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Vuonna 2012 IPCC aloitti kokoamaan pitkän ajan energia- ja talouskenaarioita 

tietokantaan, heidän viidennettä arviointiraporttia varten (AR5). Skenaarioiden 

kokoamisen tarkoituksena oli auttaa IPCC:tä ymmärtämään paremmin, kuinka eri keinot 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaikuttavat tulevaisuuden energiajärjestelmiin. 

Skenaarioita koottiin yhteensä 1184 kappaletta, koostuen 31 mallista. IPCC:n kokoamaa 

skenaariotietokantaa käytetään tässä työssä päätutkimustyökaluna ja tietokannasta 

valitaan seitsemän skenaariota, jotka ovat työn päätutkimuskohteina. 

Tämän työn päätavoite on esittää ja arvioida seitsemää eri tulevaisuuden globaalia 

skenaariota energiajärjestelmistä. Työn tarkoitusta ei pidä sekoittaa yritykseen ennustaa, 

kuinka tulevaisuuden energiajärjestelmät tulevat kehittymään. Energiajärjestelmän 

tulevaisuuden kehittyminen on paljon monimutkaisempi asia ennustaa, kun tiettyjen 

skenaarioiden esittäminen ja niiden tulosten arvioiminen 

Työn päätavoite, eli seitsemän eri skenaarion energiajärjestelmän esittäminen ja tulosten 

arvioiminen saavutettiin. Työn päätutkimustyökaluna toiminut IPCC:n AR5-tietokanta 

tuotti asianmukaisia tuloksia. Tietokanta oli myös helppokäyttöinen, ilmainen ja kattoi 

laajasti eri malleja sekä skenaarioita. 

 



SISÄLLYSLUETTELO 

Tiivistelmä       

Sisällysluettelo 

Tiivistelmä 2 

Sisällysluettelo 3 

Lyhenneluettelo 5 

1 Johdanto 7 

2 Yleiskatsaus malleihin ja skenaarioihin 8 
2.1 Malli .......................................................................................................... 8 
2.2 Skenaario ................................................................................................... 9 

3 Energiäjärjestelmät ja niihin vaikuttavat muutostekijät 12 

3.1 Energiajärjestelmien muutostekijät ......................................................... 13 
3.1.1 Väestön-, talouden ja energiatarpeen kasvu ................................ 14 

3.1.2 Fossiilisten polttoaineiden rajallisuus ......................................... 15 
3.1.3 Energiavarojen ja –turvallisuuden kasvu .................................... 15 
3.1.4 Ilmastonmuutos ........................................................................... 16 

3.1.5 Teknologian kehitys .................................................................... 18 

4 IPCC:N AR5 tietokanta 19 

5 AMPERE tutkimusprojekti 22 

6 Skenaarioiden tarkastelu aihealueittain 25 
6.1 Väestön kehitys ....................................................................................... 25 
6.2 Talouden kehitys ..................................................................................... 26 

6.3 Energiantuotanto ..................................................................................... 26 
6.4 Energiaintensiteetti .................................................................................. 27 

6.5 Energiantuotanto energialähteittäin ......................................................... 29 
6.5.1 450-HST- ja 450-LST-skenaario ................................................ 29 
6.5.2 450-OPT-skenaario ..................................................................... 30 
6.5.3 550-HST- ja 550-LST-skenaario ................................................ 31 

6.5.4 550-OPT-skenaario ..................................................................... 32 
6.5.5 450- ja 550-tason skenaarioiden erot .......................................... 32 
6.5.6 Baseline-skenaario ...................................................................... 33 

6.6 Hiilidioksidin talteenotto ......................................................................... 33 
6.7 Hiilidioksidipäästöt ja -pitoisuudet ......................................................... 34 
6.8 Energiajärjestelmien hintatasot ............................................................... 34 
6.9 Yhteenveto ja johtopäätökset skenaarioista ............................................ 37 

7 Jatkotutkimusmahdollisuudet 39 

8 Yhteenveto 40 



Lähdeluettelo  

Liite 1.  Luvun 6 skenaariotarkasteluiden kuvat  

Liite 2. IPCC:n AR5-tietokannan www-osoite  

Liite 3. Maajaot  
RC5 ja kuva 3.2 
Kuva 3.3 



LYHENNELUETTELO 
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AFOLU agriculture, forestry and other land use; maa-, metsätalous ja muu 

maankäyttö 

AMPERE Assessment of Climate Change Mitigation Pathways and Evaluation of the 

Robustness of Mitigations Cost Estimates 

AR Assesment Report, arviointiraportti  
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BKT bruttokansantuotto 
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CIS Commonwealth of Independent States, Itsenäisten valtioiden yhteisö 

CO2 carbon dioxide, hiilidioksidi 
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WITCH The World Induced Technical Change Hybrid  

WP Work packages, työpaketti
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1 JOHDANTO 

Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) on kansainvälinen elin, jonka on 

perustanut Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma ja Maailman ilmatieteen 

järjestö vuonna 1988. IPCC:n tehtävä on maailmanlaajuisesti arvioida ja tarkastaa 

tieteellisiä, teknillisiä ja sosiaalis-taloudellisia julkaisuja ilmastonmuutoksesta. IPCC on 

koonnut vuoteen 2017 mennessä viisi eri arviointiraporttia (AR), joissa se käsittelee ja 

arvioi uusinta informaatiota ilmastonmuutoksesta. IPCC on voittanut Nobelin 

rauhanpalkinnon neljännestä arviointiraportista (AR4) vuonna 2007. Uusin 

arviointiraportti on viides (AR5), joka on julkaistu vuonna 2014. (IPCC 2017a)  

Vuonna 2012 IPCC aloitti kokoamaan pitkän ajan energia- ja talouskenaarioita 

tietokantaan, heidän viidennettä arviointiraporttia varten. Skenaarioiden kokoamisen 

tarkoituksena oli auttaa IPCC:tä ymmärtämään paremmin, kuinka eri keinot 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vaikuttavat tulevaisuuden energiajärjestelmiin. 

Skenaarioita koottiin yhteensä 1184 kappaletta, koostuen 31 mallista. (IAMC 2012, s.1). 

IPCC:n kokoamaa skenaariotietokantaa käytetään tässä työssä päätutkimustyökaluna ja 

tietokannasta valitaan seitsemän skenaariota, jotka ovat työn päätutkimuskohteina. 

Tämän työn päätavoite on esittää ja arvioida seitsemää eri tulevaisuuden globaalia 

skenaariota energiajärjestelmistä. Työn tarkoitusta ei pidä sekoittaa yritykseen ennustaa, 

kuinka tulevaisuuden energiajärjestelmät tulevat kehittymään. Energiajärjestelmän 

tulevaisuuden kehittyminen on paljon monimutkaisempi asia ennustaa, kun tiettyjen 

skenaarioiden esittäminen ja niiden tulosten arvioiminen.  

Ennen kuin skenaarioiden tutkiminen aloitetaan, niin työssä määritellään käytettävät 

termit. Työn toisessa luvussa määritellään, mitä termit malli ja skenaario tarkoittavat, sillä 

niiden ymmärtäminen on työn päätavoitteelle oleellista. Kolmannessa luvussa 

keskitytään, mitä energiajärjestelmät sisältävät ja mitkä asiat vaikuttavat niiden 

muutoksiin. Neljännessä luvussa esitellään tarkemmin IPCC:n AR5-tietokanta, jonka 

jälkeen luvut viisi ja kuusi keskittyvät tutkittaviin skenaarioihin. Työn lopussa esitetään 

jatkotutkimusmahdollisuudet ja yhteenveto.  
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2 YLEISKATSAUS MALLEIHIN JA SKENAARIOIHIN 

Tietokonepohjaiset mallit ja niistä luodut skenaariot ovat suuressa roolissa tässä työssä, 

joten niiden määrittäminen lukijalle on tärkeää. Ensiksi määritellään termi malli ja siitä 

johdannainen termi matemaattinen malli, josta esitetään esimerkki. Tämän jälkeen 

määritellään termi skenaario ja niiden käytöstä esitetään esimerkki.  

2.1 Malli 

IPCC määrittää viidennessä arviointiraportissaan mallin rakenteellisena imitaationa 

systeemin ominaisuuksista ja mekanismeista jäljittelemään systeemin ulkomuotoa tai 

toimintaa (Allwood et al. 2014, s.1267). Karkeasti määriteltynä malli on yksinkertainen 

versio jostakin todellisesta. Sana mallintaminen tuleekin latinankielisestä sanasta 

modellus, joka tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä todellisuudesta. (Schichl 2004, s.25,28)  

Yksinkertainen esimerkki mallista on kartta. Kartassa luodaan rakenteellinen imitaatio 

maastosta, joka pyrkii kuvaamaan maaston, eli todellisuuden, ominaisuuksia ja 

ulkomuotoja pelkistettynä. Tässä työssä pääosassa ovat kuitenkin matemaattiset mallit.  

Matemaattisissa malleissa todellisuutta kuvataan ja analysoidaan mahdollisimman 

tarkasti matematiikan teorioiden ja algoritmien avulla. Teorioiden ja algoritmien etuna 

on, että tutkittavaa ilmiötä tai systeemiä ei tarvitse empiirisesti havainnoida ja mitata, 

vaan sen voi esittää pelkän matematiikan avulla. Tämä taas säästää tutkijoilta aikaa, rahaa 

ja tiloja. (Schichl 2004, s.29-30) 

Ensimmäisen tietokoneen tultua 1945 matemaattisilla malleilla pystyi ensimmäistä kertaa 

mallintamaan ja ratkaisemaan laajoja käytännöllisiä ongelmia. Viime vuosien kehitys 

tietokoneiden muistissa ja nopeudessa on edesauttanut, että entistä kompleksisempia 

ilmiöitä, kuten ilmastoa, pystytään mallintamaan aina vain tarkemmin. Tietokoneiden 

kehityksen ansiosta kiinnostus mallintamista kohtaan on kasvanut sitä myötä myös 

teollisuudessa. (Schichl 2004, s.30) 

Matemaattiset mallit koostuvat yleistettynä kolmesta konseptista: muuttujat, relaatiot ja 

data. Muuttujat edustavat mallin muuttuvaa tai tuntematonta osaa. Relaatiot ovat 

vuorovaikutussuhteita, jotka yhdistävät mallin eri osia yhteen. Relaatiot ovat yleensä 
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koodia ja yhtälöitä. Data on kaikki tarvittavat alkusyötteet (numerot) täsmentämään 

mallia. (Schichl 2004, s.30)  

Kuvassa 2.1 esitetään matemaattinen malli, joka kuvaa kuinka vesi virtaa tietyllä 

alkunopeudella suorakulmaisen systeemin läpi vasemmalta oikealle. Kuvasta 2.1 

nähdään, kuinka matemaattisella mallilla pystytään jäljitellä haluttu tilanne vain 

tietokoneen ja matemaattisten algoritmien avulla. Koetta ei siis tarvitse empiirisesti 

testata, mikä säästää aiemmin mainitusti aikaa, rahaa ja tiloja. 

 

Kuva 2.1. Comsol Multiphysics ohjelmalla luotu matemaattinen malli veden virtauksesta 

suorakulmion muotoisessa systeemissä. Punaiset viivat kuvaat virtausviivoja ja suorakulmion 

keskellä oleva esine palloa. 

