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Hubbertin piikki

Sheikki Ahmed Zaki Yamani öljykauden loppumisesta: 
”Kivikausi ei loppunut kivien 
loppumiseen”

M. King Hubbert, 
Shellin öljygeologi
1950-l

Ahmed Zaki Yamani
Saudi-Arabian 
öljyministeri 1970-l

Uusiutumattoman energian käyttö ihmiskunnan historiassa
yksikkönä vuosituhannet ennen ja jälkeen nykyhetken 
(Hubbert 1976) 



Globaali energiankulutus 2011
 (OECD/IEA 2013)

• Uusiutuvat 13,3 %: voimakas painotus 
ympäristölaadultaan heikoimpiin ja 
resursseiltaan pienimpiin uusiutuviin 

= 559 EJ

Energiaresurssit
 (YK 2000)

• Uusiutumattomat: 
1.400.000 EJ

• Uusiutuvat: 
144.000.000 EJ/v 
– Bioenergia 0,002 %
– Vesivoima 0,0001 % 

Huom. turve



Käytönaikaisesti päästöttömät 
uusiutuvan primäärienergian lähteet

• Aurinkoenergia
• Tuulivoima
• Aaltovoima
• Merivirtavoima
• Padoton vesivoima
• Vanha padollinen vesivoima
• Padoton vuorivesivoima
• Vanha padollinen vuorovesivoima
• Geoterminen energia 

binääriteknologialla

• Primäärinen vety 
binääriteknologialla

• Gravitaatio
• Maapallon liike-energia
• Taivaankappaleiden liike-

energia
• Fotonivoima
• Aurinkotuulivoima
• Maapallon magneettikenttä

Lampinen A (2009) Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta



Käytönaikaisesti päästöjä aiheuttavat 
uusiutuvan primäärienergian lähteet

• Bioenergia
• Uusi padollinen vesivoima
• Uusi padollinen vuorovesivoima
• Geoterminen energia binääriteknologiaa lukuun 

ottamatta



Suuret kysymykset

• Miten päästöttömät uusiutuvat saadaan 
dominoimaan energiamarkkinoita?

• Mitä sekundäärienergiamuotoja käytetään?
– Miten polttoaineet tehdään?

• Mitä tehdä bioenergialla?



Bioenergian riskit 
• Bioenergia on kokonaisuutena uusiutuvan energian 

muodoista ympäristölaadultaan heikointa 
(”sekundauusiutuva”)

• Osa bioenergiasta ei edes kuulu uusiutuvan energian 
piiriin (metsähävikki)

• Bioenergiamuotojen välillä erittäin suuret erot ekologisten 
ja ympäristönsuojeluvaikutusten suhteen  

• Energiakasvien (sekä ruokakäyttöön soveltuvilla että 
muilla) käytöllä potentiaalisesti suuret riskit: ekologiset 
riskit, päästöriskit, sosiaaliset riskit



• Riskit ovat pienimmillään biojätteitä käytettäessä
• Biojätteitä syntyy joka tapauksessa ja ne on joka 

tapauksessa käsiteltävä
• Niiden merkittävä energiasisältö tulee hyödyntää
• Niiden materiaalikäyttöarvo mm. lannoitteena ja 

maanparannusaineena tulee myös hyödyntää



• Koska kestävän bioenergian resurssit ovat pienet, 
resurssitehokkuus on tärkeää
– Energiatehokkuus

• Elinkaarinäkökulma
• Ympäristövaikutukset primäärinen valintaperuste

– Exergiatehokkuus
• Pelkän lämmön tuotanto millä tahansa polttoaineella on 

resurssin tuhlausta

– Energiajärjestelmänäkökulma
• Keskeytyvien uusiutuvien tukeminen (varaenergialähde)
• Liikennekäyttö



Euroopan komissio ym. (2011)



Polttoaineiden valinta



• UE-vetytalous (teknisesti haasteellinen)
• UE-metaanitalous (teknisesti yksinkertainen)

Lampinen A (2012) Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen



IPCC (2001)



Mikä on valinnoissa tärkeää
• Ympäristövaikutukset koko elinkaaressa



Mikä ei ole valinnoissa tärkeää
• Hinta

– Kun sanotaan, että energian hinnan on oltava kohtuullista, 
tarkoitetaan lähes aina uusiutumatonta energiaa (mutta joskus 
myös uutta padollista vesivoimaa)

– Minkä tahansa energiateknologian hinta on alhainen, kun sitä 
käytetään paljon



• Näkyvyys



Esteitä hyville valinnoille on erittäin paljon
• Ne eivät ole teknisiä eikä luonnontieteellisiä, vaan 

yhteiskuntatieteellisiä
• Esim. 

– Valtio: uusiutumattoman energian tukeminen
– Kuluttajat: energian hankinnassa pidetään venäläisten 

puolta: kotimaista hankitaan vain jos se on paljon 
venäläistä halvempaa 



Kiitos!

”Petollisuuden aikakaudella totuuden kertominen on 
vallankumouksellista.”
- George Orwell

Biokaasu 2/2013
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