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Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa 
biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. 

Pyrimme toiminnassamme mahdollisimman korkeaan 
jalostusarvoon ja vientiin. 

Tuemme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja 
huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta.

Olemme osa bio- ja kiertotaloutta. 

Energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

Bioenergia ry:n visio
Mitä kohden yhdistys haluaa toimialaa kehittää?



Ilmastotavoitteista



1,5 asteen ilmastotavoite

Kuva: Robbie Andrews, 2019



Mistä päästöjen kasvu johtuu?

Kuva: Global Carbon Project, 2019



2019 energiaperäisten päästöjen kasvu pysähtyi

Lähde: IEA 11.2.2020

33 Gt 2019!!



Miten tämä saatiin aikaan? Päästöjen muutos:

Lähde: IEA 11.2.2020



Globaali energiajärjestelmä: tarvittava 
muutos 2016-2050 (alle 2°C)

Lähde: IRENA – Global Energy Transformation 2019



EU ja Suomi



EU:n osuus päästöistä ja nieluista

Osuus maailman päästöistä (ei sis. maankäyttöä) (Lähde: JRC 2019):
• 1990: 17,5 %
• 2015: 9,2 %

Osuus maailman nieluista:
• EU:n nettonielu 2009-2017: 320 Mt/a (UNFCCC 2020)
• Maailman metsäkato 2009-2018: n. 6 000 Mt/a & (GCP 2019)
• Maailman metsien nielu 2009 - 2018: n. 12 000 Mt/a (GCP 2019)

=> EU:n osuus nettonielusta n. 5 % 



Suomen suoriutuminen, kun nielut mukana…

Lähde: UNFCCC 2020, Tilastokeskus 12.12.2019



IEA:n World Energy Outlook 2019



Metsien käytön rooli



Metsien rooli

Lähde: Global Carbon Project 2019



Kenellä hiilinieluja? Mikä on oikeudenmukainen 
tapa asettaa hiilinielutavoite?

Lähde: UNFCCC 2020, Tilastokeskus 12.12.2019



Puutuotteiden hiilinielu

Lähde: UNFCCC 2020



Bioenergia EU:n strategian skenaarioissa

Lähde: Euroopan komissio 2018

Hiilineutraali EU 2050



Hiilensidontateknologioiden kilpailukyky 
paranee ja merkitys kasvaa?

Lähde: Euroopan komissio 2018

Hiilineutraali EU 2050



Euroopan bioenergiapotentiaali

Lähde: Bioenergy Europe 2020



Pääviestejä

• 1,5 C ilmastotavoitetta ei käytännössä mahdollista saavuttaa ilman 
negatiivisia päästöjä
• myös EU:ssa tarvitaan hiilensidontaan teknologisia ratkaisuja! Merkitys 

suurempi kuin luonnon hiilinielujen
• Suomi eniten päästöjä vähentäneiden maiden joukossa

• Energiajärjestelmän muutos: energiatehokkuus, sähköistyminen, uusiutuvaa 
energiaa, kaukolämpöä, ydinenergiaa
• puutuotteet: energiatehokkuus + muiden tuotteiden päästöjen 

korvaaminen, hiilensidonta (pitkäikäiset tuotteet)
• bioenergiassa kasvua ja siirtymä perinteisestä moderniin bioenergiaan
• EU:ssa bioenergian arvioidaan kasvavan sitä enemmän mitä enemmän 

päästöjä vähennetään, erityisesti liikenteessä

• Metsäkato kiihtyy. Kehityksen kääntämisen pitäisi olla ilmastopolitiikan 
prioriteetteja - kestävä metsätalous yksi lääkkeistä?
• myös metsän kasvun tehostaminen, metsitys ja tuhojen 

ehkäisytoimenpiteet tärkeitä



Kiitos!

harri.laurikka@bioenergia.fi

@harrilaurikka
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