2.2 Skenaario 

Skenaariolle ei ole kollektiivista määritelmää vaan se määritellään tapauskohtaisesti eri 

julkaisuissa. Toisissa julkaisuissa skenaario määritellään tarkasti, kun taas toiset jättävät 

termille enemmän omaa tulkintaa. Joissakin julkaisuissa se jätetään määrittelemättä 
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kokonaan. (Parson et al. 2007, s.13) Yleisesti ottaen, kun skenaariota märitellään, niin se 

liitetään mahdollisen tulevaisuudenkuvan kertomiseen. 

Skenaariota ei pidä sekoittaa ennustukseen tai enteeseen. Ennustuksella ja enteellä on 

vahvempi konnotaatio, että niiden kuvaama asia tulee tapahtumaan kuin skenaariolla. 

Yksi skenaario pyrkii ennemminkin kertomaan vain yhden mahdollisen 

tulevaisuudenkuvan. (Parson et al. 2007, s.16)  

Tässä työssä skenaariolle käytetään Nakicenovic et al. luomaa määritelmää. Skenaario on 

siis mahdollinen tulevaisuudenkuva, joka perustuu johdonmukaisiin ja toistettavissa 

oleviin oletuksiin tärkeistä relaatioista ja muutostekijöistä. Nämä relaatiot ja 

muutostekijät johdetaan käyttäen hyväksi historian ja nykyhetken ymmärrystä. Useimmat 

skenaariot muodostetaan matemaattisten mallien avulla. (Nakicenovic et al 1998, s.7) 

Kuvassa 2.5 esitetään yksinkertainen esimerkki skenaarioiden käytöstä ryhmissä. 

Kuvassa 2.5 on neljä skenaariota, jotka kaikki alkavat nykyhetkestä, samoista 

lähtökohdista. Ajan edetessä skenaariot kuitenkin erkanevat toisistaan kuvaamaan omia, 

toisistaan poikkeavia potentiaalisia tulevaisuudenkuvia. Tämä erkaantuminen johtuu 

skenaarioille tehdyistä eri oletuksista relaatioille ja muutostekijöille.  

Nykyhetki Vuosi 2050  

Kuva 2.2. Neljä eri skenaariota, jotka lähtevät samoista nykyhetken olosuhteista. Ajan kuluessa 

skenaariot erkanevat toisistaan kuvaamaan omia potentiaalisia tulevaisuudenkuvia. Neliöt 

kuvaavat olosuhteiden spektriä, joissa on x- ja y-akselit jakamaan sitä eri osiin. 

 

Jos kuvan 2.5 skenaariot kuvaisivat maailman suhtautumista ilmastonmuutoksen 

lieventämiseen, niin kuvan neliöiden y-akseli voisi olla globaalisuus vs. paikallisuus ja x-
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akseli ennakoiva vs. reagoiva. Tällöin punainen skenaario olettaisi, että maailman 

suhtautuminen ilmastonmuutoksen lieventämiseen olisi vuonna 2050 entistä 

ennakoivampaa ja paikallisempaa. Oranssi skenaario taas olettaisi maailman olevan 

reagoivampi ja globaalimpi ilmastonmuutoksen lieventämiseen vuonna 2050. 

Skenaarioita käytetään yleensä kuvan 2.5 mukaisesti ryhmissä, kun niillä halutaan 

vaikuttaa päätöksentekoon. Skenaarioryhmien käytön hyötynä on monen eri 

tulevaisuudenkuvan luominen samoista lähtökohdista, mutta eri oletuksilla. (Parson et al 

2007, s.16) Tällä tavalla voidaan arvioida, kuinka eri oletukset vaikuttivat lopputuloksiin. 
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3 ENERGIÄJÄRJESTELMÄT JA NIIHIN VAIKUTTAVAT 

MUUTOSTEKIJÄT 

Energiajärjestelmälle käytetään tässä työssä IPCC:n viidennen arviointiraportin 

määritelmää. Energiajärjestelmä on systeemi, joka kattaa kaikki energiantuotannon, -

muuntamisen, -jakelun ja -loppukäytön sekä niiden osa-alueet (Allwood et al. 2014, 

s.1261). Energiajärjestelmästä on skemaattinen esitys kuvassa 3.1. Kuvassa 3.1 nähdään 

kattavasti, kuinka energia on eri energialähteissä primäärienergiana ja kuinka se kulkee 

eri vaiheiden (kuljetuksen, muuntamisen, varastoinnin ja jakelun) kautta loppukäyttäjälle. 

 

Kuva 3.1. IPCC AR5 kolmannen työryhmän luvussa 7.1 esittämä skemaattinen kuva 

energiajärjestelmästä ja energiantuotannon eri kulkuvaiheista. Energiantuotantosektori on 

vaaleansinisellä pohjalla merkattu erikseen energiajärjestelmästä. Lyhenne AFOLU eli 

agriculture, forestry and other land use tarkoittaa maa-, metsätalous ja muuta maankäyttöä. 

(Bruckner et al. 2014, s.519) 
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Kuva 3.1 jakaa energiajärjestelmissä käytettävän energian kolmeen eri olomuotoon, jotka 

ovat primäärienergia (primary energy), sekundäärienergia (secondary energy) ja 

loppuenergia (final energy). Näiden termien määritelmät löytyvät taulukosta 3.1  

Taulukko 3.1.  IPCC:n viidennen arviointiraportin määritelmät termeille primääri-, sekundaari- 

ja loppuenergia (Allwood et al. 2014, s.1261). 

Primäärienergia Sekundäärienergia Loppuenergia 

Termi kuvaamaan luonnon 

energialähteitä, kuten 

kivihiiltä, raakaöljyä, uraania 

ja tuulta. On määritelty myös 

energiana, joka ei ole ollut 

ihmistoiminnan käsittelyssä. 

On energia, joka on 

primäärienergiasta 

muunnettu, rikastettu tai 

puhdistettu ihmistoiminnan 

avulla. Esimerkiksi 

voimalaitoksessa hiili 

muutettu sähköksi tai 

lämmöksi. 

Primääri- tai 

sekundäärienergiaa, joka on 

tuotu käyttäjälle 

käytettäväksi. Esimerkiksi 

voimalaitoksessa tuotettu 

sähkö kuljetettuna 

sähköverkkoa pitkin seinän 

pistorasiaan. 

 

Energialähteet voidaan jakaa uusiutuviin, fossiilisiin ja ydinvoimaan. Uusiutuvat 

energialähteet ovat energialähteitä, jotka uusiutuvat luonnollisten prosessien kautta yhtä 

nopeasti tai nopeammin kuin niitä käytetään. Näitä ovat bioenergia, aurinkoenergia, 

vesivoima, maalämpö ja tuulienergia. Fossiiliset polttoaineet ovat hiilipohjaisia 

polttoaineita, joita saadaan fossiilistuneista hiilivety kerrostumista. Fossiiliset 

polttoaineet eivät uusiudu tai uusiutuvat hitaasti. (Allwood et al. 2014, s.1261-1262). 

Tässä työssä termit primäärienergian tuotanto tai energiantuotanto tarkoittavat 

englanninkielistä termiä Total Primary Energy Supply (TPES). Tämä tehdään sen takia, 

koska TPES:lle ei ole vakiintunutta suomennosta.   

3.1 Energiajärjestelmien muutostekijät 

Globaali energiajärjestelmä on haasteiden edessä. Nakicenovic et al. esittävät 

tulevaisuuden globaalin energiajärjestelmän muutostekijöiksi seuraavat ilmiöt:  

• Väestön-, talouden ja energiatarpeen kasvu maailmassa. 

• Fossiilisten polttoaineiden rajallisuus. 

• Energiavarojen ja –turvallisuuden kasvu. 

• Ympäristövaikutukset. 

• Energiatehokkuuden ja teknologian kehitys. (Nakicenovic et al 1998, s.23) 
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Nakicenovic et al. esittivät kyseiset muutostekijät noin 20-vuotta sitten. Vuonna 2009 

Savolainen et al. esittivät Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tuottamassa Energy 

Visions 2050 kirjassa samat muutostekijät (Savolainen et al. 2009, s.15). Tästä voidaan 

päätellä, että energiajärjestelmien muutostekijöiden vaikutus on pitkäaikaista sekä niiden 

aiheuttamat ongelmat vaikeasti ratkeavia. 

3.1.1 Väestön-, talouden ja energiatarpeen kasvu 

Kuva 3.2 esittää maailman väestönkasvun 1850-luvulta lähtien, alueittain jaoteltuna 

(Blanco et. al 2014, s.368). Kuvasta 3.2 nähdään, kuinka maailman väestö on yli 

kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana, ja kuinka sen kasvuvauhti on ollut 1950-

luvulta saakka yli prosentin vuodessa. Aluekohtaisesti Aasiassa ja Afrikassa väestön 

kasvu on ollut muihin maanosiin verrattuna paljon suurempaa.    

 

Kuva 3.2. IPCC AR5 kolmannen työryhmän luvussa 5.3.2 esittämä kuva Maan väestön kasvusta 

alueittain jaoteltuna. Oikeanpuoleinen y-akseli kuvaa väestön määrä miljardeina ja 

vasemmanpuoleinen prosentuaalista kasvuvauhtia. (Blanco et. al 2014, s.368) 

Kuvan 3.2 esittämä viime 50 vuoden aikainen väestönkasvu on sijoittunut etenkin 

kaupunkeihin. Kaupungeissa asuukin nykyisin yli 80 % teollisuusmaiden väestöistä ja 

monissa kehittyvissä maissa kaupungistuminen alkaa olla samalla tasolla. Väestön kasvu 

ja kaupungistuminen tarkoittavat energiatarpeen kasvua, sillä energian kulutus asukasta 

kohti on kaupungeissa kansallisia keskiarvoja suurempaa. (Savolainen et al. 2009, s.28-

29)   
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3.1.2 Fossiilisten polttoaineiden rajallisuus 

Fossiilisille polttoaineille pitää löytää korvaajia. Fossiiliset polttoaineet ovat rajallisia 

sekä niiden käyttö on suurin syypää ihmistoiminnasta johtuvalle ilmastonmuutokselle 

(Forster et. al. 2007, s.137). Kuvassa 3.3 esitetään BP:n vuoden 2016 energiaraportin 

arvio fossiilisten polttoaineiden reservien ja tuotannon suhteesta. Reservillä tarkoitetaan 

määrää, joka voidaan nykyteknologialla taloudellisesti tuottaa (Ruska et. al. 2012, s.13). 

 

Kuva 3.3. BP:n Statistical Review of World Energy 2016 raportin esittämä arvio eri alueiden 

fossiilisten polttoaineiden reservien ja tuotantojen suhteista. Y-akselin suureena on vuosi. (BP 

2016, s.43) 

BP:n mukaan maailmassa on hiilireservejä jäljellä nykyisellä tuotannolla vähän yli 100 

vuotta ja öljyä sekä maakaasua noin 50 vuotta. (BP 2016, s.43). Fossiilireservien suuruus 

on kuitenkin aina arvio. Reservien todellisen määrän tietäminen on hankalaa, sillä laajoja 

maa- ja merialueita ei ole vielä tutkittu tarkasti, eikä varantojen teknillisesti ja 

taloudellisesti hyödynnettävää osuutta ole helppo arvioida (Ruska et. al. 2012, s.13).  

3.1.3 Energiavarojen ja –turvallisuuden kasvu 

Öljy- ja maakaasuvarat, joilla tuotetaan yli puolet maailman energiasta, ovat keskittyneet 

Maassa vain tietyille alueille. Suurimmat öljy- ja maakaasuvarat ovat Lähi-idässä. 

