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BIOENERGIA
& Kestävyys
Bioenergia on taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristön kannalta kestävää. Se edistää
maaseudun kehitystä, luo työpaikkoja ja
kustannustehokkaana tukee kestävää
tulevaisuutta, reilua yhteiskuntaa ja
ympäristöä.
UUSITUVAN ENERGIAN

TYÖLLISTEN JAKAUTUMA (2016, EU-28)
Yhdyskuntajätteen

25.700 +4,9% uusiutuva osuus
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309.000
-2,2%

124.900
-13,4%

75.900
-19.9%
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ja -keräimet
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Kiinteä

352.500 +1,8% biomassa

Tuulienergia

Bioenergia

KESTÄVYYSKRITEERIT

MITÄ NE

VARMENTAVAT?

Uusiutuvan energian
direktiivin myötä on
olemassa kestävyyskriteerit
kaiken tyyppiselle
bioenergialle. Kyseessä
on ainoa energiamuoto,
jolla on takuut hankinnan
kestävyydestä
riippumatta biomassan
maantieteellisestä
alkuperästä.

Kestävyys

LULUCF

KHK

Monimuotoisuus,
maaperän laatu,
luonnonsuojelu, jne

Hiilivaraston
säilyttäminen
metsässä.

Merkittävät
kasvihuonekaasupäästöjen
vähenemät verrattuna
fossiilisiin polttoaineisiin.

Mitä seuraavaksi?
Bioenergia on ainoa energiamuoto,
jolla on kriteerit kestävyydestä.
Nyt kyse on niiden ottamisesta
käytäntöön hiljattain hyväksytyssä
EU:n energia ja ilmastokehyksessä.

1. Meidän täytyy varmistaa kestävyyskriteerien
juoheva täytäntöönpano: kaikkien osapuolten
tulee tehdä yhteistyötä ja ottaa käyttöön direktiivin
vaatimuksien täyttymisen osoittavat järjestelmät.
2. Kaikkien tulevan lainsäädännön tulee säilyttää
koherenssi 2030 energia - ja ilmastokehyksen
kanssa, jotta toimijat voivat olla varmoja laillisen
ympäristön vakaudesta.

BIOENERGIA
on Hiilineutraalia
Bioenergia on hiilineutraalia: kasvin fotosynteesillä sitoma hiili
vapautuu takaisin ilmakehään palamisessa. Fossiiliset päästöt ovat
täysin erilaisia: ilmaan vapautuva hiili on tiivistynyt maaperään
tuhansien ja miljoonien vuosien aikana!

PERUSTEET

Puiden uudelleenistuttaminen ja luonnollisen
uudistumisen tukeminen hakkuiden tai harventamisen
jälkeen on tärkeää tehdä niin, että metsä säilyttää
hiilensidontakapasiteettinsa vähintään samana
tulevaisuudessa.
Runsashiilisiä kosteikkoja ja ojittamattoma turvemaita
ei tule raivata maatalouskäyttöön, jotta vältetään suuren
hiilimäärän vapautuminen.

HIILIKIERTO:

FOSSIILISET POLTTOAINEET VS BIOMASSA
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SULJETTU
HIILIKIERTO

HIILIKIRJANPITO

10 Rungot
METSÄN HIILI

METSÄN HAKKUUN AIKANA

10 tonnin puun hakkuu pois...

100 Stands
METSÄN HIILI

METSÄN HAKKUUN AIKANA

AIKA

1000 Stands
METSÄN HIILI

METSÄN HAKKUUN AIKANA

AIKA

AIKA

LISÄTOIMENPITEET

Hiilensidonta kyky
metsissämme ja
niiden hiilivarastot
ovat tarkan seurannan
alla. Muutoksia
hiilivarastoissa ei voi
havainnoida muutamassa
vuodessa ja yksittäisten
runkojen tai metsälön
osalta.* Hiilikirjanpidon
tulisi aina perustua
alueelliseen, ulos
zoomattuun kuvaan
eikä yhden runkoon
tai puuhun, koska
näin ilmakehä näkee
muutokset. Isommassa
mittakaavassa
hiilivarastot tulee
säilyttää joka
hetkestä katsottuna.
Maatalousbiomassalla
hiilen kierto uusiutuu
vuosittain.
* Metsälö on lähellä toisiaan
kasvavien puiden riittävän yhtenäinen
rakenteeltaan, ikä- ja kokoluokaltaan,
sijoittumiseltaan, maaperän
laadultaan, kasvuolosuhteiltaan ja
sijainniltaan oleva kokonaisuus,
joka voidaan erottaa viereisistä
kokonaisuuksista. Tuottava metsä
koostuu useista metsälöistä.

