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1. Johdanto 
 

 

Pohjoismaiden energiasektori on tähän päivään asti ollut hyvin riippuvainen fossiilisista 

polttoaineista, joiden käytöstä tulisi Pariisin ilmastosopimuksen (YK 2015.) mukaisesti 

päästä mahdollisimman laaja-alaisesti eroon, jotta hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä 

olisi mahdollista. Väestön- ja talouskasvun seurauksena myös Pohjoismaiden energiankulu-

tus ja -tarve kasvaa jatkuvasti, mihin tulisi samanaikaisesti pystyä vastaamaan hiilineutraa-

listi puhtaan energian avulla. Tämän seurauksena koko Pohjoismaiden energiasektori tulee 

kokemaan valtavia muutoksia lähivuosina, ja toimet hiilineutraaliuden mahdollistamiseksi 

ovat jo käynnissä. 

Vuonna 2019 Pohjoismaat allekirjoittivat yhteisen Declaration on Nordic Carbon Neutrality 

-sopimuksen (Pohjoismaat 2019.) sitoutuen tekemään Pohjoismaista hiilineutraaleja linjassa 

Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Tukeakseen tätä sitoumusta Nordic Energy Research 

koosti julkisesti saatavilla olevan tutkimuspohjaisen analyysin, Nordic Clean Energy 

Scenarios (NCES), Pohjoismaiden kansallisista ja alueellista energiasysteemeistä sekä niihin 

vaadittavasta kehityksestä tavoitteiden saavuttamiseksi.  NCES-tutkimuksen tavoitteena on 

löytää ja auttaa priorisoimaan vuoteen 2030 mennessä vaadittavia toimenpiteitä ja kartoittaa 

pitkäaikainen reitti hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kolmen eri skenaarion avulla. (Nordic 

Energy Research 2021, 4) 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia ja havainnollistaa NCES-tutkimuksessa esiin-

tyviä skenaarioita sekä erilaisia ratkaisutapoja ja toimia, jotka mahdollistavat Pohjoismaiden 

hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Kandidaatintyön lopussa käsitellään vielä hie-

man Suomen omia ilmasto- ja energiasuunnitelmia sekä niiden yhteensopivuutta skenaarioi-

den kanssa.  
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2. Skenaariot hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 
 

 

Tässä osiossa esitellään kolme erilaista Nordic Clean Energy Scenarios -projektin suunnit-

telemaa skenaariota hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Pohjoismaissa Pariisin ilmastosopi-

muksessa sovittujen tavoitteiden mukaisesti: 

- CNN-skenaario (Climate Neutral Nordic) 

- NPH-skenaario (Nordic Powerhouse) 

- CNB-skenaario (Climate Neutral Behaviour) 

Skenaarioissa on paljon yhtäläisyyksiä toisiinsa, mutta jokaisessa skenaariossa tavoitetta kä-

sitellään hieman eri näkökulmasta ja eri keinoin. (Nordic Energy Research 2021, 8) 

 

2.1. Tärkeimmät yhtäläisyydet skenaarioissa 

 

Fossiilisista polttoaineista irtautumisen seurauksena uusiutuvan energian tarve tulee kasva-

maan merkittävästi kaikissa skenaarioissa. Tähän pyritään vastaamaan pääosin tuulivoiman 

tuotantoa lisäämällä, mikä on koko Pohjoismaiden energiasektorin kehityksen perusta kai-

kissa skenaarioissa. Tuulivoiman vuotuinen tuotanto kasvaa nykyisestä 60 TWh:sta noin 250 

tai jopa 450 TWh:iin skenaariosta riippuen (kuva 1.). (Nordic Energy Research 2021, 39) 

Kuva 1. Kokonaisenergiantuotannon kehitys eri skenaarioissa. (Nordic Energy Research 

2021, 39.) 
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Kuvista 2 ja 3 nähdään sähköntuotannon ja -tarpeen kasvavan kaikissa skenaarioissa merkit-

tävästi huolimatta siitä, että kokonaisenergiantuotannon arvioidaan laskevan energiatehok-

kuuden parantuessa, NPH-skenaariota lukuun ottamatta (kuva 1.). Tämä johtuu pääosin fos-

siilisten polttoaineiden sekä niitä hyödyntävien sovelluksien korvaamisesta suoran sähköis-

tämisen ja synteettisten polttoaineiden avulla. (Nordic Energy Research 2021, 41) 

Kuva 2. Pohjoismaiden kokonaissähköntuotanto eri skenaarioissa. (Nordic Energy Research 

2021, 40) 

 

Kuva 3. Pohjoismaiden oma kokonaissähköntarve eri skenaarioissa. (Nordic Energy Re-

search 2021, 41.) 
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2.2. Carbon Neutral Nordic 

 

Carbon Neutral Nordic -skenaariossa pyritään saavuttamaan halutut tavoitteet mahdollisim-

man taloudellisesti ottaen huomioon tämänhetkiset kansalliset suunnitelmat, strategiat ja ta-

voitteet. (Nordic Energy Research 2021.) 

Energian tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii nopeita toimia kaikilla sek-

toreilla kasvavan puhtaan energian tarpeen seurauksena. Tässä skenaariossa Pohjoismaissa 

tuotetun sähkön vienti Eurooppaan kasvaisi nykyisestä, mutta Pohjoismaiden oman sähkön 

tarpeen kasvun seurauksena määrä ei olisi kovinkaan suuri. Biomassan tuonti Pohjoismaihin 

taas kasvaisi hieman nykyisestä, jotta varmistetaan kestävä bioenergian hyödyntäminen. Hii-

lidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioita hyödynnettäisiin tilanteissa, joissa vaihto-

ehtoiset hiilineutraalit ratkaisut on arvioitu taloudellisesti epäkannattaviksi tai ne olisivat 

muuten erittäin hankalia toteuttaa. Lisäksi tuulivoiman kapasiteetin maksimoimista rajoitta-

vat yhteiskunnan hyväksynnästä ja maankäytöstä aiheutuvat mahdolliset ongelmat. (Nordic 

Energy Research 2021.) 

