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Ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään korvaamalla fossiiliset polttoaineet 

kestävämmillä ratkaisuilla. Bioenergian suosio energiatuotannossa kasvaa koko 

ajan ja biopolttoaineet voivat olla yksi ratkaisu fossiilisten polttoaineiden 

korvaamiseen. 

Työn tavoitteena on selvittää ja kuvata millä tavoin biopolttoaineet eroavat muista 

energialähteistä. Tarkoituksena on myös pohtia biopolttoaineiden tulevaisuutta ja 

potentiaalia nykyisten polttoaineiden korvaajina Suomen tasolla. Tutkimus 

toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, pohjautuen biopolttoaineisiin ja kestävään 

kehitykseen liittyvään kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin.  

Suurimmat erot biopolttoaineiden ja muiden energialähteiden välillä olivat 

kysynnässä, verotuksessa ja tuotantokustannuksissa. Eroja havaittiin myös 

päästöjen suuruudessa, raaka-aineiden hyötysuhteessa ja valikoimassa, sekä 

investointihankkeiden kustannuksissa. Biopolttoaineet ovat tehokas tapa edistää 

kestävää kehitystä, jonka vuoksi niitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin. 

Vaikka biopolttoaineiden kysynnän oletetaan kasvavan merkittävästi, eivät ne siitä 

huolimatta pysty yksin korvaamaan fossiilisten polttoaineiden valtavaa kysyntää, 

vaan tulevaisuudessa tarvitaan myös muitakin uusiutuvia vaihtoehtoja. Lisäksi 

uusia innovaatioita syntyy jatkuvasti, jolloin ei ole varmaa, mikä tulee olemaan 

ratkaiseva energialähde korvaamaan perinteiset polttoaineet. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Kiinnostus ympäristöön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on kasvanut merkittävästi 

viimeisen 30 vuoden aikana. Jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä, tulee yhteiskunnan luoda 

kestävämpiä ratkaisuja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Fossiilisten polttoaineiden, 

erityisesti öljyn, tarjonnan väheneminen ja hintojen nousu on pakottanut yhteiskunnan 

kehittämään uusiutuvia energialähteitä. Myös nykyinen ilmastopolitiikka kannustaa 

uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. (Buhain et al. 2015, s. 713) 

Euroopan unioni (EU) on asettanut tavoitteekseen nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta 

energiakulutuksessa 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ja tämän tavoitteen lisäksi Suomen 

hallitus on esittänyt oman suunnitelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (Ciucci 2020). 

 

Biopolttoaineilla pyritään asteittain korvaamaan nykyiset fossiiliset polttoaineet energian 

tuottajina. Uusiutuvia polttoaineita tarvitaan erityisesti lento-, tie- ja laivaliikenteeseen, missä 

tällä hetkellä fossiiliset polttoaineet aiheuttavat merkittävän määrän päästöjä. Lisäksi Suomi on 

riippuvainen tuontipolttoaineesta, jolloin biopolttoaineita valmistavien biojalostamoiden 

rakentaminen voisi olla yksi ratkaisu omavaraisuuden lisäämiseen. Biopolttoaineita saadaan 

muun muassa polttamalla kasvien biomassaa ja niistä jatkojalostettuja tuotteita. 

Valmistusmenetelmiä on erilaisia riippuen raaka-aineesta ja halutusta lopputuotteesta. (Motiva 

2009; Buhain et al. 2015, s. 714) 

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on selvittää biopolttoaineiden valmistukseen sekä käyttöön liittyviä hyötyjä 

ja haasteita ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden kannalta. Työssä tunnistettuja 

hyötyjä ja haasteita verrataan muihin Suomen tasolla merkittäviin energialähteisiin. 

Tarkoituksena on saada selville, miten biopolttoaineet eroavat muista energianlähteistä, ja 

voivatko biopolttoaineet todellisuudessa korvata nykyiset fossiiliset polttoaineet energian 

tuottajina. Lisäksi pohditaan biopolttoaineiden tulevaisuuden merkitystä. Työn 

tutkimuskysymykset ovat: 
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1. Miten biopolttoaineet eroavat muista energialähteistä kestävän kehityksen 

näkökulmasta? 

 

2. Millainen tulevaisuus biopolttoaineilla on?  

 

Tutkimuskysymyksiin vastattaessa saadaan selville myös mitä yhtäläisyyksiä biopolttoaineilla 

ja muilla energialähteillä on eroavaisuuksien lisäksi.  Työ on varsin ajankohtainen, sillä Suomi 

on siirtymässä vähähiiliseen talouteen ja ilmastonmuutosta pyritään estämään tehokkaasti 

kehittämällä uusiutuvia ratkaisuja. 

 

1.3 Menetelmät, rajaukset ja rakenne 

 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, jossa hyödynnetään biopolttoaineisiin ja 

kestävään kehitykseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta ja edellä mainittuihin käsitteisiin 

liittyviä tieteellisiä artikkeleja. Lisäksi ajankohtaisten uutisten hyödyntäminen on tarpeellista, 

sillä niissä on paljon oleellista tietoa biopolttoaineiden nykytilanteesta ja mihin suuntaan ne 

ovat kehittymässä.  

  

Biopolttoaineet jaetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin. Ensisijaisia biopolttoaineita ovat luonnossa 

esiintyviä kuten puut ja metsänkorjuujäte, ja toissijaiset kuten bioetanoli, valmistetaan 

biomassasta erilaisten menetelmien avulla. (Alam et al. 2015, s. 764–765) Työ on rajattu 

toissijaisten biopolttoaineiden tuotannon ja käytön tarkasteluun Suomessa, sillä toissijaisten 

biopolttoaineiden suosio on kasvussa, ja ne ovat ympäristölle ensisijaisia suotuisampi 

vaihtoehto. Lisäksi tarkastelun kohteeksi on valittu toisen sukupolven nestemäiset ja 

kaasumaiset biopolttoaineet. Työssä tunnistettuja havaintoja käsitellään kestävän kehityksen 

näkökulmasta. Työssä otetaan huomioon Euroopan unionin määräykset, koska ne oleellisesti 

koskevat myös Suomea.  

 

Johdannon jälkeen luvussa kaksi käsitellään työn aiheen kannalta tärkeitä käsitteitä ja 

taustoitetaan työn varsinaista aihetta. Luvussa määritellään biopolttoaineet, sekä tutkitaan, 

millä tavoin ne luokitellaan eri sukupolviin. Lisäksi selvennetään, mitä nestemäiset ja 



5 

 

 

 

kaasumaiset biopolttoaineet ovat, sekä perehdytään niiden valmistustapoihin ja 

käyttökohteisiin Suomessa. Luvussa käydään myös läpi, millaiset määräykset ja tavoitteet EU 

sekä Suomen hallitus ovat asettaneet biopolttoaineiden edistämiseksi.  

 

Luvussa kolme määritellään kestävä kehitys ja tarkastellaan, miten bioenergia ja biopolttoaineet 

kytkeytyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin. Lukija saa kattavan kuvan siitä, millaisia hyötyjä 

ja haasteita biopolttoaineiden valmistuksessa ja käytössä ilmenee kestävän kehityksen 

näkökulmasta. Tunnistettuja hyötyjä ja haasteita verrataan aurinko-, tuuli- ja vesivoimaan sekä 

fossiilisiin ja synteettisiin polttoaineisiin.  

 

Luvussa neljä käsitellään biopolttoaineiden nykytilannetta ja tulevaisuutta uusiutuvana 

energialähteenä ja selvitetään millaisia mahdollisuuksia kolmannen, ja neljännen sukupolven 

biopolttoaineilla on. Lisäksi luvussa tarkastellaan epäonnistuneita biojalostamohankkeita sekä 

esitellään tulevia hankkeita. 

 

Viimeisessä, eli viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset sekä yhteenveto työstä. Luvussa 

tiivistetään työn kaikki osa-alueet yhteen vastaamalla alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, 

sekä tarkennetaan tärkeimmät havainnot työstä. Lopuksi tarkastellaan, minkälaisia 

mahdollisuuksia aihealue tarjoaa tulevaisuuden jatkotutkimusta varten. 
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2 BIOPOLTTOAINEET 

 

2.1 Määritelmät  

 

Biopolttoaineiden historian sanotaan alkavan siitä, kun ihminen on keksinyt tulen. Ensisijaisia, 

kiinteitä biopolttoaineita, kuten esimerkiksi puuta, on jo kauan hyödynnetty lämmön 

tuottamiseen, sekä ruuan valmistukseen polton avulla. Ensimmäiset nestemäiset biopolttoaineet 

kehitettiin 1900-luvun alussa, kun saksalainen Rudolf Diesel suunnitteli maapähkinäöljyllä 

toimivan dieselmoottorin. Kyseinen dieselmoottori ei menestynyt, sillä raakaöljystä tuotetut 

polttoaineet olivat halvempia ja tehokkaampia tuottaa. (Pahl 2005, s. 22) Lukuisat tutkijat 

halusivat kuitenkin kehittää biopolttoaineita, sillä ne nähtiin potentiaalisina ratkaisuina, joilla 

voitaisiin edistää maaseudun taloudellista kehitystä, kasvattaa energian tuoton volyymia, 

turvata taloutta sekä tarjota puhtaampaa bensiiniä korvaamalla osan fossiilisesta polttoaineesta 

biopolttoaineilla (Kovarik 2013, s. 2–4). 

 

Euroopassa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet alkoivat yleistyä 2000-luvun 

alkupuolella. Suomessa Neste Oyj aloitti toisen sukupolven uusiutuvan dieselin valmistamisen 

Porvoon jalostamolla 2010-luvun alussa ja UPM-Kymmene Oyj rakennutti Lappeenrantaan 

biojalostamon, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. (Neste 2021a; UPM 2021a) Edellä 

mainittujen yritysten lisäksi St1 Renewable Energy, Green Fuel Nordic ja Gasum Oy tuottavat 

biopolttoaineita Suomessa, sekä useammalla paikkakunnalla valmistetaan biopolttoaineita 

pienissä määrin esimerkiksi omaan käyttöön (Sweco 2016). Energiavirasto ja EU ovat 

määritelleet tietyt kestävyyskriteerit, jotka Suomessa valmistettavien biopolttoaineiden tulee 

täyttää. Esimerkiksi valmistettujen biopolttoaineiden kasvihuonepäästövähennysvaatimus on 

oltava 70 prosenttia verrattuna fossiilisten polttoaineiden vertailuarvoon. Kestävyyskriteerien 

avulla voidaan varmistaa, että energiaa tuotetaan kestävästi. (Finlex 2013; Euroopan komissio 

2017)  

 

Biopolttoaineet ovat eloperäisistä kasvimassoista valmistettuja polttoaineita, jotka syntyvät 

fotosynteesin avulla. Lisäksi valmistuksessa voidaan hyödyntää metsä- ja peltobiomassaa sekä 

jätteitä. Biopolttoaineista syntyvää energiaa kutsutaan bioenergiaksi. Suomessa suurin osa 

bioenergiasta tuotetaan puuperäisesti metsäteollisuuden laitoksissa, mutta myös muut 
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tuotantotavat ovat yleistymässä. (Motiva 2009) Biopolttoaineita valmistetaan 

biojalostamoissa, jotka ovat tuotantolaitoksia, jossa biomassasta voidaan valmistaa erilaisilla 

menetelmillä raaka-aineita, joita hyödynnetään kemikaaleihin, liikenteen polttoaineisiin sekä 

sähkön ja lämmön tuottamiseen. Biojalostamo voi olla esimerkiksi osana isompaa 

tuotantolaitosta, tai se voi toimia itsenäisesti. Biopolttoaineiden avulla pyritään edistämään 

kestävää kehitystä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi niiden avulla voidaan varmistaa 

energian saatavuus tulevaisuudessa, kun uusiutumattomien energialähteiden saatavuus tulee 

hankaloitumaan. (Cherubini 2010, s. 1412–1414)  

 

Biopolttoaineet jaotellaan ensisijaisiin ja toissijaisiin biopolttoaineisiin (Kuva 1). 