Venäjällä ja Keski-Aasiassa on myös suuria esiintymisiä. Muut maanosat ovatkin 

riippuvaisia näiden maiden vientiöljystä ja – maakaasusta.  Tämä tarkoittaa, että moni 
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maa on riippuvainen tuontienergiasta, mikä voi aiheuttaa kiistoja maiden välille. 

(Savolainen et at. 2009, s.26)  

Toisin kun fossiiliset polttoaineet, uusiutuvat energialähteet ovat jakautuneet maailmassa 

paljon tasaisemmin. Etenkin aurinkoenergia ja tuulivoima, joita pystytään tuottamaan 

jokaisessa maanosassa, sekä niiden tuotantopotentiaali on suuri. Vuori et al. arvioi 

tuulivoiman vuotuiseksi potentiaaliksi 3600 EJ, kun taas aurinkoenergiaa tulee Maahan 

keskimäärin 81 EJ, joka sekunti. Kun tuotantopotentiaaleja vertaa Suomen vuoden 2016 

kokonaisenergiankulutukseen, joka oli 13,4 EJ, niin voi käsittää kuinka suurista 

tuotantopotentiaaleista on kyse. Uusiutuvien suuressa tuotantopotentiaalien 

teknistaloudellisessa hyödyksikäytössä on kuitenkin vielä vaikeuksia. (Vuori et al. 2009, 

s.244–249; SVT 2017) 

3.1.4 Ilmastonmuutos 

Ihminen vaikuttaa ilmastoon kasvavilla kasvihuonekaasupäästöillä. Kasvihuonekaasut 

(Greenhouse gases, GHG) ovat ilmakehässä olevia kaasuja, jotka lämmittävät ilmastoa 

estämällä lämpösäteilyn pääsyä Maasta takaisin avaruuteen. Ihmistoiminnasta johtuvat 

kasvihuonekaasut ovat suurimmaksi osaksi kolmea kasvihuonekaasua: hiilidioksidia 

(CO2), metaania (CH4) ja typpioksiduulia (N2O). Ihmistoiminnan vaikutus 

kasvihuonekaasujen määrän kasvuun ilmakehässä on ollut suuri ja alkanut teollistumisen 

aikoihin 1750-luvulta, kuten kuva 3.4 esittää. (Forster et. al. 2007, s.137) 
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Kuva 3.4. IPCC AR4 ensimmäisen työryhmän luvussa 2.1 esittämä kuvaaja hiilidioksidin (CO2), 

metaanin (CH4) ja typpioksidin (N2O) pitoisuuksien kehittymisestä ilmakehässä vuosina 0-2000. 

Y-akseleiden yksiköt kuvaavat kasvihuonekaasujen molekyylien määrää miljoonaa (ppm) tai 

miljardia (ppb) ilmamolekyyli kohti. (Forster et. al. 2007, s.137) 

Ilmastonmuutoksella on suuret vaikutukset Maahan ja se kannattaa ottaa tosissaan. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa suoranaisesti etenkin Maan lämpötilaan, sademääriin ja 

merenpinnan korkeuteen. Nämä taas vaikuttavat muun muassa negatiivisesti 

maatalouteen, rannikkoalueisiin (kuten saarivaltioihin), ja vesiresursseihin. (Gamble et 

al. 2003, s.96) 

Energiantuotantosektorilla (esitetty kuvassa 3.1) on suuri rooli ilmastonmuutoksen 

lieventämisessä, sillä se tuottaa noin 35 % kaikesta ihmistoiminnan kasvihuonekaasuista. 

Energiatuotantosektorin kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet 3,1 % vuosivauhdilla 

vuosina 2000-2010, vaikka erilaisilla poliittisilla sopimuksilla, kuten YK:n 

ilmastonmuutoskonventti ja Kioton sopimus, on sitä pyritty vähentämään. (Bruckner et 

al. 2014, s.518) 
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3.1.5 Teknologian kehitys 

Tuottavuuden kehittyminen ja talouskasvu, jotka johtavat elintason nousun, vaativat 

teknologian kehittymistä. Teknologian kehitys energiatekniikassa on oleellisessa osassa 

energiajärjestelmiä, sillä se parantaa energiatehokkuutta prosesseissa ja aiheuttaa 

kustannustason laskua. Teknologian kehityksellä energiatekniikassa on myös lieventävä 

vaikutus ihmistoiminnan vaikutuksiin luontoon. (Nakicenovic et al. 1998, s. 43) 

Tulevaisuuden energiajärjestelmissä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia eli CCS:ää 

(carbon capture and storage) pidetään lupaavana teknologiana vähentää 

ihmistentoiminnasta aiheutuvia päästöjä. Hiilidioksidintalteenotto ja varastointi 

tarkoittavaa, että hiilidioksidia otetaan talteen ilmasta ja säilötään noin 800 metrin syviin 

hiilidioksidikaivoihin. Tällöin se on poissa ilmakehästä, häiritsemästä lämpösäteilyn 

poistumista Maasta. (Bruckner et al. 2014, s.532) 

Vuonna 2013 hiilidioksidintalteenotto ja varastointi ei ollut vielä laajassa kaupallisessa 

käytössä, mutta teknillisesti prosessi oli toimiva. Tulevaisuudessa kun teknologia 

kehittyy hiilidioksidintalteenotossa tarpeeksi kustannustehokkaaksi, tullaan sitä 

käyttämään etenkin suurissa pistemäisissä stationäärihiilidioksidilähteissä. Näitä suuria 

stationäärihiilidioksidilähteitä ovat esimerkiksi terästehtaat ja voimalaitokset.  (Bruckner 

et al. 2014, s.532) 

Sähköenergian varastointi eli EES (electrical energy storage) on toinen tärkeä teknologian 

kehityskohde energiajärjetelmissä. EES:llä tarkoitetaan prosessia/teknologiaa, jossa 

sähköenergia varastoidaan sähköverkosta, jollain tietyllä menetelmällä (mm. 

pumppuvoimalaitos, erilaiset akut ja paristot), siten että sähkö voidaan myöhemmin taas 

hyötykäyttää. Energiaa on tarkoitus varastoida, kun on vähäinen energiantarve, matala 

hintaista energiaa on saatavilla tai kun energiantuotanto on ajoittaista. Varastoitu energia 

voidaan sitten hyötykäyttää, kun energiantarve on suuri, energian hinta on suuri tai kun 

ei ole muuta energiantuotantoa. (Chen et al. 2008, s.291) Sähköenergian varastoinnin 

avulla pyritään siis saada joustavuutta tulevaisuuden sähkön tarjonnan ja kysynnän 

yhteensovittamisen tuomiin haasteisiin (Akineyle et al. 2014, s.89-90). Näitä haasteita 

tarjontaan ja kysyntään tuovat muun muassa lisääntyvä uusiutuvien energialähteiden 

käyttö ja yhteiskunnan kokoaikainen energiantarve (Chen et al. 2008, s.291).  
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4 IPCC:N AR5 TIETOKANTA 

IPCC kokosi vuonna 2013 Integrated Assesment Modeling Consortiumin (IAMC) avulla 

IPCC:n viidenteen arviointiraporttiin pitkän ajan globaaleja sekä paikallisia energia-

skenaarioita. Skenaarioiden kokoamisen ja koordinoinnin hoiti IAMC, joka lähetti 

avoimen kutsun, johon pystyi mikä instituutio tahansa lähettämään skenaarioita. 

Skenaarioilla oli neljä kriteeriä, jotka niiden piti täyttää: 

• Skenaarioiden pitää olla vertaisarvioituja. 

• Skenaarioiden ja mallien dokumentaatiot (niin sanottu metatieto) pitää toimittaa. 

• Skenaarioiden ja mallien täytyy kuvata ainakin koko energiajärjestelmä. 

• Skenaarioiden pitää tuottaa tuloksia ainakin vuoteen 2030. (Krey et al. 2014, 

s.1311) 

Valittuja skenaarioita IPCC:n viidenteen arviointiraporttiin tuli loppujen lopuksi 1184, 

koostuen 31 mallista. International Institute of Applied System Analysis (IIASA) latasi 

nämä skenaariot tietokantajärjestelmään, joka löytyy internetsivustolta (sivun osoite 

löytyy liitteestä 2). IIASA hallinnoi sekä tietokantajärjestelmää että internetsivua. Tätä 

IIASA:n hallinnoimaa tietokantaa ja internetsivua kutsutaan IPCC:n AR5-skenaario-

tietokannaksi tai lyhyesti AR5-tietokannaksi. (Krey et al. 2014, s.1308) 

AR5-tietokannalla on kolme eri välilehteä: Regions, Sectors ja Series. Näiden välilehtien 

avulla skenaarioita voi tarkastella eri parametrivalinnoilla. Välilehdet ovat selitettyinä 

taulukossa 2.  

Taulukko 4.1. IPCC:n AR5-tietokannan Regions-, Sectors- ja Series-välilehdet selitettynä.  

Regions Sectors Series 

Välilehdellä voi valita yhden 

muuttujan ja yhden 

skenaarion, jolloin muuttujaa 

vertaillaan automaattisesti 

alueittain. Esimerkiksi 

väestön kehitys alueittain 

tietyllä skenaariolla. 

Välilehdellä voi valita monta 

eri muuttujaa yhdestä 

skenaariosta ja alueesta. 

Esimerkiksi 

energiantuotannon kehitys 

energialähteittäin tietyllä 

alueella ja skenaariolla. 

Välilehdellä voi valita monta 

eri skenaariota ja aluetta 

yhdellä muuttujalla. 

Esimerkiksi väestön kehitys 

eri alueilla kuvattuna monella 

eri skenaariolla.  

Jokaisella välilehdellä on kolme eri kategoriaa, jotka täytyy valita, jotta tietokannasta 

saadaan tuloksia. Ensimmäisenä valittavana kategoriana on alue, jota haluaa tutkia. 
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Kaikki välilehdet tarjoavat Maan yhtenä tarkasteltavana alueena ja RC5-alueittain. 

Sectors ja Series -välilehdillä voi tutkia vielä erikseen yksityiskohtaisesti alueita, jotka 

muodostavat RC5:n. RC5-alueet ja niiden maajaot ovat esitettynä liitteessä 3. Toinen 

valittava kategoria on malli ja skenaario. Mallit ovat aakkosjärjestyksessä ja skenaariot 

ovat niiden mallien alakategoriana, millä ne on luotu. Kolmas kategoria ovat muuttujat. 

Päämuuttujia on yksitoista (population, economy, policy cost, price, emissions, primary 

energy, secondary energy, final energy, energy service, land cover ja climate), joilla on 

vielä monta eri alakategoriaa. Päämuuttujaksi voi valita esimerkiksi sekundäärienergian 

(secondary energy) ja alakategoriaksi sähkön tuotonnon, jolloin tietokanta antaa 

tulokseksi, kuinka paljon sähköä tuotetaan. (IPCC 2017b) 

Kuvassa 4.10 esitetään AR5 tietokannasta osittainen kuva, josta näkee valittavat 

parametrit eli välilehdet ja kategoriat.  

 

Kuva 4.1. AR5 tietokannasta osittainen kuva, josta näkyy tietokannan valittavat parametrit. 