 

2.3. Nordic Powerhouse 

 

Nordic Powerhouse -skenaariossa tutkitaan Pohjoismaiden mahdollisuutta olla isompana 

osana koko Euroopan energiakehitystä puhtaan sähkön ja polttoaineiden tarjoamisen sekä 

hiilidioksidin varastoinnin avulla. NPH-skenaarion hyvin kunnianhimoisten PtX-tavoittei-

den (power-to-X) seurauksena sähkön tarve kyseisessä skenaariossa on vielä huomattavasti 

muita skenaarioita korkeampi. (Nordic Energy Research 2021.) 

Tässä skenaariossa Pohjoismaihin sijoittuisi enemmän matalapäästöistä teollisuutta ja edul-

lista puhtaan energian tuotantoa, mikä lisäisi synteettisten polttoaineiden ja matalapäästöis-

ten tuotteiden sekä hiilineutraalin teräksen ja alumiinin vientiä. Kaikki edellä mainitut asiat 

lisäävät sähkön ja energian tarvetta merkittävästi. Tämän seurauksena myös teollisuuden 

hukkalämmön määrä lisääntyisi, mikä hyödynnettäisiin kaukolämpönä. Tämä skenaario 

mahdollistaisi myös suuremman sähkön siirron kapasiteetin sekä Pohjoismaiden välillä, että 

Pohjoismaiden ja muun Euroopan välillä. (Nordic Energy Research 2021.) 
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2.4 Climate Neutral Behaviour 

 

Climate Neutral Behaviour -skenaariossa pääpainona on Pohjoismaisen yhteiskunnan ener-

gia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen kaikilla sektoreilla. Siihen pyritään yhteiskun-

nan tietoisuuden ja energiakehityksen hyväksynnän kehittämisen avulla. Pääpiirteittäin 

CNB-skenaario vastaa hyvin tarkasti CNN-skenaariota tutkien samalla mahdollisuutta ma-

talampaan energiantarpeeseen yhteiskunnan käyttäytymisen ja tapojen muutoksen tulok-

sena. (Nordic Energy Research 2021.) 

Tätä skenaariota tukee vahva poliittinen ja yhteiskunnallinen sitoutuminen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Yhteiskunnan sopeutuessa energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen 

kaikilla sektoreilla sekä energian että materiaalien tarve laskee. Tämän johdosta skenaariossa 

on arvioitu noin 10 % matalampi tuotannon määrä raskaassa teollisuudessa verrattuna CNN-

skenaarioon. Myös liikenteen energian tarpeen on arvioitu vähenevän liikkumistapojen ja 

tavarakuljetusten tehokkaamman hyödyntämisen seurauksena. (Nordic Energy Research 

2021.)  
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3. Skenaarioissa esiin nousevat ratkaisutavat 
 

 

Tässä osiossa esitellään viisi merkittävintä skenaarioissa esiintyvää ratkaisutapaa hiilineut-

raaliuden saavuttamiseksi: suora sähköistäminen, PtX, bioenergia, hiilidioksidin talteenotto- 

ja varastointiteknologiat sekä käyttäytymisen ja tapojen muutos. Kaikilla viidellä on oma 

osuutensa jokaisessa skenaariossa, mutta niiden merkitys vaihtelee skenaarion mukaan. 

(Nordic Energy Research 2021, 42.) 

Kuva 4. Ratkaisutavat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. (Nordic Energy Research 2021, 

42.) 

 

3.1. Suora sähköistäminen 

 

Suoralla sähköistämisellä tarkoitetaan fossiilisten polttoaineiden korvaamista puhtaalla säh-

köllä esimerkiksi liikenteessä, lämmityksessä sekä teollisissa prosesseissa, mikä on välttä-

mätöntä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Suora sähköistäminen on usein myös edullisin 

tapa vähentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta, jonka avulla säästetään häviöistä ai-

heutuvissa kuluissa. Tämän vuoksi suora sähköistäminen on keskeisessä osassa kaikissa kol-

messa skenaariossa muiden ratkaisutapojen merkittävyyden vaihdellessa skenaarion mu-

kaan. (Nordic Energy Research 2021, 44.) 
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3.1.1. Puhtaan energian ja akkujen hintakehityksen vaikutus 

 

Suoran sähköistämisen tärkeimpiä edistäjiä ovat merkittävä positiivinen kehitys akkujen 

suorituskyvyssä ja hinnoissa sekä aurinko- ja tuulivoiman kustannusten jatkuva lasku.  

Kuva 5. Aurinkopaneelien, tuuliturbiinien ja akkujen hintojen arvioitu kehitys. (Nordic 

Energy Research 2021, 55.) 

 

Kuten kuvasta 5 nähdään, aurinko- ja tuulivoiman sekä akkujen hinnat ovat laskeneet mer-

kittävästi vuodesta 2010 vuoteen 2020 – tuulivoiman hinta noin 50 % ja aurinkovoiman sekä 

akkujen jopa yli 80 %. Kehityksen on arvioitu jatkuvan lähes yhtä suurena vuoteen 2030 

asti. Tämä mahdollistaa sähkön hyödyntämisen yhä useammissa sovelluksissa fossiilisten 

polttoaineiden ja muiden energian tuotantomuotojen korvaajana myös taloudellisten vaiku-

tusten johdosta. Hintojen kehitys yhdistettynä jatkuvaan teknologian kehitykseen ja kunni-

anhimoisiin ilmastotavoitteisiin luo suoralle sähköistämiselle suotuisat olosuhteet hiilineut-

raaliuden saavuttamisen merkittävimpänä tekijänä. (Nordic Energy Research 2021, 55.) 
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3.1.2. Energiatehokkuus 

 

Suora sähköistäminen mahdollistaa paremman energiatehokkuuden useilla sektoreilla esi-

merkiksi sähkölämmityksen, -moottoreiden ja -pumppujen pienien häviöiden seurauksena 

verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Teollisuuslaitoksien ja rakennusten energiatehok-

kuutta parannettaessa vaihtaminen edellä mainittuihin ratkaisuihin on jo tänä päivänä hyvin 

yleistä ja sitä tultaneen tehostamaan tulevaisuudessa.  Esimerkiksi lämmitystarkoituksessa 

lämpöpumput voivat tuottaa 1 kWh:lla sähköä noin 2,5–4 kWh:a lämpöä, kun taas vastaa-

vasti lämpökattila pääsee parhaimmillaan vain 1 kWh:iin lämpöä 1 kWh:lla polttoainetta. 