Ensisijaisiin kuuluvat luonnon biopolttoaineet, joita ovat luonnossa kasvavat puut, kasvit ja 

hake. Toissijaiset biopolttoaineet luokitellaan kolmeen ryhmään: ensimmäisen, toisen ja 

kolmannen sukupolven biopolttoaineisiin. (Alam et al. 2015, s. 764–765) Ensimmäisen 

sukupolven biopolttoaineita ovat esimerkiksi biodiesel, bioetanoli ja biokaasu.  Näiden raaka-

aineena käytetään ruuaksi kelpaavia tuotteita, kuten esimerkiksi sokeri- ja tärkkelyspitoisia 

kasveja. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet kilpailevat maatalousmaan käytöstä 

elintarvike- ja rehuteollisuuden kanssa, minkä takia niiden tuottamista on kyseenalaistettu 

paljon. Olisi kiistanalaista, jos esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden hinnat nousisivat 

huomattavasti, jolloin olisi kannattavampaa tuottaa biopolttoaineita markkinoille. Tällöin 

potentiaalista maatalousmaata hyödynnettäisiin todennäköisemmin biopolttoaineiden 

tuotantoon, kuin ruuan valmistukseen. Tämä johtaisi tilanteeseen, jossa olisi vastakkain kaksi 

suurta teollisuudenalaa. Vastaavanlaiset skenaariot toimivat motivaationa kehittää 

biopolttoaineita kestävämpään suuntaan.  (Larson 2006, s. 109–112; Lange 2007, s. 39–41)  

 

Toisen sukupolven biopolttoaineet tulivat markkinoille 2010-luvun alussa.  Toisen 

sukupolven biopolttoaineet valmistetaan ruuaksi kelpaamattomista raaka-aineista, kuten kasvi- 

ja puupohjaisesta selluloosasta, sekä talousjätteistä. Raaka-aineista valmistetaan bioetanolia, 

uusiutuvaa dieseliä ja biokaasua. Ruuaksi kelpaamattomien raaka-aineiden hyödyntämisen 

takia toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistus on ekologisempaa kuin ensimmäisen 

sukupolven. Toinen sukupolvi tunnetaan myös nimellä ”kehittyneet biopolttoaineet”. (Dalai et 

al. 2009, s. 578–580; Motiva 2021a)  
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Kuvassa 1 esitetään ensimmäisen ja toisen sukupolven lisäksi kolmannen sukupolven 

biopolttoaineet. Kolmas sukupolvi eroaa edeltäjistään siten, että raaka-aineena pyritään 

käyttämään hyötysuhteeltaan parempia energiakasveja, kuten esimerkiksi leviä. Levien avulla 

voidaan valmistaa edistynyttä biodieseliä ja biokaasua. (Lee et al. 2013, s. 6) Tällä hetkellä 

markkinoille ei tuoteta vielä yhtään kolmannen sukupolven biopolttoaineita, mutta niiden 

potentiaalia tutkitaan jatkuvasti. Toisen ja kolmannen sukupolven ansiosta biologinen 

monimuotoisuuden häviäminen ja kilpailu viljelymaasta voidaan välttää. (Alam et al. 2015, s. 

764; Babazadeh et al. 2017, s. 260) 

 

 

Kuva 1. Biopolttoaineiden luokittelu (mukaillen Alam et al. 2015, s. 764) 

 

Valmistustavat ja prosessissa käytettävät raaka-aineet eroavat ensimmäisessä ja toisessa 

sukupolvessa, vaikka lopputuotteet ovat samankaltaisia. Esimerkiksi ensimmäisen sukupolven 

biodieseliä tehdään esteröimällä kasviöljyjä ja toisen sukupolven uusiutuvaa (bio)dieseliä 

valmistetaan jätteistä. Esteröinnin avulla valmistettujen biopolttoaineiden tuotanto on 

hiipumassa, koska markkinoilla on jo paljon edullisempia ja ympäristölle ystävällisempiä 

vaihtoehtoja. Ensimmäisen sukupolven raaka-aineiden viljeleminen kuluttaa jopa enemmän 

energiaa kuin lopputuotteista saadaan. (Alam et al. 2015, s. 764; Cherubini 2010, s. 1412–1414) 

Taulukossa 1 esitellään ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineet sekä niiden 

valmistusmenetelmät ja valmistuksessa käytettävät raaka-aineet. 
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Taulukko 1. Ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineet (mukaillen Romar 2010) 

 

 

Lisäksi biopolttoaineet voidaan jaotella niiden koostumuksen mukaan kiinteisiin, nestemäisiin 

tai kaasumaisiin biopolttoaineisiin riippuen siitä, millaisina lopputuotteina ne esiintyvät (Granö 

2008). Nestemäisiä biopolttoaineita Suomessa valmistavat suurimmalla kapasiteetilla Neste 

Oyj, UPM-Kymmene Oyj, St1 Oy sekä Green Fuel Nordic Oy ja kaasumaisia biopolttoaineita 

valmistaa Gasum Oy (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, s. 29). 

 

2.2 Nestemäiset biopolttoaineet  

 

Nestemäisillä biopolttoaineilla tarkoitetaan sellaisia biopolttoaineita, jotka ovat lopputuotteena 

nestemäisessä muodossa. Ne syntyvät jatkojalostamalla biomassaa monimutkaisilla 

valmistustavoilla esimerkiksi kaasutuksen, alkoholikäymisen, anaerobisen hajoamisen tai 

nesteytyksen avulla. (Cossu et al. 2020, s. 1; Granö 2008) Nestemäisiä biopolttoaineita 

käytetään Suomessa pääasiassa liikenteen polttoaineiksi. Liikenteeseen valmistetaan 

uusiutuvaa dieseliä ja bioetanolia, joita sekoitetaan fossiilisiin polttoaineisiin ennalta 

määrätyillä sekoitussuhteilla. (Motiva 2021a) Uusiutuvaa dieseliä valmistetaan huomattavasti 

enemmän kuin bioetanolia, koska kysyntä uusiutuvalle dieselille on suurempi (E4tech 2019, s. 

63). Neste ja UPM valmistavat uusiutuvaa dieseliä erilaisilla tuotantoprosesseilla hyödyntäen 

eri raaka-aineita ja St1 valmistaa kolmella erilaisella menetelmällä edistynyttä bioetanolia. 
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Green Fuel Nordic Oy aloitti tammikuussa 2020 bioöljyn valmistamisen, jonka avulla voidaan 

korvata sähkön- ja lämmöntuotannossa kevyt tai raskas polttoöljy (Green Fuel Nordic 2021). 

 

Neste Oyj valmistaa uusiutuvaa dieseliä noin 1648 kilotonnia vuodessa, ja on siten Suomen 

tasolla, sekä kansainvälisesti vahva uusiutuvan dieselin tuottaja ja toimittaja. Uusiutuvaa 

dieseliä valmistetaan NEXTBTL-teknologian (Next Generation Biomass to Liquid) avulla, 

jossa raaka-aineena hyödynnetään jäte- ja tähderaaka-aineita, kuten elintarviketeollisuuden 

eläin- tai kalarasvajätettä. NEXTBTL-teknologian merkittävä etu on se, että tuotteen laatu 

pysyy erinomaisena, huolimatta siitä, mitä raaka-aineita prosessissa käytetään. (Neste 2021b; 

E4tech 2019, s. 65) Uusiutuvan dieselin yksinkertaistettu kolmivaiheinen valmistusprosessi 

esitetään kuvassa 2. Raaka-aineena prosessissa toimii jäännökset, öljy- ja rasvajäte ja 

lopputuotteena syntyy uusiutuvaa dieseliä, joka vastaa ominaisuuksiltaan fossiilista dieseliä 

(E4tech 2019, s. 64). 

 

Kuva 2. Neste Oyj:n yksinkertaistettu uusiutuvan dieselin tuotantoprosessi (mukaillen E4tech 

2019, s. 62–64) 

 

UPM-Kymmene Oyj valmistaa Lappeenrannassa selluntuotannon sivutuotteena syntyvästä 

mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuvaa dieseliä eli UPM BioVerno-dieseliä tuotetaan 

noin 100 kilotonnia vuodessa ja lähes kaikki raaka-aine saadaan UPM:n omilta tehtailta. 

BioVernon lisäksi tuotantoprosessissa (Kuva 3) syntyy bionaftaa, jonka avulla voidaan korvata 

muun muassa fossiilisia raaka-aineita muovipakkauksien valmistuksessa. (UPM 2020a; E4tech 

2019, s. 65) BioVerno-dieselin käytettävyyttä meriliikenteeseen on tutkittu aktiivisesti, ja 

testaukset todellisissa olosuhteissa ovat sujuneet hyvin. Tutkimusten mukaan Bio-Vernon 

avulla pystytään vähentämään meriliikenteen hiukkaspäästöjä merkittävästi. (UPM 2021b) 
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Kuva 3. UPM:n yksinkertaistettu uusiutuvan dieselin tuotantoprosessi (mukaillen UPM 2020b) 

 

Bioetanoli on yksi yleisimmistä maailman biokomponenteista, joita sekoitetaan fossiilisiin 

polttoaineisiin. St1 Oy on tällä hetkellä suurin edistyneen bioetanolin valmistaja Suomessa. St1 

valmistaa bioetanolia kolmella eri konseptilla noin 20 öljyekvivalenttikilotonnin (ktoe) 

vuosikapasiteetilla. Kajaanissa valmistetaan lingoselluloosapohjaista bioetanolia sahanpurusta 

Cellunolix®-konseptilla (Kuva 4) noin 10 miljoonaa litraa vuodessa. Sivutuotteena prosessissa 

syntyy ligniiniä. (St1 2019) 

 

Kuva 4. Yksinkertaistettu bioetanolin valmistusprosessi Cellulonix®-konseptilla (mukaillen 

Limayem et al. 2012)  

 

Lahdessa, Vantaalla ja Haminassa toimii Etanolix®-konseptin biojalostamot, joissa bioetanolia 

jalostetaan tärkkelys- ja sokeripitoisesta jätteestä 1–9 miljoonan litran tuotantokapasiteetilla 

vuodessa. Prosessissa syntyy sivutuotteena biokaasua ja nestemäistä eläinrehua. Bionolix®-

tekniikassa hyödynnetään kuntien ja vähittäiskauppojen biojätettä. Jalostamo on integroitu 

biokaasutehtaaseen ja se tuottaa alle miljoona litraa bioetanolia vuosittain. Lisäksi prosessissa 

syntyy jätettä, jota voidaan hyödyntää biokaasun valmistuksessa. (St1 2019) 



12 

 

 

 

Green Fuel Nordic Oy valmistaa bioöljyä eli pyrolyysiöljyä hakkeesta ja sahanpurusta. Raaka-

aineita saadaan teollisuuden sivuvirroista ja metsäteollisuuden ylijäämäpuusta. Biojalostamo 

aloitti toimintansa joulukuussa 2020 ja sen tuotantokapasiteetti vuodessa on 24 000 tonnia. 