Valittuina parametreina ovat Regions-välilehti, Maa yhtenä alueena, AIM Enduse 12.1-mallilla 

luotu EMF27-450-Conv-skenaario ja väestön kehitys muuttujana. (IPCC 2017b) 

Tietokannan antama tulos valituilla parametreilla esitetään kuvassa 4.2.  
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Kuva 4.2. Kuvassa 4.1 valituilla parametreilla tuotettu tulos. Väestön tippuminen nollaan vuonna 

2060 tapahtuu sen takia, koska skenaario kuvaa vain vuoteen 2050 saakka. (IPCC 2017b) 

Suurin osa IPCC:n AR5 tietokannan skenaarioista on tehty jonkin tutkimusprojektin 

yhteydessä (Krey et al. 2014, s.1311). Näistä tutkimusprojekteista on tehty omat julkaisut, 

joista löytyy yksityiskohtaisemmin tietoja skenaarioista. AR5-tietokannan kotisivut 

tarjoavat linkin näihin tutkimusprojekteiden julkaisuihin ja kertovat myös, mikä 

instituutio on ollut projektin vetäjänä. Linkki AR5-tietokannan kotisivuille löytyy 

liitteestä 2.  

AR5-skenaario-tietokanta on yksinkertainen, avoin sekä monipuolinen, ja se antaa 

vertailukelpoisia tuloksia. Mitään ohjelmia ei tarvitse ladata, vaan tietokanta on täysin 

selainpohjainen, ja käyttöön tarvitsee vain internetyhteyden ja tietokoneen. Tietokanta on 

täysin ilmainen. Valittavia skenaarioita, muuttujia ja niiden eri valintatapoja on kattavasti 

ja tietokannan 1184 skenaariota sisältävät runsaasti erilaisia tulevaisuudenkuvia, joita 

tutkia. Tuloksista luodaan automaattisesti kuvaaja ja kuvaajan tiedot voi ladata Excel-

tiedostoon omaan käyttöön tutkittavaksi. Tietokannassa kaikki tulokset annetaan 

yhtenäisesti SI-yksiköissä, joten tuloksia on helppo vertailla skenaarioiden kesken. 

Työssä havaittiin kuitenkin puutteita muuttujien tarkassa määrittelyssä, mikä vaikeutti 

työn tekoa ja vaatisi tarkempaa perehtymistä.  
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5 AMPERE TUTKIMUSPROJEKTI 

Tässä työssä tutkitaan tutkimusprojektin Assessment of Climate Change Mitigation 

Pathways and Evaluation of the Robustness of Mitigations Cost Estimatesin (AMPERE) 

skenaarioita. AMPERE oli kansainvälinen tutkimusprojekti, joka alkoi vuonna 2011 ja 

päättyi vuonna 2014. AMPERE on jaettu kuuteen eri työpakettiin (WP), joissa tutkitaan 

ilmastonmuutoksen vähentämistä ja sen aiheuttamia kuluja. Projektissa oli mukana 22 eri 

instituutiota Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta ja siinä käytettiin 17 eri 

globaalia mallia. (AMPERE 2017) 

Tutkinta rajataan AMPERE WP2:een, jossa tarkastellaan yli 300 skenaariolla eri 

energiajärjestelmiä, joilla päästäisiin 450 ppm tai 550 ppm CO2e kasvihuonekaasutasolle 

(kaikki kasvihuonekaasut ilmakehässä muutettu CO2:ksi) vuoteen 2100 mennessä (Riahi 

et al. 2013, s.1-2). Tällä hetkellä ilmaston kasvihuonekaasutaso on noin 400 ppm, kuva 

3.4.  

AMPERE WP2:ssa skenaariot on nimetty kasvihuonekaasutasojen, 

teknologiavaihtoehtojen ja lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaan. Lyhyen aikavälin 

tavoitteet on jaettu matalaan, korkeaan ja optimaaliseen. Näin pystytään tutimaan, kuinka 

lyhyen ajan erilaiset päätökset vaikuttavat pitkän ajan tavoitteeseen. 

Teknologiavaihtoehtoja WP2:ssa on kahdeksan erilaista ja niiden tavoitteina on tutkia, 

kuinka eri energiatuotannoilla päästään halutulle kasvihuonekaasutasolle. (Riahi et al. 

2013, s.12) 

Kasvihuonekaasutasot ja niiden kuvaukset ovat esitettynä taulukossa 5.1.  

Taulukko 5.1. AMPERE WP 2:ssa käytetyt kasvihuonekaasutasot. (Riahi et al. 2013, s.10) 

Kasvihuonekaasutaso Kuvaus Lyhenne 

450 ppm CO2e 

Vuonna 2100 päästävä 450 ppm CO2e 

kasvihuonekaasutasolle. Tarkoittaa 

1500 Gt CO2 päästöjä vuosina 2000-

2100. 

450-taso 

550 ppm CO2e 

Vuonna 2100 päästävä 550 ppm CO2e 

kasvihuonekaasutasolle. Tarkoittaa 

2400 Gt CO2 päästöjä vuosina 2000-

2100. 

550-taso 
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Baseline 

Jatketaan entiseen tapaan. Tasoa 

käytetään vertailupohjana, kun on 

vertailua tarvitseva muuttuja, esim. 

energiajärjestelmän hinta. 

Base 

Lyhyen ajan päästötavoitteet ja niiden kuvaukset ovat esitettynä taulukossa 5.2.  

Taulukko 5.2. AMPERE WP2:ssa olevat lyhyen ajan tavoitteet. (Riahi et al. 2013, s.12) 

Lyhyen ajan tavoite Kuvaus Lyhenne 

Matala  

Kumulatiiviset päästöt vuoteen 2030 

mennessä rajoitettu 53 Gt CO2e. Tämän 

jälkeen päämääränä haluttu 

kasvihuonekaasutaso vuoteen 2100. 

LST (Low short-

term target) 

Korkea 

Kumulatiiviset päästöt vuoteen 2030 

mennessä rajoitettu 61 Gt CO2e. Tämän 

jälkeen päämääränä haluttu 

kasvihuonekaasutaso vuoteen 2100. 

HST (High short-

term target) 

Optimaalinen 
Päästöjä aletaan rajoittaa optimoidusti 

halutulle kasvihuonekaasutasolle. 
OPT 

Teknologiavaihtoehdot ovat esitettynä taulukossa 5.3.  

Taulukko 5.3. AMPERE WP2:ssa käytetyt teknologiavaihtoehdot. (Riahi et al. 2013, s.12) 

Teknologivaihtoehdot Kuvaus Lyhenne 

Kaikki teknologiat 
Kaikki energiantuotantoteknologiat 

käytettävissä ja ne skaalautuvat normaalisti. 
FullTech 

Matala energiantarve 

Energiatarve vähenee ja 

energiatehokkuusinvestoinnit 

kaksinkertaistuvat. Kaikki teknologiat 

käytettävissä. 

LowEI 

Ei uutta ydinvoimaa 
Ei uutta ydinvoimaa vuoden 2020 jälkeen ja 

olevat poistetaan asteittain eliniän mukaan. 
NucOff 

Ei hiilidioksidin 

talteenottoa 

Hiilidioksidin talteenottoteknologiaa ei 

koskaan saada toimivaksi. 
NoCCS 

Rajoitettu aurinko- ja 

tuulienergia 

Aurinko- ja tuulienergia voi tuottaa 

maksimissaan 20 % kokonaisenergiasta. 
LimSW 
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Rajoitettu bioenergia Bioenergian tuotanto rajoitettu 100 EJ/a. LimBio 

Tavanomaiset 

ratkaisut 

Aurinko-, tuuli- ja bioenergia rajoitettu. Johtaa 

tavanomaisten teknologioiden, kuten 

fossiilisten polttoaineiden, 

hiilidioksidintalteenoton ja ydinvoiman 

lisääntymiseen. 

Conv 

Energiatehokkuus ja 

uusiutuvat 

Matalan energiatarpeen oletukset, jossa ei 

hiilidioksidin talteenottoa ja uutta ydinvoimaa. 
EERE 
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6 SKENAARIOIDEN TARKASTELU AIHEALUEITTAIN 

Tässä skenaariotarkastelussa tarkastelu rajataan AMPERE WP2 WITCH-FullTech-

skenaarioihin. Tämä tehdään sen takia, koska FullTechissä käytetään koko energiapalettia 

ilman rajoitteita ja normaalilla teknologian skaalauksella. Oletankin, että tulevaisuudessa 

kaikki teknologiat ovat käytettävissä ja niiden käyttöä ei rajoiteta muuten kuin 

taloudellisuuden ja päästösyiden takia. Tarkasteltavat skenaariot ovat: 

• AMPERE2-450-FullTech-HST 

• AMPERE2-450-FullTech-LST 

• AMPERE2-450-FullTech-OPT 

• AMPERE2-550-FullTech-HST 

• AMPERE2-550-FullTech-LST 

• AMPERE2-550-FullTech-OPT 

• AMPERE2-Base-FullTech-OPT 

Kaikki tutkittavat skenaariot on luotu The World Induced Technical Change Hybrid 

(WITCH) mallilla. WITCH on globaali energia-, talous-, ilmastomalli, jota käytetään 

apuna etenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sen menettelytapojen analysointiin. 

Makrotalous on vahvasti linkitetty energiajärjestelmiin WITCH:ssä, joten se mallintaa 

hyvin energiajärjestelmiin ja energiatalouteen liittyviä muuttujia. (Kriegler et al. 2016, 

s.12) 

Tarkasteltavien skenaarioiden kaikki data on saatu tai laskettu käyttäen IPCC:n AR5-

tietokannan tuloksia. Tarkasteluajanjaksona kaikissa skenaarioissa ovat vuodet 2005-

2100 ja Maata tarkastellaan yhtenä globaalina alueena. Skenaarioiden aihealueiden 

kuvaajat löytyvät liitteestä 1 ja aihealueita tarkastellaan kuvaajien perusteella. Kuvat 

löytyvät liitteestä 1, tarkasteltujen aihealueiden mukaisessa järjestyksessä. 

6.1 Väestön kehitys 

Väestön kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.1. 

Kaikissa AMPERE WP2-skenaarioissa on oletettu sama väestön kasvu. Väestön on 

oletettu kasvavan nopeasti 2080-luvulle saakka, jonka jälkeen kasvuvauhti tasaantuu. 
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Väestön kehittyminen AMPERE WP2:ssa vastaa keskitason ennusteita (Riahi et al. 2013, 

s.10).  

6.2 Talouden kehitys 

Bruttokansantuotteiden (BKT) kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.2. 

Kaikissa skenaarioissa talous kasvaa jatkuvana koko tarkasteluajanjakson. Ennen vuotta 

2030 talouskasvussa ei ole huomattavia eroja skenaarioiden välillä. Vuoden 2030 jälkeen, 

kun pitkän ajan kasvihuonekaasutavoitteet tulevat voimaan, alkaa talouden kehittyminen 

skenaarioissa poiketa.  

Base-skenaariolle, jolla ei ole mitään päästörajoitteita, kuvataan kaikkein nopein 

bruttokansantuotteen kasvu ja sillä onkin suurin BKT vuonna 2100. 550-tason 

skenaarioiden taloudet alkavat kasvaa 450-tason skenaarioita nopeammin vuoden 2030 

jälkeen. 550-tason skenaarioille on kuvattu suurempi BKT tarkasteluajanjakson lopussa 

kuin 450-tason skenaarioilla. 

