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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

CO2-eq Hiilidioksidiekvivalentti 

DDGS Tislauksen kiintoainejae 

EN Nettoenergia  

EROEI Energiantuotannon hyötysuhdetta kuvaava suhdeluku 

ES Tuotteen valmistamiseen käytetty energia 

EU Valmiista tuotteesta saatava energia 

FAME Esteröintiprosessilla valmistettu biodiesel 

FT Fischer-Tropsch 

HVO Vetykäsittelyllä valmistettu uusiutuva diesel 

RD Uusiutuva diesel 

RME Esteröintiprosessilla rypsistä tai rapsista valmistettu biodiesel 
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1 JOHDANTO 
 

Uusiutuvien energialähteiden lisääminen ja liikenteen ympäristövaikutusten, erityisesti 

kasvihuonekaasupäästöjen, vähentäminen ovat eräitä Euroopan Unionin 

ympäristöpolitiikan tavoitteita. Kiinnostus uusiutuviin energialähteisiin on kasvanut 

ympäristöpolitiikan ohella myös maailman öljyvarojen hupenemisen seurauksena. EU:n 

tavoite uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen polttoaineiden käyttöön on tuottaa 

uusiutuvista lähteistä 10 % kaikesta polttoaineesta (Uusitalo et al., 2015, 479). Suomi on 

asettanut uusiutuvan energian velvoitepaketissa tavoitteeksi, että liikennepolttoaineista 

uusiutuvan energian osuus olisi vuoteen 2015 mennessä 10 % ja vuoteen 2020 mennessä 

20 % kaikesta liikennepolttoaineesta (Pekkarinen, 2010).  

 

Tärkein uusiutuvan energian raaka-aine on biomassa, jota voidaan hyödyntää muun 

muassa biopolttoaineiden valmistuksessa. Biopolttoaineita voidaan käyttää esimerkiksi 

liikenteessä tai sähkön- ja energiantuotannossa. Biomassaa ovat erilaiset orgaaniset 

ainekset, esimerkiksi erilaiset energiakasvit ja orgaaninen jäte (Naik et al., 2010, 579). 

Koska fossiiliset polttoaineet tuottavat joidenkin laskutapojen mukaan jopa 73 % maailman 

hiilidioksidipäästöistä, olisi fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vähäpäästöisemmillä 

biopolttoaineilla hyvin tehokas keino liikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseen 

(Balat et al., 2008, 552). Biopolttoaineita pidetään hiilidioksidipäästöjen vähentäjinä, sillä 

niiden poltossa vapautuva hiilidioksidi on siirtynyt maaperästä biomassaan niiden 

kasvaessa ja hiilidioksidin kierto on nopeaa, toisin kuin fossiilisilla raaka-aineilla, joihin 

hiili on sitoutunut vuosisatojen kuluessa ja vapautuu polttaessa lyhyessä ajassa ilmastoon 

(Cherubini et al., 2009, 436). Maa-alaa ruoan sekä energiakasvien viljelyyn on rajoitetusti 

ja suurin osa siitä on käytettävä ruoan viljelyyn, joten viljelykasveista valmistettavan 

polttoaineen on oltava kannattavaa ja sen valmistusprosessin oltava energiatehokas. 

Varsinkin väestömäärän kasvaessa tarvitaan yhä suurempi osa viljelypinta-alasta rehun ja 

elintarvikkeiden tuotannolle. Tämän takia olisi tärkeää löytää parhaat raaka-aineet sekä 

tehokkaimmat prosessit biopolttoaineiden tuottamiseen, jotta maa-alaa käytettäisiin 

mahdollisimman tehokkaasti. 

 



4 
 

Sopivia biomassoja biopolttoaineiden valmistukseen ovat esimerkiksi energiakasvit, jätteet 

ja teollisuuden sivutuotteet. Biopolttoaineiden valmistaminen erilaisista jätteistä vähentää 

sekä kaatopaikalle menevän jätteen määrää että fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

Biopolttoaineiden tuotantoon soveltuvaa jätettä ei kuitenkaan ole rajattomasti tarjolla, joten 

energiakasveja joudutaan luultavasti tulevaisuudessakin viljelemään, mikäli tähdätään 

korkeaan liikennebiopolttoaineiden tuotantoon. Biopolttoaineiden raaka-aineiden viljely 

sekä biopolttoaineiden tuotannon lisääminen Suomessa parantaisivat Suomen 

energiaomavaraisuutta sekä huoltovarmuutta ja toisivat mahdollisesti lisää työpaikkoja. 

  

Tämän työn tarkoituksena on etsiä tehokkain liikennebiopolttoaineen valmistusketju 

tutkimalla yhdeltä viljelyhehtaarilta saatavaa ajokilometrimäärää. Työssä on 

liikennebiopolttoaineiden raaka-aineiden tutkinnassa keskitytty erityisesti Suomessa 

kasvaviin viljelykasveihin. Koska biopolttoaine ei ole automaattisesti parempi vaihtoehto 

fossiilisille polttoaineille, tutkitaan työssä myös biopolttoaineen tuotannon 

ympäristövaikutuksia ja mahdollisia sivutuotteita sekä valmistusprosessin 

energiankulutusta (Davis, Anderson-Teixeira & DeLucia, 2009, 140). Energiankulutukseen 

etsitään esimerkkiarvoja kirjallisuudesta, mutta koska energiataseen laskentaan on käytössä 

laaja joukko erilaisia rajauksia ja oletuksia, jotka kaikki vaikuttavat lopputulokseen, 

esitellään energiataseiden arvoja vain taustatiedoiksi ja helpottamaan eri polttoainelaatujen 

ja raaka-aineiden keskinäistä vertailua. 

 

Yhdyskuntajätteet sekä teollisuuden sivutuotteet biopolttoaineiden raaka-aineina jätetään 

tässä kandidaatintyössä tutkimatta, koska niitä voidaan pitää lähes automaattisesti 

kannattavina ja vähäpäästöisinä vaihtoehtoina ja myös siksi, ettei niiden syntymäärästä ei 

ole tarkkoja tai suurinpiirtein samoina vuosittain pysyviä arvoja. Myöskään 

biopolttoaineiden valmistamisen taloudelliseen kannattavuuteen ei oteta tässä työssä 

kantaa. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että tällä hetkellä biopolttoaineet ovat kalliimpia kuin 

fossiiliset polttoaineet; liikennebiopolttoaineen hinta voi olla jopa kolminkertainen 

fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna (Mäkinen et al., 2006, 61). Tässä työssä ei oteta 

kantaa energiakasvien viljelypotentiaaliin Suomessa tai siihen kuinka paljon eri raaka-

aineiden saatavuus vaihtelee Suomen alueella.  
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Biopolttoaineita on tutkittu hyvin paljon, ja niihin liittyen on tehty paljon tieteellistä 

tutkimusta, kandidaatintöitä, diplomitöitä, opinnäytetöitä ja gradututkielmia. Aineiston 

määrä on valtava, ja tarkoituksena on löytää sopivat lähteet, varsinkin Suomen 

olosuhteisiin soveltuvat, ja mahdollisimman paljon tutkimustietoa biopolttoaineiden 

saannolle. Myös muita vastaavanlaisia tutkimuksia, joissa tutkitaan saatua kilometrimäärää 

hehtaaria kohden, on tehty. Työn lopussa vertaillaan työssä laskettuja ja saatuja tuloksia 

näihin jo tehtyihin tutkimuksiin.  

 

2 LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEET  
 

Liikenteen biopolttoaineita ovat orgaanisista aineksista valmistetut nestemäiset tai 

kaasumaiset polttoaineet, esimerkiksi bioetanoli, biodiesel, uusiutuva diesel, synteettinen 

maakaasu ja biometaani. Liikenteen biopolttoaineet voidaan jakaa raaka-aineiden 

perusteella ensimmäisen, toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineisiin. Ensimmäisen 

sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineina käytetään elintarviketeollisuuteen kelpaavia 

energiakasveja, kuten maissia, vehnää ja rypsiä. Toisen sukupolven liikenteen 

biopolttoaineiden raaka-aineet eivät ole ravinnoksi kelpaavia, vaan yleensä teollisuuden 

prosessien sivutuotteita tai jätteitä, esimerkiksi vehnän korsia, kesantoheinää ja 

sellunvalmistuksen sivutuotetta mäntyöljyä. Kolmannen sukupolven 

liikennebiopolttoaineiden raaka-aineita ovat esimerkiksi leväkasvit, joiden 

valmistusprosessi on vielä tutkimusasteella. (Morales et al., 2015, 1351.)  

 

EurObserv’ER (2014) tilaston mukaan Suomessa käytettiin vuonna 2013 93508 

öljyekvivalenttitonnia bioetanolia, 118420 öljyekvivalenttitonnia biodieseliä sekä 930 

öljyekvivalenttitonnia biokaasua, ja tämän tilaston tiedot on kerätty taulukkoon 1. Muita 

biopolttoaineita ei tässä tilastossa vertailtu. (EurObserv’ER 2014.) EU:n tilastoista selviää 

fossiilisten liikennepolttoaineiden sekä liikennebiopolttoaineiden kulutukset vuonna 2012, 

jotka on koottu myös taulukkoon 1 (EU, 2014, 120). Taulukkoon on koottu tiedot kahdesta 

lähteestä, sillä EU:n liikennetilastoissa ei eritelty biokaasua, joten se on etsitty toisesta 

lähteestä. 

 



6 
 

Taulukko 1. Fossiiliset liikennepolttoaineet ja liikennebiopolttoaineet Suomessa (EurObserv’ER 2014, EU 

2014, 120) 

 

Polttoaine 

Määrä Suomessa 

2012 (EU 2014) 

[ktoe] 

Määrä Suomessa 

2012 (EurObserv’ER 

2014) [ktoe] 

Määrä Suomessa 

2013 (EurObserv’ER 

2014) [ktoe] 

Bensiini ja diesel 

yhteensä 
3733,6   

Bensiini 1387,5   

Kaasu ja diesel 2346,1   

Biopolttoaineet 265,8 243,7 212,9 

Bioetanoli 90,1 93,3 93,5 

Biodiesel 175,7 150 118,4 

Biokaasu  0,347 0,93 

 

Biopolttoaineiden osuus kaikesta polttoaineesta oli vuonna 2012 alle 10 % Suomessa, 

mutta prosenttiosuus on suurempi kuin monissa muissa EU:n maissa. Vuoden 2015 

liikennepolttoaineiden kulutuksen tavoitteena olisi, että 10 % liikennebiopolttoaineista olisi 

uusiutuvista lähteistä valmistettuja. Vaikka EurObser’ER:n tilaston mukaan 

liikennebiopolttoaineiden absoluuttinen määrä vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2013, on 

prosenttiosuus pysynyt luultavasti samana tai jopa kasvanut hieman, sillä fossiilisten 

polttoaineiden käyttö ollut laskusuunnassa (Öljy- ja biopolttoaineala ry) Kuvassa 1 on 

esitelty erilaisia liikennebiopolttoaineiden mahdollisia raaka-aineita sekä Suomessa että 

maailmalla. 
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 Kuva 1. Biopolttoaineiden mahdollisia raaka-aineita (Naik et al., 2010, 581) 

 

Kuvassa 1 näkyvistä vesikasveista valmistettava biopolttoaine on vielä kehitysasteella, 

mutta varsinkin merilevien käyttö raaka-aineena on lupaava tulevaisuuden vaihtoehto. 

