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LYHENNELUETTELO

AAU

Assigned Amount Units (sallittu päästömääräyksikkö)

BAT

Best Available Technology (paras käytettävissä oleva teknologia)

CDM

Clean Development Mechanism (puhtaan kehityksen mekanismi)

CER

Certified Emission Reduction (sertifioitu päästövähennys)

CH4

Metaani

CITL

Community Independent Transaction Log (Euroopan komission
keskusrekisteri)

COP

Conference Of Parties (osapuolten kokous)

CO2

Hiilidioksidi

EEA

European Environment Agency (Euroopan ympäristövirasto)

ERU

Emission Reduction Unit (päästövähennysyksikkö)

ET

Emission Trading (päästökauppa)

EU ETS

EU Emission Trading Scheme (EU päästökauppa)

IEA

International Energy Agency (kansainvälinen energiajärjestö)

IETA

International Emissions Trading Association (kansainvälinen
päästökauppajärjestö)

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (kansainvälinen
ilmastopaneeli)

JI

Join Implementation (yhteistoteutus)

KTM

Kauppa- ja teollisuusministeriö

NAP

National Allocation Plan (kansallinen päästöoikeuksien jakosuunnitelma)

N2 O

Dityppioksidi

OTC

Over The Counter (kahdenvälinen kaupankäynti)

PFC

Perfluorihiilivety

TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö
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1 JOHDANTO

Ilmastonmuutos on luonut tarpeen vähentää haitallisia päästöjä ilmakehään. Näiden
haitallisiksi määriteltyjen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on laadittu Kioton
pöytäkirjan puitteissa päästövähennyksiin pyrkiviä mekanismeja. Edellämainitut
mekanismit perustuvat päästömarkkinoiden luomiseen. Päästömarkkinoilla päästöistä
käydään kauppaa, jolloin päästöoikeuden hinta määräytyy markkinaperusteisesti
kysynnän

ja

tarjonnan

kasvihuonekaasupäästöjä

mukaan.
globaalisti

Päästökaupan
siellä,

missä

tarkoituksena

on

mahdollisuudet

vähentää
päästöjen

vähentämiseen ovat ominaiskustannuksiltaan edullisinta. Päästökauppajärjestelmä
määrittelee päästökiintiöt ja päästöoikeudet, mutta jättää varsin avoimeksi toteutuksen.
Kioton ilmastosopimuksen määrittelemien päästötavoitteiden saavuttamiseksi on
perustettu lukuisia kansainvälisiä ja alueellisia päästömarkkinoita. Euroopan unionin
käytössä oleva EU ETS on näistä laajin sekä volyymiltaan, että arvoltaan. Suomi on
luonnollisesti osana Euroopan unionin päästökauppaa.

Tässä työssä perehdytään EU:n päästökaupan toimintaan yleisellä sekä kansallisella
tasolla. Lisäksi pohditaan päästökaupan vaikutuksia Suomen kansalliseen teollisuus- ja
energiatuotantoon ja luodaan katsaus tulevaisuuden energiastrategiaan.

Rajoituksia lähdemateriaalin käyttöön päästökaupan ja energiastrategian osalta asettaa
muuttuva toimintaympäristö ja riippuvuus toisistaan. Energiastrategian sisältö muuttuu
päästökaupan kehittymisen mukana ja 2000-luvun alun kirjallinen materiaali on
osaltaan vanhentunutta. Päästökaupan ja energiastrategian tulevaisuudennäkymiä
pohditaan ajan kirjallisuuden ja viimeisimmän saatavilla olevan materiaalin pohjalta.
Lisätietoa

päästökaupan

tulevaisuudesta

on

odotettavissa

Kööpenhaminan konferenssin (COP15) jälkeen joulukuussa 2009.

osapuolten

välisen
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2 KIOTON ILMASTOSOPIMUS
Kansainvälisen ilmastopolitiikan perustana on YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus,
joka tuli voimaan vuonna 1994. Ilmastosopimus määrittelee yleisesti kansainvälisen
ilmastopolitiikan päämäärän ja sen saavuttamiseksi noudatettavat periaatteet ja keinot.
Kioton pöytäkirja on lisäys YK:n puitesopimukseen, se hyväksyttiin 1997 ja astui
voimaan 2005. Nykyisin ilmastosopimuksen on ratifioinut 183 maata.

Pöytäkirja

sisältää

sitovia

päästövähennys-

ja

rajoitusvelvoitteita

39

teollisuusmaaosapuolelle vuosille 2008-2012. Niiden yhteinen velvoite on vähentää
kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 5,2 % vuoden 1990 tasoon verrattuna.
Osapuolina toimivat maat saavat itse päättää keinot, joilla velvoitteet täytetään.
Pöytäkirjassa

on

mainittu

monia

eri

keinoja

kansallisten

päästötavoitteiden

saavuttamiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi. Päästövähennyksiin pyrittäessä on
esitetty mahdollisuutta päästökauppajärjestelmän asettamiseen ja suositeltu puutteellisen
tuki- ja veropolitiikan karsimista markkinamekanismin toiminnan varmistamiseksi. (UN
1998, 2)

Kansallisiin

toimiin

voi

hakea

lisäjoustavuutta

Kioton

mekanismeista

eli

kansainvälisellä yhteistyöllä toteutettavista JI ja CDM päästövähennyshankkeista tai
teollisuusmaiden

välisestä

päästökaupasta.

Velvoitteiden

täyttämisessä

otetaan

huomioon myös metsien ja maatalousmaan nieluvaikutukset. Kuvassa 1 on esitetty
Kioton sopimuksen määrittelemät päästövähennyskeinot. (KTM 2005, 18)
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Kuva 1. Kioton pöytäkirjan velvoitteet ja toteutuskeinot (1, 26)

2.1 Kioton mekanismit

Kaupankäynti

päästöoikeuksilla,

ilmastosopimuksen

kuten

määrittelemä

EU:n

mekanismi.

päästökauppa
Päästökaupan

on

yksi

lisäksi

Kioton
Kioton

ilmastosopimukseen kirjattuihin joustomekanismeihin kuuluvat yhteistoteutus JI ja
puhtaan kehityksen mekanismi CDM, jotka laajentavat päästökaupan vaikutuspiirin
EU:n

ulkopuolelle.

Kioton

joustomekanismit

kehitettiin

aikanaan

yhtäältä

teollisuusmaiden päästövähennysten kustannustehokkuuden lisäämiseksi ja toisaalta
kehitysmaiden

sekä

siirtymätalousmaiden

saamiseksi

mukaan

aitojen

päästövähennysten toimeenpanoon. Niiden toivottiin myös edistävän kehitysmaiden
kestävää kehitystä. Tavoitteena oli myös vähitellen tuoda markkinalähtöistä ajattelua
päästöjen vähentämiseen. Tämä aikanaan johtikin EU:n päästökauppajärjestelmän
syntyyn. (TEM 2008, 86)
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Mekanismien toiminnalle on luontaiset perusteet, koska teollisuusmaat voivat
hyödyntää omaa teknologiapohjaista osaamistaan EU:n alueella, sekä kehitysmaiden
nopean

talouskavun

ja

suurimman

päästövähennyspotentiaalin

markkinoilla.

Päästövähennyksiä voidaan joutomekanismeilla ohjata sinne, missä vähennykset ovat
taloudellisesti edullisimmin ja laajimmin toteutettavissa. Oikeutusperiaatteen mukaisesti
kehittyvät taloudet eivät ole vastuussa ilmakehän kumulatiivisesta CO2 -kertymästä,
joten kansainvälisen päästökauppajärjestelmän luomiseksi hankemekanismit ovat yksi
ratkaisu.

Mekanismien kilpailukyky perustuu hankittujen päästöyksiköiden suhteellisesti
alhaisempaan

yksikköhintaan.

Komission

mallilaskelmissa

EU:n

ulkopuolella

päästövähennyksiä voitaisiin vuonna 2020 tehdä kansainvälisen sopimuksen laajuudesta
riippuen noin 4–31 €/tCO2 . Alkuvuodesta 2008 CER-yksiköiden hintataso on ollut
päästöyksiköiden jälkimarkkinoilla noin 20 €/tCO2 . (TEM 2008, 87)

3 EU ETS
Euroopan unionin päästökauppadirektiivi perustuu yhteisön omaan lainsäädäntöön, eikä
ole

riippuvainen

Kioton

sopimuksen

voimaantulosta.

Päästökauppadirektiivi

(2003/87/EC) saatettiin voimaan 2003. Se käsittää CO2 -päästöt suurista pistelähteistä
käsittäen yli 20 MW sähkön- ja lämmöntuotannon, öljynjalostamot, metallin-, sementin-,
kalkin-, lasin-, keraamisten materiaalien- ja paperin ja selluntuotannon. Yhdessä nämä
alat vastasivat noin 41 % EU:n kokonaiskasvihuonepäästöistä vuonna 2005. Vastaavasti
tästä kuormituksesta 80 % oli peräisin 8 % toimijoista. (ETC 2007, 7) Nykyisellä
Kioton kaudella muut sektorit, kuten liikenne, maatalous ja jätehuolto eivät
edelleenkään kuulu nykyisen päästökaupan piiriin. Samoin päästökaupan ulkopuolelle
suljetaan muut kasvihuonekaasut, kuten CH4 , N2 O ja fluorikaasut. Lentoliikenne
muuttuu osaksi päästökauppaa nykyisen päästökauppakauden lopussa vuonna 2012.
(EEA 2008, 81:ETC 2007, 7)
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Euroopan komission direktiivi (2003/8/EC) velvoittaa jäsenmaat valmistelemaan
kansalliset päästöoikeuksien jakosuunnitelmat (NAP). Suunnitelmassa tulee käydä ilmi
tarvittavien päästöoikeuksien määrä ja määrän jakautuminen installaatioiden kesken.
Kansalliset päästöoikeuksien jakosuunnitelmat ja niihin tehdyt muutokset kirjataan
Euroopan komission keskusrekisteriin (CITL) joka julkaistaan myös Euroopan
komission verkkosivuilla. (Kara 2006, 70)