Biomassan jalostamisesta sekä
kuljetuksesta syntyvät päästöt tulee ottaa
myös huomioon. Uusiutuvan energian
direktiivin kestävyyskriteerit varmistavat,
että nämä päästöt pidetään korkeiden
KHK-päästösäästövaatimusten avulla
mahdollisimman matalina. Lisäksi,
paljon tutkimusta ja kehitystyötä tehdään
kehittämällä CO2 sidonnan ja varastoinnin
teknologioita, estämällä sen pääsy
ilmakehään.

BIOENERGIA
& Metsätalous
Tänään, bioenergiaa tuotetaan erityisesti
metsänhoitotoimenpiteistä ja puuteollisuuden, kuten sahojen,
sivutuotteiden avulla. Tässä on järkeä, niin ympäristön kuin
talouden kannalta.

SIVUTUOTTEET
OVAT SE JUTTU

Viimeisen 15 vuoden aikana bioenergian käyttö on hurjasti
kasvanut, kun samaan aikaan hakkuiden määrä on pysynyt
tasaisena! Tämä kertoo, että bioenergia ei ole vaikuttava
tekijä metsänkäyttömäärissä. Sen sijaan se hyödyntää
metsäteollisuuden tähteitä. Fiksua!

MATALALAATUINEN PUU
SELLUPUU

Mikä: latvukset, oksat, kuori
Käyttö: bioenergia, biopohjaiset tuotteet

Paperi

KORKEALAATUINEN PUU
Mikä: sahatavara
Käyttö:: Huonekalut, rakentaminen

95,9 % EU:ssa kulutetusta bioenergiasta
on paikallista, ja silti bioenergia ei aiheuta
metsäkatoa Euroopass,a eikä vaaranna
hiilivarastoja metsissämme. Keskimäärin
yli 30 % vuosittaisesta metsänkasvusta
jää metsiin, lisäten hiilivarastoa. Euroopan
metsien pinta-ala kasvaa jalkapallokentän
verran joka minuutti: lisää hiilensidonta
potentiaalia tuleville vuosikymmenille!

METSÄT &
BIOENERGIA

METSÄT

& ILMASTONMUUTOS

Eipä ihme, että metsät ovat tärkeä elementti
ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja välttämättömiä
sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Ilmaston
lämpeneminen vaikuttaa metsiin metsäpalojen,
hyönteisepidemioiden ja äärimmäisten sääilimiöiden,
kuten myrskyjen ja kuivuuskausien kautta.
Kestävä, mukautuva metsänhoito voi estää
vaikutuksia. Bioenergia on myös taloudellisesti
kiinnostavaa metsänomistajille, luoden markkinoita
metsäsivuvirroille, jotka muuten jäisivät metsään ollen
potentiaalinen paloriski.

Mitä seuraavaksi?
MEIDÄN TÄYTYY:

1.

Lisätä julkista rahoitusta ilmastonmuutokseen
sopeutumista varten: tulevaisuudessa yhteisen
maatalouspolitiikan, maaseudun kehitysrahastojen
(tärkein rahoitusinstrumentti kestävälle metsätaloudelle)
rahoitusta tulee lisätä, jotta metsät ja maatalous saadaan
sopeutumiskykyisemmiksi ilmastonmuutosta vastaan.

2.

Luoda markkinainsentiivejä kestävälle metsätaloudelle:
Bioenergia tuo sivuvirroille arvon ja tekee näin kestävästä
metsätaloudesta taloudellisesti kiinnostavampaa.

3.

Tukea biopohjaista taloutta. Kannustetaan julkisia
insentiivejä, kuten hiiliverotusta, joiden avulla voidaan
varmistaa tuotteiden ja energian korvausta ja lopulta tukea
kestävää metsätaloutta.

4.

