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Biopolttoaineilla on tärkeä rooli tulevaisuuden energiahuollossa. Biopolttoaineiden käyttöä 

pyritäänkin lisäämään monin keinoin. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet ovat jo 

olleet aikansa markkinoilla ja toisen sukupolven polttoaineet ovat saapumassa 

markkinoille. 

 

Tässä työssä tutkitaan eri biopolttoaine vaihtoehtoja ensimmäisestä toiseen sukupolveen 

sekä tutkitaan niiden käytön ongelmia. 

 

Biopolttoaineiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikoina, jonka myötä 

on tullut esiin monia ongelmia. Ongelmia aiheuttavat niin ilmastolliset, taloudelliset, 

teknologiset kuin valtapoliittiset asiat. 
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Biofuels have an important role in future energy supply. There are aims to raise the use of 

biofuels. First generation biofuels have already been on the market for some time and the 

second-generation fuels are about to enter the market. 

 

This paper investigates various biofuel options from the first to the second generation and 

explores the usage problems. 

 

The use of biofuels has increased significantly in the recent years and the usage has 

brought up many problems. Problems are caused by the climatic, economic, technological 

and political powers. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 
Anaerobinen eliö eli anaerobi on bakteeri tai mikrobi, joka ei käytä kasvaessaan happea. 
 
Barreli (bbl) on mittayksikkö joka öljyn kohdalla on noin 159 litraa. 
 
BTL eli Biomass-to-liquid. 
 
Biobutanoli on biomassasta tuotettu butanoli. 
 
Biodiesel on kasviöljystä, eläinrasvasta, kierrätysrasvasta tai biomassasta tuotettu 
dieselpolttoaine. 
 
Bio-ETBE eli etyyli-tertiääri-butyylieetteri on bensiinin lisäaineena käytettävä 
korkeaoktaavinenoksygenaatti, joka on valmistettu bioetanolista. 
 
Bioetanoli on biomassasta, kasvien sokereista tai tärkkelyksestä valmistettu biopolttoaine. 
 
Biokaasu on biomassasta kaasuttamalla tai mädättämällä valmistettu kaasu. 
 
Biomassa on biohajoavaa materiaalia tuotteista, jätteistä tai jäänteistä, jotka syntyvät 
teollisuudesta tai luonnosta. 
 
Bio-MTBE eli metyyli-tertiääri-butyylieetteri, käytetään polttoaineen lisäaineena. 
 
Biopolttoaine on nestemäinen tai kaasumainen liikenne polttoaine, joka on valmistettu 
biomassasta. 
 
Biosynteesikaasu on biomassasta valmistettu biokaasu, joka vaatii jatkokäsittelyä. 
 
Biovety on biomassasta valmistettua vetyä. 
 
Eksoentsyymi on solun ulkopuolella toimiva entsyymi, jota solut tuottavat. 
 
ELY- keskus eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
 
Entsyymi on biologinen katalyytti eli nopeuttaa kemiallista reaktiota. 
 
Etanoli eli etyylialkoholi on väritön, tulenarka ja antiseptinen neste. 
 
Euroopan unioni (EU) on 28 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja 
poliittinen liitto. 
 
FAME eli metyyliesteri on ensimmäisen sukupolven biodiesel. 
 
Fermentointi on prosessi, jossa hajotetaan orgaanin materiaali hiivalla tai bakteereilla. 
 

 
 
 



 
 

Fischer-Tropsch biodiesel on Fischer-Tropsch-prosessilla valmistettua BTL-dieseliä. 
 
Fossiilinen polttoaine on polttoaine joka on syntynyt muinaisten eliöiden fossiloituessa. 
 
Horisontti 2020 on EU:n puiteohjelma tutkimus- ja innovointihankkeiden rahoittamiseksi. 
 
Hydrolyysi on kemiallinen reaktio, jossa yhdiste hajoaa vettä lisättäessä takaisin 
lähtöaineikseen. 
 
IEA(International Energy Agency) eli Kansainvälinen energiajärjestö 
 
Kaasutus on prosessi, jossa kiinteä polttoaine muutetaan kaasuksi. 
 
Kasviöljy on öljykasveista saatu biomassa, josta voidaan tuottaa biopolttoainetta. 
 
Lignoselluloosa on biomassaa, joka koostuu selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. 
 
Liuskeöljy on öljyliuskeen sisältämästä kerogeenistä saatavaa raakaöljyä. 
 
Lämpöarvo ilmaisee aineen täydellisessä palamisessa kehittyvän lämpöenergiamäärän 
aineen massayksikköä kohde. 
 
Maakaasu on kaasumainen fossiilinen polttoaine joka koostuu pääasiassa metaanista. 
 
Monomeeri on pieni molekyyli, joka voi yhdistyä toisiinsa kemiallisesti, muodostaen 
oligomeereja tai polymeereja. 
 
Mäntyöljy on sulfaattisellutehtaasta saatava sivutuote. 
 
OECD(Organisation for EconomicCooperation and Development) on taloudellisen ja 
yhteistyön ja kehityksen järjestö 
 
Oligomeeri koostuu yleensä kymmenestä monomeeristä. Oligomeereja voidaan valmistaa 
joko monomeereja yhdistämällä tai erottamalla maaöljystä. 
 
Pyrolyysi on materiaalin muuttamista toiseen muotoon yleensä pelkästään pelkkää lämpöä 
käyttäen. 
 
Raakaöljy on fossiilinen polttoaine 
 
Synteettiset biopolttoaineet on biopolttoaineita jotka on muunnettu toisen olomuodon 
omanneesta biopolttoaineesta. 
 
Uusiutuva energia on energiaa, joka on tuotettu uusiutuvista raaka-aineista tai joita ei 
voida kuluttaa loppuun. 
 
Vety on kemiallinen aine, jota voidaan korkean energian pitoisuuden vuoksi käyttää 
polttoaineena.

 
 
 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Maa%C3%B6ljy
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1 JOHDANTO 

 

Maailman biopolttoaineiden tuotanto kasvaa vuosittain. Aiemmin tärkeimmät ja suurimmat 

tuottajamaat ovat olleet Brasilia ja Yhdysvallat. Kuitenkin viime vuosina Euroopassa ja 

Aasiassa on alettu tuottaa kasvavassa määrin biopolttoaineita. Biopolttoaineiden osuus 

käytetyistä polttoaineista on kuitenkin vielä hyvin marginaalinen verrattuna fossiilisten 

polttoaineiden käyttöön. Käytön kasvaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon myös 

biopolttoaineiden käytöstä ja tuotannosta aiheutuvat ongelmat. Tämän diplomityön 

tarkoituksena onkin tutkia olemassa olevia ongelmia. 

 

Työn kirjallisuusosuudessa käydään tiivistetysti läpi 1. ja 2. sukupolven biopolttoaineet 

sekä niiden tuotantolaitokset Suomessa. Toisessa osuudessa pureudutaan biopolttoaineita 

koskeviin taloudellisiin, teknologisiin ja sääntelyn tuomiin ongelmiin. 
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1.1 Tausta 

 
Biopolttoaineiden käytön lisäämisen taustalla on moninaisia syitä. Pelko raakaöljyn 

loppumisesta tulevaisuudessa, jolloin valmistaudutaan öljyn jälkeiseen aikaan. Monilla 

valtioilla on myös omia poliittisia intressejä turvata polttoaineomavaraisuutta ja 

riippuvuutta öljystä. Lisäksi monet maat ovat asettaneet tavoitteekseen laskea 

kasvihuonepäästöjä tulevaisuudessa.  Liikenne on merkittävä kasvihuonepäästöjen 

aiheuttaja maailmassa. Maailman polttoaineen kulutus on kasvussa etenkin kehittyvien 

maiden ja talouksien talouskasvun myötä. Tästä johtuen liikenteen ja moottoriajoneuvojen 

määrä on lisääntynyt huomattavasti ja jatkaa kasvuaan. Fossiilisten polttoaineiden käytön 

lisääntymistä pyritäänkin hillitsemään biopolttoaineilla. Kuvasta 1. on nähtävissä ennuste 

henkilöautojen määrästä tulevaisuudessa. 

 

 
Kuva 1. Henkilöautojen määrä tulevaisuudessa.[1] 
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1.1.1 EU-alueen kehitys ja tavoitteet 
 

Euroopan unioni asetti vuosituhannen alkupuolella tavoitteeksi lisätä biopolttoaineiden 

käyttöä liikenteessä vuoden 2005 kahdesta prosentista vuoteen 2010 mennessä 5,75 

prosenttiin. Tavoitetta varten valmisteltiin direktiivi, joka edistäisi biopolttoaineen käyttöä 

liikenteessä (Directive 2003/30/EC). Vuonna 2009 asetettiin uusi tavoite direktiivin 

muodossa (Directive 2009/28/EC). Tällöin tavoitteeksi asetettiin nostaa biopolttoaineiden 

osuus 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Biopolttoainetuotanto Euroopassa on 

lisääntynyt huomattavasti 2000-luvun alusta. Tärkeimpänä syynä tähän voidaan pitää 

lainsäädäntöä ja tukijärjestelmiä. Kuvasta 2. on nähtävissä Euroopan unionin 

biopolttoaineiden kulutuksen kehitys vuodesta 2002 vuoteen 2013.[2][3][4] 

 

 
Kuva 2. Euroopan unionin biopolttoaineiden kulutuksen kehitys, (*arvio) [5] 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on antaa lukijalle riittävän hyvä kuva ensimmäisen ja toisen sukupolven 

biopolttoaineista sekä niiden ominaisuuksista, käyttömahdollisuuksista ja lopuksi 

ongelmista. Lisäksi tässä työssä käydään läpi Euroopan unionissa tehtyjä päätöksiä 

biopolttoaineen käytön lisäämiseksi. Työssä käsitellään myös biopolttoaineiden käytön 

lisäämistä hidastavia toimia ja esteitä. 

 

Työssä ei paneuduta syvemmin ilmaston muutokseen tai biopolttoaineiden luonnolle 

aiheuttamineen ongelmiin. 
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2 BIOPOLTTOAINEET 

 

Tällä hetkellä tehdään maailmanlaajuisesti töitä ja tutkimuksia kehittää biopolttoaineita, 

joilla voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita. Euroopan unioni on asettanut tavoitteita 

kasvattaa biopolttoaineiden osuus vuoteen 2020 mennessä 10 prosenttiin. Biopolttoaineet 

voidaan jakaa ensimmäisen ja toisen sukupolven polttoaineisiin. [6] 

 

Kuvasta 3. nähdään kuinka suuri fossiilisten polttoaineiden osuus on vielä tällä hetkellä 

maailman kokonaiskulutuksesta. Biopolttoaineiden osuus on kuitenkin kasvussa.  

 

 
Kuva 3. Maailman polttoaine tuotanto kokonaisuudessaan.[7] 
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2.1 Ensimmäinen sukupolvi 

 

Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden valmistamiseen käytetään yleensä tuotteita, 

jotka sopisivat myös elintarvikkeiksi, joka usein voi olla eettisesti kyseenalaista. 

Esimerkkeinä voidaan käyttää sokeriruokoa, maissia, perunaa sekä rypsiä ja rapsia. Näistä 

saadaan jalostamalla etanolia ja rasvahappometyyliesteriä. Näistä on myös mahdollista 

valmistaa biokaasua fermentoimalla. [6] 

 

2.1.1 Bioetanoli 
 

Biopolttoaineeksi bioetanolia valmistetaan viljatuotteista. Käytännössä mikä tahansa 

tärkkelys tai sokeripitoinen kasvi käy myös. Biohajoavat jätteet ovat myös mahdollisia 

raaka-aineita. Bioetanolin valmistus sokeripitoisia kasveista tapahtuu fermentointia 

käyttäen. Käytettäessä tärkkelyspitoisia kasveja tarvitaan hydrolysointivaihe (hydrolyysi) 

ennen fermentointia. Hydrolyysissä tärkkelys tai muu käytettävä raaka-aine sekoitetaan 

veteen ja kuumennetaan. Kuumennuksen aikana seokseen lisätään entsyymejä, jotka 

rikkovat kemiallisia sidoksia. Fermentoinnissa seoksen sokerit muutetaan etanoliksi 

hiivojen avulla. Syntynyt seos tislataan, jolloin saadaan bioetanolia. Bioetanolin 

tuotantoprosessi on esitetty kuvassa 4. [6][9] 

 

Kaavassa 1. on esitettynä fermentoinnissa tapahtuva kemiallinen reaktio. 

