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Energiaviraston uusiutuva energia-ryhmän päätehtävät
• Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmä
– Tuotantotuki tuuli-, metsähake, puupolttoaine- ja biokaasuvoimalaitoksille
– V. 2018 järjestetty preemiotukikilpailutus 1,4 TWh vuosituotannolle uusiutuvaa sähköä

• Infrastruktuurituki sähköautojen latauspisteiden ja kaasutankkauspisteiden rakentamiseen
– Neljä kilpailutuskierrosta vuosina 2018-2021, tuettavat hankkeet valitaan tarjousten perusteella

• Alkuperätakuujärjestelmän valvonta
– Nykyisin sähkön alkuperätakuujärjestelmän valvonta
– Tehtävät laajenemassa myös vedyn ja biokaasun alkuperätakuiden valvontaan sekä lämmityksen alkuperätakuurekisterin
hallinnointiin ja valvontaan

• Kestävyyskriteerilainsäädännön toimeenpano ja valvonta
• Liikenteen biopolttoaineiden ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain viranomaistehtävät
– Biokaasu jakeluvelvoitteeseen vuodesta 2022 alkaen ja sähköpolttoaineet vuodesta 2023 alkaen
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Uusiutuvan energian kestävyyskriteerit
• Uusiutuvan energian direktiivin päivitys (RED2, 2018/2001)
– Osa EU:n laajaa puhtaan energian pakettia
– Kestävyyskriteereillä varmistetaan uusiutuvan energian tosiasialliset päästövähennykset ja
minimoidaan negatiiviset ulkoisvaikutukset

• Kestävyyskriteerit
– Biopolttoaineille ja –nesteille/niiden raaka-aineille
– Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa käytetyille biomassapolttoaineille
• Metsäbiomassa
• Maatalousbiomassa
• Kaasumaiset biomassapolttoaineet eli biokaasu

4

Käsitteitä
• Biomassapolttoaineilla tarkoitetaan biomassasta tuotettuja kiinteitä tai kaasumaisia
polttoaineita

• Metsäbiomassalla tarkoitetaan metsätalouden tuottamaa biomassaa (RED2)
– Ei siis sisällä puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja

• Kestävyyskriteerien tulee täyttyä, jotta:
– biomassalla tuotettu energia katsotaan nollapäästöiseksi päästökaupassa,
– voidaan ottaa huomioon uusiutuvan energian osuutta määritettäessä, ja
– uusiutuvan energian hanketta voidaan tukea
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Kestävyyslain toiminnanharjoittajat
Biopolttoaineiden
jakeluvelvollinen

Biopolttoöljyn
jakeluvelvollinen

KHK-lain mukainen
polttoaineen toimittaja

Päästökauppalaitos,
2021 alkaen myös
biomassapolttoaineita
käyttävät

Kaasumaiset
biomassapolttoaineet:
kokonaislämpöteholtaan
vähintään 2 MW laitos

Kiinteät
biomassapolttoaineet:
kokonaislämpöteholtaan
vähintään 20 MW laitos

Valtionavustuksen saaja

Nestemäisten
polttoaineiden
valmisteverovelvollinen
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Kestävyyskriteerit pähkinänkuoressa
• Alkuperäkriteerit riippuvat raaka-ainetyypistä
– Metsäbiomassat
– Maatalousbiomassa
– Jätteet ja tähteet
– Maatalousmaasta peräisin olevat jätteet ja tähteet

• KHK-päästövähennysvaatimus biopolttoaineille, bionesteille ja uusille biomassapolttoaineita
käyttäville laitoksille
1. Direktiivin oletusarvojen käyttö
2. Todellisten arvojen perusteella laskettu
3. Yhdistelmä kahdesta edellisestä
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Kaiken takana on kestävyysjärjestelmä
• Vaihtoehtoina
1. kansallinen kestävyysjärjestelmä tai
2. komission hyväksymät vapaaehtoiset järjestelmät

• Biomassapolttoaineita käyttäviltä toimijoilta edellytetään
kestävyysjärjestelmää, jolla osoitetaan
– käytetyn biomassan alkuperävaatimusten täyttyminen (maataso/hankinta-alue)
– uusiutuvalla energialla tuotetun energian osuus (ns. ainetasemenetelmä)
– uusilla voimalaitoksilla KHK-päästövähenemä (joko oletusarvot tai oma laskelma)

• Edellytetään riippumattomia tarkastuksia (todentamisprosessi)
– Todentajan lausunto hyväksyntää haettaessa, vuosittaiset lausunnot kestävyysjärjestelmän
noudattamisesta
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Kestävyyskriteerit metsäbiomassoille (1)
Kaksitasoinen riskiperusteinen tarkastelu metsäbiomassan hankintaan
1. hankintamaan metsäbiomassa kestävää, jos maan lainsäädäntö ja sen toimeenpano
täyttää kriteerit
2. lisäksi maankäyttöön liittyvät kriteerit
i.