Kasvihuonekaasutasojen sisäisissä lyhyen aikavälin tavoitteellisissa skenaarioissa OPT-

skenaariot saavuttavat suurimmat BKT:t vuonna 2100. HST-skenaariot saavuttavat 

toiseksi suurimmat BKT:t ja LST-skenaariot pienimmät. Erot näiden skenaarioiden 

välillä ovat kuitenkin melko pieniä. 

Liitteen 1 kuvan 1.2 tuloksista voidaan tulkita, että mitä suuremmat päästöt sallitaan 

energiajärjestelmälle, niin sitä suurempaa on talouskasvu pitkällä aikavälillä. On 

kuitenkin huomattava, että lyhyen aikavälin tavoitteellisissa skenaarioissa OPT-

skenaariot saavuttavat suurimmat talouskasvut vuonna 2100. Eli, mikäli päästöjä 

alettaisiin heti rajoittaa halutulle päästötasolle, saavutettaisiin sillä parempi BKT, kuin 

ensiksi asettamalla jokin lyhyen ajan päästötavoite.  

6.3 Energiantuotanto 

Energiantuotantojen kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.3. 

Energiantuotannot skenaarioilla alkaa poiketa toisistaan 2010-luvulla. Base-skenaariossa 

energiantuotanto kasvaa jatkuvana koko tarkasteluajanjakson ja sillä onkin tuplasti 
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suurempi energiantuotanto tarkasteluajanjakson lopussa verrattuna muihin skenaarioihin. 

450-HST ja 550-HST sekä 450-LST ja 550-LST kasvavat pareittain vuoteen 2030 saakka. 

Eli ennen vuotta 2030 energiantuotantoihin ei vaikuta pitkän ajan päästötavoitteet, vaan 

skenaarioiden energiatuotannot ovat riippuvaisia lyhyen ajan päästötavoitteista. 2030-

lukuun saakka HST-skenaarioissa energiantuotannot ovat suurimpia, lukuun ottamatta 

Base-skenaariota, ja OPT-skenaarioissa pienimpiä. 

Pitkän ajan päästötavoitteet aiheuttavat romahduksen 2030-luvulla HST- ja LST-

skenaarioiden energiatuotannoissa. 2030-luvun jälkeen skenaariot muodostuvat 

kolmistaan, niiden pitkän ajan tavoitteellisten kasvihuonekaasutasojen mukaan. 

Ryhmittyminen tapahtuu siten, että 550-tason skenaarioissa energiantuotannot ovat 

suurempia kuin 450-tason skenaarioissa. 

Energiatuotannon supistuminen 2030-luvulla on suurinta HST-skenaarioissa ja tuotannon 

supistuminen kestää sekä HST- että LST-skenaarioissa noin 10 vuotta. Romahduksen 

jälkeen OPT-skenaariot saavuttavat suurimman energiantuotannon omissa 

kasvihuonekaasutasoissa, ja HST-skenaariot pienimmän energiatuotannon. Tämä 

järjestys energiantuotannossa pysyy tarkasteluajanjakson loppuun. 

Liitteen 1 kuvasta 1.3 ja tuoduista näkökulmista voidaan olettaa, että energiantuotanto on 

riippuvainen sallituista päästöistä. Mitä suuremmat päästöt sallitaan, niin sitä suurempaa 

on energiantuotanto.   On kuitenkin huomattava, että mitä aikaisemmin ja tiukemmin 

päästöjä aletaan vähentää halutulle kasvihuonekaasutasolle, niin sitä suurempaa 

energiantuotanto on, kyseisellä kasvihuonekaasutasolla. 

6.4 Energiaintensiteetti 

Energiaintensiteettien kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.4. Kuvan arvot 

laskettu liitteen 1 kuvien 1.2 ja 1.3 datasta. 

Energiaintensiteetti on hyvä suure kuvamaan teknologian kehitystä. Energiaintensiteetti 

kertoo, kuinka paljon energiatuotannon lisäys kasvattaa BKT:tä. Mitä suurempi 

energiaintensiteetti energiajärjestelmällä on, niin sitä enemmän BKT kasvaa suhteessa 

energiantuotantoon. Tästä voidaan olettaa, että korkeammalla energiaintensiteetillä 
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käytetään kehittyneempää teknologiaa ja prosesseja energiantuotannossa ja -

järjestelmässä. (Nakicenovic et al. 1998, s.35-36).  

Liitteen 1 kuvista 1.2 ja 1.3 nähdään, kuinka Base-skenaario kuvaa suurinta 

energiantuotantoa ja taloudenkasvua muihin skenaarioihin verrattuna. Niiden perusteella 

voisi luulla, että entiseen malliin jatkaminen olisi kelpo vaihtoehto tulevaisuuden 

kannalta. Kuitenkin, kun tarkastelee energiaintensiteettiä, niin asetelmat muuttuvat. 

Base-skenaariolla on heti tarkasteluajanjakson ensimmäisillä vuosikymmenillä heikoin 

energiaintensiteetti, sekä sen kehittyminen jatkossa on hitainta muihin skenaarioihin 

verrattuna. Tämä johtaa siihen, että Base-skenaariolla on vuonna 2100 yli tuplasti 

huonompi energiaintensiteetti kuin muilla skenaarioilla. Base-skenaariossa siis tarvitaan 

tuplasti enemmän energiaa tuottamaan BKT:n kasvua verrattuna muihin skenaarioihin. 

Base-skenaarion huonosta energiaintensiteetistä voidaan olettaa, että siinä käytetty 

teknologia ja prosessit energiajärjestelmässä ovat huonoimmat tarkasteltavista 

skenaarioista. 

450-tason skenaarioilla saavutetaan parhaat energiaintensiteetit vuonna 2100. 450-tason 

HST- ja LST-skenaarioissa tapahtuu nopea kehitys energiaintensiteeteissä 2030-luvulla, 

kun pitkän ajan päästötavoitteet otetaan käyttöön. 450-OPT-skenaario kasvaa tasaisena 

koko tarkasteluajanjakson. Ennen 2030-lukua sillä on paras energiaintensiteetti, mutta 

saman tason HST- ja LST-skenaarioiden energiaintensiteetit ohittavat sen, kun pitkän 

ajan päästötavoitteet tulevat voimaan. Tarkasteluajanjakson lopussa, 450-tason HST- ja 

LST-skenaarioilla on yhtä suuret energiaintensiteetit ja 450-OPT-skenaario on hieman 

niiden jäljessä. 

550-tason skenaarioiden energiaintensiteetit saavuttavat pienempiä arvoja, kun vastaavat 

450-tason skenaariot. Vuonna 2030, kun pitkän ajan päästötavoitteet tulevat voimaan, 

niin myös 550-tason HST- ja LST skenaarioissa energiaintensiteetit alkavat kasvaa 

nopeammin kuin aiemmin. Kasvu ei kuitenkaan ole yhtä nopeaa kuin 450-tason 

skenaarioissa, joten 550-tason skenaarioiden energiaintensiteetit jäävät huonommiksi 

kuin 450-tason skenaarioiden. 550-OPT-skenaario kasvaa pitkälti koko 

tarkasteluajanjakson saman suuruisena kuin saman tason HST- ja LST-skenaariot. 
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Tarkasteluajanjakson lopussa 550-tason skenaarioissa OPT-skenaariolla on huonoin 

energiaintensiteetti ja HST-skenaariolla paras.   

Kokonaisuutena liitteen 1 kuvasta 1.4 voidaan todeta, että mikäli päästöjä lähdetään 

rajoittamaan, niin energiaintensiteetti alkaa kasvamaan ja kehittyä paremmaksi kuin 

ilman rajoitteita. Mitä tiukempi pitkän ajan päästötavoite skenaarioilla on, niin sitä 

suurempi energiaintensiteetti saavutetaan. Näistä voidaan olettaa, että päästöjen 

vähentäminen pakottaa parantamaan energiaprosessien ja –teknologioiden tehokkuutta, 

kun energiaa ei ole enää mahdollista tuottaa perinteisillä, saastuttavilla tavoilla (kuten 

fossiiliset polttoaineet).  

Huomionarvoista on, kuinka OPT-skenaarioilla on huonoimmat energiaintensiteetit 

omissa kasvihuonekaasutasoissaan. Tästä voidaan olettaa, että asettamalla ensiksi 

maltillisempi lyhyen ajan päästötavoite aktivoi tehokkaammin energiajärjestelmää 

uudistumaan. OPT-skenaarioissa, joissa aletaan heti rajoittaa päästöjä halutuille 

kasvihuonekaasutasoille, saadaan aluksi parempia arvoja energiaintensiteeteille, mutta 

pitkällä aikavälillä ne eivät kehity yhtä tehokkaasti kuin HST- ja LST-skenaariot. Syy 

tähän selviää, kun tarkastelee skenaarioiden energiantuotantoa energialähteittäin. 

6.5 Energiantuotanto energialähteittäin 

Skenaarioiden energiantuotannot energialähteittäin käydään jaotellusti läpi. Ensiksi 450-

tason skenaariot, joista HST- ja LST-skenaariot yhdessä ja niiden jälkeen OPT-skenaario 

erikseen. 550-tason skenaariot tarkastellaan samassa järjestyksessä. Tämän jälkeen 

tarkastellaan 450- ja 550-tason skenaarioiden eroja. Viimeiseksi tarkastellaan Base-

skenaarion energiantuotanto energialähteittäin. 

6.5.1 450-HST- ja 450-LST-skenaario 

450-tason HST- ja LST-skenaarioiden energiantuotantojen kehitys energialähteittäin 

esitetään liitteen 1 kuvassa 1.5. 

Energiatuotanto alkaa vähentyä 450-tason HST- ja LST-skenaarioissa vuonna 2030, kun 

pitkä ajan päästötavoitteet tulevat voimaan. Väheneminen jatkuu 2050-luvulle asti, jonka 

jälkeen energiantuotanto lähtee taas nousemaan. 2030-luvulta alkava energiatuotannon 



30 

 

väheneminen kohdistuu fossiilisiin polttoaineisiin. Fossiilisten polttoaineiden käytön 

väheneminen jatkuu 2010-luvulta alkaen aina tarkasteluajanjakson loppuun. 

Vuodesta 2030 eteenpäin fossiilisia polttoaineita aletaan korvata bioenergialla. 

Bioenergia alkaa olla 2040-luvulta eteenpäin suurin energianlähde 450-HST- ja 450-

LST-skenaarioissa. Fossiilissa polttoaineissa väheneminen kohdistuu etenkin öljyn 

käyttöön. Öljyn käyttö on minimaalista kyseisissä skenaarioissa tarkasteluajanjakson 

lopussa. Hiili- sekä maakaasutuotannot vakioituvat 2040-luvulta eteenpäin noin 

puolikkaiksi tarkasteluajanjakson alussa olevista tuotannoista.  

Uusiutuvien osuus, pois lukien bioenergia, pysyy kummassakin skenaariossa melko 

vähäisenä. Aurinkoenergia kasvaa suurimmaksi energialähteeksi uusiutuvista, mutta silti 

sen tuotanto on vähäistä verrattuna muihin energialähteisiin. Ydinvoima kasvaa 

maakaasu- ja hiilituotannon ohi bioenergian jälkeen toiseksi suurimmaksi 

energialähteeksi. 