Varmistaa koherenssi eri lainsäädäntöjen ja uusitus
EU:n metsästrategian kesken. Kun uutta lainsäädäntöä
säädetään tulee yhteensopivuus olemassa olevien ilmasto
ja ympäristölainsäädännön kanssa huolellisesti arvioida.
Uudistettu EU.n metsästrategia tuo lisää yhteensopivuutta.

BIOENERGIA
& Maatalous
Energiaa voidaan valjastaa käyttöön maatalouden
sivuvirrioista ja erityisistä kasveista - ‘energiakasveista’.
Oikealla politiikkaympäristöllä maatalousbiomassat näyttävät
koko potentiaalinsa: näkemiin fossiiliset polttoaineet,
tervetuloa ilmastonmuutokseen vastaaminen!
MAATALOUSBIOMASSATYYPIT

POTENTIAALI
Komission pitkän aikavälin vision
mukaan kaikista bioenergian
tuotantoon käytettävistä
raaka-aineista kotoperäinen
maatalousbiomassa voisi kasvaa
voimakkaimmin. 2050 ilmasto- ja
energiatavoitteiden saavuttamiseksi
maatalousbiomassoista
saatavan energiaosuuden tulee
merkittävästi kasvaa ja siitä
pitäisi tulla yhtä merkittävä kuin
metsäperäisestä biomassasta.
Tuontibiomassan kattaessa
ainoastaan 4-6 % skenaariosta
riippuen, meidän tulee keskittyä
erityisesti lyhytkiertoviljelmien ja
lignoselluloosapitoisten ruohojen
edistämiseen sekä tähteiden
hyödyntämiseen.

VILJELYMAAN

SAATAVUUS

Maataloustähteet: pellolla syntyvät
tähteet, kuten viljan olki, maissin varret,
riisin olki, puutarhojen leikkuutähteet,
plantaasiviljelmien puut ja muut.
Maatalouden sivuvirrat: oliivikivet %
oliivikakut, viinimassa, auringonkukan
kuori, viljan kuoret, pähkinöiden kuoret
ja muut.
Elefanttiheinä: korkeatuottoinen,
ruohomainen ja monivuotinen
energiakasvi. Toisin kuin yksivuotiset
kasvit, se tarvitsee panoksia vain
ensimmäisenä vuonna ja lisäksi varastoi
hiiltä maahan eikä tarvitse lannoitteita.
Lyhytkiertoviljelmä: monivuotinen
puumainen energiakasvi.
Nopeakasvuinen puu, joka voidaan
leikata matalaksi talvella ja tuottaa paljon
uusia versoja seuraavana kasvukautena.
Yleisimmin paju tai poppeli.
Arvion mukaan 5,6 M hehtaaria
maatalousmaata hylätään viljelykäytöstä
vuoteen 2030 mennessä: osa tästä maasta
voitaisiin käyttää energiatarkoitukseen
(tällä hetkellä vain noin 100 K hehtaaria
käytössä). Paju ja elefanttiheinä soveltuvat
erityisen hyvin heikoille maille ja auttavat
niiden parantamista, lisäten näiden
maiden kannattavuutta. Investointi
energiakasveihin voi myös stimuloida
maaseudun kehitystä ja talouskasvua
monipuolistamalla viljeljän toimeentuloa.

AVAIN ONNISTUMISEEN ON
ILMASTOSOPEUTUMINEN!

Monivuotiset energiakasvit edistävät
ilmastosopeutumista eri tavoin:
•

Taistellen maaperän eroosiota vastaan ja
ehkäisten maatalouden tehostamisesta
johtuvia mutavyöryjä;

•

Parataen maaperän laatua ja auttaen hiilen
talteenotossa;

Edelleen ne:
•

Parantavat veden laatua ja ehkäisevät
maaperän ravinteiden huuhtoutumista,
toimiessaan luonnollisena suodattimena;

•

Merkittävästi lisää monimuotoisuutta.

