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Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämään uu-

siutuvan energian käyttöä liikenteessä vuoteen 2020 mennessä. EU:n energiastrategian 

mukaisesti liikenteelle on asetettu 10 prosentin tavoiteosuus uusiutuvan energian osalta 

liikenteen energian loppukulutuksesta. EU:n tavoitteiden lisäksi Suomi on asettanut 

kansalliseksi tavoitteekseen uusiutuvan energian osuudeksi 20 prosenttia liikenteen 

energian loppukulutuksesta. Nestemäiset biopolttoaineet ovat laadukkaasti ja kestävästi 

tuotettuina nopea ja kustannustehokas tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästö-

jä. 

Etanoli on maailman käytetyin liikenteen biopolttoaine. Maailman etanolin tuotannossa 

käytetään pääosin tärkkelys- ja sokeripitoisia raaka-aineita, kuten maissia ja sokeriruo-

koa. Pääosa Suomessa käytetystä etanolipolttoaineesta tuodaan ulkomailta. Ainoa Suo-

messa etanolia liikennekäyttöön tuottava yritys on St1 Biofuels Oy, joka käyttää etano-

lin tuotannossa jäteperäisiä raaka-aineita. Tulevaisuudessa yhtiö suunnittelee tuottavan-

sa valtaosan Suomessa käytetystä etanolista selluloosapohjaisista raaka-aineista. 

Etanoli soveltuu käytettäväksi moottoripolttoaineena sellaisenaan, mutta useista käyttö-

teknisistä syistä sitä käytetään enimmäkseen bensiinikomponenttina. Suurin osa Suo-

messa käytetystä etanolista muodostuu moottoribensiineille asetetuista jakeluvelvoit-

teista. Korkeaseosetanolipolttoaineen (E85) käytölle suunnitelluissa FFV-ajoneuvoissa 

voidaan käyttää etanolin ja bensiinin seosta aina 85 tilavuusprosentin etanolipitoisuu-

teen asti. Lisäaineistettua etanolia voidaan myös käyttää dieselmoottorin polttoaineena. 

Tulevaisuudessa etanolipolttoaineen kulutus Suomessa keskittynee pääasiassa nykyti-

lanteen mukaisesti etanolin käyttöön bensiinikomponenttina.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

BEV  battery electric vehicle; täyssähköauto 

bifuel  kaksoispolttoaineauto 

C  hiili 

CEN/TS 15293:2011 tekninen spesifikaatio E85-polttoaineelle 

CO2  hiilidioksidi 

drop-in fuel  jakeluinfrastruktuuriin ja ajoneuvokantaan muutoksia 

aiheuttamaton polttoaine 

ED95, RED95 lisäaineistettu etanolipolttoaine dieselmoottoriin 

EN 15376  eurooppalainen standardi polttoaineessa käytettävälle 

etanolille 

EN 228  eurooppalainen polttoaineen laatustandardi 

ETBE  etyylitertiääributyylieetteri 

EU  Euroopan unioni 

Euro xx  eurooppalainen autojen päästöluokitus 

Exx  bensiinin sisältämän etanolin pitoisuus 

E85, RE85  korkeaseosetanoli 

FFV, flexfuel fuel flexible vehicle; korkeaseosetanolin ja bensiinin 

käyttöön soveltuva auto 

Fischer-Tropsch prosessi nestemäisen polttoaineen valmistamiseksi 

synteesikaasusta 

fleet-käyttö tietyllä alueella tapahtuva kuljetustoiminta 

H vety 

HEV hybrid electric vehicle; sähköhybridiajoneuvo 

monofuel yhden polttoaineen käyttöön tarkoitettu auto 

multifuel usean polttoaineen käyttöön tarkoitettu auto 

O happi 

PHEV plug-in hybrid vehicle; lataushybridi 

R RES-direktiivin minimivaatimusten mukainen polttoaine 

RES RES-direktiivi (2009/28/EY) 

T RES-direktiivin mukaan tuplalaskettava biopolttoaine 

TAEE tertiäärinen amyylieteerieetteri 
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TEM Työ- ja elinkeinoministeriö 

Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  
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1 JOHDANTO 

Maailman liikennesektori on lähes täysin riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Tielii-

kenteen energiankulutus perustuu lähes yksinomaan öljystä jalostettuihin nestemäisiin 

polttoaineisiin, kuten bensiiniin ja dieseliin. Vaihtoehtoiset liikenteen energialähteet 

ovat vähitellen yleistymässä, mutta ajoneuvokannan hidas uusiutuminen on esteenä 

vaihtoehtoisten energialähteiden käytön nopealle kasvulle liikenteessä niiden käyttöön-

oton vaatiman uuden teknologian vuoksi. (Öljy- ja biopolttoaineala 2016c.) 

Suomi on sitoutunut Euroopan unionin ilmastopolitiikan mukaisesti lisäämään uusiutu-

van energian käyttöä liikenteessä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteina uusiutuvan ener-

gian käytölle liikenteen polttoaineena ovat kasvihuonekaasujen ja öljyriippuvuuden vä-

hentäminen. Lisäksi vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa liikenteessä tukevat 

fossiilisten polttoaineiden hintojen kehitys. (Öljy- ja biopolttoaineala 2016a.) 

Nestemäiset biopolttoaineet ovat laadukkaasti ja kestävästi tuotettuina nopea ja kustan-

nustehokas tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Niiden käyttöönotto ei 

vaadi suuria investointeja jo olemassa olevaan liikenteen infrastruktuuriin eli autokan-

taan ja polttoaineiden jakelujärjestelmiin. Liikenteeseen soveltuvia biopolttonesteitä 

ovat muun muassa biodiesel, bioetanoli, biobutanoli, biometanoli sekä eetterit. (Öljy- ja 

biopolttoaineala 2016c.) Bioetanoli on maailman yleisin biopolttoaine, muodostaen suu-

rimman osan liikennesektorin käyttämästä uusiutuvasta energiasta (WBCSD 2015, 25). 

Etanolin suotuisat vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin riippuvat tuotannossa käyte-

tyistä raaka-aineista ja tuotantoprosessissa käytetystä energian alkuperästä (Motiva 

2006, 31). 

Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää etanolipitoisten polttonesteiden käyttöä Suo-

men tieliikenteessä. Työssä esitellään yleisesti etanolin ominaisuuksia polttoaineena, 

valmistusmenetelmät polttoaine-etanolin tuotannolle sekä moottoritekniikoita etanolin 

käytölle tieliikenteen polttoaineena. Suomen näkökulmasta työssä keskitytään erityisesti 

etanolipitoisten polttoainelaatujen valmistukseen ja jakeluun sekä verotus- ja hintatie-

toihin. 
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2 LÄHTÖKOHDAT ETANOLIN KÄYTÖLLE POLTTOAINEENA 

Biopolttoaineiden käyttö liikenteen polttoaineena on kasvamassa liikenteen kasvihuo-

nekaasupäästöjen vähentämiseksi. Biopolttoaineiden käytöllä liikenteen polttoaineena 

pyritään lisäksi vähentämään riippuvuutta tuontiöljystä ja siten parantamaan liikenne-

polttoaineiden kotimaisuusastetta sekä huoltovarmuutta. (Motiva 2014c.) 

Liikennesektori on öljytuotteiden suurin kuluttaja maailmassa. Vaikka vaihtoehtoisten 

polttoaineiden käyttö liikenteessä on lisääntynyt huomattavasti kahden viime vuosi-

kymmenen aikana, silti liikennesektorin käyttämästä energiasta noin 93 prosenttia on 

peräisin öljytuotteista. Tieliikenteen osuus koko liikennesektorin öljyn kulutuksesta 

maailmassa on noin kolme neljäsosaa. Vaihtoehtoisten liikenteen polttoaineiden kehi-

tyksellä ja käytöllä on tärkeä rooli ilmanlaadun parantamiseksi sekä kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentämiseksi. (IEA 2015, 11-14.) 

Etanolin ensimmäinen laajamittainen käyttö liikenteen polttoaineena alkoi 1900-luvun 

alussa. Henry Fordin vuonna 1908 suunnittelema Ford Model T käytti polttoaineena 

etanolia. Länsimaiset lainsäädännöt ja toisen maailman sodan jälkeen öljyn alentunut 

hinta vähensivät etanolin käyttöä liikenteen polttoaineena. 1970-luvun öljykriisi lisäsi 

etanolin käytön kiinnostusta liikenteen polttoaineena. Öljyn saatavuuden heikkenemi-

nen ja hinnan raju nouseminen saivat useat maat kiinnostumaan ulkomaisesta öljystä 

riippumattomista vaihtoehtoisista energiamuodoista. Etanolin käyttö liikenteen polttoai-

neena maailmassa on kasvanut 1970-luvulta lähtien. (EIA 2015.) 

2.1 Biopolttoaineet Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa 

Energiankulutus Suomessa oli vuonna 2013 1373 PJ, josta liikenteen osuus oli 218 PJ. 