Rantakaislikko olisi myös potentiaalinen raaka-aine, mutta sen käyttöä hidastaa 

kaislikkokasvien keräämisen vaikeus, vaikka raaka-ainetta olisikin tarjolla.  

 

2.1 Bioetanoli 
 

Ensimmäisen sukupolven bioetanolia valmistetaan sokeri- tai tärkkelyspitoisista kasveista, 

ja valmistuksessa hyödynnetään vain kasvin syötävä osa, esimerkiksi vehnän jyvät. 

Ensimmäisen sukupolven bioetanolin raaka-aineiden kirjo on laaja; mahdollisia raaka-

aineita ovat muun muassa maissi, sokeriruoko, sokerijuurikas, vehnä, ohra ja peruna. 

Käytettäessä tärkkelyspitoisia raaka-aineita kasvin sisältämä tärkkelys prosessoidaan ensin 

sokeriksi hydrolyysin avulla. Tämän jälkeen sokerit fermentoidaan alkoholiksi. 
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Sokeripitoisista kasveista, kuten sokerijuurikkaasta, jää valmistusprosessissa 

hydrolyysivaihe kokonaan pois. (Morales et al., 2015, 1352.)  Kuvassa 2 on esitetty 

tärkkelyspitoisesta raaka-aineesta valmistettavan bioetanolin valmistusprosessi. 

Bioetanolin sivutuotteena viljoja raaka-aineena käyttäen syntyy tislauksessa viljamassaa ja 

muita liukenemattomia sivujakeita (engl. DDGS, Distillers Dried Grains and Solubles), 

joita voidaan käyttää maataloudessa rehun proteiininlähteenä. (Malça & Freire, 2012, 520.) 

 

 
 Kuva 2. Ensimmäisen sukupolven bioetanolin valmistusprosessi vehnästä (Malça & Freire, 2012, 521) 

 

Toisen sukupolven bioetanolia voidaan valmistaa lignoselluloosamassoista, joita ovat 

esimerkiksi viljakasvien oljet ja kesantopelloilla kasvava heinä (Guo et al., 2015, 716). 

Lignoselluloosa on tärkkelys- ja sokeripitoisempia kasveja hankalampi raaka-aine käsitellä 

ja jalostaa etanoliksi, koska sen sisältämät sokerit eivät ole yhtä helposti käytettävissä 

johtuen lignoselluloosan rakenteesta. Toisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineita ei 

viljellä biopolttoaineiden valmistusta varten, vaan ne syntyvät muiden tuotteiden 

sivuvirtoina tai jätteinä, joten ympäristövaikutukset voidaan allokoida pääosin 

päätuotteelle. Kuvassa 3 on esitetty toisen sukupolven bioetanolin valmistusprosessi 

lignoselluloosamassaa raaka-aineena käyttäen. Esikäsittelyprosessissa sivutuotteena 

syntyvästä ksyloosista voidaan valmistaa fermentaatiolla bioetanolia ja ligniinistä 

esimerkiksi kuvassakin näkyviä luonnollisia liimoja. (Naik et al., 2010, 592.) 
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 Kuva 3. Toisen sukupolven bioetanolin valmistusprosessi (Naik et al., 2010, 591) 

 

Ensimmäisen sukupolven bioetanolin valmistusprosessi pellolta polttoaineeksi voi kuluttaa 

varsinkin Suomen kasvuolosuhteissa, joissa satotasot ovat pieniä, jopa saman verran 

energiaa kuin valmiista polttoaineesta saadaan. Sivuvirtojen hyödyntäminen on yksi keino 

parantaa biopolttoaineen valmistuksen energiahyötysuhdetta. Kun sivuainejaetta käytetään 

proteiinin lähteenä rehussa, voidaan osa prosessin energiankulutuksesta allokoida 

sivuainejakeelle, koska se korvaa rehun valmistusprosessin energiankulutusta. Bioetanolia 

voidaan käyttää bensiiniautoissa bensiinin seassa noin 10 % seoksena ilman moottorin 

muokkauksia.  E85, eli 85 % etanolia sisältävä bensiini-etanoliseos, toimii polttoaineena 

niin sanotuissa ”flexi-fuels” -autoissa. On myös mahdollista käyttää jopa 100 % etanolia 

polttoaineena erityisesti tätä tarkoitusta varten suunnitelluissa moottoreissa. (Lennartsson 

et al. 2014, 3–4; Morales et al., 2015, 1350.)  

 

2.2  Biodiesel ja uusiutuva diesel 
 

Uusiutuvista energialähteistä valmistetulle dieselille on käytössä useita eri termejä. 

Biodiesel-termiä käytetään esteröintimenetelmällä uusiutuvista raaka-aineista valmistetulle 

dieselille, ja sille on vakiintuneessa käytössä lyhenne FAME (engl. Fatty acid methyl 

ester). Biodieselin raaka-aineina käytetään eläin- ja kasviöljyissä olevia triglyseridejä eli 

rasvahappoja. Rypsi- tai rapsiöljystä esteröimällä valmistettu biodiesel on ensimmäisen 

sukupolven biopolttoaine ja sille on käytössä lyhenne RME (engl. rapeseed methyl ester). 
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Rypsi- tai rapsibiodieselin valmistusprosessissa siemenistä puristetaan ensin öljyä. Öljyksi 

puristamisen jälkeen rypsi- tai rapsiöljy vaihtoesteröidään, vaihtoesteröintiprosessissa 

kasviöljyn rasvahapot rikotaan kemiallisesti alkoholin avulla ja lopputuotteena syntyy 

rasvahappojen metyyliestereitä ja glyserolia. Metyyliestereitä käytetään polttoaineena. 

(Bezergianni & Dimitriadis, 2013; Mäkinen et al., 2006, 51–52.) Biodieseliä voidaan 

käyttää moottorissa 5–7 prosenttiosuuden seoksena uusiutuvan dieselin tai fossiilisen 

dieselin seassa. (Uusitalo et al., 2014, 103). Biodieselin valmistusprosessi on esitetty 

kuvassa 4. 

 

 Kuva 4. Biodieselin valmistusprosessi (Vihma et al., 2006, 10) 

 

Vetykäsittelyllä valmistetulle dieselille käytetään termiä uusiutuva diesel, joissain 

tapauksissa myös termi vihreä diesel on käytössä. Vetykäsittelyllä valmistetusta 

uusiutuvasta dieselistä käytetään lyhennettä HVO (engl. hydrotreated vegetable oil) tai RD 

(engl. renewable diesel). (Stockle, 2011, 51–55.) Uusiutuvaa dieseliä voidaan valmistaa 

puhtaista kasviöljyistä, jotka lasketaan ensimmäisen sukupolven raaka-aineiksi. Toisen 

sukupolven uusiutuvaa dieseliä voidaan valmistaa kasvi- tai eläinpohjaisista jäteöljyistä. 

Uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää sellaisenaan dieselmoottoreissa ilman moottorin 

muutoksia tai sekoitettuna fossiiliseen dieseliin tai biodieseliin. (Nylund et al., 2011, 35.) 

Uusiutuvan dieselin valmistukseen käytettävä vetykäsittely on biodieselin esteröintiä 

uudempi menetelmä, jossa syntyy sivutuotteena vain hyödynnettäväksi kelpaavia tuotteita, 

eli bensiiniä sekä propaania. Maailman ensimmäinen kaupallisen mittakaavan uusiutuvaa 

dieseliä valmistava laitos rakennettiin NesteOilin toimesta Porvooseen vuonna 2007. 

NesteOilin valmistamaa uusiutuvaa dieseliä kutsutaan lyhenteellä NEXBTL. (Bezergianni 

& Dimitriadis, 2013.) Kuvassa 5 on esitetty  uusiutuvan dieselin valmistusprosessi.   
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 Kuva 5. Uusiutuvan dieselin valmistusprosessi (Nylund et al., 2011, 27) 

 

Fischer–Tropsch(FT)-diesel on synteettistä dieseliä, jota voidaan valmistaa maakaasusta, 

hiilestä tai biomassasta. Biomassasta valmistetulla FT-dieselillä voidaan saavuttaa 

hiilidioksidin talteenotolla jopa negatiivinen nettohiilidioksidipäästö, kuitenkin prosessin 

energiankäyttö voi olla jopa suurempi kuin fossiilisista raaka-aineista valmistettaessa. 