(Nordic Energy Research 2021, 56.) 

Kuva 6. Energian intensiteetin kehitys CNN-skenaariossa. (Nordic Energy Research 2021, 

56.) 

 

Kuvassa 6 on kuvattu energian intensiteetin kehitystä CNN-skenaariossa. Energian intensi-

teetillä tarkoitetaan syötetyn energian määrän suhdetta saatuun energiaan. Kuten kuvasta 

nähdään, intensiteetti laskee etenkin Suomessa ja Tanskassa merkittävästi pääosin suoran 

sähköistämisen seurauksena. Ruotsissa ja Norjassa intensiteetin parantumista rajoittaa 
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kuitenkin skenaariossa huomioon otetut kustannukset, minkä seurauksena hiilidioksidin tal-

teenottoteknologiat on arvioitu monilla teollisuudenaloilla fossiilisia polttoaineita käytettä-

essä kannattavammaksi ratkaisuksi kuin fossiilisten polttoaineiden korvaaminen suoralla 

sähköistämisellä. Kehitystä rajoittaa myös se, että Ruotsissa ja Norjassa suoraa sähköistä-

mistä hyödynnetään erilaisissa prosesseissa jo huomattavasti tehokkaammin kuin esimer-

kiksi Suomessa ja Tanskassa. (Nordic Energy Research 2021, 56.) 

Vaihtoehtoisesti NPH-skenaariossa Ruotsin terästeollisuudessa taas vaihdettaisiin hiilestä 

PtX-polttoaineisiin esimerkiksi HYBRIT-teknologian avulla. HYBRIT-teknologian on tar-

koitus tuoda markkinoille täysin fossiilivapaasti valmistettua terästä vuonna 2026 ja sen ta-

voitteena on vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 % ja Suomen 7 % (SSAB, 2022). 

 

3.1.3. Sähkön tarpeen kasvu 

 

Sähkön tarve Pohjoismaissa tulee kasvamaan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. Merkit-

tävimpiä tekijöitä kasvulle ovat liikenteen sähköistäminen ja PtX-teknologiat sekä pienem-

missä määrin datakeskukset ja prosessienergian sähköistäminen. Tämä johtuu siitä, että 

edellä mainitut sovellukset ovat joko uusia tai ne ovat hyödyntäneet ennen muita energian 

lähteitä. Perinteisen sähkönkulutuksen esimerkiksi kotitalouksissa arvioidaan pysyvän lähes 

nykyisellä tasollaan laitteiden energiatehokkuuden parantuessa, huolimatta siitä, että ne tu-

levat määrällisesti kasvamaan. (Nordic Energy Research 2021, 58.) 

Kuva 7. Sähkön tarpeen arvioitu kasvu CNN- ja NPH-skenaarioissa. (Nordic Energy Re-

search 2021, 59.) 
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Kuten kuvasta 7 nähdään, on sähkön tarpeen arvioitu kasvavan noin 575 TWh:iin vuoteen 

2050 mennessä CNN-skenaariossa. NPH-skenaariossa vastaava lukema on noin 800 TWh:a, 

joka voi nousta jopa yli 1000 TWh:iin, jos PtX-polttoaineita hyödynnetään tulevaisuudessa 

myös terästeollisuudessa ja niiden vientiä lisätään. (Nordic Energy Research 2021, 59.) 

NPH-skenaariossa Pohjoismaiden on edistyneillä teknologioillaan arvioitu tuottavan lisäksi 

minimissään 170 TWh:a vetyä vientiin. Vedyn tuottamisesta syntyy suurin ero sähkön tar-

peeseen verrattuna muihin skenaarioihin. Vedyn ja PtX-polttoaineiden laajamittainen tuo-

tanto on vielä kuitenkin hyvin kunnianhimoinen tavoite. (Nordic Energy Research 2021, 59.) 

Kasvua sähkön tarpeeseen voi aiheuttaa myös mahdollinen bioenergian saatavuuden epävar-

muus. Sähkön vuotuinen tarve tulee kasvamaan kaikissa skenaarioissa noin 20–40 TWh:a, 

jos bioenergian potentiaali laskee noin 25 % nykyisistä arvioista. (Nordic Energy Research 

2021, 59.) 

Liikenteen vaatiman sähkön tarpeen arvioidaan nousevan sähköistämisen seurauksena ny-

kyisestä noin 5 TWh:sta yli 80 TWh:iin CNN- ja NPH-skenaarioissa sekä 60 TWh:iin CNB-

skenaariossa. Tämä ero johtuu CNB-skenaariossa arvioidusta yhteiskunnan ympäristötietoi-

suuden lisäämisestä, jolla pyritään vähentämään etenkin henkilöautoilun määrää ja suosi-

maan joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä vaihtoehtoisina liikkumistapoina sähkön 

kulutuksen pienentämiseksi. (Nordic Energy Research 2021.) 

 

3.1.4. Kaukolämmön ja lämmityksen suora sähköistäminen 

 

Kaukolämmön tuotannon suora sähköistäminen lämpöpumppujen avulla vähentää fossiilis-

ten polttoaineiden tarvetta lämmityksessä. Kaukolämpö kattaa keskimäärin 35 % Pohjois-

maiden asuntojen lämmityksestä ja sitä hyödynnetään myös muiden rakennusten lämmityk-

sessä sekä prosessilämpönä teollisuudessa. Korvaamalla biomassakattiloiden ja CHP-laitos-

ten tuottamaa kaukolämpöä lämpöpumpuilla pienennetään lämmityksen hiilijalanjälkeä. 