Kuuluminen Pariisin sopimukseen;

ii. Mukana LULUCF-sektorin hiilinielut ja –päästöt –tilinpidossa tai
iii. aluetasolla varmistetaan, että metsän hiilivarannot ja -nielut säilytetään tai niitä vahvistetaan
pitkällä aikavälillä

3. jos kriteerit ei täyty maatasolla, voidaan osoittaa hankinta-aluetasolla
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Kestävyyskriteerit metsäbiomassoille (2)
Luonnonsuojelualueiden
turvaaminen

Metsän uudistaminen
hakatuilla alueilla

Hakkuiden laillisuus

Metsän pitkän aikavälin
tuotantokyvyn ylläpito

Maaperän laatu ja biologisen
monimuotoisuuden turvaaminen
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Metsäbiomassan kestävyyden osoittaminen
• Komissio antamassa täytäntöönpanoasetuksen, jolla annetaan tarkempia ohjeita
metsäbiomassan kestävyyden osoittamisesta

• Kansallisesti arvioitu, että Suomi täyttää metsäbiomassan kestävyyskriteerit
• Toiminnanharjoittajalla oltava menettelyt, joilla varmistetaan että metsäbiomassa on hankittu
maasta, joka täyttää kestävyyskriteerit. Käytössä tulee olla myös menettelyt, joiden avulla
alkuperätieto voidaan tarvittaessa tarkastaa.

• Muiden maiden lainsäädäntöä ja sen toimeenpanoa arvioitu komission tilaamassa selvityksessä
– Tietoja voidaan hyödyntää kestävyyden osoittamisessa.

• Huom! Komission antama täytäntöönpanoasetus voi vaikuttaa vielä Energiaviraston linjauksiin
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Kestävyyskriteerien merkitys puunhankinnassa
• Yhä useamman puun energiakäyttäjän tulee
osoittaa metsäbiomassan kestävyys
• Suomalainen metsäbiomassa kestävää
• Alkuperätieto tärkeää, vaikka kestävyyttä ei
osoiteta eräkohtaisesti!
– Polttoaineen toimittajalla tulee olla
asianmukaiset menettelyt, joilla kerätään tieto
puun alkuperästä
– Kuntatason tiedot riittäviä, tietoja voidaan
tarkastaa pistokoeluonteisesti

• Kevyempi menettely vrt. sähkön
tuotantotuessa käytetyt kokopuu- ja
rankahakkeen alkuperämenettelyt
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Kestävyyskriteerien tulevaisuus?
• Komission Fit for 55 –paketti sisälsi kestävyyskriteerejä kiristäviä ehdotuksia
– 20 MW → 5 MW kokonaislämpöteho kiinteitä biomassapolttoaineita käytettäessä

– KHK-päästövähennysvaatimus (väh. 70 %) myös ennen v. 2021 aloittaneisiin lämpö- ja voimalaitoksiin
– Nykyisten maatalousbiomassan kriteerien ns. no-go –alueiden ulottaminen uudestaan myös
metsäbiomassalle
– Riippumattoman todentajan tarkistus myös metsäbiomassan alkuperätietoihin
– Tarkennuksia monimuotoisuuden säilyttämisen vaatimukseen, joka voisi rajoittaa kantojen ja kuolleen
puuaineksen korjuuta sekä puunkorjuuta herkällä maaperällä ja ylipäätään laajoja avohakkuita.
•

..että hakkuun yhteydessä otetaan huomioon maaperän laadun ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen kielteisten vaikutusten minimoimiseksi
tavalla, jolla vältetään kantojen ja juurien korjuu, aarniometsien pilaantuminen tai niiden muuntaminen viljelymetsiksi ja herkällä maaperällä
tapahtuva korjuu; minimoidaan laajat avohakkuut ja varmistetaan paikallisesti asianmukaiset rajat kuolleen puuaineksen korjuulle ja
vaatimukset sellaisten hakkuumenetelmien käytöstä, joilla minimoidaan vaikutukset maaperän laatuun, mukaan luettuna maaperän
tiivistyminen, sekä biologisen monimuotoisuuden ominaisuuksiin ja elinympäristöihin.
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Kiitos!
olli.maki@energiavirasto.fi
kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi
https://energiavirasto.fi/biomassojen-ja-biopolttoaineiden-kestavyys