Liikenne kulutti noin 16 prosenttia Suomessa kulutetusta energiasta vuonna 2013. Tie-

liikenne on liikennesektorin suurin energian kuluttaja ja vuoden 2013 tieliikenteen 

energiankulutus oli 166 PJ. Öljyllä tuotetusta energiasta liikenteen osuus on noin 40 

prosenttia. (Trafi 2015b, 66.) Kotimaisen liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 

2014 olivat 11,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joka vastasi noin viidesosaa 

Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä (Tilastokeskus 2015). 
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Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti vuoteen 2020 mennessä Suomi on 

sitoutunut vähentämään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 15 prosenttia verrattuna 

vuoden 2005 päästöihin ja nostamaan liikenteen biopolttoaineiden käytön 7 TWh:iin 

vuoteen 2020 mennessä. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen käytän-

nössä merkitsee liikenteen biopolttoaineiden yleistymistä, koska liikenteen muut vaihto-

ehtoiset energianlähteet yleistyvät hitaasti. (Öljy- ja biopolttoaineala 2016a.) 

EU:n jäsenmailleen asettaman pakollisen direktiivin (2009/28/EY) mukaan liikenteen 

biopolttoaineiden tavoiteosuudeksi polttoaineen energiasisällön kokonaismäärästä on 

asetettu 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Suomi on asettanut oman EU:ta tiukem-

man kansallisen tavoitteen liikenteen biopolttoaineiden käytölle perustuen liikennepolt-

toaineiden myyjille asetettavaan 20 prosentin jakeluvelvoitteeseen vuoteen 2020 men-

nessä. (Öljy- ja biopolttoaineala 2016a.) Keväällä 2015 julkaistun Sipilän hallituksen 

energiapolitiikan yhtenä tavoitteena on nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden 

osuus 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (Trafi 2015b, 65). Liikenteen biopolttoai-

neet yhdessä sähkökäyttöisen liikenteen kanssa katsotaan kasvihuonekaasupäästöiltään 

liikennesektorilla nollapäästöisiksi. Biopolttoaineista aiheutuvat päästöt lasketaan kas-

vihuonepäästöiksi niitä tuottaville sektoreille. (TEM 2014, 42.)  

2.2 Tilanne maailmalla ja Suomessa 

Etanoli on maailmanlaajuisesti tunnetuin ja eniten käytetty biopolttoaine. Bioetanolia 

voidaan sekoittaa fossiilisen bensiinin joukkoon eri pitoisuuksina ja bensiiniin sekoitet-

tavista biokomponenteista etanoli on yleisin. Etanolia voidaan jalostaa moottoribensii-

nien biokomponenteiksi, eettereiksi, ja etanolia voidaan käyttää myös dieselmoottoreis-

sa lisäaineistettuna etanolina. (Öljy- ja biopolttoaineala 2016b.) 

Polttoaine-etanolia tuotetaan nykyisin yli 50 maassa suurimmaksi osin sokeri- ja tärkke-

lyspitoisista raaka-aineista (GRFA 2015, 7). Maailman polttoaine-etanolin tuotantomää-

rien kehitys tuotantomaittain vuodesta 1981 vuoteen 2013 on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Polttoaine-etanolin tuotanto maailmassa. (GRFA 2015, 7.) 

 

Maailmassa tuotettiin vuonna 2014 noin 94 miljardia litraa etanolipolttoainetta. Viimei-

sen vuosikymmenen aikana maailman polttoaine-etanolin tuotanto on lähes kolminker-

taistunut. Yhdysvallat on maailman suurin polttoaine-etanolin tuottaja noin 54 miljardin 

litran tuotannolla ja Brasilia on toiseksi suurin tuottaja noin 26 miljardin litran tuotan-

nolla. Yhdysvallat ja Brasilia kattavat yhdessä noin 85 prosenttia koko maailman polt-

toaine-etanolin tuotannosta. Yhdysvaltain etanolin tuotannon pääraaka-aineena on mais-

si ja Brasilian vastaavasti sokeriruoko. (GRFA 2015, 8.) Euroopassa polttoaine-etanolia 

tuotettiin vuonna 2014 noin 5,5 miljardia litraa suurimpien tuottajamaiden ollessa Rans-

ka, Saksa ja Iso-Britannia. Euroopassa bioetanoli tuotetaan useimmiten vehnästä, mais-

sista ja sokerijuurikkaasta. (USDA 2015.) Kuvassa 2 on esitetty arvioidut bioetanolin 

tuotanto- ja kulutusmäärät Euroopan Unionissa vuoteen 2016 asti.  
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Kuva 2. Bioetanolin kysyntä ja tuotanto EU:ssa. (USDA 2015.) 

 

Bioetanolin tuotanto EU:ssa ei ole kasvanut merkittävästi vuoden 2012 jälkeen elintar-

viketuotannon kanssa yhtenäisten raaka-aineiden käytön rajoitteiden asettamisten takia. 

Elintarviketuotannon kanssa kilpailemattomista raaka-aineista valmistetun etanolin tuo-

tanto ei ole merkittävästi kasvanut EU:n tukipolitiikan varmuuden puutteen vuoksi. 

Bioetanolin tuotantomäärien EU:ssa odotetaan saavuttavan omavaraisuuden bioetanolin 

suhteen vuoteen 2016 mennessä. (USDA 2015.) 

Suomen polttoaine-etanolin kulutus oli vuonna 2013 93,5 tuhatta öljyekvivalenttitonnia 

eli noin 183 miljoonaa litraa (EurObserv’ER 2014, 4).  Bioetanolin tuotanto Suomessa 

vastaavasti oli 12 tuhatta öljyekvivalenttitonnia eli noin 23,5 miljoonaa litraa. Valtaosa 

Suomessa käytetystä etanolipolttoaineesta on tuotu ulkomailta ja käytännössä ainoa 

polttoaine-etanolin tuottaja Suomessa on St1 Biofuels Oy. Etanolia käytetään myös eet-

tereiden valmistukseen polttoaineiden komponenteiksi. Vuonna 2013 Suomessa noin 81 

tuhatta öljyekvivalenttitonnia bioeettereitä sekoitettiin bensiiniin. Suomessa polttoai-

neissa käytettäviä eettereitä ovat ETBE ja TAEE. Neste Oyj valmistaa Suomessa eette-

reitä öljynjalostuksen yhteydessä. (IEA 2015, 65.) 
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3 ETANOLI POLTTOAINEENA 

Verrattaessa bensiiniin etanolilla on useita eroavaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat 

ajoneuvotekniikkaan, energiatehokkuuteen ja päästöihin. Etanolin valmistuksessa käyte-

tään sokereita, tärkkelystä tai selluloosaa sisältäviä kasviperäisiä raaka-aineita. Etanolin 

tuotannossa käytetyt raaka-aineet ja energialähteet määrittävät etanolin ympäristöhyödyt 

suhteessa fossiilisiin polttonesteisiin. (Motiva 2006, 29-31.) 

3.1 Etanolin ominaisuuksia 

Etanoli eli etyylialkoholi on biohajoava, myrkytön ja väritön nestemäinen aine. Etanolin 

oktaaniluku on noin 110, ja se on bensiinin oktaanilukua suurempi. Etanolia lisättäessä 

bensiiniin etanoli kasvattaa bensiiniseoksen puristuskestävyyttä. (Klemola 2008.) Suu-

remman puristuskestävyyden ansiosta moottorin ahtopainetta voidaan nostaa paremman 

tehon tuoton ja energiahyötysuhteen saavuttamiseksi. Etanoli on sellaisenaan sopiva 

ottomoottorin polttoaineeksi, mutta Yhdysvalloissa ja Euroopassa polttoaine-etanoliin 

lisätään bensiinikomponentti parantamaan palamisliekin näkyvyyttä turvallisuustekijä-

nä, parantamaan kylmäkäynnistyvyyttä ja denaturoimaan etanoli (VTT 2008, 9). Etano-

lin ja bensiinin tyypillisiä ominaisuuksia on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Etanolin ja bensiinin tyypillisiä ominaisuuksia. (VTT 2008, 10.) 

 Etanoli Bensiini 

Tiheys (g/l) 794 n. 740 

C/H/O, p-% 52/13/35 85-88/12-15 

Kiehumispiste (°C) 78 30-190 

Höyrystymislämpö (MJ/kg) 0,913 0,304 

Tehollinen lämpöarvo (MJ/kg) 26,7 n. 43 

Höyrynpaine / 38 °C (kPa) 16,0 45-90 

Alempi syttymisraja (t-%) 3,3 1,3 

Ylempi syttymisraja (t-%) 19,0 7,1 

Stoikiometrinen ilma/polttoaineseos 9 14,7 

Leimahduspiste (°C) 13 -43… -39 
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Etanolin happipitoisuus on 35 painoprosenttia, josta on seurauksena bensiiniä alhaisem-

pi lämpöarvo ja suurempi polttoaineenkulutus (VTT 2008, 9). Etanolin sisältämä happi 

edistää bensiiniseoksen puhtaampaa palamista sekä vähentää hiilimonoksidin ja hiilive-

tyjen päästöjä. Etanolin käyttö bensiiniin verrattuna lisää toisaalta muiden haitallisten 

aineiden, kuten asetaldehydin, päästöjä. (Klemola 2008.) Bensiinin höyrynpaine on eta-

nolia suurempi, mutta etanolin lisäys bensiiniin edistää bensiinin haihtumista. Etanolia 

lisättäessä bensiiniin pieniä pitoisuuksia bensiiniseoksen höyrynpaine kasvaa ja tällöin 

bensiinikomponentin höyrynpaine on säädettävä alemmaksi jalostamalla. Etanolin ben-

siiniä korkeammasta höyrystymislämmöstä on seurauksena kylmäkäynnistyvyys- ja -

käyttöongelmia. (VTT 2008, 9-10.) 