Biomassasta valmistettava Fischer-Tropsch diesel ei ole vielä kaupallisessa 

valmistuksessa.  (van Vliet et al., 2009, 855–858)  

 

2.3  Biometaani 
 

Biometaanin mahdollisia raaka-aineita ovat esimerkiksi biojätteet, energiakasvit, kasvien 

käyttämättömät osat ja lanta. Biometaanin valmistusprosessissa syntyy metaania, 

hiilidioksidia ja muita kaasuja, kuten typpeä, vetyä ja rikkivetyjä sisältävää kaasuseosta, 

josta saadaan metaanisynteesillä tuotettua biometaania. Biokaasua voidaan valmistaa 

synteettisesti, jolloin sitä kaasutetaan korkeassa lämpötilassa. Raaka-aineet voidaan myös 

mädättää anaerobisesti eli hapettomasti. (Kaivosoja et al., 2011.) Kuvassa 6 on esitetty 

biometaanin valmistusprosessi anaerobisella mädätyksellä. 
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 Kuva 6. Biometaanin valmistusprosessi anaerobisesti mädättämällä (Naik et al. 2010, 591) 

 

Biometaanin valmistusprosessissa syntyy tuotteena karkeasti arvioiden noin puolet 

metaania ja puolet hiilidioksidia. Kaasumaista polttoaineitta on hankalampi käsitellä, 

kuljettaa ja varastoida kuin nestemäistä polttoainetta, ja tämän takia on tutkittu 

biometaanin muuttamista nestemäiseksi. Biometaanin nesteytys kuitenkin huonontaa 

valmistuksen hyötysuhdetta. (Naik et al. 2010, 585.) Biometaania voidaan jaella myös 

maakaasuverkossa, joka on tehokas jakelutapa kaasumaiselle polttoaineelle. Tätä 

jakelutapaa rajoittaa maakaasuverkon huono kattavuus. (Torri, 2010)   

 

2.4  Tutkittavat raaka-aine-polttoaineketjut 
 

Työssä tutkittaviksi raaka-aineiksi valikoituivat Suomessa kasvavat viljelykasvit, joista 

voidaan valmistaa liikenteeseen soveltuvia biopolttoaineita. Viljelykasveista valmistettavat 

liikennebiopolttoaineet ovat pääosin ensimmäisen sukupolven polttoaineita, ja katse on jo 

suunnattu toisen ja kolmannen sukupolven polttoaineisiin. Kuitenkin nyt ja 

lähitulevaisuudessa joudutaan muun biomassan ohella luultavasti käyttämään myös 

viljeltäviä energiakasveja biopolttoaineiden valmistuksessa, jotta uusiutuvan energian 

velvoitteet saadaan täytettyä. Tämän takia olisi tärkeää löytää ne viljelykasvit, joista 

saadaan suurin hyöty, jotta maa-alaa ei vietäisi turhaan ruoantuotannolta. Viljelykasveja 

tutkittiin myös niiden jokavuotisen sadon takia. Energiapaju on myös toimiva 

biopolttoaineen raaka-aine, mutta satoa ei saa joka vuosi. Työssä ei tutkita jätteitä ja 



13 
 

teollisuuden sivutuotteita raaka-aineina, koska voidaan sanoa ilman tarkempaa tarkastelua 

niiden olevan kannattavia käyttää hyödyksi jollain tavalla, esimerkiksi biopolttoaineiden 

valmistuksessa. 

 

Suomessa viljellään ensimmäisen sukupolven bioetanolin raaka-aineiksi soveltuvista 

viljelykasveista suuremmassa mittakaavassa vehnää, ohraa ja sokerijuurikasta (Kaivosoja 

et al., 2011, 91). Bioetanolin valmistuksen kannalta päädyttiin tutkimaan vehnä- ja 

ohraetanolia sekä viljojen oljista valmistettavaa etanolia. Vehnää ja ohraa kasvatetaan 

Suomessa eniten kauran ohella ja siksi tärkkelyspitoisista viljelykasveista päädyttiin juuri 

näihin, vehnästä ja ohrasta löytyy myös paljon tutkimustietoa hyödynnettäväksi (Suomen 

luonnonvarakeskus 2015). Ohran käyttö raaka-aineena on myös perusteltua siksi, että sitä 

viljellään yli tarpeen (Virtanen et al., 2009, 79). Vehnän korret otettiin mukaan 

tarkasteluun, sillä korsien käyttö toisi ratkaisun ”ruoka vastaan polttoaine”-väittelyyn.  

 

Diesel-polttoaineen mahdollisista raaka-aineista tarkastellaan tässä työssä rypsiä ja rapsia. 

Puuteollisuuden sivutuotteet ovat myös hyvä dieselin raaka-aine, mutta niiden määrää 

hehtaaria kohden on vaikea arvioida, joka taas vaikeuttaa vertailua muihin työssä 

tutkittaviin raaka-aineisiin. Sivutuotteet ja jätteet on myös yleensä aina kannattavaa 

hyödyntää jollain tavalla. Energiakasveista valittiin rypsi ja rapsi raaka-aineiden 

tarkasteluun, sillä dieselin valmistukseen soveltuvista viljelykasveista rypsillä on suurin 

viljelyala Suomessa ja sitä voidaan kasvattaa ympäri Suomen, rapsi taas on hyvin rypsin 

kaltainen viljelykasvi ja antaa suuremman sadon, mutta kasvaa vain Etelä-Suomessa 

(Suomen luonnonvarakeskus 2015). Rypsin ja rapsin viljely sopii myös viljelykiertoon, ne 

ovat paljon käytettyjä kesantoviljelykasveja. Sekä biodieselin että uusiutuvan dieselin 

valmistusprosesseilla voidaan valmistaa dieseliä samanlaisista raaka-aineista, mutta 

valmiiden polttoaineiden ominaisuudet vaihtelevat; vetykäsitelty diesel on parempilaatuista 

(Nylund et al., 2011). 

 

Biometaanin osalta tutkitaan raaka-aineena viljojen olkia sekä nurmibiomassoja. 

Biometaania voidaan tuottaa kaikista peltobiomassoista, mutta erityisesti rehuksi 

kasvatettava heinä soveltuu hyvin metaanin tuotantoon, johtuen sen alhaisesta 

ligniinipitoisuudesta. Nurmibiomassoja tutkitaan tässä työssä, juurikin suuren satoisuuden 
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takia. Nurmibiomassojen avulla voidaan myös hoitaa viljelemätöntä peltoa, joka kuitenkin 

täytyy niittää ja niitetty heinä voidaan käyttää biometaanin raaka-aineena. (Tähti & 

Rintala, 2010, 12–13.) 

 

Kuvassa 7 on esitetty tässä työssä tutkittavat liikennebiopolttoaineet ja niiden 

valmistusketjut. Kuvan alaosassa näkyvät ensimmäisen sukupolven liikennebiopolttoaineet 

ja yläosassa toisen sukupolven liikennebiopolttoaineet. Koska bioetanoli, biodiesel ja 

biokaasu ovat käytetyimpiä ja tutkituimpia liikenteen biopolttoaineita, tutkitaan kyseisiä 

polttoaineita tässä työssä. Lisäksi tutkitaan uusiutuvaa dieseliä, sillä sitä voidaan valmistaa 

samoista raaka-aineista, kuin biodieseliä, mutta se on laadultaan parempaa. Kyseiset 

polttoaineet valittiin tutkimukseen mukaan erityisesti siksi, että ne ovat jo liikennekäytössä 

ja niistä löytyy tutkimustietoa sekä käyttötilastoja. 

 

 

  
 Kuva 7. Tässä työssä tutkittavat liikenteen biopolttoaineet ja raaka-aineet (Naik et al. 2010, 588.) 
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Kuvassa 7 ei ole esiteltynä kaikkia biopolttoaineiden mahdollisia valmistusketjuja, mutta 

siitä saa hyvän kokonaiskuvan tässä työssä tutkittavista polttoaineista. Fischer-Tropsch-

dieseliä ei tutkita tässä työssä, mutta se on mainittu kuvassa, koska kaasutetusta 

lignoselluloosasta voidaan valmistaa biometaanin lisäksi myös FT-öljyä. 

 

3 LIIKENTEEN BIOPOLTTOAINEIDEN ELINKAARET 
 

Pelkkä kilometrimäärä hehtaaria kohden ei kerro riittävästi polttoaineen valmistuksen 

tehokkuudesta, vaan mukaan täytyy laskea myös elinkaaren tehokkuus sekä 

ilmastovaikutukset. Elinkaaritehokkuutta ja ympäristövaikutuksia voidaan tutkia 

esimerkiksi kasvihuonekaasutaseen tai valmistuksen energiatehokkuuden avulla (de Castro 

et al., 2014, 506). Liikenteen biopolttoaineiden elinkaariarvioinnin avulla 

tuotantoprosesseista voidaan löytää kohteita, joita kehittämällä saataisiin nostettua 

energiatehokkuutta ja vähennettyä ympäristövaikutuksia. Tässä luvussa esitellään erilaisia 

elinkaaren arviointitapoja sekä esimerkkejä eri tutkimuksissa saaduille elinkaaren 

tehokkuusarvoille.  

 

Liikenteen biopolttoaineen elinkaari alkaa joko kasvin viljelystä tai sivutuotteen tai jätteen 

synnystä. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineen elinkaari alkaa energiakasvin 

viljelystä, ensimmäinen vaihe on siementen valmistaminen ja pellon muokkaaminen 

viljelyä varten. Tämän jälkeen suoritetaan pellon kylvö, lannoitus, torjunta-aineiden levitys 

sekä kalkitus. Energiakasvin ollessa valmis sadonkorjuuseen, sato kerätään koneella pois ja 

kuljetetaan jatkojalostuspaikalle. Peltotyöt joudutaan tekemään koneilla, jotka vievät 

polttoainetta ja joista syntyy ympäristöön kasvihuonekaasupäästöjä. Ensimmäisen 

sukupolven biopolttoaineiden elinkaaren alkuvaiheessa eli viljelyssä syntyy paljon 

kasvihuonekaasupäästöjä ja nämä jäävät toisen sukupolven biopolttoaineiden kohdalla 

kokonaan pois. Biopolttoaineita valmistettaessa jokainen prosessi vaikuttaa päästöihin ja 

energiankulutukseen ja jokainen vaihe on erilainen eri viljely- ja syntypaikoilla ja 

tuotantolaitoksissa. Tämän takia elinkaaren päästöjä ja energiankulutuksia on yleisellä 

tasolla vaikeaa arvioida, kun esimerkiksi kuljetusmatkat voivat vaihdella satoja 
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kilometrejä. Ideaalitilanteessa elinkaaren aikana käytettäisiin biopolttoaineita tarvittaviin 

kuljetuksiin ja koneilla tehtäviin töihin. (McKone et al., 2011, 1751.) 

 

3.1  Elinkaaren energiatehokkuus 
 

Polttoaineen elinkaaren energiatehokkuuteen vaikuttavat monet oletukset elinkaaren 

varrelta lähtien viljelyolosuhteista ja päättyen sivuvirtojen hyödyntämiseen (Mikkola et al., 

2011, 505). Elinkaaren energiatehokkuuteen vaikuttaa myös se, otetaanko jalostamon 

rakentamiseen käytetyt energiapanokset huomioon. Erilaisten oletusten takia 

energiatehokkuusluvut ovat poikkeuksetta erisuuruiset joka tutkimuksessa ja täysin 

todellisuutta vastaava luku tulisi aina laskea jokaiselle elinkaarelle erikseen. Tässä työssä 

esitettyjä lukuja ei voida siis pitää absoluuttisina totuuksina vaan viitearvoina jotka 

helpottavat polttoaineiden keskinäistä vertailua. Energiatehokkuutta voidaan arvioida 

EROEI-luvun (engl. Energy Return for Energy Invested) avulla, joka kertoo 

energiamuodon, tässä tapauksessa liikennebiopolttoaineen, energiahyötysuhteen. EROEI-

luku lasketaan jakamalla polttoaineesta saatava energia sen valmistusketjuun käytetyllä 

energiapanoksella. EROEI-luku lasketaan yhtälön 1 mukaisesti. (Bardi, Lavacchi & 

Yaxley, 2011, 52.) 

