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IPCC: päästöjen vähentämisellä on kiire

• Pitkällä aikavälillä vaatimuksena voivat olla jopa negatiiviset nettopäästöt (esim. 
Bio+CCS, metsitys jne)



UN/FCCC:n ilmastoneuvottelut

• Doha 12/2012: Kiotolle jatko, vain max. 15 % globaaleista 
päästöistä on mukana. 
– Poissa jo Kiotosta oli USA, Etelä-Korea, muut kehittyvät maat.

– Jatkosta jäivät pois myös Kanada, Venäjä, Japani, Uusi-Seelanti

– EU:lla on jo oma jäsenmaita sitova 20 % vähennysvelvoite.

• UNFCCC:n tavoitteena on saada kattava sopimus 2015 mennessä, 
jossa mukana myös tärkeimmät kehittyvät taloudet. Tavoitteena on 
saada sopimus voimaan 2020.

• Tavoite on erittäin haastava.



EU:n energia- ja ilmastotoimet

• EU aloitti ensimmäisenä hiilidioksidin päästökaupan v. 2005. 
• Perusajatus on mainio: saastuttaja maksaa, ohjaa vähennykset 

kustannustehokkaimpiin toimiin.
• Nyt CO2-hinta on pudonnut niin, että ei ohjausvaikutusta
• Monissa EU-maissa kansallisissa energiatoimissa pääpaino on 

uusiutuvan energian edistämisessä erillisillä tukitoimilla.
• Uusiutuva sähköntuotanto korvaa muuta sähköntuotantoa 

päästökaupan piirissä.
• Tukitoimien tärkeä myönteinen vaikutus on ollut 

tuotantokustannusten voimakas lasku esim. aurinkopaneeleissa.

• Energia-ala on haastava ohjattava, sillä investoinnit ovat käytössä 
jopa 40-60 vuotta



Euroopan (EU-27) sähköntuotanto

• Vuoteen 2020 mennessä Euroopan sähkömarkkinan integraatio on jo 
pitkällä (tavoite oli 2014)
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• Vaihtelevan uusiutuvan tuotannon integrointi on uusi elementti järjestelmässä.

• Eurooppa on kuitenkin riippuvainen fossiilisesta lauhdetuotannosta vielä pitkään

TWh



EU:n päästökaupan hintakehitys 2005-2012

• Nykyhinta ohjaa hiilen käyttöön
• CCS-projektit eivät ole kannattavia edes investointitukien avulla



Sähköntuotantokapasiteetin kehitys vs. huippukulutus 
Suomessa

Lähde: Syri et al. 2012. Energy Strategy Reviews.

TEM 2013



Suomen energiajärjestelmä

• Suomen sähköjärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa jo varsin 
vähäpäästöinen. CO2-ominaispäästöt ovat alle puolet esim. Tanskan ja 
Saksan tasosta.

• Suomi on tällä hetkellä talviaikana liian riippuvainen sähkön tuonnista.

• Toteutuessaan uudet ydinvoimayksiköt vähentävät hiililauhteen tarvetta 
edelleen ja parantavat omavaraisuutta myös huippukulutuksen aikaan.

• Suomen tuulivoimatavoitteet ovat järkevät ja lisäävät uusiutuvaa 
sähköntuotantoa merkittävästi.

• Merkittävä trendi ovat myös modernit kierrätyspolttoainelaitokset, esim. 
Lahti KYVO2 50/90 MWsähkö/lämpö kaasutettu kierrätyspolttoaine.

• Aurinkosähköä olisi järkevintä lisätä kohteisiin, joissa on omaa 
kulutusta samaan aikaan tuotannon kanssa, esim. jäähdytys.



Pohjois-Eurooppaan on tulossa suuri määrä tuulivoimaa, 
joka muuttaa markkinaa

• Wind power in January 2009 (FIN, SWE, DK, Northern Ger)
Targets 2020: FIN 6 TWh, SWE proposal 30 TWh, DK 15-20 TWh, Ger 100 TWh)

%

Rinne S., Syri S. 2013



Yhteenveto

• Neuvottelut globaalista ilmastonmuutoksen hillinnästä ovat  
haastavat.

• EU:n piirissä käydään lähivuosina tärkeää keskustelua Unionin 
omista tavoitteista ja keinoista.

• Päästökaupan asemaa olisi järkevää vahvistaa ja pyrkiä 
laajentamaan myös EU:n ulkopuolelle. Esim. Australia aloitti 
päästökaupan kesällä 2012.

• Päästökauppa tarjoaa tasapuolisen signaalin teknologioiden 
kehittämiseen ja jättää yrityksille valinnanvapautta toimintaan. 
Esimerkiksi maatuulivoima alkaisi nopeasti olla parhailla paikoilla 
kilpailukykyinen ilman tukiakin.

• EU:n sähkömarkkinat integroituvat. Uusiutuvan energian lisääminen 
tulee muuttamaan voimakkaasti pohjoismaisiakin markkinoita.