Euroopan komission linkkidirektiivi (2004/101/EC) mahdollistaa Kioton JI- ja CDMjoustomekanismien käytön. Linkkidirektiivin myötä Euroopan unionin päästökauppa
laajenee yhteisön ulkopuolelle. Kehitysmaihin ja lähinnä uusiin yhteisön maihin
suuntautuvilla

investoinneilla

on

välttämättä

vaikutus

myös

päästöoikeuden

hinnanmuodostuksessa. Päästövähennysyksiköiden hankinnan osuudelle onkin asetettu
yläraja. Komission antaman, Suomen kansallista jakosuunnitelmaesitystä koskevan
päätöksen mukaan Kioton pöytäkirjan hankemekanismien käytön enimmäismäärä
päästökauppajärjestelmässä voi olla enintään 10 %. (TEM 2008b, 3)

3.1 Ensimmäinen kausi 2005-2007
Euroopan unionin päästökauppa aloitettiin vuonna 2005. Ensimmäisen kauden
tavoitteena

oli

saada

kokemusta

päästökauppajärjestelmästä

ilmastosopimuksen määrittelemän päästökaupan alkamista.
päästökauppakautta

ei

ollut

kokemuksia

samaa

ennen

Kioton

Ennen ensimmäistä

suuruusluokkaa

olevasta

päästökauppajärjestelmästä, eikä päästökauppaan osallistuvien yksittäisten toimijoiden
päästöistä ollut riittävästi historiatietoa. Päästöjen määrään liittyvä epävarmuus ja
kansalliset allokointisuunnitelmat johtivat tilanteeseen, missä hallitukset joutuivat
elinkeinoelämän painostuksen kohteeksi. Edellämainituista syistä johtuen ensimmäiselle
päästökaudelle ominaista olivat ylisuuret päästökiintiöt. (ETC 2007, 17)

Ensimmäisellä kaudella osallistujia oli noin 10675 ja päästöoikeuksia jaettiin vuosittain
2155 MtCO2 . Vuosittaiset päästöt jäivät 3 % pienemmäksi ollen 2084 MtCO2 . (EEA
2008, 82). Päästökiintiöiden runsaudesta johtuen päästökaupalla ei ollut juurikaan
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päästöjä rajoittavaa vaikutusta. Päästökauppa aiheutti myös sähköä myyville yhtiöille
ansiotonta arvonnousua eli niinsanottua windfall-voittoa. Windfall-voittoon pääsivät
osalliseksi niin uusiutuvalla energialla, kuin myös fossiilisilla polttoaineilla sähköä
tuottavat yritykset.
Päästöoikeuden hintakehitys kaudella 2005-2007 vaihteli välillä 1-30 €/tCO2 (EEA
2008, 85). Korkea hintojen volatiliteetti johtui pääosin uuteen markkinaan liittyvästä
epätietoisuudesta, pienistä kaupankäyntimääristä sekä sääoloista. Vuonna 2005
kaupankävijöiden määrä oli suhteellisen pieni ja päivittäiset myyntimäärät vaihtelivat
muutamista tuhansista tonneista muutamiin miljooniin tonneihin. Marraskuussa 2005
kauppaa käytiin noin 7 miljoonalla tonnilla ja OTC-kauppaa lähes 30 miljoonalla
tonnilla (ETC 2007, 17). Vuoden 2006 aikana kaupankäynnin arvo ylitti 18 miljardia
euroa ja ensimmäisen kauden lopussa vuonna 2007 kauppaa käytiin jo 37 miljardilla
eurolla, lähinnä toisen päästökauppakauden päästöoikeuksista ja pääosin OTC-kaupalla.
Hankemekanismien käytössä voidaan havaita samanlainen noin kaksinkertainen lisäys
vuoden 2006 4,8 miljardista eurosta vuoden 2007 10 miljardiin euroon. (World Bank
2008, 2)

Päästöoikeuksien hinnat nousivat alkuvuonna 2005 komission ilmoitettua leikkauksia
useiden maiden kansallisiin päästöoikeuksien jakosuunnitelmiin. Keskimääräistä
kylmempi kevät ja kuiva kesä Keski-Euroopassa vähensivät vesivoiman tuotantoa, sekä
nostivat

energiankulutusta ja päästöoikeuksien hintoja.

korvattaessa

ja öljyn

Vesivoiman tuotantoa

ja kaasun hintojen noustessa energiateollisuus

siirtyi

hyödyntämään hinnaltaan vakaata hiiltä, mikä kiihdytti päästöoikeuksien hinnan
nousupainetta. Päästöoikeuden hinta seuraakin polttoaineiden hintoja, erityisesti
maakaasun ja hiilen hintakehitystä. (Kara 2006 ,75)

Päästöoikeudet palautetaan vuosittain maaliskuun lopussa ja huhtikuussa Komissio
ilmoittaa todennetut päästöt EU:n alueella. Huhtikuussa 2006 tulosten julkistamisen
yhteydessä

päästökiintiöiden

määrä

todettiin

markkinoilla

liian

suureksi

ja

päästöoikeuden arvo romahti alle 10 €/tCO2 . Lämmin talvi 2006-2007 varmisti
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päästöjen määrän vähenemisen, sekä päästöoikeuksien ylijäämän. Ilman mahdollisuutta
tallettaa päästöoikeuksia seuraavalle päästökauppakaudelle ja yritysten jo varmistettua
päästötavoitteensa, päästöoikeuden hinta laski ensimmäisen kauden lopulla alle 1
€/tCO2 . (EEA 2008, 85:World Bank 2007, 12)
Hiilen

spot-

ja

futuurihintojen

kehitys

on

esitetty

kuvassa

2.

Toisen

päästökauppakauden kansallisten jakosuunnitelmien tarkastamisen alkaessa heinäkuussa
2006, futuurihinta 2008 vuoden päästöoikeuksille on vaihdellut 12-25 €/tCO2 välillä.
Tämä siitäkin huolimatta, että samanaikaisesti ensimmäisen kauden päästöoikeuksien
hinnat romahtivat. (ETC 2007, 22)

Kuva 2. Hiilen spot- ja futuurihinnat vuodesta 2004 lähtien (2, 24)

3.2 Toinen kausi 2008-2012
Päästökaupan toinen kausi, niin sanottu Kioton kausi alkoi vuonna 2008. Toisella
kaudella ensisijaista oli rajoituksien kiristäminen, tämä tapahtui päästökiintiöiden
määrää

laskemalla

ja

päästökauppaan

osallistuvien

installaatioiden

määrää

kasvattamalla. Vuosittain EU:n alueella jaetaan 2,08 miljardia (2080 Mt CO2 )
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päästöoikeutta.

Päästökauppakauden

2005-2007

keskimääräisiin

toteutuneisiin

päästöihin verrattuna ja uudet osallistuvat installaatiot mukaanluettuna päästöraja on 6%
alemmalla tasolla, tarkoittaen 127,2 MtCO2 vähennystä vuosittain. Osallistuvilla mailla
on mahdollisuus suorittaa allokointi huutokauppaamalla 10 % päästöoikeuksista, mutta
suurin osa maista ei ole käyttänyt huutokaupan mahdollisuutta. (World Bank 2008:EEA
2008, 88)

EU-27 maille ei ole asetettu yhteistä Kioton tavoitetta. EU-15 maat ovat sitoutuneet
vähentämään päästöjään vertailuvuoteen 1990 suhteutettuna keskimäärin 8 % kaudella
2008-2012. Yhteisen päästötavoitteen saavuttamiseksi jokaiselle EU-15 maalle on
asetettu omat päästörajoitukset ja vähennystavoitteet. Uusille EU-12 maille on asetettu
yksilölliset Kioton päästötavoitteet, jotka vaihtelevat 6-8 % välillä. Liittessä 1 on
esitetty EEA:n julkaisema vertailu vuoden 2006 toteutuneista EU-maiden päästötasoista
ja näiden eroista Kioton sopimuksen asettamiin päästötavoitteisiin. Vertailu sisältää
myös hiilinielujen ja Kioton mekanismien vaikutukset. (EEA 2008, 30)

Kiintiöiden määrää laskemalla haluttiin laskea päästöjen määrää ja lisätä kaupankäyntiä
päästöoikeuksilla. Päästökauppajärjestelmä voi toimia oikein vain jos päästöoikeuksista
on kokonaisalijäämää, tämä päätelmä voidaan tehdä ensimmäisen päästökauppakauden
perusteella (ETC 2007, 22). Toisen kauden alussa päästöoikeuden hinnat ovat
vaihdelleet välillä 19-29 €/tCO2 (EEA 2008, 88). Heinäkuun 2008 huipun (28,73 €)
jälkeen päästöoikeuksien hinnat ovat laskeneet öljyn ja energianhinnan mukana
voimakkaasti 2008 loppuvuoden saavuttaen pohjan (7,96 €) helmikuussa 2009.
Päästöoikeuksien kauppa kiihtyi syyskuussa 2008, kun yritykset alkoivat myydä
päästöoikeuksiaan luottokriisin keskellä. Päästöoikeuksien optiokaupassa ostot ylittivät
myynnin, osoittaen yritysten halua suojautua Kioton ja seuraavan päästökauppakauden
määräämiltä velvoitteilta hyvissä ajoin. (World Bank 2009, 5)

Kioton kaudella joustomekanismien käyttöä laajennetaan, samalla suojaten markkinoita
korkealta

hintojen

varoventtiilinä

volatiliteetilta.

tasoittaen

Joutomekanismit

päästöoikeuksiin

toimivat

kohdistuvia

markkinoiden
hintapaineita.
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Hankemekanismeilla tuotavien päästövähennysten enimmäismäärä Suomelle on 10 %
jaetusta päästökiintiöiden määrästä. Päästökiintiö Suomelle toisella kaudella on 37,6
MtCO2 /vuosi , joten hankemekanismeilla voidaan luoda päästöoikeuksia enintään
3,8 MtCO2 vuodessa. Suomen hankemekanismien käytön määräksi on arvioitu
huomattavasti vähemmän, noin 1,4 MtCO2 vuosittain. (EEA 2008, 90:ETC 2007, 24).