 

 𝐸𝑅𝑂𝐸𝐼 =    !!
!!

     (1) 

 

 EROEI = energiatehokkuus 

Eu = valmiista tuotteesta saatava energia [J] 

 Es = valmistamiseen käytetty energia [J] 

  

EROEI-luvun ollessa 1 saadaan polttoaineesta saman verran energiaa kuin sen 

valmistamiseen on käytetty ja kun luku kasvaa, niin polttoaineen energiatehokkuus 

paranee. Toinen vaihtoehto biopolttoaineen energiatehokkuuden tutkimiseen on 

nettoenergia, joka on tuotteesta saatava energia vähennettynä tuotteen valmistamiseen 

käytetyllä energialla. Nettoenergia lasketaan yhtälöllä 2. (Bardi et al., 2011, 52.)  
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 𝐸! =   𝐸! − 𝐸!   (2) 

 

 EN = Nettoenergia [J] 

 

Energiatase kertoo prosenttiosuutena kuinka paljon energiaa polttoaineen valmistukseen 

käytetään verrattuna polttoaineesta saatavaan energiamäärään, eli se on EROEI-luvun 

käänteisluku (Karlsson et al., 2014, 424). Polttoaineen energiatase lasketaan yhtälöllä 3.  

 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒 =    !!
!!

    (3) 

 

Jos halutaan tietää polttoaineen valmistusprosessista saatava nettoenergia prosentteina, 

saadaan se kaavalla 4. Tässä työssä kutsutaan yhtälöllä 4 laskettavaa arvoa 

nettoenergiataseeksi. 

 

 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒 = 1−    !!
!!

   (4) 

 

Mikkola et al. (2011) on tutkinut ohraetanolin sekä rypsidieselin valmistusprosessin 

energiankulutusta Suomessa. Artikkelissa on oletettu ohrapellon sijaitsevan Pohjanmaalla 

ja kuljetusmatkan etanolitehtaalle arvioidaan olevan 100 kilometriä. Artikkelissa ohran 

sekä rypsin viljelyolosuhteet on valittu sekä tilastollisesti että viljelijöiden haastattelujen 

avulla. Kyseisessä tutkimuksessa on saatu viittä erilaista viljely- ja keruumenetelmiä 

tutkimalla ohraetanolin energiataseeksi lukuja, jotka ovat pienimmillään 0,19 ja 

suurimmillaan 0,28. Tutkimuksen rypsipellon oletetaan sijaitsevan Varsinais-Suomessa ja 

viittä erilaista viljely- ja keruumenetelmää tutkien on saatu rypsibiodieselin energiataseeksi 

0,31–0,33. (Mikkola et al., 2011, 53.)  

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa on tutkittu olkietanolin energiatasetta käyttäen olkisaantoa 2 

t/ha. Tutkimuksessa on laskettu energiatase kahdella eri metodologialla, toinen käytetty 

metodologia on kansainvälinen standardi elinkaarien laskentaan (lyh. ISO). Toinen 

käytetty metodi on EU:n uusiutuvan energian direktiivin (lyh. RED)-metodologia. RED-

metodologiassa on annettu hyvityksiä sivutuotteina syntyvästä biokaasusta ja energiasta, 
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joka muunnetaan sähköksi. Olkietanolille saadut nettoenergialuvut tässä tutkimuksessa 

ovat 0,024 ja 0,196. Tutkimuksessa oljen on oletettu olevan sivutuote, joten energiaa ei ole 

katsottu kuluvan tuotteen viljelyyn ollenkaan. (Karlsson et al., 2014, 420–424.) 

 

Smyth, Murphy & O’Brien (2009) ovat tutkineet biometaanin nettoenergiatasetta Irlannissa 

ja muissa lauhkeaan vyöhykkeeseen kuuluvissa Pohjois-Euroopan maissa. Suomen ja 

Irlannin ilmasto-olosuhteet ovat erilaiset, joten tutkimusta ei voida suoraan soveltaa 

Suomen olosuhteisiin, mutta se voi antaa suuntaa-antavia tuloksia. Tutkimuksessa on 

biometaanin saannoksi saatu 0,548–0,634 kgmetaani/kgraaka-aine. Tutkimuksessa ruohokasvien 

saantona on käytetty 12 tTS/ha, joka on hieman suurempi kuin Suomen ruohokasvien 

keskisaanto. Muuten tuotteen valmistusolosuhteita voidaan pitää samankaltaisina kuin 

Suomen olosuhteita, koska viljelypeltoa joudutaan kalkitsemaan, lannoittamaan ja 

käyttämään torjunta-aineita. (Smyth, Murphy & O’Brien, 2009, 2535–2375.) Berglund & 

Börjesson (2006) ovat saaneet tutkimuksessaan oljesta valmistettavalle biokaasulle 

energiataseeksi 0,35, kun kuljetusmatka oljen syntypaikalta kaasun valmistuspaikalle on 10 

kilometriä ja oljen saanto peltohehtaarilta on 2 tonnia. Artikkelissa kerrotaan myös, että 

biokaasun puhdistaminen liikenteen soveltuvaksi biometaaniksi kuluttaa noin 11 % 

valmiista biokaasusta saatavasta energiasta, jolloin energiatase olisi 0,46, ja 

nettoenergiatase 0,54. (Berglund & Börjesson, 2006, 256–260.) 

 

Kaivosoja et al. (2011) on koonnut artikkelissaan yhteen eri tutkimusten tuloksia joista on 

saatu kuvan 8 mukaisia energiatehokkuuksia eri liikennebiopolttoaineille. Kuvasta 

huomataan, että hyödynnettäessä sivuvirrat saadaan kaikista polttoaineista nettoenergiaa. 

Ohrasta valmistetun etanolin energiahyötysuhde on muihin liikennebiopolttoaineisiin 

verrattuna huono, ja sivuvirrat hyödyntämättä jättäminen aiheuttaisi valmistusketjulle 

suuremman energiapanoksen, kuin mitä valmiista biopolttoaineesta saadaan. (Kaivosoja et 

al., 2011, 113.) Kuvasta 8 on laskettu nettoenergiataseita nurmibiokaasulle, ohraetanolille 

ja rypsidieselille (sekä RME-diesel että NEXBTL-diesel).  
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 Kuva 8. Eri biopolttoaineiden valmistukseen käytettävä energia ja niistä saatava energia (Kaivosoja et al., 

2011, 113.) 

 

Mäkinen et al. (2006) on tutkinut osittain samoja biopolttoaineita kuin Kaivosoja et al. 

(2011) ja vertaillut biopolttoaineiden energiataseita fossiiliseen dieseliin sekä fossiiliseen 

bensiiniin. Kuvasta 9 nähdään, että kaikkien polttoaineiden energiapanokset ovat 

huomattavasti suurempia fossiilisiin vertailupolttoaineisiin verrattuna. Tässäkin 

tutkimuksessa kaikilla raaka-aineilla ja polttoaineilla saatava nettoenergia on kuitenkin 

positiivinen.  
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 Kuva 9. Eri polttoaineiden primäärienergiapanokset polttoaineen energiasisältöä kohden (Mäkinen et al., 

2006, 104.) 

 

Kuvista 8 ja 9 on nähtävissä, että etanolin tuotanto kuluttaa muihin polttoaineisiin nähden 

paljon energiaa: sen valmistuksen energiatase on noin 0,8–0,9. Mäkisen et al. (2006) 

artikkelissa on myös arvioitu vetykäsitellyn dieselin primäärienergiankulutusta, joka on 

nettoenergiataseeksi muutettuna 0,523 (Mäkinen et al. 2006, 84). Börjesson & Tufvesson 

(2011) ovat tutkineet maatalouden viljelykasveista valmistettuja biopolttoaineita, ja he ovat 

saaneet vehnästä valmistetulle biodieselille EROEI-luvuksi 1,29, kun mitään allokointeja 

ei tehdä ja kun mukaan otetaan sivutuotteiden energia, saadaan bioetanolin EROEI-luvuksi 

2,07. Samassa tutkimuksessa on esitetty rypsistä valmistetulle biodieselille EROEI-luvuksi 

2,18 ilman allokaatiota ja 3,77, kun sivutuotteet on allokoitu mukaan. Nurmikasveista 

valmistetulle biokaasulle on tutkimuksessa saatu EROEI-luvuksi 2,63. (Börjesson & 

Tufvesson, 2011, 115.) 

 

Kuvat 8 ja 9 ovat kahden tutkimuksen arvioita eri polttoaineiden energiatehokkuuksille ja 

niistä nähdään eri polttoaineiden keskinäiset energiatehokkuudet, kun laskennan oletukset 

ovat olleet samanlaiset. Taulukkoon 2 on kerätty kuvien 8 ja 9 pohjalta laskettuja 
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nettoenergiataseita ja tässä luvussa aikaisemmin esitettyjä nettoenergia-arvoja. Kuvassa 9 

on huomioitu polttoaineen valmistuksen lisäksi myös polttoaineen varastointi ja jakelu, ja 

sen takia raaka-aineen tuotantoon käytettävä energia vaikuttaa suhteessa pienemmältä 

kuvassa 8 kuin kuvassa 9. Kuvassa 9 esitettyjen arvojen laskennassa on arvioitu jakelun ja 

varastoinnin kustannusten olevan noin 10 % kaikesta prosessiin kulutettavasta energiasta. 

(Mäkinen et al. 2006, 104.)   

 
 Taulukko 2. Biopolttoaineita ja niiden nettoenergiataseita (Mikkola et al., 2011; Kaivosoja et al., 2011; 

Mäkinen et al., 2006; Smyth et al., 2009; Karlsson et al., 2014; Berglund & Börjesson, 2006, 256–260 

Börjesson & Tufvesson, 2011, 115)  

Poltto-

aine 

Raaka

-aine 

Mikkola 

et al., 

2011 

Kaivos-

oja et al., 

2011 

Mäkinen 

et al., 

2006 

Smyth 

et al., 

2009 

Karls-

son et 

al., 2014 

Berglund 

& 

Börjes-

son 2006 

Börjesson 

& 

Tufvesson 

2011 

Etanoli Ohra 0,71–0,81 0,05–0,16 0,18 
  

  

Etanoli Vehnä       
0,225–

0,517 

Etanoli 

Ligno-

sellu-

loosa 
    

0,804–

0,976 
  

Biodiesel 

(FAME) 
Rypsi 0,69–0,67 0,4 0,5 

  
 0,54–0,73 

Uusiutuva 

diesel 

(HVO) 

Rypsi 
 

0,5 0,523 
  

  

Metaani Olki      0,54  

Metaani 
Nurmi-

kasvit  
0,68 

 
0,58 

 
 0,62 

 

Taulukosta 2 huomataan nettoenergiataseiden vaihtelevan eri tutkimusten välillä paljon, 

varsinkin ohraetanolin arvot ovat hyvin erilaisia tutkimuksesta riippuen; Kaivosojan et al. 

