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1 Johdanto 
 

Smart Energy Transition (SET) on Suomen Akatemia rahoittama tutkimushanke, jossa tutki-
taan globaalin energiamurroksen aiheuttamia vaikutuksia Suomessa. SET-hanke järjesti ke-
väällä 2016 asiantuntijakyselyn ja -työpajan, joilla kartoitettiin energiamurroksen teknologioi-
den ennakoitua kehitystä ja käyttöönottoa Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Kaksikierrok-
siseen kyselyyn kutsuttiin mukaan yli 250 energia-alan asiantuntijaa, siihen osallistui noin 60 
henkeä, ja tulosten pohjalta kesäkuussa 2016 järjestettyyn työpajaan osallistui noin 40 hen-
keä. Yhtenä työpajan teemana oli biomassapohjainen energiajärjestelmä ja siihen liittyvät 
muutokset. 

Seuraavassa esitellään biomassapohjaisten energiaratkaisujen ominaispiirteitä Suomessa, 
saatujen vastausten jakaumia ja yksittäisten vastaajien biomassapohjaisen energiajärjestel-
män kehitystä koskevia huomioita, sekä osallistujien näkemyksiä ohjauskeinoista ja liiketoi-
mintamahdollisuuksista. 

 

2 Biomassa energiajärjestelmässä 
 

Biomassapohjaista energiantuotantoa on pidetty yhtenä lupaavimmista kestävän energiajär-
jestelmän tuotantomuodoista. Biomassan hyödyntäminen energiatuotannossa perustuu yh-
täältä jo käytössä oleviin teknologioihin (esim. paperiteollisuuden sivuvirtapohjainen energia-
tuotanto; pelletit lämmityksessä tai kaukolämmössä). Toisaalta uusien biomassapohjaisten 
energiateknologioiden kehitys tulee laajentamaan lähitulevaisuudessa bioenergian käyttöä 
yhä uusille toiminnan alueille. 

Globaalisti biomassapohjaiset polttoaineet edustivat jätteenpolton kanssa vain 12,2% vuosit-
taisesta energiantuotannosta 2014, ja edelleen vähemmän OECD maissa (IEA 2016). Suo-
men energiajärjestelmässä biopolttoaineiden rooli on kuitenkin paljon merkittävämpi, ja ne 
edustivat neljäsosaa (25,2%) energiantuotannon polttoaineista vuonna 2014 (Statistics Fin-
land 2016). Vuonna 2012 yli 60% biomassapohjaisesta energiantuotannosta Suomessa pe-
rustui metsäteollisuuden sivuainevirtoihin, 16% puuhakkeeseen (wood chips) ja 20% lämmi-
tyskäyttöön pientaloissa ja maatiloilla. 
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2.1 Biomassapohjaisten polttoaineiden valmistus ja käyttö 
energiantuotannossa 

Biomassaa hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa, lämpöä ja sähköä tuottavissa yh-
distelmälaitoksissa (CHP), sekä lämmöntuotannossa kaukolämpöverkossa ja rakennusta-
solla. Biopolttoaineiden käyttö lisääntyy voimakkaasti myös liikenteessä. Myös selluloosapoh-
jaisen tai maatalousjätelähtöisen etanolin liikennekäyttö lisääntyy edelleen. 

Tällä hetkellä kehitetään lukuisia uusia teknologisia ratkaisuja biomassan hyödyntämiseen 
energiantuotannossa. Merkittävin synteettisen biometaanin valmistamistapa on tällä hetkellä 
synteesikaasupohjainen metaanisynteesi, joka mahdollistaa myös puujätteiden käytön syn-
teettisen biokaasun tuotannossa. Synteettisen biokaasun sekä liikenteen ns. toisen sukupol-
ven biopolttoaineiden (esim. synteettinen biodiesel) tuotanto kaasuttamalla (kuivatislaus, py-
rolyysi), jossa kiinteää orgaanista ainetta kuumennetaan pelkistävässä atmosfäärissä ja siitä 
vapautuvat reaktiotuotteet otetaan talteen, laajentaa huomattavasti biomassan hyödyntämis-
mahdollisuuksia energiaratkaisuissa. Vuoteen 2030 mennessä teknologia on arvioiden mu-
kaan (Pöyry 2016; IRENA 2013) kehittynyt kaupallisesti kannattavaksi.  