Bensiiniin verrattuna etanolin leimahduspiste on korkea. Leimahduspisteen lämpötilassa 

polttoainehöyryt syttyvät palavasta liekistä ja sitä alhaisemmissa lämpötiloissa polttoai-

neen vähäinen höyrystyminen ei riitä syttymiskelpoisen seoksen syntymiseen. Etanolin 

syttymisrajat ovat bensiiniä huomattavasti laajemmat, vaikka toisaalta alemmalla sytty-

misrajalla etanolia tarvitaan bensiiniä enemmän syttyvän seoksen muodostukseen. (VTT 

2008, 10.) 

Kemiallisilta ominaisuuksiltaan etanoli on happo. Etanoli on korroosiota aiheuttava ja 

hygroskooppinen eli vettä keräävä aine. Etanolin ja veden päästessä erkanemaan omiksi 

faaseikseen etanolin korroosiovaikutus lisääntyy. Etanolin ja veden yhteisvaikutus ko-

rostuu etenkin lievästi happamassa liuoksessa nopeasti liukenevia hydroksideja muo-

dostavien metallien kohdalla. (VTT 2008, 16.) 

Etanoli voidaan myös jalostaa eettereiksi, joita käytetään lisäkomponentteina eli niin 

sanottuina oksygenaatteina polttoaineissa. ETBE eli etyylitertiääributyylieetteri toimii 

bensiinin oktaaninkohottajana ja sen höyrynpaine on huomattavasti alempi kuin etano-

lin. (Klemola 2008.) Eettereitä käytetään bensiinin palamisen parantamiseksi ja synty-

neiden päästöjen vähentämiseksi. Osittain bioperäisiä eetterejä käytetään myös bensii-

nien bio-osuuksien täyttämiseksi. (Öljy- ja biopolttoaineala 2016b.) 



11 

 

3.2 Valmistusmenetelmät 

Etanolin valmistus tapahtuu pääasiassa fermentoimalla sokereita alkoholiksi. Polttoaine-

etanolin valmistus ei eroa prosessina muusta alkoholituotannosta. (VTT 2005, 54.) Eta-

nolin valmistusprosessin periaatekuva on esitetty kuvassa 3.  

 

Kuva 3. Periaatekuva etanolin valmistusprosessista. (VTT 2005, 54.) 

 

Maailman etanolin tuotannosta valtaosa tuotetaan sokeripitoisista kasveista, kuten soke-

riruo’osta ja sokerijuurikkaasta. Tärkkelyspitoisista kasveista etanolia valmistettaessa 

raaka-aine on ennen fermentointia muutettava sokereiksi hydrolyysin avulla. Tärkkelys-

pitoisia kasveja ovat muun muassa peruna ja viljat. (VTT 2005, 54.) Sokeri- ja tärkke-

lyspitoisista raaka-aineista valmistettua etanolia kutsutaan ensimmäisen sukupolven 

biopolttoaineeksi raaka-ainetuotannon ollessa energiaintensiivinen ja yhteneväinen elin-

tarviketuotannon kanssa. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita on kritisoitu niiden 

aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ovat jopa fossiilisten polttoaineiden 

päästöjen suuruiset (Motiva 2006, 31). 

Maa- ja metsätalouden jätteistä sekä yhdyskuntajätteistä valmistettua etanolia kutsutaan 

toisen sukupolven biopolttoaineeksi. Toisen sukupolven biopolttoaineet eivät kilpaile 

raaka-ainevirroista elintarviketuotannon kanssa ja tuotantoprosessin energiankulutuksen 

on laskettu olevan pienempi kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannos-

sa. Puupohjaisista materiaaleista valmistettaessa etanolia selluloosan ja hemiselluloosan 

sokerit vapautetaan kemiallisesti hydrolyysin avulla. Hydrolyysi voidaan toteuttaa vah-

vahappo-, laimeahappo- tai entsymaattisella hydrolyysillä. Synteesikaasun fermentoin-

tiin perustuva prosessi on myös teknologisesti mahdollinen. Sekajätteen selluloosapitoi-

suus on saman suuruusluokkainen maa- ja metsätalousjätteen kanssa. Etanolituotannon 
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saanto metsätähteestä on noin 17 – 22 painoprosenttia kuivasta puusta hydrolyysiin pe-

rustuvissa prosesseissa. Prosessista saatavista sivutuotteista ligniini on merkittävin. Eta-

nolin tuotannon sivutuotteena syntyvän ligniinin saanto on lähes kaksinkertainen etano-

lin saantoon verrattuna. (VTT 2005, 54.) Ligniini voidaan käyttää lämmön ja sähkön 

tuotannon polttoaineena. Uusia käyttömahdollisuuksia ligniinille tutkitaan jatkuvasti, ja 

mahdollisena käyttökohteena ligniini toimisi raaka-aineena bioperäisille muoveille. (St1 

Biofuels 2016a.) 

Biomassasta voidaan valmistaa etanolia myös termokemiallisesti, jolloin biomassa kaa-

sutetaan. Syntynyt synteesikaasu fermentoidaan tai konvertoidaan katalyyttisesti etano-

liksi. Synteesikaasun prosessointiin liittyvät tekniikat etanolin tuotannossa eivät ole vie-

lä kaupallisesti kehittyneitä. (Klemola 2007.) Tunnettuna ja vakiintuneena menetelmänä 

vähähiilipitoisten polttoaineiden tuotannossa yhdyskuntajätteestä on käytetty Fischer-

Tropsch-synteesiä, joka perustuu katalyyttiseen kemialliseen reaktioon (WBCSD 2015, 

34). 

Erilaisten levien käyttöä kolmannen sukupolven biopolttoaineiden tuotannossa tutkitaan 

jatkuvasti. Mahdollisina raaka-aineina bioetanolin tuotannolle olisivat merien makrole-

vät sekä erilaiset bioreaktoreissa ja lammikoissa viljellyt levälajikkeet. (Ilmasto-opas 

2016.) Kolmannen sukupolven biopolttoaineiden tuotanto ei kilpaile elintarviketeolli-

suuden tai energiateollisuuden raaka-ainevirroista, mutta sille ei kuitenkaan ole olemas-

sa kaupallista teknologiaa lähivuosina (Motiva 2014c).  

Käytetyistä raaka-aineista riippuen etanolin tuotannon yhteydessä syntynyttä sivutuotet-

ta voidaan käyttää proteiinipitoisena rehuna tai lannoitteena. Syntynyt sivutuote voidaan 

myös kaasuttaa biokaasuksi ja käyttää energiantuotannossa. Kaasutuksesta jäljelle jää-

nyttä massaa voidaan käyttää maanparannusaineena. (Ilmasto-opas 2016.) 

3.3 Ympäristövaikutukset 

Etanolin käytön suotuisat vaikutukset tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen määrään 

riippuvat etanolin tuotannossa käytetyistä raaka-aineista ja tuotantoprosessiin käytetyn 

energian alkuperästä. Selluloosa- ja jätemateriaaleja toisen sukupolven bioetanolin tuo-

tannon raaka-aineina käytettäessä kasvihuonekaasupäästöt voivat vähentyä jopa 75 – 80 

prosenttia suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. Toisen sukupolven bioetanolin tuotan-
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tomenetelmät ovat yleensä vähemmän energiaintensiivisiä ensimmäisen sukupolven 

bioetanolin tuotantomenetelmiin verrattaessa. Poikkeuksena ensimmäisen sukupolven 

bioetanolin tuotannossa Brasilian sokeriruokoa raaka-aineena käyttävä etanolituotanto 

on varsin energia- ja CO2-tehokasta, mutta sitä on kuitenkin kritisoitu puutteista eetti-

syyden ja kestävän kehityksen kriteereissä. Viljakasveista valmistetun bioetanolin hyöty 

kasvihuonekaasupäästöjen suhteen on marginaalinen johtuen merkittävästä lannoitus-

tarpeesta ja sen aiheuttamista typpioksiduulipäästöistä. (Motiva 2006, 31.) Ensimmäisen 

sukupolven bioetanolin valmistukseen liittyy vielä paljon ratkaisemattomia haasteita, 

kuten raaka-aineiden viljelyn vaikutukset ruuan hintaan tai maankäyttöön. 