(𝐶𝐶6𝐻𝐻10𝑂𝑂5)𝑛𝑛 + 𝑛𝑛𝐻𝐻2𝑂𝑂 ⇄  𝑛𝑛𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6𝑛𝑛𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6 ⇄ 2𝑛𝑛𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂𝐻𝐻 + 2𝑛𝑛𝐶𝐶𝑂𝑂2 (1) 

 

 
Kuva 4. Bioetanolin tuotantoprosessi. 
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Ensimmäisen sukupolven bioetanoli on tuotantomääriltään merkittävin biopolttoaine. Sen 

suurimmat tuottajat ovat Yhdysvallat ja Brasilia. Yhdysvallat tuottaa suurimman osan 

bioetanolista maissista ja Brasilia sokeriruo’osta. Koko maailman bioetanolin 

kokonaistuotanto tulee vuonna 2014 olemaan lähes 120 miljardia litraa. Euroopan unionin 

alueella bioetanolituotanto oli vuonna 2013 noin 8-10 miljardia litraa. [10] 

 

2.1.2 Kasviöljyt 
 

Kasviöljystä valmistettava biopolttoaine on ympäristöystävällisempää kuin tavallinen 

fossiilinen dieselpolttoaine. Tähän syynä on, että CO2 kuormitus ei lisäänny, koska kasvi 

käyttää lähes saman verran hiilidioksidia kuin poltettaessa vapautuu.[8] 

 

Kasviöljy tuotetaan viljelemällä öljykasveja, kuten kevätrypsejä, rapsia, syysrapsia, 

sinappia, pellavaa, camelinaa, auringonkukkaa, soija- sekä palmuöljyjä.  Öljyjä voidaan 

käyttää sellaisenaankin polttimissa, mutta ajoneuvokäyttöön kasviöljyt tulee kuitenkin 

esteröidä tai esilämmittää erillisellä laitteistolla. Käsittelemättömän öljyn syttymispiste on 

300 ºC ja esteröidyn öljyn 120 – 180 ºC , kun taas tavallisen dieselpolttoaineen 

syttymispiste on 60 ºC . Kasviöljyn viskositeetissa on kylmänä huomattava ero, joka 

kapenee öljyn lämmetessä.[11] 

 

Yleisimmin käytetty menetelmä rapsiöljyn mukauttamiseksi perinteisen dieselmoottorin 

polttoaineeksi on transesteröinti rypsimetyyliesteriksi (RME). Tässä prosessissa rapsiöljyn 

triglyseridit muutetaan katalyyttien avulla monoalkyyliestereiksi. Useimmissa tapauksissa 

transesteröintiin käytetään metanolia. Sivutuotteena saadaan glyserolia. Ennen tuotteen 

käyttöä polttoaineena tarvitaan glyserolin ja RME:n jatkokäsittelyä. Periaatteessa lähes 

kaikki kasviöljyt voidaan esteröidä. [11] 

 

2.1.3 Biodiesel 
 

Ensimmäisen sukupolven biodieseliä valmistetaan jäte- tai kasvirasvoista, öljystä sekä 

rypsistä ja rapsista. Biodieselin valmistus tapahtuu kuvan 5. Mukaisesti 

transesteröintimenetelmällä. [12] 
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Ominaisuuksiltaan biodiesel muistuttaa tavallista dieselöljyä, eikä sen käyttö vaadi 

polttomoottorilta merkittäviä muutoksia. Biodieseliä voidaan käyttää yksin tai erikseen. 

Biodieselissä on matalampi viskositeetti, jonka vuoksi se voitelee moottoria paremmin 

sekä se sisältää huomattavasti vähemmän rikkiä, joka heikentää polttoaineen 

voiteluominaisuuksia. Biodieseliä ei kuitenkaan suositella käytettäväksi vanhemmissa 

ajoneuvoissa, koska se on ominaisuuksiltaan heikko liuotin, joka saattaa hajottaa 

ajoneuvojen vanhat tiivisteet. [12] 

 

Biodiesel vähentää huomattavasti hiilimonoksidi-, hiilivety- sekä pienhiukkaspäästöjä. 

Biodiesel on käytännössä rikitöntä mutta se lisää typenoksidipäästöjä. Biodieseltuotanto 

Euroopan unionissa vuonna 2010 oli 10,8 miljardia litraa.[10] 

 

R1COOCH2CH(R2CHCOO)CH2COOR3 + 3CH3OH

⇄ OHCH2CHOHCH2OH + R1CO2CH3 + R2CO2CH3 + R3CO2CH3 (2) 

 

Kaavassa 2. on esitettynä kemikaalireaktio jolla biodieseliä tuotetaan. Reaktio lämpötila 

tulee olla yli 60 astetta. Perus biodieselprosessi tuottaa 1000 kilosta raaka-ainetta 946 kiloa 

metyyliesteriä, 89 kiloa glyserolia ja 23 kiloa rasvahappoja. 

 

 
Kuva 5. Biodieselin valmistusprosessi 

 

2.1.3.1 FAME (RME, SME, PME) 

 

Perinteinen biodiesel eli metyyliesteri, toiselta nimeltään FAME sopii käytettäväksi 

perinteisissä dieselmoottoreissa. Tällä hetkellä FAME on Euroopan tärkein biopolttoaine. 
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FAME:a voidaan käyttää dieselpolttoaineena sellaisenaan tai sitten osakomponenttina. 

Biodieselin laadulle on Euroopassa asetettu normi EN 14214. Normin vaatimukset ovat 

sellaiset, että ne täyttyvät vain suurella rypsiöljyosuudella. Kustannusten takia tuottajat 

kuitenkin pyrkivät käyttämään mahdollisimman paljon palmuöljyä.[14] 

 

Dieselpolttoaineeseen sekoitettuna FAME vähentää hiukkaspäästöjä merkittävästi, joka 

kuitenkin johtaa typenoksidien lisääntymiseen. FAME:n tilavuuspohjainen lämpöarvo on 

alempi kuin perinteisen dieselpolttoaineen, joka johtaa polttoaineen kulutukseen ja tehon 

laskuun. Lisäksi FAME sisältää 10 prosenttia happea, mikä heikentää polttoaineen 

varastoitavuutta. Euroopassa biodieselin osuus komponenttina on tyypillisesti 5-30 

prosenttia.[14] 

 

2.1.4 Biokaasu 
 

Biokaasua voidaan tuottaa käyttämällä biomassa biokaasureaktorissa hapettomassa tilassa 

kaikesta olemassa olevasta biomassasta. Valmistukseen sopivaa biomassaa ovat 

esimerkiksi puu, puujäte, viljakasvit, levät, vesikasvit, oljet, ruoho, eläinten lanta, 

kotitalouksien biojätteet sekä jätelietteet. [15]. 

 

Biokaasut voidaan jakaa kahteen ryhmään; mädättämällä valmistetut sekä kaatopaikalla 

valmistuvat kaasut. Mädättämössä valmistetun biokaasun metaanipitoisuus on yleensä 

korkeampi kuin kaatopaikkakaasun. Käytännössä mädättämökaasun koostumus vaihtelee 

käytetyn menetelmän ja mädätettävän materiaalin mukaan. Mädätettäessä kiinteitä 

bioperäisiä jätteitä ns. matalan kiintoainepitoisuuden mädätyksessä, eli kun mädätettävän 

lietteen kiintoainepitoisuus on pieni (8 – 10 %) ja vastaavasti vesipitoisuus suuri 

(prosessiin lisätään vettä), kaasun koostumus on tyypillisesti 55 % metaania (CH4) ja 45 % 

hiilidioksidia (CO2). Korkean kiintoainepitoisuuden mädätyksessä (kiintoainepitoisuus 22 

– 28 %) kaasun koostumus on tyypillisesti 50 % CH4 ja 50 % CO2. Mädätettäessä 

jätevesilietteitä syntyvän kaasunmetaanipitoisuus on 65 – 75 % ja hiilidioksidipitoisuus 25 

– 30 %. Kaasu sisältää myös pieniä määriä typpeä N2, vetyä H2 ja rikkivetyä H2S sekä 

vesihöyryä. Taulukossa 1 on esitetty biokaasun koostumuksia ja ominaisuuksia 
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syntypaikoittain. Kaatopaikka kaasun ominaisuuksiin vaikuttaa kaatopaikan ikä ja kaasua 

kerätessä pitoisuudet voivat vaihdella paljon lyhyenkin ajan sisällä [16] 

 

Taulukko 1. Biokaasun koostumuksia ja ominaisuuksia syntypaikoittain [17] 

Aine Kaatopaikkakaasu Vedenpuhdistamo Biokaasureaktori Maakaasu 

Metaani, CH4 45–65 % 55–65 % 55–75 % 97,8–98,5 % 

Hiilidioksidi, 

CO2 
35–45 % 35–45 % 25–45 % 0,03–0,04 % 

Typpi, N2 5–20 % 0–1 % 1–5 % 0,74 – 0,85 % 

Happi, O2 0–10% 0–1 % 0–1 % 0,00 – 0,02 % 

Rikkivety,H2S 
0–1000 mg/m3 

 

0-5 mg/m3 

0-1600mg/m3 

 

0-50 mg/m3 

100–10000 

mg/m3 

 

0-100 mg/m3 

0-200 mg/m3 

 

0-50 mg/m3 

100–10000 

mg/m3 

 

0-100 mg/m3 

0-200 mg/m3 

 

0-50 mg/m3 

Olematon 

 

Olematon 

Olematon 

 

Olematon 

Ammoniakki 

Halogenoidut 

hiilivedyt yht. 

Siloksaanit 

Kosteus On On On Olematon 

Arvioitu 

lämpöarvo  
15-23MJ/m3 19-23MJ/m3 19-27MJ/m3 36MJ/m3 

 

Biokaasun sisältämä metaani on voimakas kasvihuonekaasu joten tämän vuoksi sen pääsy 

ilmakehään pyritään estämään. Metaani otetaan yleensä talteen ja poltetaan. Metaani 

voidaan myös jalostaa polttoaineeksi. 

 

2.1.5 Bio-ETBE 
 

ETBE (etyyli-tertiääri-butyylieetteri) on bensiinin lisäaineena käytettävä korkeaoktaavinen 

oksygenaatti. ETBE:n käytön tarkoituksena on parantaa bensiinin palamista ja näin 

vähentää syntyviä päästöjä. ETBE on samankaltainen kuin MTBE (metyyli-tertiääri-

butyylieetteri). ETBE:tä voidaan sekoittaa bensiiniin enintään 15 tilavuusprosenttia.[19] 
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ETBE:tä valmistetaan kuvan 6. mukaisesti etanolista ja isobuteenista happamalla 

ioninvaihtohartsilla katalysoidulla kaavassa 3 esitetyllä reaktiolla. 

 

(CH3)2C =  CH2  + C2H5OH ⇄ (CH3)3COC2H5 (3) 

 

Käytetty etanoli valmistetaan käymisreaktion avulla maatalouden tuotteista ja juuri tämän 

takia ETBE:tä voidaan pitää osin uusiutuvana polttoaineena. Isobuteeni saadaan 

öljynjalostamon leijukatalyyttikrakkerista sivutuotteena tai sitä voidaan valmistaa 

lämpökrakkauksella, dehydraamalla butaania tai dehydratoimalla 2-metyyli-2-propanolia. 

[19] 

 

 
Kuva 6. ETBE:n tuotantoprosessi 

 

2.2 Toinen sukupolvi 

 

Toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistukseen käytetään lignoselluloosapitoista 

materiaalia kuten hakkuu- ja maatalousjätettä, puutavaraa sekä erikseen sitä varten 

viljeltyjä kasveja. Myös osaa elintarviketuotannon jäännöstuotteista voidaan käyttää toisen 

sukupolven biopolttoaineiden valmistukseen. Toisen sukupolven polttoaineet eivät kilpaile 

ihmisille sopivan ravinnon kanssa vaan käyttää raaka-aineenaan edullisia jäte- ja 

ylijäämätuotteita. Tarvittavien yhdisteiden irrottamiseen käytetään entsymaattista tai 

hapanta hydrolyysiä, jonka jälkeen voidaan joko fermentoida saatu sokeri etanoliksi tai 

kaasuttaa tuotekaasuksi. Lisäksi toisen sukupolven biopolttoaineet ovat käytännössä 

kasvihuonepäästöneutraaleja.[20] 
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Ensimmäinen kaupallinen 2. sukupolven laitos käynnistyi Italiassa vuonna 2013. Tämä 

laitos merkitsi 2. sukupolven biopolttoaineiden massatuotannon aloittamiseen Euroopassa. 