Monia synteettisissä tuotantoprosesseissa tuotettuja biopohjaisia polttoaineita voidaan käyt-
tää sellaisenaan lämmityksessä, mutta niiden käyttömahdollisuudet paranevat jalostusasteen 
noustessa (Lampinen 2009). Biopohjaisen metaanin (synteettinen biokaasu SBG), biopohjai-
sen nestekaasun (synteettinen bio-LPG), sekä synteettisen biobensiinin ja –dieselin käyttöön-
otto laajentaa käyttökohteita lämmitysenergiaratkaisuista liikenteeseen, ja voi myös edelleen 
kasvattaa biopolttoaineita hyödyntävien sähköä ja lämpöä tuottavien yhdistelmälaitosten kan-
nattavuutta. 

 

2.2 Bioenergia ja kestävä metsänkäyttö Suomessa 

Suomessa metsä edustaa pääasiallista biomassan lähdettä, vaikka myös maatalouden sekä 
kaupunkialueiden ja taajamien biopohjaiselle yhdyskuntajätteen sekä viemärijätteen käyttö on 
kasvamassa. Suomen metsäbiomassan hyödyntäminen energiantuotannossa ja myös muilla 
aloilla onkin kasvanut edelleen vuosituhannen vaihteesta, mutta puuston poistuma on edel-
leen yli 20% pienempi kuin vuotuiset hakkuumahdollisuudet. Arvioiden mukaan metsän vuo-
sittainen puutuotanto voi edelleen kasvaa ilmaston muuttumisen myötä (esim. TEM 2014). 
Metsän tärkeä rooli hiilinieluna asettaa kuitenkin jännitteitä puun kasvavalle hyödyntämiselle 
teollisuudessa ja/tai energiantuotannossa. 
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Puun käyttökohteet 2008-2012 sekä kestävä hakkuumahdollisuus 2030-2039 (TEM 2014). 

Biomassan energiakäytön tulee pohjautua metsien kestävä käytön periaatteisiin samoin kuin 
muunkin puunkäytön.. Samalla tulee edelleen kehittää metsä- ja biotuoteteollisuuden sivutuot-
teiden ja jätteen energiakäyttöä, eikä niinkään ohjata runkopuuta esimerkiksi liikennepolttoai-
neiden raaka-aineeksi. Ilmastostrategian (TEM 2014) mukaisesti SET-hankkeen asiantuntija-
kyselyn vastaajien enemmistö näkee, että hakkuukertymää voidaan vuoteen 2030 mennessä 
kohtuullisesti kasvattaa. Tässä tilanteessa tulee kuitenkin huomioida erityisen tarkkaan met-
sien kestävä käyttö ja niiden säilyminen hiilinieluina, ja vain vähemmistö nostaisi vuosittaisen 
hakkuukertymäarvion 90Mm3 -tasolle. 

 