Pyrolyysiöljyä jatkojalostamalla saadaan liikenteen polttoaineita, lämpöä, sähköä ja 

mahdollisesti myös raaka-aineena ruoka- ja kosmetiikkateollisuuteen. Prosessissa (Kuva 5) 

syntyy sivutuotteena kaasuja ja hiiltä, jotka voidaan kerätä talteen ja hyödyntää 

lämmöntuottamiseen prosessissa. (Starck 2014, s. 10; Green Fuel Nordic 2021) 

 

 

Kuva 5. Yksinkertaistettu bioöljyn tuotantoprosessi (mukaillen Green Fuel Nordic 2021) 

 

Sähkön- ja lämmöntuotannon lisäksi pyrolyysiöljyä voidaan käyttää tulevaisuudessa laivan 

polttoaineena, korvaten fossiilisen öljyn (Kaasinen 2015). Lisäksi Green Fuel Nordic Oy:n 

tavoitteena on rakentaa Suomeen lisää bioöljyjalostamoita (Green Fuel Nordic 2021). 

 

2.3 Kaasumaiset biopolttoaineet  

 

Kaasumaiset biopolttoaineet ovat lopputuotteena kaasumaisessa muodossa. Niitä voidaan 

valmistaa kaasutuksella, eli kuumentamalla tai anaerobisella bakteeriprosessilla. Kaasumaisten 

biopolttoaineiden valmistuksessa on mahdollista hyödyntää monipuolisesti erilaisia raaka-

aineita. Biokaasu on yleisin Suomessa valmistettu kaasumainen biopolttoaine. Suomessa 

biokaasulaitokset käyttävät biokaasun raaka-aineena kotitalouksien ja teollisuuden jätteitä, sekä 

tarvittaessa jopa jätevesilietettä. (Granö 2008; Biotalous 2019) Biokaasusta saadaan 

jatkojalostamalla biometaania. Jatkojalostuksessa eli puhdistuksessa biokaasusta poistetaan 

muut ylimääräiset kaasut ja jäljelle jää noin 95–99 prosenttista metaania. Termi ”biokaasu” on 

vakiintunut arkikieleen, vaikka kyseessä olisikin biometaani. (Biovoima 2019) Biokaasua 

tuotettiin Suomessa vuonna 2016 noin 70 kilotonnia (Sipilä et al. 2018, s. 9). 
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Suomen maakaasun siirtoverkostot omistaa energiayhtiö Gasum Oy, joka valmistaa biokaasua 

teollisuuden ja kuluttajien biojätteistä, kaupan pilaantuneista elintarvikkeista ja 

jätevedenpuhdistamon lietteestä. Tuotantoprosessissa (Kuva 6) raaka-aineet voivat olla aluksi 

nestemäisessä tai kiinteässä muodossa. Esikäsittelyssä raaka-aineet muokataan prosessiin 

sopivaksi murskauksella ja liettämällä. Mädätyksestä jäävä jäännös voidaan hyödyntää 

esimerkiksi lannoitteeksi maanviljelyyn. Lopputuotteena syntyy puhdasta biometaania, jota 

voidaan syöttää sellaisenaan kaasuverkkoon. (Gasum 2021) Suomessa toimii yhdeksän 

Gasumin biokaasulaitosta, joiden tuotantokapasiteetista hyödynnetään vain noin neljä 

prosenttia tällä hetkellä. Todellinen vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 10 miljardia 

kilowattituntia. (Gasum 2020)  

 

 

Kuva 6. Yksinkertaistettu biokaasun valmistusprosessi (mukaillen Gasum 2021) 

 

Biokaasua eli biometaania käytetään suurimmaksi osaksi kaukolämmön ja sähkön 

tuottamiseen. Lisäksi sitä voidaan syöttää kaasukäyttöisiin autoihin. (Biovoima 2019) Gasumin 

lisäksi Suomessa toimii useampia pienyrityksiä, jotka valmistavat biokaasua. Espoon 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa sijaitseva biokaasulaitos hyödyntää jätteen 

hajoamisprosessista syntyvä kaasua raaka-aineena ja Metener Oy käyttää biokaasun raaka-

aineena peltobiomassaa ja maatalouden sivuvirtoja. (HSY 2021; IEA Bioenergy 2012) 

 

2.4 Euroopan unionin määräykset  

 

Euroopan unioni on kansainvälisesti yksi isoimmista edistyneiden biopolttoaineiden tukijoista. 

EU kannustaa uusiutuvan energian kehittämiseen ja käyttämiseen tarjoamalla erilaisia 

tukimekanismeja sekä EU:n tasolla, että vastaavissa jäsenvaltioissa. (E4tech 2019, s. 81–82) 
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EU:n tavoitteena on edistää toisen sukupolven liikenteen biopolttoaineita, jolloin EU:n 

tukimekanismeja tarjotaan pääasiassa edistyneitä biopolttoaineita tutkiville ja hyödyntäville 

valtioille. RED II-direktiivi on Euroopan unionin uusiutuvan energian lainsäädännöllinen ohje, 

jota jäsenvaltioiden täytyy noudattaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2020) Lainsäädännöllä 

pyritään esimerkiksi siihen, että tutkimusta ei enää kohdistettaisi ensimmäisen sukupolven 

biopolttoaineisiin, vaan toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineisiin, koska ne ovat 

ekologisempia vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Tätä valvotaan vuosittaisilla 

kestävyyskriteeriselvityksillä, jossa toiminnanharjoittajan täytyy ilmoittaa esimerkiksi tietoja, 

jotka koskevat käyttöön annettujen biopolttoaine- ja bioneste-erien raaka-aineita. 

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka valmistaa, tuottaa tai tuo maahan 

biopolttoaineita tai niiden valmistamiseen käytettäviä raaka-aineita. (Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin 2016, s.11; Finlex 2019) Lisäksi lainsäädännössä esitetään 

tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuutta energian loppukulutuksessa EU:n alueella 

vähintään 32 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomen kansallisen energia- ja 

ilmastostrategian mukaan Suomen tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuutta 

energian loppukulutuksessa jopa yli 51 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2021a) 

 

Suomen hallitus muutti biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta siten, että jakeluvelvoiteprosentti 

tulee nostaa yli 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä velvoittaa jakelijoita nostamaan 

biopolttoaineen prosentuaalista määrää liikennepolttoaineiden energiasisällössä.  Lisäksi 

Suomen valtio pyrkii valtionavustuksilla tukemaan liikenteen biopolttoaineiden 

tuotantohankkeita, jotta jakeluvelvoitteen ja uusiutuvan energian tavoitteet voidaan saavuttaa. 

(Finlex 2019; Mutikainen et al. 2020) RED II-direktiivin mukaan EU:n jäsenmaiden tulee 

vähentää ruuaksi kelpaavien raaka-aineiden käyttöä biopolttoaineiden valmistuksessa, sekä 

rajoittaa haitallisen palmuöljyn käyttämistä raaka-aineena. Suomi pyrkii toimimaan RED II-

direktiivin mukaisesti ja esimerkiksi palmuöljyä ei käytetä Suomessa raaka-aineena 

biopolttoaineiden valmistuksessa. (Vero 2019) 
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3 BIOPOLTTOAINEIDEN HYÖDYT JA HAASTEET KESTÄVÄN 

KEHITYKSEN NÄKÖKULMASTA 

 

3.1 Kestävä kehitys 

 

Kestävä kehitys voidaan määritellä käsitteenä usealla eri tavalla. Cuello (1997) määrittelee 

kestävän kehityksen moniulotteiseksi kehitysmalliksi, joka rajoittaa taloudellista kasvua ja 

ihmisten toimintaa luonnon sietokyvyn mukaisesti. Seok at el. (2012, s. 86) mukaan kestävä 

kehitys tarkoittaa erilaisten menetelmien, järjestelmien ja materiaalien käyttämistä siten, että ne 

eivät kuluta ympäristön resursseja, eivätkä vahingoita luonnon ominaisia syklejä. Yhdistyneet 

Kansakunnat (YK) on 193 jäsenvaltion välinen organisaatio, joka ajaa globaalisti kestävän 

kehityksen tavoitteita. Tämänhetkisessä YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelmassa on 17 

kestävän kehityksen tavoitetta (Liite 1), joita jäsenvaltioiden tulisi tavoitella. Tavoitteet 

käsittelevät esimerkiksi eriarvoisuuden vähentämistä, vastuullisuutta, köyhyyden poistamista 

ja ilmastotekoja ilmastonmuutosta vastaan. Vastuullisuus on kestävän kehityksen inhimillisin 

ulottuvuus, jonka jokaisen tulisi omaksua. (Suomen YK-liitto 2017) Yleensä kestävä kehitys 

voidaan luokitella kolmeen osaan: taloudelliseen, sosiaalisen ja ekologiseen kestävyyteen 

(Kuva 7).  

 

Kuva 7. Kestävän kehityksen kolme osa-aluetta (mukaillen Soak et al. 2012, s. 86) 
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Taloudellinen kestävyys tarkoittaa talouden tasapainoista kasvua, joka voi ilmetä 

teollisuudessa esimerkiksi raaka-aineiden tehokkaana käyttönä, tuotantoprosessien 

energiatehokkuutena tai tuotteen kierrätettävyytenä. Edellytyksenä taloudelliselle 

kestävyydelle toimii pitkällä aikavälillä varojen säilyminen tai velkaantumisen välttäminen. 

Sosiaalisen kestävyys tähtää tekoihin, jotka takaavat hyvinvoinnin tuleville sukupolville. YK 

pyrkii tavoitteidensa mukaisesti huolehtimaan yhteiskunnan hyvinvoinnista esimerkiksi 

parantamalla terveydenhuoltoa, edistämällä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja lisäämällä 

koulutusta. Ekologinen kestävyys pyrkii säilyttämään luonnon monimuotoisuuden ja 

ylläpitämään ekosysteemejä. Ekologisen kestävyyden mukaan yhteiskunnan tulisi muuttaa 

vallitsevia kulutus- ja toimintatapoja kestävämpään suuntaan. Taloudellinen, sosiaalinen ja 

ekologinen kestävyys ovat sidoksissa toisiinsa hyvin vahvasti, sillä usein kestävän kehityksen 

tavoitteet ja muutokset koskevat jokaista osa-aluetta jollain tapaa. Esimerkiksi vallitsevien 

kulutustapojen muuttaminen edellyttää ekologisen kestävyyden lisäksi taloudellisia ja 

sosiaalisia toiminnan muutoksia yhteiskunnassa. (Soak et al. 2012, s. 85–87; Kestävä kehitys 

2021) 

 

Kestävän kehityksen avulla pyritään siis mahdollistamaan nykyisten ja tulevien sukupolvien 

tarpeet ja varmistamaan luonnon monimuotoisuuden elvyttäminen sekä säilyminen. 