Mitä seuraavaksi?
CAP:N OSALTA MEIDÄN TULEE:

1. Tukea bioenergian ja maatalouden välisiä
synergioita.
2. Palkita ympäristöeduista, joita energiakasvien
viljelystä syntyy.
3. Tukea tähteiden energiakäytön edistämistä ja
kieltää pelloilla tapahtuva avopoltto tähteiden
tuhoamiseksi.
4. Tunnustaa energiakasvien merkittävä rooli
ilmastosopeutumiselle.
5. Tunnustaa monivuotisten kasvien hyödyt
vesien laadulle ja ravinteiden huuhtoumisen
vähentämiselle.
6.

Antaa energiakasveille mahdollisuus tukeen CAP:n
income coupled tuen kautta.

BIOENERGIA
& Sähköntuotanto
Biovoima, bioenergia sähkön
muodossa, kattaa noin
5,5 % sähköntuotannon
kokonaismäärästä EU:ssa.
Kasvavassa määrin vaihtuvaa
uusiutuvaa energiaa, kuten
tuulta ja aurinko, sisältävä
sähköjärjestelmämme
tarvitsee tarveperusteista ja
joustavaa sähköntuotantoa.
Biuomassa on helppo
varastoida ja voidaan käyttää,
kun ei tuule tai aurinko ei
paista.

ERILAISET

LAITOKSET
•

Lauhdetuotanto: laitokset, jotka
tuottavat pelkästään sähköä,
mahdollisesti lämpöä voidaan
ottaa talteen;

•

Yhdistetty lämmön ja
sähköntuotanto (CHP):
samanaikainen sähkön ja
lämmöntuotanto teollisuudelle
tai kiinteistöihin.

VAALITAAN

ENERGIATEHOKKUUTTA

JOUSTAVA RATKAISU

SÄHKÖNTUOTANTOON
Sähköntarjontamme tulee olla
jatkuvaa: bioenergia voi tuottaa
peruskuormaa. Myös niinä
aikoina, kun sähkönkulutus on
huipussaan, joustava biomassa
voi kattaa huippukuormaa!
Biomassa on erittäin sopiva
vuodenaikojen väliseen
vaihteluun. Täydellä teholla
ajettaessa lämmöntarpeen
ollessa korkea, teknologiat
kuten biomassa CHP voivat
tukea talviaikaista matalampaa
aurinkosähkön tuotantoa.

Kun biosähköstä 58 %
tuotetaan CHP-laitoksissa, koko
sähköntuotannosta vain 28 %
tuotetaan CHPnä. Hiljattain
hyväksytyssä lainsäädännössä
edellytetään että 2020 alkaen
biomassa-lauhdelaitoksien sähkö
voidaan katsoa kestäväksi vain, jos
vaihtoehtoinen CHP-laitos ei olisi
kustannus-tehokas ja kun parhaan
käyttökelpoisen teknologian
hyötysuhdetasot saavutetaan.

JATKUVAA

KEHITYSTÄ
Innovaatiot sähköntehokkuuden parantamiseksi
eivät koskaan lopu. Uudet teknologiat yhdistävät
useat lopputuotteet samaan laitokseen (esim.
CHP- ja bioöljytuotanto), toiset tarjoavat
korkeinta hyötysuhdetta, pienen kokoluokan
ratkaisuja (mikro-CHP). Tutkimusta tehdään
myös laitoksen joustavuuden lisäämiseksi (esim
lyhentämään käynnistysaikaa täyteen tehoon
tai löytämään tapoja laajentaa polttoaineiden
joustavuutta (monipolttoainelaitokset)
ja mahdollisuutta hyödyntää useita
haastavia polttoaineita (esim. jätepuuta,
maatalousbiomassaa).

MITÄ SEURAAVAKSI?
SYNERGIOIDEN VAPAUTTAMISEKSI MUIDEN UUSIUTUVIEN KANSSA MEIDÄN TÄYTYY:

1. Tunnistaa joustavien tuotantomuotojen tukeva rooli
sähköverkkojen tasapainottamisessa ja sähköntuotannon
varmuuden edistämisessä.
2. Luoda tasavertainen kilpailutilanne vaihtelevan
uusiutuvan energian tuotannon kanssa: tasapainottamisja siirtokustannukset sekä käyttökelpoisuus ja
sähkönsaantivarmuus tulee sisällyttää energianhintaan tai
näistä palveluista tulee tuottajan saada korvaus
3. Tukea T&K sekä demonstraatioprojekteja, jotka
keskittyvät laitoksen sekä polttoaineen joustavuuden
lisäämiseen, jotta luodaan tulevaisuuteen sopiva
sähköjärjestelmä.