Lisäksi tällä hetkellä (2014) on käynnissä noin 20 laitosprojektia. [21] 

 

2.2.1 Bioetanoli 
 

Toisen sukupolven biopolttoaineen haittapuolena on sopimattomuus fermentointiin ilman 

kallista esikäsittelyvaihetta. Tärkkelykseen verrattuna lignoselluloosa on kasvisolun ja 

solukon tukirakenne, minkä on tarkoitus kestää ja vastustaa lahottavia organismien 

kasvikuituja pilkkovia entsyymejä. [22] 

 

Hemiselluloosa ja selluloosa ovat sitoutuneet ligniiniin tiukasti pääosin vetysidoksilla ja 

kovalanttisin sidoksin. Hemiselluloosa ja selluloosa irrotetaan ligniinistä delignifikaatiolla, 

jonka jälkeen ne on pilkottava hydrolyysireaktion avulla mono- ja ologomeereiksi joko 

entsymaattisesti tai happo- tai emäskäsittelyin. Näin hemiselluloosa ja selluloosa saadaan 

pilkottua sokereiksi, jotka voidaan fermentoida etanoliksi. [22] 

 

Selluloosan fermentointi sokeriksi onnistuu helposti onnistuneen hydrolyysin jälkeen, 

mutta hemiselluloosasta saatavien sokereiden fermentointiin tavalliset hiivat eivät pysty. 

Fermentointi on kuitenkin mahdollista, mutta huomattavasti hitaampaa, joten usein 

selluloosa ja hemiselluloosa fermentoidaan erillisissä säiliöissä. 

Lignoselluloosapohjaisessa etanoliprosessissa on viisi päävaihetta, jotka ovat esikäsittely, 

prosessivaihe sisältäen hydrolyysin ja fermentaation, etanolin väkevöinti ja sivuvirtojen 

käsittely. Toisen sukupolven bioetanolin valmistusprosessi on esitetty kuvassa 7.[22] 

 

Esikäsittelyvaiheen tarkoituksena on puhdistaa syöte ei-toivotuista aineista ja pienentää 

raaka-aine sopivaan kokoon. Pieni koko auttaa tulevissa vaiheissa kemikaaleja ja 

entsyymejä siirtymään raaka-aineeseen.  Esikäsittely voidaan suorittaa kemiallisia, 

fysikaalisia tai biologisia menetelmiä käyttäen. On myös mahdollista käyttää näiden 

yhdistelmiä. Esikäsittelyssä poistettu ligniini nopeuttaa seuraavaa hydrolyysi vaihetta sekä 

etanolin saanto kasvaa huomattavasti. [23] 
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Prosessivaiheessa selluloosasyötteestä saadut sokerit pilkotaan pienemmiksi hydrolyysin 

avulla ja näin helpommin hyödynnettäviksi. Hydrolyysissä selluloosasyötteeseen lisätään 

entsyymejä jonka jälkeen lisätään vesi ja höyry. Tämän myötä hemiselluloosapolymeerit 

hydrolysoituvat sokereiksi. Hydrolyysin jälkeen sokerit voidaan fermentoida 

bioetanoliksi.[23][24] 

 

 
Kuva 7. Toisen sukupolven bioetanolin tuotantoprosessit 

 
Hydrolyysi- ja fermentaatiovaiheille tunnetaan yleisesti 4 eri prosessivaihtoehtoa, jotka 

ovat esitetty kuvassa 7. Kuvassa esitettyjen prosessivaihtoehtojen kuvaukset ovat 

seuraavat: 

 
• SHF (Seperate Hydrolysis and Fermentation) eli erillinen hydrolyysi ja 

fermentaatio.  
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• SSF (SimultaneusSaccharification and Fermentation) on prosessi, jossa on 

yhdistetty hydrolyysi ja fermentointi. 

• SSCF (Simultaneus Saccharification and CoFermentation) on prosessi, jossa on 

yhteisfermentaatio heksooseille ja pentooseille.  

• CBP (ConsolidatedBioProcessing) on prosessi, jossa etanoli ja tarvittavat 

entsyymit valmistetaan yhdessä reaktorissa. 

 
Prosessivaiheen jälkeen saatu etanoli tislataan haluttuun vahvuuteen. Tislauksen jälkeen 

tislattu etanoli tulee vielä väkevöidä kemiallisesti lähes 100-prosenttiseksi, jotta se sopisi 

liikenne polttoaineeksi. 

 

2.2.2 Synteettiset biopolttoaineet 
 

Synteettisillä polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, joita tuotetaan toisesta polttoaineesta 

parantamalla sen käyttö mahdollisuuksia. Samalla kuitenkin on tarkoituksena säilyttää 

mahdollisimman suuriosa alkuperäisen polttoaineen lämpöarvoa. Fossiiliset polttoaineet 

ovat kehityskaaren viimeinen vaihe, joten aineen muodon muutoksessa häviää aina osa 

alkuperäisestä lämpöarvosta. [25] 

 

Synteettiset polttoaineet ovat suurimmaksi osaksi dieselpolttoaineita koska synteettinen 

bensiini sisältää paljon olefiineja jotka isoparafiineihin verrattuna muodostavat 

huomattavasti enemmän karstaa ja niille on alempi oktaaniluku. Synteettinen diesel on 

kuitenkin selvästi parempilaatuista kuin perinteinen dieselpolttoaine. 

 

Käytettäessä synteettistä dieselpolttoainetta voidaan moottorissa huomata tehon laskua ja 

polttoaineenkulutuksen pientä kasvua. Syy tähän löytyy synteettisen polttoaineen 

ominaisuuksista. Synteettinen polttoaine on kevyempää ja sen tilavuuspohjainen 

lämpöarvo on pienempi.[15] 

 

Euroopan unionin polttoainedirektiivit sääntelevät dieselpolttoaineiden ominaisuuksia. 

Dieselpolttoaineen tiheydelle on asetettu maksimi tiheys 845 kg/m3, alarajaa tiheydellä ei 

kuitenkaan ole. Direktiivi kuitenkin koskee vain polttoaineita joiden mineraaliöljy osuus 
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on yli 70 % EN590-standardi kuitenkin asettaa kesälaadulle raja-arvoksi 820-845kg/m3 ja 

talvilaadulle 800-845kg/m3. Synteettisen polttoaineen tiheyden ollessa 785kg/m3, sitä 

joudutaan sekoittamaan raskaamman polttoaineen kanssa. Raskaimman mahdollisen 

polttoaineen kanssa sekoitettaessa alin kesälaadun raja-arvo saavutetaan 40 prosentin 

sekoitussuhteella. Muita rajoituksia standardi ei aseta synteettisen diesel-polttoaineen 

käytölle.[15] 

 

Synteettistä polttoainetta voidaan käyttää sellaisenaankin, mutta lisäaineiden käyttö on 

suositeltavaa ruiskutuslaitteiston kulumisen estämiseksi. Vastaavia lisäaineita käytetään 

kuitenkin jo nykyään talvilaatuisissa polttoaineissa.[15] 

 

2.2.2.1 Fischer-Tropsch – biopolttoaineet 

 

Fischer-Tropsch-prosessi on kehitetty alun perin Saksassa 1920-luvulla.  Prosessin avulla 

voidaan synteesikaasusta tuottaa polttoainetta. Biopolttoaineen raaka-aineena käytetään 

biomassaa, josta käytetään lyhennettä BTL (Biomass-to-Liquids). 

 

BTL-biopolttoaineen valmistus prosessi noudattaa samaa kaavaa kuin hiilestä tai 

maakaasusta nestemäisen polttoaineen valmistus. Ensin biomassa kaasutetaan 

synteesikaasuksi, jonka jälkeen siitä valmistetaan Fischer-Tropsch-prosessia käyttäen 

biopolttoainetta. Kaasutuksessa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan korkeita 

lämpötiloja esimerkiksi 1100-1300K. Biomassan partikkelien tulisi olla mahdollisimman 

pieniä, jotta prosessi olisi tehokas. Haasteelliseksi prosessin tekee synteesikaasun 

puhdistus kaasutuksen ja Fischer-Tropsch-prosessilaitteiston välissä. Fischer-Tropsch-

prosessilaitteisto on hyvin tarkka epäpuhtauksien suhteen, jotka tarttuvat pinnoille ja 

tukkivat putkia. Biomassasta valmistettu synteesikaasu vaatii yleensä myös höyryn 

lisäämistä joukkoon ennen Fischer-Tropsch-prosessilaitteita tai biomassan kosteuttamista. 

Suurimpana ongelmana prosessissa on lopputuotteiden laajuus, joka samalla merkitsee 

suurta määrää sivutuotteita, joita ei haluttaisi. Kuvassa 8 on kuvattu Fischer-Tropsch-

prosessi.[26] 
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Kuva 8. Fischer-Tropsch-prosessi. 

 
2.2.3 Biodiesel 
 
Toisen sukupolven biodieseliä voidaan tuottaa usealla erimenetelmällä, joista aiemmin 

kohdassa 2.2.2.1 mainittu jo Fischer-Tropsch. Muita menetelmiä ovat Neste Oilin 

kehittämä NexBTL ja Upm-Kymmenen Bioverno vetykäsittelymenetelmät. 

 
2.2.4 NexBTL 
 

NexBTL nimitystä käytetään Neste Oilin kehittämästä biodieselin vetykäsittelyprosessista. 

Prosessissa käytetään raaka-aineena bioöljyjä, jotka voivat olla joko eläin- tai kasviperäistä 

öljyä esimerkiksi palmuöljyä. Lopputuotteena syntyy parafiinihiilivetyjä, jotka pitkälti 

vastaavat dieselpolttoaineiden ominaisuuksia. Prosessin sivutuotteena syntyy myös pieni 

määrä biobensiiniä.[15] 

 

NexBTL:n valmistus tapahtuu kaksivaiheisella tuotantoprosessilla kuvan 9 mukaisesti. 

Ensimmäisessä vaiheessa raaka-aineet puhdistetaan epäpuhtauksista ja käsitellään 

fosforihapolla, natrium hydroksidilla ja vedellä. Käsittelyn myötä syntyy liete, joka sisältää 

fosforia, typpeä, öljyä, rasvaa sekä metalleja.[15] 

 

Esikäsittelyn jälkeen seos vedytetään n-parafiineiksi. Vedytysvaiheessa lämpötila on 330–

450 astetta ja paine 5MPa. N-parafiinin molekyylirakennetta käsitellään tämän jälkeen 

siten, että hiilten kokonaismäärä säilyy suurena ja hiiliketjuun syntyy metyylihaaroja. 

Lopuksi tuote stabiloidaan ja siitä erotetaan kaasut sekä bensiini.[15] 
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Kuva 9. NexBTL-prosessi 

 
2.2.5 Bioverno 
 

Upm-Kymmene Oyj:n kehittämä Bioverno-biodiesel käyttää valmistusprosessissaan 

hyväkseen kemiallisen sellun tähteitä valmistaen siitä mäntyöljyä ja jalostaen siitä 

biopolttoainetta. Prosessi koostuu mäntyöljyn valmistuksesta, esikäsittelystä, 

vetykäsitellystä ja hiilivetyjen erottamisesta. [27] 

 

Mäntyöljy on kemiallisen öljyn tähde, joka sisältää puun luonnollisia uuteaineita. 

Esikäsittely vaiheessa mäntyöljystä poistetaan suolat, epäpuhtaudet, kiinteät partikkelit ja 

vesi. Esikäsittelyn jälkeen tapahtuu mäntyöljyn vetykäsittely, jossa puhdistettu mäntyöljy 

syötetään yhdessä tuorevedyn ja kiertovedyn kanssa reaktoriin. Reaktorissa mäntyöljyn 

kemiallista rakennetta muokataan. Reaktorista syntyvä reaktiovesi erotetaan ja toimitetaan 

jäteveden käsittelyyn. Seuraavassa hiilivetyjen erotusvaiheessa mäntyöljystä poistetaan 

loput syntyneistä rikkivedyistä ja lauhtumattomat kaasut. Jäljelle jäävä neste tislataan 

uusiutuvan dieselin erottamiseksi. Prosessin tuloksena syntyy kaikkiin dieselmoottoreihin 

sopiva biodiesel. Tuotantoprosessi on esitetty kuvassa 10.[27] 

 
Kuva 10. Bioverno-biodieselin tuotantoprosessi.[27] 
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2.2.6 Biokaasu (Bio-SNG) 
 

Bio-SNG (Synthetic Natural Gas) on kaasutettua biomassaa, joka vastaa palamisarvoiltaan 

ja sisällöltään maakaasua. Tästä syystä Bio-SNG on suoraan valmista syötettäväksi 

maakaasuverkostoon. Bio-SNG valmistus vaiheita ovat esikäsittely, kaasutus, lauhdutus, 

puhdistus, metanisointi ja CO2 / H2O poisto. Valmistusprosessi on esitetty kuvassa 11. 