2.3 Bioperäisten polttoaineiden tulevaisuus kotimaisessa 
energiantuotannossa 

Biomassapohjaisilla polttoaineilla on jo merkittävä rooli kotimaisessa energiantuotannossa, 
joka edelleen kasvaa, kun fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvilla. SET-hankkeen asi-
antuntijakyselyn ja -työpajan keskustelujen perusteella polttaminen ei kuitenkaan ole usein-
kaan kestävin biomassan energiantuotantotapa, muun muassa hiilidioksidi- ja typpipäästöjen 
vuoksi. Toisaalta osa asiantuntijoista kyseenalaistaa sen, että metsäbiomassa olisi merkittä-
vässä roolissa tulevaisuuden energiajärjestelmässä, koska markkinoille tulee uusia, tehok-
kaampia ja hiilidioksiditaseeltaan parempia energiantuotantovaihtoehtoja. Uudet biomas-
sapohjaiset energiaratkaisut ja erityisesti biopolttoaineiden jalostusteknologioiden kehityksen 
arvioidaan kuitenkin parantavan metsäbioenergian hiilitasetta, kustannustehokkuutta ja käy-
tettävyyttä. Lisäksi biomassan hyödyntämisen paikallinen merkitys (saatavuus ja käyttö) bio-
energian houkuttelevuutta taajama-alueiden ulkopuolella. Uudet biomassan lähteet, kuten yh-
dyskunta- ja maatalousperäinen biojäte, lisäävät mahdollisuuksia kehittää bioenergiaratkai-
suja edelleen, mutta vaikka niiden merkitys lisääntyy, niiden volyymit ovat pieniä verrattuna 
esimerkiksi metsä- ja paperiteollisuuden sivuainevirtoihin. 
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Biomassan hakkuukertymä ja muut lähteet Suomessa 2030 (SET-hankkeen kyselyn tuloksia). CC BY-
NC-ND. Tähän voisi lisätä vertailun vuoksi nykyisen hakkuukertymän. 

SET-hankkeen työpajoihin osallistuneiden asiantuntijoiden näkemysten mukaan perinteisten 
biomassan lähteiden kuten puuteollisuuden sivuvirtojen energiakäyttö polttamalla tai kaasut-
tamalla voi osaltaan toimia välivaiheen ratkaisuna uusia polttoon perustumattomia energian-
tuotantoratkaisuja kehittäessä, mutta vasta uudet teknologiat (esim. pyrolyysipohjainen bio-
polttoaine tai synteettinen biokaasu) nostavat bioenergiateknologiaratkaisut ilmastotavoittei-
den vaatimalle tasolle (vrt. hiilineutraalius). Asiantuntijat odottavat, että vuoteen 2030 men-
nessä saadaan useita uusia teknologioita kaupalliseen käyttöön. Jo nyt biopolttoainepohjaiset 
energiaratkaisut toimivat hyvin muiden kausivaihteluille (päivä, vuodenaika, sää,) alttiiden 
energialähteiden säätövoimana, ja uuden sukupolven biopolttoaineiden käyttöönotto laajen-
taa näitä mahdollisuuksia edelleen. 

 

2.4 Linkittyvät teknologiat 

Tulevaisuudessa metsäbiomassan ja sen sivuvirtojen energiakäytön painopiste siirtyy yhä 
enemmän liikennepolttoaineiden ja synteettisen biokaasun jalostukseen. Näiden alojen tek-
nologisen kehityksen ja sen tukemisen tuleekin olla yksi selkeistä painopisteistä, jotta tulevai-
suuden bioenergiasektori pysyy kannattavana. Uudet jalostustekniikat, kuten kaasutus (pyro-
lyysi) tai hydraustekniikat (esim. mäntyöljypohjainen tai sellupohjainen biodiesel) voivat laaja-
mittaisessa käytössä olla kustannustehokkaita. 

Taajama-alueiden kaukolämpöverkkojen osana biomassapohjaisilla polttoaineilla tulee edel-
leen olemaan merkittävä rooli jo tehtyjen investointien vuoksi. Toisaalta uusien bioenergian 
tuotanto- ja jalostusmuotojen kehitys monimuotoistaa käyttökohteita ja raaka-aine soveltuu 
jatkossa useampaan erilaiseen mittakaavaan.  
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Synteettisen biokaasun jalostusta ja käyttöä, sekä biokaasua, maakaasua ja synteettistä yh-
disteleviä hybridijärjestelmiä tukemalla voidaan tulevaisuudessa parantaa kotimaisuusasetta, 
huoltovarmuutta , ja hiilitasetta sekä edistää kuin vientiä. Bioenergiateknologia vientituotteena 

Bioenergiateknologian kehitys nähdään paitsi merkittävänä kotimaisena investointikohteena, 
myös potentiaalisesti merkittävänä viennin alueena. “Metsäbiomassan uudet käyttömuodot” 
ja “jätevirtojen hyödyntäminen” energiantuotannossa sijoittuivat kyselyssä vientipotentiaalil-
taan kärkeen heti “Automatisoidut kysyntäjoustojärjestelmät” jälkeen.  