Skenaarioissa lyhyen ajan tavoitteilla ei ole suurta vaikutusta energialähteiden tuotanto-

osuuksiin. LST-skenaariossa fossiilisten polttoaineiden tuotanto alkaa hidastua hieman 

ennemmin, 2020-luvulla, verrattuna HST-skenaarioon. Tästä huomattavimpana hiilen 

käytön tasaantuminen LST-skenaariossa jo 2020-luvulla.  

6.5.2 450-OPT-skenaario 

450-OPT-skenaarion energiantuotannon kehitys energialähteittäin liitteen 1 kuvassa 1.6. 

450-OPT-skenaariossa energiatuotannon väheneminen alkaa aikaisemmin, kuin saman 

tason HST- ja LST-skenaarioissa, jo 2010-luvulla. Tämä johtuu siitä, että fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä aletaan vähentää aikaisemmin. Energiantuotanto vähenee 2060-

luvulle asti, jolloin se kääntyy taas nousuun.  Fossiilisten polttoaineiden väheneminen 

jatkuu tasaisena 2010-luvulta eteenpäin koko tarkasteluajanjakson loppuun, toisin kuin 

saman tason HST- ja LST-skenaarioissa, joissa niihin kohdistuu suuriakin supistuksia. 

450-OPT-skenaario on riippuvaisempi fossiilisista polttoaineista koko 

tarkasteluajanjakson verrattuna samana tason HST- ja LST-skenaarioihin. Tämä nähdään 

siitä, että 450-OPT-skenaariossa fossiilisilla polttoaineilla on suuremmat tuotanto-
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osuudet kokonaisenergiantuotannosta, kuin HST- ja LST-skenaarioilla. Vielä vuonna 

2100 kaikkia fossiilisia polttoaineita käytetään ja maakaasu on toiseksi suurin 

energianlähde. 

Fossiilisia polttoaineita aletaan korvata bioenergialla. Bioenergia on 2050-luvulta 

eteenpäin suurin energianlähde. Energiatuotannon palautuminen takaisin kasvukaudelle 

2060-luvulla, johtuu bioenergiatuotannossa tapahtuvasta nopeasta kasvusta. 

Uusiutuvat kehittyvät samoille tuotanto-osuuksille kuin vastaavissa HST- ja LST-

skenaarioissa. Aurinkoenergian tuotanto on suurin uusiutuvista, mutta silti 

kokonaismittakaavassa pientä. Ydinvoiman tuotanto kasvaa tasaisesti läpi 

tarkasteluajanjakson, mutta jää silti maakaasun taakse kolmanneksi suurimmaksi 

energiantuotantomuodoksi.  

6.5.3 550-HST- ja 550-LST-skenaario  

550-tason HST- ja LST-skenaarioiden energiantuotantojen kehitys energialähteittäin 

esitetään liitteen 1 kuvassa 1.7. 

Vuonna 2030, kun pitkän ajan päästötavoitteet tulevat voimaan, niin energiantuotanto 

alkaa vähentyä. Väheneminen kohdistuu fossiilisiin polttoaineisiin, etenkin öljyyn ja 

hiileen. Maakaasun tuotanto pysyy kummassakin skenaariossa melko vakiona koko 

tarkasteluajanjakson. Kokonaistuotannon väheneminen jatkuu lievänä kummassakin 

skenaariossa 2070-luvulle saakka, minkä jälkeen energiantuotannot alkavat hieman 

kasvaa.     

Fossiilisten polttoaineiden tuotantoa 2030-luvulta eteenpäin alkaa korvata bioenergia. 

Bioenergia kasvaa suurimmaksi tuotantomuodoksi kummassakin skenaariossa 2060-

luvulla.  Ydinvoima kasvaa koko tarkasteluajanjakson ajan, mutta hitaasti. Ydinvoimasta 

tulee 2090-luvulla kolmanneksi suurin energiantuotantomuoto bioenergian ja maakaasun 

jälkeen.  

550-tason HST- ja LST-skenaariossa fossiilisten polttoaineiden osuus ei putoa 450-

skenaarioiden tahtia, kun pitkän ajan tavoitteet tulevat voimaan vuonna 2030. 

Kummassakin, sekä 550-HST- että 550-LST-skenaariossa, fossiilisten polttoaineiden 
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osuus pysyy olennaisena aina tarkasteluajanjakson loppuun, jolloin niillä tuotetaan vielä 

noin kolmannes kaikesta energiasta. Kummassakin skenaariossa öljyllä tuotetaan vielä 

vuonna 2100 melkein yhtä paljon energiaa kuin vesi-, aurinko- ja tuulienergialla 

yhteensä.  

550-tason HST- ja LST-skenaarioiden välillä ei ole suuria eroja energialähteiden 

tuotanto-osuuksissa, paitsi hiilen tuotannon kasvun pysähtyminen jo vuonna 2020 550-

LST-skenaariossa. 550-HST-skenaariossa vuonna 2030 oleva energiatuotannon huippu 

on suurempi ja silloin alkava energiatuotannon väheneminen suurempaa kuin 550-LST-

skenaariossa. 

6.5.4 550-OPT-skenaario 

550-OPT-skenaarion energiantuotannon kehitys energialähteittäin liitteen 1 kuvassa 1.8. 

Kuten saman tason lyhyen aikavälin tavoitteellisissa skenaarioissa 550-tason OPT-

skenaariossa energiantuotanto kasvaa 2030-luvulle asti, jonka jälkeen tuotanto alkaa 

supistua. Tämä on mielenkiintoista, sillä OPT-skenaariossa pyritään mennä 

optimaalisesti 550-ppm CO2e tasolle. Tästä voidaan olettaa, että optimaalisin 

alkamisajankohta energiantuotannon (etenkin fossiilisten polttoaineiden) supistamiselle, 

jotta päästään 550-tason tavoitteisiin, on 2030-luku. 

550-tason OPT-skenaario ei hirveästi eroa sen tason muista lyhyen aikavälin 

skenaarioista. Siinä fossiiliset polttoaineet ovat hieman suuremmassa roolissa läpi 

tarkasteluajanjakson ja muilla energialähteillä tuotanto-osuudet ovat melko identtisiä 

saman tason HST- ja LST-skenaarioon verrattuna. Tämä kertoo, että lyhyen aikavalin 

tavoitteet eivät vaikuta merkittävästi energiatuotantomuotoihin 550-tasossa. 

6.5.5 450- ja 550-tason skenaarioiden erot 

450- ja 550-tason skenaarioiden suurimpana erona energiantuotantomuodoissa on 550-

tason skenaarioiden fossiilisten polttoaineiden suurempi riippuvuus läpi 

tarkasteluajanjakson. 450-tason skenaarioissa bioenergia alkaa korvata fossiilisia 

polttoaineita paljon enemmän, nopeammin ja aikaisemmin kuin 550-tason skenaarioissa. 

Uusiutuvat ja ydinvoima ovat myös lievästi suuremmassa roolissa 450-tason 

skenaarioissa kuin 550-tason. 
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Skenaarioiden eroista voidaan olettaa, että asettamalla tiukemmat pitkän ajan 

päästötavoitteet, saavutetaan varmemmin riippumattomuus fossiilisista polttoaineista. On 

kuitenkin parempi ensiksi asettaa jokin lievempi lyhyen ajan päästötavoite, joka aktivoi 

yhteiskuntaa sopeutumaan pitkän ajan päästötavoitteisiin. Sillä kuten OPT-skenaarioin 

energiatuotannoissa nähdään, kun heti alkaa rajoittaa päästöjä, niin fossiiliset polttoaineet 

pysyvät kauemmin oleellisina.  

6.5.6 Baseline-skenaario 

Base-skenaarion energiantuotannon kehitys energialähteittäin liitteen 1 kuvassa 1.9. 

Mikäli jatkettaisiin nykyhetken trendeillä, niin vuoden 2100 energiantuotanto-osuudet 

energialähteittäin näyttävät melko samanlaisilta kuin nykyhetken. Fossiilisilla 

polttoaineilla tuotetaan suurin osa energiasta. Bioenergian osuus on hieman kasvanut, 

mutta ei silti verrattavissa maakaasuun, öljyyn tai hiileen. Ydinvoima ja uusiutuvat ovat 

pienessä roolissa.  

Baseline-skenaarion energiatuotannosta voidaan päätellä, että fossiiliset polttoaineet 

pysyisivät halvimpana ja tehokkaimpana tapana tuottaa energiaa ilman päästörajoitteita 

vielä vuoteen 2100 saakka.  

6.6 Hiilidioksidin talteenotto 

Hiilidioksidintalteenoton kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.10. 

Hiilidioksidintalteenotto on suuressa roolissa kaikissa tutkittavissa skenaarioissa, paitsi 

Base-skenaariossa. Base-skenaariossa WITCH-malli mallintaa, että hiilidioksidin 

talteenottoa on aivan minimaalisesti. Tämä on yhteensopiva skenaarion oletuksien 

kanssa, sillä jos ei ole tarvetta päästövähennyksillä, niin hiilidioksidintalteenotto on 

melko turhaa. 

450-tason OPT-skenaariossa talteenotto otetaan kaikkein aikaisimmin käyttöön, jo 2010-

luvulla. Muut skenaariot tulevat perässä ja alkavat käyttää hiilidioksidin talteenottoa 

2030-luvulla, kun pitkän ajan päästötavoitteet alkavat. Eniten hiilidioksidintalteenottoa 

tarkasteluajanjakson lopussa on skenaarioilla, jotka tuottavat energiaa fossiilisilla 
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polttoaineilla. 450-tason skenaarioilla on vähemmän hiilidioksidin talteenottoa kuin 550-

tason skenaarioilla ja OPT-skenaarioilla on eniten tasojen sisäisistä skenaarioista.  

Hiilidioksidin talteenoton käyttö on jatkuvassa kasvussa kaikissa paitsi 450-tason 

skenaarioissa, joissa se lähtee vähenemään 2090-luvulta eteenpäin. Tämä on yhdessä 

fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisen kanssa 2090-luvulta eteenpäin 450-tason 

skenaarioissa. Etenkin öljyn minimaalinen tuotanto 450-tason skenaarioissa 2080-luvulta 

alkaen näkyy hiilidioksidintalteenoton määrän vähenemisenä. 

6.7 Hiilidioksidipäästöt ja -pitoisuudet 

Hiilidioksidipäästöjen kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.11 ja ilmakehän 

hiilidioksidipitoisuuksien kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.12. 

Base-skenaariossa, missä ei ole mitään rajoitteita päästöille, niin hiilidioksidipäästöt 

kasvavat jatkuvana koko tarkasteluajanjakson. Vuonna 2100 Base-skenaariolla 

hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä on noin 900 ppm. Tämä on melkein tuplasti suurempi 

verrattuna 550-tason skenaarioiden pitoisuuksiin ja yli tuplasti verrattuna 450-tason 

skenaarioiden pitoisuuksiin.  450-tason skenaarioiden CO2-pitoisuus on noin 430 ppm ja 

550-tason skenaarioiden noin 500 ppm. 550- ja 450-tason skenaarioiden CO2-pitoisuudet 

ovat sovussa niissä olevien päästötavoitteiden kanssa. 

CO2-pitoisuus kasvaa jatkuvana koko tarkasteluajanjakson kaikissa muissa skenaarioissa, 

paitsi 450-tason skenaarioissa. 450-tason skenaarioissa WITCH-malli mallintaa, että 

CO2-pitoisuus ilmakehässä alkaa vähentyä. 450-HST- ja 450-LST-skenaariossa CO2-

pitoisuuden väheneminen alkaa 2070-luvulla ja 450-OPT-skenaariossa 2080-luvulla. 