[18][28] 

 
Kuva 11. Kaavio biokaasun valmistusprosessista. [28] 

Esikäsittely riippuu biomassan kaasutustekniikasta. Esimerkiksi biomassa saatetaan 

hakettaa kiintopeti- ja leijukerrosreaktorissa. Kaasutus tapahtuu kaasutusreaktorissa ja 

kaasutus vaiheessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon happea, jotta 

valmistuvassa synteettisessä kaasussa tulisi olemaan mahdollisimman paljon metaania. 

Kaasutusreaktorin jälkeen kaasua jäähdytetään riippuen reaktorin tyypistä. Pölypoltossa 

kaasu jäähdytetään 600 asteeseen sekä kiertopeti- ja epäsuorassa kaasutuksessa 400 

asteeseen. Jäähdytys tapahtuu käyttämällä lämmönvaihtimia, jotka tuottavat höyryä. 

Jäähdytyksen jälkeen kaasu puhdistetaan kolmivaiheisella Olga-savukaasun 

puhdistustekniikalla. Puhdistuksen jälkeen kaasu metanoidaan eli puhdistetun kaasun CO 

ja H2 muutetaan metaaniksi. Lopuksi kaasusta poistetaan vielä lauhduttamalla vesi sekä 

CO2 poistetaan.[28] 

 

2.2.7 Biovety 
 

Vety on kaikkein kevein ja yksinkertaisin alkuaineista ja myös monilukuisin; sitä on noin 

90 % maailmankaikkeuden aineesta. Vety on runsautensa ja fysikaalisten ominaisuuksien 

puolesta kiinnostava vaihtoehto nykyisin käytettäville polttoaineille. Palaessaan se 

muodostaa vain vettä ja luovuttaa massansa nähden suuren määrän energiaa. Vedyllä on 
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tunnetuista polttoaineista korkein lämpöarvo 119 MJ/kg. Se on myrkytön ja vuotaessaan 

nousee nopeasti yläilmoihin ja laimenee, lopulta yhtyen hapen kanssa vedeksi. Tämä tekee 

siitä ympäristöystävällisen polttoaineen, joka ei aiheuta kasvihuonepäästöjä. Vedyn 

haittapuolia ovat räjähdysalttius, vaikea varastoitavuus ja se ettei vety esiinny luonnossa 

yksin vaan yhdisteinä. Tutkimusten mukaan myös lentoliikenteenne käyttöön vety sopii 

erityisen huonosti tuottaessaan 2,6 kertaa enemmän vesihöyryä kuin nykyisin käytössä 

oleva kerosiini. Korkealla lentävien lentokoneiden vesihöyry muodostaa ilmakehää 

lämmittäviä keinotekoisia yläpilviä, joita tulisi vetyä käytettäessä moninkertainen määrä 

nykyiseen verrattuna. Vedyn tulevaisuuden polttoaineena ratkaiseekin, löytyykö 

taloudellista tapaa tuottaa, varastoida ja jakaa sitä energiakäyttöön.[29][30][31] 

 

Vetyä käytetään teollisuudessa lähinnä vedytyksessä lähtöaineena, hapettumisen ja 

ruostumisen estoon hapen pelkistäjänä, rakettimoottorien polttoaineena sekä 

sähkögeneraattorien jäähdyttämiseen. Vetyä voidaan käyttää myös suoraan 

sähköntuotantoon sähkökennojen avulla.[32] 

 

Biovetyä on mahdollista tuottaa biomassasta biologisin ja termokemiallisin prosessein. 

Biologiset menetelmät tarkoittavat tuotantoa mikrobien avulla. Biologiset menetelmät 

voidaan jakaa neljään luokkaan, joita ovat fotolyysi, epäsuora fotolyysi, fermentaatio ja 

fotofermentatio. Vedyn tuotto biologisin keinoin ei kuluta energiaa lämpötilan ja paineen 

muutoksiin, sillä prosessit suoritetaan yleensä vallitsevissa olosuhteissa. Fermentaatio 

tapahtuu bakteereilla ja fotolyysit levillä. Termokemiallisia menetelmiä ovat poltto, 

nesteytys, kaasutus ja pyrolyysi.[33] 

 

2.2.7.1 Fermentaatio 

 

Fermetiiviset vedyntuottajabakteerit ovat orgaanista ainetta ravinnokseen käyttäviä eliöitä. 

Mikrobit hajoiltavat ravintoa hapettamalla sen, jolloin mikrobin käyttöön vapautuu 

rakennusmateriaaleja sekä energiaa aineenvaihduntaa varten. Hapetuksesta syntyy 

elektroneja, jotka tulee hävittää elektronineutraaliuden saavuttamiseksi. Fermetiivinen 

vedyntuotto mikrobeilla tapahtuu anaerobisissa tai anoksisissa olosuhteissa, näin ollen 

happi ei voi toimia elektronien vastaanottajana. Näissä olosuhteissa elektronit pelkistävät 
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hapen synnyttäen vettä ja vastaanottajina toimivat protonit eli H+ ionit. Pelkistyessään 

protonit saavat molekylaarisen vedyn muodon eli H2. [34] 

 

Anaerobisen hajottamisen ensimmäinen vaiheessa eli hydrolyysi tapahtuu 

eksoentsyymeillä, joita tuottavat useat sekapopulaation mikrobit. Eksoentsyymit ovat solun 

ulkopuolella toimivia entsyymejä, joita solut tuottavat. Hydrolyysissä polymeerit pilkotaan 

pienemmiksi komponenteiksi, oligo- ja monomeereiksi. Oligo- ja monomeerit ovat 

helpommin liukenevia ja mikrobit käyttävät niitä metaboliassaan. Lisäksi hydrolyysissä 

rasvat hajoavat rasvahapoiksi ja glyseroliksi, hiilihydraatit sokereiksi ja proteiinit 

aminohapoiksi.[35] 

 

Seuraavassa vaiheessa hydrolysoituneista tuotteista asidogeenit tuottavat substraatteja 

seuraavaan asetogeneesi- ja metanogeneesivaiheeseen. Asidogeenit hajottavat 70 prosenttia 

sokereista, aminohapoista ja rasvahapoista asetaatiksi, hiilidioksidiksi ja vedyksi. Lopuista 

30 prosentista hajotetaan haihtuvia rasvahappoja ja alkoholia.[34] 

 

Asetogeneesivaiheessa rasvahapot ja alkoholi hapetetaan asetaatiksi, vedyksi ja 

hiilidioksidiksi. Tavoitteen ollessa vedyn tuotanto pyritään metaenogeenien toiminta 

estämään. Vetyjä tuottavat bakteerit kestävät korkeampia lämpötiloja sekä alhaisempaa 

pH:ta kuin metanogeenit. Metanogeenien toiminta voidaan näin ollen estää keittämällä 

lietettä. pH:ta voidaan laskea lisäämällä nitraattia tai natrium 

bromietaanisulfonihappoa.[35][36] 

 

2.2.7.2 Fotolyysi ja epäsuora fotolyysi 

 

Fotolyysit voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan. Suorassa fotolyysissä levät muodostavat 

vetyä pilkkomalla vettä ja tuottamalla syntyneistä protoneista. Epäsuorassa menetelmässä 

vetyä tuotetaan syntyvästä glukoosista. Menetelmien ongelmana on kuitenkin heikko 

hyötysuhde eikä tällä hetkellä sovi käytännön tuotantoon.[35] 

 

Suora fotolyysi koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa eli hapettavassa 

vaiheessa muodostuu happea levän pilkkoessa klorofyllimolekyylien avulla kloroplastissa 
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vesimolekyylejä valoenergiaa hyödyntäen. Toisessa vaiheessa levä sitoo hiilidioksidia. 

Hajotettu happi muodostuu aineenvaihduntatuotteeksi, joka sisältää elektroneja ja H+ 

protoneita, jotka saadaan muutettua entsyymien katalysoiman reaktion kautta 

molekylaariseksi vedyksi. Vesimolekyylien hajotus tapahtuu valoisassa ja vedyn tuotto 

pimeässä.[33] 

 

Epäsuora fotolyysi koostuu neljästä eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu 

fotolyysi, jossa vesi pilkotaan hapeksi. Toisessa vaiheessa fotolyysin avulla kasvatetaan 

solumassaa. Kolmannessa vaiheessa tapahtuu aerobista mikrokäymistä, josta syntyy vetyä 

solun sisään sekä asetaattia. Neljäs vaihe on asetaatin muuntaminen vedyksi.[33] 

 

2.2.7.3 Fotofermentaatio 

 

Fotosynteettiset bakteerit pystyvät valon energia ja lyhytketjuisten happojen avulla 

muodostamaan vetyä. Fotosynteettiset bakteerit eivät käytä vettä hajottajana ja näin ollen 

ei tuota happea. Sen sijaan hajottajana toimii rikkivety tai muita yksinkertaisia orgaaniasia 

happoja. Vetyä syntyy, kun elektronit sidotaan protoneihin. Tähän vaaditaan, ettei 

molekylaarista typpeä ole läsnä. Fotofermentiota ei kuitenkaan käytetä suuressa 

mittakaavassa koska valon saanti fotoreaktoreihin ei ole tehokasta ja auringolla toimivat 

laitokset vaatisivat valtavasti pinta-alaa.[37] 

 

2.2.7.4 Kaasutus 
 

Biovetyä voi valmistaa kaasuttamalla biomassaa yli 1000 asteen lämpötilassa. Biomassan 

tulee olla kosteudeltaan tällöin alle 35 prosenttia. Biomassa kaasutetaan happivajeessa 

jolloin tapahtuu osittaista hapettumista, muttei kuitenkaan täydellistä palamista. 

Kaasutukseen voidaan käyttää happea, ilmaa tai vesihöyryä 1000 asteen lämpötilalla 

pyritään välttämään tervan muodostumista. Terva aiheuttaa prosessiin terva-aerosoleja, 

jotka muodostavat prosessiin sopimattomia monimutkaisia yhdisteitä. Tervan 

vähentämiseksi käytetään lisäksi lisäaineita esimerkiksi dolomiittia. Prosessin 

lopputuloksena syntyy kaasuja ja koksia. Koksi voidaan kaasuttaa vedyksi, 

hiilimonoksidiksi, hiilidioksidiksi ja metaaniksi.[35][38] 
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Sivutuotteina syntyneet kaasut voidaan reformoida höyryn avulla polttokennoissa tai 

muodostaa vesi-kaasu vaihtoreaktioita. Hiilimonoksidi reagoi vesihöyryn kanssa niin että 

siitä muodostuu vetyä ja hiilidioksidia. Fischer-Tropsch-prosessilla reformoidut 

synteesikaasut voidaan konsentroida vedyksi ja tiivistää tiiviimpään nestemäiseen 

muotoon.[35][38] 

 

2.2.7.5 Pyrolyysi 

 

Vetyä voidaan tuottaa pyrolyysillä sitä varten rakennetussa reaktoreissa. Pyrolyysin tulee 

tapahtua hapettomassa tilassa, olla tarpeeksi nopea ja lämpötilan tarpeeksi korkea. 

Lämmityksen seurauksena biomassasta syntyy öljyjä, kuten asetonia ja etikkahappoa, 

kaasuja kuten vetyä, hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja metaania, joiden lisäksi syntyy 

kiinteitä tuotteita kuten koksia, hiiltä sekä inerttejä materiaaleja. Saaduista tuotteista 

voidaan jalostaa vetyä.[33] 
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3 BIOPOLTTOAINELAITOKSET SUOMESSA 
 

Suomessa on viime vuosina käynnistynyt useita biopolttoaineen tuotantolaitoksia ja useita 

projekteja on joko rakennus- tai suunnitteluvaiheessa. Suurimpia alan toimijoita Suomessa 

ovat Fortum, Gasum, Neste Oil, St1 Biofuels sekä UPM-Kymmene. Lisäksi on lukuisa 

määrä pienempiä toimijoita esimerkiksi Ämmänsuon kaatopaikka tuottaen biokaasua, joka 

käytetään Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden (HSY) kaasuvoimalaitoksella 

polttoaineena. 

