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EU:n puhtaan energian paketti valmis –
toimintakehys selvä 2030 asti

• EU:n puhtaan energian lainsäädäntöpaketti valmistui 
2018 lopulla. Kansallinen toimeenpano 2019 – 2020.

• Toimijoiden näkökulmasta perussäännöt on selvillä 
2030 asti

• Tavoitteet kirittävät päästöjen vähentämistä ja 
uusiutuvia



RED II: biomassan kestävyyskriteerit

• REDII edellyttää todentamaan biomassan kestävyyttä. 

• Vastuu toimijalla eli yrityksillä, joiden täytyy todentaa 
perustuen viiteen eri maatason metsäkriteeriin:

1. Raaka-aineen laillisuus tulee varmistaa

2. Metsä pitää uudistaa

3. Suojelualueiden olemassaolo tulee huomioida

4. Vaikutuksen monimuotoisuuteen ja maaperän laatuun 
tulee minimoida

5. Hakkuut pitää tehdä tavalla, joka ylläpitää tai parantaa 
metsän pitkän ajan tuotantokapasiteetin

• Lisäksi jäte-/jalostuskelpoisen raaka-aineen seurantaa

• Kotimainen toimeenpano käynnistymässä, komissiolta 
ohjeistus tulossa 2020 lopulla

• 31.6.2021 pitäisi olla toimeenpantuna

• Vap.eht. Sertifiointijärjestelmiä tulossa markkinoille







Pitkän aikavälin strategiat ja bioenergian 
rooli

• EU Komissio julkaisi marraskuun lopulla 
keskustelupaperin(Long term strategy after Paris) 
2050 tähtäimellä:
• Bioenergia keskeisenä osana tiukinta skenaariota

• Bioenergian käyttö voisi kaksinkertaistua 150 Mtoe  300 Mtoe

• Kasvu erityisesti lämmön tuotannossa ja teollisuuden 
prosessienergiana

• Hiilensidonnan eri menetelmät isossa roolissa (BECCS/BECCU & 
DAC, biohiili jne)

• IRENA ja IEA katsovat bioenergian olevan edelleen 
keskeisin muoto 2030 eteenpäin ja mitä tiukemmat 
päästövähennystavoitteet niin sitä merkittävämmin





8 SCENARIOS 
Reading across scenarios : Biomass Supply 

WASTE SECTOR Improved collection 

FOREST STEMWOOD at 2015 level 
in all scenarios

FOREST RESIDUES  Increases

AGRICULTURAL RESIDUES Increased 
use 

FOOD CROPS very marginal

FAST GROWING ENERGY CROPS
(SRC + Lignocellulosic grass) will 
provide for the rest 
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8 SCENARIOS 
Reading across scenarios : Biomass Consumption 

TRENDS

POWER From 40% (EE, CIRC) to 75% 
(1.5LB) of biomass used in the power 
sector

RESIDENTIAL HEATING Biomass use 
decreases in all scenario towards 2050

TRANSPORT phase out of 1st Gen, from 
2030 scale up of advanced biofuels (up 
to 20%)

Biomass used in 2050 produced domestically (4-6% imports)

DOMESTIC PRODUCTION OF FEEDSTOCK from 214 Mtoe to 320 Mtoe
406 Mtoe
Middle range potential 

for Biomass in the year 2050 (A. Faaij’s
review)



Biomassaa Eussa vielä paljon 
käyttämättömänä

• Biomassan materiaalikäyttö lisääntyy (korvaten 
fossiilista) EU:ssa 2050 mennessä arvioiden mukaan 25 
– 120 Mtonniin/a, mutta:
• Pelkästään metsät kasvavat 750 Mm3/a EUssa, kasvusta 

käytetään n.62 % keskim.

• Biomassaa käytetään EU:ssa 15 000 Mm3 kaikkiaan eli lisäys pieni

• Faaij selvitys (2018): EU:ssa biomassaa riittää 
energiakäytön triplaamiseen, erityisesti 
maataloudessa iso potentiaali



Käytön kasvu lähivuosina selvää



Pelletin voimalaitoskäyttö kasvaa vielä





Pohjoismaissa biomassan käyttö lisääntyy



Ruotsin NECP

Biomassan lisäys 
2030-2040 
mennessä noin 
20 TWh?



Hakkeen lisäkäyttö vuoteen 2025 ja 
sen edellytykset



Uudet puupolttoaineiden käyttökohteet

Pori 100 rakenteilla

CHP (=Lämmön ja   sähkön 

yhteistuotanto)

Laanila(Oulu) 215 rakenteilla CHP

Tampere 240 päätetty CHP

Lahti 210 valmis 2019 HO (=vain lämmöntuotanto)

Naantali 430 toiminnassa CHP

Martinlaakso 

(Vantaa) 120 valmis 2018 CHP

Martinlaakso isompi kuin ed.

Salmisaari 

(Helsinki) 92 toiminnassa HO

Patola 

(Helsinki) 100 suunnitteilla HO

Vuosaari 

(Helsinki) 220 suunnitteilla CHP

Tattarinsuo 

(Helsinki) 130 suunnitteilla HO

Hämeenlinna 35 suunnitteilla CHP

Ämmässuo 1 110 suunnitteilla HO

Kivenlahti 49 suunnitteilla HO

Lisätarve 
n. 8 TWh



Eri hakeraaka-aineiden käytön kehitys



Mistä puuenergian lisäys?

Hakkeen käyttö energiantuotannossa 2018 = n.15 TWh

Käytön lisäys lähivuosina enintään 8 TWh
Arvioimme, että lisäys voisi muodostua seuraavista polttoainejakeista :

kantopuun lisäys 0,7 milj. m3 -> 1,5 milj. m3, lisäys 0,8 milj m3     =2 TWh*)

hakkuutähde: 2,3 milj. m3-> 3,3 milj. m3, lisäys 1,0 milj. m3     =2 TWh

pienpuu 4,1 milj m3, -> 6,1 milj. m3 , lisäys 2,0 milj. m3 =4 TWh

Kaikki yhteensä 23 TWh

Voi myös olla, että:
• Polttoainevirrat ohjautuvat uudelleen: kierrätyspuu, sivutuotteet, 

metsähakkeet
• Sivutuotteiden määrän kasvu ?
• Tuontihake
• Pellettiä lisää Suomessa ja/tai tuontia



Potentiaalit tuoreimman VMI tiedon perusteella

n. 55 TWh, 2025 - 2044



Yhteenveto markkinatilanteesta

• Puuenergiakäyttöön sopivaa tehoa on rakenteilla yli 
2000 MW Suomessa, pääosin etelässä  puuenergian 
lisäkäyttö noin 8 TWh/a (n.+10 %).

• Suomi ei yksin, biomassamarkkina osana Itämerta ja 
kaueammaksikin

• Sertifioidun biomassan merkitys lisääntyy

• Markkinapaikkoja kehitteillä

• Toisaalta vientihankkeitakin Itä- ja Pohjois-
suomessa

• Jalostetun biomassan (musta pelletti) tuotanto 
käynnistymässä Pohjoismaissakin

Arvio/johtopäätös:  Puuta saatetaan Etelä-Suomessa 
joutua tuomaan osin maakunnan ulkopuolelta ja 
jalostetummassa muodossa. Kansainvälinen kauppa 
lisääntyy (tuonti ja myös vienti)



Kiitos!

040-1948628 / @bioenergia.fi

www.bioenergia.fi

www.bioenergyeurope.org
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