Edistäminen tapahtuu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti jatkuvasti perustuen 

luonnon, ihmisten ja talouden tasavertaisuuteen. Erilaisten toimenpiteiden avulla valvotaan, 

että yhteiskunnan toimintaa muokataan kestävän kehityksen aatteiden mukaisesti ja 

varmistetaan sukupolvien oikeus terveelliseen ympäristöön. (Nieto 1997; United Nations 2015)  

 

 

3.2 Bioenergia osana kestävää kehitystä 

 

Ekologisen kestävyyden mukaan yhteiskunnan tulisi kehittää uusiutumattomien eli fossiilisten 

luonnonvarojen tilalle kestävämpiä ratkaisuja. Luomalla uusia keinoja tuottaa uusiutuvaa 

energiaa, voidaan varmistaa energian saatavuus seuraaville sukupolville.  (Kestävä kehitys 

2021) Uusiutuvaa energiaa tuotetaan Suomessa bioenergian lisäksi aurinko-, tuuli ja 

vesivoiman avulla sekä polttamalla puuta. Suomessa tuotettu bioenergia on 

kestävyyskriteereiden mukaisesti hyvin kestävä valinta energian tuottamiseen. 

Biopolttoaineiden avulla tuotetun bioenergian ilmastohyödyt ovat keskeinen syy niiden 
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käyttöön, sillä niiden avulla voidaan edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita puhtaan 

energian, talouskasvun, kestävän teollisuuden ja vastuullisen kuluttamisen osalta. (Cherubini 

2010, s. 1413–1414; Nieto 1997) 

 

Kuvassa 8 esitetään energian kokonaiskulutusta energialähteittäin Suomessa ajalla tammikuu-

elokuu 2020. Suomessa käytettiin 1–8/2020 aikana uusiutuvaa energiaa noin 33 prosenttia ja 

fossiilisia polttoaineita hyödynnettiin noin 34 prosenttia koko energiankulutuksesta. 

Ydinenergian osuus energian kulutuksesta on 20 prosenttia, sähkön nettotuonnin 5 prosenttia 

ja turpeen 26 prosenttia. ”Muut” – osion osuus on 5 prosenttia, joka sisältää teollisuuden 

reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun ja muun bioenergian 

sekä aurinkoenergian. (Tilastokeskus 2020a) 

 

 

Kuva 8. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa (Tilastokeskus 2020a) 

 

Suomessa käytetään siis vielä runsaasti fossiilisia polttoaineita. Esimerkiksi puupolttoaineiden 

ohella bioenergiaa hyödynnetään Suomessa vielä hyvin vähän, verrattuna siihen miten paljon 

potentiaalia niissä olisi. Vanhemmat tilastot kuitenkin osoittavat, että uusiutuvan energian 

hyödyntäminen on nousussa ja uusiutumattomien energialähteiden suosio on selkeästi laskussa. 

Liikenteen polttoaineiden kulutus on vähentynyt vallitsevan koronatilanteen takia ja hiilen 

Öljy, 22%

Hiili, 6%

Maakaasu, 6%

Ydinenergia, 20%

Sähkön nettotuonti, 5%
Vesivoima, 5%

Tuulivoima, 2%

Turve, 3%

Puupolttoaineet, 26%

Muut, 5%

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin Suomessa 1-8/2020



18 

 

 

 

käytön aleneminen johtuu todennäköisesti Suomen valtion energiatavoitteista, jotka koskevat 

kivihiilen käytön lopettamista vuoteen 2030 mennessä. (Tilastokeskus 2020b; Hukkanen 2019) 

 

3.3  Biopolttoaineiden hyödyt ja haasteet  

 

Tässä luvussa tunnistetaan biopolttoaineiden valmistukseen ja käyttöön liittyviä hyötyjä ja 

haasteita kestävän kehityksen näkökulmasta. Hyödyt ja haasteet esitetään taulukossa 2. 

Tunnistettuja hyötyjä ja haasteita vertaillaan uusiutumattomiin ja uusiutuviin energialähteisiin. 

Uusiutumattomista energialähteistä tarkastellaan kivihiililtä, öljyä ja maakaasua, joita 

kutsutaan fossiilisiksi polttoaineiksi ja uusiutuvista energialähteistä aurinko-, tuuli- ja 

vesivoimaa sekä synteettisiä polttoaineita. Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet, kun muinaiset 

eliöiden jäänteet ovat vajonneet merien pohjiin ja jääneet kallioperään puristuksiin miljooniksi 

vuosiksi (Nunez 2019). Tuulivoima syntyy ilman virtauksen aiheuttamasta liike-energiasta ja 

aurinkoenergia syntyy paneelien avulla, riippuen auringonsäteilyn voimakkuudesta (Suomen 

Tuulivoimayhdistys 2021a; Energiateollisuus 2021a). Vesivoimasta saatava energia syntyy 

virtaavan veden edetessä turbiinin läpi, joka saa generaattorin pyörimään (Energiateollisuus 

2021b). Synteettiset polttoaineet valmistetaan uusiutuvan sähkön avulla käyttäen raaka-aineina 

vain ilmasta kaapattua hiilidioksidia ja vettä (Aho et al. 2020). 

 

Taulukko 2.  Biopolttoaineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvät hyödyt ja haasteet 

 

 

Biopolttoaineet ovat ympäristöystävällisemmän ja kustannustehokkaan energiantuotannon 

avaintekijöitä, sillä niiden avulla voidaan vähentää merkittävästi kasvihuonepäästöjä, parantaa 

energiaomavaraisuutta ja edistää Suomen irtautumista öljyriippuvuudesta (UPM 2020c; Sweco 
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2016). Biopolttoaineiden avulla voidaan minimoida veden, ilman ja maan pilaantumista sekä 

edistää metsien uudistumista, jotka ovat erittäin tärkeitä tekijöitä luonnon monimuotoisuuden 

säilymisen kannalta (Kothari et al. 2010, s. 3165). Biopolttoaineiden avulla voidaan siis 

vähentää Suomen energian tuontiriippuvuutta, sillä mitä enemmän tuotetaan energiaa itse, sitä 

vähemmän energiaa tarvitsee hankkia muualta. Suomelle energiaomavaraisuuden 

parantaminen merkitsisi talouden kasvua ja paljon uusia työpaikkoja. (Pantsar-Kallio 2012) 

Esimerkiksi biojalostamon rakennuttaminen ja ylläpitäminen vaatisi runsaasti työntekijöitä, 

sekä jalostamo työllistäisi pysyvästi lukuisia alihankkijoita. Työllisyyden parantuminen tukisi 

vahvasti sosiaalisen kestävyyden aatteita ja talouden kasvu edistäisi taloudellista kestävyyttä. 

(Kaidi 2021)  

 

Päästöjen minimoiminen on yksi tärkeimpiä kannustimia biopolttoaineiden kehittämiselle ja 

tuottamiselle. Ekologisen kestävyyden kannalta keskeisenä huolena on luonnon mahdollinen 

köyhtyminen, joka tarkoittaa luonnonvarojen liikakäyttöä. Ensimmäisen sukupolven 

biopolttoaineet kuluttavat luontoa, koska raaka-aineena hyödynnetään muun muassa 

viljakasveja. Toisen sukupolven biopolttoaineet valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista. 

Edistyneiden biopolttoaineiden avulla pyritään minimoimaan luonnon köyhtymistä ja luomaan 

uusia kestävämpiä energiaratkaisuja. (Brown et al. 2000, s. 29–32) Biopolttoaineet ovat ikään 

kuin osa hiilen maanpäällistä kiertoa, koska ne sitovat ja vapauttavat hiiltä lyhyellä aikavälillä 

(Alaswad et al. 2015, s. 1456). Suomessa valmistettavat uusiutuva diesel ja bioetanoli 

kuluttavat luontoa varsin vähäisesti. Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 80 

prosenttia käyttäessä uusiutuvaa dieseliä tai bioetanolia fossiilisten polttoaineiden sijaan. 

(Neste 2021c; St1 2019)  

 

Tarkkaa tietoa siitä, aiheuttavatko biopolttoaineet enemmän päästöjä, kuin aurinko- ja 

tuulivoima ei ole. Tiedetään, että aurinko- ja tuulivoimassa päästöjä syntyy lähinnä 

rakennettaessa voimalaitoksia, ei itse energian valmistusprosessissa. Biopolttoaineiden päästöt 

taas riippuvat koko valmistusprosessista, tuotantomenetelmistä ja käytettävistä raaka-aineista, 

jonka vuoksi ne saattavat aiheuttaa enemmän päästöjä kuin aurinko- ja tuulivoima. (Mäkinen 

et al. 2005) Toisaalta, biopolttoaineita voi mahdollisesti tuottaa hiilineutraalisti esimerkiksi 

sellutehtaan sivuvirroista, jolloin päästöjä ei syntyisi (Aho et al. 2020). Aurinko- ja 

tuulivoimalla tuotetaan kuitenkin vain pieni prosentti koko Suomen energiatarpeesta, koska 
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tuulivoiman saanti on epävakaata ja aurinkovoimaa ei voi tuottaa suuria määriä 

kustannustehokkaasti (Vattenfall 2021; Suomen Tuulivoimayhdistys 2021b). Biopolttoaineita 

voidaan tarvittaessa tuottaa suuria määriä kustannustehokkaasti, jolloin niiden tuottaminen on 

päästöistä huolimatta kannattavampaa kuin aurinko- ja tuulivoiman. Vesivoimalla energiaa 

tuottavat laitokset tarvitsevat tekoaltaita veden säilyttämiseen, joiden rakennuttaminen tuhoaa 

alkuperäisen eliöstön ja prosessissa saattaa vapautua luontoon raskasmetalleja. 

Vesivoimalaitoksella tapahtuva luonnon saastuttaminen on ekologisen kehityksen vastaista 

toimintaa, jolloin biopolttoaineet ovat kestävän kehityksen kannalta parempi vaihtoehto tuottaa 

energiaa. (Suomen YK-liitto 2017; Motiva 2021b) Synteettisten polttoaineiden valmistus 

kuluttaa toistaiseksi merkittävän määrän sähköä, jolloin suurta kysyntää olisi mahdotonta 

tyydyttää kokonaan uusiutuvan sähkön avulla. Synteettiset polttoaineet eivät ole siis toistaiseksi 

haastamassa biopolttoaineita energialähteitä, mutta tulevaisuudessa hyvinkin mahdollisesti. 