550-tason skenaarioissa trendinä on tuotettujen päästöjen väheneminen vuodesta 2030 

eteenpäin. 

6.8 Energiajärjestelmien hintatasot 

Energiajärjestelmien hintatasojen kehitys skenaarioissa esitetään liitteen 1 kuvassa 1.13. 

AMPERE WP2:ssa WITCH-malli vertaa skenaarioiden energiajärjestelmien hintoja 

Base-skenaarioon (IIASA 2017, s.2). Liitteen 1 kuvasta 1.13 nähdään siis skenaarioiden 
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vuosittainen rahallinen säästö Base-skenaarioon verrattuna. Jokaisen skenaarion 

energiajärjestelmä on 2010-luvulta eteenpäin halvempi kuin Base-skenaarion. 

Ennen 2030-lukua voisi luulla, että HST- ja LST-skenaarioiden energiajärjestelmien 

hintatasot kulkisivat pareittain, riippumatta niiden pitkän ajan päästötavoitteista, kuten 

energiantuotannossa (kuva 1.3). Kuitenkin 450-tason HST- ja LST-skenaarioissa 

tapahtuu selvät kallistumiset energiajärjestelmissä vuosien 2020 ja 2030 välillä, toisin 

kuin muissa skenaarioissa. Näiden skenaarioiden energiajärjestelmien kallistuminen 

voidaan olettaa johtuvan siitä, että niissä investoidaan ja otetaan käyttöön normaalia 

enemmän uutta teknologiaa ja prosesseja, jotka eivät vielä ole yhtä tehokkaita ja 

kannattavia kuin aiemmin käytetyt. Tätä oletusta tukee kaksi havaintoa:  

1. Energianintensiteettien heikentyminen sekä energiajärjestelmien kallistuminen 

vuosina 2020-2030. 

2. Seuraavien vuosien energiajärjestelmien hintatason sekä energiaintensiteettien 

suuri kehitys.  

450-tason HST- ja LST-skenaarion energiajärjestelmien hintatasot halpenevat 2030-

luvulta eteenpäin huomattavasti ripeämmin muihin skenaarioihin verrattuna. Nopea 

kehitys jatkuu aina 2090-luvulle, jonka jälkeen kyseisissä skenaarioissa tapahtuu 

kallistuminen. Nämä energiajärjestelmien kallistumiset voidaan olettaa johtuvan siitä, 

että öljyn käyttö kyseisissä skenaarioissa vähenee melkein nollaan. Tällöin öljylle täytyy 

löytää korvaaja, mikä tekee energiajärjestelmistä kalliimpia. Öljyn lopettamisen takia 

poistuva infrastruktuuri ja sen korvaava infrastruktuuri vaikuttavat varmasti negatiivisesti 

skenaarioiden hintatasoihin, etenkin öljyn käytön lopettamisen ensimmäisinä 

vuosikymmenillä. 450-HST-skenaarion energiajärjestelmä kallistuu 450-LST-

skenaariota enemmän tarkasteluajanjakson viimeisillä vuosilla. 

550-tason HST- ja LST-skenaarion energiajärjestelmien hintatasot ovat suurimman osan 

tarkasteluajanjaksoa kalliimpia kuin 450-tason vastaavat skenaariot. 2030-luvulla 550-

tason HST- ja LST-skenaariolla alkaa hintataso halventua nopeammin kuin aiemmin, 

mutta ei yhtä nopeasti kuin 450-tason vastaavilla skenaarioilla. 550-tason skenaarioilla ei 

kuitenkaan tapahdu mitään suurempia heilahduksia tarkasteluajanjakson aikana 

hintatasoissa, kuten 450-tason vastaavilla skenaarioilla. 2090-luvun lopulla 550-tason 
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HST- ja LST-skenaarion energiajärjestelmien hintatasot ohittavat vastaavien 450-tason 

skenaarioiden hintatasot. 

OPT-skenaarioiden energiajärjestelmien hintatasot kasvavat tasaisesti ilman suurempia 

heilahduksia. 450-tason OPT-skenaarion energiajärjestelmän ylläpito on huomattavasti 

halvempaa kuin 550-tason OPT-skenaarion. OPT-skenaariot ovat omissa 

kasvihuonekaasutasoissaan halvimpia ylläpitää 2030-luvulle asti. 2030-luvulla, kun 

pitkän ajan päästötavoitteet tulevat voimaan, niin HST- ja LST-skenaariot kehittyvät 

halvemmiksi energiajärjestelmiksi. OPT-skenaariot ovat suurimman osan 

tarkasteluajanjaksosta kalleimpia energiajärjestelmiä ylläpitää omissa 

kasvihuonekaasutasoissaan.  

Trendeinä tutkituissa skenaarioissa energiajärjestelmien ylläpitokustannuksien laskussa 

näyttää olevan laaja energiantuotannon paletti ja vähäisempi fossiilisten polttoaineiden 

käyttö. Nämä nähdään, kun tarkastellaan skenaarioiden energiajärjestelmien 

energiatuotantomuotoja. Aluksi tutkituissa skenaarioissa fossiilisten polttoaineiden 

vähentäminen tekee energiajärjestelmästä kalliimman, mutta pitkällä aikavälillä niiden 

korvaavat energiamuodot kehittyvät halvemmiksi energiajärjestelmälle. Kokonaan 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei kuitenkaan kannattaisi lopettaa, tutkittujen 

skenaarioiden tulosten mukaan. Tämän osoittaa 450-tason HST- ja LST-skenaariossa 

2090-luvulla tapahtuvan öljyn käytön lopettamisesta seuraava hintatason heikentyminen. 

Tämä kallistuminen voi kuitenkin olla vain tilapäistä ja johtaa nopeaan kehitykseen 

(kuten kävi 2030-luvulla pitkän ajan päästötavoitteiden tultua voimaan), kun muut öljyn 

korvaavat energiatuotantomuodot ja järjestelmät kehittyvät käyttöönoton jälkeen 

tehokkaammin.  

Energiajärjestelmän hintatason muodostumisesta ei kerrota tarkasti AMPERE WP2:n 

tutkimusraportissa (Riahi et al. 2013). Esimerkiksi hieman epäselväksi jää, mitä kaikkea 

se kattaa ja kuinka energiajärjestelmien arvo lasketaan.  Tämä voisi selvitä WITCH-

malliin tai AMPERE-tutkimukseen enemmän paneutumalla, mikä ei ole tämän työn 

rajoissa mahdollista.  
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6.9 Yhteenveto ja johtopäätökset skenaarioista 

Mikäli jatkettaisiin 2100-vuoteen samaan malliin kuin vuoteen 2005, niin se ei olisi 

hyväksi ilmastolle, energiantuotannon teknologiankehitykselle tai energiajärjestelmän 

hintatasolle. Base-skenaariossa ilmaston hiilidioksidipitoisuus kasvaisi liian korkealle, 

joka vaikuttaisi ilmastonmuutoksen kautta negatiivisesti elämiseen Maassa. 

Energiantuotanto olisi suurta, mutta sitä tuotettaisiin suurimmaksi osaksi fossiilisilla 

polttoaineilla ja huonommalla teknologialla. BKT olisi korkea, mutta energiaa 

tarvittaisiin enemmän kasvattamaan sitä. Energiajärjestelmän prosessit ja teknologiat 

jäisivät kehittymisessä jälkeen muihin skenaarioihin verrattuna, koska painetta tehdä 

muutoksia ei ole.  

Pitkän ajan fossiilisten polttoaineiden käytöllä on heikentävä vaikutus 

energiaintensiteettiin, energiajärjestelmän hintaan ja CCS:n kehitykseen. Tämä näkyy, 

kun tarkastelee skenaarioiden energiantuotantomuotoja.  Mitä suuremmassa roolissa 

fossiiliset polttoaineet skenaariossa ovat, sitä heikomman arvon energiaintensiteetti, 

energiajärjestelmän hintataso ja CCS:n kehitys saavuttavat. Kaikissa skenaarioissa, kun 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä aletaan vähentää, niin energiajärjestelmän hintataso 

halpenee, päästöt vähenevät ja energiaintensiteetti kasvaa. 

HST- ja LST-skenaariot peittoavat OPT-skenaariot energiaintensiteetissä, 

energiajärjestelmän hintatasossa ja päästöissä. Tämän voidaan olettaa tarkoittavan, että 

ensiksi olisi parempi asettaa lievemmät lyhyen aikavälin päästötavoitteet, joihin pitäisi 

päästä, kuin että heti alettaisiin tavoitella pitkän ajan päästötavoitetta. Nämä lyhyen 

aikavälin päästötavoitteet vaativat energiajärjestelmää kehittymään, mutta eivät niin 

radikaalisti kuin OPT-skenaariot. OPT-skenaarioissa, joissa aletaan heti päästöjä 

vähentää pitkän ajan tavoitteisiin, energiajärjestelmät pysyvät kauemmin 

riippuvaisempina fossiilisista polttoaineista. Tämä näkyy esimerkiksi, kun tarkastelee 

450-tason skenaarioita, joissa HST- ja LST-skenaarioissa fossiilisia polttoaineita 

käytetään huomattavasti vähemmän, kuin saman tason OPT-skenaariossa. OPT-

skenaarioissa tarkasteltavien aihealueiden kehitys on kuitenkin tasaisempaa verrattuna 

HST- ja LST-skenaarioihin. 
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HST- ja LST-skenaarioiden välillä, LST-skenaariot tuottavat paremmat lopputulokset 

vuoteen 2100 mennessä. LST-skenaarioissa, kun vuonna 2030 pitkän ajan 

päästötavoitteet toimeenpannaan, niin energiaintensiteetti, energiantuotanto, 

energiajärjestelmän hintataso heikentyvät eniten, mutta pitkällä aikavälillä kehittyvät 

parhaiten. LST-skenaarioiden tiukemmat lyhyen ajan päästötavoitteet aktivoivat 

paremmin energiajärjestelmiä uudistumaan tulevia pitkän ajan tavoitteita varten.  

Energiantuotantomuodoissa suurin muutos on bioenergian kasvu jokaisessa skenaariossa. 

WITCH-malli mallintaa, että ilman teknologiarajoitteita tai syöttötariffeja bioenergia 

kehittyisi suurimmaksi korvaajaksi fossiilisille polttoaineille. Uusiutuvat pysyvät 

kaikissa skenaarioissa todella pienissä rooleissa, vaikka luvussa 3.2.3 niiden 

tuotantopotentiaalit todettiin todella suuriksi. Tästä voidaan olettaa, että WITCH-malli 

mallintaa, että uusiutuvat eivät teknisesti tai taloudellisesti kehity tarpeeksi ilman 

syöttötariffeja tai rajoitteita muihin tuotantomuotoihin, jotta niillä olisi kannattavaa 

tuottaa laajamittaisesti energiaa.  

Ydinvoiman osuus kasvaa lievästi kaikissa skenaarioissa, mutta etenkin 450-tason 

skenaarioissa. 450-tason HST- ja LST-skenaarioissa ydinvoima on bioenergian jälkeen 

toiseksi suurin energiantuotantomuoto vuoteen 2100 mennessä. Tästä voidaan päätellä, 

että tiukemmat päästötavoitteet kannustavat panostamaan ydinvoimaan, joka on 

päästötöntä, mutta vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja suuri alkuinvestointeja.  