Näin päästään myös eroon biomassariippuvuudesta vapauttaen resurssit muille aloille, joilla 

niistä saadaan suurempi hyöty. Lämpöpumppujen käytössä voidaan hyödyntää ympäristön 

lämpöä, merivedestä saatavaa lämpöä, teollisuuden hukkalämpöä sekä datakeskusten ylijää-

mälämpöä parantaen energiatehokkuutta. (Nordic Energy Research 2021, 64.) 
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Kuvasta 8 nähdään kaukolämmön painottuvan tulevaisuudessa hukkalämpöön mahdollis-

taen fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisen lämmitystarkoituksessa kokonaan. Huk-

kalämmön tehostuva hyödyntäminen kaukolämpönä voi myös parantaa runsaasti hukkaläm-

pöä tuottavien prosessien ja laitosten, kuten uusiutuvan energian jalostamoiden, kannatta-

vuutta. Kuvaajasta nähtävä kaukolämmön tuotannon lasku vuosien 2020 ja 2040 välillä on 

seurausta rakennusten energiatehokkuuden parantumisesta ja lämpöhäviöiden vähenemi-

sestä. (Nordic Energy Research 2021, 64.) 

Kuva 8. Kaukolämmön tuotannon kehitys CNN-skenaariossa. (Nordic Energy Research 

2021, 64.) 

 

3.1.5. Raskaan teollisuuden suoran sähköistämisen mahdollisuudet 

 

Raskaan teollisuuden eli raudan, teräksen, alumiinin, sellun, paperin ja sementin tuotannon 

sekä kaivosteollisuuden prosessit vaativat korkeita lämpötiloja ja energian virtausnopeuksia, 

mihin sähkö ei vielä sovellu. Tämän vuoksi raskaan teollisuuden suoraa sähköistämistä ei 

ole sisällytetty mihinkään skenaarioon. Tällä hetkellä taloudellisin vaihtoehto edellä maini-

tuilla aloilla on arvioitu olevan fossiilisten polttoaineiden käytön jatkaminen yhdistettynä 

hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioihin.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 
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suoraa sähköistämistä voitaisi hyödyntää tulevaisuudessa raskaassa teollisuudessakin. (Nor-

dic Energy Research 2021, 65.) 

Esimerkiksi sementin tuotannossa syntyy hiilidioksidia kalsinaatioprosessin aikana huoli-

matta siitä, mitä polttoainetta käytetään. Tämän seurauksena sementin tuotannon hiilineut-

raalius vaatisi joka tapauksessa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioita. Se-

mentin tuotannon hiilineutraloinniksi Ruotsissa on kehitteillä CemZero-hanke, jonka tavoit-

teena on sementin tuottaminen puhtaalla energialla. CemZero-prosessin seurauksena synty-

vän hiilidioksidin talteenotto olisi näin ollen helpompaa ja edullisempaa kuin hiilidioksidin 

talteenoton yhdistäminen nykyisiin prosesseihin. CemZero-prosessin käyttöönotto Ruotsin 

suurimmassa sementintuotantolaitoksessa, Slite Gotelandissa, aiheuttaisi arvioiden mukaan 

noin 2 TWh:n nousun vuotuiseen sähkön tarpeeseen ja vaatisi kapasiteetin nostamista 260 

MW:lla vuoteen 2030 mennessä. (Nordic Energy Research 2021, 65.) 

Teknologioiden, kuten CemZeron ja jo aiemmin mainitun HYBRITin, jonka käyttöönoton 

on arvioitu nostavan sähkön tarvetta Pohjoismaissa noin 20–30 TWh:a vuodessa, seurauk-

sena sähkön tarve tulee kasvamaan myös raskaassa teollisuudessa. Tämänhetkisten arvioi-

den mukaan tämä tarkoittaisi yhteensä noin 70–90 TWh:n nousua vuotuiseen sähkön tarpee-

seen kaikkien käynnissä olevien hankkeiden toteutuessa. (Nordic Energy Research 2021, 

65.) 

 

3.2. Power-to-X 

 

Power-to-X-teknologioilla tarkoitetaan prosesseja, joissa valmistetaan uusiutuvista energia-

lähteistä tuotetun sähkön avulla synteettisiä polttoaineita, kuten metaania. Synteettisiä polt-

toaineita tuottavissa PtX-teknologioissa pääperiaatteena on sähkön avulla aikaansaatu veden 

elektrolyysi, jossa vesimolekyyli (H2O) hajotetaan alkuaineiksi eli vedyksi (H) ja hapeksi 

(O). Tämän jälkeen vedystä voidaan tuottaa synteettisiä polttoaineita hiilidioksidin avulla. 

Tarvittu hiilidioksidi voidaan ottaa talteen esimerkiksi teollisista prosesseista tai ilmasta, jol-

loin ideaalitilanteessa hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei lisäänny prosessin seurauksena. 

PtX-prosesseilla tuotetut polttoaineet ovat hiilineutraali vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. 

(Nordic Energy Research 2021, 69.) 
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3.2.1. PtX-teknologioiden mahdollisuudet 

 

Huolimatta siitä, että suora sähköistäminen vaikuttaa tällä hetkellä kannattavimmalta ratkai-

sulta useimmilla sektoreilla, esimerkiksi liikenteessä ja lämmityksessä, myös PtX-teknolo-

giolla tulee olemaan merkittävä osa Pohjoismaiden energiakehityksessä kohti hiilineutraa-

liutta. PtX mahdollistaa korkeammat energian virtausnopeudet ja lämpötilat sekä tuo jousta-

vuutta sektoreihin, joissa suora sähköistäminen kohtaa haasteita tai on teknisesti mahdo-

tonta. Näitä sektoreita ovat esimerkiksi: 

- keski- ja pitkän matkan lentoliikenne 

- pitkän matkan raskaat kuljetukset riippuen akkujen kehityksestä 

- tuotantoprosessit, joissa vaaditaan polttoaineita tai korkeita lämpötiloja 

- sähkö- ja lämpövoimalat huippukuormituksen aikana. 

Vuoteen 2050 mennessä edellä mainittujen sektoreiden polttoaineen tarpeeksi on Pohjois-

maissa arvioitu lähes 400 PJ:a. Tähän arvioon liittyy paljon epävarmuutta polttoaineiden 

tarpeen, kuluttajien käyttäytymisen ja etenkin suoran sähköistämisen kehityksen osalta. Tä-

män seurauksena tarve PtX-polttoaineille voi olla merkittävästi suurempi kuin on arvioitu. 

