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TTIP neuvottelut: Tärkkelysteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen

USA:n tärkkelysteollisuuden tuotantomäärä on noin kolme kertaa suurempi kuin EU:n vastaavan
teollisuuden ja tuotantolaitosten keskikoko on yli seitsemänkertainen EU:n laitoksiin nähden.
Pääraaka-aineena on lähes yksinomaan maissi kun se Euroopassa on yleisimmin vehnä, maissi tai
peruna. Suomessa tärkkelystä valmistaa yksi iso ohraan perustuva tuotantolaitos ja kolme
perunatärkkelystä tuottavaa laitosta.
Viljapohjaisen tärkkelyksen tuotanto kytkeytyy etanolituotantoon, koska niitä valmistetaan yleensä
samoissa laitoksissa ja lopputuotteiden jakautumista voidaan pienin investoinnein muuttaa. USA:ssa
myös erilaiset siirapit ovat yleinen lopputuote.
Etenkin USA:n maissipohjainen bioetanolituotanto on voimakkaasti tuettua sikäläisen
polttoaineomavaraisuuden nostamiseksi. Yllä mainitun kytkennän ansiosta myös tärkkelyksen
tuotanto hyötyy samoista tuista. Jatkossa USA:n polttoaine-etanolille välinen ohjattu tuki saattaa
laskea etenkin sikäläisen liuskekaasutuotannon kasvaessa, ja tämän on ennakoitu lisäävän
etanolilaitosten tärkkelystuotantoa. EU:n kannalta syntyy selvä uhka tärkkelyksen halpamyynnille
vientimaihin. Eurooppaan kohdistuessaan seurauksena olisi koko tärkkelysalan
toimintamahdollisuuksien vaarantuminen täällä.
Merkille pantavaa on että USA:n tuotantolaitokset ovat saaneet merkittävää tukea sekä
investointivaiheessa että myöhemmin. Täten kilpailuedellytykset eivät ole normaalit. Lisäksi EU:n
tuotantolaitoksille on sokeripolitiikan kytkentöjen takia asetettu rajoitteita, ja biopolttoainetuki on
EU:ssa suuntautunut enemmän öljykasvipohjaisiin dieseltuotteisiin. Euroopan tuotantoa rasittavat
myös huomattavasti USA:ta korkeammat energiakustannukset.
Yllä viitattuihin perusteisiin vedoten Tärkkelysteollisuusyhdistys edellyttää että tärkkelystuotteet
sekä niiden sivutuotteet eivät tule lukeutumaan TTIP neuvotteluissa sovittaviin
vapaakauppatuotteisiin
Suomessa tärkkelystuotantoketju on merkittävä tuotannonala jonka säilyminen on tärkeää
teollisuuden omille investoinneille ja työpaikoille sekä myös maataloudelle. Tärkkelysteollisuuden
sivutuotteet ovat myös merkittävä rehuvalkuaisen lähde. Kotimainen tärkkelystuotanto ja
tuotekehitys luo innovaatiomahdollisuuksia myös paperi- ja elintarviketeollisuudelle.

Tärkkelysteollisuus tuottaa Suomessa noin 60 000 t/v ohratärkkelystä sekä n. 45 000 t/v
perunatärkkelystä. Tuotantoon käytetään n. 25 000 hehtaarin ohrasato ja 6 000 hehtaarin
perunasato. Suorat ja kerrannaiset työllisyysvaikutukset ovat huomattavat ja aluetaloudellinen
merkitys suuri.
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