3.3 Kolmas kausi 2013-2020
Euroopan unionin joulukuussa 2008 hyväksymä ilmasto- ja energiapaketti oli käänne
EU:n

ilmastopolitiikassa.

Euroopan

neuvoston

kaksi

päästavoitetta

ovat

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä
verrattuna vuoteen 1990 ja uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen 20 %
EU:n energiankulutuksesta. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoite nousee
30 %, jos saadaan aikaan kansainvälinen sopimus, jossa muut kehittyneet maat
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja taloudellisesti edistyneimmät kehitysmaat
sitoutuvat osallistumaan pyrkimyksiin riittävässä määrin vastuidensa ja valmiuksiensa
mukaisesti. Uusimmat ennusteet osoittavat, että EU:n on vähennettävä päästöjään paljon
nykyistä jyrkemmin vuoden 2012 jälkeen, jotta vuoden 2020 tavoitteet voidaan
saavuttaa. EU:n ja jäsenvaltioiden on siis otettava ilmastonmuutos- ja energiapakettiin
sisältyvät toimenpiteet käyttöön mahdollisimman pian. (EY Komissio 2008a:EEA 2008,
63)

Kolmannella

päästökauppakaudella

käyttöön

otetaan

osana

päästökaupan

harmonisointia koko EU:n kattava päästökatto, sekä yhteiset säännöt päästöoikeuksien
jakamiselle ja huutokaupalle. Uusina sektoreina päästökaupan piiriin tulevat alumiini- ja
kemianteollisuus,

samalla

tuoden

N2 O

ja

PFC-kaasut

päästökauppaan.

Päästörajoituksista kolmannelle kaudelle päätetään syyskuussa 2010 ja rajoitusten
arvioidaan kiristyvät vuosittain noin 1,74 %. Verrattuna toisen kauden vuosittaisiin
päästökiintiöihin (2080 MtCO2 ) saadaan vuodelle 2013 päästöoikeuksien määräksi 1974
MtCO2 ja vastaavasti 1720 MtCO2 vuodelle 2020. (World Bank 2009, 9)
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Päästöoikeudet on tarkoitus jakaa eri toimialoilla yhtenäisin periaattein koko EU:n
alueella. Alkuallokoinnin lisäksi Kioton kaudelta säästyneet päästöoikeudet ovat
siirrettävissä kolmannelle kaudelle. Komission ehdotuksen mukaan päästöoikeuksien
jako huutokaupalla lisääntyisi asteittain. Huutokaupan etuina ilmaisjakoon verrattuna on
päästöoikeuksien tehokkaampi jakautuminen niitä tarvitseville osallistujille. Koska
osallistujien on maksettava päästöoikeuksista, on todennäköistä, että yritykset eivät
käytä oikeuksia rahoittaakseen yritystoimintaansa ja samalla windfall-voitot vähenevät.
Tosin suunnitellusti sähköä tuotaville laitoksille ei jaettaisi enää vuoden 2012 jälkeen
ilmaisia

päästöoikeuksia

muutenkaan.

Myöskään

sähkön

ja

lämmön

yhteistuotantolaitokset eivät saisi ilmaisia päästöoikeuksia. Muiden sektoreiden osalta
huutokaupan osuus lisääntyisi vuosittain siten, että vuonna 2013 päästöoikeuksista
jaettaisiin 80 % ilmaiseksi harmonisoitujen jakosääntöjen mukaisesti. Ilmaisen jaon
määrä alenisi vuosittain siten, että ilmaiset päästöoikeudet loppuisivat kokonaan vuonna
2020. Toimialoilla, jotka ovat kansainvälisessä kilpailussa ja alttiita merkittävälle
hiilivuotoriskille, voisi harmonisoitu ilmaisjako kattaa 100 % päästöoikeuksien
tarpeesta. Komissio määrittelee hiilivuotoriskille alttiit alat vuoden 2010 kesäkuun
loppuun mennessä.

Maailmanpankin raportin 2009 arvion mukaan yritysten

suorituskyky huomioidaan ilmaisjaossa BAT:n perusteella, siten että tehokkaimmat
laitokset saavat päästöoikeuksia suhteessa enemmän kuin vähemmän tehokkaat laitokset.
BAT-referenssien

soveltaminen

päästöoikeuksien

jaossa

tulee

mahdollisesti

helpottamaan Suomen asemaa päästöoikeuksien ilmaisjaossa, koska energiansäästöön ja
tehokkuuteen perustuvia investointeja on tehty runsaasti jo ennen päästökaupan
alkamista. (TEM 2008, 15:World Bank 2009, 10)

Taakanjaon

päätösehdotuksen

mukaan

jäsenmaa

voi

käyttää

tietyn

määrän

hankemekanismeilla Kioto-kaudella 2008–2012 käynnistetyistä hankkeista saatavia
päästövähennysyksiköitä päästökauppasektorin ulkopuolisten sektoreiden vuoden 2020
velvoitteiden täyttämiseen vuodesta 2013 alkaen. Suomen osalta tämä tarkoittaisi noin 1
MtCO2 vastaavaa päästöyksikkömäärää vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa EU:n
jäsenmaissa keskimäärin, että jäsenvaltiot voivat kattaa enintään kolmanneksen
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päästövähennysvelvoitteestaan hyödyntämällä puhtaan kehityksen mekanismia ja
yhteistoteutusta. (TEM 2008, 23)

Point Carbon:in mukaan EU:n päästökaupan kolmannessa vaiheessa päästöoikeuksien
hintojen arvellaan nousevan vuoden 2013 30 €/tCO2 tasosta vuoden 2016 40 €/tCO2
tasoon. Edellämainittu päästöoikeuden hinnannousu on välttämätön nykyisen vuoden
1990 tasoon verrattavan 20 % päästövähennyksen saavuttamiseksi. Nämä ennusteet,
jotka perustuvat Point Carbon:in viimeisimpään muistioon ”EU ETS Scenarios to 2020”,
riippuvat sekä politiikan kehittymisestä, sekä muiden päästökauppajärjestelmien
vaikutuksesta. Point Carbon esittää kolme vaihtoehtoista skenaariota Kioton kauden
jälkeiselle päästökaupalle. (Point Carbon)

Ensimmäisessä EU-20 skenaariossa päästötavoitteet pysyvät aikaisemmalla 20 %
tasollaan ja päästöoikeuden hinta asettuu tasolle 25-50 €/tCO2 vuoteen 2016 mennessä.
Toisessa EU-30 skenaariossa päästötavoite nousee 30 % vuoden 1990 tasoon verrattuna
ja hintataso muodostuu tasolle 35-65 €/tCO2 vuoteen 2016 mennessä. Kolmannessa
päästökauppajärjestelmien

yhdistymisskenaariossa

päästöoikeuden

hinta

asettuu

huomattavasti alemmalle tasolle 10-30 €/tCO2 , kuin kahdessa muussa skenaariossa
samalla aikavälillä. Päästöoikeuden hintaa yhdistymisskenaariossa laskee laajentunut
joustomekanismien käyttö ja korkeammat tuontirajat hankemekanismeista ansaituille
päästövähennyksille. Työ- ja elinkeinoministeriön pitkän aikavälin energiastrategian
laskelmissa on käytetty päästöoikeudelle arvoa 25 €/MWh vuosille 2010-2030. (TEM
2008, 25:Point Carbon)

Päästöennusteet ovat merkittävästi vähentyneet taloudellisen taantuman vuoksi, johtaen
alentuneeseen päästöjen määrään, sekä päästöoikeuksien ja päästövähennysyksiköiden
ylijäämään. Saavutettu ylijäämä voidaan tietyin rajoituksin tallettaa seuraavalle
päästökaudelle, joten päästöoikeuksien tarve seuraavalle kaudelle laskee.

Myös

päästökauppajärjestelmät

EU:n

eri

alueilla

ovat

todennäköisesti

liitettävissä

päästökauppajärjestelmään. USA on jo hyväksynyt Waxman-Markey-lakiehdotuksen
joka tähtää 17 % päästövähennykseen verrattuna vuoden 2005 päästöihin ja 20 %
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uusiutuvien energialähteiden osuuteen vuoteen 2020 mennessä. Päästövähennysten
saavuttamiseksi

lakiehdotus

esittää

päästökauppajärjestelmän

perustamista.

Edellämainituista syistä johtuen on mahdollista, että EU ottaa tulevaisuudessa käyttöön
30 % päästövähennystavoitteen. (Point Carbon:World Bank 2009, 3)

4 PÄÄSTÖKAUPPA SUOMESSA
Suurin

näkyvä

Ensimmäisellä

vaikutus

päästökaupalla

päästökauppakaudella

on

Suomen

ollut
saamat

sähkön

hintakehitykseen.

päästöoikeudet

riittivät

päästötavoitteiden saavuttamiseen. Silti päästöoikeuksien hinta on siirtynyt sähkön
hintaan lähes suoraan. Vaikka päästöoikeuksien hankinta ensimmäisellä kaudella ei
numeroiden valossa aiheuttanut kustannuksia prosessiteollisuudelle, vaikuttaa sähkön
hintakehitys vahvasti Suomen energiaintensiiviseen teollisuustuotantoon.