 

3.1 Fortum Oyj 

 
Fortum alkoi vuonna 2013 tuottaa Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella 

bioöljyä (Kuva 12). Tuotteen tuotenimike on Fortum Otso. Laitoksen bioöljyn 

tuotantoprosessi perustuu nopeaanpyrolyysitekniikkaan ja tuotantokapasiteetti on 50000 

t/v. Laitoksen ja polttoaineen kehittäminen ja konseptointi tehtiin yhteistyössä Metson, 

UPM:n ja VTT:n kanssa.[39] 

 

 
Kuva 12. Fortum, Joensuu. 
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3.1.1 Joensuun bioöljylaitoksen tuotantoprosessi 
 

Bioöljylaitoksen prosessi koostuu 5-vaiheisesta prosessista. Prosessivaiheet ovat kuivaus, 

murskaus, nopea pyrolyysi, kiinteiden aineiden erotus ja bioöljyn talteenotto. 

Ensimmäisessä vaiheessa hakkuujäte kuivataan alle 10 % kosteuteen, jonka jälkeen se 

murskataan alle 5mm partikkelikokoon. Seuraavassa nopea pyrolyysivaiheessa partikkelit 

syötetään pyrolyysireaktoriin, jossa partikkeli viipyy alle 2 sekuntia 500 ̊C lämpötilassa. 

Nopean pyrolyysivaiheen jälkeen kaasut ja kiinteät aineet erotetaan ja kaasu lauhdutetaan 

bioöljyksi.[40] 

 

Joensuussa nopea pyrolyysilaitteisto on integroituna leijukerroskattilaan. 

Leijukerroskattilan hiekka toimii lämmönsiirtäjänä leijukerroskattilan ja pyrolyysireaktorin 

välillä. Hiekka siirtyy 800 ̊C kattilasta pyrolyysireaktoriin ja palautuu 500 ̊C takaisin. 

Pyrolyysireaktorista hiekan mukana leijukerroskattilaan tulee hakkujätteestä 

kaasuuntumaton koksi, joka poltetaan lämmöksi. Myös lauhtumaton kaasu palautetaan 

kattilaan poltettavaksi. Tuotantoprosessi on kuvattuna kuvassa 13.[40] 

 
 

 
 

Kuva 13. Fortumin Bioöljyn tuotantoprosessi.[40] 
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Prosessilla tuetetun bioöljyn ominaisuudet: 
 

• Alempi lämpöarvo 13–18 MJ/kg 
• Vesipitoisuus 20–35 % 
• Viskositeetti kevyen ja raskaan öljyn väliltä 
• pH 2-3 
• Tiheys 1,2 kg/l 
• Voidaan sekoittaa mineraaliöljyn kanssa 
• Käytettävissä raskaan öljyn sijasta 
• Tulevaisuudessa käytettävissä kemian teollisuuden raaka-aineena sekä biodieselin 

tuotantoon 
 

3.2 Gasum Oy 
 

Gasum tuottaa yhteistyökumppaneidensa kanssa biokaasua. Laitoksia on tällä hetkellä 3 

kappaletta, jotka sijaitsevat Lahdessa, Espoossa ja Kouvolassa.[41] 

 

3.2.1 Lahden biokaasulaitos 
 

Lahdessa biokaasua tuotetaan yhteistyössä LABIO Oy:n kanssa. Biokaasua tuotetaan 

kotitalouksien-, kaupan- ja teollisuuden biojätteistä sekä puhdistamolietteistä. Laitoksen 

kapasiteetti on 50 GWh/v. Laitos on ollut toiminnassa lokakuusta 2014 lähtien (Kuva 

14).[41] 

 

 
Kuva 14. Lahden biokaasulaitos 
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Laitoksessa orgaaninen jäte mädätetään kaasuksi, joka jalostetaan koostumukseltaan 

maakaasua vastaavaksi eli vähintään 95 % metaaniksi. Mädätys tapahtuu termofiilisenä 

kuivamädätyksenä erillisissä mädätysreaktoreissa. Syötteen kuiva-ainepitoisuus on 20–30 

% ja mädätyksen jälkeen 16–23 % Mädätysreaktorissa kaasut irtoavat syötteestä ja 

johdetaan yläpuolella olevaan kaasukelloon. Kaasukellosta kaasut johdetaan 

vedenerotuksen kautta biokaasuvarastoon. Biokaasuvarastolta biokaasut johdetaan 

jalostukseen tai häiriötilanteissa soihtuun.[42] 

 

3.2.2 Espoon biokaasulaitos 
 

Espoossa yhteistyö tapahtuu Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden kanssa (HSY). 

Espoon tuotantolaitoksen tuotantokapasiteetti on 24 GWh/v. Biokaasu tuotetaan alueen 

jätevesistä. Jätepuhdistamo käsittelee 310 000 asukkaan jätevedet, joista syntyy 

mädättämällä 3 Nm3 biokaasua vuodessa. Biokaasu jatkojalostetaan ja syötetään 

kaasuverkkoon.[41] 

 

 
Kuva 15. Espoon biokaasulaitos 
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Espoossa toimivan Suomenojan jätteenpuhdistus- ja biokaasulaitoksen tuotantoprosessi on 

kuvattu kuvissa 16 ja 17. Tuotantoprosessi voidaan jakaa kahteen osaan, toinen osa johtaa 

veden puhdistukseen ja toinen osa jätteen kaasuuntumiseen ja jätelietteeksi.  Prosessi alkaa 

jäteveden esikäsittelyllä, joka pitää sisällään välppäyksen, hiekanerotuksen, 

hienovälppäyksen ja esi-ilmastuksen. Esikäsittelyn jälkeen vesi johdetaan esiselkeytys 

altaisiin, josta pohjalle laskeutuva sekaliete johdetaan esisakeuttamoon ja kevyempi liete 

jatkaa matkaa ilmastukseen. Ilmastuksessa pohjalle laskeutuva liete palautetaan 

esikäsittelyyn ja kevyempi ainesosa jatkaa matkaansa jälkiselkeytykseen. 

Jälkiselkeyttimessä kerätään vielä talteen loputkin kiinteät partikkelit ja palautetaan 

ilmastukseen. Esiselkeyttimestä esisakeuttamoon saatuun lietteeseen lisätään polymeerejä, 

joiden jälkeen lietemädätetään biokaasuksi. Kaasuuntumattomat lietteen osat jatkavat 

matkaansa jälkisakeuttamoon, lietteen kuivatukseen ja kompostoitavaksi.[43] 

 

 
 

Kuva 16. Suomenojan jätteenpuhdistuslaitoksen prosessi 1/2.[43] 
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Kuva 17. Suomenojan jätteenpuhdistusprosessi 2/2.[43] 

3.2.3 Kouvolan biokaasulaitos 
 

Kouvolan biokaasulaitoksella (kuva 18) tuotanto tapahtuu yhteistyössä KSS Energian ja 

Kymen Bioenergian kanssa. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 10 GWh/v. Tuotanto 

tapahtuu alueen jätevesilietteistä, biojätteistä mm. alueen vähittäismyymälöiden biojäte ja 

energiakasveista.[41] 

 

 
Kuva 18. Kouvolan biokaasulaitos 
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Laitoksella erilähteistä tulevat biojätteet yhdistetään sekoitussäiliössä. Sekoituksen 

yhteydessä biojätteestä voidaan erottaa mm. metallit. Sekoitussäiliöstä liete lämmitetään ja 

tämän jälkeen pumpataan biokaasureaktoriin. Biokaasureaktorin hapettomassa tilassa 

tapahtuvan mikrobitoiminnan seurauksena syntyy biokaasu, joka sisältää noin 65 % 

metaania ja 35 % hiilidioksidia. Osa syntyvästä biokaasusta käytetään laitoksen omaan 

toimintaan ja osa syötetään kaasuverkkoon.[41] 

 

3.2.4 Suunnitteilla olevat laitokset 
 

Gasumilla on suunnitteilla yhteistyössä Helsingin energian ja Metsä Fibren kanssa rakentaa 

Metsä Fibren Joutsenon sellutehtaan alueelle biojalostamo. Biojalostamo tuottaisi 

uusiutuvasta raaka-aineesta puupohjaista biokaasua kuvan 19 mukaisesti. Biojalostamossa 

hake kaasutettaisiin ja jalostettaisiin metaaniksi. Biomassan käsittely kapasiteetti tulisi 

olemaan 1,3 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa. Jalostamon biokaasun tuotanto olisi 

maksimissaan 1600 GWh/v. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on 

saatu Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta myönteinen lausunto vuoden 2013 lopussa.[41] 

 
Kuva 19. Puupohjaisen biokaasun tuotantoprosessi [44] 
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3.3 Neste Oil Oyj 

 
Neste Oil tuottaa Porvoon jalostamollaan (kuva 20)kahta eri biopolttoainetta. NexBTL-

biopolttoainetta tuotetaan kahdessa eri yksikössä, joiden yhteistuotanto on 525 000 t/v. 

Toisena tuotteena on polttoaineen lisäaineena käytettävä ETBE, jonka tuotantokapasiteetti 

on 123 000 t/v. ETBE:n tuotanto aloitettiin vuonna 2004 ja NexBTL:ää tuottavat yksiköt 

käynnistyivät 2007 ja 2009. Neste Oilin tuottaman Biodieselin NexBTL-prosessi on 

kuvattu kohdassa 2.2.4.[45] 

 

 

 
Kuva 20. Neste Oil Oyj, Porvoo 
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3.4 St1 Biofuels Oy 

 

St1-yrityksellä on Suomessa neljä Etanolix-laitosta, laitokset sijaitsevat Vantaalla, 

Haminassa, Lahdessa ja Jokioisissa. Lisäksi St1:n ja Kiertokapula oy:n yhteinen Bionolix-

laitos toimii Hämeenlinnassa. Etanolix-laitokset tuottavat bioetanolia 

elintarviketeollisuuden sokeri- ja tärkkelyspitoisista jätteistä sekä prosessitähteistä. 

Sivutuotteena laitoksista syntyy rehua sekä lannoitetta. Bionolix-laitos tuottaa bioetanolia 

kotitalouksien biojätteestä sekä kauppojen ja elintarviketeollisuuden biojätteestä. [46] 

 

St1:n bioetanoli perustuu hajautettuun tuotantoon, jossa Etanolix-laitokset ovat lähellä 

jätteiden tuottajia ja loppuväkevöinti tapahtuu keskitetysti yhdessä laitoksessa. Laitoksissa 

jätteistä ja tähteistä jalostetaan 85 prosenttista etanolia, jonka jälkeen etanoli lähetetään 

Haminan tuotantolaitokselle väkevöitäväksi 99,8 % etanoliksi. Väkevöity etanoli on tämän 

jälkeen valmista sekoitettavaksi bensiiniin. [46] 

 

3.4.1 Hämeenlinnan Bionolix-laitos 
 

Hämeenlinnan Bionolix-laitos hyödyntää yhdyskunnan, kaupan ja teollisuuden biojätettä. 

Laitoksen vastaanottokapasiteetti on 15 000 t/v ja tuottaa etanolia n. 1000 m3/v. 

Hämeenlinnan Bionolix-tuotantoprosessi kuvan 21 mukaisesti koostuu esikäsittelystä, 

käymisestä, kuivauksesta ja tislauksesta. Esikäsittelyssä biojäte murskataan, metallit ja 

muovit poistetaan. Tämän jälkeen puhdistettu biojäte lietetään ja hydrolysoidaan. 

Hydrolysoinnissa raaka-aine pilkotaan siten että liete sisältää mahdollisimman paljon 

sokereita. Hydrolysointia seuraavassa käymisvaiheessa saadut sokerit käytetään etanoliksi. 

Lopuksi saatu etanoli tislataan ja lähetetään Haminan laitokselle absolutoitavaksi.[47] 
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Kuva 21. Hämeenlinnan Bionolix-tuotantoprosessi.[48] 

 
3.4.2 Jokioisten Etanolix-tuotantolaitos 
 
Jokioisten Etanolix-laitos (Kuva 22) käyttää raaka-aineenaan Genencor International Oy:n 

tuotannosta ylijäävää ohralientä. Laitoksen kapasiteetti on 120 000 t/v ja tuottaa etanolia n. 