Etanolipolttoaineen käytön aiheuttamat lähipäästöt ovat verrattavissa bensiiniin. Pienillä 

etanolipitoisuuksilla bensiinissä on pakokaasupäästöjä vähentävä vaikutus, mutta toi-

saalta haihtumapäästöt kasvavat bensiinin etanolipitoisuutta nostettaessa. Etanolin polt-

toainekäyttö aiheuttaa runsaasti haitallisia asetaldehydipäästöjä, joita ei synny käytettä-

essä tavallista bensiiniä. Myös etanolin päästöt kylmäkäynnistyksessä ja kylmien olo-

suhteiden käytössä ovat bensiinin kylmäpäästöjä suurempi ongelma. (Motiva 2006, 32.) 

Euro 6-pakokaasumääräysten myötä flexfuel-autoille on tullut vaatimukseksi täydelli-

nen pakokaasutestaus kahdella polttoaineella, joka myös sisältää matalan lämpötilan 

pakokaasutestauksen E75-polttoaineella -7 °C lämpötilassa. Tiukentuneet määräykset 

kylmätestauksen suhteen ovat haasteelliset etanoliautoille johtuen etanolin bensiiniä 

huonommasta höyrystyvyydestä. (VTT 2015, liite1.)  
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4 ETANOLIPITOISET POLTTOAINELAADUT 

Suomessa käytössä olevista polttonesteistä etanolia sisältävät korkeaseosetanoli E85, 

bensiinilaadut E10 ja E5 sekä etanolidiesel ED95. Korkeaseosetanolin ja moottoriben-

siinien myynti Suomessa vuosina 2012 - 2015 on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Moottoribensiinien ja korkeaseosetanolin myyntimäärät Suomessa vuosina 2012 – 2015. 

(Tilastokeskus 2014, 47), (Öljy- ja biopolttoaineala 2015 – 2016d.) 

Tuote (m
3
) 2012 2013 2014 2015 

Moottoribensiini (yht.) 2 092 130 2 052 219 2 011 123 1 978 831 

95E10 1 144 157 1 186 858 1 215 870 1 245 505 

98E5 947 973 865 361 795 253 733 325 

Korkeaseosetanoli 

(E85) 

6 274 8 635 9 299 9 817 

 

Tieliikenteen käyttämästä etanolista suurin osa muodostuu E10-bensiinilaadun jakelu-

velvoitteesta. Moottoribensiinien kulutus on ollut pitkään laskusuunnassa johtuen auto-

jen energiatehokkuutta lisäävästä teknisestä kehityksestä sekä autoverotuksen kannus-

tamasta vähäpäästöisten ja vähän polttoainetta kuluttavien autojen hankinnasta. E10-

bensiinin myyntimäärien kasvu johtuu autokannan uusiutumisesta ja vuonna 2015 sen 

osuus myydyistä moottoribensiineistä oli noin 63 prosenttia. (Öljy- ja biopolttoaineala 

2016d.) E85-polttoaineen kulutus Suomessa on kasvussa, mutta myynnin osuus suhtees-

sa moottoribensiineihin on vielä erittäin pieni. 

4.1 Bensiinilaadut E10 ja E5 

Suomessa 95-oktaaninen bensiini sisältää etanolia enintään 10 tilavuusprosenttia ja 98-

oktaanisen bensiinin etanolipitoisuus on enintään 5 tilavuusprosenttia. Etanolipitoisuu-

den maksimiarvot määritetään laatustandardissa EN228-bensiinilaaduille. Bensiinissä 

käytettävälle etanolille on määräykset EN15376-standardissa. E10-bensiinin etanolipi-

toisuutta kasvatettiin nykyiseksi vuonna 2011 alentamaan liikenteen hiilidioksidipäästö-

jä. Moottoribensiinit voivat myös sisältää muita oksygenaatteja, kuten eettereitä ja mui-

ta polttoainedirektiivin sallimia alkoholeja. (Motiva 2014a.) 
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Noin 70 prosenttia Suomeen rekisteröidyistä bensiinikäyttöisistä autoista pystyy käyt-

tämään E10-bensiiniä. Kaikkiin bensiinikäyttöisiin autoihin käyvää E5-bensiiniä kutsu-

taan niin sanotuksi suojalaaduksi. E5-bensiinin tarjonta Suomessa vähentynee tulevai-

suudessa, mutta aikataulua bensiinilaadun poistumiseen markkinoilta ei ole olemassa. 

(Motiva 2014a.) Valtioneuvoston antaman lausunnon mukaan E5-bensiiniä on saatavilla 

maantieteellisesti riittävän kattavasti ainakin vuoden 2018 loppuun saakka. Bensiinilaa-

dun E5 jakelua ei velvoiteta Suomessa kaikilla huoltoasemilla. (Öljy- ja biopolttoaineala 

2016c.) 

4.2 Korkeaseosetanoli E85 

Korkeaseosetanolipolttoaineen etanolipitoisuus on enintään 85 tilavuusprosenttia ja 

bensiiniä korkeaseosetanolissa on oltava vähintään 15 tilavuusprosenttia. E85-

polttoainetta ei ole määritetty polttoainedirektiiviin tai polttoainestandardiin kuuluvaksi, 

kuitenkin polttoaineen vaatimukset ja testimenetelmät on määritetty teknisessä spesifi-

kaatiossa CEN/TS 15293:2011. (VTT 2015, liite 3.) Korkeaseosetanolilla on bensiiniä 

korkeampi oktaaniluku 106 ja puristuskestävyys. E85-bensiini on tarkoitettu käytettä-

väksi flexfuel-autoissa, joissa voidaan käyttää pelkkää bensiiniä ja korkeaseosetanolia 

tai niiden sekoitusta missä tahansa sekoitussuhteessa. Korkeaseosetanolipolttoaineen 

kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 80 prosenttia bensiiniä pienemmät etanolin tuotanto-

tavasta riippuen. Kylmäkäynnistysongelmien takia E85-

korkeaseosetanolipolttoaineeseen on lisättävä kylmäkäynnistysominaisuuksia paranta-

via bensiinin lisäaineita. (Motiva 2014b.) 

4.3 Etanolidiesel ED95 

ED95-etanolidiesel on lisäaineistettua etanolia ja sitä voidaan käyttää modifioiduissa 

dieselmoottoreissa. Etanolidieselille ei ole toistaiseksi käytössä EU-standardia. Suomes-

sa etanolidiesel on ollut koekäytössä jakelu- ja linja-autoliikenteessä pääkaupunkiseu-

dulla. Etanolidieselin alemmasta energiasisällöstä johtuen etanolidieselpolttoaineen ku-

lutus on noin 1,7-kertainen verrattuna perinteiseen dieseliin. ED95-polttoaineen teholli-

nen lämpöarvo on 25,7 MJ/kg. Etanolidieselin sisällöstä 95 prosenttia etanolia ja loput 

lisäaineita, joita ovat muun muassa syttyvyyden parantajat, korroosionestoaineet, voite-

lua parantavat aineet sekä denaturointiaineet. (VTT 2012, 28-29.)   
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5 VALMISTUS JA JAKELU SUOMESSA 

Suomessa liikennekäyttöön etanolia tuottaa pääasiassa St1 konserniin kuuluva St1 Bio-

fuels Oy (IEA 2015). Suomen Bioetanoli Oy:llä on merkittävä hanke tuottaa bioetanolia 

viljan olkea raaka-aineena käyttäen Kouvolan Myllykoskella. Hankkeelle on myönnetty 

30 miljoonan euron energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriöltä. (Suomen Bioetanoli 

2015.) Toteutuessaan investointi toisi alalle Suomeen uuden toimijan ja kasvattaisi kan-

sallista bioetanolin tuotantokapasiteettia merkittävästi. Hanke on ollut kuitenkin vaike-

uksissa alueen viljelijöiden kanssa tehtyjen raaka-ainetoimitusten aiesopimusten vähyy-

destä johtuen. TEM on myöntänyt hankkeen energiatuelle jatkoaikaa vuoden 2016 

syyskuun loppuun (Kouvolan Sanomat 2015). Etanolin jakelukanavina liikennekäyttöön 

voidaan käyttää jo olemassa olevaa huoltoasemaverkostoa (VTT 2015, 15). Korkeaseo-

setanolin jakelupisteitä on St1:n ja ABC:n omistamilla huoltoasemilla.  