4.1 Sähkön hintakehitys
Päästökaupan vaikutus sähkön hintaan määräytyy päästöoikeuden hinnan kehityksen ja
sähköntuotannon aiheuttamien päästöjen, sekä hinnan siirtymisen voimakkuuden
muodossa. Kuvassa 3 on esitetty vuosien 2006-2009 sähkön pörssihinnan (€/MWh) ja
päästöoikeuden hintakehitys (€/tCO2 ). Kuvasta voidaan huomata selkeä yhteys sähkön
hinnan sekä päästöoikeuden hinnan välillä. (Kara 2006, 78)
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Kuva 3. Sähkön markkinahinnat sekä päästöoikeuksien hintakehitys vuodesta 2006 (3)

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla suurin osa, noin 70 % sähköstä tuotetaan vesi- ja
ydinvoimalla. Edellämainituilla sähköntuotantomuodoilla tuotetun sähkön hintaan
päästökaupalla ei ole suoraa vaikutusta. Sähkön pörssihinta määräytyy lähinnä
huippuvoimana suurimman osan vuodesta toimivan runsaspäästöisen hiililauhdevoiman
tuotantokustannusten mukaisesti. Kuvassa 4 on esitetty yksinkertaistettu malli sähkön
hinnanmuodostumisesta pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. Pohjoismaiden kesken
erilaisen sähköntuotannon rakenteen perusteella sähkön pörssihinta on hyvin
riippuvainen Norjan ja Ruotsin vesivoiman tuotannosta.
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Kuva 4. Sähkön hinnanmuodostuminen (4)

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden vahvaa riippuvuutta vesivoiman tuotannosta
kuvastaa ensimmäisen päästökauppakauden päästökiintiöiden ylijäämä Suomessa ja
Tanskassa vuonna 2005 hyvästä pohjoismaisesta vesitilanteesta johtuen ja seuraavan
vuoden 2006 päästöoikeuksien alijäämä kuivan kesän seurauksena. Tosin vuoden 2005
ylijäämään vaikutti osaltaan myös metalli- ja metsäteollisuuden toimet (ETC 2007, 16).
Huonona vesivuotena hiililauhteella tuotettavan sähkön määrä ja vienti kasvaa
erityisesti Tanskassa ja Suomessa, samalla nostaen sähkön markkinahintaa. Sähkön
markkinahinnan nousu 2006 kuivan kesän seurauksena näkyy kuvassa 5 aiempaa
korkeampana sähkön hintana, samana ajankohtana kuvan 2 mukaan päästöoikeuden
hinta vaihteli välillä 15-20 €/tCO2 .
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Kuva 5. Pohjoismaisen sähköpörssin spothinta Suomessa kuukausikeskiarvoina vuosina 2000–2008 sekä
forward-hinnat vuosille 2009–2013, €/MWh, käyvin hinnoin. (5, 12)

Huipputuotantona toimivasta hiililauhteesta voidaan siirtyä maakaasun käyttöön mikäli
päästöoikeuden hinta nousee voimakkaasti ja kaasun ja hiilen hintasuhde pysyy
matalana. Maakaasun pienemmät ominaispäästöt mahdollistavat polttoaineen vaihdon
hiilestä kaasuun, kun päästöoikeuden hinta ylittää 30 €/tCO2 tason. Polttoaineen vaihto
pienemmän

ominaispäästökertoimen

sisältävään

ja

hinnaltaan

korkeampaan

maakaasuun vähentää samalla päästöoikeuden kokonaisvaikutusta sähkön hintaan.
Päästöoikeuden hinta seuraakin polttoaineiden hinnanmuutoksia ja erityisesti suuren
volyymin omaavien ja keskenään kilpailevien maakaasun ja hiilen hintasuhteen
muutoksia. (Kara 2006, 81)

Taulukossa

1

ja

tuotantokustannusten

tarkemmin
nousu

liittessä

2

on

esitetty

päästöoikeuden hinnan

välittömien

muuttuessa.

sähkön

Kivihiilen

ja

maakaasun välillä on huomattavissa suuri ero tuotantokustannusten muutoksissa.
Taulukosta nähdään myös kivihiililauhteen herkkyys tuotantokustannusten muutokselle
päästöoikeuden hinnan muuttuessa. Kivihiililauhdevoimalaitoksen hiilidioksidipäästöt
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ovat noin 0,9 tCO2 /MWh , jolloin päästöoikeuden hinnalla 10 €/tCO2 kustannusten
kasvu on noin 9 €/MWh (Honkatukia & Rajala 2007, 9).

VTT:n sähkömarkkinamallilla on vuoden jokaiselle tunnille saatu keskimääräiseksi
sähkön hinnan nousuksi 7,4 €/MWh päästöoikeuden hinnan ollessa 10 €/tCO2 .
Markkinahintavaikutus jää siis pienemmäksi kuin hiililaudevoiman kustannusmuutos,
koska hiililauhde ei ole vuoden jokaisena tuntina marginaalinen tuotantomuoto. Muita
markkinahintamallin huomioimia tekijöitä ovat vesialtaisiin perustuva vesiarvo ja
voimalaitosten mahdollinen epäkäytettävyys. (Kara 2005, 59)
Taulukko 1. Päästöoikeuden hinnan aiheuttama sähkön välittömien tuotantokustannusten nousu €/MWh
eri tuotantomuodoilla (6, 32)

4.2 Päästöjen kehitys
Ensimmäisellä päästökauppakaudella Suomen päästöt alittivat päästöoikeuksien määrän
noin 13 %:lla. Ainoastaan ensimmäisenä vuotena 2005 päästöjen määrässä koettiin
merkittävä vähentyminen, jolloin päästöt alittivat jopa Kioton kaudelle määritellyn
vuoden 1990-tason 71 MtCO2 . Vuoden 2006 päästöt olivat kokonaisuudessaan 80,3
MtCO2 ja seuraavana vuonna vain 1,6 MtCO2 vähemmän. (EEA 2009, 29) Kioton
kauden ensimmäisen vuoden 2008 osalta päästöjen määrä suhteessa jaettujen
päästöoikeuksien määrään oli tasan. Sektoreittain ainoastaan polttolaitokset ja
öljynjalostamot jäivät lyhyiksi, eli päästöt ylittivät päästöoikeuksien määrän. (EEA
2009, 60)
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Energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen kannalta määrääviä
tekijöitä ovat talouskasvu ja sen rakenne. Teollisuudenaloista informaatio- ja
kommunikaatioteknologia ovat kasvaneet voimakkaasti ja ohittaneet metsä- ja
paperiteollisuuden viennin määrässä. Tulevaisuudessa yhteiskunnan muutos palveluita
tuottavaksi vähentää jatkossakin energiaintensiteettiä. Rakennemuutoksesta johtuen
energiankulutus Suomessa ei ole lisääntynyt taloudellisen kasvun mukaisesti viime
vuosina ja sähkönkulutuksen osuus energian loppukulutuksesta on kasvanut.
Energiaintensiteetin vähenemisestä huolimatta sähkön kokonaiskulutus jatkaa kasvuaan
vuosittain ja pitkän aikavälin energiastrategian oletuksiin kuuluu energiaintensiivisen
teollisuuden suotuisa kehitys. Tulevaisuudessa päästöjen kasvun on arvioitu olevan
peräisin päästökauppasektorin eli lähinnä energiantuotannon ja teollisuusprosessien
päästöjen kasvusta. (Kara 2003, 32:Kara 2004, 314)

Suomen talouden tai teollisuuden rakenteessa ei yleisesti odoteta tapahtuvan kovin
suuria

muutoksia

lähitulevaisuudessa,

joten

energian

käytön

asteittaisesta

tehostumisesta huolimatta talouskasvun odotetaan heijastuvan energian kysynnän
kasvuna. Koska energian tuotannon ja käytön laitekanta uusiutuu investointien myötä
vain 3-5 % vuodessa, energiajärjestelmän tehostuminen ei voi olla kovin nopeata.
Investointien määrä kytkeytyy lisäksi varsin voimakkaasti talouskasvuun, joten
tehostuminen on yleensä sitä hitaampaa, mitä vähemmän talous kasvaa (Kara 2004,
315). Jos päästöjen rajoitustavoite alittaa laitekannan uusiutuvuuden ja jos uutta
oleellisesti vähempipäästöistä tekniikkaa on saatavilla, voidaan rajoitustavoite saavuttaa
niin, ettei investointeja tarvitse poistaa käytöstä ennen niiden teknisen käyttöiän
päättymistä. Suomessa tilannetta vaikeuttaa kuitenkin se, että energiankäytön
hiilidioksidi-intensiteetti on verraten alhainen. Ilman tuntuvia lisätoimia Suomen
hiilidioksidipäästöjen onkin laskettu kasvavan ennen vuotta 2010 selvästi vuoden 1990
tasoa suuremmaksi. (Kara 2004, 333)

Energiantuotannon alalla tulevaisuuden päästörajoitusten saavuttamiseksi vanhan
kapasiteetin parantamista ei nähdä varteenotettavana vaihtoehtona, koska suomalaiset
energian tuottajat ovat jo 1990-luvulla modernisoineet tuotantolaitoksiaan. Useissa
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energiayrityksissä investointivaihtoehdot CO2 -päästöjen vähentämiseksi arvellaan
vähäisiksi. (Koljonen et al. 2004, 59). Teollisuusprosessien päästöjen kasvun taustalla
on oletus tuottavuuteen liittyvistä rajoituksista. Kasvun oletetaan koostuvan tietyillä
teollisuudenaloilla lähinnä tuotannon lisäämisestä, jolloin kasvava tuotantopanosten
käyttö lisää päästöjen määrää. Päästökauppasektorin ulkopuolisen sektorin eli lähinnä
liikenteen, talokohtaisen lämmityksen ja maatalouden päästöjen arvioidaan sen sijaan
pysyvät kokonaisuudessaan nykytasollaan. Ulkopuolisen sektorin päästöjen kehitykseen
voidaan myös vaikuttaa muilla taloudellisilla tai hallinnollisilla ohjauskeinoilla. (Kara
2003, 32)