Asiantuntijakeskusteluissa kävi ilmi, että kehittyvien maiden energiateknologiat perustuvat 
usein perinteisiin biomassapohjaisiin ratkaisuihin, ja näiden järjestelmien modernisointi tarjoaa 
potentiaalisen vientikohteen myös kotimaisille edistyneemmille bioenergiaratkaisuille. Kehitty-
vät ja hiilineutraalit bioenergiateknologiat myös laajentaisivat käyttökohteita teknologiakehi-
tyksen uusimmille alueille (esim. liikenne ja energian varastointi). Suurin vientipotentiaali näh-
tiinkin ennemmin korkean teknologiatason bioenergiaratkaisuissa perinteisten puuperäisen 
biopolttoaineen hyödyntämisen sijaan. 

 

2.5 Biomassapohjaisen energiajärjestelmän haasteita 

Suuria kysymyksiä biomassan energiakäytön tulevaisuudelle ovat biomassan riittävyys, sen 
hiilineutraalius, sekä sen käytön kannattavuus. Lisäksi tarvitaan edelleen teknologista kehi-
tystä, jotta kustannustehokkaiden sekä hiilitaseeltaan kestävien ratkaisujen kehittäminen edis-
tyy.  

Kotimaisten bioperäisten polttoaineiden käytön kasvattaminen liikenteessä aiheuttanee pai-
netta muille käyttökohteille. Mikäli myös kemianteollisuuden puunkäyttö lisääntyy, ja samaan 
aikaan rakennusteollisuus alkaa hyödyntää yhä enemmän puuta, voi metsäbiomassan käyttö 
energiantuotannossa muuttua kannattamattomaksi. Toisaalta uudet syötteet (levät, peltobio-
massa, yhdyskuntajäte) auttavat osaltaan tilannetta. 

Asiantuntijat tunnistavat riskinä myös, että kansainvälisessä poliittisessa keskustelussa met-
säperäistä biopolttoaineita ei välttämättä mielletä hiilineutraaliksi ratkaisuksi, ja metsäbiomas-
san kestävyys onkin hyvin pitkälti riippuvainen metsien käytön kestävyydestä. Toisaalta ener-
giantuotannon perustuessa uusiutuviin raaka-aineisiin, jätteeseen tai teollisuuden sivuvirtoihin 
korvataan helposti uusiutumattomia energialähteitä. 
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3 Biomassapohjaisen energiajärjestelmän toimijat ja oh-
jaus 
 

SET-hankkeen asiantuntijatyöpajassa pohdittiin erityisesti, missä tarkastellun energiasektorin 
toiminta tapahtuu, ja ketkä ovat järjestelmän mahdollisia toimijoita. Lisäksi pohdittiin erilaisia 
ohjauskeinoja, joilla toivottu kehitys voitaisiin saavuttaa. 

 

3.1 Potentiaaliset toimijat 

Asiantuntijoiden mukaan biomassapohjainen energiajärjestelmä perustuu tulevaisuudessakin 
pääosin metsäperäiseen biomassaan, mutta se hyödynnetään entistä tehokkaammin. Tämä 
edellyttää yhä laajempaa liiketoimintaverkostoa, jossa isot yritykset kehitysresursseineen toi-
mivat muutoksen vetureina, ja jossa pienyritysten ja alueellisten toimijoiden verkosto linkittyy 
mukaan raaka-ainehankinnan, jalostuksen sekä jakelun ja käytön kehittämisen toteuttami-
seen. Kuntaulottuvuus ja maaseutualueiden merkitys sekä eri alueiden väliset erot on tärkeää 
huomioida bioenergiaan ja myös muihin ratkaisuihin perustuvia energiateknologioita tarkas-
tellessa.  