5.1 St1 Biofuels Oy 

Vuonna 2006 perustettu St1 Biofuels Oy on yksi jäteperäisistä raaka-aineista tuotetun 

etanolin valmistuksen pioneereista. St1 Biofuels Oy on energiayhtiö St1 Oy:n tytäryh-

tiö. Yrityksellä on Suomessa toiminnassa viisi etanolin tuotantolaitosta sekä yksi raken-

teilla St1:n etanolin tuotanto perustuu hajautettuun tuotantoon, jossa tuotantolaitokset 

on sijoitettu etanolin tuotannon raaka-aineena käytettävien jätevirtojen syntypaikkojen 

yhteyteen. Yritys tuottaa etanolia pitkälti itse suunnittelemallaan prosessitekniikalla, 

jonka konsepteja ovat Etanolix, Bionolix ja Cellunolix. St1:llä on tavoitteena kasvattaa 

etanolin vuosituotanto 300 miljoonan litraan 2020-luvulla. (St1 Biofuels 2016.) Kuvassa 

4 on esitetty St1:n etanolin tuotantoketju. 



17 

 

 

Kuva 4. St1:n etanolin tuotantoketjun periaatekuva. (Anttonen.) 

 

St1:n konseptissa jäteperäisistä raaka-aineista valmistetaan 85 prosenttista etanoli-

vesiseosta, joka jalostetaan absolutointiyksikössä Haminassa 99,8 prosenttiseksi etano-

liksi. Väkevöity etanoli jatkojalostetaan liikennepolttoaineiksi, josta se päätyy jakelun 

kautta tieliikenteen polttoainekulutukseen. (St1 Biofuels Oy 2016.) Suomessa tuotettu 

etanoli käytetään pääasiassa korkeaseosetanolin valmistukseen (VTT 2015, 92). 

5.1.1 Etanolix-prosessi 

Etanolix-prosessissa tuotetaan bioetanolia elintarviketeollisuuden sokeri- ja tärkkelyspi-

toisista jätteistä. Etanolix-laitokset on integroitu etanolin tuotannon raaka-ainetta tuotta-

vien teollisuuslaitosten yhteyteen. St1:n Etanolix-laitokset Suomessa sijaitsevat Van-

taalla, Haminassa, Lahdessa ja Jokioisissa. (St1 Biofuels 2016.) Kuvassa 5 on esitetty 

Etanolix-laitoksen periaatekuva.  
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Kuva 5. Etanolix-laitoksen periaatekuva. (St1 Biofuels.) 

 

Käytetystä raaka-aineesta ja laitoksen koosta riippuen Etanolix-laitokset tuottavat bio-

etanolia 1000 - 9000 m
3
 vuodessa. Prosessin sivutuotteena syntyy liuosrehua, jota voi-

daan käyttää karjankasvatuksen rehuna, maanviljelyn lannoitteena tai biokaasun tuotan-

nossa. (St1 Biofuels 2016.) 

5.1.2 Bionolix-prosessi 

Bionolix-laitos käyttää etanolin tuotannon raaka-aineena Etanolix-laitosten tapaan elin-

tarviketeollisuuden jätteitä sekä lisäksi kotitalouksien ja kauppojen biojätteitä. Myös 

pakkauksissa olevaa biojätettä hyödynnetään. St1:n ensimmäinen Bionolix-laitos sijait-

see Hämeenlinnassa. (St1 Biofuels 2016.) Bionolix-laitoksen periaatekuva on esitetty 

kuvassa 6.  
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Kuva 6. Bionolix-laitoksen periaatekuva. (Suominen.) 

 

Laitos tuottaa noin miljoona litraa bioetanolia vuosittain liikennekäyttöön ollen energian 

suhteen täysin omavarainen. Prosessin yhteyteen on integroitu biokaasulaitos, joka käyt-

tää raaka-aineena etanolin tuotannon sivutuotetta. Biokaasusta tuotetaan sähköä ja kau-

kolämpöä kaasumoottorivoimalassa. Biokaasun tuotannon sivuaineena syntyvää hu-

musainetta käytetään maanparannusaineena. (St1 Biofuels 2016.) 

5.1.3 Cellunolix-prosessi 

Cellunolix-laitos käyttää etanolin tuotannossa selluloosaa sisältäviä raaka-aineita, kuten 

sahanpurua, olkea ja kierrätyskuituja. Kajaaniin vuoden 2016 aikana valmistuvassa Cel-

lunolix-laitoksessa raaka-aineena käytetään sahanpurua ja etanolin tuotantomäärän on 

arvioitu olevan 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. (St1 Biofuels 2016.) Laitoksen 

toimintakaavio on esitetty kuvassa 7.  
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Kuva 7. Cellunolix-laitoksen toimintakaavion periaatekuva. (Anttonen 2013.) 

 

Prosessin sivutuotteena syntyy merkittävä määrä ligniiniä, joka hyödynnetään sähkön ja 

lämmön tuotannossa. Ligniiniä on myös mahdollista käyttää raaka-aineena esimerkiksi 

muovia korvaavissa materiaaleissa. (St1 Biofuels 2016.) 

5.1.4 RED95-pilottihanke 

Kolmivuotisen TransEco-tutkimusohjelman tarkoituksena oli tuottaa tietoa etanolidiese-

lin ympäristöhyödyistä, testata teknologian käytettävyyttä Suomen olosuhteissa sekä 

antaa tietoa etanolidieselin polttoaineverotuksen määrittelemiseksi. Vuosina 2011 - 

2014 hankkeeseen osallistuneet yritykset olivat St1, VTT, Scania, Lassila & Tikanoja, 

SITA Finland, Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-

kuntayhtymä ja Valio. Tutkimusohjelmassa linja- ja kuorma-autojen polttoaineena käy-

tettiin St1:n RED95-etanolidieseliä, joka perustuu yhtiön tuottamaan kotimaiseen jäte-

peräiseen bioetanoliin. Tutkimustulokset olivat lupaavia hiilidioksidipäästöjen vähen-

nyttyä 90 prosenttia ja pienhiukkaspäästöjen vähennyttyä jopa 80 prosenttia verrattuna 

perinteiseen dieseliin. Tutkimuksessa etanolidieselin käytön vaatiman teknologian to-

dettiin olevan käytettävyydeltään perinteisen dieselin luokkaa. Hanke jatkuu vuoden 

2016 loppuun kahdella etanolidieselkäyttöisellä linja-autolla Helsingissä. (St1 2016a.) 
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5.2 Polttoaine-etanolin jakelu 

Suomessa kaikki moottoribensiinit sisältävät jakeluvelvoitteen mukaisesti biokom-

ponentteja. Etanoli voidaankin mieltää nykyisten polttoainestandardien rajoissa bensii-

nin niin sanotuksi drop-in komponentiksi (VTT 2015, 88). Drop-in komponentilla tar-

koitetaan polttoaineen komponenttia, jolla voidaan sellaisenaan korvata varsinaista polt-

toainetta. Korkeaseosetanolin jakelukanavina liikennekäyttöön voidaan käyttää jo ole-

massa olevia huoltoasemia, ja jakelukustannukset eivät poikkea merkittävästi bensiinin 

jakelun kustannuksista. Nykyisissä polttoaineiden jakelupumpuissa ja varastosäiliöissä 

käytettävät materiaalit kestävät etanolipolttoaineen jakelun. Lisäkustannuksia syntyy 

lähinnä erillisen polttoainelaadun jakelun vaatimista rinnakkaisista jakelumittareista ja 

varastosäiliöistä. (VTT 2012, 31-32.) Suomessa E85-etanolipolttoaineen jakelupisteitä 

on St1:n ja ABC:n omistamilla asemilla. Vuoden 2016 alussa St1:n hallinnoimilla huol-

toasemilla oli korkeaseosetanolipolttoainetta saatavilla RE85-tuotenimellä 50 asemalla 

ja ABC:n huoltoasemilla EkoFlex E85-tuotenimellä 64 asemalla (St1 2016b), (ABC 

2016). E85-polttoainetta tarjoava asemaverkko on koko maan kattava Pohjois-Suomea 

lukuun ottamatta, pohjoisin korkeaseosetanolin jakelupiste sijaitsee Rovaniemellä. Eta-

nolidieselillä ei ole kaupallista jakelua Suomessa, vaan etanolidieselin jakelu on hoidet-

tu sitä käyttävien liikennöintiyritysten varikkoalueilla (VTT 2015, 49).   
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6 MOOTTORITEKNIIKAT 

Etanolia voidaan käyttää polttoaineena ottomoottorissa polttoainekomponenttina tai 

sellaisenaan. Ainoastaan Brasiliassa käytetään laajasti puhdasta etanolia eli E100-

polttoainetta tieliikenteen polttoaineena. Euroopassa ja Yhdysvalloissa etanolia käyte-

tään polttoaineen komponenttina tai E85-polttoaineena. Korkeaseosetanolipolttoaine ei 

sovellu käytettäväksi perinteisissä bensiinikäyttöisissä monofuel-autoissa, vaan sitä käy-

tetään etanolikäyttöön suunnitelluissa FFV-autoissa. Muita etanolia polttoaineena käyt-

täviä moottoritekniikoita ovat muun muassa bifuel-, multifuel- sekä hybriditekniikat. 

Tietoisuus FFV-autoista on lisääntynyt, mikä on herättänyt paljon yleistä mielenkiintoa 

jälkiasennetulle etanolimuunnossarjalle bensiinikäyttöisiin autoihin. 

