
Suomesta ilmastoneutraali 2030-luvulla?

• Päästöoikeuden hinnan nousu työntää fossiilisten 
polttoaineiden ja turpeen käytön marginaaliin sähkön- ja 
kaukolämmön tuotannossa. Tästä syystä päästöt 
kaukolämmön tuotannossa puoliintuvat 2020-luvulla. 

• Lämmön tuotantoon kehitetään ei-polttavia ratkaisuja. 
Metsätalouden sivuvirtoja hyödyntävällä 
energiantuotannolla on edelleen merkittävä rooli.

• Liikenteen sähköistyminen ja bionesteet ajavat alas 
liikenteen päästöjä.

• Päästökauppa ohjaa teollisuutta vähentämään päästöjä 
muun muassa sähköistämisen avulla.

Nopea ilmastoneutraalisuus edellyttää mm. että

• päästökauppa on keskeisin ja nykyistä vahvempi 
ohjauskeino päästökauppasektorilla.

• päästöjen ohjaus päästökauppasektorin ulkopuolella kasvaa 
merkittävästi.

• emme tarvitse uusia tuotantotukia, veroja tai kieltoja.



Kaukolämmön päästöt murto-osaan 2030-luvulla

• Kaukolämmön päästöt vähenevät nopeammin kuin 
kansallinen energia- ja ilmastostrategia olettaa.

• Energiateollisuuden ilmastopolussa energian 
toimitusvarmuus on turvattu sallimalla energiaturpeen 
käyttö. 

• Päästökaupan luoma hintapaine huolehtii, että turvetta ja 
fossiilisia polttoaineita poltetaan vain siellä, missä niiden 
käyttöä ei voida välttää.

Energia-alan ilmastoloikka edellyttää mm. että

• EU:n päästötavoite asetetaan Pariisin sopimuksen 
edellyttämälle tasolle ja että vuosien 2040 ja 2050 
päästökiintiöt määritellään pikaisesti.



Kaukolämmöstä ilmastoneutraalia
• Energiatehokkuus ja kehittyvät kiinteistökohtaiset 

lämmitysratkaisut vähentävät kaukolämmön kysyntää. Toisaalta 
kaupungistuminen kasvattaa kysyntää.

• Kaukolämpöverkkoihin lisätään uusia, ei-polttavia tapoja tuottaa 
energiaa.

• Vahvistuva päästökauppa ohjaa fossiiliset polttoaineet ja turpeen 
toimitusvarmuuspolttoaineiksi. 

• Turpeen toimitusvarmuus edellyttää kotimaisen tuotanto- ja 
toimitusketjun ylläpidon varmistamista. 

Energia-alan ilmastoloikka edellyttää mm. että

• maankäytön ja rakentamisen suunnittelu mahdollistaa 
hukkalämpöjen liittämisen kaukolämpö- ja 
kaukojäähdytysjärjestelmiin.

• yhteiskunta ja yritykset suuntaavat voimavaroja uuteen 
teknologiaan ja sen kehittämiseen.

• lämmitysmarkkinoiden hyvä kehitys jatkuu, eikä sitä jäykistetä 
ylimääräisellä sääntelyllä.
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Puupolttoaineiden käyttö kasvaa merkittävästi: 
2020-luvun haasteena puuenergian hankinta
• Energiateollisuuden ilmastoloikan lähtökohtana on, että metsiä ei 

kaadeta vain energiakäyttöön.

• Puupolttoaineiden käyttö lähes kaksinkertaistuu kaukolämmön 
tuotannossa vuoteen 2030. Syynä on fossiilisten polttoaineiden ja 
turpeen vähentäminen.

• Yhteistuotantolaitosten korvautuminen lämpölaitoksilla laskee 
yhteistuotantosähkön määrän noin puoleen nykyisestä. 

• Kotimainen, metsätalouden ja teollisuuden sivuvirtoihin nojaavan 
puupolttoaineen määrä on riittävä, vaikkakin se edellyttää 
merkittäviä investointeja ja metsienkäytön lisäystä.

• Kotimaista puupolttoainetta ei ole kaikkialla Suomessa saatavilla 
riittävästi ja osa kestävästä polttoaineen hankinnasta perustuu 
tuontiin.

Energia-alan ilmastoloikka edellyttää mm. että

• yhteiskunta varmistaa puuhuollon turvaamisen ja  
metsänhoidollisista hakkuista saatavan pienpuun mobilisoimisen.
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Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon 
käytetyt polttoaineet 

Muut fossiiliset (jäte)
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Huoltovarmuuspolttoaine
(fossiiliset ja turve)