Pienyritysten edustajien puheenvuoroissa painottui toimintakentän haastavuus suuryritysten 
sekä epävarman tulevaisuuden lainsäädännön ja ohjauksen välissä. Jotta pienet toimijat ja 
metsänomistajat saataisiin mukaan uuden teknologia-alan kehittämiseen, tulee sääntöjen olla 
kaikille selvät ja samat. Bioenergiasektorilla tulee pyrkiä yhteistyöhön erikokoisten toimijoiden 
ja laajan alihankintaverkoston kanssa, jossa pyritään ottamaan huomioon näiden mahdolli-
suudet yhtäältä tuotekehitykseen ja toisaalta tuotteiden markkinakelpoisiksi ratkaisuiksi saat-
tamiseen.  

Bioenergiasektori näyttää jakautuvan tulevaisuudessa yhä voimakkaammin biomassan perin-
teiseen käyttöön kulutushuippujen aikaisessa lämmöntuotannossa, ja toisaalta uuteen erilais-
ten jalostusasteeltaan korkeampien biopolttoaineiden tuotantoon. Kuitenkin rakennusten 
energiatehokkuuden lisääntyessä, ja kysyntäjousto- ja energianvarastointijärjestelmien kehit-
tyessä kulutushuippuja on mahdollista tasata muilla tavoin, jolloin jälkimmäisen toiminta-alu-
een merkitys kasvaa. Niiden merkitys korostuu varsinkin sitten kun eri sovellukset (esim. syn-
teettisen biokaasun tuotanto ja myöhempi käyttö energiantuotannossa) on paremmin mahdol-
lista sovittaa mukaan dynaamiseen ja älykkääseen energiajärjestelmään. 

Bioenergiasektoria ja varsinkin sen perinteisen sekä uudemman toiminta-alueen eroja tarkas-
tellessa on myös hyvä tiedostaa toiminnan kansainvälinen ulottuvuus ja hintakehityksen mer-
kitys. Asiantuntijoiden mukaan biomassan energiakäyttö suoraan polttamalla lämmöntuotan-
nossa ei todennäköisesti kehity ainakaan kannattavampaan suuntaan. 
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3.2 Käyttökelpoiset ohjauskeinot 

Biopolttoaineiden tuotanto on helppo yhdistää kiertotalousajatteluun sivuainevirtojen tehok-
kaan hyödyntämisen vuoksi. Tämän lisäksi myös yksinkertaiset energiaratkaisut (esim. pelletit 
kaukolämmöntuotannossa) voidaan nähdä kestävinä koska ne korvaavat uusiutumattomia 
luonnonvaroja ja tukevat paikallista energiantuotantoa. Kuitenkin vasta korkeamman jalostus-
asteen teknologiat tulevat merkittäviksi kustannustehokkuutensa, hiilitaseensa ja vientipoten-
tiaalinsa kannalta. Tällä hetkellä puupolttoaineen korkea hinta ja samanaikainen sähkön ja 
päästöoikeuksien alhainen hinta haittaavat tuotekehityksen kannattavuutta, tai asettavat ke-
hittämishaasteen korkeammalle. 

Useilla kaupunkiseuduilla on jo kehityskulkua, jossa lämmön- ja sähköntuotanto on eriyty-
mässä (esim. Helsinki, Oulu). Toisaalta myös uusia yhdistelmälaitosinvestointeja on syntynyt 
(esim. Lahti). Hybridikaasupohjaiset (biokaasu, maakaasu, synteettinen kaasu) yhdistelmälai-
tokset mahdollistavat suuren mittakaavan tehokkuusparannukset, mutta kärsivät tämänhetki-
sestä markkinatilanteesta (mm. sähkön hinta, kivihiilen hinta). Tulevaisuuden ratkaisuina ne 
kuitenkin mahdollistavat uusien korkeamman jalostusasteen biopolttoaineiden laajamittaisen 
ja tehokkaan käytön. Tästä syystä on tärkeää pohtia onko uusien yhdistelmätuotantoteknolo-
gioiden kehitystä syytä tukea jonkinlaisin ohjauskeinoin.  