BIOENERGY
& Buildings
Bioenergia on ylivoimaisesti
suurin uusiutuvan
lämmön lähde, 87 %
kaikesta uusiutuvasta
energiasta tulee
biomassasta - lämmittäen
66 miljoonaa kotitaloutta.
Rakennustemme
vähähiilistämine vaatii
kustannustehokkaita, CO2neutraaleja ratkaisuja,
kuten …bioenergiaa!

PUHDAS, TEHOKAS

& MODERNI

Biomassalla toimivat takat eivät
enää ole pelkästään antiikkisia
lämmöntuotantolaitteita.
Nykypäivän innovatiiviset
teknologiat varmistavat korkean
energiatehokkuuden käsi
kädessä matalien päästöjen
kanssa. Erilaiset teknologiat
voivat tuottaa puhdasta lämpöä
biomassasta:
•
•

•

Erilliset biomassatakat, joita
käytetään tilalämmittiminä;
Erilliset biomassakattilat,
joilla tuotetaan lämmintä
vettä ja lämmitetään tiloja
koko talossa;
Kaukolämpö –
lämmön jakaminen eri
taloihin keskitetystä
tuotantopaikasta.

HAASTE:

VAIHTO
Todellinen haaste ei ole ainoastaan
öljy- ja kaasukattiloidemme
vaihtaminen, mutta myös
vanhojen ja tehottomampien
biomassajärjestelmien vaihto
uusiin. Tämä on mahdollista
oikealla politiikkakehyksellä ja sekä
ilmastonmuutos että ilmanlaatu
hyötyvät sen tuloksena.
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KOKONAISTEN

ALUEIDEN
LÄMMITYSLÄMMITYS
Kaukolämpö saavuttaa
korkeat tehokkuuden tasot
vähäisillä päästöillä. Silloin, kun
mahdollista, biomassan käyttöä
kaukolämmön tuotannossa tai
chp-laitoksissa tulisi edistää.

HYVÄ,

MUTTA EI RIITTÄVÄ
Hiljattain hyväksytty EU direktiivi (REDII) toi mukanaan ei-sitovan uusiutuvan
energian velvoitteen lisäämisen lämmön ja kylmän tuotannossa (H&C) 1,3
prosenttiyksiköllä vuosittain. Kuitenkin…
•

Velvoite ei ole jäsenmaita sitova. Meidän täytyy varmistaa että jokainen
jäsenmaa toimii ja tekee tarvittavat toimenpiteet.

•

Tarvitaan enemmän. Vaikka jokainen jäsenmaa täyttäisi velvoitteensa,
ei EU saavuttaisi 40 % uusiutuvan lämmön ja jäähdytyksen osuutta
2030 mennessä. Kun tavoitteena on netto-nolla päästöinen talous
2050 vuoteen mennessä, tulee H&C sektorin olla täysin hiiletön 2050
mennessä tai ennen.

Mitä seuraavaksi?
JOTTA SAAVUTETAAN NETTO-NOLLA KHK TALOUS 2050 MENNESSÄ, TARVITSEMME:

1.

Strategian joka asteittain
4. Tiedonvälityskampanja
poistaa fossiiliselle energialle
olemassa olevista uusiutuvista
annetut tuet ja sekä luvat/
ratkaisuista.
kauppahyväksynnät.
5. Taloudellisia kannustimia,
2. Hiilelle hinta
jotka helpottavat loppukäyttäjiä
päästökauppasektorin
rahoittamaan etupainotteisia
ulkopuolella (ETS), kuten
investointikustannuksia
H&C (<20 MW)
uusiutuvan energian
ratkaisuihin.
3. Keskitetty ratkaisu,
paikallisesti toimeenpantuna.

BIOENERGIA

Teollisuudessamme
Bioenergia tuottaa
lämpötilaltaan, painetasoiltaan
ja määrältään riittävää
termistä energiaa, joita
monet teollisuusprosessit
vähähiilistämään
energiatarvetta, joita
teollisuussektori tarvitsee
fossiilisen energian
korvaamiseen. Teknologiat
ovat saatavilla ja laajasti
käytettävissä.