9000 t/v. Prosessissa syötetty raaka-aine hydrolysoidaan entsyymien avulla. Lämpötila 

hydrolysoinnin aikana on 50–75 ̊C. Hydrolysoitu raaka-aine fermentoidaan hiivalla ja 

tislataan tämän jälkeen 90 %:ksi etanoliksi. Prosessista ylijäänyt käymisrankki 

konsentroidaan ja käytetään eläinten rehuna.[49] 

 

 
Kuva 22. Jokioisten tuotantolaitos. 
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3.4.3 Lahden Etanolix-tuotantolaitos 
 

Lahden Etanolix-laitos (Kuva 23) käyttää raaka-aineenaan Oy Hartwall Ab:n ylijäävää 

kulutukseen sopimatonta siideriä, limonadia, olutta sekä elintarviketeollisuuden 

ylijäämähiivaa. Laitoksen kapasiteetti on 9000 t/v ja tuottaa etanolia n. 900 t/v. Laitos 

toimii Etanolix-prosessilla, jossa raaka-aine esikäsitellään, hydrolysoidaan entsyymien 

avulla, laimennetaan vedellä haluttuun kuiva-ainepitoisuuteen ja fermentoidaan 

etanoliksi.[50]  

 

 
Kuva 23. Etanolix-tuotantolaitos Lahdessa 

3.4.4 Haminan Etanolix-tuotanto- ja absolutointilaitos. 
 

Haminassa sijaitsee St1 Biofuel Oy:n Etanolix-tuotanto- sekä absolutointilaitokset. 

Etanolix-laiton vastaanotto kapasiteetti on 5000 t/v raaka-ainetta ja etanolin tuotanto 1150 

t/v. Raaka-aineenaan laitos käyttää elintarviketeollisuuden ylijäämä- ja hylkyeriä. 

Prosessissa kuvan 24 mukaisesti raaka-aine syötetään syöttösäiliöön, johon lisätään 

kuumaa vettä . Raaka-aine nesteytetään hydrolyysillä 75–90 ̊C lämpötilassa käyttäen 

entsyymejä. Hydrolysoitu raaka-aine laimennetaan vedellä ja fermentoidaan. Fermentointi 

voidaan toteuttaa joko jatkuvatoimisesti tai panostoimisesti. Lopputuotteesta saatava 

etanoli väkevöidään haihduttamalla ja jäljelle jäänyt kiintoaine erotetaan rehuksi [51] 
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Kuva 24. Haminan Etanolix-tuotantolaitoksen prosessikaavio 

 
Haminan satamassa sijaitsevan absolutointilaitoksen (Kuva 25) kapasiteetti on 41 000 t/v 

ja käyttää raaka-aineenaan Etanolix-yksiköiden tuottamaan 80–90 % etanolia. Laitos 

tuottaa n. 35 000 t/v 99,7 % etanolia. Laitoksen prosessissa syöte syötetään päiväsäiliöstä 

esilämmittimeen ja tämän kautta höyrystimelle. Saatu höyry johdetaan mekaaniseen 

höyryn kompressori yksikköön, jossa höyryn painetta ja lämpötilaan nostetaan. Tämän 

jälkeen höyry johdetaan höyrypermeaatioyksikölle, jossa vesi erotetaan etanolista.  

Vedestä erotettu etanolihöyry johdetaan seuraavaksi lämmöntalteenoton kautta 

lauhduttimelle nesteytettäväksi. Nesteytetty etanoli varastoidaan tämän jälkeen 

tuotesäiliöön. [51] 

 
Kuva 25. St1:n absolutointilaitos Haminan satamassa. 
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3.4.5 Vantaan Etanolix-tuotantolaitos 
 

Vantaan Etanolix-tuotantolaitos (Kuva 26) käyttää raaka-aineenaan leipomo- ja 

makeisteollisuuden elintarvikekäyttöön kelpaamattomia ylijäämä- ja hylkyeriä. Laitoksen 

kapasiteetti on 40 000 t/v ja tuottaa etanolia n. 1380 t/v.  

 

 
Kuva 26. Vantaan Etanolix-tuotantolaitos 

 

3.5 Upm-Kymmene Oyj 

 
UPM-Kymmenellä on Lappeenrannassa koeajo-vaiheessa biodiesel-jalostamo, jonka on 

tarkoituksena käynnistyä vuoden 2014 aikana. Jalostamon on tarkoituksena tuottaa 

100 000 t/v Bioverno-dieseliä. Biopolttoainelaitos käyttää raaka-aineenaan mäntyöljyä, 

josta jalostetaan vedytyksellä biodieseliä. Bioverno-dieselin tuotantoprosessi on kuvattu 

kohdassa 2.2.5. Laitos toimii Lappeenrannassa Upm-Kymmenen Kaukaan paperitehtaan 

yhteydessä (Kuva 27). [26] 
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Kuva 27. Upm-Kymmene Oyj, Kaukas 

 

3.6 Toteuttamatta jääneet laitokset 

 

Useat yritykset ovat suunnitelleet Suomeen omia tai yhteystyössä muiden yritysten kanssa 

biopolttoainelaitoksia. Nämä hankkeet ovat kaatuneet joko epävarmuuteen, 

kannattamattomuuteen tai rahoituksen puutteeseen. Näitä ovat esimerkiksi Vapo:n Kemin 

Ajokseen suunniteltu Forest BTL-hanke, joka jäädytettiin helmikuussa 2014. Laitoksen oli 

tarkoitus tuottaa Fischer-Tropsch-synteesillä biomassasta biodieseliä yli 100 000 t/v. Stora-

Ensolla ja Neste Oililla oli myös yhteinen biodiesel-hanke, hanke kaatui kuitenkin EU 

rahoituksen kariutumiseen sekä investoinnin kalleuteen. Kyseisillä yrityksillä oli kuitenkin 

Varkaudessa yhteinen koelaitos, joka suljettiin kokeiden valmistuttua. Muita merkittäviä 

hankkeita ovat olleet Altian bioetanoli-hanke sekä Suomen bioetanoli Oy:n hanke 

Punkaharjulle.[52][53] 
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4 BIOPOLTTOAINEIDEN ONGELMAT 
 

Biopolttoaineiden tuotannolla on vielä paljon ratkaisemattomia ongelmia. Taloudelliset 

ongelmat koskevat tuotteiden hintaa, tukia, tulleja. Teknologiset ongelmat taas koskevat 

tuotannon tehokkuutta ja kannattavuuden parantamista, joiden lisäksi on sääntely joka 

rajoittaa vapaata kilpailua ja asettaa tuotteita eriarvoisiin asemiin. Seuraavassa osiossa 

käydään läpi kyseisiä ongelmia. 

 

4.1 Taloudelliset 

 

Biopolttoaineiden tuotannon yksi tärkeimmistä ongelmista on biomassan tulevaisuuden 

saanti. Biomassaa voidaan käyttää myös lämmittämiseen ja energian tuotantoon, jolloin se 

kilpailee suoraan biopolttoainetuotannon kanssa. Lisäksi tuotantokustannukset ovat etenkin 

toisen sukupolven tuotteissa korkeat verrattuna raakaöljystä valmistettavaan 

polttoaineeseen. Tukien vaikutuksia tuotannon kannattavuuteen ei voida kiistää. Tuet 

monin tavoin tuotteiden hintaa sekä laitosten perustamisen kannattavuuteen. Monet 

laitoshankkeet ovatkin kaatuneet kun tukipäätökset ovat evätty. 

 

4.1.1 Hinta 
 

Tuotantokustannukset ovat hyvin riippuvaisia laitoksen monimutkaisuuden ja biomassan 

muutosprosessin tehokkuudesta. Myös pääomakustannukset, materiaalikustannukset ja 

laitoksen käyttöaste vaikuttavat tuotantokustannusten muodostumiseen. Mitä korkeampi 

tuotantoaste biomassasta biopolttoaineeksi saavutetaan sitä korkeammat voivat 

materiaalikustannukset kokonaisuudessaan olla.[54] 

 

Ensimmäisen sukupolven tuotantokustannukset ovat vielä huomattavasti alhaisemmat kuin 

toisen sukupolven biopolttoaineiden. Taulukon 2 mukaisesti ensimmäisen sukupolven 

polttoaineiden hinta on kuitenkin hyvin riippuvainen ruuan hinnan kehityksestä. 
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Taulukko 2. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantokustannukset.[55] 

 
Etanoli 

sokerijuurikas 

Etanoli 

sokeriruoko 

Etanoli 

maissi 

Biodiesel 

Kasviöljyt 

Tuotantokustannukset 

(USD / lge) 
0.6 0.3-0.5 0.6-0.8 

0.7-1.0  

(USD / lde) 

 

Taulukosta 3. voidaan nähdä bioetanolin ja biodieselin hintojen kehitys. Vuonna 2013 

hintaan vaikutti huomattavasti poliittiset päätökset sekä raaka-aineiden saatavuuden 

parantuminen vuoden 2012 jälkeen.[10] 

 
 
Taulukko 3. Bioetanolin ja Biodieselin reaalihinnat sekä tulevaisuuden ennuste.[10] 
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Toisen sukupolven BTL-dieselin tuotannossa suurinta roolia hinnassa pitää 

pääomakustannukset noin 50 prosentin osuudella kun taas lignoselluloosa etanolissa suurin 

osa, n. 40 prosenttia tulee raaka-aineista. Tulevaisuudessa pääomakustannusten uskotaan 

laskevan ja raaka-ainekustannusten nostavan osuutta kustannuksista.[56] 

 
Kuvasta 28. voidaan nähdä Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) arvioita toisen suku-

polven biopolttoaineiden tulevaisuuden tuotantokustannuksista kahdella eri öljyn hinnalla. 

Öljyn hinnan ollessa 60 USD/bbl, tuotantokustannukset BTL-dieselin ja lignoselluloosa 

etanolin kohdalla ovat 0.84–0.91 USD/lge. Öljyn hinnan ollessa näin alhaalla toisen 

sukupolven polttoaineet eivät pysty kilpailemaan raakaöljystä tuotetun polttoaineen eivätkä 

suurimman osan ensimmäisen sukupolven polttoaineiden kanssa. Kuitenkin tuotanto-

laitosten kasvaessa ja muuntoasteen kasvaessa tuotantokustannusten tulisi laskea ja 

lopputuotteen hinnan laskea. Ennusteiden mukaan tuotantohinnat tulisivat laskemaan lig-

noselluloosa etanolin kohdalla 0,62 USD / lge ja BTL-dieselin kohdalla 0.58 USD / lge. 

[56] 

 

Jos öljyn hinta oletetaan olevan 120 USD/bbl, nousevat BTL-dieselin tuotantokustannukset 

1.07 USD/lge ja lignoselluloosa etanolin 1.09 USD/lge. Tulevaisuudessa 

tuotantokustannukset tulisivat ennusteiden mukaan laskemaan BTL-dieselin kohdalla 0,73 

USD / lge ja lignoselluloosa etanolilla 0.72 USD/lge. Näillä hinnoilla toisen sukupolven 

polttoaineiden tuotanto olisi jo edullisempaa kuin tuotanto raakaöljystä.[56]

 
Kuva 28. Tuotantokustannukset toisen sukupolven biopolttoaineilla.[56] 
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Öljyn hinnan noustessa tulee kilpailuun mukaan liuskeöljystä ja hiilestä valmistetut 

polttoaineet, joiden tuotanto on vielä tässä vaiheessa kalliimpaa, mutta niiden tuotannon 

hinta ei ole niin riippuvainen raakaöljyn hinnasta. [56] 

 

Vuoden 2014 marraskuussa Brent-laatuisen raakaöljyn hinta oli noin 80 USD / bbl, joka on 

noin 30% alhaisempi kuin mitä se oli kesäkuussa 2014. Öljyn hinnan laskuun syynä on 

ollut kysynnän lasku talouden kasvun hidastumisen myötä sekä öljyn tuotannon kasvu 

etenkin Yhdysvalloissa (Kuva 29). Yhdysvalloissa on edellisen kerran tuotettu näin paljon 

öljyä vuonna 1990. Lisäksi kukaan ei tällä hetkellä ole valmis leikkaamaan tuotantoaan 

pitääkseen kiinni markkinaosuudesta. Halvasta polttoaineesta hyötyvät suurin osa 

maailman valtiontalouksista lukuun ottamatta niitä maita, joille polttoainetuotanto on 

merkittävä osa valtion budjettia. Etenkin Venäjälle tämä tuottaa suuria ongelmia mikä voi 

olla osasyynä öljynhinnan laskulle. Venäjän taloutta yritetään muutenkin ajaa pakotteiden 

avulla ahtaalle ja öljyn hinnan lasku on tähän yksi hyvä keino. Suurvaltapolitiikassa 

ilmasto ei ole usein kovin korkealla tärkeysjärjestyksellä. 

 

 
Kuva 29. Yhdysvaltojen öljyn tuotannon kehitys. 
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4.1.2 Tuet ja tullit 
 
Samaan aikaan kun maailmalla tuetaan biopolttoaineiden käytön lisäämistä erilaisin tuin, 

niin samaan aikaan kuitenkin fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan moninkertaisin 

rahamäärin. Lisäksi samalla on luotu järjestelmä, joka on tarkoitettu suojaamaan maiden 

omaa maataloutta. Tämä järjestelmä on hyvin hankala purkaa sen koostuessa useista eri 

tulleista ja tuista. 

