaminen 
ei Suomessa johda maankäytön 
muutoksiin, eikä meillä tehdä 
metsätaloudessa uudisojituksia.” 

Biopolttoaineiden ja -nesteiden tuotannon kestävyyden osoittamisesta on Suomelle 
konkreettista hyötyä. Ripatin laskelmien mukaan uusiutuvan energian osuus energian 
loppukulutuksesta oli jo viime vuonna noin 37 prosenttia, kun tavoitteeksi on asetettu 
38 prosenttia.  

EU:ssa biopolttoaineet lasketaan mukaan uusiutuvan energian osuuteen kuitenkin vasta, 
kun niiden tuotantoa kuvaavat kestävyysjärjestelmät on laadittu ja hyväksytty. 
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Raaka-aineiden hankinnan kestävyyden osoittaminen 
ei ole ongelma suomalaisessa metsätaloudessa. Uusi 
lainsäädäntö ei aiheuta lisää työtaakkaa metsä-
hallinnolle eikä metsänomistajille, eikä sillä ole 
vaikutusta metsien käytön nykyisiin periaatteisiin. 