Fossiilisten polttoaineiden poistuessa käytöstä myöskään niistä ei saada enää tulevaisuu-

dessa turvaa kaikissa tilanteissa, minkä seurauksena vaihtoehtoisten hiilineutraalien poltto-

aineiden merkitys kasvaa. (Nordic Energy Research 2021, 69.) 

 

3.2.2. PtX-teknologioiden haasteet 

 

Huolimatta PtX-polttoaineiden potentiaalista niiden kohtaamat haasteet luovat vielä paljon 

epävarmuutta. Isoimmat haasteet PtX-polttoaineiden tuotannolle tällä hetkellä ovat: 

- korkeammat hinnat verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin 

- rajallinen osaaminen ja sovellukset 

- tuuli- ja aurinkovoiman kapasiteetin riittävyys 

- infrastruktuuriin vaadittavat muutokset. 
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Nykytilanteessa PtX-polttoaineet eivät ole hinnaltaan kilpailukykyisiä biopolttoaineisiin 

verrattuna ja niiden kehittäminen vaatii merkittäviä muutoksia infrastruktuuriin niin sähkön 

tuotannon kuin sähköverkkojenkin osalta. PtX-polttoaineiden kehitys on myös niin alussa, 

että sen tulevaisuuden arviointi on vielä hyvin epätarkkaa, eikä osaamisesta tai sovelluksien 

toimivuudesta ole vielä täyttä varmuutta. (Nordic Energy Research 2021, 70–71.) 

 

3.2.3. PtX eri skenaarioissa 

 

PtX-polttoaineiden kehityksessä mahdollisesti vastaantulevista haasteista johtuen niille ei 

ole suunniteltu kovinkaan suurta osuutta muissa skenaarioissa kuin NPH-skenaariossa. 

CNN- ja CNB-skenaarioissa PtX-polttoaineet on arvioitu vähemmän kannattaviksi kuin bio-

polttoaineet sekä hiilidioksidin talteenottoteknologiat, joiden kanssa ne kilpailevat. NPH-

skenaariossa taas on tutkittu tilannetta, jossa PtX-polttoaineille olisi paljon kysyntää teräste-

ollisuudessa ja niitä sekä vetyä vietäisiin myös muualle Eurooppaan. Näistä syistä johtuen 

tuotetut vedyn määrät CNN- ja NPH-skenaarioissa ovat noin 30 TWh:a ja 150 TWh:a 

vuonna 2050. Sähkön tarpeena luvut vastaavat noin 50 TWh:a ja 220 TWh:a vuodessa (kuva 

9). (Nordic Energy Research 2021, 74.) 

 

Kuva 9. Tuotettu vety ja sen vaatima sähköntarve eri skenaarioissa. (Nordic Energy Re-

search 2021, 74) 
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Kolmen pääskenaarion lisäksi tutkimuksessa arvioitiin myös mahdollisuutta laajemmalle 

PtX-polttoaineiden tuotannolle HighPtX-skenaarion muodossa. HighPtX-skenaariossa PtX-

teknologioiden kehityksen on oletettu jatkuvan ilman vastoinkäymisiä mahdollistaen PtX-

polttoaineiden laajemman tuotannon Pohjoismaissa sekä suuremman viennin muualle Eu-

rooppaan. Tässä skenaariossa vetyä tuotettaisiin lähes 300 TWh vuonna 2050 ja sen vaatima 

sähkön tarve olisi jopa yli 400 TWh (kuva 9). (Nordic Energy Research 2021, 74.) 

 

3.3. Bioenergia 

 

Bioenergia on biomassoista kuten puusta tai bioperäisistä jätteistä saatavaa uusiutuvaa ener-

giaa, joka luokitellaan hiilineutraaliksi. Tämä johtuu siitä, että biomassan poltossa vapautuva 

hiili sitoutuu takaisin kasvavaan biomassaan pitkällä aikavälillä. (Motiva 2020.) 

 

3.3.1. Bioenergian soveltuvuus 

 

Bioenergiaa voidaan hyödyntää suoraan esimerkiksi teollisuuden lämmöntuotannossa tai 

vaihtoehtoisesti muuntamalla sitä kiinteiksi tai nestemäisiksi polttoaineiksi. Biopolttoaineita 

voidaan käsitellä vastaamaan kemiallisilta ominaisuuksiltaan lähes täysin fossiilisia poltto-

aineita, mikä mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden korvaamisen biopolttoaineilla monissa 

liikenteen ja teollisuuden sovelluksissa. Yhdistettynä hiilidioksidin talteenotto- ja varastoin-

titeknologioihin bioenergian käytöllä voidaan päästä myös negatiivisiin hiilidioksidipäästöi-

hin, jotka ovat välttämättömiä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi tiettyjen raskaan teollisuu-

den alojen hiilidioksidipäästöjen korvaajana. (Nordic Energy Research 2021, 88–89.) 

 

3.3.2. Bioenergian saatavuus ja teknologiat 

 

Bioenergian hyödyntämistä Pohjoismaiden energiakehityksessä tukee vahvasti jo valmiiksi 

olemassa oleva laaja saatavuus sekä kehittyneet teknologiat ja osaaminen bioenergian alalta. 

Vaikka bioenergia luokitellaankin uusiutuvaksi energianlähteeksi, ja sitä on Pohjoismaissa 



22 
 

laajasti saatavilla, eivät resurssit ole kuitenkaan rajattomat. Useat bioenergian jalostamiseen 

liittyvät teknologiat, kuten kaasuttaminen sekä pyrolyysi, vaativat myös paljon kehitystä 

eikä pitkän aikavälin kustannuksille ole vielä tarkkaa arviota. Näiden seurauksena bioener-

gian kannattavuus voi tulevaisuudessa laskea sekä taloudellisista että ympäristöllisistä 

syistä. Tällä hetkellä synteettisten polttoaineiden tuottaminen bioenergiasta on kuitenkin 

edullisempaa kuin PtX-teknologioilla ja bioenergia yhdistettynä hiilidioksidin talteenotto- ja 

varastointiteknologioihin vaikuttaa kannattavimmalta ratkaisulta hiilineutraalien polttoai-

neiden tuotannossa. (Nordic Energy Research 2021, 90.) 