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat KTM (2006) ennusteiden mukaan kaudella 2008–
2012 vuosittain keskimäärin noin 11 Mt suuremmat kuin Kioton sitoumus edellyttää.
Arvioiden mukaan päästöjen kustannustehokkaat vähentämismahdollisuudet ovat
päästökauppasektorin ulkopuolella Kioton sitoumuskaudella keskimäärin noin 1 MtCO2
vuosittain. Lokakuun 2009 päästöoikeuden hinnalla 15 €/tCO2 päästöoikeuksien
hankinnan aiheuttamat vuosittaiset lisäkustannukset Suomelle olisivat noin 150
miljoonaa euroa vuodessa (PointCarbon). EU:n komission teettämien laskelmien
mukaan

kasvihuonekaasupäästöjen

kolmanneksi

korkeimmat

vähentämiskustannukset

yhteisössä,

joten

todennäköisesti

ovat

Suomessa

päästövähennykset

toteutetaan joustomekanismeja käyttämällä (KTM 2006, 46). Vuonna 2006 ilmasto- ja
energiapolitiikan ministeriryhmä asetti tavoitteeksi hankkia Kioton mekanismeilla
päästöyksiköitä yhteensä 12 MtCO2 . Talouden taantuessa ja päästöjen vähentyessä
ministeriryhmä päivitti mekanismien käytön linjaukset alkuvuonna 2008 supistaen
hankintatavoitteen 7 MtCO2 Kioton kauden osalta ja ulottamalla hankinnan myös
Kioton jälkeiselle ajalle. (TEM 2008, 86:KTM 2005, 16)

Koljosen (2005) raportin mukaan Kioton velvoitteiden täyttäminen päästökaupan
keinoin

aiheuttaa

energiajärjestelmälle

150-380

miljoonan

euron

vuotuiset

lisäkustannukset, päästöoikeuden hinnasta ja vesivuoden kuivuudesta riippuen. KTM
(2006) raportin mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät laskuun Kioton
kaudella viidennen ydinvoimalaitosyksikön valmistumisen myötä. Kuvassa 6 on esitetty
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TEM (2008) päästökauppasektorin ja päästökauppasektorin ulkopuolisen sektorin
päästöjen ennakoitu perusuran kehitys ilman lisätoimenpiteitä vuoteen 2050 asti.
Perusurassa oletuksena on, että nykyisten neljän ydinvoimalaitosyksikön käyttölupia
jatketaan, elleivät turvallisuus- tai muut seikat aseta esteitä ja että laitokset korvataan
vastaavansuuruisella päästöttömällä tuotannolla niiden tultua elinkaarensa päähän.
Perusskenaario toimii viiteskenaariona, eikä se ota huomioon poliittisen ohjauksen,
kuten

päästökaupan

vaikutuksia.

Kuvasta

nähdään

viidennen

ydinvoimalan

käyttöönoton kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Viidennen ydinvoimalan
arvioitu kaupallinen sähköntuotanto oli tarkoitus aloittaa 2009, mutta rakennustyöt ovat
viivästyneet

ja

voimalaitos

valmistunee

vasta

2011-2012.

Kioton

kauden

päästövähennyksiin viidennellä yksiköllä ei siis ole vaikutusta. Ennakoitu ydinenergian
lisäkäyttö täytyy korvata vaihtoehtoisilla menetelmillä, esimerkiksi sähkön tuontia ja
lauhdevoiman tuotantoa lisäämällä.

Kuva 6. Suomen Kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2006 sekä perusurassa vuosina 2007–2050,
MtCO2 -ekv. (5 s29)
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Pitkään jatkuneessa noususuhdanteessa sähkönkulutuksen kasvu on ollut noin 2
TWh/vuosi. Arviot sähkönkulutuksen kasvusta ja päästöistä ilmakehään on tehty
noususuhdanteen aikana ja viidennen ydinvoimalaitosyksikön myöhästyessä Kioton
kauden päästökiintiön ylitys olisi todennäköisesti enemmän kuin edellämainittu 11
MtCO2 vuosittain. Talouden taantuma on kuitenkin laskenut sähkönkulutusta 3,8 %
vuoden 2007 90 TWh:sta vuoden 2008 87 TWh:iin. Energian tuotannon ja käytön
hiilidioksidipäästöt vähenivät 12,5 % verrattuna vuotta aiempiin päästöihin. Kuvassa 7
nähdään sähköntuotanto energialähteittäin vuonna 2008, kotimainen sähköntuotanto
vastasi 74,5 TWh:a ja loput 12,5 TWh koostuivat sähkön nettotuonnista Pohjoismaista,
sekä Venäjältä ja Virosta.

Kuva 7. Sähkön tuotanto energialähteittäin vuonna 2008 (7)

Tilastokeskuksen mukaan sähkön kulutus tammi-kesäkuussa 2009 oli 41 TWh, mikä oli
10 % edellisvuotta vähemmän. Talouden taantuma vähentää erityisesti teollisuuden
sähkönkulutusta. Samanaikaisesti energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt
jatkoivat laskuaan 4 % aiemman vuoden päästöihin verrattuna. Edellisvuodesta 2008
heikentynyt vesitilanne vähensi vesivoiman tuotantoa 16 %. Yhteispohjoismaisen
sähköpörssin toimintamallin mukaisesti huonontuneen vesitilanteen aiheuttamana
kivihiilen käyttö lauhdesähkön tuotannossa lisääntyi ja hiilen kulutus kasvoi 17 %.
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Alkuvuonna 2009 turpeen kulutus väheni 24 %, puuperäisten polttoaineiden 20 % ja
maakaasun kulutus 12 % viime vuoteen verrattuna. Tuulivoiman tuotanto sen sijaan oli
5 % kasvussa. Sähkön nettotuonti väheni 32 % etenkin kasvaneen sähkön viennin
vuoksi. Suomi oli alkuvuonna 2009 nettomyyjänä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.
(Tilastokeskus)

4.3 Teollisuus
Suomen talouden tulevaisuuden kehitystä kuvaavissa perusskenaarioissa metsä- ja
perusmetalliteollisuuden kasvun on arvioitu jatkuvan vakaana, mutta kuitenkin
hitaampana

kuin

teollisuudessa

keskimäärin

(Kara

2004,

313).

EK:n

ja

Energiateollisuus ry:n (2007) laatiman ennusteen mukaan vuonna 2020 teollisuuden
arvioidaan kuluttavan sähköä noin 20 % ja vuonna 2030 noin 30 % enemmän kuin
vuonna

2006.

Nopeinta

sähkönkulutuksen

kasvu

vuoteen

2020

olisi

metalliteollisuudessa, keskimääräisen vuosikasvun ollessa yli 2 %. Vuosina 2020-2030
vuosikasvu hidastuisi kuitenkin hieman yli 0,5 %. (Ohlström 2008, 80)

Pohjoismaissa energia on ollut perinteisesti halvempaa kuin muualla Euroopassa.
Halvan

energian

on

katsottu

korvaavan

syrjäisestä

sijainnista

aiheutuvia

logistiikkakustannuksia. Päästökaupan seurauksena nousseet sähkön ja raaka-aineen
hinnat yhdessä tulevaisuudessa laajentuvien sähkömarkkinoiden aiheuttaman sähkön
hinnan korotuspaineiden ohella laskevat teollisuuden kilpailukykyä. Energianhinnan
mukana yleinen kustannustaso nousee ja vaikuttaa maan kilpailukykyyn. Kilpailukyky
heikkenee sellaisiin maihin nähden, joita päästörajoitukset eivät koske. EU:n sisällä
valtiollisen

taakanjaon

ja

allokoinnin

seurauksena

päästöjen

vähentämisen

rajakustannukset vaihtelevat maittan, samalla vääristäen kilpailua. Voimakkain muutos
koskee energiaintensiivistä vientisektoria. Vientisektorilla tuotteen hinta määräytyy
maailmanmarkkinahinnan mukaisesti, eikä päästökaupan kustannuksia voida siirtää
suoraan tuotteeseen kilpailukyvyn siitä kärsimättä. Suomessa tällaisia aloja ovat muun
muassa paperin ja teräksen valmistus. Näiden teollisuusalojen tuotanto menee pääosin
päästökauppa-alueen ulkopuolelta suuntautuvalle tuonnille alttiille markkina-alueelle.
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(Koljonen et al. 2004, 12) Erityisenä haasteena teollisuuden mukautumiselle on
päästökaupan lyhytjänteisyys, nykyinen Kioton kausi ulottuu vain muutaman vuoden
päähän ja seuraava päästökauppakausi vuoteen 2020. Vastaavasti energiaintensiivisen
teollisuuden, tuotantoprosesseihin ja –laitoksiin tehtävien investointien aikajänne voi
olla useita kymmeniä vuosia. (Honkatukia & Rajala 2007, 20) Suomessa
energiatehokkuutta parantavat investoinnit on suurelta osin suoritettu jo ennen
päästökaupan alkamista, näin ollen päästövähennysten rajakustannukset ovat Suomessa
korkeammat kuin Euroopassa keskimäärin. Kalliit investoinnit yhdistettynä lyhyen
aikajänteen päästökauppaan osaltaan vesittävät päästökaupan tarkoitusta vähentää
päästöjä kansallisin toimin.

Raskaan teollisuuden ja suuren vientisektorin takia Suomi on päästökauppatilanteessa
altis hiilivuodolle teollisuuden hintakilpailukyvyn menettämisen ja sitä seuraavan
ulkomaille suuntautuvien teollisuuden investointien vuoksi. Hiilivuodolla tarkoitetaan
poliittisen

ohjauksen

seurauksena

tapahtuvaa

hiilidioksidipäästöjen

uudelleensijoittumista ja sillä on myös vaikutus kansantalouteen. Pahimmillaan
päästökaupan seurauksia ovat teollisuuden kilpailukyvyn menettäminen ja päästöjen
siirtyminen

muihin

päästöoikeuksien

lähteisiin.

alkujaossa.

Edellämainitut

seikat

Energiaintensiivisen

on

otettava

teollisuussektorin

huomioon
ongelmana

päästöoikeuksien hankinnan lisäksi ovat muiden sektoreiden nousseet hinnat. Toisin
sanoen,

vaikka

energiaintensiiviselle

teollisuudelle

jaettaisiin

sen

tarvitsemat

päästöoikeudet ilmaiseksi, ovat rasitteena vielä päästökaupan myötä kasvaneet energian
ja muiden tuotannontekijöiden hinnat. (Reinaud 2008, 3)

Energiaintensiivisen

teollisuuden

toimintaedellytyksiä

voitaisiin

turvata

energiamarkkinoita kehittämällä ja läpinäkyvyyttä lisäämällä. Tarjonnan lisääminen ei
ole kovin helppoa, sillä vaihtoehdot ovat vähissä, jos jätetään fossiiliset polttoaineet
tarkastelun

ulkopuolelle.