(Eisto 2019; Aho et al. 2020)  

 

Uusiutuvien energialähteiden etuna ovat niiden uusiutuvat raaka-aineet, jotka ovat käytännössä 

rajattomasti saatavilla tarpeen mukaan. Fossiiliset polttoaineet käyttävät raaka-aineena ehtyviä 

luonnonvaroja, eivätkä täten edistä kestävää kehitystä. Biopolttoaineiden valmistuksessa 

käytettävä raaka-ainevalikoima on paljon monipuolisempi kuin muiden uusiutuvien sekä 

fossiilisten vaihtoehtojen.  Biopolttoaineiden raaka-aineiden kestävyyteen on kuitenkin liittynyt 

erilaisia epäilyjä. Tutkijat ovat pohtineet miten raaka-aineet vaikuttavat maaperän laatuun, 

metsätalouden hiilivelkaan ja biologiseen monimuotoisuuteen. Useiden kestävyystutkimusten 

avulla vältettiin tarpeettomat epäilyt ja tuotiin tietoisuuteen biopolttoaineiden positiiviset 

vaikutukset ympäristöön. On totta, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-

aineissa oli ongelmia, koska raaka-aineiden laadussa oli suuria vaihtelevuuksia. Tätä ongelmaa 

ei kuitenkaan ole kehittyneillä biopolttoaineilla, vaan laatu on erinomaista standardien 

puitteissa. (Babazadeh et al. 2017, s. 258–259; Mata et al. 2010, s. 230–231)  

 

Keskimääräisesti, biopolttoaineiden raaka-aineista saatava energian hyötysuhde on paljon 

alhaisempi, kuin mitä esimerkiksi kivihiilellä tai vesivoimalla tuotetun energian hyötysuhde on. 

Tämä tarkoittaa sitä, että biojalostamoissa raaka-aineita käytetään suhteessa paljon suurempi 

määrä saman energiamäärän tuottamiseen, kuin mitä hiili- ja vesivoimaloissa. (Niskanen et al. 

2014) 
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Kuten jo aikaisemmin mainittiin, Suomessa valmistetaan uusiutuva dieseliä, bioetanolia ja 

biokaasua jätteistä. Jätteistä tuotetut biopolttoaineet tulevat olemaan maailman markkinoilla 

vahvoilla, koska jätteiden uudelleenkäyttö on erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta ja auttaa 

mahdollisesti ratkaisemaan maailmanlaajuista jäteongelmaa. Viime vuosien nopea 

teollistuminen, väestönkasvu ja kaupungistuminen ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että jätteen 

määrä on kasvanut maailmalla merkittävästi. Kestävän kehityksen kannalta on erittäin tärkeää 

keksiä uusia keinoja kierrättää jätettä. (Zhang et al. 2010, s. 1623–1625) Lisäksi 

biopolttoaineiden valmistuksessa voidaan hyödyntää raaka-aineena teollisuuden sivuvirtoja, 

haketta ja tulevaisuudessa esimerkiksi syanobakteereja (Neste 2021d).  

 

Edistyneet biopolttoaineet ovat pyritty pitämään mahdollisimman lähellä fossiilisia 

polttoaineita kemialliselta koostumukseltaan, jolloin niitä on helpompi soveltaa nykyisiin 

käyttökohteisiin. Esimerkiksi uusiutuvan dieselin yksi merkittävimmistä eduista on se, että sitä 

voidaan syöttää nykyisiin käytössä oleviin dieselkäyttöisiin autoihin ilman lisäkustannuksia. 

Lisäksi uusiutuvaa dieseliä voidaan yhdistää millä tahansa sekoitusuhteella fossiiliseen 

dieseliin täysin turvallisesti ja varsin kustannustehokkaasti. (Engman et al. 2016, s. 18–19; 

UPM 2020b) Bioetanolia voidaan syöttää flexfuel-moottorilla varustettuihin autoihin ja 

pienellä lisälaiteinvestoinnilla sitä on mahdollista käyttää tavallisissa bensiiniautoissa. Myös 

biokaasua voidaan syöttää nykyisiin käytössä oleviin autoihin, mikäli niihin on myös asennettu 

lisälaite. Valtiolta on mahdollista saada muuntotukea auton muuttamisesta kaasu- tai 

etanolikäyttöiseksi. (eFlexPlus 2021; Eduskunta 2017)  

 

Fossiilisia polttoaineita pidetään vielä tärkeimpänä teollisuuden energialähteenä 

maailmanlaajuisesti, jonka vuoksi niiden kysyntä on huomattavasti korkeampi kuin 

biopolttoaineiden (Nunez 2019). Suomessa ei ole tarpeeksi säännöllistä asiakaskuntaa 

biopolttoaineille, jonka takia kysyntä jää todella pieneksi. Vähäisen kysynnän vuoksi 

biopolttoaineita valmistetaan todella pienellä kapasiteetilla verrattuna mahdolliseen 

vuosittaiseen tuotantokapasiteettiin. Esimerkiksi vuonna 2017 Fortumin silloisen 

bioöljylaitoksen kysyntä oli kovimmillaan, ja lopputuotetta valmistettiin noin 10 000 tonnia 

kun laitoksen kokonaiskapasiteetti vuodessa olisi ollut yli 50 000 tonnia. Fortum myi lopulta 

biojalostamon pois, sillä jalostamo tuotti jatkuvasti tappiota. (Kurki 2019) Biöljyn on vaikea 

kilpailla fossiilisen öljyn kanssa, koska fossiilisen öljyn markkinahinta on todella alhainen. 
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Myös biokaasun kysyntään vaikuttaa se, ettei biokaasu pysty kilpailemaan huomattavasti 

edullisemman fossiilisen maakaasun kanssa (Pennanen 2021). Biokaasun hintaan vaikuttaa 

korkeat varastointikustannukset, sillä sen varastointi on suhteellisen vaikeaa. Jotta 

varastointikustannukset saataisiin alas, täytyisi kysynnän kasvaa merkittävästi, jolloin 

biokaasua ei tarvitsisi varastoida pitkäksi aikaa, vaan sitä syötettäisiin jatkuvasti 

kaasuverkkoon. Kysynnän kasvu edellyttäisi fossiilisen maakaasun syrjäyttämistä, joka tulee 

olemaan haastavaa. (Alakangas 2000, s. 146) 

 

Edellisestä kahdesta esimerkistä huomataan, että uusiutuvan energian alhaiseen kysyntään 

vaikuttaa merkittävästi fossiilisten polttoaineiden edullinen hinta. Fossiilisten polttoaineiden 

raaka-ainekustannukset ovat edullisempia verrattuna biopolttoaineiden raaka-

ainekustannuksiin. Esimerkiksi kivihiilen edullinen hinta johtuu siitä, että raaka-ainetta esiintyy 

maankuoressa runsaasti (Nunez 2019). Myös vesi-, aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun energian 

kustannukset ovat edullisempia kuin biopolttoaineiden tuotantokustannukset. Tuulivoima on 

käytännössä edullisin tapa tuottaa sähköä ja keskimääräinen hinta laskee jatkuvasti nostaen 

tuulivoiman kysyntää. (Babazadeh et al. 2017, s. 259–260; Schönberg 2020) Synteettisten 

polttoaineiden tuotantokustannukset ovat vielä todella kalliita, eivätkä ne tämän vuoksi ole edes 

tulleet markkinoille (Aho et al. 2020).  

 

Biopolttoaineiden hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan lyhyellä aikavälillä 

kansallisilla markkinoilla. Keskimääräiset hinnat ovat korkealla, koska kysyntä on pientä ja 

tarjonta on rajallista. Biopolttoaineen kalliimpaan hintaan vaikuttavat myös raaka-aineiden 

hankintakustannukset, verotus, teknologiaan ja tuotantoon liittyvät kustannukset sekä saatavat 

tuet. Jopa 80 prosenttia biopolttoaineiden kokonaiskustannuksista liittyy jollain tavalla raaka-

aineiden hankintaan. (WBGU 2008; Charles et al. 2013, s. 32) Hankintakustannukset Suomessa 

kohoavat merkittävästi, jos esimerkiksi raaka-aineena käytettävää biomassaa joudutaan 

kuljettamaan satoja kilometrejä jalostamolle. Tämän vuoksi biojalostamoita pyritään 

rakentamaan mahdollisimman lähelle raaka-ainevarantoja. Esimerkiksi UPM rakensi 

biojalostamon sellu- ja paperitehtaan viereen, josta pääraaka-aine saadaan. (Niemistö 2020; 

UPM 2020a) On kuitenkin odotettavissa, että biopolttoaineiden tuotantokustannukset tulevat 

laskemaan teknologian kehittyessä, jolloin ne ovat tulevaisuudessa kilpailukykyisiä fossiilisten 

polttoaineiden rinnalla (Chu et al. 2012, s. 303). 
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Taulukossa 3 esitellään eri energialähteiden tuotantokustannukset. Näistä suurin osa on laskettu 

annuiteettimenetelmällä (merkitty ”*”- merkillä). Annuiteettimenetelmässä 

tuotantokustannukset arvioidaan jakamalla investoinneista aiheutuvat vuotuiset 

pääomakustannukset tasaisina erinä koko voimalaitoksen taloudelliselle eliniälle. Investoinnin 

on tarkoitus maksaa itsensä takaisin korkoineen laitoksen taloudellisen eliniän loppuun 

mennessä. (Vakkilainen et al. 2017) Muiden energialähteiden tuotantokustannukset ovat 

keskimääräisiä arvioita. Biopolttoaineiden keskimääräiset hintaoletukset ovat vain suuntaa 

antavia vuodelta 2017 (Maniatis et al. 2017). Raakaöljyn keskimääräinen markkinahinta on 

vaihdellut huomattavasti vuoden 2020 aikana maailmanlaajuisesti (Liite 2), jonka vuoksi 

raakaöljystä valmistettujen tuotteiden tuotantokustannukset saattavat poiketa tavanomaisista 

hinnoista. Lisäksi maakaasun hinnan kehityksestä ei ole täysin ajankohtaista tietoa, koska 

Suomen kaasumarkkinat vapautuivat tammikuussa 2020 (Tilastokeskus 2021). 

 

Taulukko 3. Energialähteiden keskimääräiset tuotantokustannukset (mukaillen Vakkilainen et 

al. 2017; Maniatis et al. 2017; Neste 2020a) 

 

 

Biopolttoaineiden pieni kysyntä Suomessa johtuu osittain myös tämänhetkisestä verotuksesta, 

joka suosii fossiilisten polttoaineiden käyttäjiä (Ympäristöministeriö 2017, s. 129). Lisäksi 

fossiilisia polttoaineita tuetaan rahallisesti enemmän. Kansainvälinen kestävän kehityksen 
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instituutti (IISD) arvioi fossiilisten polttoaineiden maailmanlaajuisen tuen olevan noin 548 

miljardia dollaria vuonna 2014 ja todellinen summa on todennäköisesti vielä suurempi. 

Jaettaviin tukiin täytyy tulla muutos, jotta fossiilisten polttoaineiden kysyntä saadaan laskuun. 