(2011) tutkimuksessa vain 16 % energiasta jää nettoenergiaksi, kun taas Mikkolan et al. 
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(2011) tutkimuksessa nettoenergiaksi jää jopa 81 % valmiin biopolttoaineen energiasta. 

Nettoenergiataseeseen vaikuttavat paljon tutkimuksessa tehtävät oletukset, varsinkin 

Berglundin & Börjessonin (2006) tutkimuksesta huomataan, kuinka paljon kilometrimäärä 

raaka-aineen syntypaikalta biokaasun valmistuspaikalle vaikuttaa energiataseeseen, 

esimerkiksi olkibiokaasun energiatase kasvaa jopa arvoon 0,9 asti, kun kuljetusmatka on 

200 km (Berglund & Börjesson, 2006, 260).  

 

3.2  Valmistuksen ja käytön päästöjen arviointi 
 

Biopolttoaineiden elinkaaren ajalta syntyy päästöjä, jotka aiheuttavat 

ympäristökuormitusta. Jos biopolttoaineiden avulla halutaan vähentää liikenteen 

ympäristöpäästöjä, tulee biopolttoaineiden elinkaaren päästöjen olla pienempiä kuin 

fossiilisten polttoaineiden elinkaaren ajalta syntyvät päästöt. Liikenteen biopolttoaineiden 

päästöjä voidaan tutkia viljelystä polttoainetankkiin asti (engl. WtT, Well to Tank) tai 

ottamalla mukaan myös polttoaineen poltossa syntyvät ympäristövaikutukset (engl. WtW, 

Well to Wheel). Tutkittaessa liikenteen biopolttoaineiden valmistusketjun ja käytön 

päästöjä, ovat vertailukohteena yleensä fossiiliset polttoaineet. Ensimmäisen sukupolven 

biopolttoaineiden päästöt voivat olla jopa suurempia kuin fossiilisten polttoaineiden 

päästöt johtuen ensimmäisen sukupolven raaka-aineiden viljelystä. Toisen sukupolven 

biopolttoaineiden raaka-aineet syntyvät vääjäämättä muiden prosessien sivutuotteina tai 

jätteinä, joten suurin osa niiden aiheuttamista päästöistä voidaan allokoida päätuotteelle. 

(Gnansounou et al., 2009, 4919–4920.) 

 

Ensimmäisen sukupolven bioetanolin viljely energiakasveista tuottaa samoja 

ympäristöpäästöjä, kuin elintarviketuotannon alkupää ja varsinkin maatalouden 

typpipäästöt ovat haitallisia ympäristölle.  Energiakasvien viljelystä syntyy paljon päästöjä 

ympäristöön lannoitteiden, torjunta-aineiden ja peltotyön takia. Kuvassa 10 on esitetty 

ensimmäisen sukupolven biopolttoaineen elinkaaren hiilidioksidi-, metaani sekä 

dityppioksidipäästöt, muutettuina hiilidioksidiekvivalenteiksi. Kuvasta 10 nähdään miksi 

toisen sukupolven biopolttoaineet ovat ympäristövaikutuksiltaan yleensä parempi 

vaihtoehto: toisen sukupolven biopolttoaineen elinkaaresta jäävät kokonaan pois 
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panostuotannon ja viljelyn aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.  Panostuotanto tarkoittaa 

esimerkiksi siementen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistusta. (Virtanen et al., 

2009.)  

 

 
 Kuva 10. Viljabioetanolin aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt eri elinkaaren vaiheissa (Virtanen et al., 

2009, 53.) 

 

Toisen sukupolven biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt ympäristöön aiheutuvat 

kuljetuksista, polttoaineen valmistusprosessista sekä käytöstä. Raaka-aineen tuotannosta 

aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt voivat olla jopa nollassa, koska ne voidaan allokoida 

päätuotteelle. Kuvasta 11 nähdään erilaisten liikenteen biopolttoaineiden 

kasvihuonekaasupäästöjä ja huomataan, etteivät ensimmäisen sukupolven polttoaineiden 

kasvihuonekaasupäästöt ole keskimäärin pienempiä kuin fossiilisten polttoaineiden 

aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden 

arvioiduissa kasvihuonekaasupäästöissä on myös suuria vaihteluja, johtuen erilaisista 

oletuksista viljelyprosesseissa ja kuljetusmatkoissa. Fischer-Tropsch-synteesillä 

valmistetut polttoaineet aiheuttavat keskimäärin pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä, kuin 

fossiiliset ja ensimmäisen sukupolven liikenteen polttoaineet. (Mäkinen et al., 2006, 106.)  
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 Kuva 11. Eri polttoaineiden elinkaarista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt energiasisältöä kohden 

(Mäkinen et al., 2006, 106.) 

 

Kuten kuvasta 11 huomataan, on tässä kuvassa vertailussa olevat toisen sukupolven 

liikennebiopolttoaineet (tässä kuvassa FT-dieselit) kasvihuonekaasupäästöiltään 

suotuisampia vaihtoehtoja, kuin ensimmäisen sukupolven liikennebiopolttoaineet. 

Lignoselluloosasta valmistetuilla polttoaineilla on myös parempi energiahyötysuhde, 

kuitenkin lignoselluloosapolttoaineiden haasteena on vielä teknologisia sekä taloudellisia 

esteitä. (Karlsson et al., 2014, 421.) Kuvassa 12 on esitetty eri liikennepolttoaineiden 

kasvihuonekaasupäästöjä artikkelista, johon on koottu Euroopan alueelle soveltuvista 

tutkimuksista saatuja tietoja (Cherubini et al., 2011, 442). Kuvaan on palkin korkeudeksi 

asetettu artikkelissa esitetty pienin arvo jokaiselle polttoaineelle.  
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Kuva 12. Liikennepolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä ajokilometriä kohden (Cherubini et al., 2009, 

442) 

 

Koska kuvan 12 arvot soveltuvat parhaiten etenkin Saksaan, Italiaan, Itävaltaan ja 

Ranskaan, voidaan kasvihuonekaasupäästöjen olettaa olevan Suomen olosuhteissa 

valmistetuilla liikennebiopolttoaineilla suurempia (Cherubini et al., 2011, 442).  Kuvasta 

12 voidaan kuitenkin nähdä, kuinka paljon enemmän ensimmäisen sukupolven 

liikennebiopolttoaineet tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna toisen sukupolven 

biopolttoaineisiin. Kuva myös havainnollistaa hyvin syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 

ajokilometriä kohden, kun aikaisemmat kuvat esittelevät päästöjä megajoulea ja gigajoulea 

kohden.  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä on esitelty erilaisia liikenteen 

biopolttoaineita, niiden kasvihuonekaasupäästöjä sekä mahdollista 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemää niitä käytettäessä. Kasvihuonekaasupäästöjen 

tyypillinen vähenemä pitää paikkansa, jos biopolttoaineiden valmistusprosessi ei aiheuta 

maankäytön muutoksista syntyviä nettohiilipäästöjä. Direktiivistä on koottu taulukkoon 2 
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tässä työssä tutkittavien polttoaineiden tietoja. Vehnäetanolin kohdalla on eritelty myös 

etanoliprosessissa käytettävien polttoaineiden vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. 

Sivutuotteet on huomioitu näissä luvuissa niin, että kasvihuonekaasupäästöt on jaettu 

polttoaineen ja sivutuotteiden kesken suhteessa niiden energiasisältöön. (Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus 2009/28/EY, 52–58.) 

 
Taulukko 3: Biopolttoaineiden tyypillisiä päästöjä ja niiden kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämismahdollisuuksia (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2009/28/EY, 52–58) 

Biopolttoaineen 

tuotantoketju 

Kasvihuonekaasujen 

tyypilliset päästöt  

[gCO2-eq./MJ] 

Tyypillinen 

kasvihuonekaasu-

päästöjen vähennys [%] 

Etanoli vehnästä (maakaasu 

prosessipolttoaineena, sähkön 

ja lämmön yhteistuotanto) 

57 45 

Etanoli vehnästä (olki 

prosessipolttoaineena, sähkön 

ja lämmön yhteistuotanto) 

26 69 

Etanoli vehnän oljesta 11 87 

Biodiesel rapsinsiemenistä 46 45 

Vetykäsitelty kasviöljy 

rapsinsiemenistä 
41 51 

Fischer-Tropsch-diesel 

jätepuusta 
4 95 

Biokaasu orgaanisesta 

yhdyskuntajätteestä 
17 80 

 

 

EU:n arvioissa syntyvien kasvihuonekaasujen määrä on hieman pienempi, kuin 

Suomalaisessa lähteessä, johtuen direktiivin soveltamisesta koko Euroopan Unionin 

alueelle. 
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4 BIOPOLTTOAINEIDEN TUOTANTOTEHOKKUUS 
 

4.1  Bioetanoli  
 

Tässä luvussa tutkitaan ensimmäisen ja toisen sukupolven bioetanolia. Tutkittavia raaka-

aineita ovat vehnän- ja ohranjyvät sekä viljojen korret. 

 

4.1.1 Vehnän- ja ohranjyvät bioetanolin raaka-aineena  

 

Vehnän sekä ohran satoisuus on selvitetty Suomen maataloustilastoista. Vehnän ja ohran 

keskisadossa on hieman vaihtelua vuosittain ja vehnän satoisuus on yleisesti hieman 

suurempi kuin ohran satoisuus. Vehnän ja ohran valmistusprosessit bioetanoliksi ovat 

keskenään samankaltaisia, joten niitä tutkitaan yhtenä polttoaineena tässä luvussa, vain 

satotaso veihtelee raaka-aineiden välillä. Viljojen satotaso vaihtelee Suomen sisällä myös 

jonkin verran; etelässä satoisuus on ilmasto-olosuhteiden takia suurempi kuin pohjoisessa. 

Koska suurin osa viljelystä tapahtuu Etelä-Suomessa, voidaan keskimääräisten 

satoisuusarvojen avulla tehtyä laskentaa soveltaa Etelä-Suomeen. (Suomen 

luonnonvarakeskus, 2015)  

 

Scacchi (2010) arvioi artikkelissaan vehnäetanolin saannon olevan 0,285 kgetanoli/kgraaka-aine. 