 
4.1.2.1 Fossiiliset polttoaineiden tuet 

 
Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) on tutkinut maailman fossiilisten polttoaineiden 

tukemista jo ylivuosikymmenen. Tutkimuksen tavoitteena on esitellä tukien poiston 

merkitystä energiamarkkinoille. Uusimpien arvioiden mukaan vuonna 2013 käytettiin 550 

miljardia dollaria fossiilisten polttoaineiden tukemiseen. Tukien määrää vaikuttaa 

tuntuvasti raakaöljyn hinta markkinoilla. Vuodesta 2009 lähtien IEA on pyrkinyt saamaan 

G-20 maiden tuen fossiilisten polttoaineiden tukijärjestelmien järkeistämiseen. 

Tarkoituksena olisi, ettei järjestelmä kannustaisi polttoaineen tuhlaamiseen. Tukia 

käytetään polttoaineiden hinnan hallintaan sekä uusienöljylähteidenlöytämiseen. 

Fossiilisten polttoaineidentukien määrät maailmalla ovat nähtävissä kuvasta 30.[56] 

 
Kuva 30. Fossiilisten polttoaineiden tuet maailmalla kokonaisuudessaan [57] 
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Fossiilisten polttoaineiden tuet vaikuttavat suorasti sekä epäsuorasti polttoaineen hintaan. 

Epäsuorasti fossiilisten polttoaineiden hinnat vaikuttavat lähes kaikkeen, joista 

tärkeimpänä ruuan hinta. Tutkimusten mukaan tuet hyödyttävät kuitenkin suurimmaksi 

osaksi vain rikkainta kansanosaa. Tukien poisto nostaisi ruuan hintaan huomattavasti, 

mutta samalla tekisi biopolttoaineiden tuotannon kannattavammaksi sekä kiinnostus niiden 

kehittämiseen kasvaisi huomattavasti.[56] 

 
Euroopan Unionissa suoria tukia fossiilisille polttoaineille annettiin 26 miljardia euroa.  

Suomessa fossiilisten polttoaineiden tuki ilmenee lähinnä verohelpotuksina, joita OECD:n 

laskelmien mukaan Suomessa on vuonna 2011 annettu noin 1,5 miljardia euroa. 

Suurimman osan tästä kattaa dieselvero palautukset lähes 1 miljardin osuudella. Laskelmat 

vaihtelevat hieman lähteiden mukaan.[56] 

 

4.1.2.2 Biopolttoaineiden tuet 

 

IEA:n arvioiden mukaan vuonna 2013 käytettiin noin 120 miljardia biopolttoaineiden 

tukemiseen mikä vastaa ¼ osaa fossiilisten polttoaineiden tuesta. Tämä arvio perustuu 

polttoaineiden maailman markkinahintoihin ja biopolttoaineiden tuotantohintoihin. Tukien 

määrän tarkka arvioiminen on haastavaa monien muuttujien takia ja näin ollen arvion 

uskotaankin olevan alakanttiin arvioitu. Tukia käytetään sekä ensimmäisen sukupolven 

biopolttoaineiden käytön tukemiseen että toisen sukupolven biopolttoaineiden 

kehittämiseen. Pelkästään bioetanolin ja biodieselin tukemiseen Euroopan unionissa 

käytettiin 5,5–6,9 miljardia euroa [56] 

 

Vuonna 2014 Euroopan unioni käynnisti Horisontti 2020 ohjelman jonka yhtenä osana on 

tarkoitus kehittää ja tukea Euroopan biopolttoaineteollisuutta. Euroopan unionin on 

tarkoituksena tukea seuraavan 7 vuoden aikana biopolttoaineteollisuutta miljardilla eurolla 

ja Euroopan teollisuuden 2,8 miljardilla eurolla kokonaissumman ollessa 3,8 miljardia. 

Ohjelman tarkoituksena on valmistaa Euroopan unionia fossiilisten polttoaineiden 

jälkeiselle ajalle samalla luoden talouden kasvua ja työpaikkoja. [58] 
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Biopolttoaineiden tuet ovat euromääräisesti huomattavasti pienempiä kuin fossiilisten 

polttoaineiden. Tuotantomääriin suhteutettuna biopolttoaineiden tukisummat ovat 

kuitenkin huomattavasti suurempia. 

 

4.1.2.3 Tullit 

 

Euroopan Unioni on asettanut tuontitullit kaikille etanolituotteille käyttötarkoituksesta 

huolimatta. Denaturoimattomalle etanolille tulli on 0.192 €/l ja denaturoidulle 0.102 €/k. 

Etenkin etanolille asetettuja tulleja on yritetty kiertää vuosien varrella monella eri tapaa 

esimerkiksi sekoittamalla sekaan bensiiniä, jolloin etanoli laskettaisiin 

polttoainekomponentiksi eikä etanoliksi. Tullit on asetettu suojaamaan Euroopan unionin 

omaa tuotantoa halvalta Brasilian ja Yhdysvaltojen tuottamalta etanolilta. Vuonna 2009 

Euroopan unioni asetti Yhdysvaltalaiselle biodieselille tuontitullin, koska Yhdysvallat 

tukivat vahvasti biodieselin tuotantoa verohelpotuksin joka teki siitä paljon halvempaa 

kuin Euroopan Unionin alueella tuotettu. Yhdysvaltojen biodiesel järjestö lähetti 

syyskuussa 2014 esityksen Euroopan Unionille, jotta tullit saataisiin kumottua. Perusteluna 

on, etteivät biodieselille myönnetyt verohelpotukset eivät ole enää voimassa.[59][60] 

 
Euroopan unioni on asettanut myös Argentiinalle ja Indonesialle vastaavat tuontitullit 

samoista syistä vuonna 2013. Euroopan Unioni oli aloittanut tutkimukset jo huomattavasti 

aiemmin, joiden perusteella oli havaittu kuinka hintoja oli keinotekoisesti laskettu. Kuvasta 

31 voidaan todeta kuinka tuontimäärät ovat laskeneet jo tutkimusten alkaessa. Molemmat 

maat ovat valittaneet tuontitulleista Maailman kauppajärjestölle.[61] 

 
Kuva 31. Argentiinan ja Indonesian tuontimäärät Euroopan unioniin (tonnia).[62] 
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Tullit rajoittavat maailman bioetanolin kauppaa huomattavasti. Ainoastaan 10 % (Kuva 32) 

maailmassa käytetystä bioetanolista on muualta tuotua. Biodieselin kohdalla kaupan osuus 

on hieman suurempi noin 25 % (Kuva 33). Tuontitullit laskevat tuotannon tehokkuutta, 

koska trooppisissa maissa tuotetut kasvit ovat huomattavasti edullisempia parempien 

kasviolosuhteiden vuoksi. Tuontitullien poistaminen voisi hyödyttää molempia 

huomattavasti. Kuluttajat saisivat edullisempia tuotteita, joiden hintoja pidetään tällä 

hetkellä keinotekoisesti ylhäällä. Tuottajamaat saisivat tuloja ja mahdollisesti voisivat 

käyttää tuottamaansa biomassaa sähkötuotantoon. [62] 

 

 
Kuva 32. Maailman etanolimarkkinoiden kehitys [10] 

 

 
Kuva 33. Maailman biodieselmarkkinoiden kehitys [10] 
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4.2 Teknologiset 

 
Ensimmäisen sukupolven tuotantotekniikat ovat olleet jo kauan käytössä etenkin 

Brasiliassa sekä Yhdysvalloissa. Toisen sukupolven biopolttoaineilla on kuitenkin vielä 

useita ongelmia ratkaistavana.[63] 

 
Toisen sukupolven lignoselluloosa-bioetanolin kohdalla näitä ovat ainakin: 

• Parhaan polttoainemateriaalin löytäminen jolla olisi korkea hiilihydraattipitoisuus.  

• Tuotantoprosessin kehittäminen jolla tarvittavat sokerit saataisiin erotettua 

hiilihydraateista. 

• Tuotantoprosessin pitäisi toimia teollisen mittakaavan laitoksessa, sopia 

useammalle raaka-aineelle sekä toimia erikokoisilla kuormilla 

• Lisäksi pitäisi löytää tapa fermentoida kaikki sokerit biomassasta, tällä hetkellä 

tunnetut hiivat eivät siihen vielä kykene.[63] 

 

Tuotantokustannuksien kohdalla tulisi kaikilla toisen sukupolven biopolttoaineilla löytää 

tapa laskea kustannuksia koko tuotantoketjussa. Yhtenä keinona tutkitaan eri 

tuotantovaiheiden yhdistämistä esimerkiksi hydrolyysin ja fermentaation yhdistämistä 

yhdeksi vaiheeksi. Lisäksi suurilla laitoksilla tulisi olla myös käyttömahdollisuuden eri 

biomassoille, joiden ja säilytyksen vaatimat huomattavat tilat. Biomassojen esikäsittelyllä 

ennen kaasutusta on erityisen suuri merkitys, jotta polttoaineista saadaan tasalaatuista. 

Esikäsittelynä voidaan käyttää pyrolyysiä tai torrefactiointia. Pyrolyysissä biomassasta 

valmistetaan nestemäistä ja torrefactionissa kiinteää hiilen tapaista polttoainetta. 

Molemmat esikäsittelytavat vaativat vielä tutkimusta ja optimointia. [63] 

 

Koko tuotantoketjun optimointiin voidaan laskea myös kasvihuonepäästöjen laskeminen. 

Etenkin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuottaminen tuottaa enemmän 

kasvihuonepäästöjä kuin mineraaliöljyn käyttö tuottaisi. Kuva 34vertaa biopolttoaineiden 

tuottamia CO2 päästöjä liuske- ja raakaöljyyn.[63] 
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Kuva 34. Biopolttoaineiden CO2 päästöt verrattuna liuske- ja raakaöljyyn.[64] 

 

4.3 Sääntely 

 
Monissa maissa on asetettu vaatimuksia biopolttoaineiden käytölle ja niiden osuudelle 

polttoaineessa. Monista näistä tapauksista sääntely ei ota huomioon biopolttoaineen raaka-

ainetta tai tuotantotapaa. Johtuen tuotantotapojen eroista ja niiden hyödyistä ja haitoista, 

onkin hyvin mahdollista että päädytään tukemaan kalliimpaa ja luonnon kannalta 

haitallisempaa tuotetta. Vielä tällä hetkellä biopolttoaineita eteenpäin vievänä ajatuksena 

on varmistaa niiden riittävä tuotanto kuitenkaan syvemmin tietäen biopolttoaineen 

tuotannon vaikutuksista ympäristöön. 

 

Biopolttoaineiden sertifiointia voidaan pitää hyvänä työkaluna erotella hyvät ja huonot 

biopolttoaineet toisistaan. Sertifioinnilla on kuitenkin monia haasteita kuten koko 

tuotantoketjua käsittelevä tuotteiden jäljittäminen, vaatimusten moninaisuus ja laajuus sekä 

yhtenäisen sertifiointi-järjestelmän luominen, joka johtaisi kustannusten nousuun ja 

byrokratian lisääntymiseen. Kaiken lisäksi tuotantotapojen käyttö kriteerinä on hyvin 

hankala ja on aiheuttanut monissa aikaisemmissa yrityksissä valituksiin Maailman 

Kauppajärjestölle. Sertifikaattien väärinkäyttö johtaa taas jatkuviin kauppaa vääristäviin 

toimiin. Luonnon kannalta ainoastaan maailman laajuinen sertifikaatti tuottaisi tahdotun 

tuloksen eikä johtaisi hiilivuotoon.[63] 
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4.3.1 Euroopan Unioni 
 

Euroopan unioni sääntelee direktiiveillä unionissa käytettävien polttoaineiden laatua. 

Direktiivissä 2009/28/EC Euroopan unioni on määrittänyt jäsenmaillensa nostaa 

biopolttoaineiden osuuden 10 % vuoteen 2020 mennessä. Uusimpana lisäyksenä 

direktiiviin tuli ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden osuuden rajoittaminen, joka saa 

olla korkeintaan 6 %. Euroopan unionin maat olivat vuoden 2012 jälkeen puolessa välissä 

tästä tavoitteesta.  