(Bove 2021) Suomen tämänhetkinen verotus ei ole kestävän kehityksen arvojen mukaista, 

koska biopolttoaineita verotetaan samalla tavalla kuin fossiilisia polttoaineita. Tilanteeseen on 

tulossa muutoksia, sillä nykyiset hallituksen poliittiset tavoitteet puoltavat uusiutuvaa energiaa 

ja erityisesti biopolttoaineiden kehittämistä ja valmistamista. Esimerkiksi hallituksen 

päivittämä biopolttoaineiden jakeluvelvoite tulee kasvattaman biopolttoaineiden kysyntää ja 

edistämään kestävää kehitystä.  Tämän lisäksi Neste Oyj on tehnyt ehdotuksen hallitukselle 

yhdessä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n, Postin, DB Schenkerin ja Niemen 

palveluiden kanssa, jossa mahdollistettaisiin biopolttoaineiden myynti ilman valmisteveroa. 

Tämä kannustaisi yrityksiä jakamaan biopolttoainetta yli jakeluvelvoitteen. (Neste 2020b)  

 

Myös synteettisten polttoaineiden verotus on samankaltainen kuin biopolttoaineiden ja 

fossiilisten polttoaineiden. Lisäksi nykyinen jakeluvelvoite ei koske synteettisiä polttoaineita, 

jolloin niiden on käytännössä mahdotonta kilpailla edullisempien fossiilisten polttoaineiden ja 

biopolttoaineiden kanssa. Mikäli synteettisten polttoaineiden verotusta ja jakeluvelvoitetta 

tullaan muuttamaan samalla tavalla kuin biopolttoaineiden, ovat ne suurin haastaja 

biopolttoaineille. Synteettiset polttoaineet ovat kestävän kehityksen kannalta parempi 

vaihtoehto tuottaa energiaa, sillä prosessissa sitoutuu merkittävä määrä. (Eisto 2019; Aho et al. 

2020) 

 

Biopolttoaineet ovat taloudellisesti kalliimpia, koska ne tulevat tuottamaan valtiolle enemmän 

kuluja. Kuluja tulee esimerkiksi siitä, että fossiilisista polttoaineista saatava 

polttoaineverokertymä tulee pienenemään, jolloin valtiolle kertyy vähemmän varallisuutta. 

Tämän vuoksi biopolttoaineet ovat yksittäisillä kuluttajille tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa 

kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet. Lisäksi EU tavoitteena on poistaa fossiilisten 

polttoaineiden suoria ja epäsuoria tukia, joka tulee nostamaan fossiilisten polttoaineiden 

hintoja. Tällöin fossiilisten polttoaineiden ja biopolttoaineiden hintaerot tulevat olemaan 

pienemmät. Toisaalta EU tulee myös antamaan avustuksia uusiutuvaa energiaa suosiville ja 

kehittäville valtioille ja yrityksille, jolloin pitkällä aikavälillä säästetään luonnonvaroja ja 

varallisuutta kestävän kehityksen mukaisesti. (Abnett 2020) Vaihtamalla lyhyellä aikavälillä 
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näennäisesti kalliimpiin mutta kestävämpiin energiaratkaisuihin saavutetaan tuotteiden ja 

palveluiden elinkaaren aikana huomattavia kustannusparannuksia (Soak et al. 2012).   

 

Biopolttoaineiden kehityksen rajoittavana tekijänä pidetään myös sijoittajien puutetta 

(O’Connell et al. 2019, s. 13). Suomessa useammat uusiutuvan energian hankkeet ovat 

epäonnistuneet, koska ne eivät ole kannattavia sijoittajien näkökulmasta. Sijoittajat ovat olleet 

kiinnostuneita tukemaan biojalostamohankkeita, mutta lopputuotteille ei ole löytynyt tarpeeksi 

suurta ja sitoutunutta asiakaskuntaa. Ilman suurta asiakaskuntaa tuotannon volyymit jäävät 

pieniksi, jolloin lopputuotteen yksikkökustannukset nousevat liian korkeaksi. Kustannusten 

noustessa liian korkeaksi investointi muuttuu nopeasti kannattamattomaksi, joka saa sijoittajat 

vetäytymään hankkeesta nopeasti. Uusien investointien suurimmat taloudelliset haasteet ovat 

sijoittajien lisäksi pääomakustannukset ja pääomariskit, joita voidaan minimoida käyttämällä 

erilaisia vakuutusjärjestelmiä ja rahoitusmekanismeja. (Öster 2017; Sweco 2016) 

 

Biojalostamoiden investointikustannukset ovat tällä hetkellä todella suuret. Kustannuksiin 

vaikuttavat huomattavasti teknologian ajantasaisuus, valtion infrastruktuuriavustuksen ja lainan 

määrä, toimitusketjujen mahdollinen epävalmius ja tehokkuus. Lisäksi 

investointikustannuksissa tulee ottaa huomioon raaka-aineiden hankintamahdollisuuksista 

kertyvät kustannukset, käyttökustannukset sekä logistiikkakustannukset. Logistisiin 

kustannuksiin toimitusketjun loppuvaiheessa voidaan vaikuttaa esimerkiksi erilaisten tukien ja 

pysäköinti- ja tiemaksuvapauksien avulla. Raaka-aineen hankintaa varten tulee tehdä 

hyödyntämissuunnitelmat, jotta biojalostamon sijoituspaikka olisi mahdollisimman lähellä 

tarvittavaa raaka-ainetta, tai muuten kustannustehokkaan matkan päässä. (Laitinen 2021; 

O’Connell et al. 2019, s. 9–11) Yleisesti investointikustannusten arviointi on haastavaa, koska 

uusia teknologiakonsepteja syntyy koko ajan (Ympäristöministeriö 2017, s. 124–126). 

Biojalostamohankkeet ovat huomattavasti kalliimpia kuin esimerkiksi 

vesivoimalaitoshankkeet. Suomessa vesivoimalaitoksen rakennuttaminen on taloudellisesti 

yksi edullisempia energiahankkeita, koska laitoksilla on pitkät käyttöiät ja kustannuksia tulee 

lähinnä käytöstä ja kunnossapidosta. Myös tuulipuistojen rakennuttaminen on edullisempaa 

kuin biopolttoaineita valmistaman biojalostamon. (Motiva 2021b)  
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4 BIOPOLTTOAINEIDEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS 

SUOMESSA 

 

4.1 Epäonnistuneet hankkeet 

 

Luvussa esitellään kaksi hanketta, jotka ovat epäonnistuneet. Molemmissa hankkeissa 

tarkoituksena oli rakennuttaa biojalostamo Suomeen. Epäonnistuneet biojalostamohankkeet 

kertovat olennaisesti biopolttoaineiden kohtaamista haasteista. Tarkastelemalla menneitä 

hankkeita voidaan tunnistaa kehityskohteita, ja samalla selvittää millaisia mahdollisia 

yksityiskohtia tulevissa hankkeissa täytyy ottaa huomioon.  

 

Vuonna 2006 Altia Oyj esitteli hankkeen, jossa yritys suunnitteli laajennusta Koskenkorvan 

tehtaalle. Tarkoituksena oli rakentaa tehtaaseen integroitu laitos, joka tuottaisi bioetanolia 

liikenteen polttoaineeksi. Laitos olisi tuottanut 76 miljoonaa litraa bioetanolia ja raaka-aineena 

olisi hyödynnetty ohraa ja tarvittaessa vehnää. (Pöyry 2006) Hanketta pidettiin todella varmana, 

sillä laitoksen sijainti oli optimaalinen, raaka-ainetta olisi saatu lähialueilta ja hankkeelle oli 

löydetty tarvittava määrä sijoittajia. Altia ilmoitti vuonna 2007 hankkeen kaatuvan lopulta 

siihen, että investointikustannukset nousivat selkeästi yli kannattavuusrajan. Hankkeen 

kaatumiseen vaikutti merkittävästi laitoksen rakennuttamiseen liittyvät kustannukset. 

Esimerkiksi laitokseen olisi tarvittu odotettua enemmän kallista haponkestävää terästä. Lisäksi 

investointihanketta varten myönnetty ympäristölupa vaati rakennussuunnitelmaan muutoksia, 

jotka nostivat kustannuksia ratkaisevasti. (Yli-Kovero 2007; Seppälä 2007) 

 

Neste suunnitteli uuden biojalostamon rakentamista vaihtoehtoina Suomen Porvoo ja Hollannin 

Rotterdam. Investointihankkeen suuruudeksi arvioitiin noin 1,5 miljardia euroa mutta 

biojalostamon tulevaa tuotantokapasiteettia ei mainittu tarkalleen. Lopulta sijoituspaikaksi 

valittiin Rotterdam Porvoon sijaan, koska investointikustannukset olisivat Porvoossa olleet yli 

500 miljoonaa euroa kalliimpia. Porvoon suuret kustannukset johtuivat muun muassa siitä, että 

olemassa olevaan jalostamoon olisi pitänyt tehdä isompia muutoksia, jotka kasvattivat 

kustannuksia. Lisäksi yritys laskelmoi, että Porvoon käyttökustannukset ja raaka-aineiden 

hankinnasta syntyvät kustannukset olisivat huomattavasti kalliimmat kuin Rotterdamissa. 

Päätökseen vaikutti myös Porvoon syrjäisempi sijainti Euroopassa. Rotterdamissa sijaitsee 
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Euroopan suurin satama, mistä on todella hyvät kulkuyhteydet muualle Eurooppaan ja 

maailmalle, toisin kuin Porvoosta. (Ahosniemi 2021; Laitinen 2021) Vaikka biojalostamo 

tullaan rakentamaan, voidaan tätä ajatella epäonnistuneena hankkeena Suomen näkökulmasta. 

 

Molemmissa tapauksissa hankkeet kaatuivat suuriin investointikustannuksiin eriävien syiden 

takia. Voidaan olettaa, että lopputuotteiden alhainen kysyntä on todennäköisesti vaikuttanut 

investointien kannattavuuteen negatiivisesti. Suomen näkökulmasta Nesteen investointi 

Rotterdamiin on iso pettymys, sillä uusi biojalostamo olisi luonut paljon uusia työpaikkoja ja 

edistänyt talouden kasvua. Molemmat hankkeet olivat siitä erityisiä, että niihin löydettiin 

tarpeeksi sijoittajia.  Sijoittajista huolimatta kustannukset kasvoivat liian suuriksi, jolloin 

hankkeita ei ollut kannattavaa toteuttaa.  

 

4.2 Tämänhetkiset hankkeet 

 

Tällä hetkellä Suomessa useammalla yrityksellä on erilaisia hankkeita uusiutuvan energian 

edistämiseksi. Esimerkiksi NordFuel Oy suunnittelee biojalostamohanketta Haapavedelle, joka 

tuottaisi bioetanolia liikennekäyttöön 83 miljoonaa litraa vuodessa ja biokaasua 250 

gigawattituntia vuodessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 24,5 miljoonan euron 

investointituen hankkeelle. Raaka-aineena hyödynnettäisiin metsä- ja puutähdehaketta. 

(Biotalous 2020a) UPM harkitsee biojalostamon rakennuttamista Kotkan Mussaloon. 