Ohjauspolitiikan suhteen asiantuntijapaneelin yhtenevä näkemys on, että vanhoja ja perintei-
siä biomassan käyttömuotoja (poltto lämmöksi) ei tule tukea, mutta uusia bioenergiateknolo-
gioita ja niiden käyttöönottoa tulee edistää aktiivisella ohjauksella. Kansallinen energia- ja il-
mastokartta painottaakin tukea eri teknologiademoihin. Ohjauksen jatkuva muuttuminen näh-
dään kuitenkin riskinä toiminnan kehitykselle. Esimerkiksi uusi hallitusohjelma lisää jälleen 
uudenlaisia painopisteitä Kansalliseen energia- ja ilmastotiekarttaan. Vaikka hallitusohjelmat 
vaihtuvat, selkeät reunaehdot ja pitkän tähtäimen linjanvedot koetaankin tärkeinä.  

Yleisesti päästömääräykset bioenergian käytössä edelleen tiukentuvat  ja on epäselvää, 
ovatko tämänhetkiset ilmastotavoitteet Suomessa riittäviä suhteessa Pariisin sopimukseen. 
Metsäpohjaisen biomassan käytössä energiantuotannossa tuleekin varmistaa järjestelmän 
päästöneutraalius tai positiivinen hiilitase. Tämä on mahdollista saavuttaa uusien tuotantome-
netelmien avulla, mutta edellyttää metsien kestävää käyttöä. Asiantuntijoiden mukaan  bio-
massan energiakäytön päästökertoimessa on kuitenkin ehkä laskupaineita, kun paine fossii-
listen polttoaineiden vähentämiseksi kasvaa. Lisäksi eurooppalaisessa ja globaalissa keskus-
telussa suurimmat jännitteet liittyvät peltoperäisen biomassan päästökertoimien uudelleenar-
viointiin, eikä metsäbiomassa ole tässä keskustelussa keskiössä. 

Kotimainen sähkö- ja energiajärjestelmä pitää saada toimimaan siten, että kysyntäjoustolla 
voidaan välttää turhaa polttamista kausivaihteluiden aikana. Akkuteknologian kehittyminen voi 
osaltaan tukea biokaasun käyttöä säätövoimana, mutta energian varastointi synteettistä kaa-
sua tuottamalla avaa edelleen uusia mahdollisuuksia biomassapohjaisen energian hyödyntä-
miselle kotimaisessa energiajärjestelmässä. 
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Bioenergian tuotannon ja käytön verotusta muokkaamalla voidaan edistää myös kansallisia 
omavaraisuus- ja ilmastotavoitteita. Tarvitaan kuitenkin edelleen lisää tietoa biopolttoaineiden 
käytön vaikutuksista liikenteessä (raskas liikenne, merenkulku) sekä biokaasua ja sähköä yh-
distävistä ratkaisuista (hybridiratkaisut esim. liikenteessä; bioenergia yhdistettynä sähkön va-
rastointiin säätövoimana). 