TÄYTÄMME

TEOLLISUUDEN
TARPEEN
Bioenergia kattaa 8 % EU:n
teollisuuden energiatarpeesta:
teollinen biolämmön käyttö
on noin 1/4 bioenergian
kokonaiskäytöstä. Suuren
kokoluokan biolämmön
tuotanto (erillis- ja
yhteistuotantolaitoksissa) on
usein kilpailukykyistä fossiilisen
energian kanssa ja se nojaa
jäte- ja sivuvirroista saataviin
syötteisiin sekä vähentää
ilmapäästöjä.

PAINE, LÄMPÖTILA

& KYSYNNÄN MUKAAN

VUONNA 2016:

19,4%

19,4 % bioenergian
loppuenergiakäytöstä
tapahtui teollisuudessa
(22.521 Ktoe)

32%

biosähköstä tuotettiin itse
teollisuudessa
(4.939 Ktoe)
Kiinteällä biomassalla voidaan
saavuttaa yli 500 C höyrylämpötilat
ja jopa 160 baarin paineet,
riippuen teknologiasta ja
polttoainelaadusta. Edelleen,
terminen kaasutus, torrefiointi
ja höyryräjäytys teknologioilla
voidaan saavuttaa samat korkeat
lämpötilatasot kuin fossiilisella
energialla. Biomassa on joustavaa
ja saavutettavaa ja siten
teollisuuden tarpeisiin soveltuvaa.
Lisäksi monipolttoaineteknologiat
tarjoavat teollisuudelle tarpeellista
joustavuutta resurssitehokkuuden
maksimoimiseksi ja uusiutuvien
polttoaineiden käytön
lisäämiseksi.

TEOLLISUUDEN ALASEKTORIT

BIOENERGIAN OSUUS
LOPPUENERGIAKÄYTÖSTÄ (%)

Biomassan käyttö teollisuuden
höyryn tuotannossa
Puu- ja puutuoteteollisuus 58.67%
Paperi
60%
Ruoka ja tupakka 3.88%

Muut sektorit, joissa bioenergia
voi edistää vähähiilisyyttä
Lannoitteet
Tekstiili
Kemianteollisuus
Ruoka ja juomateollisuus
Sementti
Rauta
Muut metallit

POIKKI

SEKTORIEN
Bioenergian käyttö
vaihtelee teollisuuksien
kesken riippuen sektorista.
Sektorit, jotka jo käyttävät
biomassaa prosesseissaan
ovat luonnollisesti
kiinnostuneita tuottamaan
bioenergiaa parantaakseen
heidän kestävyyttään ja
resurssitehokkuuttaan.
Esimerkiksi sellu- ja
paperiteollisuus sekä
puu- ja puutuoteteollisuus
kattaa jo suuren osan
heidän energiatarpeestaan
bioenergialla!

Mitä seuraavaksi?
1.

Bioenergia jo tuottaa non 8 % EU-teollisuuden
kokonaisenergiatarpeesta.

2. Bioenergia on yksi harvoista tarjolla olevista ratkaisuista
vähähiilistää useita teollisia prosesseja, joissa korkeita
lämpötiloja ja paineita tarvitaan.
3. Tähdevirtojen hyötykäyttö ja biomassa raaka-aineiden
käyttö bioenergiaksi teollisuussektoreilla tuottaa
resurssitehokkuutta! Monipolttoaineratkaisuja voidaan
käyttää läpi teollisuussektorien ja se mahdollistaa
laajemman bioenergian vaikutuksen, tuottaen myös
tuotannollista joustavuutta sekä hyödyntämällä nykyistä
infrastruktuuria.

Bioenergy Europe on eurooppalaisen bioenergian
puolestapuhuja. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää
kestävää bioenergia-markkinaa perustuen reiluihin
pelisääntöihin.
Vuonna 1990 perustettu Bioenergy Europe on voittoa
tuottamaton Brysseliin sijoittuva kansainvälinen
organisaatio, joka tou yhteen yli 40 järjestöä ja yli
90 yritystä ja lisäksi korkean asteen kouluja sekä
tutkimuslaitoksia ympäri Eurooppaa.
www.bioenergyeurope.org
info@bioenergyeurope.org
+ 32 23184100