Biojalostamon tuotantokapasiteetiksi ennustetaan noin 500 000 tonnia ja investointi tulisi 

maksamaan lähes miljardi euroa. Kotkan lisäksi toinen mahdollinen sijoituspaikka on 

Hollannin Rotterdam. (Lassila 2021) Kaidi Finland suunnittelee uusiutuvaa dieseliä ja 

biobensiiniä valmistavaa biojalostamoa Kemiin. Biobensiini on bioetanolin kaltaista, muuta sen 

hyötysuhteet ovat paremmat. Biojalostamon tarkoituksena on tuottaa puupohjaisesta 

biomassasta yhteensä noin 225 000 tonnia edistyneitä polttoaineita. Yritys arvioi 

investointikustannusten lähenevän 900 miljoonaa euroa. (Kaidi 2021) 

 

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Suomessa on haettu ilmastorahoitusta useampaan suuren 

mittakaavan biojalostamohankkeeseen (Jokinen 2020). Hankkeiden toteutuessa 

biopolttoaineiden tuotantokapasiteetti Suomessa tulee kasvamaan huomattavasti, jolloin 

tulevaisuudessa biopolttoaineita voidaan käyttää mahdollisesti jopa vientituotteina.  
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4.3 Potentiaaliset tutkimuskohteet 

 

Potentiaalisia tutkimuskohteita kolmannen ja jopa neljännen sukupolven biopolttoaineiden 

raaka-aineista on runsaasti, mutta lähes jokaisessa projektissa kohdataan samankaltaisia 

haasteita suuren mittakaavan kysynnän tyydyttämisessä ja tuotantokustannusten liiallisessa 

kasvussa ja investointien kannattavuudessa. Haasteiden ratkaisemiseksi yritysten tulee tehdä 

merkittäviä investointeja tekniseen asiantuntijuuteen ja teknologian kehittämiseen. (Valta 2012; 

Öster 2017) 

 

Kolmannen sukupolven potentiaalisena biopolttoaineena mainittiin kuvassa 1 bioetanoli ja 

biokaasu, joita voidaan mahdollisesti valmistaa tulevaisuudessa levästä. Leväpohjaisten 

biopolttoaineiden tuottaminen on kuitenkin vielä todella kallista verrattuna toisen sukupolven 

biopolttoaineisiin ja nykyisiin fossiilisiin biopolttoaineisiin. Yksi suurimmista ongelmista 

onkin se, että ne eivät kykene vastaamaan suureen kysyntään, koska tuotantoa ei ole mahdollista 

toteuttaa kustannustehokkaasti. (Wang 2017, s. 31) Tämän luokan teknologian onnistunut 

kaupallinen käyttöönotto riippuu myös mikrobien tuottavuudesta ja kestävyydestä. Lisäksi 

mikrobien raaka-aineiden kustannukset ovat merkittävä tekijä leväpohjaisten biopolttoaineiden 

tulevaisuuden kannalta. Tällä hetkellä levien kasvatus on erittäin kallista, koska siihen 

vaaditaan hyvin spesifioidut olosuhteet, runsaasti vettä ja pinta-alaa, jotka lisäävät kustannuksia 

merkittävästi. Edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi vaaditaan paljon tutkimusta ja 

rahoitusta. Esimerkiksi veden käytön tuottamat haasteet voidaan ratkaista mahdollisesti sillä, 

että hyödynnetään biopolttoaineissa sellaisia levälajeja, jotka kykenevät kasvamaan haastavissa 

olosuhteissa kuten suolaisessa vedessä tai murtovesialueella. Ratkaisu tukisi kestävää kehitystä 

ja tekisi tuotannosta kustannustehokkaampaa ja yrityksen kannalta tuottavampaa. (Chu et al. 

2012, s. 296–300) 

 

Turun yliopistossa tutkitaan sinilevän eli syanobakteerien mahdollisuutta toimia 

biopolttoaineiden raaka-aineena. Syanobakteerien etuna nähdään niiden erinomainen 

hyötysuhde ja saatavuus, koska sinilevää esiintyy useissa vesistöissä ja seinämissä. Lisäksi 

Turun yliopistossa tutkitaan neljännen sukupolven biopolttoaineita, joita voidaan mahdollisesti 

tuottaa suoraan auringonvalosta, tai jopa ilman hiilidioksidia. Neljäs sukupolvi eroasi 

edeltäjistään merkittävästi, koska tuotantoon ei tarvitsisi biomassaa eikä muuta eloperäistä 
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materiaalia. Auringonvaloa hyödynnettäessä tuotantoprosessin keskeinen tekijä olisi 

fotosynteesi, missä energia muodostuu auringonvalon, hiilidioksidin ja veden avulla. 

(Peltoniemi 2016) 

 

Suomalaisella Nesteellä on kolme tulevaisuuden liiketoiminta-alustaa, joihin Neste tulee 

investoimaan tutkimusta ja resursseja. Ensimmäisenä kehityskohteena on lignoselluloosasta 

valmistettavat biopolttoaineet, kemikaalit ja materiaalit. Toisena tutkimuskohteena Nesteellä 

ovat levät ja kiinteä yhdyskuntajäte, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää lentopolttoaineiden 

raaka-aineena. Lisäksi yritys tutkii uusiutuvaa vetyä ja Power-to-X-teknologiaa. (Neste 2020c) 

Suomessa ja myös kansainvälisesti tutkitaan esimerkiksi eläinten jätteiden ja jäänteiden avulla 

tuotettua bioenergiaa sekä anaerobisen yhteismädättämisen (Anaerobic co-digestion, AcoD) 

potentiaalia energialähteenä. Eläinten jätteiden ja jäänteiden teknologia vaatii runsaasti 

hiomista koska tuotantokustannukset ovat vielä erittäin kalliita. Anaerobisen 

yhteismädättämisen avulla voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää nykyisten 

jätevedenpuhdistamojen ylimääräinen mädätyskapasiteetti tuottamalla siitä biokaasua. 

Samanaikaisesti prosessissa pilkkoutuisi orgaanisesti rikasta teollisuusjätettä, jonka ansiosta 

jätehuollon avulla pystyttäisiin edistämään kestävää kehitystä. Yhteiskäsittelyn rajoittavana 

tekijänä on tällä hetkellä esimerkiksi matemaattisten mallien puutteellisuus, joilla pystyttäisiin 

laskemaan tarkasti esimerkiksi syöttönopeuksia. (Khoshnevisan 2021, s. 17–19; Siddique et al. 

2018, 360–364) 

 

4.4 Biopolttoaineiden tulevaisuus  

 

Tähän mennessä energiavarmuuden varmistamiseen tähtäävä politiikka on johtanut 

kasvihuonepäästöjen lisääntymiseen, koska energian tuotannossa on hyödynnetty 

uusiutumattomia raaka-aineita. Seuraavien vuosien aikana uusiutuvan energian suosio tulee 

kasvamaan poliittisista ja ympäristöllisistä syistä. Biopolttoaineiden avulla voidaan vähentää 

Suomen tuottamia hiilidioksidipäästöjä, joka tukee hallituksen ilmastopolitiikkaa sekä 

kestävään kehityksen tavoitteita. EU:n ilmastotavoitteiden ja jakeluvelvoitteiden, sekä 

valtionavustuksien ansiosta esimerkiksi uusia biojalostamoita tullaan lähitulevaisuudessa 

rakentamaan hyvin todennäköisesti. Uudet biojalostamot luovat pysyviä työpaikkoja ja 
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parantavat Suomen energiaomavaraisuutta. (Biotalous 2020a; Maa- ja metsätalousministeriö 

2021b) 

 

Jakeluvelvoite ja ilmastotavoitteet käytännössä vaativat valtioita investoimaan uusiutuvaa 

energiaa tuottaviin hankkeisiin ja tutkimukseen. Jakeluvelvoitteen odotetaan olevan yksi 

ratkaisu biojalostamoiden kannattavuusongelmiin, sillä se takaa suuremman ja sitoutuneen 

asiakaskunnan biopolttoaineille. (Biotalous 2020a) Lisäksi Suomen hallitus aikoo jatkossa 

rahoittaa aktiivisemmin projekteja, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä. Tämän 

ansiosta uudet biojalostamohankkeet tullaan liittämään vahvasti valtion strategiseen ohjelmaan. 

Valtio tulee rahoittamaan tarvittaessa yli 5 miljoonan euron investointihankkeita, jotka täyttävät 

uusiutuvan energian kriteerit. (Maa- ja metsätalousministeriö 2021b, Biotalous 2020b)  

 

Kasvavaan kysyntään pystytään Suomessa vastaamaan toistaiseksi, mutta investointeja on 

kuitenkin tehtävä uusien biojalostamoiden lisäksi vanhojen laitosten tuotantokapasiteetin 

lisäämiseen, logistiikan parantamiseen, tutkimukseen ja uuteen infrastruktuuriin, jotta 

kysyntään voidaan vastata tulevaisuudessakin. Pitkällä aikavälillä biopolttoaineet eivät 

välttämättä pysty yksin vastaamaan kysyntään, mikäli kysyntä vastaa nykyistä fossiilisten 

polttoaineiden kysyntää. Tämän vuoksi myös muihin uusiutuvia energialähteisiin tulee 

investoida tutkimusta ja resursseja. (European Comission 2017; Babazadeh al. 2017, s. 259)  

 

Euroopan komission (European Comission 2017) mukaan edistyneiden biopolttoaineiden 

tuotantokustannukset tulevat laskemaan todennäköisesti niissä maissa, joissa on suurin 

potentiaali markkinoille, sekä keskimääräistä nopeampi teknologinen kehitys. Suomessa 

kehitetään jatkuvasti teknologiaa eteenpäin, jolloin on hyvin todennäköistä, että suomalaiset 

yritykset tuovat markkinoille fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna kilpailukykyisiä tuotteita. 

 

Biopolttoaineiden kohtaamat haasteet ovat hidastaneet pitkään biopolttoaineiden kehitystä ja 

suosiota Suomessa. Kohdatut haasteet ovat todella sidoksissa toisiinsa, jolloin yhden haasteen 

ratketessa myös toiset ratkeavat todennäköisemmin. Verotuksen ja jakeluvelvoitteen 

muuttuessa biopolttoaineille suotuisaksi saadaan kysynnän haasteet ratkeamaan. Kysynnän 

kasvaessa biopolttoaineiden tuotantokustannukset laskevat, jolloin niitä voidaan tarjota 

markkinoille edullisempaan hintaan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli selvittää biopolttoaineiden valmistukseen ja käyttöön liittyviä haasteita ja 

hyötyjä kestävän kehityksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli saada selville, miten 

biopolttoaineet eroavat muista energialähteistä sekä voivatko nykyiset ja tulevaisuuden 

biopolttoaineet korvata fossiiliset polttoaineet energian tuottajina. Työn ensimmäinen 

tutkimuskysymys oli: 

 

1. Miten biopolttoaineet eroavat muista energialähteistä kestävän kehityksen 

näkökulmasta? 

