
Asiakas nousussa – päästöt
laskussa



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 muun muassa, 
että
• päästökauppa on keskeisin ja nykyistä vahvempi ohjauskeino 

päästökauppasektorilla.

• päästöjen ohjaus päästökauppasektorin ulkopuolella kasvaa 
merkittävästi.

• emme tarvitse uusia tuotantotukia, veroja tai kieltoja.
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Markkinavoimat on laitettava toimimaan 
ilmaston ja asiakkaiden hyväksi
Ilmastopolitiikka

• Kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ja ilmastotiedettä tulee 
kunnioittaa.

• EU:n päästötavoitteet tulee asettaa Pariisin sopimuksen 
edellyttämälle tasolle vuosille 2040 ja 2050.

• Päästömarkkinan eli EU:n päästökauppajärjestelmän oltava 
keskeisin ohjauskeinokeino ja päästömarkkinoita tulee 
kehittää.

Asiakkaat

• Markkinat on luotu, jotta asiakkaat saavat kilpailukykyisiä 
tuotteita ja palveluja.

• Asiakkaat voivat tehdä heille tärkeät valinnat itse.

• Energiamarkkinoilla on hyvä perusta, jolta ponnistaa. 
Seuraavaksi on tärkeää toteuttaa älyverkkotyöryhmän 
suositukset ja ET:n aloitteet kaukolämmön ja 
lämmitysmarkkinan kehittämisestä.
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Energiajärjestelmän muutos on 
mahdollisuus
• Energia-ala on muutoksessa, jossa yhtiöt etsivät keinoja 

vähentää ilmastopäästöjä ja kehittävät uusia palveluja 
asiakkaille.

• Kaukolämpö- ja sähköverkot ovat keskeistä 
infrastruktuuria, jonka päälle ja varaan muutos rakentuu.

• Digitaalisuus (mittarointi, datankäsittely ja 
palvelukehitys) ja uudet tavat tuottaa energiaa luovat 
uusia mahdollisuuksia integroida sähkön, lämmityksen, 
jäähdytyksen ja liikenteen energiavirtoja.

• Kyse ei ole vain teknologiasta, vaan eri osapuolten 
välisestä uudenlaisesta yhteistyöstä ja 
sopimusrakenteista.

ET:n viesti päättäjille
– Yhteiskunnan niukat muutosresurssit tulee ohjata 

näiden uusien ratkaisujen kehittämiseen, kokeiluun 
ja käyttöönottoon.
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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 muun muassa, että
• EU:n päästötavoite asetetaan Pariisin sopimuksen 

edellyttämälle tasolle ja että vuosien 2040 ja 2050 
päästökiintiöt määritellään pikaisesti.
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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 muun muassa, 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 muun muassa, että
• yhteiskunta varmistaa puuhuollon turvaamisen ja  

metsänhoidollisista hakkuista saatavan pienpuun mobilisoimisen.
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Energiapolitiikka ei saa 
mennä metsään
Nykyinen metsäenergian käyttö on kiertotaloutta ja 
varsin kestävää ja ilmastoystävällistä

– Metsäteollisuuden sivutuotteet (kuori, puru, 
bioliemet)

– Hakkuutähteet (oksat, latvukset, pienpuu)
– Metsänhoidollisten hakkuiden pienpuu
– Kierrätetty puu

• Sivujakeita tarjolla jatkossa enemmän, kun metsät 
kasvavat ja puun käyttö metsäteollisuuden tuotteiksi 
kasvaa

• Ohjauksen pitää olla sellaista, että metsää ei 
jatkossakaan kaadeta energiaksi.
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Energiaturpeen käytön täyskielto ohjaisi 
monenlaisten ongelmien äärelle

• Turpeen käyttö on puolittunut lyhyessä ajassa ja alenee 
päästöoikeuden puristamana tekniseen minimiin. 

• Turpeen hallitsematon alasajo aiheuttaisi lisäongelmia:
– Puupolttoaineiden alueellinen saatavuus muodostuisi 

entistä isommaksi ongelmaksi. 
– Tuonnilla pyrittäisiin ratkomaan ongelmaa, mutta 

Itämeren alue on jo lähes täyskäytössä. 
– Jos kotimaista pienpuuta ei saataisi mobilisoitua 

riittävästi, jäljellä oleva mahdollisuus on ainespuu.
– Paine käyttää kantoja kasvaisi.
– Yhteistuotantosähkö alenisi entisestään: yli puolittuisi. 
– Yleisesti kehitysresursseja joudutaan käyttämään 

erityisesti energian toimitusvarmuusongelman 
ratkaisemiseen.
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Tilanne 2030: Puupolttoaineiden alueelliset taseet 
(Mm3) nykyisellä hakkuutasolla (”65 Mm3”), jos 
jouduttaisiin korvaamaan sekä kivihiili että turve.



