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Hallitusohjelman tavoitteet 2030
• Lisätään päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä kestävästi niin,
että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosentin, ja omavaraisuus
yli 55 prosenttiin
• Puolitetaan tuontiöljyn kotimaan käyttö vuoteen 2030 mennessä
• Nostetaan liikenteen uusiutuvien biopolttoaineiden osuus 40
prosenttiin
ei siis 40 prosentin sekoitevelvoite!

Öljy- ja biopolttoaineala lähestyy tavoitteita
erityisesti liikenteen polttoaineiden
näkökulmasta

Tavoitteita tarkasteltava kokonaisvaltaisesti
• Sähkö- ja lämmityssektorilla enemmän vaihtoehtoja toteuttaa
uusiutuvan energian tavoitteet kuin liikenteessä
• Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen voimalaitoskäytössä
(maatalous; lanta ja peltobiomassa, kaatopaikat jne.)
• Liikenteessä vähemmän kustannustehokkaita vaihtoehtoja lisätä
uusiutuvaa, nestemäiset biopolttoaineet paras vaihtoehto
energiatehokkuuden lisäksi, koska yhteensopiva autokantaan ja
jakeluinfraan
• Liikenteen nestemäisten biopolttoaineiden raaka-aineet
harvemmassa
metsätähteet biojalostamoihin, koska korkea
jalostusaste ja uusia sivutuotteita
• Biomassan hyödyntäminen sähkön ja lämmön perustuotannossa on
jalostusarvoltaan matalinta, joten sitä ei pitäisi tukea/ohjata raakaaineen käyttöä tuilla

Biopolttoaineskenaarioita
• Laadittu alan velvoiteskenaarioita, joissa 40 %:n uusiutuvan
biopolttoaineiden velvoite täytetään: tuplalaskennalla, eituplalaskennalla, erillistäyttö, ristiintäyttö, E20-bensiinin kanssa,
ilman E20-bensiiniä
• Yhdistetty velvoiteskenaariot polttoaineiden eri
kysyntämalleihin”high-demand” ja ”low-demand” (talouden
kehitys), ”high diesel” ja ”low diesel” (henkilöautokannan
kehittyminen ja raskaan liikenteen kulutuksen vaihtelu)
• Tarkasteltu yhteensä 32 skenaariota!
• Ei huomioitu mahdollisia ”mustia hevosia tai mustia joutsenia(*”,
esim. kestävyyskriteerien lopputulemana
*) ”Musta hevonen” on sanonta, jolla tarkoitetaan esimerkiksi ennakolta arvaamatonta voittajaa.
”Musta joutsen” on erittäin epätodennäköinen tapahtuma, jolla on kolme luonteenomaista piirrettä:
se ei ole ennustettava, sillä on valtava vaikutus ja osaamme kehitellä sille jälkikäteen selityksen.

Biopolttoaineiden tarve eri skenaarioissa
vaihtelee suuresti lähtöoletuksista riippuen1/2
• Suurin tarve uusiutuville polttoaineille tuli skenaariossa, jossa bensiinin ja
dieselin velvoite on täytettävä molemmissa erikseen, E20-laatu on
markkinoilla, eikä käytössä ole nk. ”tuplalaskentaa”. Tässä
kysyntäskenaario oli korkean kysynnän kasvulla sekä korkealla dieselin
osuudella
• Tämän skenaarion biokomponenttien kokonaistarve on 2 096 000 m 3
jakautuen:
Etanoli 233 000 m3
ETBE 31 000 m3
Biobensiini (drop-in) 310 000 m3
HVO 1 467 000 m3
FAME 55 000 m3

Biopolttoaineiden tarve eri skenaarioissa
vaihtelee suuresti lähtöoletuksista riippuen 2/2
• Pienin tarve uusiutuville polttoaineille tuli skenaariossa, jossa bensiinin
ja dieselin velvoite voidaan täyttää nykyisen mallin mukaisesti
toistensa kanssa ”ristiin”, käytössä ei ollut E20-bensiinilaatua ja
uusiutuvien tuotteiden tuplalaskenta on käytössä, kuten nykyisin.
Tässä kysyntäskenaario oli matalan kysynnän kasvulla sekä matalalla
dieselin osuudella
• Tämän skenaarion biokomponenttien kokonaistarve on 772 000 m 3
jakautuen:
Etanoli 101 000 m3
ETBE 14 000 m3
HVO 621 000 m3
FAME 36 000 m3

Biopolttoainetuotannon raaka-aineista
• Käytännössä 40 %:n uusiutuvan energian tavoite liikenteessä
tarkoittaa biopolttoainetuotannon moninkertaistamista vuoteen 2030
• Raaka-ainepohjan varmistaminen avainasemassa: biomassan
kestävyyskriteereiden käsittelyssä suomalaisilla silmät, korvat ja suu
auki! Kotimaisia bioenergiavaroja pystyttävä hyödyntämään
kustannustehokkaasti vastaisuudessakin
• Luken arviot kestävistä hakkuumääristä
alkutuotannosta
huolehtiminen, sekä miten puu saadaan metsästä liikkeelle?
• Tasapuolinen ja teknologianeutraali kilpailu uusiutuvan energian
vaihtoehtojen kesken
johtaa monipuoliseen energiapalettiin,
pienentää tuontienergiariippuvuutta, parantaa kansantaloutta,
pienentää hiilidioksidipäästöjä
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