Varteenotettavia

päästöttömiä

energiantuotantomuotoja

Pohjoismaissa ovatkin oikeastaan vain bioenergia, tuulivoima, vesivoima ja ydinvoima.
Energiantuotannon lisärakentamista puoltaa Suomen osalta erityisesti se, että
maassamme on paljon ikääntyvää voimalaitoskapasiteettia ja nyt rakennettava viides
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ydinvoimala korkeintaan korvaa poistuvaa kapasiteettia. Energiaintensiiviset yritykset
näyttävät

yksimielisesti

kannattavan

kuudennen

ydinvoimalan

rakentamista.

(Honkatukia & Rajala 2007, 14)

4.3.1 Metsäteollisuus

Päästökauppa ohjaa tuotantoa uusiutuvien energialähteiden kuten puun käyttöön,
samalla nostaen puupolttoaineen hintaa. Puun hinnan nousulla on ollut vaikutus
metsäteollisuuden raaka-aineen hintoihin. Nouseet hinnat ovat aiheuttaneet tuotannon
leikkaamisia kartonkitehtailla ja sahateollisuuden jätteitä hyödyntävillä sellutehtailla.
Päästöoikeuden hinnan lähestyessä 20 €/tCO2 tasoa myös osa kuitupuusta ohjautuu
energiantuotantoon. (Kara 2006, 81) VTT (2004) raportin mukaan teollisuuden
toimialoista

juuri

metsä-

ja

paperiteollisuudelle

kohdistuu

selvästi

suurin

kustannusrasite päästökaupan johdosta. Kuvassa 8 on esitetty vuoden 2008
energiankulutus Suomessa sektoreittain. Huomattavaa on teollisuuden sekä erityisesti
puu- ja paperiteollisuuden sektorin suuri osuus sähkönkulutuksesta. Sähkönkulutuksen
rakenne painottuu teollisuuden käyttöön, tällöin myös päästökaupan vaikutuksesta
nousevalla sähkön hinnalla on suuri vaikutus Suomen teollisuudelle ja erityisesti
vientiin painottuvalle raskaalle teollisuudelle.

Kuva 8. Sähkönkulutus sektoreittain 2008 (8)
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Yli puolet maailmalla tuotetusta paperista valmistetaan maissa, jotka eivät ole mukana
päästökaupassa. Kaiken lisäksi tällä teollisuuden allalla ylikapasiteetti on painanut
paperin maailmanmarkkinahintoja alas, minkä vuoksi pienikin tuotantokustannusten
nousu

voi

nopeasti

johtaa

rajuihin

saneerauksiin.

Teollisuuden

kannalta

energiantuottajien tulisi panostaa kilpailukykyisen perusvoimakapasiteetin, kuten
ydinvoiman ja vesivoiman rakentamiseen. Lisäksi puuraaka-aineen saatavuus olisi
turvattava. Päällekkäiset ohjausmekanismit, jotka liittyvät kotimaisen energian
suosimiseen ja biopolttoaineisiin ovat vahvan kritiikin kohteena. Tällaisen kehityksen
nähdään johtavan muun muassa siihen, että puunjalostusteollisuus joutuu kilpailemaan
puuraaka-aineen

saannista

ja

hinnasta

energiateollisuuden

kanssa.

Uusia

mahdollisuuksia saattaisi löytyä muun muassa kasviperäisistä polttoaineista, jolloin
edellä mainituilta ongelmilta vältyttäisiin. (Honkatukia & Rajala 2007, 13,14,20)

5 PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIASTRATEGIA
Suomen pitkän aikavälin energiastrategia pohjautuu EU:n valmistelemaan energia- ja
ilmastopakettiin. Energiapaketti määrittelee tavoitetasot päästöjen määrästä, uusiutuvan
energian käytöstä ja energiatehokkuudesta vuodelle 2020. TEM:n vuoden 2008 pitkän
aikavälin energiastrategian perusskenaarion mukaisesti energian loppukulutus vuonna
2020

on

350

TWh.

Suomelle

asetettujen

tavoitteiden

saavuttamiseksi

politiikkaskenaariossa kokonaisenergiankulutus vuonna 2020 tulisi olla vain 310 TWh
ja sähkönkulutuksen 98 TWh. Vuoteen 2020 mennessä tulisi maahamme saada uutta
voimalaitoskapasiteettia kulutuksen kasvun kattamiseksi sekä vähenevän tuonnin
korvaamiseksi

noin 4000

MW.

Työ-

ja

elinkeinoministeriön valmisteleman

energiastrategian mukaan nykyisillä toimenpiteillä komission asettamia tavoitteita ei
saavuteta. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää Suomessa energia- ja ilmastopolitiikan
integroituja toimenpiteitä, joissa painottuvat energiatehokkuus ja energiansäästö sekä
uusiutuvien energialähteiden tuotannon ja käytön lisääminen. (TEM 2008, 8,47,48)

Vuoden

2008

energiastrategian

mukaisesti

energiapolitiikan

tavoitteena

on

monipuolinen, hajautettu ja tasapainoinen energiajärjestelmä. Riittävän monipuolisen
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sähkön ja muun energian saatavuuden varmistamiseksi keskeisen huomion kohteena on
kotimainen

energiantuotanto

eli

uusiutuvat

energialähteet

ja

biopolttoaineet.

Päästökauppa osaltaan parantaan energiahuollon varmuutta nostamalla merkittävästi
sähkön markkinahintaan, mikä puolestaan tukee uusiutuvan energian kilpailukykyä
sähkömarkkinoilla. Toisaalta korjaavia toimenpiteitä tarvitaan energiaomavaraisuuden
ja monipuolisuuden säilyttämiseksi ainakin turpeen osalta. (TEM 2008, 18,19).

Uusiutuvan

energian

tavoitteen

saavuttaminen

riippuu

olennaisesti

energian

loppukulutuksen kääntymisestä laskusuuntaan. Suomen luonnonvarat mahdollistavat
uusiutuvan energian lisäkäytön, minkä käynnistämiseksi kuitenkin tarvitaan nykyisten
tuki- ja ohjausjärjestelmien tehostamista ja rakenteiden muuttamista. Velvoitteen
täyttäminen edellyttää niin puuperäisen energian, jätepolttoaineiden, lämpöpumppujen,
biokaasun

kuin

edistämiskeinona

tuulienergiankin
otetaan

käytön

käyttöön

voimakasta

kustannustehokas

lisäämistä.
ja

Uutena

mahdollisimman

markkinaehtoinen syöttötariffijärjestelmä. Uusiutuvan energiantuotannon osuutta on
tarkoitus nostaa huomattavalla tuulivoiman lisärakentamisella ja biomassan, kuten
hakkeen käytön merkittävällä lisäämisellä. Vesivoiman tuotantokapasiteettia ei voida
merkittävässä määrin lisätä, vaan lisätuotantoa on haettava energiatehokkuuden
parantamisella. (TEM 2008, 9)

Energiaomavaraisuuden kasvattamisella pyritään tuontisähkön osuuden vähentämiseen.
Ulkomaisten fossiilisten polttoaineiden,

kuten kivihiilen ja öljyn sisältämän

hintavaihtelun ja mahdollisen toimitusepävarmuuden riskit pyritään minimoimaan
tuontia

supistamalla.

Omavaraisuusasteen

korottaminen

vaatii

uusiutuvien

energialähteiden käytön ja ulkomaisien polttoaineiden vähentämisen lisäksi myös muita
keinoja. Energiahuollon kilpailukyvyn varmistaminen liittyy teollisuuden kilpailukyvyn
säilyttämiseen, yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan toimintaan ja energiantuotiin
Venäjältä ja Baltian maista. Pohjoismaisessa sähköpörssissä myytävän sähkön hinta on
sidoksissa hiililauhteella tuotetun sähkön hintaan ja seuraa päästökaupan hintakehitystä.
Sähkön tuottaminen ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä ei ole suoraan
sidoksissa

päästöoikeuksien

hintakehitykseen

ja

mahdollistaa

nettotuonnin
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vähentämisen nostamalla viennin ja laskemalla tuonnin osuutta. Oman kapasiteetin
rakentamisessa

etusijalle

asetetaan

kasvihuonekaasuja

päästämättömät

tai

vähäpäästöiset laitokset kuten uusiutuvaa polttoainetta käyttävät yhdistetyn sähkön ja
lämmön tuotannon laitokset sekä taloudellisesti kannattavat ja ympäristöllisesti
hyväksyttävät vesi- ja tuulivoimalaitokset. Lisäksi varaudutaan lisäydinvoiman
rakentamiseen. (TEM 2008, 8,9)

5.1 EU:n ilmastopaketissa esitetyt tavoitteet
EU:n tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 % vuoden
1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite nousee 30 %:iin, jos saadaan aikaan
kansainvälinen

sopimus,

päästövähennyksiin

ja

jossa

kehittyneet

taloudellisesti

maat

edistyneemmät

sitoutuvat

vastaaviin

kehitysmaat

sitoutuvat

osallistumaan pyrkimyksiin riittävässä määrin vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti.
Komission ehdotus sitovista päästövähennystavoitteista päästökaupan ulkopuolisille
aloille vuoteen 2020 mennessä on Suomen osalta 16%. (EY Komissio 2008a, 3)

Ilmasto- ja energiapakettiin kuuluvan uusiutuvan energian direktiivin (RES-direktiivi)
mukaisesti yhteisön tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin kaikesta
EU:n energianloppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suomelle direktiiviehdotus
asettaa 38 % tavoitteen uusiutuvan energiantuotannon osalta. Perusskenaarion
mukaisesti uusiutuvan energian osuus vuonna 2020 on 106 TWh vastaten vain 31 %:a
energian loppukulutuksesta. Uusiutuvalle energialle ehdotetut maakohtaiset osuudet,
sekä vuoden 2005 saavutetut tasot esitetty kuvassa 9. Direktiivi sisältää myös kaikille
jäsenmaille asetetun tavoitteen nostaa uusiutuvan energian osuus liikenteessä 10 %
tasolle vuoteen 2020 mennessä. (EY Komissio 2008b, 2)