6.1 Monofuel-autot 

Monofuel-autot pystyvät käyttämään vain yhtä polttoainetta. Valtaosa Suomen tieliiken-

teessä käytettävistä ajoneuvoista on bensiinikäyttöisiä monofuel-autoja. Bensiinikäyttöi-

sissä ajoneuvoissa voidaan käyttää etanolia pieninä osuuksina. Perinteisen ottomoottorin 

polttoaineen etanolipitoisuuden turvallisena ylärajana pidetään 15 tilavuusprosenttia. 

Monofuel-ajoneuvoja on myös olemassa pelkästään etanolipolttoaineelle, joissa ei voida 

käyttää polttoaineena bensiiniä. (Lampinen 2009, 316-318.) Monofuel-tekniikkaa E100-

polttoaineelle ei Suomessa ole otettu laajamittaiseen käyttöön. 

6.2 FFV-autot 

Korkeaseosetanolipolttoainetta E85 käytettäessä on ajoneuvon oltava FFV eli Flexible 

Fuel Vehicle auto, joka pystyy käyttämään kahta polttoainetta samalla polttoainejärjes-

telmällä. Flexfuel-auton toimintaperiaate on normaalin bensiinikäyttöisen auton kaltai-

nen, nestemäinen polttoaine suihkutetaan moottorin palotilaan ja sytytetään sytytystul-

pan kipinällä. FFV-autoissa on monofuel-auton tapaan yksi moottori ja yksi polttoaine-

järjestelmä. Bensiiniautoon verrattuna FFV-auton teknisiä eroja ovat eroavaisuudet polt-

toainejärjestelmän materiaaleissa ja moottorin ohjausjärjestelmässä. Nykyisissä FFV-

autoissa voidaan käyttää korkeaseosetanolia ja bensiiniä sekaisin missä tahansa sekoi-

tussuhteessa. Tämä vaatii polttoaineen sekoitussuhteen tunnistimen moottorin ohjausjär-

jestelmään, joka säätää polttoaineensyötön ja sytytyksen vastaamaan käytössä olevan 

etanoli-bensiiniseoksen mukaan. FFV-auton valmistuskustannukset eivät eroa merkittä-
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västi monofuel-auton valmistuskustannuksista. (Lampinen 2009, 318-320.) Kuvassa 8 

on esitetty flexfuel-auton vaatimuksia korkeaseosteisen etanolin polttoainekäytölle. 

 

Kuva 8. Flexfuel-auton vaatimuksia E85-polttoaineen käytölle. (AFDC 2016.) 

 

Korkeaseosetanolia FFV-autoissa käytettäessä haittapuolina ovat bensiiniä huonommat 

kylmäkäynnistysominaisuudet ja noin reilun neljänneksen suurempi polttoaineen kulu-

tus. Kylmäkäynnistysongelmia voidaan lieventää esilämmityksellä sekä polttoaineen 

suuremmalla bensiinipitoisuudella. (Lampinen 2009, 318-320.) 

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tilastojen mukaan vuonna 2015 korkeaseose-

tanolia polttoaineena käyttäviä FFV-ajoneuvoja oli Suomessa liikennekäytössä 3530 

kappaletta muodostaen noin 0,07 prosentin osuuden koko autokannasta (Trafi 2015a). 

Kuvassa 9 on esitetty korkeaseosetanolikäyttöisten flexfuel-henkilöautojen ensirekiste-

röinnit vuosina 2010 – 2015.  
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Kuva 9. Korkeaseosetanolikäyttöisten flexfuel-henkilöautojen ensirekisteröinnit vuosina 2010 – 2015. 

(Autoalan tiedotuskeskus 2015), (Tilastokeskus 2016, 3.) 

 

Korkeaseosetanolia polttoaineena käyttävien FFV-autojen tarjonta ja maahantuonti 

Suomessa alkoi vuonna 2009 St1:n tuodessa E85-polttoaineen laajasti kaupalliseen ja-

keluun. Tarjonnan muodostivat tuolloin Saab yhdellä mallilla ja kahdella moottorivaih-

toehdolla sekä Ford viidellä mallilla ja kahdella moottorivaihtoehdolla. Dacia ja Volvo 

toivat vuonna 2010 markkinoille useita FFV-malleja ja VAG-konsernin FFV-malleja 

tuli saataville vuoden 2011 aikana. (VTT 2012, 52.) Euro 6-päästövaatimusten tullessa 

voimaan vuonna 2014 FFV-autojen tarjonta Suomessa on vähentynyt merkittävästi ja 

vuoden 2016 alussa tarjonta kattoi vain yhden uusimmat vaatimukset täyttävän mallin, 

Volkswagen Golfin. FFV-autojen on hankala saavuttaa uusinta Euro 6-

tyyppihyväksyntää kylmässä lämpötilassa tehtyjen päästömittauksien osalta (VTT 2015, 

15). 

6.3 Bifuel, multifuel- ja hybridiautot 

Bifuel-autoissa on yksi moottori, mutta kaksi polttoainejärjestelmää. Polttoaineita ei voi 

käyttää yhtäaikaisesti kuten FFV-ajoneuvoissa. Yleisimmin rinnakkaisina polttoainejär-

jestelminä bifuel-ajoneuvoissa käytetään kaasu- ja nestepolttoainejärjestelmiä. Neste-

polttoainejärjestelmä voi tällöin olla etanolikäyttöinen. (Lampinen 2009, 322.) 
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Multifuel-autoissa on bifuel-järjestelmä ja vähintään toinen polttoainejärjestelmä on 

FFV-järjestelmä. Myös multifuel-ajoneuvoissa yleisin polttoainejärjestelmä on kaasu- ja 

nestepolttoainejärjestelmä, jolloin nestepolttoainejärjestelmä toimii kahdella eri poltto-

aineella, esimerkiksi bensiinillä sekä etanolilla. (Lampinen 2009, 324.) 

Ajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi toisistaan riippumatonta moottoria, kutsutaan hyb-

ridiajoneuvoksi. Hybridiautolla tarkoitetaan yleisimmin HEV eli Hybrid Electric Vehi-

cle sähköhybridiajoneuvoja, joissa on polttomoottori sekä yksi tai useampi sähkömoot-

tori. Polttomoottori voi olla etanolikäyttöinen. Sähkömoottoria voidaan käyttää akusta 

saatavalla energialla esimerkiksi pienillä nopeuksilla kaupungeissa, jolloin auto ei tuota 

haitallisia pakokaasupäästöjä. Suurilla nopeuksilla auton akun pieni energianvarastoin-

tikapasiteetti ei riitä, jolloin polttomoottori tuottaa auton tarvitseman liike-energian ja 

lataa samanaikaisesti akkua. (Lampinen 2009, 326-328.) 

Etanolipolttoainetta käyttäviä bifuel-, multifuel- ja hybriditekniikkaan perustuvia ajo-

neuvoja ei ole kaupallisesti tällä hetkellä saatavissa Suomessa. Edellä mainitut tekniikat 

ovat esiintyneet pääasiassa automerkkien prototyyppi-versioissa. 

6.4 Modifioitu dieselmoottori 

Lisäaineistettua etanolia ED95 voidaan käyttää modifioidun dieselmoottorin polttoai-

neena. Tekniikkaa on käytetty lähinnä linja-autoissa ja keskiraskaissa kuorma-autoissa. 

Modifioidussa dieselmoottorissa ei voida käyttää tavallista dieseliä. Etanolidieselpro-

sessi toimii korotetun puristussuhteen ja syttyvyydenparantajalisäaineen avulla. Proses-

silla on tavallista dieselmoottoria vastaava hyötysuhde. VTT:n tekemissä tutkimuksissa 

etanolidieseltekniikan aiheuttamat lähipäästöt ovat normaalia dieseltekniikkaa jopa 80 

prosenttia pienemmät. Tekniikan haittapuolina ovat korkea polttoaineen kulutus ja lisä-

aineistuksen tuomat kustannukset. Scania on ainoa etanolidieselajoneuvoja valmistava 

yritys. Vähäinen tarjonta ajoneuvoissa on etanolidieseltekniikan leviämistä rajoittava 

tekijä. (VTT 2012, 49.) 

6.5 Etanolimuunnos monofuel-autoon 

Etanolimuunnoksella mahdollistetaan korkeaseosetanolin E85 käyttö tavallisessa ben-

siinikäyttöisessä autossa asentamalla moottoriin erillinen muunnossarja. Muunnossarjan 
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asennuksen jälkeen autoon voi tankata bensiinin lisäksi korkeaseosetanolia missä tahan-

sa suhteessa. Jälkiasennussarjoissa tehtävät auton rakenteelliset muutokset liittyvät 

moottorin ohjaukseen, anturointiin ja polttoainejärjestelmän materiaaleihin. (Motiva 

2016.) 

Liikeministeriön päätös (LMp 779/1998) säätää lain auton rakenteen muuttamiselle. 

