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Puun ja turpeen käyttäminen voi tuoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, vähentää tuontienergian
kulutusta miljardeilla euroilla vuodessa sekä parantaa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Mekin istumme öljylähteen päällä
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eillä on suuri, Norjan
öljyyn verrattavissa
oleva energiareservi
turpeessa ja puussa.
Käyttäkäämme sitä ylpeästi oman
maamme hyväksi.
Jos haluamme, kotimainen energia voi tuoda jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, vähentää
tuontienergian vuosittaista kulutusta miljardeilla euroilla ja lisätä samalla energiaomavaraisuuttamme ja huoltovarmuuttamme.
Norjan öljyvarat ovat nostaneet
maan taloudellisesti maailman huipulle. Öljyrahaston kautta jokainen
norjalainen on kruunumiljonääri.
Sanoisiko joku norjalaisille, että
teidän olisi parasta lopettaa öljyntuotantonne, koska öljy on fossiilisena polttoaineena uusiutumaton
luonnonvara?
Ei varmasti. Jokaisen maan tulee
käyttää resurssinsa omien kansalaistensa hyväksi.
GEoloGIan tutkimuskeskuksen

(GTK) mukaan Suomen turvevarojen energiasisältö on noin 13 000
terawattituntia (TWh). Tämä vastaa yli 30 vuoden kokonaisenergiankulutusta Suomessa.
Suomen turvevarat ovat kaksinkertaiset Pohjanmeren tunnettuihin öljyvaroihin verrattuna, kaksi kolmasosaa Norjan tunnetuista öljyvaroista
Maamme on eurooppalaisittain
rikas: EU-alueen suo- ja turvemaista noin 9/10 sijaitsee Suomessa,
Ruotsissa ja Virossa. Me istumme
öljylähteen päällä.
Suomen teollinen tuotanto ja
vienti sakkaavat. Nykytilanteessa
niiden lisääminen on haasteellista. Tuonnin merkittävä vähentäminen on paljon yksinkertaisempaa.
Koko Suomen energiataseesta noin 70 prosenttia tulee ul-

Ja kolmanneksi, parantaaksemme EU-maiden alhaisimmasta päästä olevaa huoltovarmuuttamme, mikä on huolestuttanut
kansalaisia muun muassa Ukrainan tapahtumien johdosta.
TurvETuoTannon piirissä on nyt

SuomalaiSten aarre? Norjalla on runsaat öljyvaransa, Suomella on öljyyn verrattava energiareservi: turve.
Turpeen käyttöä poltoaineena pitäisi kirjoittajan mielestä lisätä reilusti.

komailta. Tuontienergiasta noin
80 prosenttia on venäläistä kivihiiltä, maakaasua, öljyä, sähköä ja
ydinpolttoainetta. Tuontienergia
maksaa Suomelle nettona vuodesta riippuen noin 8 miljardia euroa.
On sulaa hulluutta olla käyttämättä kotimaisia lähipolttoaineita, kuten puuta ja turvetta, joita
meillä on riittävästi omasta takaa.
Ja tuoda samalla maahan fossiilisia polttoaineita.
Voisimme korvata jopa yli puolet nettotuontienergiastamme kotimaisilla vaihtoehdoilla.
KoTIMaISIlla energiaratkaisuilla

(puu, turve) voimme edistää myös
oman kunnan ja maakunnan elinvoimaisuutta.
Lempäälän energiantuotannossa säästetään jopa yli 50 prosenttia jokaista megawattia kohti, joka tuotetaan nykyään maakaasun

sijaan kotimaisilla polttoaineilla.
Vesilahden kunta säästää rahallisesti noin 20–25 prosenttia siirryttyään vuodesta 2003 alkaen lämmöntuotannossaan kevyestä polttoöljystä hakkeeseen.

Jokaisen maan
tulee käyttää
resurssinsa omien
kansalaistensa hyväksi.
Yli puolet tuontienergiasta voitaisiin
korvata kotimaisilla
vaihtoehdoilla.
Kun noin 300 000 litraa kevyttä polttoöljyä korvataan hakkeella, niin koko rahamäärä jää kiertä-

mään kuntaan paikallisesti. Terveyskeskus, vanhainkoti, koulu ja
päiväkoti lämpiävät nyt uusiutuvalla kotimaisella lähienergialla.
Kasvihuoneiden lämmityksessä
on siirrytty jo vuodesta 1973 lähtien öljystä ja maakaasusta kohti kotimaisia energiamuotoja, haketta,
turvetta ja pellettiä. Joissakin tapauksissa energiakustannukset ovat
jopa puolittuneet.
Tarvitsemme kansallisesta energiapolitiikasta selvän ja pitkäjänteisen näkemyksen, joka suosii kotimaista energiaa – kolmesta syystä. Ensiksi, että saisimme työttömille työpaikkoja. Turpeen ja energiapuun hinnasta noin puolet on
suomalaista työtä.
Toiseksi, että estäisimme rahan karkaamisen ulkomaille, eli
pitäisimme sen mieluummin kiertämässä ja elävöittämässä omaa
kansantalouttamme.