Uusiutuvan energian osuuden lisäksi EU on nimennyt antamissaan päätelmissä
energiatehokkuuden

olennaiseksi

kokonaisvaltaisen

ilmastonmuutos-

ja

energiastrategian osaksi ja painottanut tarvetta saavuttaa EU:n energiankulutukselle
asetettu 20 % säästötavoite vuoteen 2020 siitä mitä se olisi ilman uusia toimenpiteitä.
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Energiatehokkuustavoite ei kuitenkaan ole sitova, vaan ohjeellinen. (EY Komissio
2008c, 3)

Kuva 9. Komission ehdotus jäsenmaiden tavoitteiksi uusiutuvan energian osuudelle 2020 ja vuoden 2005
uusiutuvan energian osuus (5, 18)

5.2 Uusiutuva energia
Euroopan unionin Suomelle asettama tavoite 38 % uusiutuvan energian osuudesta
energian loppukulutuksesta on haasteellinen, osuus oli vuonna 2007 noin 28,5 %.
Tavoitteen täyttämiseksi Suomen on tarkoitus lisätä biomassan ja biopolttoaineiden
osuutta samalla kasvattaen tuulienergian tuotantoa. Uusiutuvan energian tuotantoa EU:n
alueella on tarkoitus tukea syöttötariffeilla, vihreillä sertifikaateilla ja verotuksen avulla.
Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2008 pitkän aikavälin energiastrategian taulukossa
2 on esitetty tavoiteuran mukainen uusiutuvan energian käyttö energialähteittäin ja
loppukulutuksena sekä tukitarve eri tuotantomuodoille. Arvioitu uusiutuvan energian
käytön ennuste vuodelle 2020 tavoiteuran mukaisesti on 118 TWh. (VTT Energy 2009,
45)
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Taulukko 2. Uusiutuvan energian käyttö energialähteittäin ja loppukulutuksena, TWh (5, 41)

5.2.1 Biomassa

Suomessa bioenergian käytön lisäystavoite vuoteen 2020 mennessä on 28 TWh pitkän
aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Tämä vastaa suuruusluokaltaan noin
nykyisten ja rakenteilla olevan uuden Olkiluodon ydinvoimalan yhteenlaskettua
kapasiteettia. Kuvassa 10 on esitetty uusiutuvien

energialähteiden kokonaiskäytön

jakautuminen Suomessa vuonna 2007. Merkillepantavaa on metsäteollisuuden
jäteliemien sekä teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineiden huomattava osuus
uusiutuvien energialähteiden käytöstä. (Alm 2009, 20)
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Kuva 10. Uusiutuvien energialähteiden käyttö vuonna 2007 (9, 20)

Edellisenä 12 vuotena uusiutuvien energioiden käyttöä on lisätty yhteensä 30 TWh.
Suurin osa tästä kehityksestä koostui metsäteollisuuden tuotannon nopeasta kasvusta.
Metsäteollisuus vastasi 70 % uusiutuvan energian käytöstä vuonna 2008. Vuoden 2009
aikana metsäteollisuuden tuotanto on kuitenkin supistunut noin 20 %. Tuotannon
supistuessa metsäteollisuuden jätevirrat jäävät hyödyntämättä energian tuotannossa.
Metsäteollisuuden vähenevästä bioenergian tuotannosta johtuen uusiutuvan energia
lisäys on kyettävä tulevaisuudessa kattamaan ilman metsäteollisuuden vetoapua. (Alm
2009, 25:Kara 2003, 78)

Uusiutuvan energian käytössä metsähakkeen käytölle suunnitellaan suurinta, noin 2-3kertaista lisäystä taulukon 2 mukaisesti, jolloin osuus loppukulutuksesta vuonna 2020
olisi 21 TWh. Metsähakkeella tarkoitetaan metsässä hakkuiden yhteydessä syntyvistä
puutähteistä,

kuten

latvuksista,

oksista,

kannoista,

juurakoista

jne.

syntyvää

polttohaketta. Perinteisesti puutähteet on jätetty metsään, joten metsähakkeen käytön
edistämisellä ei ole suoraa vaikutusta metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuuteen.
Nykyisin metsähakkeen käyttöä edistetään tuotantotuella, joka on suuruudeltaan 6,9
€/MWh. (TEM 2008, 41:Tulli 2008, 4)
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5.2.2 Tuulivoima

Tuulivoiman potentiaaliksi arvioidaan vuonna 2020 noin 6 TWh. Vuonna 2008
tuulivoiman tuotanto oli 261 GWh ja asennettua tuulivoimakapasiteettia oli 143 MW
(Holttinen & Stenberg 2009, 23). Suomen energiastrategian mukaisen vuoden 2020
tavoitteen saavuttamiseksi tuulivoiman tuotantoteho on nostettava 2000 MW tasolle, eli
nykyinen kapasiteetti on 14-kertaistettava. Energiastrategiassa mainittujen alustavien
selvitysten perusteella tuulivoimakapasiteetin lisääminen 2000 MW:iin edellyttää myös
kantaverkon vahvistamista sekä Suomen ja Ruotsin välisten siirtoyhteyksien
vahvistamista uudella pohjoiseen sijoittuvalla yhdysjohdolla ja noin 240–350 MW lisää
säätökapasiteettia. (TEM 2008, 39,41,51)

Viime vuosina tuulivoiman keskimääräinen investointikustannus on ollut noin 1200
€/kW. Tuulivoiman käyttö- ja ylläpitokustannuksien on arvioitu olevan 5-10 €/MWh ja
merituulivoimalle korkeammat 15-30 €/MWh (Ohlström et al 2008, 44). Liittessä 3 on
esitetty tuulivoimateknologioiden kustannuksia (vuoden 2007 hintatasossa) ja niiden
arvioidut markkinapotentiaalit VTT:n varovaisessa ja optimistisessa kehitysarviossa.
VTT:n varovaisessa arviossa maksimikapasiteetti on 4 300 MW vuonna 2050. ja
optimistisessa kehitysarviossa maksimikapasiteetti on vastaavasti 7 600 MW. (Lehtilä et
al. 2008, 15,21)
Tuulivoiman tuotannolle maksetaan nykyisin 6,9 €/MWh tuotantotukea ja erillistä
investointitukea. Kuvasta 11 nähdään tuulivoimakapasiteetin ja tuotannon kehitys
Suomessa. Tuulivoimakapasiteetti (MW) ja tuotanto (GWh) kasvoivat vuonna 2008
enemmän kuin koskaan aiemmin: kapasiteetti kasvoi 33 MW (30 %) ja tuotanto 72
GWh

(38

%)

(Holttinen

&

Stenberg

2009,

23).

Verrattuna

Euroopan

tuulivoimatuotantokapasiteetin lisäykseen Suomen kapasiteetti ei kuitenkaan ole
kasvanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti vaikka tuotantoon saatava investointituki
on korkeimmillaan 40 % ja tuotetulle sähkölle maksetaan tuotantotukea. Euroopassa
käytössä olevat syöttötariffit tuulivoimalle otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön
Suomessa vuonna 2010, tariffilla varmistetaan tuulivoimalla tuotetun sähkön
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hintakilpailukyky markkinasähköön verrattuna. Syöttötariffin käyttöönotto sekä
päästökaupan seurauksena noussut sähkön hinta sekä fossiilisten polttoaineiden
maailmanmarkkinahintojen kohoaminen parantavat tuulivoiman kannattavuutta ja
edistävät siten tulevaisuuden investointeja tuulivoiman tuotantoon. Liitteessä 4
nähtävissä Euroopan tuulivoimakapasiteetti ja kapasiteetin kehitys maakohtaisesti.
(Holttinen & Stenberg 2009, 23,29:Tulli 2008, 4:Tarjanne & Kivistö 2006, 34)

Kuva 11. Asennetun tuulivoimakapasiteetin ja tuotannon kehitys Suomessa 1992-2008 (10, 23)

5.3 Ydinvoima
Suomessa ja kansainvälisesti tehtyjen tuotantokustannusvertailujen mukaan ydinvoiman
tuotanto on taloudellisesti edullista verrattuna vaihtoehtoisiin tuotantotapoihin, jotka
perustuvat kivihiilen, maakaasun tai uusiutuvien energiavarojen käyttöön. Hiilidioksidin
päästökaupan mukaisten päästökauppamaksujen sisällyttäminen fossiilisia polttoaineita
käyttävien vaihtoehtojen kustannuksiin parantaa edelleen ydinvoiman taloudellista
kilpailukykyä merkittävästi. (Ohlström et al. 2008, 58)
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Fissioon perustuvaa ydinvoimaa voidaan kasvihuonekaasujen osalta käytännössä pitää
nollapäästöisenä energiantuotantomuotona. Kasvihuonekaasujen päästöjen vähäisyyden
lisäksi ydinvoiman hyviksi puoliksi tunnustetaan varsin laajasti normaalin käytön
vähäiset

ympäristövaikutukset.

Kasvihuonekaasupäästöjen

vähentymisen

ohella

ydinvoiman käyttö vähentää myös sähköntuotannon aiheuttamia rikki- ja typpioksidisekä hiukkaspäästöjä. Lisäksi ydinenergia tarjoaa suuren potentiaalisen energiavarannon,
joka vakauttaa koko energiahuoltoa. Koko energiasektorilla ydinvoimalla on
päästöoikeuskustannuksia alentava vaikutus. Lisäksi ydinvoima vähentää riippuvuutta
tuontisähköstä. Suomessa vuonna 2007 ydinvoimalla tuotettu sähköenergiamäärä 22,5
TWh vastaisi sähköntuotannon keskimääräisten ominaispäästöjen (0,3 Mt/TWh)
mukaisesti laskettuna noin 6,6 Mt hiilidioksidipäästöjä, mikä on varsin merkittävä
esimerkiksi vuoden 2006 toteutuneisiin koko sähköntuotannon hiilidioksidipäästöihin
(21 Mt) verrattuna. (Ohlström et al. 2008, 55,58)

Nykyiset ydinvoimayksiköt poistuvat varsin suurella todennäköisyydellä käytöstä
viimeistään

2030-

tai

2040-luvulla

(TEM

2008,

48).