Kyseisessä artikkelissa arvioidaan myös, että yhteen ajokilometriin kuluu noin 0,0834 kg 

puhdasta bioetanolia. (Scacchi, 2010, 5015.) Myös Malça ja Freire (2012) arvioivat 

artikkelissaan vehnästä saatavan bioetanolin saantoa, ja arvioivat sen olevan noin 0,28 

kgetanoli/kgraaka-aine (Malça & Freire, 2012, 520).  Balat et al. (2008) arvioi artikkelissaan 

vehnäetanolin saannoksi 340 letanoli/traaka-aine. Bioetanolin tiheyden ollessa 0,789 kg/l 

saadaan bioetanolin saannoksi näillä tiedoilla 0,26826 kgetanoli/kgraaka-aine. (Balat et al., 2008, 

554.) Kaivosojan et al. (2011) artikkelissa on esitetty vehnäetanolin saannoksi 0,26 ja 

ohraetanolin saannoksi 0,3 (Kaivosoja et al., 2011, 95). Etanolin saanto on hyvin 

samansuuruinen kaikissa neljässä tutkimuksessa. 
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 𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑡𝑡𝑎  ℎ𝑒ℎ𝑡𝑎𝑎𝑟𝑖𝑙𝑡𝑎 = 𝑆𝑎𝑡𝑜   ∗   𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑜  (5) 

  

 Polttoainetta hehtaarilta = Polttoaineen saanto hehtaarilta peltoa [kg/ha] 

 Sato = Raaka-aineen satoisuus [kg/ha] 

 Saanto = Polttoaineen saanto [kg/kg] 

 

 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡  ℎ𝑒ℎ𝑡𝑎𝑎𝑟𝑖𝑙𝑡𝑎 =    !"#"$"%
!"#$$"%&'($$%  !!!!""#$%!"

 (6) 

  

Kilometrit hehtaarilta = saatavat ajokilometrit viljelyhehtaaria kohden 

[km/ha] 

 Kulutus = Auton keskikulutus [kg/km] 

 Polttoainetta hehtaarilta = Polttoaineen saanto hehtaarilta viljelyalaa [kg/ha] 

 

Tässä luvussa esitettyjä satoisuus- ja etanolin saantoarvoja sekä kaavoja 5 ja 6 käyttäen 

tehty laskenta on esitetty taulukossa 4. Taulukossa on esitetty vehnän keskimääräinen 

satotaso, vehnästä valmistettavissa oleva bioetanoli yksiköissä [kgetanoli/kgraaka-aine] sekä 

[kgetanoli/haraaka-aine] ja yhdestä peltohehtaarista saatavat ajokilometrit yksikössä [km/ha]. 

 
 Taulukko 4. Polttoaineen saanto sekä ajokilometrit hehtaaria kohden vehnää ja ohraa raaka-aineena 

käyttäen 

Raaka-

aine 

Sato 

[kg/ha] 

Etanolin 

saanto 

[kg/kg] 

Etanolin 

saanto 

[kg/ha] 

Polttoaineen 

kulutus [kg/km] 

Ajokilomet-

rit [km/ha] 

Ohra 3730 0,26826 1000,6 0,0834 11997,7 

Ohra 3850 0,3 1155 0,0834 13848,9 

Vehnä 3860 0,285 1102,9 0,0834 13223,7 

Vehnä 4060 0,285 1160 0,0834 13908,7 

 

Vehnänjyvistä tai ohranjyvistä saadaan tehtyä etanolia niin, että yhden hehtaarin saannolla 

saataisiin ajokilometrejä noin 12000–13900 km/ha. Käytetään vehnälle kilometriarvoa 

13500 km/ha ja vaihteluväliä 13000–14000 km/ha ja ohralle vastaavasti paras arvio 
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saaduista ajokilometreistä on 13000 km/ha ja vaihteluväli on 12000–14000 km/ha. Satona 

on käytetty koko suomen keskimääräistä satoa, ja saatavien  ajokilometrien voisi olettaa 

nousevan siirryttäessä rannikolle ja pienentyä siirryttäessä pohjoisempaan. Ohran sato on 

hieman pienempi kuin vehnän; kaksi pienempää arvoa ovat ohran satoja. Monessa 

tutkimuksessa on vehnäetanolin saannoksi saatu noin 0,28 kg/kg, joten tämän arvion 

oletetaan olevan todennäköisin.  

 

4.1.2 Olkibioetanoli 

 

Kaupallinen lignoselluloosaetanolin valmistus on vasta kehitteillä, mutta näistä laskuista 

selviää hieman tulevaisuuden näkymiä. Perinteisen tärkkelyskasveista valmistetun etanolin 

tuotantoprosessissa viljojen korsista osa käytetään lannoitteeksi ja osa voi jäädä kokonaan 

hyödyntämättä, joten olkien hyödyntäminen bioetanolin valmistuksessa parantaisi saantoa 

ja pienentäisi ympäristövaikutuksia (Mäkinen et al., 2006, 68). Kuvassa 13 on esitetty 

teoreettinen massatase olkietanolin valmistukselle. 

 

 
 Kuva 13: Olkietanolin massatase (Suokko, 2010, 28.) 

 

Vehnän olkien käytöstä bioetanolin raaka-aineena on tehty pilottitutkimus, jonka tuloksia 

Badal et al. (2015) esittelee artikkelissaan. Pilottitutkimuksessa on etanolin saannoksi saatu 

0,28–0,29 kgetanoli/kgraaka-aine. (Badal et al., 2015, 22.) Olkien määrän hehtaaria kohden on 

Suomessa arvioitu olevan noin 2000 kg/ha (Kaivosoja et al., 2011, 95). Vehnän olkien 

hyödyntämisestä on tehty toinen tutkimus Britanniassa, jossa on tarkasteltu viittä erilaista 

valmistusprosessia, ja etanolin saannoksi on saatu 0,205 – 0,251 kgetanolia/kgraaka-aine (Wang 

et al. 2013). Taulukossa 5 on esitetty laskennan tuloksia vehnän oljista valmistetulle 
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bioetanolille. Laskennassa on käytetty edellisen kohdan arviota auton bioetanolin 

kulutukselle, eli 0,0834 kgetanoli/km, ja laskennassa yhtälöitä 5 sekä 6. 

 
 Taulukko 5. Vehnänkorsista valmistettu bioetanoli. 

Korsia 

[kg/ha] 

Etanolin 

saanto 

[kg/kg] 

Etanolin 

saanto 

[kg/ha] 

Polttoaineen 

kulutus [kg/km] 

Ajokilometrit 

hehtaarilta [km/ha] 

2000 0,205 410 0,0834 4916,1 

2000 0,251 502 0,0834 6019,2 

2000 0,28 560 0,0834 6714,6 

 

Vehnän tai olkien korsista valmistetusta bioetanolista saadaan ajokilometrejä suomen 

oloissa keskimäärin 4900 – 6700. Kolmen tutkimuksen perusteella voidaan arvon 6000 

km/ha olla oikeansuuntainen. Saanto on pienempi kuin vehnänjyviä käytettäessä, mutta 

toisaalta tässä tapauksessa oletetaan vehnänjyvien menevän hyötykäyttöön ja korret sekä 

korsista valmistettu bioetanoli ovat vain sivutuote. Vehnästä tai muista energiakasveista 

voitaisiin myös hyödyntää koko kasvi, eikä vain jyviä, joka parantaisi energiatasetta ja 

vähentäisi hukan määrää. 

 

4.2  Biodiesel ja uusiutuva diesel 
 

Tässä luvussa tutkitaan rypsistä ja rapsista valmistettavaa biodieseliä sekä uusiutuvaa 

dieseliä. 

 

4.2.1 Rypsibiodiesel 

 

Rypsistä sekä rapsista valmistetulla biodieselillä on samankaltaiset ominaisuudet ja niitä 

käsitellään tässä kappaleessa yhtenä polttoaineena. Rypsin ja rapsin välillä on dieselin 

valmistusprosessissa eroja ainoastaan satoisuudessa; rapsilla on Suomen kasvuoloissa 

suurempi satoisuus kuin rypsillä. Rapsi ei kuitenkaan kasva koko Suomen alueella, vaan 

sitä on kannattavaa viljellä vain rannikkoalueilla. Käytettäessä rypsiä tai rapsia biodieselin 



31 
 

raaka-aineena, saadaan maatilamittakaavassa kuvan 14 mukaisesti viidestä kilosta raaka-

ainetta yksi kilo biodieseliä. Kuvan 14 lukuarvot ovat maatilamittakaavalle, mutta prosessi 

on samanlainen teollisessa mittakaavassa, mutta vain suuremmalla saannolla, teollisessa 

mittakaavassa. Rypsistä tai rapsista valmistetun biodieselin valmistusprosessissa syntyy 

sivutuotteena valkuaisrehua sekä glyserolia. Sivutuotteena syntyvää glyserolia pidetään 

osittain haitallisena sivuaineena, koska kaikelle glyserolille ei ole tarvetta; glyserolia 

voidaan käyttää kemianteollisuudessa, mutta ei niin paljoa kuin sitä syntyy. Loppumäärä 

voidaan esimerkiksi polttaa. (Vihma et al., 2006.) Teollisuusmittakaavassa rypsiöljyä 

voidaan saada Kaivosojan et al. (2011) mukaan 0,4 kgrypsiöljy/kgraaka-aine (Kaivosoja et al., 

2011). Parhaimmillaan rypsiöljyä voidaan saada puristusprosessissa noin 0,433 

kgrypsiöljy/kgraaka-aine (Uusitalo et al., 2014, 105).  

 
 Kuva 14: Rypsibiodieselin tuotantoprosessi ja tuotantomäärät maatilalaitteistolla (Vihma et al., 2006, 10) 

 

Zhang & Youn (2015) artikkelissa on esitetty erään tutkimuksen tuloksia, jossa on saatu 

rypsi- tai rapsiöljystä valmistetun biodieselin saannoksi jopa 94,46 %. Toistettaessa 

prosessi kolme kertaa, saatiin tutkimuksessa keskisaannoksi 93,8 %. Paras saanto on saatu 

tutkimalla ja vaihtelemalla reaktiolämpötilaa, metanolin ja rypsiöljyn suhdetta, katalyytin 

määrää ja reaktioaikaa. (Zhang & You, 2015.) Biodieselin saannoksi rypsiöljyä raaka-
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aineena käyttäen saatu parhaimmillaan jopa 99 %, kun katalyyttina on käytetty bentsyyli-

bromidi-kalsiumoksidia (Tang et al., 2013). Jos oletetaan teollisuusmittakaavassa raaka-

aineesta saatavan 0,4–0,433 kgrypsiöljy/kgraaka-aine saadaan hehtaarikohtaiseksi saannoksi 

parhaimmillaan jopa 0,429 kgdiesel/kgraaka-aine. Taulukossa 6 on esitetty biodieselin 

laskentaan käytetyt saannot, pienin saanto on maatilamittakaavassa valmistettavan 

biodieselin saanto. 
 Taulukko 6. Biodieselin saanto rypsiöljystä 

Öljyä rypsistä tai 

rapsista [kg/kg] 

Biodieseliä 

öljystä  [kg/kg] 
Saanto [kg/kg] 

0,25 0,8 0,20 

0,4 0,938 0,38 

0,4 0,99 0,40 

0,433 0,938 0,41 

0,433 0,99 0,43 

 

B100-tyyppinen biodiesel sisältää 100 % biodieseliä ja tämän seossuhteen kulutus ”uudella 

eurooppalaisella ajosyklillä” on noin 6,4 litraa/100 kilometriä, eli yksikköön [kg/km] 

muunnettuna kulutus on 0,0564 kg/km, kun biodieselin tiheytenä käytetään 0.8816 g/cm3 

(Fontaras et al., 2009). Taulukossa 7 esitetään laskennan tuloksia rypsibiodieselille. 