Tarkasteltavat skenaariot vastaavat osittain luvussa 3.1 todettuihin muutostekijöiden 

aiheuttaviin haasteisiin. Väestön ja talouden kasvusta johtuva energiatarpeen kasvuun 

pystytään kaikissa skenaarioissa vastaamaan. Riippuen skenaariosta, energiantarpeen 

kasvu ratkaistaan lisäämällä energiantuotantoa tai kehittyvällä energiaintensiteetillä. 

Ilmaston kasvihuonekaasupitoisuutta pystytään 450-tason skenaarioissa 2080-luvulta 

alkaen pienentää ja 550-taason skenaarioissa päästöjen väheneminen on pitkän ajan 

trendinä. Fossiilisten polttoaineiden rajallisuuden vaikutuksia skenaarioihin on vaikea 

arvioida, sillä tämä riippuu ottaako WITCH-malli sitä huomioon. Kuitenkin kaikissa, 

paitsi Base-skenaariossa, trendinä on fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. 

Teknologian kehittyminen ja etenkin CCS:n käyttöönotto tapahtuu kaikissa 

skenaarioissa, paitsi Base-skenaariossa, tarkasteltavan ajanjakson aikana.   



39 

 

7 JATKOTUTKIMUSMAHDOLLISUUDET 

Työ jättää tilaa jatkotutkimukselle. IPCC:n AR5-tietokannasta löytyy vielä 1177 

skenaariota, joita voi tutkia. Jokainen IPCC:n AR5-tietokannan skenaario on jollakin 

tavalla toisistaan poikkeava. Skenaarioilla voi olla samat oletukset tehty, mutta ne ovat 

luotu eri malleilla tai eri tutkimusprojekteissa (Krey et al. 2014, s.1308-1310). Eri mallien 

tai tutkimusprojektien vaikutusta skenaarioiden lopputuloksiin olisi mielenkiintoista 

tutkia.  

Tässä työssä on tarkasteltu Maata globaalisti vain yhtenä alueena. IPCC:n AR5-tietokanta 

pystyy kuitenkin jakamaan Maan RC5-alueisiin. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka eri 

alueiden tulokset eroavat skenaarioissa. Etenkin, kuinka väestöltään muita maanosia 

nopeammin kasvavien Aasian ja Afrikan tulokset poikkeaisivat muista. 

IPCC:n AR5-tietokannasta löytyy 31 mallia, joita on käytetty skenaarioiden luomiseen. 

Näitä malleja voisi tutkia tarkemmin, kuinka ne toimivat, mitä oletuksia ne tekevät ja 

kuinka eri tutkimusprojektit ovat niitä käyttäneet. Mallit varmasti eroavat toisistaan, joten 

niiden eroja ja vahvuuksia toisiinsa nähden voisi myös tutkia.  

IPCC:n AR5-tietokanta sisältää yhdeksän eri tutkimusprojektin skenaarioita (Krey et al. 

2014, s.1311). Näitä tutkimusprojekteja voisi tarkemmin tutkia. Jokainen 

tutkimusprojekti ja niiden julkaisut löytyvät IPCC:n AR5-tietokannan kotisivuilta, joten 

informaatiota löytyisi helposti. Jokainen tutkimusprojekti on melko laaja ja niissä tehdyt 

oletukset tai tutkitut konseptit poikkeavat toisistaan.  
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8 YHTEENVETO 

Tämän työn alussa esiteltiin työlle tärkeät termit malli ja skenaario. Ensiksi määriteltiin 

termi malli ja siitä johdannainen matemaattinen malli, josta esitettiin esimerkki. Tämän 

jälkeen määriteltiin skenaario ja niiden käytöstä päätöksenteonapuvälineenä esitettiin 

esimerkki.  

Työn keskiosassa perehdyttiin, mitä energiajärjestelmät ovat. Energiajärjestelmästä 

esitettiin IPCC:n viidennen arviointiraportin kolmannen työryhmän tekemä skemaattinen 

esitys, kuva 3.1. Kuva 3.1 esittää selvästi, kuinka energia tuotetaan eri energialähteistä ja 

päätyy lopulta kuluttajalle. Samassa luvussa käsiteltiin myös Nakicenovic et al. esittämät 

muutostekijät energiajärjestelmiin. 

Työn loppuosassa keskityttiin IPCC:n AR5-tietokantaan ja tutkittaviin skenaarioihin. 

IPCC:n AR5-tietokannasta kerrottiin, mitä se sisältää sekä sen käytöstä annettiin 

esimerkki. Valitut skenaariot esiteltiin ja niitä tutkittiin sekä arvioitiin laajasti ja monesta 

eri näkökulmasta. Työn lopussa esitettiin huomatut jatkotutkimusmahdollisuudet 

Työn päätavoite, eli seitsemän eri skenaarion energiajärjestelmän esittäminen ja tulosten 

arvioiminen saavutettiin. Työn päätutkimustyökaluna toiminut IPCC:n AR5-tietokanta 

tuotti asianmukaisia tuloksia. Tietokanta oli myös helppokäyttöinen, ilmainen ja kattoi 

laajasti eri malleja sekä skenaarioita.  
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LIITE 1.  LUVUN 6 SKENAARIOTARKASTELUIDEN KUVAT 

 

 

Kuva Liite.1.1. Väestön kehittyminen AMPERE WP2-skenaarioissa. 
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Kuva Liite.1.2. Bruttokansantuotteiden kehittyminen valituilla FullTech-skenaarioilla. BKT:n 

yksikkönä miljardia 2005 vuoden USA:n dollaria 
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Kuva Liite.1.3. Energiantuotantojen kehitys valituilla FullTech-skenaarioilla.  
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Kuva Liite.1.4.  Energiaintensiteettien kehitys valituilla FullTech-skenaarioilla. 

Energiaintensiteetin yksikkönä miljardi vuoden 2005 USA dollaria per tuotettu exa joulea.   
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Kuva Liite.1.5. Energiantuotannon kehitys 450-tason HST- ja LST-skenaarioissa 

energialähteittäin. Kuva (a) on AMPERE2-450-FullTech-HST ja (b) on AMPERE2-450-

Fulltech-LST. 
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Kuva Liite.1.6. Energiantuotannon kehitys energialähteittäin AMPERE2-450-FullTech-OPT 

skenaariossa.  
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Kuva Liite.1.7.  Energiantuotannon kehitys 550-tason HST- ja LST-skenaarioissa 

energialähteittäin. Kuva (a) on AMPERE2-550-FullTech-HST ja (b) on AMPERE2-550-

Fulltech-LST. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

En
er

gi
an

tu
o

ta
n

to
 [

EJ
]

Vuosi

Aurinkoenergia

Tuulivoima

Vesivoima

Bioenergia

Ydinvoima

Maakaasu

Öljy

Hiili

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

En
er

gi
an

tu
o

ta
n

to
 [

EJ
]

Vuosi

Aurinkoenergia

Tuulivoima

Vesivoima

Bioenergia

Ydinvoima

Maakaasu

Öljy

Hiili



 

 
Kuva Liite.1.8. Energiantuotannon kehitys energialähteittäin AMPERE2-550-FullTech-OPT 

skenaariossa 

 
Kuva Liite.1.9. Energiantuotannon kehitys energialähteittäin AMPERE2-Baseline-FullTech-

OPT skenaariossa. 
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Kuva Liite.1.10. Hiilidioksidintalteenoton kehitys valituilla FullTech-skenaarioilla. 
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Kuva Liite.1.11. Ilmakehän CO2-pitoisuuden kehitys valituilla FullTech-skenaarioilla. 
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Kuva Liite.1.12. CO2-päästöjen kehitys valituilla FullTech-skenaarioilla.  

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2000 2020 2040 2060 2080 2100

C
O

2-
p

ää
st

ö
t 

[M
t 

C
O

2]

Vuosi

AMPERE2-450-FullTech-HST

AMPERE2-450-FullTech-LST

AMPERE2-450-FullTech-OPT

AMPERE2-550-FullTech-HST

AMPERE2-550-FullTech-LST

AMPERE2-550-FullTech-OPT

AMPERE2-Base-FullTech-OPT



 

 
Kuva Liite.1.13. Energiajärjestelmien hintatason kehitys valituilla FullTech-skenaarioilla. 

Kuvaaja kertoo, kuinka paljon on vuosittainen säästö verrattuna Base-skenaarioon. 
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LIITE 2. IPCC:N AR5-TIETOKANNAN WWW-OSOITE 

https://tntcat.iiasa.ac.at/AR5DB/dsd?Action=htmlpage&page=about 

  

https://tntcat.iiasa.ac.at/AR5DB/dsd?Action=htmlpage&page=about


 

LIITE 3. MAAJAOT 

IPCC:n AR5-tietokannan käyttämä RC5-maajako ja kuvan 3.2 maajako ovat kappaleessa 

1. Kuvan 3.3 käyttämä maajako on kappaleessa 2 (Krey et al. 2014, s.1286-1287; BP 

2016, s.44). Maat ovat englannin kielellä.  

RC5 ja kuva 3.2 

Economies in Transition: 

Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 

Cyprus, Czech Republic, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Russian 

Federation, Slovakia, Slovenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Moldova (Republic of), Ukraine, 

Uzbekistan, Hungary, Kazakhstan, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Serbia and 

Montenegro, Turkmenistan. 

OECD Countries in 1990: 

Canada, Guam, Saint Pierre and Miquelon, United States Aland Islands, Andorra, 

Austria, Belgium, Channel Islands, Denmark, Faroe Islands, Finland, France, Germany, 

Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Holy See (Vatican City State), Iceland, Ireland, 

Isle of Man, Italy, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, 

Portugal, San Marino, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, United 

Kingdom, Turkey, Australia, Japan, New Zealand. 

Middle East and Africa: 

Angola, Bahrain, Botswana, Gabon, Equatorial Guinea, Mayotte, Reunion, Saint Helena, 

Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (The 

Democratic Republic of the), Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, 

Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Rwanda, Sierra Leone, 

Somalia, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Cameroon, Cape Verde, Congo, Cote 

d’Ivoire, Djibouti, Ghana, Lesotho, Mauritania, Nigeria, Sao Tome and Principe, Senegal, 



 

Swaziland, Zambia, Mauritius, Namibia, Seychelles, South Africa, Israel, Kuwait, Oman, 

Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Morocco, Palestine, South Sudan, 

Sudan, Syrian Arab Republic, Western Sahara, Yemen, Algeria, Iran, Iraq, Jordan, 

Lebanon, Libya, Tunisia. 

Latin America and Caribbean: 

Anguilla, Antarctica, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, 

Bouvet Island, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Curacao, Falkland Islands 

(Malvinas), French Guiana, French Southern Territories, Guadeloupe, Martinique, 

Montserrat, Netherlands Antilles, Puerto Rico, Saint Kitts and Nevis, Sint Maarten, South 

Georgia and the South Sandwich Islands, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, 

Uruguay, US Virgin Islands, Haiti, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, Argentina, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 

Dominican Republic, Ecuador, Grenada, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Saint Lucia, 

Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Venezuela.  

Kuva 3.3 

Commonwealth of Independent States (CIS): 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, 

Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. 

OECD: 

Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, 

Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK, Australia, 

Canada, Chile, Israel, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, US. 

 

 



 

European Union: 

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Republic, Denmark, Estonia, 

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 

Sweden, UK.  

Non-OECD: 

Kaikki muut maat paitsi aiemmin mainitut OECD-maat. 

 

 

 