Päätöksen mukaan auton tulee täyttää kaikki käyttöönottoajankohdan tekniset vaati-

mukset auton rakenteellisen muutoksen jälkeen sekä moottorimuutoksen yhteydessä 

vaaditaan hyväksytyn asiantuntijan lausunto tai ilmoitetun tutkimuslaitoksen testiraport-

ti auton pakokaasupäästöistä. Lokakuussa 2015 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi lin-

jasi muunnossarjan asennukseen riittävän valmistajan tyyppikohtainen selvityksen. Eta-

nolikonvertoitu auto on muunnossarjan asennuksen jälkeen muutoskatsastettava. Muun-

nossarja voidaan käytännössä asentaa ennen 1.1.2007 käyttöönotettuihin Euro 1, 2 ja 3-

päästörajat täyttäviin autoihin. Lisäksi etanolikäyttöiseksi muutoskatsastetussa autossa 

tulee olla moottorinlämmitin kylmäkäynnistyvyyden parantamiseksi. (Motiva 2016.) 

Arviointi ajoneuvon soveltuvuudesta korkeaseosetanolipolttoaineelle jää yleensä kulut-

tajan vastuulle. Käytännössä tämä tarkoittaa etanolille altistuvien polttoainejärjestelmän 

ja moottorin osien, etenkin kumi- ja muoviosien, kestävyyttä käytettäessä niille suunnit-

telematonta polttoainetta.  
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7 VEROTUS- JA HINTATIETOJA 

Suomessa on käytössä ympäristöohjaava verotus henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvove-

rotuksessa sekä liikenteen käyttämän energian osalta. Etanolin käytön yleistymiseen 

tieliikennepolttoaineena vaikuttaa etanolin kilpailukyky suhteessa muihin polttoaine-

vaihtoehtoihin. Kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa muun muassa verotuksella valtiolli-

sella tasolla. 

7.1 Verotus 

Autovero on kertaluonteinen vero autoverolain mukaan, jota kannetaan Suomessa ensi 

kertaa rekisteröitävistä uusista ja käytetyistä henkilö- ja pakettiautoista sekä moottori-

pyöristä. Veroprosentti määräytyy henkilö- ja pakettiautoissa valmistajan ilmoittamien 

hiilidioksidipäästöjen mukaan. Hiilidioksidipäästötietojen puuttuessa vero kannetaan 

ajoneuvon kokonaismassan ja käyttövoiman mukaan. (VTT 2012, 38.) 

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. E85-polttoaine rinnastetaan 

ajoneuvoverotuksessa bensiiniin eli verotuksessa suoritetaan vain perusvero, ei käyttö-

voimaveroa. Perusvero määräytyy auton valmistajan ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen 

mukaan. Vanhemmille autoille ei välttämättä ole ilmoitettu EU-direktiivin mukaisia 

päästötietoja, silloin autot verotetaan kokonaismassan perusteella. Enintään 2500 kg 

kokonaismassaiset ja ennen vuotta 2001 rekisteröidyt henkilöautot verotetaan koko-

naismassan perusteella. Yli 2500 kg kokonaismassaisilla ja ennen vuotta 2002 rekiste-

röidyillä henkilöautoilla ajoneuvovero kannetaan kokonaismassan mukaan. Pakettiau-

toilla kokonaismassaan perustuva verotus koskee ennen 2008 rekisteröityjä autoja ja 

kaksoiskäyttöautoilla ennen 2006 rekisteröityjä autoja. (Trafi 2016.) 

Suomessa kannetaan nestemäisistä polttoaineista energiaveroa, hiilidioksidiveroa ja 

huoltovarmuusmaksua. Lisäksi nestemäisistä polttoaineista kannetaan arvolisänvero 24 

prosenttia arvolisäverottomasta hinnasta. (Tulli 2015.) Taulukkoon 3 on koottu bio-

etanolin ja etanolidieselin valmisteverojen rakenteet.  
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Taulukko 3. Etanolin ja etanolidieselin verotaulukko 1.1.2015 alkaen. (Tulli 2015.) 

Tuote Energiasisältöve-

ro 

Hiilidioksidive-

ro 

Huoltovarmuusmak-

su 

Yhteen-

sä 

Bioetanoli 

snt/l 

33,60 10,67 0,68 44,95 

Bioetanoli R 

snt/l 

33,60 5,33 0,68 39,61 

Bioetanoli T 

snt/l 

33,60 0,00 0,68 34,28 

Etanolidie-

sel snt/l 

14,53 10,90 0,35 25,78 

Etanolidie-

sel R snt/l 

14,53 5,99 0,35 20,87 

Etanolidie-

sel T snt/l 

14,53 1,07 0,35 15,95 

 

Energiaverotuksessa biopolttoaineiden tuoma CO2-päästövähenemä huomioidaan RES-

direktiivin (2009/28/EY) mukaisesti. CO2-päästövähenemät luokitellaan RES-

minimivaatimukset täyttämättömiin (-) ja täyttäviin (R) sekä energiasisällöltään tupla-

laskentaan kelpuutettaviin (T) biopolttoaineisiin. (VTT 2012, 39.) Raaka-aineita ener-

giasisällöltään kaksoislaskettaville biopolttoaineille ovat muun muassa jätteet, tähteet ja 

elintarviketuotannolle kelpaamattomat selluloosat ja lignoselluloosat (Öljy- ja biopolt-

toaineala 2016a). 

7.2 Kustannusesimerkki 

Henkilöautoluokassa Volkswagenilla on tarjolla suositussa Golf-mallissa peräti kuusi 

erilaista kaupallista käyttövoimavaihtoehtoa tai kombinaatiota. Käyttövoimavaihtoeh-

toina ovat bensiini, diesel, korkeaseosetanoli (flexfuel), maakaasu (bifuel), lataushybridi 

(PHEV) ja täyssähköauto (BEV). Taulukossa 4 on esitetty laskelma Volkswagen Golf-

mallin eri versioiden vuosikustannuksille. Laskelman oletuksena on käytetty keskimää-

räistä 17 tuhannen kilometrin vuotuista ajosuoritetta, 10 vuoden pitoaikaa ja 5 prosentin 

laskentakorkoa.  
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Taulukko 4. Autotyyppikohtainen vuosikustannuslaskelma. (VV-Auto 2016, Trafi 2016, Polttoaine.net 

2016.) 

Lähtötieto Laskelman lähtötiedot autotyypeittäin 

Vuosikus-

tannukset tai 

kilometri-

kustannuk-

set 

Volkswagen 

Golf 

Comfortline 

1,2 TSI 81 

kW (110 hv) 

DSG-

automaatti 

Volkswagen 

Golf 

Comfortline 

1,6 TDI 81 

kW (110 hv) 

DSG-

automaatti 

Volkswagen 

Golf 

Comfortline 

1,4 TSI 

MultiFuel 

92 kW (125 

hv) 

Volkswagen 

Golf 

Comfortline 

1,4 TGI 81 

kW (110 hv) 

Bluemotion 

DSG-

automaatti 

Volkswagen 

Golf GTE 

Plug-In 

Hybrid 150 

kW (204 hv) 

DSG-

automaatti 

Volkswagen 

Golf e-Golf 

85 kW (115 

hv) 

automaatti 

Autotyyppi bensiini diesel flexfuel kaasuauto lataushybri-

di (bensiini) 

täyssähkö-

auto 

Hankinta-

hinta ilman 

lisävarustei-

ta (€) 

26 290,95 28 153,81 26 182,64 29 130,80 41 349,07 41 196,05 

CO2-päästöt 

(g/km) 

112 102 116 92 35 0 

Kokonais-

massa (kg) 

1750 1820 1720 1860 2020 1960 

Ajoneuvo-

vero (€) 

138,7 509,9 143,08 333,97 120,44 179,21 

Energianku-

lutus/100km 

4,9 ltr 3,9 ltr 7,1 ltr 3,4 kg 1,5 ltr/11,4 

kWh 

12,7 kWh 

Polttoaineen 

hinta (€) 

(7.3.2016) 

1,292 1,104 0,899 1,25 1,292/0,12 0,12 

Polttoaine 

(€) 

1076,24 731,95 1085,09 722,5 562,02 259,08 

 

Laskelmaan valittujen Golf-versioiden eroavaisuudet varustelutasossa ja suorituskyvys-

sä eivät mahdollista täydellistä hintavertailua. Golfin sähköversioiden perusversioita 

suurempi teho vaikuttaa hankintahintaan nostavasti ja toisaalta MultiFuel-versiota ei ole 

saatavana automaattivaihteisena laskelman muiden autotyyppien mukaisesti. Tauluk-

koon 4 kerättyjen tietojen perusteella on laskettu vuotuiset kilometrikustannukset esi-

merkkiauton eri versioille. Ajoneuvoverot on laskettu vuoden 2016 verotietojen mukaan 

ja polttoaineiden hintoina on käytetty laskentahetken pumppuhintoja. Sähkön hintana on 

käytetty 0,12 euroa kilowattitunnilta. Pääoman vuotuisten kilometrikustannusten las-

kennassa on käytetty annuiteettimenetelmää. Autoille ei ole laskennassa asetettu jään-

nösarvoa, koska esimerkiksi sähköautojen jälleenmyyntiarvosta ei ole vielä tilastotietoa 

tarjolla. Laskennassa ei ole otettu huomioon huoltokustannuksia, jotka saattavat muo-

dostaa suuren osan vuotuisista käyttökustannuksista. FFV-ajoneuvojen kohdalla huolto-

kustannukset voivat olla suuremmat esimerkiksi tiheämmän öljynvaihtovälin ja sähkö-



30 

 

autoissa mahdollisten elinkaaren aikaisten akkuinvestointien takia. Eri käyttövoima-

vaihtoehtojen vuotuiset kilometrikustannukset on esitetty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Autotyyppikohtaiset kilometrikustannukset 17 tuhannen kilometrin vuotuisella ajosuoritteella. 