 

3.3.3. Bioenergian rooli 

 

Bioenergian käyttö lämmityksessä vähenee kaikissa skenaarioissa sähkön ja lämpöpumppu-

jen korvatessa biomassakattiloita, mutta bioenergiaa tullaan silti hyödyntämään suoran säh-

köistämisen tukena korkean lämmitystarpeen jaksoina. Huolimatta bioenergian vähenty-

neestä tarpeesta lämmityksessä, sen käytön on arvioitu kasvavan nestemäisten biopolttoai-

neiden yleistymisen seurauksena. Bioenergian rooli siirtyy pääosin lämmityksestä useisiin 

eri sovelluksiin liikenteen ja teollisuuden fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi. Muutos 

CNN-skenaariossa on nähtävissä kuvassa 10 ja se on samankaltaista kaikissa skenaariossa. 

(Nordic Energy Research 2021, 93–94.) 

Kuva 10. Bioenergian kokonaiskäyttö CNN-skenaariossa. (Nordic Energy Research 2021, 

94.) 
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3.4. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiat 

 

Hiilidioksidin talteenottoteknologiat mahdollistavat hiilidioksidin uudelleenkäytön ja hiili-

dioksidipäästöjen vähenemisen. Hiilidioksidin talteenottoteknologioita voitaisiin hyödyntää 

sektoreilla, joilla hiilidioksidipäästöjä syntyy polttoaineen palamisen lisäksi myös itse pro-

sessin seurauksena, kuten sementin, raudan ja teräksen tuotannossa. Esimerkiksi sementin 

tuotantoon yhdistettynä hiilidioksidin talteenotto ja varastoiminen estäisi jopa 90 % potenti-

aalisista hiilidioksidipäästöistä päätymästä ilmakehään. Skenaarioissa on arvioitu, että ko-

konaisuudessaan hiilidioksidia voitaisiin ottaa talteen ja varastoida noin 25 megatonnia vuo-

dessa, mikä vastaa 12 % Pohjoismaiden nykyisistä hiilidioksidipäästöistä. Hiilidioksidin tal-

teenottoteknologioiden avulla tuotantoprosesseihin ei vaadittaisi suuria muutoksia päästöjen 

vähentämiseksi, vaan päästöt voitaisiin ottaa talteen ja hyödyntää esimerkiksi synteettisten 

polttoaineiden valmistuksessa. (Nordic Energy Research 2021, 102.) 

 

3.4.1. Pohjoismaiden soveltuvuus hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin 

 

Pohjoismaiden ilmastotavoitteissa ei tavoitella täysin hiilidioksidipäästötöntä yhteiskuntaa, 

vaan jäljelle jääneitä hiilidioksidipäästöjä voidaan kompensoida negatiivisten päästöjen 

avulla, mihin hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on hyvä keino. Pohjoismaissa on myös 

paljon hiilidioksidin varastointiin soveltuvia alueita erityisesti Norjassa, Tanskassa ja Islan-

nissa. Pohjoismaissa laajasti hyödynnettävä bioenergia mahdollistaa myös useissa voimalai-

toksissa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden yhdistämisen tuotantoproses-

seihin, jolloin saadaan negatiivisia hiilidioksidipäästöjä bioenergian jo ollessa hiilineutraa-

lia. Varastoidulle hiilidioksidille on tulevaisuudessa myös kasvava tarve PtX- ja biopoltto-

aineiden raaka-aineena, joiden kehityksessä Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä. (Nordic 

Energy Research 2021, 103.) 
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3.4.2. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden haasteet 

 

Suurimmat hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden kohtaamat haasteet tule-

vat vastaan teknologioiden laajemmasta käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista. Huoli-

matta Pohjoismaiden hyvästä soveltuvuudesta, vaaditaan teknologioiden laajamittaista hyö-

dyntämistä varten vielä merkittäviä infrastruktuurisia muutoksia laitoksiin ja verkkoihin. Tä-

män lisäksi hiilidioksidin varastoinnilla ei saavuteta myöskään merkittävää taloudellista 

hyötyä, ja teknologioiden yhdistäminen useimpiin tuotantoprosesseihin aiheuttaa huomatta-

via kustannuksia. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on kuitenkin välttämätöntä hiili-

neutraaliuden saavuttamiseksi, minkä vuoksi infrastruktuurin ja prosessien kehittämiseen 

vaaditaan todennäköisesti valtion tukea yksittäisille toimijoille sijoituksista aiheutuvien ris-

kien pienentämiseksi. (Nordic Energy Research 2021, 107–108.) 

 

3.5. Käyttäytymisen ja tapojen muutos 

 

Energian tarvetta vähentävillä käyttäytymisen ja tapojen muutoksilla voidaan mahdollistaa 

kustannustehokkain siirtymä hiilineutraaliuteen. Energian tarpeen laskiessa myös energia-

alan infrastruktuuristen muutosten ja sijoitusten tarve vähenee energian riittävyyden paran-

tuessa. (Nordic Energy Research 2021, 115.) 

 

3.5.1. Käyttäytymisen säätely 

 

Energian tarvetta vähentävät käyttäytymisen muutokset voivat esiintyä useissa eri muo-

doissa tekijöiden ja aikavälin muuttuessa. Lyhyen aikavälin muutoksia saadaan aikaan hin-

tojen muuntelun avulla. Esimerkiksi polttoaineen hintoja nostamalla kokonaistarve kuljetus- 

ja liikennepalveluille vähenee kuluttajien harkitessa rahankäyttöään kyseisiin palveluihin, 

mikä johtaa vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Polttoaineiden hintojen nousu ja teknologian kehi-

tys voivat johtaa myös ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin liikenteessä sähköllä toimi-

vien kulkuvälineiden korvatessa fossiilisia polttoaineita hyödyntäviä kulkuvälineitä niiden 

nykyistä helpomman saatavuuden ja matalampien kustannuksien seurauksena. Pitkällä 



25 
 

aikavälillä uusien tapojen vakiintuessa ja yhä edelleen kehittyessä päästään aina vain entistä 

merkittävämpiin muutoksiin. (Nordic Energy Research 2021, 48.) 