Taulukossa on esitetty rypsin ja rapsin sato, dieselin saanto sekä viljelyalaan tarvittava 

hehtaarimäärä yhtä ajokilometriä kohden, arvot on laskettu yhtälöiden 5 sekä 6 avulla. 

 
 Taulukko 7. Rypsi- ja rapsiöljy biodieselin raaka-aineena. 

Raaka-

aine 

Sato 

[kg/h] 

Dieselin saanto 

[kg/kg] 

Dieselin saanto 

[kg/ha] 

Polttoaineen 

kulutus 

[kg/km] 

Ajokilometrit 

hehtaaria kohden 

[km/ha] 

Rypsi 1180 0,20 236,0 0,056 4182,74 

Rypsi 1180 0,38 448,4 0,056 7947,20 

Rypsi 1440 0,40 576,0 0,056 10208,71 

Rapsi 1720 0,41 705,2 0,056 12498,58 

Rapsi 1970 0,43 847,1 0,056 15013,54 
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Biodieselistä saadaan maatilakokoluokassa valmistettua rypsistä ajokilometrejä noin 4200 

km/ha. Teollisessa mittakaavassa saadut ajokilometrit ovat noin 8000–15000 km hehtaaria 

kohden. Tässä työssä keskitytään teollisen mittakaavan tutkimukseen, vertailuun otetaan 

arvo 12500 km/ha. 

 

4.2.2 Rypsistä valmistettu uusiutuva diesel 

 

Uusiutuvaa dieseliä eli HVO-dieseliä voidaan valmistaa eläin- tai kasviöljyistä. Tässä 

luvussa tutkitaan rypsi- tai rapsiöljystä valmistettua uusiutuvaa dieseliä. Uusitalo et al. 

(2014) artikkelissa on esitetty uusiutuvan dieselin saannoksi rypsiöljystä 0,824 

kgHVO/kgrypsiöljy. Rypsiöljyn saanto rypsistä on 0,433 kgrypsiöljy/kgraaka-aine, joten uusiutuvan 

dieselin saannoksi rypsistä saadaan 0,357 kgHVO/kgraaka-aine. Laskentaan sovelletaan 

edellisessä luvussa esitettyjä rypsin ja rapsin satoisuustilastoja. Laskenta on esitetty 

taulukossa 8. (Uusitalo et al., 2014, 106.) 

 
 Taulukko 8. Uusiutuvasta dieselistä saatavat ajokilometrit 

Raaka-

aine 

Sato 

[kg/h] 

Dieselin 

saanto 

[kg/kg] 

Dieselin 

saanto 

[kg/ha] 

Polttoaineen 

kulutus 

[kg/km] 

Ajokilometrit 

hehtaaria 

kohden [km/ha] 

Rypsi 1180 0,357 421,3 0,056 7466,18 

Rypsi 1440 0,357 514,1 0,056 9111,27 

Rapsi 1720 0,357 614,0 0,056 10882,91 

Rapsi 1970 0,357 703,3 0,056 12464,73 

 

Uusiutuvasta dieselistä saadaan ajokilometrejä saman verran tai hieman vähemmän kuin 

biodieselistä, mutta uusiutuvan dieselin vahvuutena biodieseliin nähden on pienemmät 

päästöt ja parempi energiahyötysuhde (Kaivosoja et al., 2011, 113). Uusiutuvan dieselin 

valmistusprosessissa syntyy sivutuotteina tuhatta kilogrammaa dieseliä kohti 25 

kilogrammaa bensiiniä ja 72 kilogrammaa propaania eli nestekaasua (Nikander, 2008, 59). 

Tässä työssä käytetään arvoa 9100 km/ha vertailuarvona, ja vaihteluvälinä 7500–12500 

km/ha. 
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4.3  Biometaani 
 

Biokaasu sisältää metaania, ja biokaasusta saadaan puhdistamalla valmistettua liikenteen 

biopolttoainetta, biometaania. Tässä luvussa tutkitaan mädättämällä valmistettua 

biometaania. 

 

4.3.1 Olkibiometaani 

 

Lehtomäki et al. (2007) on esitellyt artikkelissaan biometaanin valmistusta ja yhtenä 

tutkittavana raaka-aineena ovat tutkimuksessa olleet viljojen oljet. Tässä työssä käytetään 

jo bioetanoli-luvussa esitettyä olkisatoa hehtaaria kohden, eli 2000 kg/ha. Lehtomäki et al. 

(2007) on esitellyt biometaanin saannolle oljista vaihteluvälin 0,23–0,34 m3
CH4/kgraaka-aine. 

Tässä työssä käytetään näitä arvoja. (Lehtomäki et al., 2007, 21.) Metaanin kulutukseksi on 

arvioitu 5 kg/100 km (Heinonen,  2014, 6). Metaanin saanto on muutettu yksikköön kg/ha 

käyttäen tiheyttä 0,739 kg/Nm3 (Jalalzadeh et al., 2010, 7). 
  

 Taulukko 9. Olkibiometaanin ajokilometrisaanto 

Olkea 

[kg/ha] 

Metaanin 

saanto 

[m3/kg] 

Metaanin 

saanto 

[m3/ha] 

Metaanin 

saanto 

[kg/ha] 

Polttoaine

en kulutus 

[kg/km] 

Ajokilometrit 

hehtaarilta 

[km/ha] 

2000 0,23 460 340 0,05 6800 

2000 0,34 680 480 0,05 9607 

 

Olkibiometaanille valitaan vertailuarvoksi 9000 km/ha, ja vaihteluväli on 6800–9607 

km/ha. 

 

4.3.2 Ruohokasveista valmistettu biometaani 

 

Seppälä et al. (2009) ovat tutkineet ruokohelven, timotei-heinäkasvin, koiranheinän sekä 

ruokonadan sopivuutta ja saantoa biometaanin valmistuksessa. Tutkittavat heinät 

kasvatettiin Keski-Suomessa, Saarijärven ja Hahkialan alueilla. Ruokohelvellä, 

ruokonadalla sekä koiranheinällä saannot olivat tutkimuksessa normaalioloissa 3500–3600 
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m3
CH4/ha vuodessa. Ruokonadan ja koiranheinän saannot sisältävät kaksi sadonkorjuuta, 

ruokohelvellä sadonkorjuu tehtiin vain kerran. Taulukkoon 10 on kerätty artikkelissa 

esitetyt arvot, jotka ovat suoraan tutkimuksesta, ainoastaan kilometrit hehtaaria kohden on 

laskettu itse. (Seppälä et al.,  2009, 2955.) Metaanin kulutus ja tiheys ovat samoja, kuin 

olkibiometaani-luvussa. 

 
 Taulukko 10. Ruohokasveista valmistetusta metaanista saatavat ajokilometrit (Seppälä et al., 2009, 2954–

2955) 

Kasvi 
Metaanin saanto 

[Nm3/ha] 

Metaanin 

saanto [kg/ha] 

Polttoaineen 

kulutus [kg/km] 

Ajokilometrit 

[km/ha] 

Ruokohelpi, 

koiraheinä 
3500 2586,5 0,05 51730 

Ruokonata 3600 2660,4 0,05 53208 

Timotei 2100 1551,9 0,05 31038 

 

Ruohokasveista valmistetusta metaanista saadaan eniten ajokilometrejä Suomessa 

valmistettavista biopolttoaineista. Vertailuarvoksi valitaan 50000 km/ha ja vaihteluväli on 

31000–53000 km/ha. Myös Lehtomäki et al. (2007) on esitellyt artikkelissaan erilaisten 

nurmikasvien metaanisaantoja. Esimerkiksi timotei-nurmesta saatavat 

henkilöautoajokilometrit hehtaaria kohden ovat 36000–50000 km/ha ja ruokohelpeä 

käyttäen saatavat ajokilometrit hehtaaria kohden ovat 47000–53000 km/ha. (Lehtomäki et 

al., 2007, 21.)  

 

  



36 
 

5 TULOSTEN KOONTI 
 

Taulukkoon 11 on koottu kaikki tässä työssä lasketut polttoaineiden kilometrisaannot sekä 

kirjallisuudesta selvitetyt nettoenergiatehokkuusluvut. Lasketuista arvoista on arvioitu 

todennäköisin vaihtoehto ja muista arvoista on tehty saannolle vaihteluväli. Vaikka kaikkia 

tutkittuja biopolttoaineita ei voida käyttää sellaisenaan auton moottorissa, on laskennassa 

kuitenkin polttoaineiden keskinäisen vertailun takia oletettu, että kilometrit saadaan 

puhtaalla biopolttoaineella. Teoriassa voitaisiin laskea saadut nettoenergiakilometrit 

kertomalla saadut ajokilometrit nettoenergiataseella, jolloin saataisiin tulokseksi 

ajokilometrit, jotka saadaan nettoenergiana. Tätä ei kuitenkaan tehdä nettoenergiataseen 

suuren vaihtelun vuoksi. Taulukossa on esitetty myös kuvassa 12 näkyvät 

kasvihuonekaasupäästöt niin, että vaihteluvälin keskiarvo on otettu taulukkoon mukaan. 

Vehnä- ja ohraetanolin sekä biodieselin ja uusiutuvan dieselin kasvihuonekaasupäästöjen 

on oletettu olevan suurin piirtein samansuuruisia.  