 

Laskelman perusteella korkeaseosetanoli on kilpailukykyinen tieliikenteen käyttövoi-

mavaihtoehto nykyisillä kustannushinnoilla antaen likimain saman kilometrikustannuk-

sen, noin 0,27 €/km, bensiinin kanssa. Diesel ja maakaasu ovat käyttövoimana kilomet-

rikustannuksiltaan hieman korkeaseosetanolia kalliimpia, joilla investointikulut ja vuo-

tuiset verot ovat korkeaseosetanolia suuremmat. Suuremmalla vuotuisella ajosuoritteella 

diesel ja maakaasu ovat kilpailukykyisempiä käyttövoimia verrattaessa korkeaseose-

tanoliin. Kalleimmat laskelman kustannushinnoilla käyttövoimavaihtoehdoista olivat 

investointikustannuksiltaan suurimmat ladattava hybridi (PHEV) ja täyssähkö (BEV). 
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8 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Korkeaseosetanolin kulutus on Suomessa kasvussa, mutta suurin potentiaali etanolin 

käytölle liikenteen polttoaineena on moottoribensiinien biokomponenttina. Tulevaisuu-

dessa polttoainestandardien ennustetaan sallivan bensiinissä nykyistä suurempia 20 – 25 

tilavuusprosentin etanolipitoisuuksia. Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen muodostama eta-

nolinielu voisi täten kasvaa nykyistä paljon merkittävämmäksi mahdollistaen biopoltto-

aineiden laajamittaisemman käytön liikenteessä. Vertailukohtana Suomelle Yhdysval-

loissa on vuonna 2012 aloitettu E15-bensiinin jakelu ja Brasiliassa bensiinin korkein 

etanolipitoisuus tullaan nostamaan 27 tilavuusprosenttiin (VTT 2015, liite 1). Uudet 

rinnakkaiset bensiinijakeet vaativat jakeluverkoston päivittämistä, uusien polttoaine-

luokkien määrittämistä ja kuluttajille asiasta tiedottamista. Uusien jakelujärjestelmien 

käyttöönotto ei kuitenkaan aiheuttaisi taloudellisesti huomattavia investointeja. Korkea-

seosetanolin jakeluasemia on Suomessa reilu sata, ja määrän arvioidaan kaksinkertais-

tuvan vuoteen 2020 mennessä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015, 24). 

Etanolin tuotanto Suomessa kasvaa lähivuosina ja tuotanto kohdistuu pääasiassa jakelu-

velvoitteessa energiasisällöltään tuplalaskettaviin etanolin tuotantomuotoihin. Vuoden 

2016 aikana Kajaaniin valmistuva Cellunolix-laitos lisää St1:n etanolin tuotantokapasi-

teettia 10 000 m
3
 vuodessa ja toimii uuden selluloosapitoista raaka-ainetta käyttävän 

prosessin pilottilaitoksena. Etanolin tuotannon raaka-aineena käytetään sahanpurua, jota 

yhtiö tulee hankkimaan usealta sahalta. Maailmalla ei ole Kajaanin laitoksen lisäksi 

vireillä muita havupuuhun liittyviä etanolihankkeita. Lignoselluloosapohjaisen etanolin 

tuotantokustannuksia voi tulevaisuudessa laskea uusien sivutuotteiden, esimerkiksi lig-

niinin ja tärpätin, arvo. Tulevaisuudessa St1:llä on tavoitteena kasvattaa puupohjaisen 

etanolin tuotanto Suomessa 100 000 m
3
 vuodessa. (VTT 2015, 57.)  

Korkeaseosetanolin ja etanolidieselin laajempi käyttöönotto vaatisi ajoneuvokannan 

uusiutumista tai vanhan ajoneuvokannan muokkaamista korkeammille etanolipitoisuuk-

sille sopivaksi. Uusien Euro 6-pakokaasumääräysten myötä korkeaseosetanolia poltto-

aineenaan käyttävien FFV-autojen tuotanto ja tarjonta ovat vähentyneet huomattavasti. 

FFV-teknologian yleistyvyyttä lisäävän autovalmistajien CO2-vähenemään perustuvan 

kannustinjärjestelmän puutteen vuoksi tarjonnan lisääntymisestä tulevaisuudessa ei ole 

varmuutta (VTT 2015, liite 1). Ensirekisteröitävien FFV-autojen määrä vuosittain on 
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laskussa ja tähän ei ole nähtävissä muutosta lähivuosina. FFV-autojen yleistymiseksi 

Suomessa ajoneuvotarjonnan olisi oltava nykyistä kattavampaa. FFV-automallien val-

mistus ja yleistyminen on vahvasti kytköksissä polttoaine-etanolin tuotannon lisäämisel-

le Suomessa. Nykyinen korkeaseosetanolin bensiiniä alhaisempi kuluttajahinta on etuna 

etanolikäyttövoiman yleistymiselle, ja hintojen tulevalla kehityksellä on vaikutusta 

FFV-autojen kiinnostavuuteen tulevaisuudessa. Korkeaseosetanolille yhteensopivien 

autojen määrän kasvua tukee vanhojen bensiinikäyttöisten autojen konvertointi E85-

polttoaineelle. Muunnossarjojen käyttöönoton osalta Liikenneministeriö lokakuussa 

2015 yksinkertaisti ajoneuvojen muutoskatsastusta etanolikäyttöisiksi. Esimerkiksi 

100 000 bensiinikäyttöisen auton muutoskatsastus korkeaseosetanolille yhteensopivaksi 

kasvattaisi E85-polttoaineen markkinaa Suomessa noin 200 miljoonaa litraa vuodessa, 

muutoskatsastettavien autojen kokonaispotentiaalin ollessa noin 700 000 vuoteen 2020 

mennessä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015, 24). Etanolidieselin käytön potentiaali 

tulee olemaan fleet-käytössä, eli tietyllä alueella tapahtuvassa kuljetustoiminnassa, ku-

ten jakelu- ja jätteenkeräysautoissa sekä paikallisliikenteen linja-autoissa. Etanolidiesel-

polttoaineen tankkaus voidaan tällöin suorittaa liikennöivän yhtiön varikkoalueella.  
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9 YHTEENVETO 

Etanolia käytetään Suomessa pääasiassa bensiinin biokomponenttina. Suomessa myytä-

vien moottoribensiinien kulutus on ollut viime vuosina hienoisessa laskussa, mutta ben-

siineistä korkeimman etanolipitoisuuden sisältävän E10-bensiinin kulutus on ollut kas-

vussa autokannan uusiutumisen ja sitä kautta E10-bensiiniä polttoaineena käyttävän 

autokannan kasvun ansiosta. Korkeaseosetanolin myynti Suomessa on viime vuosina 

kasvanut, mutta kokonaismäärä on vielä suhteellisen pieni verrattaessa moottoribensii-

nien kokonaismyyntimääriin. Valtaosa Suomessa kulutetusta etanolista tuodaan ulko-

mailta. Energiayhtiö St1 tuottaa Suomessa etanolia liikennekäyttöön pääasiassa elintar-

viketeollisuuden jätteistä ja tähteistä sekä tulevaisuudessa myös metsäteollisuuden sekä 

mahdollisesti maatalouden tähteistä. 

Korkeaseosetanolin ja etanolidieselin nykyistä laajempi käyttöönotto vaatisi investointe-

ja ajoneuvokantaan ja jakeluinfrastruktuuriin. Etanolilla voidaan katsoa olevan bensiinin 

osalta suurempi potentiaali tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, 

mikä lisää etanolin käytön kiinnostavuutta bensiinin polttoaineseoskomponenttina. Kor-

keamman etanolipitoisuuden bensiiniseoksen käyttöönotto liikenteen polttoaineena vaa-

tisi tieliikenteen infrastruktuurin päivittämisen lisäksi uusien polttoaineluokkien määrit-

tämistä ja kuluttajille tiedottamista asiasta. Etanolidieseliä käyttävät raskaat ajoneuvot 

ovat vielä kokeiluasteella Suomessa. 
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