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Hallituksen bioenergiapolitiikka 

 
• Hallitus on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitteista puhtaan 

energian ohjelmassa.  
• Hallitus tavoittelee vuoteen 2025 mennessä: 

• Mineraaliöljyn käytön vähentämistä noin 20 %:lla.  
• Kivihiilen voimalaitoskäytön syrjäyttämistä pääosin uudella 

päästöttömällä tuotannolla. Pääosa kaupunkien lämmöntuotannon 
hiilenkäytöstä korvataan biovoimalla.  

• Maakaasun noin 10 % osuuden korvaamista biomassapohjaisilla 
ratkaisuilla 

• Edellä mainitun kokonaisuuden lisäksi hallitus tavoittelee energiaturpeen 
käytön kolmanneksen vähentämistä ympäristösyiden vuoksi.  



Hallituksen uusiutuvan energian lisäystavoite vuoteen 2020 
mennessä 

 



Huoli energiatilanteesta 

 • Fossiilinen tuontienergia parantanut asemiaan 

• Liuskekaasu ja taloustaantuma ovat painaneet kivihiilen 
hintaa alaspäin  

• Samanaikaisesti pitkittynyt heikko taloustilanne on 
laskenut päästöoikeuksien hintaa 

• Energiamaailman karut pelisäännöt: 

• Kansainvälinen energiajärjestö IEA: Fossiilista energiaa 
tuetaan 523 miljardilla dollarilla vuosittain 

• Vuosi sitten fossiilisten tuessa tilastoitiin 30 prosentin 
kasvu 

• IEA: uusiutuvan energian tuet 88 miljardia dollaria 
 



 

Bioenergia ry 

Turvetuotannon 
ympäristölupaukset 





 

Pöyryn selvitys  

turpeen saatavuuden 
vaikutuksista 
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 Turpeen käyttö jää arviolta 7 TWh keskimääräistä alhaisemmaksi 

Puolet turpeesta jää 
käyttämättä ja 
korvautuu sähkön 
tuonnilla 
ja tuontipolttoaineilla 

Puolet korvataan  
nykyisissä kattiloissa 
muilla polttoaineilla 
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Kivihiili 60 % 

Muut 5% 

Puu 35 % 

Puolet korvataan  
nykyisissä kattiloissa 
muilla polttoaineilla 

Turvetta korvataan 3,5 TWh 
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Kivihiili 

Muut 

Puu Puu 

Kokonaisuudessaan vain 1/6 turpeen käytön vähenemästä korvautuu 
kotimaisella puupolttoaineella 



Pöyryn 



Pöyryn selvitys 

metsähakkeen 
kilpailukyvystä 

sähköntuotannossa 





 



Bioenergia ry:n kysely  

neljälle suurimmalle 
biolauhdevoimalaitos-

yhtiölle 





Sitran selvitys 

Metsähakkeen 
työllistävyydestä 



Sitran selvitys 

• Puuhakkeen tuotannosta ja kuljetuksista syntyvä työllistävyys on yli 
kolminkertainen verrattuna kivihiilen työllistävyyteen 

• Kokonaisuudessaan, eli yritykset, yksityishenkilöt, kunnat ja valtio 
yhteensä, kotimaisten polttoaineiden käyttö on kaikissa (kolmessa 
tarkastellussa) tapauksissa selvästi kannattavampi ratkaisu kuin 
ulkomainen polttoaine.  

• Vaikka valtio kerääkin eniten verotuloja fossiilisista polttoaineista, niin 
yritysten ja aluetalouden tasolla taloudelliset vaikutukset heikkenevät 
nopeammin kuin valtion verotulot lisääntyvät, jos fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä lisätään.  

• Lisäksi kotimaisten polttoaineiden käyttö tuo hyötyä aluetalouteen puun 
myyntitulojen ja toimitusketjun palkkojen kautta. 



VTT:n vertailu 

Turpeen ja kivihiilen 
vaikutuksista 

kansantalouteen 





Energiateollisuus ry:n  

julkaisema energian 
kauppatase 





 



Suunta käännettävä 

energiaomavaraisuus 
kansalliseksi 

kärkihankkeeksi 



28.11.2013 26 

Uusiutuvien polttoaineiden käytölle 
asetettuja tavoitteita 
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Suomi 
20 % vuoteen 

2020 mennessä 

EU-alue  
10 % vuoteen 

2020 mennessä 
(RED) 

 
6 % vähemmän 

kasvihuone-
kaasupäästöjä 

2020 mennessä 
(FQD) 

 

Yhdysvallat  
20 % vuoteen 

2022 mennessä 
(RFS2) 

Kanada 
2 % biomandaatti 
liittovaltiotasolla 



Bio- ja uusiutuvan dieselin globaali kysyntä  
vuoteen 2020 mennessä 

Lähteet: Wood Mackenzie, Kingsman, Neste Oil ja BCG:n analyysit & arviot 
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Kysynnän odotetaan kaksinkertaistuvan globaalisti 
vuoteen 2020 mennessä (~7 %/vuosi) 

Muu maailma
Aasian ja Tyynenmeren alue
Pohjois-Amerikka
Eurooppa

Osuus globaalista 
dieselin/kaasu-öljyn 
kysynnästä (paino-
%) 

1,7 % 2,0 % 2,6 % 

+7% 

28.11.2013 27 

21 Mt 
27 Mt 

41 Mt 



Helsingin Energian 
biohanke 



Helsingin Energian 
biohanke 



Suunta käännettävä 

Lähiajan toimet 



Lähiajan toimet 

 • turpeen luvitus kuntoon: YSL ja Kehysriihi 
• tuet ja verot asetettava siten, että kotimaiset energialähteet 

pärjäävät tuontienergialle: Kehysriihi, vuoden 2012 taso  
• liikenteelle oma uusiutuvan energian sitova tavoite: EU2030 
• turvattava riittävät investointituet uusille hankkeille: Kehysriihi 
• pienpuun energiatuki selväksi, päätös nykymallista vuodelle 

2015 nyt, uusi laki syksyksi eduskuntaan: Kehysriihi 
• lähienergian esteet purettava: Kehysriihi ja työryhmät 
• rahoituksella rakennettava siltaa alan yrittäjille pahimman yli: 

Kehysriihi 



VM 14.11.2013 (rakennepoliittinen ohjelma): 
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