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Kotimaisten biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäyksen ympäristövaikutukset
Tämän lausunnon on valmistellut ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio.
Liikenteen biopolttoaineiden käytön lisäämisen ympäristövaikutukset riippuvat monesta eri tekijästä.
Näitä ovat erityisesti tuotantoon käytettävä raaka-aine ja tästä aiheutuvat maankäyttövaikutukset, tuo
tantoprosessi ja siinä käytettävät energia-ja materiaalipanokset sekä biopolttoaineen käytön lisäämisen
vaikutukset polttoaineiden hintaan ja edelleen fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Ympäristövaikutusar
vioissa voidaan päätyä hyvin erilaisiin tuloksiin riippuen siitä, miten tarkastelut rajataan (Soimakallio ym.
2009, Soimakallio & Koponen 2011, Koponen ym. 2013, Soimakallio 2014). Lisäksi rajaukseton voitu
valita enemmän tai vähemmän johdonmukaisesti, mikä hankaloittaa tulosten tulkintaa ja eri arvioiden
välistä vertailua (Agostini ym. 2020).
Sipilän hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa (2016) liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön
fyysinen osuus kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta (eli. sekoitevelvoite) on 30 % vuonna
2030. Strategiassa myös oletettiin, että puolet sekoitevelvoitteesta täytettäisiin puupohjaisilla biopolttoai
neilla ja puolet ei-puupohjaisilla jäte- ja tähderaaka-aineilla.
Jätepohjaisten biopolttoaineiden tuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat tyypillisesti verrattain alhaiset,
sillä jätteiden hyötykäyttö ei lisää raaka-aineen tuotantotarvetta. Biokaasun valmistus biojätteistä voi vä
hentää mätänemisestä aiheutuvia metaanipäästöjä sekä mahdollistaa biomassojen sisältämien ravintei
den kierrätyksen, joka vähentää neitseellisten lannoitteiden valmistustarvetta. Biokaasun tuotanto lan
nasta voi myös välillisesti vähentää pellon raivausta ja siitä syntyviä päästöjä. Sen sijaan tähteiden ja
sivuvirtojen lisääntyvä hyödyntäminen biopolttoaineina saattaa aiheuttaa merkittäviä kilpailuvaikutuksia,
mikäli raaka-aineet olisi muussa tapauksessa todennäköisesti käytetty johonkin muuhun. Tällöin seu
rauksena saattaa olla jopa kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen. Jätteiden ja tähteiden lisääntyvä
taloudellinen hyödyntäminen saattaa myös alentaa kannusteita jätteiden ja tähteiden synnyn ehkäisemi
seenja siten heikentää mahdollisuuksia vähentää päästöjä primäärituotannossa. (Koljonen ym. 2017)
Energiapuunkorjuu pienentää metsien hiilinielua. Nielun pienentyminen riippuu siitä, kuinka paljon ja
mitä puuta bioenergiaksi korjataan. Luonnonvarakeskuksen Sipilän hallituksen energia- ja ilmastostrate
giaa (2016) varten tekemien mallisimulaatioiden mukaan metsähakkeen käytön lisäys tasolta 13,5 ta
solle 17 1
a- pienentäisi metsien vuosittaista hiilinielua vuoden 2030 tasolla noin 3,5 Mt C0
3
Mm
2 ja vuo
sina 201 5-2044 keskimäärin 2,9 Mt C0
2 (Koljonen ym. 2017). Mallisimulaatiossa suurin osa metsähak
keen käytön lisäyksestä kohdistui kuitupuukokoiseen puustoon. Vertailun vuoksi biopolttoaineiden se
koitevelvoitteen avulla saavutettava päästövähennys taakanjakosektorilla vuonna 2030 on yhteensä ar
violta 2,2 Mt C02-ekv.
Biopolttoaineiden tuotannon lisäyksen vaikutukset biodiversiteettiin riippuvat voimakkaasti biopolttoai
neiden tuotantoon kytkeytyvistä maankäyttövaikutuksista. Ne voivat raaka-aineiden kilpailun vuoksi olla
suoria tai markkinoiden kautta tapahtuen epäsuoria (Soimakallio ym. 2009, Manninen ym. 2012). Puu
pohjaisten biopolttoaineiden tuotannon lisäyksen kohdalla vaikutukset biodiversiteettiin riippuvat voi
makkaasti siitä, mihin puujakeisiin lisäys kohdistuu. Lisääntyvä energiapuun korjuu vähentää metsien
lahopuumäärää ja voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia metsälajistossa, erityisesti, jos korjuu kohdistuu
järeään kuolleeseen puuhun. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen korostavat, että järeä
kuollut puu tulee jättää korjaamatta. (Koljonen ym. 2017)
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Biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäyksellä voi olla vaikutuksia myös vesistöihin, maaperään ja
ilman laatuun, raaka-aineesta ja korjuun intensiivisyydestä, tuotantoprosessista ja lopputuotteen laa
dusta riippuen (Soimakallio ym. 2009). Haitallisia vesistövaikutuksia voi aiheutua erityisesti, jos biopolt
toaineiden tuotantoon käytetään synteettisiä lannoitteita tai ravinnehuuhtoumat lisääntyvät muusta
syystä (Soimakallio ym. 2009). Kehittyneet biopolttoaineet voivat aiheuttaa jonkin verran vähemmän ter
veydelle haitallisia ilmansaastepäästöjä fossiiliseen dieseliin verrattuna (Soimakallio ym. 2009).
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