 

3.5.2. Liikenne 

 

Sähköistämisen lisäksi liikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa käyttäytymisen avulla. CNB-

skenaariossa on arvioitu henkilökohtaisten matkustuskilometrien laskevan takaisin vuoden 

1990 tasolle (kuva 11.) lisääntyneen etätyöskentelyn sekä kaupungissa asuvien ihmisten 

osuuden kasvun seurauksena, mikä lyhentää matkoja. Muissa skenaarioissa tätä ei ole huo-

mioitu, vaan kehityksen on arvioitu jatkuvan entisellä tasolla. Kuvassa 11 näkyvä kokonais-

matkustuskilometrien kasvu selittyy väkiluvun kasvulla. (Nordic Energy Research 2021, 

116.) 

Kuva 11. Matkustuskilometrien kehitys ja tulevaisuuden arviot. (Nordic Energy Research 

2021, 116.) 

 

CNB-skenaariossa on arvioitu myös henkilöautojen määrän vähentyminen tehostetun julki-

sen liikenteen hyödyntämisen sekä kimppakyytien seurauksena, mitkä eivät vähennä henki-

lökohtaisten matkustuskilometrien määrää, mutta vähentävät kulkuneuvokohtaisia kilomet-

rejä ja energian tarvetta. Tämän seurauksena myöskään pysäköintitilalle ei olisi enää niin 
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suurta tarvetta ja tilaa voitaisiin hyödyntää kestävämmällä ja tehokkaammalla tavalla. (Nor-

dic Energy Research 2021, 117.) 

CNB-skenaariossa huomioon otetulla käyttäytymisen muutoksella ei arvioiden mukaan saa-

taisi kuitenkaan kuin melko vaatimattomia muutoksia liikenteen kokonaiskulutukseen ver-

rattuna kahteen muuhun skenaarioon, joissa liikenteen kehitys on arvioitu lähes saman-

laiseksi. Kuvasta 12 nähdään, että arvioiden mukaan ero muiden skenaarioiden kokonaisku-

lutukseen vuonna 2050 olisi vain noin 35 TWh:a ja fossiilisten polttoaineiden sekä hiilidi-

oksidipäästöjen määrä yhtä suuri raskaan liikenteen ja lentoliikenteen vaatimusten seurauk-

sena. (Nordic Energy Research 2021, 119.) 

Kuva 12. Liikenteen polttoaineen ja sähkön kokonaiskulutus sekä hiilidioksidipäästöt eri 

skenaarioissa. (Nordic Energy Research 2021, 119.) 

 

Nykyistä kehitystä seuratessa ilmastonmuutokseen vetoamisella ei myöskään varmuudella 

saada ihmisiä muuttamaan ajatteluaan ja tapojaan liikenteestä, minkä seurauksena CNB-ske-

naariossa arvioitu matkustuskilometrien väheneminen sekä maalla että ilmassa ei välttämättä 

toteutuisi ilman järjestelmällistä muutosta ja ylempien tahojen puuttumista tilanteeseen. Tätä 

ei kuitenkaan ole vielä huomioitu näissä arvioissa. (Nordic Energy Research 2021, 119.) 
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3.5.3. Tuulivoima 

 

Olennainen osa käyttämisen muutoksessa on myös tuulivoiman hyväksynnän lisääminen yh-

teiskunnassa. Tuulivoima on ollut viime vuosina yksi hyväksytyimmistä energiantuotanto-

muodoista, mutta paikallinen vastustus on silti viivästyttänyt tai jopa keskeyttänyt useita 

tuulivoimaprojekteja. Kuten kuvasta 13 nähdään, Pohjoismaiden sähköntuotannon on arvi-

oitu nousevan nykyisestä 455 TWh:sta 650 TWh:iin CNB-skenaariossa, 690 TWh:iin CNN-

skenaariossa ja jopa 950 TWh:iin NPH-skenaariossa vuoteen 2050 mennessä. Kaikissa ske-

naarioissa tuulivoiman lisääminen on merkittävässä osassa sen kapasiteetin moninkertaistu-

essa nykyisestä noin 60 TWh:sta vähintään 250 TWh:iin CNB- ja CNN-skenaarioissa ja jopa 

450 TWh:iin NPH-skenaariossa. Kuten edellä mainituista luvuista voi huomata, on tuulivoi-

maa lisättävä niin merkittävästi, ettei projektien viivästyksiin tai keskeytyksiin ole välttä-

mättä varaa, jos halutaan päästä tavoiteltuihin lopputuloksiin. (Nordic Energy Research 

2021, 120.) 

 

Kuva 13. Pohjoismaiden sähköntuotanto vuosina 2020 ja 2050 eri skenaarioissa. (Nordic 

Energy Research 2021, 10.)  
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4. Suomen omat tavoitteet ja yhteensopivuus skenaarioihin 
 

 

Tässä osiossa käsitellään Suomen omia ilmastosuunnitelmia ja niiden yhteensopivuutta Nor-

dic Clean Energy Scenarios -projektin skenaarioiden kanssa. Suomen omat tämänhetkiset 

tavoitteet ovat pääpiirteiltään hyvin lähellä CNN-skenaarion tuloksia, jotka on suunniteltu 

tukemaan valtioiden omia tavoitteita ja suunnitelmia. 

 

4.1. Päästötavoitteet 

 

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamisen Suomessa jo vuo-

teen 2035 mennessä. Ilmasto- ja energiastrategian valmistelemiseksi ja päästökehitystä ar-

vioidakseen valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta rahoitti ”Hiilineutraali Suomi 

2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset” -taustaselvityksen, jossa kehitystä 

arvioidaan vuoteen 2040 asti. Selvityksessä Suomen energia- ja päästökehitystä arvioidaan 

kahdella eri skenaariolla, perus- ja politiikkaskenaarioilla. Perusskenaario arvioi kehitystä 

huomioiden vain ennen 31.12.2019 tehdyt toimet, kun taas politiikkaskenaario huomioi 

myös 1.1.2020 jälkeen tehdyt toimet. (Valtioneuvosto 2022, 5 ja 44.) 