 

Biopolttoaineiden suosio on hiljalleen lähtenyt kasvuun yhteisön ja yksilöiden 

ympäristötietoisuuden vuoksi. Yksi kestävän kehityksen tärkeimmistä tavoitteista on pitkään 

ollut uusiutumattoman energian korvaaminen uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Toissijaisten 

biopolttoaineiden tutkiminen aloitettiin alun perin sen takia, että haluttiin löytää fossiilisille 

polttoaineille korvaava, ympäristöystävällisempi vaihtoehto.  

 

Suurimmat erot biopolttoaineiden ja muiden energialähteiden välillä havaittiin 

tuotantokustannuksissa, verotuksessa ja kysynnässä. Lisäksi eroavaisuuksia löydettiin 

päästöjen suuruksissa, raaka-aineiden valikoimassa ja niistä saatavan energian hyötysuhteesta 

sekä investointihankkeiden kustannuksissa. Havaituista eroavaisuuksista huomattiin, että 

biopolttoaineilla on merkittäviä haasteita suuresta potentiaalista huolimatta. 

Tuotantokustannuksissa biopolttoaineiden keskimääräiset hinnat olivat selkeästi kalliimpia 

kuin fossiilisten polttoaineiden. Bioetanolin tuotantokustannukset olivat jopa 100 euroa yhtä 

megawattituntia (MWh) kohden kalliimpia kuin raakaöljystä jalostettujen tuotteiden 

kustannukset. Tuulivoimalla (maalla) tuotettu energia oli uusiutuvista vaihtoehdoista edullisin 

tuotantokustannuksiltaan. Työssä myös havaittiin, että keskimääräisesti biopolttoaineiden 

tuotantokustannukset ovat kilpailukykyisiä aurinkovoiman kanssa. Kalleimmat 

tuotantokustannukset olivat synteettisillä polttoaineilla.  

 

Yksittäisen kuluttajan näkökulmasta fossiilisten polttoaineiden käyttäminen on toistaiseksi 

edullisempaa kuin biopolttoaineiden. Suomessa biopolttoaineiden kalliit kustannukset ovat 
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vaikuttaneet kysyntään negatiivisesti, sillä vain marginaalinen osa koko Suomen 

energiankulutuksesta on tuotettu biopolttoaineista saatavan bioenergian avulla. Hinnan lisäksi 

kysyntään on vaikuttanut merkittävästi se, että biopolttoaineita verotetaan samalla tavalla kuin 

fossiilisia polttoaineita. Kestävän kehityksen kannalta biopolttoaineisiin kohdistuva verotus on 

hyvin epäsuotuisa, sillä se kasvattaa vielä voimakkaammin biopolttoaineiden ja fossiilisten 

polttoaineiden välisiä kustannuseroja. Verotukseen on tulossa muutoksia hallituksen toimesta, 

ja nykyisellä jakeluvelvoitteella pyritään saada biopolttoaineiden kysyntä kasvuun. Lisäksi 

Euroopan unioni tulee puuttumaan fossiilisten polttoaineiden suoriin ja epäsuoriin tukiin, jotta 

uusiutuvaa energiaa olisi kannattavampaa hyödyntää.  

 

Yksi ekologisen kestävyyden tärkeimmistä tavoitteista on vähentää hiilidioksidipäästöjä, jonka 

ansiosta voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Biopolttoaineiden avulla voidaan korvata liikenteen 

fossiilisia polttoaineita, jolloin hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.  Työssä havaittiin, 

että tarkkaa tietoa siitä, että paljon toisen sukupolven biopolttoaineet aiheuttavat päästöjä 

suhteessa aurinko- ja tuulivoimaan, ei ole saatavilla. Aurinko- ja tuulivoiman avulla voidaan 

tuottaa energiaa täysin päästöttömästi, mutta koko elinkaarta ajatellessa, aurinkopaneelien ja 

tuulipuiston rakennusvaiheessa syntyy päästöjä. Biopolttoaineiden päästöt riippuvat 

käytettävistä raaka-aineista ja prosessista millä lopputuotteita valmistetaan. 

Lähitulevaisuudessa biopolttoaineita voidaan tuottaa jopa täysin hiilineutraalilla 

tuotantoprosessilla. 

 

Työssä havaittiin, että biopolttoaineiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden energian 

hyötysuhde ei ole yhtä hyvä kuin esimerkiksi kivihiilen tai vesivoiman avulla tuotetun energian 

hyötysuhde. Tällöin tuotteiden valmistukseen tarvitaan enemmän raaka-aineita, joka tekee 

biopolttoaineista kalliimpia. Biopolttoaineiden raaka-aineiden merkittävä etu kuitenkin on, että 

valikoima on laaja, ja uusia raaka-aineita luodaan jatkuvasti. Esimerkiksi aurinko- ja 

tuulivoimalla tuotettu energia saadaan vain tietyistä raaka-aineista, eikä valikoimaa voi 

laajentaa. Biopolttoaineiden valmistuksessa voidaan käyttää hyvin erilaisia raaka-aineita, ja silti 

saada standardien mukaisia lopputuotteita. Raaka-ainevalikoiman mahdollinen laajentaminen 

antaa hyvät edellytykset energian hyötysuhteen parantamiselle. Tulevaisuudessa raaka-aineena 

käytettävä levä on hyötysuhteiltaan erinomainen ja tukee kestävän kehityksen tavoitteita. 
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Biopolttoaineita valmistavien biojalostamoiden investointikustannukset ovat hyvin korkeat. 

Korkeisiin kustannuksiin vaikuttavat muun muassa teknologian ajantasaisuus, toimitusketjujen 

sujuvuus ja valmius. Lisäksi kustannukset riippuvat pitkälti siitä, kuinka paljon hankkeeseen 

saadaan avustusta ja sijoittajia mukaan. Biojalostamoiden investointikustannukset ovat 

huomattavasti kalliimpia kuin tuulipuiston tai vesivoimalaitoksen investointikustannukset. 

Edullisempiin kustannuksiin vaikuttavat laitosten pitkät käyttöiät sekä vähäiset käyttö- ja 

kunnossapitokustannukset. 

 

Työn toinen tutkimuskysymys oli:  

 

2. Millainen tulevaisuus biopolttoaineilla on?  

 

Biopolttoaineiden kohtaamat haasteet ovat vaikuttaneet selkeästi biopolttoaineiden käytön 

yleistymiseen, sillä menneinä vuosina useat investointihankkeet ovat peruuntuneet 

kannattavuusongelmien takia. Tutkimuksessa havaittiin, että tällä hetkellä biopolttoaineet 

elävät tietyssä murrosvaiheessa, sillä Suomessa on haettu ilmastorahoitusta useampaan 

biojalostamohankkeeseen. On siis kannattavaa investoida biopolttoaineisiin tällä hetkellä, 

vaikka ne ovat kalliimpia lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä biopolttoaineiden avulla 

voidaan säästää varallisuutta ja luonnon resursseja kestävän kehityksen mukaisesti. 

Ympäristöstä huolehtiminen on elintärkeää, joten kalliimpaan ja ekologisempaan vaihtoehtoon 

sijoittaminen on kannattavampaa.  

 

Uusiutuvan energian ja erityisesti biopolttoaineiden edistämiseksi tehdään paljon tutkimusta 

Suomessa. Tutkimusta tehdään nykyisten teknologioiden parantamiseksi ja uusien luomiseksi. 

Suomessa tuotetaan jo tällä hetkellä jätteistä biopolttoaineita, mutta jatkotutkimukseen 

investoidaan paljon resursseja. Kolmannen ja neljännen sukupolven biopolttoaineiden 

mahdollisuuksia on kartoitettu ja potentiaalisiksi raaka-aineiksi ovat löytyneet levät ja 

auringonvalo. Lisäksi eläinten jäänteiden mahdollisuuksia raaka-aineena tutkitaan. 

Leväpohjaisia kolmannen sukupolven biopolttoaineita pidetään erittäin potentiaalisina 

tulevaisuuden biopolttoaineina, sillä syanobakteereja elää Suomen vesistöissä runsaasti ja 

niiden hyötysuhde on vaikuttava.   
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Hallituksen tulevat päätökset määrittelevät pitkälti biopolttoaineiden tulevaisuuden. Euroopan 

unionin asettamat ympäristötavoitteet ja määräykset painostavat positiivisesti Suomea kohti 

ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. Mikäli biopolttoaineita koskevaa verotusta lasketaan, 

ja jakeluvelvoitetta nostetaan entisestään, biopolttoaineiden tarve tulee kasvamaan 

huomattavasti. Verotuksen supistaminen ja jakeluvelvoite toimivat tällöin mahdollisena 

ratkaisuina biopolttoaineiden kohtaamille haasteille. Verotuksen aleneminen mahdollistaisi 

biopolttoaineiden myynnin kilpailukykyisempään hintaan. Kasvavaan kysyntään voidaan 

vastata rakentamalla Suomeen uusia biojalostamoita, jotka luovat uusia työpaikkoja ja edistävät 

talouden kasvua. 

 

Merkittävämpänä biopolttoaineiden tulevaisuuden haasteena pidetään energian kysyntää 

vastaamista. Fossiilisten polttoaineiden kysyntä on todella suuri, ja biopolttoaineet eivät 

todennäköisesti pysty yksin vastaamaan kysyntään. Tarvitaan useiden biopolttoaineiden lisäksi 

myös muita uusiutuvia energialähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sekä synteettisiä 

polttoaineita. Uusien tekniikoiden ollessa vielä kehitysvaiheessa ei voida sanoa varmuudella, 

mikä tekniikka tulee olemaan kustannuksiltaan, ominaisuuksiltaan ja päästövaikutuksiltaan 

kannattavin vaihtoehto korvaamaan fossiiliset polttoaineet.  

 

Biopolttoaineet ovat kuitenkin yksi tärkeimpiä ratkaisuja edistää kestävää kehitystä ja 

mahdollistaa energian saanti seuraaville sukupolville ympäristöystävällisesti. Suomessa 

tehdään valtavasti tutkimusta niin sanotun energiakriisin ratkaisemiseksi ja potentiaalisia 

vaihtoehtoja syntyy jatkuvasti. Valtiolta saatavien tukien avulla yrityksillä on hyvät 

edellytykset luoda uusia tapoja tuottaa uusiutuvaa energiaa kotimaan ja jopa ulkomaan 

markkinoille kilpailukykyisillä hinnoilla.  

 

Biopolttoaineet ovat hyvin ajankohtainen aihe ja ne kehittyvät jatkuvasti, jonka vuoksi yleistä 

tutkimusta aiheesta tarvitaan jatkossakin. Pitkällä aikavälillä aihe-ehdotuksena 

jatkotutkimukselle voisikin olla, millä tavoin jakeluvelvoite, verotuksen helpottaminen ja 

valtion tuet tulevat vaikuttamaan biopolttoaineiden kysyntään ja käyttöön esimerkiksi 

seuraavan viiden vuoden aikana. Lisäksi jatkotutkimusta voisi mahdollisesti toteuttaa 

biopolttoaineiden tulevaisuuden raaka-aineista kuten esimerkiksi syanobakteereista. 
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Liite 2.  Öljyn hinnan vaihtelu tammikuu 2019– lokakuu 2020 ($/MBtu) (IEA 2020)  
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