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Vapo tänään

• Toimintamaat: Suomi, Ruotsi,
Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua,
Puola, Espanja

• Suomen valtio omistaa emoyhtiö
Vapo Oy:n osakkeista 50,1 % ja
Suomen Energiavarat Oy 49,9 %.

• Vapo-konsernin liikevaihto
tilikaudelta 1.1.2013-30.4.2014 oli
847,4 miljoonaa euroa ja yritys
työllisti keskimäärin 1 091
henkilöä.

Turvetuotteet;
264,2

Puupolttoaineet;
182,1Lämpö ja

sähkö; 143,9

Kekkilä-
konserni; 125,7

Vapo Timber;
179,7

Muut; 13,4

Liikevaihto 1.1.2013-30.4.2014



Energian lähteet 2012 (sähkön- ja lämmöntuotanto)
=> Puu, turve ja vesi 33 %
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Kotimaisen
energian
lähteet



Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön
tuotantoon käytetyt polttoaineet



Puupolttoaineiden käyttö jakeittain
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• Kotimaisen energian
lisäysmahdollisuudet
etelässä, mutta raaka-
aineet Keski- ja Pohjois-
Suomessa.

• Puun käyttöä on lisättävä,
korvataanko edelleen lisää
turvetta vaiko
tuontipolttoaineita?

Kysynnän ja tarjonnan kehittymisen
skenaario 2020 metsähakkeelle
(Pöyry)



Turvemaiden
maankäyttö-muodot
pinta-alan suhteessa
(Lähde: GTK, K. Virtanen)

1.4.2014



Tuotannosta poistuu pinta-alaa jatkuvasti
enemmän kuin uutta alaa saadaan tilalle
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Turvetuotantoalueen hankkiminen ja ottaminen
käyttöön kestää jopa 15-20 vuotta
Luvitusprosessi itsessään kestää 4-12 vuotta

Varannon
Arviointi,
Maan osto
tai vuokraus

Tutkimukset
ja suunnittelu:
Maastonmittaus;
Tuotanto- ja vesien-
suojelusuunnitelma;
Lupahakemuksen
laatiminen

Riittävä suokokonaisuus
ja todettu turpeen tarve:
Luvitusprosessi alkaa

Sisältää
luontoarvo-
selvitykset

Ympäristöluvan
käsittely alue-
hallintovirastossa (AVI)

Valitukset AVI:n
ympäristölupa-
päätökseen;
Toteutuu nykyisin
lähes aina

Lainvoimainen
ympäristölupa-
päätös

Jos lupa myönnetty,
kuntoonpano alkaa

Tuotantoalueen hankkiminen, luvitus ja kuntoonpano kestää jopa 15–20 vuotta

Luvan valmistelu ja käsittely 4 – 9 v, lisäksi mahd. YVA-prosessi 2-3 v

Vaasan
Hallinto-
oikeus

3–15 v 1-2 v 1-3 v 1-2 v 1-2 v 1-4 v

( YVA 2-3 v )

YVA eli ympäristövaikutusten
arviointi yli 150 ha kohteille,
(varsin harvoin on tämän
kokoluokan hankkeita)

Korkein
oikeus





Turvevero

• Muutos edellyttää metsäteollisuuden puun raaka-aineen saannin
turvaamisesta huolehtimista. Kuitupuu ei saa täysin ohjautua polttoon.

• Ei suurta vaikutusta vuodelle 2015?
• Palaturpeen käyttö pienlaitoksissa kilpailukykyisemmäksi?
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Vuosi Turvevero Sähkön tuotannon tuki
(nykyisellä päästöoikeuden

hinnalla, n. 7 € /t)
2014 4,9 € / MWh 13,13 € / MWh

2015 3,4 € / MWh n. 15,9 € / MWh

2016 1,9 € / MWh n. 18 € / MWh



Puupolttoaineiden käyttö Suomessa

12 Lähde: METLA



Kotimaiset polttoaineet tukevat toisiaan



Turvetuotanto parantamaan vesistöjen tilaa

Vuodesta 2016 lähtien uuden
turvetuotantosuon kiintoaine- ja
humuskuormitus on pienempi kuin
saman suon lähtötilanteessa
ennen turvetuotantoa.
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Kiitos !
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Kuvassa kuivatusvesiä
puhdistavaa pinta-

valutuskenttää

Kiitos !