Tavoitteen saavuttamiseksi Suomen kokonaispäästöt vuonna 2035 saisivat olla 21 miljoonaa 

tonnia CO2-ekv., jolloin hiilinielujen negatiivinen vaikutus päästöihin mahdollistaisi hiili-

neutraaliuden. Perusskenaariossa päästöt olisivat vuonna 2035 vielä noin 33 miljoonaa ton-

nia CO2-ekv., kun taas politiikkaskenaariossa vastaava lukema olisi 25 miljoonaa tonnia 

CO2-ekv. (kuva 14.). Politiikkaskenaariossa arvioidut päästöt eivät siis ole enää kovinkaan 

kaukana tavoitteesta ja lisätoimilla hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä voisi olla mah-

dollista saavuttaa. (Valtioneuvosto 2022, 44–45.) 
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Kuva 14. Kokonaispäästöt ja päästötavoite Suomessa. (Valtioneuvosto 2022, 45.) 

 

CNN-skenaarion tavoitteisiin verrattuna kokonaispäästöjen kehitys politiikkaskenaariossa 

on hyvin samankaltaista. Kuvasta 15 nähdään CNN-skenaarion kokonaispäästöjen olevan 

noin 20 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Myös muissa NCES-projektin skenaarioissa Suomen 

päästökehitys on hyvin samanlaista, joten Suomen omat ilmastotoimet ovat hyvin linjassa 

vaadittujen toimien kanssa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

 

Kuva 15. Suomen kokonaispäästöt CNN-skenaariossa. (Nordic Energy Research 2021. Re-

sults viewer, rajaus Suomi.) 
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4.2. Primäärienergian kokonaismäärä 

 

Myös primäärienergian kokonaismäärän kehitys on hyvin samankaltaista niin Suomen 

omissa skenaarioissa kuin NCES-projektin skenaarioissakin (kuva 16 ja 17). Suomen vuo-

tuinen primäärienergian kokonaismäärä tulee arvioiden mukaan lähivuosina nousemaan yli 

400 TWh:iin. Suurimmat yksittäiset syyt nousulle ovat uudet ydinvoimalayksiköt Olkiluoto 

3 ja Hanhikivi 1, jotka on oletettu otettavan käyttöön vuosina 2022 ja 2032. (Valtioneuvosto 

2022, 92.) 

Kuva 16. Primäärienergian kokonaismäärä Suomessa perusskenaariossa. (Valtioneuvosto 

2022, 92.) 

 

 

Kuva 17. Primäärienergian kokonaismäärä CNN- (vasen pylväs) ja NPH-skenaariossa (oi-

kea pylväs). (Nordic Energy Research 2021. Results viewer, rajaus Suomi.) 
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Myös tuulivoimaa on tarkoitus lisätä merkittävästi etenkin merituulivoiman muodossa.  Me-

rituulivoimaa rajoittaa kuitenkin vielä arktisten olosuhteiden aiheuttamat ongelmat merien 

jäätyessä. Ensimmäisten teollisen kokoluokan merituulivoimahankkeiden tulisi olla Suo-

messa tuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2035 jälkeen primäärienergian määrän 

on arvioitu kääntyvän laskuun. (Valtioneuvosto 2022, 138.)  
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5. Johtopäätökset 
 

 

Tässä kandidaatintyössä oli tavoitteena tutkia ja havainnollistaa NCES-raportissa esiintyviä 

skenaarioita sekä ratkaisutapoja ja toimia, jotka mahdollistavat Pohjoismaiden hiilineutraa-

liuden vuoteen 2050 mennessä. Raportissa esiintyi kolme pääskenaariota: Carbon Neutral 

Nordic, Nordic Powerhouse sekä Carbon Neutral Behaviour. Näistä realistisimmaksi reitiksi 

hiilineutraaliuteen osoittautui Carbon Neutral Nordic, joka tukee hyvin vahvasti Pohjoismai-

den omia kansallisia strategioita, suunnitelmia ja tavoitteita. Myös kahdessa muussa skenaa-

riossa perusta oli hyvin samanlainen, mutta skenaarioissa esiintyneet lisätoimet, kuten vedyn 

tuotannon moninkertainen lisääminen tai yhteiskunnan tapojen tehokas muuttaminen, loivat 

epävarmuutta. 

Raportissa esiintyneet ratkaisutavat oli rajattu viiden pääteeman alle. Nämä olivat suora säh-

köistys, Power-to-X, bioenergia, hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiat sekä 

käyttäytymisen ja tapojen muutos. Näistä ehdottomasti tärkein oli suora sähköistys, jolla oli 

keskeinen rooli kaikissa skenaarioissa sen monipuolisuuden, kannattavuuden ja vähäisten 

haasteiden seurauksena. Muiden ratkaisutapojen rooli vaihteli hyvin skenaariokohtaisesti, 

eikä niille oltu arvioitu yhtä merkittävää osuutta kuin sähköistykselle niiden toimivuuden 

sekä kannattavuuden epävarmuuksien seurauksena. Kehityksen jatkuessa positiivisena, bio-

energialla, PtX-teknologioilla sekä hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioilla tu-

lee varmasti olemaan arvioitua merkittävämpi rooli tulevaisuuden energiakehityksessä nii-

den korkean potentiaalin johdosta. 

Suomen omiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin verrattuna skenaarioissa arvioitu kehitys oli 

hyvin samankaltaista niin päästöjen kuin energiantuotannon osaltakin. Hiilineutraalius vuo-

teen 2050 mennessä vaikuttaa tällä hetkellä vielä hyvin kaukaiselta tavoitteelta, mutta ske-

naarioissa esitettyjen toimien toteutuessa ja suurimmilta vastoinkäymisiltä vältyttäessä sen 

toteutumisen tulisi olla hyvinkin mahdollista. Tämä vaatii kuitenkin merkittäviä muutoksia 

ja nopeita toimia niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissakin.  
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