vain noin 0,7 prosenttia turvemaiden pinta-alasta.
Jos nostaisimme turpeen nykyisen tuotannon 5–6-kertaiseksi, tuloksena olisi jopa 30 000 työpaikkaa miehille ja naisille alueilla, joilla muuta työtä ei useinkaan ole helposti löydettävissä.
Kauppataseemme paranisi samalla arviolta 4 miljardilla eurolla vuodessa. Eli 25 vuoden aikana
muodostuisi kansantalouteen säästöä noin 100 miljardia euroa, mikä vastaa tämänhetkistä valtionvelkaamme.
Samana aikana turvetuotannon
piirin tulisi kuitenkin ainoastaan
noin 5 prosenttia Suomen koko
suo- ja turvealasta.
Kestävän kehityksen mukaisesti
tuotantoon otettaisiin vain luonnontilaltaan muuttuneita, pääasiassa metsäojitettuja turvemaita, ei
lainkaan luonnonsoita tai avosoita.
EMME voI Enää jatkaa vanhalla

mallilla ja toivoa että lopputulos
olisi erilainen.
Leikkausten tie on tuhon tie.
Kansanedustajien puoluekannasta riippumatta on aika tehdä ratkaisuja, jotka takaavat elämisen
mahdollisuudet myös jälkipolville.
Tulevilla lainsäätäjillä on mahdollisuus tehdä jotakin suurta
oman maansa hyväksi.
Uskon, että he ovat halukkaita
sen tekemään.
Kirjoittaja on tamperelainen
kaupunginvaltuutettu (ps).

a KesKustele
Voiko turve pelastaa talouden ja
työpaikat? Kommentoi: aamulehti.fi
Kirjoita Jatkot-palstalle: nakokulma@aamulehti.fi
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duskunnan jo siunaama
valtion viinatehtaan Altian myyminen palannee hallitusneuvotteluihin. Ainakin vaalivoittajaksi ennakoitu keskusta vastustaa hanketta. Altia on iso asiakas viljelijöille.
Myymistä kannattavatkin puolueet haikailevat kotimaista ostajaa

voidakseen turvata, että tuotanto
pysyy Suomessa.
Poikkeusehdot kuitenkin rokottavat hintaa. Omistajaohjauksesta vastaava virkamies Eero
Heliövaara suositteleekin Altian
viemistä pörssiin, jossa yhtiöistä
voi saada parhaan hinnan ajoituksen osuessa.
Nyt olosuhteet ovat poikkeuksellisen hyvät.
EuroaluEEn pörSSIT rykäisivät

hurjasti EKP:n julkistettua valtion velkojen osto-ohjelmansa,
koska alerahaa virtaa markkinoille. Helsingin pörssi on kavunnut
parikymmentä prosenttia kahdes-

sa kuukaudessa.
Yhdysvaltojen keskuspankki Fed
lähti jo kuusi vuotta sitten vastaavaan elvytykseen, josta se vasta hiljan luopui talouden ja työllisyyden vahvistuttua riittävästi. Korkoja Fed ei ole vieläkään nostanut.
Euroalueella on edessä sama
prosessi. Keskuspankkirieha kestää ainakin puolitoista vuotta, deflaatiouhan jatkuessa kauemmin.
Korot ovat pudonneet kaikkien
aikojen pohjiin EKP:n tavoitteen
mukaisesti. Kun velkakirjat ja talletukset eivät tuota mitään, raha
sijoitetaan osakkeisiin.
Tuloskuntoisista ja etenkin hyvistä osinkoyhtiöistä maksetaan

maltaita. Osakkeiden arvostuskertoimet ovat katossa. Tällaisena aikana yhtiö kannattaa viedä
pörssiin.
onnISTunuT lISTauTuMInEn vaa-

tisi Altian heikon kannattavuuden
kohentumista, mutta se on järkevän kaupan ehto joka tapauksessa.
Historiasta ei kukaan maksa.
Raskaasti tappiollinen Anttila
vaihtoi omistajaa liki ilmaiseksi.
Samoin käy Talvivaaralle.
Ilman ihmettä listautumisella ei
ole edes kiire. Yhdysvalloissa pörssit nousivat yhtä putkea koko rahaelvytyksen ajan eli kuusi vuotta.
Listautuminen jättäisi omistus-

pohjan kotimaisuusasteen avoimeksi, mutta aika varmasti Altiasta tulisi rakas kansanosake. Suomalaisilla on harvoja tuotteita kohtaan yhtä voimakas tunneside.
Kossua ja Jallua korkatessa siivu hinnasta palaisi omaan kukkaroon. Altiaa livahtaisi omaankin
salkkuuni ihan fiilispohjalta, niin
järkisijoittaja kuin olenkin.
Listautumisessa valtio voisi pysyä vähemmistöosakkaana, mikä
tuskin onnistuu yksittäisen ostajan kohdalla. Altia istuisi hyvin valtion osakesalkkuun.
Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