 

4 Yhteenveto: Bioenergian rooli ja merkitys vuonna 2030 
Suomessa  
 

Yleisesti ottaen SET-hankkeen asiantuntijapaneelin mielipiteet ovat hyvin yhteneväistä 
taustoituksen ja kansallisen ilmastostrategian kanssa. Suurimpina haasteina nähdään 
teknologian kustannustehokkuus sekä uusien jalostus- sekä tuotantotekniikoiden 
kehitysmahdollisuudet. Myös epäily metsäpohjaisen energian kestävyydestä ja kestävästä 
hakkuukertymästä, sekä muiden energialähteiden kehityksen aiheuttama paine sähkön ja 
sähkön ja lämmön yhdistelmätuotannolle nähdään haasteina. Kansallinen ilmastostrategia ja 
energia- ja ilmastotiekartta (2014) ennustaa SET-hankkeen asiantuntijoiden tavoin 
voimakasta kasvua biomassan energiakäytössä. Pöyryn (2016) arvion perusteella 
polttoaineiden kokonaiskäyttö Suomessa sähkö- ja lämpösektoreilla vähenee hieman 
vuodesta 2015 vuoteen 2030, mutta painottuu yhä voimakkaammin biomassan 
hyödyntämiseen. 

 

 
Primäärienergian käyttö polttoaineittain sähkön- ja lämmöntuotannossa vuosina 2015 ja 2030 
Kansalliset tavoitteet –skenaariossa (Pöyry 2016). 
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Metsäperäisillä bioenergialla pyritään korvaamaan erityisesti kivihiiltä, mutta myös turvetta 
energian lähteenä. Tämä ennuste kasvattaisi hakkeen osuutta edelleen yli 25 %: iin 
bioenergiatuotannosta vuoteen 2020 mennessä, ja edellyttäisi todennäköisesti 10–20 vuoden 
aikana jonkinasteista turveperäistä energiantuotantoa edelleen, kun nykyistä 
voimalaitoskantaa on käytössä.  

Pöyryn (2016) mallinnuksen mukaan sähkön hinnan nousu tulevaisuudessa (vrt. 2030) tekee 
ainakin kaasua käyttävästä yhteistuotannosta kilpailukykyistä esimerkiksi kivihiileen 
verrattuna, ja siihen mennessä biopohjainen synteettisen kaasun tuotannon kaasuttamalla 
(pyrolyysi) odotetaan kehittyneen kaupallisesti kilpailukykyiselle tasolle. Tämä on linjassa 
SET-hankkeen asiantuntijoiden näkemysten kanssa. 

Teknologisesta kehityksestä huolimatta perinteisen biomassapohjaisen energiantuotannon 
tulevaisuus näyttää epävarmalta. Mikäli tuotannolle jää säätövoiman rooli, sen joustotarve 
edellyttää erilaisia teknologisia investointeja, sillä matalampi kapasiteetti- ja jatkuvuustarve 
mahdollistaa yksinkertaisempia teknologiaratkaisuja. Lisäksi energiantuotannon painotus 
saattaa siirtyä yhdistelmätuotannosta lämmöntuotantoon, sillä kysyntäjoustojärjestelmät ja 
sähkön varastointi sekä muuten tuotetun sähkön alhainen hinta alentavat isojen 
yhdistelmälaitosten kannattavuutta. 

Suomen päämääränä on olla kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville 
liiketoiminnoille, sekä varmistaa että metsät ovat aktiivisessa, kestävässä ja monipuolisessa 
käytössä (Maa- ja metsätalousministeriö 2014). Vaikka hakkuita voitaisiinkin kasvattaa, 
metsäperäisestä biomassasta kilpailee yhä useampi jalostusala, eikä suora käyttö 
lämmöntuotannossa ole pitkällä tähtäimellä perusteltu tapa hyödyntää metsäpohjaista 
biomassaa laajamittaisessa energiantuotannossa. Tulevaisuuden toimia pohtiessa on tärkeää 
edistää eri bioenergiateknologioiden ja biomassalähteiden monipuolista ja tehokasta 
hyödyntämistä alueellisia erityispiirteitä unohtamatta. Ohjaukseen kohdistuvat odotukset 
painottuvat uusien jalostusmenetelmien kehitykseen ja pilotoinnin tukemiseen, eikä niinkään 
perinteisen puubiomassan energiakäytön tukemiseen. 
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