Aurinkopol*oaineet tai Suorat Biopol*oaineet

Perustuvat luonnollisen fotosynteesin muokkaukseen (biosolar fuels)
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Ruoka ja rehut
Fossiiliset pol*oaineet ja kemikaalit

1. Vain noin 0.2 % fotosynteesissä sidotusta auringon energiasta on jäljellä puubiomassassa
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2. Metsien käy*ö bioenergiana (pol*aminen tai biopol*oaineiden tuo*o) aiheu*aa negaMivisiä ilmastovaikutuks
- Kestää keskimäärin 40 vuo*a kunnes vapautunut hiili on taas varastoitu uusiin kasvaviin puihin
- Tämä ”payback Mme” vaihtelee runsaasM metsän iästä riippuen
- Puupohjaisilla pol*oaineilla on negaMivinen ilmastovaikutus lyhyellä aikavälillä (muutama vuosikymm

3. Puu paremmin hyödynne*ävissä esim. rakennusmateriaalien tuo*ajana korvaamaan fossiilisten käy*öä

4. Jos käytetään biomassaa pol*oaineiden tuo*oon tulisi keski*yä nopean elinkierron kasveihin ja leviin.
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Euroopan kansallisten Medeakatemioiden verkosto

• Peruste*u 2001 - Tehtävänä tutki*uun Metoon perustuva neuvonanto
polii]sen päätöksenteon tueksi
• Koostuu 24 EU-maan (lisäksi Norja ja Sveitsi) parhaista tutkijoista
• RaporMt käyvät läpi syvällisen vertaisarvioinMprosessin
• Kaikka jäsenakatemiat ovat hyväksyneet julkaistut raporMt
• RaporMt ovat polii]sesM ja kaupallisesM riippuma*omia

Tieteellisen ryhmän puheenjohtajana toimi
Prof. Jaana Bäck Helsingin yliopistosta
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Yhtey*ävä solu toimii
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Tuo*eet eritetään
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Systeemi- ja synteettinen biologia
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Keinotekoinen fotosynteesi

1. Fully manmade systems (solar fuels)
2. Biological systems (biosolar fuels)
3. Hybrid systems
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Prepara;on of big EU projects

. EU project on crop yield improvement is anMcipated to be part of the next (9th)
Framework Program, which will start in 2020. A speciﬁc CoordinaMon and Support AcMon
(CSA) has been lobbed to the work program for the ﬁnal phase (2018 - 2020) of Horizon
2020. Call is likely to open in October 2017.

. Originally a topic ‘Direct Conversion of Solar Energy: Renewables and More’ was put in
with the H2020 FET Flagship consultaMon by Huub de Groot and Francesco Loreto.
“Through LERU we were involved in a round table meeMng in Brussels where member
states shared their support for diﬀerent Flagships. ‘Direct Conversion’ was very well
supported and the topic is included in 2018 Work Programme under ‘Radically new
Energy ProducMon systems’ for the preparatory call.”
The ﬁrst meeMng to discuss the consorMum applicaMon
will be held in Leiden on June 20th 2017