Järjestöt:
Energiaturve vähenee markkinaehtoisesti
• Päästöt ovat vähentyneet ja vähenevät. Puunkäyttö on 

kasvamassa kivihiilestä luopumisen myötä.

• Kehityspanokset on ohjattava uusien teknologioiden 
käyttöönottoon eikä polttoainekieltojen aiheuttaman 
huoltovarmuusongelman ratkaisemiseen.

• Voimistuvan päästökaupan myötä turve ohjautuu joka 
tapauksessa toimitusvarmuuspolttoaineeksi. 

• Energiaturpeen käytön kieltäminen ja sen nopeutettu alasajo 
johtaisi voimakkaaseen puun lisäkysyntään ja merkittävään 
puuenergian tuontiin. 

• Metsäteollisuuden investointeja ei pidä vaarantaa kieltojen 
aiheuttamalla epävarmuudella ainespuuhankintaan.

• Politiikalla on varmistettava, että kasvu- ja ympäristöturve 
yhdessä uusien turvetuotteiden kanssa ehtii tuottamaan uutta 
aluetaloutta poistuvan energiaturpeen tilalle.
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Suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan 
sähköntuotannon päästöistä kotimaassa
• Sähköntuotannosta 80 % hiilineutraalia 2017

• Uudet investoinnit kohdistuvat päästöttömään 
tuotantoon

• Tuotantoa ja tarjontaa tulee juuri niin paljon kun on 
kysyntää

ET:n viesti päättäjille
• Päättäjien tulee tehdä Suomesta kiinnostava 

investointiympäristö sähköntuottajille, jotta 
investointeja tehdään Suomeen eikä vain naapureihin. 

• Suomi on osa yhteistä sähkö ja polttoainemarkkinaa 
sekä yhteistä EU:n sisämarkkinaa.

• Emme halua tuotantotukia, vaan paremman 
toimintaympäristön: verot, luvat, kunnioitusta 
tehdyille investoinneille.
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Tulevaisuudenkuva, jota kannattaa 
tukea: Asiakas nousussa – päästöt 
laskussa

• Palvelullistuminen
• Kysyntäjousto ja varastot
• Järjestelmien integraatio
• Joustava, uusiutuva ja hiilineutraali 

tuotanto
• Sähköistyvä Suomi
• Kilpailukykyinen toimintaympäristö 

yrityksille ja ihmisille
• Tehtyjä ja uusia investointeja 

kunnioittava ilmapiiri

Asiakas nousussa –
päästöt laskussa



Tausta ja lähteet

Edellä esitetyt arviot perustuvat Energiateollisuuden 
asiantuntijatyöhön ja -näkemykseen. 

Arvioita on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä 
Energiateollisuuden jäsenten kanssa ja työssä on 
hyödynnetty energiayritysten näkemyksiä 
tulevaisuudesta ja investoinneista.

Keskeiset julkiset lähteet
• Anttila et al. 2018. Regional balance of forest chip supply and demand in Finland in 2030
• Bioenergy Europe. Statistical report 2018.
• Carbon Pulse. 2018. EUA Price Poll ja muut analyytikkojen päästöoikeusmarkkina-analyysit.
• Energiateollisuus ry. Kaukolämpötilastot 2005-2017.
• I4CE. 2017. EU ETS: last call before the doors close on the negotiations for the post-2020 

reform.
• I4CE. 2018. Mind the gap: Aligning the 2030 EU climate and energy policy framework to meet 

long-term climate goals. 
• Luke. Puun energiakäyttö 2017.
• McKinsey. 2018. Decarbonisation pathways.
• MMM. 2015. Kansallinen metsästrategia 2025.
• Pöyry. 2017. Kivihiilen  käytön kieltämisen vaikutusten arviointi.
• Pöyry. 2017. Metsäbiomassan kustannustehokas käyttö.
• Pöyry. 2018. Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030.
• Pöyry. 2015. Biotalousinvestointien puuraaka-ainehuollon varmistaminen.
• Pöyry. 2018. Älykäs kaupunkienergia.
• TEM. 2017. Taustaraportti kansalliselle energia- ja ilmastostrategialle vuoteen 2030.
• Tilastokeskus. Energia 2017 -taulukkopalvelu.
• Tilastokeskus. 2018. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2017
• Valor Partners Oy. 2016. Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä.
• VTT. 2015. Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä.
• YM. 2017. Julkisten että yksityisten asuin- ja kaupallisten rakennusten perusparantamista 

koskeva pitkän aikavälin strategia.
• ÅF 2018. Kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristö ja käyttöarviot 2030 saakka.
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