 
 Taulukko 11. Polttoaineet, niiden nettoenergiataseet ja polttoaineen saanto (Mäkinen, 2006, 87, Börjesson 

& Tufvesson, 2011, 114) 

Poltto-

aine 
Raaka-aine 

Nettoenergia-

tase 
Sivuvirrat 

Päästöt 

[CO2-eq/ 

km] 

Ajokilo-

metrit 

[km/ha] 

Ajokilomet-

rien vaihtelu-

väli [km/ha] 

Etanoli Ohra 0,05-0,68 Oljet, DDGS 150 13000 12000–14000 

Etanoli Vehnä 0,225–0,517 Oljet, DDGS 150 13500 12000–14000 

Etanoli 
Lignosellu-

loosa 
0,8–0,98 Ligniini 38 6000 5000–6700 

Diesel 

(RME) 

Rypsi ja 

rapsi 
0,4–0,73 

Rypsipuriste, 

glyseroli 
110 12500 10200–20000 

Uusiutuva 

diesel 

Rypsi ja 

rapsi 
0,5–0,52 

Rypsipuriste, 

nestekaasu, 

biobensiini 

110 9100 4200–14900 

Metaani Olki 0,54  75 9000 6800–9600 

Metaani Nurmikasvit 0,58–0,68  57 50000 31000–53000 
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Taulukosta 11 huomataan, että nurmikasveista valmistetulla metaanilla saadaan selvästi 

eniten ajokilometrejä hehtaaria kohden. Nurmikasveista valmistetun biometaanin 

nettoenergiatase on myös hyvä ja voidaankin ajatella nettoajokilometrejä saatavan 

parhaimmalla energiataseella sekä suurimmilla ajokilometreillä 36000 km/ha.  Kuvassa 15 

nähdään tässä työssä lasketut ajokilometrit hehtaarilta sekä niiden vaihteluväli graafisessa 

muodossa. Vertailun tueksi voi ottaa taulukosta 11 kasvihuonekaasupäästöjä sekä 

nettoenergiataseita. 

 

 
 Kuva 15. Lasketut eri biopolttoaineiden kilometrisaannot hehtaaria kohden 

 

Kuvassa 16 on esitetty FNR:n tutkimuksen tulokset eri polttoaineilla saatavista 

ajokilometreistä.  
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 Kuva 16. Aikaisempien tutkimusten tuloksia [km/ha] (FNR 2007) 

 

Kuvassa on saatu suuremmat saannot polttoaineille kuin omassa työssäni, mutta 

laskennassa on käytetty Saksan satoisuusarvoja joiden voidaan olettaa olevan hieman 

suurempia kuin Suomen satotasot. Eri polttoaineiden keskinäiset suhteet ovat kuitenkin 

samankaltaisia, kuin tässäkin työssä saadut suhteet. Kuvan 16 perusteella voidaan todeta, 

että biokaasu ja FT-diesel ovat tulevaisuuden kannalta potentiaalisia 

liikennebiopolttoaineita, ja niiden valmistusprosessia tulisikin kehittää vielä 

energiatehokkaammaksi.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Työssä on käytetty laskentaan Suomen keskimääräisiä satotasoja, koska satotason vaihtelu 

Suomen sisällä ei ole kovin suurta. Pääosin viljely tapahtuu kuitenkin rannikkoseuduilla, 

eli siellä missä satotaso on suurin, ja näin ollen keskimääräinen satoisuus kuvastaa eniten 

näitä alueita. Tulokset ovat pääosin käyttökelpoisia koko Suomen ja muiden 

pohjoismaiden alueille. Työssä on saatu samansuuntaisia tuloksia kuin muissakin 

vastaavissa tutkimuksissa, jotka on tehty Suomessa, Pohjoismaissa sekä Euroopassa. 

Suomen olosuhteissa biopolttoaineen saanto hehtaaria kohden on pääosin pienempi, kuin 

muualla Euroopassa. Tämä johtuu kylmästä ilmastosta johtuvista alemmista satotasoista. 

Nurmikasveista valmistettu biometaani on tutkituista polttoaineista selvästi 

kilometrisaannoltaan tässä työssä tutkituista liikenteen biopolttoaineista paras vaihtoehto, 

siitä saadaan eniten ajokilometrejä, kuitenkin kasvihuonekaasupäästöjen ollessa maltillisia 

ja energiataseen ollessa hyvä. Yhtenä syynä tähän on se, että nurmikasveilla on tutkituista 

raaka-aineista suurin sato hehtaaria kohden. Työn ensisijainen tutkimuskohde oli saadut 

ajokilometrit yhdeltä viljelyhehtaarilta. Kuvaavamman kilometrimäärän hehtaaria kohden 

saisi, kun laskisi jokaiselle polttoaineen valmistusketjulle nettoenergiataseen ja kertoisi 

saadut ajokilometrit ja nettoenergiataeen, näin tulokseksi saataisiin se kilometrimäärä, joka 

polttoaineen nettoenergialla voitaisiin ajaa. Tähän voisi vielä liittää biopolttoaineesta 

saatavat mahdolliset päästövähennykset fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. 

 

Työssä on esitelty eri tutkimuksissa laskettuja energiatehokkuuslukuja kilometrisaannon 

vertailun tueksi. Energiatehokkuutta kuvaavat suhdeluvut vaihtelevat tutkimuksien välillä 

paljon, koska laskentaan vaikuttavat tutkimuksessa tehdyt oletukset ja rajaukset. Yhtä 

oikeaa lukua energiatehokkuudelle on siis vaikea laskea. Energiatehokkuuden suhdeluku 

on pääosin parempi toisen sukupolven biopolttoaineille, kuin ensimmäisen sukupolven 

biopolttoaineille. Myös kasvihuonekaasupäästöt ovat yleisesti pienempiä toisen 

sukupolven liikennebiopolttoaineilla, varsinkin jätteitä ja sivutuotteita raaka-aineinaan 

käyttävillä polttoaineilla. Polttoaineen valmistusketjun energiataseeseen ja sen 

synnyttämiin hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa viljelynaikaisten energiapanosten lisäksi 

raaka-aineen kuljetusmatka syntypaikalta jalostuspaikalle. Joissain tutkimuksissa 
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huomattiin, että energiatase huonontuu huomattavasti kuljetusmatkan pidentyessä. 

Kuitenkin suurin osa energiapanoksista käytetään raaka-aineen viljelyyn ja 

tuotantoprosessiin, mutta jalostuspaikan olisi hyvä olla lyhyen kuljetusmatkan päässä 

raaka-aineen syntypaikasta. 

 

Liikennebiopolttoaineiden ensisijainen tarkoitus olisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan kaikissa valmistusketjuissa päästä, johtuen 

valmistusketjun energiankulutuksesta, joka aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. 

Sivutuotteiden energian hyödyntäminen ja siitä saatavat vähennykset nousevat suureen 

rooliin tarkasteltaessa liikennebiopolttoainetta mahdollisena kasvihuonekaasujen 

vähentäjänä. Tulevaisuuden kannalta tärkeitä polttoaineita ovat biometaani ja Fischer-

Tropsch-diesel, kuitenkin bioetanolin ja biodieselin luultavasti pysyessä vielä monia vuosia 

niiden kanssa liikennebiopolttoainevalikoimassa. Läpi työn on kuitenkin huomattavissa se, 

että ensimmäisen sukupolven liikennebiopolttoaineet eivät ole aina parempi vaihtoehto 

fossiilisille polttoaineille, varsinkaan näin pohjoisella alueella kuin Suomessa. Koska 

polttoaine on vain yhtä energiatehokas ja ympäristöystävällinen, kuin sen valmistusketju, 

tulisi kaikki osat valmistusketjussa tehdä niin tehokkaiksi ja vähäpäästöisiksi kuin 

mahdollista.  

 

Työssä tutkittiin ympäristövaikutuksista vain kasvihuonekaasupäästöjä. Todellisuudessa 

polttoaineet aiheuttavat muitakin päästöjä, jotka vaikuttavat muun muassa rehevöitymiseen 

ja happamoitumiseen. Jatkotutkimuksena tulisikin ottaa huomioon kaikki ympäristöön 

pääsevät päästöt ja mahdollisesti myös maankäytöstä aiheutuvat muutokset.  
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7 YHTEENVETO 
 

Työn ensisijainen tutkimuskohde oli liikenteen biopolttoaineiden ajoneuvokäytöstä 

saatavien kilometrien määrä yhtä hehtaaria viljelyalaa kohden. Taustatiedoiksi ja 

polttoaineiden keskinäistä vertailua helpottamaan etsittiin myös kirjallisuudesta 

liikennebiopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä kilometriä kohden 

hiilidioksidiekvivalentteina sekä valmistusprosessin energiahyötysuhteita. Koska 

sivuvirtojen tarkastelu on energiahyötysuhdeluvun kannalta oleellista, listattiin työssä 

myös polttoaineista syntyvät sivuvirrat.  

 

Työn alkupuoliskolla esitellään muutamista tutkimuksista etsittyjä energiatehokkuus- ja 

kasvihuonekaasupäästöarvoja, joiden huomattiin vaihtelevan paljon tutkimusten välillä. 

Arvoihin vaikuttavat tehdyt oletukset, rajaukset ja allokoinnit. Energia- ja 

kasvihuonekaasupäästöarvoja etsittiin tutkimuksen tueksi, ja huomattiin, että niitä ei voi 

pitää absoluuttisina arvoina, vaan jokaisille olosuhteille tulisi laskea omat arvot, jotta 

voitaisiin laskea liikennebiopolttoaineelle saatavat ajokilometrit, energiatase ja siitä 

saatavat kasvihuonekaasupäästövähenevät luotettavasti.  

 

Työn toisella puoliskolla laskettiin valittujen liikennebiopolttoaineiden 

ajokilometrisaantoja yhtä viljelyhehtaaria kohden, ja huomattiin, etteivät varsinkaan 

ensimmäisen sukupolven liikennebiopolttoaineista saada erityisen suuria 

ajokilometrimääriä. Ensimmäisen sukupolven polttoaineissa on myös ongelmallista niiden 

valmistusprosessien suuri energiankulutus ja kuitenkin pienet mahdolliset 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemät. Tutkimuksessa parhaaksi vaihtoehdoksi 

kilometrisaannoltaan osoittautui nurmikasveista valmistettu biometaani, jonka energiatase 

pärjäsi vertailussa myös. Parhaat energiataseet löydettiin maatalouden sivuvirroille, eli 

tässä tapauksessa vehnän oljille. Vaikka kilometrimäärä hehtaaria kohden onkin Suomen 

oloissa oljesta valmistetulla etanolilla pieni, ovat energiatase ja kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämispotentiaali niin hyviä, että olkietanoli olisi kannattava liikennebiopolttoaineen 

raaka-aine siinä määrin, kun sitä voidaan pelloilta kerätä.  
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