Energiaturpeen tuotanto ja käyttö 2019

Turpeen polton päästöt n. 15 % Suomen kokonaispäästöistä
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>Turvetyöryhmä 2020 - 2021
Lähtökohta: HO: Energiaturpeen käytön puolittuminen vuoteen 2030.
>> Hallittu tuotannon ja käytön muutos.
Todellisuus: päästöoikeuden hinta 2012 – 2017 n. 5 e/tn. 2019 lopussa 25 e / tn ja
nouseva. Kaukolämpöyhtiöt katkaisevat ostosopimuksia. Yrittäjien riski toteutui.

Turvetyöryhmän esitykset 30.3. 2021:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-856-1
•

Yrittäjien tilanteen parantaminen
-poistuvien tuotantoalueiden hankinta
-tuotannosta luopumispaketti
-tuotantovälineiden romutuspalkkio
-uuden yrittäjyyden ja liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen

•
•
•
•
•
•
•

*

Huoltovarmuuden varmistaminen. Varastojen lisääminen
Seudulliset toimet työttömyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi
Turvesoiden jatkokäytön suunnittelu > MMM > Hiilestä kiinni –hankkeet
Turvetta korvaavan puun saatavuus > MMM/ KEMERA, Logistiikka
Kasvu- ja kuiviketurpeen tuotannon turvaaminen ja/tai uudet tuotteet
Uusien korkeamman jalostettujen tuotteiden TKI –ohjelma
Suoperiaatepäätöksen arviointi

* Yksityiskohtaisempi esitys luopumispaketiksi turvealan yrittäjien ja työntekijöiden tueksi Turvetyöryhmä II toukokuu 2021

* TEM Turvetyöryhmä 6.- 20.5. 2021
Ministeriöiden virkamiehistä koostunut työryhmä laati 20.5.2021 esityksen luopumispaketiksi
turvealan yrittäjien ja työntekijöiden tueksi. Esitys sisältää suunnitelman hallituksen päättämän 70
miljoonan euron (v. 2021: 60 M€ ja v. 2022: 10 M€) kohdentamisesta ja hallinnoinnista.
Valtiontukisääntöjen mukaisia toimia vaikeaa saada nopeasti hyväksyttyä. De minimis (200 000
e/3v/ yritys) mahdollinen.
Esitykset:
• Polttoturpeen varmuusvarastojen perustaminen
• Yrittäjien tukeminen uuden liiketoiminnan kehittämisessä
•

-Yritysten kehittämispalvelut ja –avustukset: asiantuntija-apu ja investoinnit
Romutus/kaluston poisto/siirtopalkkio

• Uudelleentyöllistymisen ja kouluttautumisen tuki
• Turvetuotantoalueiden jatkohyödyntäminen: Kattava kartoitus jatkokäytön vaihtoehdoista
• JTF –rahoitus -22 alkaen maakuntien suunnitelmien mukaan.
Lisäksi ryhmässä tarkasteltiin tuotannosta poistuvien maa-alueiden hankkiminen Metsähallitukselle
luonnonsuojelutarkoitukseen ja/tai liiketaloudellisiin tarkoituksiin sekä muita mahdollisia tukitoimia.