 

Unioni on yrittänyt saada jäsenmaitansa lisäämään E10 bensiinin käyttöä, mutta heikoin 

tuloksin. Euroopan suurimmissa automaissa kuten Saksassa ainoastaan 15 % käytetystä 

bensiinistä oli kyseistä E10 bensiiniä. E10 bensiinin lanseeraus epäonnistui täysin vuonna 

2011 Saksassa, kun uutiset kertoivat E10 aiheuttaneen moottoreiden ja tiivisteiden 

hajoamisia. Todellisuudessa tähän päivään mennessä ei ole tullut yhtään tapausta, jossa 

hajoamisen syynä olisi E10 bensiini. Ihmiset kuitenkin muistavat uutiset hyvin ja ovat 

epäileväisiä, vaikka tutkimukset osoittavat muuta. Saksassa suurin osa biopolttoaine 

osuuden lisäyksestä onkin tullut biodieselin yleistymisen myötä.  

 

Euroopan unionissa ainoastaan Suomessa on käytössä biopolttoaineita koskeva 

jakeluvelvoite. Vuonna 2014 jakeluvelvoite velvoittaa polttoaineen toimittajia 

toimittamaan 6 % liikennepolttoaineiden energiasisällöstä biopolttoaineina. Vuoden 2014 

jälkeen velvoite nousee vuosittain vuoteen 2020 asti, jolloin velvoite on 20 %.  

Tavoitteiden saavuttaminen voi olla haastavaa, jos ei vastaavia velvoitteita oteta käyttöön 

muissa Euroopan unionin maissa. Kuvasta 35 on nähtävissä EU-27 maiden vuoden 2011 ja 

2012 biopolttoaineiden osuus käytetystä polttoaineesta. 
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Kuva 35. EU-27 maiden biopolttoaine osuudet 2011 ja 2012. 

 

Ruotsi toimi edelläkävijänä biopolttoaineiden käytön lisäämisessä. Vuonna 2005 alkanut 

ohjelma biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi johtikin flexifuel-autojen lisääntymiseen. 

Tämän myötä E85 polttoaineen käyttö lisääntyi. Ruotsissa biopolttoaineiden käyttöönottoa 

tuettiin vuodesta 2005 lähtien huomattavilla veroalennuksilla. Esimerkiksi biopolttoaineet 

olivat vapautettu veroista vuoteen 2009 asti. Vuonna 2008 flexifuel-autojen osuus 

myydyistä autoista oli 25 %, mutta verohelpotusten vähennyttyä vuonna 2011 osuus oli 

enää 5 %.  Ruotsin esimerkki osoitti kuitenkin kuinka vaikeaa on tulla markkinoille uudella 

tuotteella vaikka sitä tuettaisiin valtion puolesta huomattavilla rahasummilla. Lisäksi E85-

etanolibensiini kärsii huonosta maineesta ruuan hinnan nostajana.[65] 
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4.3.2 Yhdysvallat 
 

Yhdysvalloissa ympäristönsuojeluvirasto on vastuussa säännöstöjen kehittämisestä ja 

käyttöönotosta. Viraston tarkoituksena on varmistaa, että Yhdysvalloissa myydyssä 

polttoaineessa on vaadittu osa uusiutuvista raaka-aineista valmistettua polttoainetta. 

Vuonna 2005 luotu RFS ohjelma säätelee kokonaisuudessaan vaadittavan biopolttoaineen 

määrää. Alkuperäisen ohjelman mukaiset vaatimukset vuoteen 2012 mennessä olivat 7,5 

miljardia gallonaa. Mutta vuonna 2007 ohjelmaan tehtiin lisäyksiä ja tämän ohjelman 

mukaan vuonna 2008 tämä summa oli 9 miljardia gallonaa ja vuoteen 2022 mennessä tämä 

summa tulisi nousemaan 36 miljardiin gallonaan.[66] 

 

Ympäristönsuojeluvirastolla on ollut tapana vahvistaa vuosittain seuraavan vuoden 

vaatimukset. Vuoden 2014 marraskuussa virasto kuitenkin päätti jättää vahvistamatta 

määräykset. Biopolttoainetuotannon kasvu sekä polttoaineen kulutuksen lasku oli tullut 

siihen pisteeseen, että tulevaisuuden määräyksiä olisi enää vaikea toteuttaa ilman mittavia 

investointeja. Yhdysvalloissa suurin osa käytetystä biopolttoaineesta on bensiiniin 

sekoitettua etanolia. Tavalliseen bensiinimoottoriseen autoon sopiva bensiini voi 

maksimissaan sisältää 10 % etanolia ilman ongelmia. 

 

Vuonna 2013 Yhdysvaltojen E10 bensiinin kulutus oli 131,1 miljardia gallonaa, joka 

tarkoittaa maksimissaan 13,1 miljardia gallonan etanolin kulutusta. Tämän johdosto 

ympäristönsuojeluvirasto teki uuden ehdotuksen tuotantovaatimuksille laskien 

huomattavasti vaadittavaa kokonaismäärää. Alkuperäisissä vuoden 2007 ennusteissa ei 

osattu ennustaa polttoaineen kulutuksen huomattavaa laskua ja uskottiin 

selluloosapohjaisten biopolttoaineiden tuotannon kasvuun. Taulukosta 4 on nähtävissä 

uudet ehdotetut vaatimukset sekä ennustettu tuotantokapasiteetti.[66] 
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Taulukko 4. Ympäristönsuojeluviraston ehdottamat vuosittaiset käyttömäärät 
(miljoonaa gallonaa).[64] 

Polttoaine 
Kokonaisuudessaan vaadittu 

polttoaine (Aikaisempi vaatimus) 

Ennustettu 

tuotantokapasiteetti 

Selluloosapohjaiset 

biopolttoaineet 
17 5–25 

Biomassa pohjainen diesel 1280 1920–2400 

2. sukupolven 

biopolttoaineet 
2200 (3720) 2490–3230 

Bioetanoli 13100 15000 

Uusiutuvat polttoaineet 15210 (18150) 17490–18230 

 
Bioetanolin kohdalla ollaan Yhdysvalloissa tultu siihen tilanteeseen, ettei sen käyttöä voida 

enää nopeasti lisätä. Käytön lisääminen vaatisi flexifuel-autojen käytön lisääntymistä 

liikenteessä sekä investointeja polttoaineen jakeluverkkoon. Monet polttoaineen jakelijat 

uusivat jakeluverkkonsa ja laitteistonsa vuoden 2007 määräysten vuoksi E10 

polttoaineelle.[66] 

 

Biodieselin kohdalla kyseistä sekoitus ongelmaa ei ole, mutta kuitenkin 

ympäristönsuojeluvirasto on päättänyt pitää tuotantovaatimukset edellisen vuoden tasolla. 

Tämä päätös yhdessä biodieseltuotannon verovähennyksen päättymisen kanssa on saanut 

biodiesel tuottajia vähentämään tuotantoaan ja vähentämään työntekijöitä.[66][67] 

 

Yhdysvaltojen biopolttoaineteollisuutta on ajettu eteenpäin näillä säännöksillä. Säännöksiä 

muuttamalla ja vaatimuksia laskemalla saadaan epävarmuutta alalle mikä johtaa 

investointien vähentymiseen. Etenkin biodieselin kohdalla olisi syytä nostaa vaatimuksia, 

koska ala selvästi pystyy tuottamaan tarvittavan määrän. Samalla annettaisiin tuottajille 

selvä signaali tulevaisuuden suunnasta. 
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YHTEENVETO 
 

Biopolttoaineiden käytön tärkein tavoite on korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää 

ympäristövaikutuksia. Samalla tarkoituksena olisi edetä kohti fossiilisten polttoaineiden 

jälkeistä aikaa ja saavuttaa energiaomavaraisuus. Biopolttoaineiden käyttöön liittyy 

kuitenkin useita ongelmia, jotka hidastavat tai jopa estävät niiden käyttöönottoa. 

Liikenteen kasvihuonepäästöjen laskeminen on haastavaa pelkästään biopolttoaineiden 

avulla useista syistä. Merkittävimpiä ovat polttoaineen jatkuva kulutuksen kasvu, jota on 

haastavaa tyydyttää pelkällä biopolttoaineiden tuotannolla. Biopolttoaineiden 

kasvihuonepäästöt riippuva monista eritekijöistä, joiden selvittäminen kokonaisuutena on 

haastavaa ja tästä syystä ei ole monen polttoaineen kohdalla selvää tuottaako se enemmän 

vai vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin raakaöljyn käyttö tuottaisi. 

 

Tässä diplomityössä tarkoituksena oli perehtyä biopolttoaineisiin, niiden 

valmistusmenetelmiin sekä niiden käytön lisäämisen ongelmiin. Tutkimuksen tulosten 

mukaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuottaminen on taloudellisesti 

kannattavaa, mutta sen aiheuttamat ympäristöongelmat sekä kilpailu ruuan kanssa 

aiheuttaa rajoitteita tuotannon kasvulle. Lisäksi ensimmäisen ja toisen sukupolven 

tuotteille haasteita asettaa tuotteen hinnan muodostuminen, joka ainakin vuoden 2014 

lopussa on vielä vahvasti tukien ja tullien muokkaama. Tulevaisuuden hinnasta ei voida 

antaa kuin arviota, jotka riippuvat vahvasti öljyn tuotantomääristä, biopolttoaineiden 

tuotannon tehostumisesta sekä raaka-aineiden hinnan ja saatavuuden määräytymisestä. 

Tällä hetkellä öljyn hinta on menossa vahvasti alaspäin tuotannon kasvaessa etenkin 

Yhdysvalloissa. 

 

Toisen sukupolven biopolttoaineet pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia ja tuotanto 

kaupallisessa mittakaavassa onkin jo alkanut. Tulevaisuus tulee näyttämään pystyvätkö 

toisen sukupolven biopolttoaineet ratkaisemaan ensimmäisen sukupolven ongelmia ja 

tuleeko tuotannosta riittävän kannattavaa, jotta se kasvaisi merkittävään rooliin 

polttoaineiden kulutuksessa. Monilla toisen sukupolven tuotteilla on vielä lisäksi monia 

teknologisia ongelmia ratkaistava, jotta tuotanto voitaisiin kasvattaa teollisiin 

mittakaavoihin ja prosessin hyötysuhde saataisiin riittävän korkeaksi. Monet maat ja 
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yritykset panostavatkin suuria summia ongelmien ratkaisuun, toivoen samalla saavansa 

biopolttoaineista kasvavaa ja tuottavaa liiketoimintaa.  

 

Jos haluttaisiin lisätä pelkästään biopolttoaineiden käyttöä Euroopan unionin tavoitteisiin, 

olisi syytä poistaa kaikki kauppaa rajoittavat tullit ja pyrkiä poistamaan fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä lisäävät tuet. Tullien ja tukien poisto ajaa kuitenkin uusiin 

ongelmiin. Tukien ja tullien päättäminen kuin ei ole vain yhden päättäjän vallassa, jolloin 

pelkkä tullien poisto voisi johtaa vahvasti tuettujen biomassojen virtaamiseen Eurooppaan, 

joka tuhoisi sen oman tuotannon. Fossiilisten polttoaineiden tuki taas ajaa öljyntuottaja 

maiden etuja taloudellisesti. Fossiilisten polttoaineiden tuotanto on sen verran tuottavaa, 

ettei yksikään tuottajamaa ole siitä valmis luopumaan tai menettämään sieltä saatuja tuloja. 

Lisäksi monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa pidetään subventoimalla polttoaineen 

hinta alhaalla, jotta kansalaisilla olisi varaa siihen. Tulevaisuus tulee näyttämään 

löydetäänkö markkinoille yhteiset pelisäännöt, jotta tulleista ja tuista voitaisiin loppujen 

lopuksi luopua. 

 

Työtä tehtäessä on käynyt selväksi, että biopolttoaineiden ongelmat ovat monisäikeiset. 

Lähteitä tutkittaessa löytää hyvin erilaisia tuloksia polttoaineiden tuottamista 

kasvihuonepäästöistä. Yritysten antamat tiedot poikkeavat monesti tutkitusta tiedosta, josta 

voikin päätellä, että yritykset pyrkivät antamaan mahdollisimman vihreän kuvan 

tuotteistaan. Tämän perusteella kaikkia lähteitä onkin syytä katsella hyvin kriittisin silmin. 

 

Biopolttoaineiden ongelmien ratkaisu vaatii vielä paljon työtä ja tutkimusta, jotta 

päästäisiin haluttuun tulokseen. Maailman eri maiden tulisi pystyä yhteistyöhön, jotta 

saataisiin markkinoille yhteiset pelisäännöt, jotka tukisivat biopolttoaineiden käyttöä, 

mutta estäisivät väärinkäytökset eivätkä vääristäisi kilpailua. 
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