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Miksi päästötön energiatalous?



Maailman päästöt leikattava lähelle nollaa
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Energiantuotannon pitää 
säästää tilaa muille
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Sähkön rooli kasvaa tulevaisuudessa



Sähkö auttaa vähentämään päästöjä

1. parantamalla energiatehokkuutta (esim. 
sähköautot)

2. korvaamalla fossiilisia polttoaineita
• lämmityksessä
• teollisuudessa
• liikenteessä ja työkoneissa

3. yhdistettynä siirtymään kohti päästötöntä 
sähköntuotantoa



Sähkön kulutusta lisääviä tekijöitä

• taantuma vaihtuu uuteen nousuun
• ICT:n käyttö lisääntyy
• kotien varustelutaso kasvaa
• liikenne sähköistyy
• lämpöpumput yleistyvät
• märkätilojen lattialämmitys ja kotien omat 

saunat valtaavat alaa



• suuri kysyntäjoustopotentiaali 
teollisuudessa ja lämmityksessä

• reaaliaikainen sähkön hinnoittelu ja 
älykkäät sähköverkot auttavat 
ohjaamaan kotitalouksien kulutusta

• sähköautojen lataus voi joustaa 
sähkömarkkinoiden mukana

Sähkön käyttö 
muuttuu älykkäämmäksi



Kulutuksen kehitys riippuu valinnoista



Sähköntuottajat povaavat tuotteelleen 
valtavaa kysyntää



Sähkönkulutus voi kasvaa vain vähän –
ja vähemmän vähäpäästöisillä poluilla

IEA 2013 Nordic Energy Technology Perspectives



• öljylämmityksen korvaaminen 
lämpöpumpuilla lisää sähkön kulutusta…

• …mutta sähkölämmityksen korvaaminen 
pumpuilla vähentää sitä

• tietoverkot ja kotien laitteistuminen
vaativat lisää sähköä…

• …mutta energiankäytön tehostamisessa 
iso potentiaali

• sähköautojen yleistyminen kasvattaa 
kulutusta…

• …mutta muutos on hidas ja sähkön tarve 
lähivuosikymmeninä vähäinen

Kulutuksen kasvu ei luonnonlaki



Kasvaako paperiteollisuuden 
kulutus todella?

• strategia 2008: 25,5 TWh
• Lauri Hetemäki 2008: 19 TWh
• Hetemäki 2013: 17–19 TWh
• rakennemuutos jatkuu, biojalostamot 

kompuroivat, sähkönkäytön 
tehostamisessa iso potentiaali

• +7 TWh = 7 Summaa tai 14 Varkauden 
sanomalehtipaperilinjaa



Suomi vs. Ruotsi: sähkönkulutus

95

100

105

110

115

120

125

130

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Tilasto (2000=100)

Ennuste 2012

Ruotsi, tilasto

Ruotsi, NREAP

Strategian 2008 tavoite

Strategian 2008 perusura

Ruotsi on toista maata



Suomi vs. Ruotsi: kotien ja 
maatilojen sähkönkulutus
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Sähkön tarve yhteiskunnallisten
ratkaisujen funktio
• jos annamme sähkön kulutuksen kasvaa 

hallitsemattomasti, se voi kasvaa –
mahdollisesti runsaastikin

• jos satsaamme määrätietoisesti sähkön 
käytön tehostamiseen, kasvu voidaan 
pitää maltillisena – ja kääntää 
tulevaisuudessa laskuunkin

• sähkön tarvetta tulevaisuudessa vähän 
turha ”ennustaa” – se pitää tehdä
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