Olemassa

olevan

ydinvoimakapasiteetin käyttöluvat umpeutuvat tarkastelukaudella, mutta nykyisten
voimaloiden oletetaan toimivan teknisen käyttöikänsä loppuun. Käyttöiän jälkeen ne on
oletettu korvattavan uudella kapasiteetilla siten, että ydinvoiman tuotanto pysyisi
ennallaan (TEM 2008, 112). Nykyään käytössä olevien ydinvoimalaitosten käyttöluvat
ovat voimassa seuraavasti: Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 vuoteen 2018, Loviisa 1 vuoteen
2027 ja Loviisa 2 vuoteen 2030 saakka. Mikäli näiden laitosten käyttölupia ei uusittaisi,
poistuisi sähköntuotannosta 2018–2030 välillä vähäpäästöistä tuotantokapasiteettia
vajaat 2700 MW, vuosituotantona noin 22 TWh. Tämä olisi lähes neljännes nykyisestä
sähkön kulutuksesta (TEM 2008, 48). Koska nykyiset ydinvoimayksiköt poistuvat
varsin suurella todennäköisyydellä käytöstä vasta 2030- tai 2040-luvulla, ei lähivuosina
näin ollen näyttäisi olevan vielä tarvetta ottaa kantaa siihen, minkälaisella kapasiteetilla
poistuvat laitokset korvattaisiin. Päätöksenteon lähtökohtana on joka tapauksessa oltava,
että uusiutuvaan energiaan perustuva tuotantokapasiteetti etenee voimallisesti ja että
energian

käytön

tehokkuudessa

edetään

vähintään

energiastrategian viitoittamalla tavalla. (TEM 2008, 50)

TEM:n

pitkän

aikavälin
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5.3.1 Ydinvoiman lisärakentaminen
Maassamme on rakenteilla yksi 1600 MW:n ydinvoimalaitosyksikkö ja lisäksi on
rakentamispäätöksiä noin 300 MW:n edestä. Näiden lisäksi tarvittaisiin siis uutta
sähkön tuotantokapasiteettia suuruusluokkaa 2000 MW:ia 2020-luvun alkuun mennessä
energiankulutuksen kasvun ja laskevan viennin korvaamiseksi. (TEM 2008, 48) Vireillä
on kolme hanketta rakentaa lisäydinvoimaa Suomeen. Yhdestä hankkeesta on jätetty
periaatepäätöshakemus 25.4.2008 ja kahdesta muusta ovat ympäristövaikutusarviot
meneillään.

Kaikkia

edellyttämää

näitä hankkeita käsitellään tasapuolisesti ydinenergialain

periaatepäätöstä

valmisteltaessa.

Mikäli

kuudennesta

ydinvoimalaitosyksiköstä tehtäisiin myönteinen periaatepäätös ja yksikkö saisi
rakentamisluvan, voisi se valmistua vuoden 2020 paikkeilla. (TEM 2008, 49)
Laskelmien mukaan sähköenergian riittävyyden kannalta tarvittaisiin lähivuosina eli jo
nykyisen hallituskauden aikana ydinenergialain mukainen periaatepäätös ydinvoiman
lisärakentamisesta,

jolloin

päästöjä

aiheuttavaa

lauhdutusvoimakapasiteettia

korvattaisiin päästöttömällä kapasiteetilla ja samalla kohennettaisiin sähkön hankinnan
omavaraisuutta. Periaatepäätöstä harkittaessa lähdetään siitä, ettei ydinvoimaa rakenneta
maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen. Taulukossa 3 on esitetty TEM:n
pitkän aikavälin energiatrategian mukainen ydinvoiman kehitys vuoteen 2020 mennessä.
(TEM 2008, 50)
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Taulukko 3. Sähkön hankinta perusurassa ja tavoiteurassa sekä sähkön tuotanto uusiutuvilla
energialähteillä (5, 51)

5.3.2 Tulevaisuuden skenaariot

VTT:n Teknologiapolut skenaarioissa ydinvoiman tuotanto vuonna 2050 vaihtelee
skenaariosta riippuen välillä 4880-11000 MW. Tällä hetkellä Suomen käytössä oleva
ydinvoiman sähköntuotantokapasiteetti on 2700 MW ja rakenteilla olevan Olkiluoto-3:n
kapasiteetti tulee olemaan 1600 MW. (Lehtilä et al. 2008, 29)

Skenaariot:
• Perusskenaario A: konventionaalinen teknologiakehitys ja varovaiset ydinvoimaarviot, ydinvoimakapasiteetin yläraja 4880 MW v. 2050
• Perusskenaario B: konventionaalinen teknologiakehitys ja optimistisemmat
ydinvoima-arviot, ydinvoimakapasiteetin yläraja 7900 MW v. 2050
• Tehostusskenaario A: voimakkaampi teknologiakehitys ja varovaiset ydinvoima-arviot
(A), ydinvoimakapasiteetin yläraja 4880 MW v. 2050
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• Tehostusskenaario C: voimakkaampi teknologiakehitys ja optimistisimmat ydinvoimaarviot, ydinvoimakapasiteetin yläraja 11000 MW v. 2050.

Uusien ydinvoimalaitosten oletetaan olevan perusskenaarioissa Olkiluoto-3:n kaltaisia
moderneja kevytvesireaktoreita. Tehostusskenaarioiden ydinvoimavarianteissa oletetaan
lisäksi vuoden 2025 jälkeen voitavan rakentaa neljännen sukupolven kaasujäähdytteisiä
kuulakekoreaktoreita, jotka tulevat arvioiden mukaan kilpailukykyisiksi huomattavasti
kevytvesireaktoreita pienemmässä laitoskoossa (200-500 MW). Uudentyyppisiä
reaktoreita voidaan kuitenkin rakentaa korkeintaan 2000 MW vuoteen 2050 mennessä.
Kevytvesireaktoreiden investointikustannusten oletetaan olevan 2300 €/kW. Tämä on
lähes 30 % korkeampi kuin esimerkiksi OECD:n energiajärjestöjen toimesta laaditussa,
vuonna

2005

valmistuneessa

kustannuskatsauksessa

laskettu

keskiarvo

1800

€(2003)/kW. Se on myös arviolta noin 15 % suurempi kuin Olkiluoto-3:n
investointikustannukset. Kuulakekoreaktoreiden kustannukset on arvioitu noin 30 %
alhaisemmiksi. (Lehtilä et al, 2008, 23) Tehostusskenaarioissa kuulakekoreaktorit
tulevat kannattavimmaksi laitostyypiksi vuoden 2025 jälkeen. Liitteessä 5 on esitetty
ydinvoiman tuotantokustannuksia eri skenaarioissa.

Kummassakin tehostusskenaariossa A ja C yhteistuotannon osuus jää alle 25 % koko
sähkön tuotannosta vuonna 2050. Tämä johtuu suurelta osin sähkön nettoviennin
estämisestä, jolloin systeemihinta laskee ydinvoimaa runsaasti lisättäessä Suomessa
pohjoismaista

markkinahintaa alemmalle tasolle,

korvaaminen

sähköllä

muodostuu

joissakin

ja fossiilisten polttoaineiden

kohteissa

edulliseksi

päästöjen

vähennystoimeksi. Tuulivoimantuotannon oletetaan kasvavan maltillisesti maakaasun
käytön kanssa. Vesivoimantuotannon oletetaan säilyvän ennallaan ja lauhdevoiman
tuotannossa sekä tuonnin määrässä ennustetaan merkittävää laskua. (Lehtilä et al. 2008,
35)
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5.4 Tuontienergia
Yhteiskunnan

sähköistyminen

toimitusvarmuudelle

suuret

tuontiriippuvuudesta

päästään

ja

kasvava

haasteet.
eroon

sähköriippuvuus

Nykyisestä
riittävällä

asettavat

huippukulutuksen
omalla

sähkön
aikaisesta

kapasiteetilla.

Omaa

tuotantokapasiteettia lisäämällä ja energiatehokkuutta parantamalla tuontienergian
osuutta voidaan vähentää kulutushuippujen kohdalla. Lisäksi tuontisähkön saatavuuteen
Ruotsista ja Venäjältä liitty monia epävarmuuksia. Venäjällä Pietarin alueen
sähkönkulutus kasvaa nopeammin kuin tuotanto, tulevaisuudessa on jopa mahdollista,
että Suomi vie sähköä Venäjälle. Sähkön kulutus Suomessa on talven huippukulutuksen
aikana noin 15200 MW. Suomen oma nykyinen huipun aikana käytettävissä oleva
kapasiteetti 13300 MW ei täysin pysty kattamaan huipun aikaista kysyntää, vaan lisäksi
tarvitaan tuontitehoa. Tuontikapasiteettia on yhteensä 3800 MW. Arvioiden mukaan
sähkön tuontimahdollisuudet naapurimaista vähenevät eikä ole mahdollista tai
tarkoituksenmukaista mitoittaa sähkön tarjontaa enää sen varaan, että sähkön tuonti olisi
vuonna 2020 tai sen jälkeen niin suurta kuin se on perinteisesti ollut. Sähkön hankinnan
perusura rakentuu tälle lähtökohdalle. (TEM 2008, 48,49)

5.5 Energiapoliittiset lisäohjauskeinot
EU:n

päästökauppa

on

markkinapohjaisena

menettelynä

kustannustehokas

ilmastopolitiikan ohjauskeino. Se kuitenkin toimii EU-tasolla, jolloin Suomen sisäisellä
politiikalla ei voida vaikuttaa sen keskeisimpään vaikutuskanavaan eli päästöoikeuden
hintaan. Päästökaupan ohjausvaikutusta ei siten voida etukäteen mitoittaa sopivaksi
energia- ja ilmastopolitiikan tarpeisiin. Tämän vuoksi perinteisiä ohjauskeinoja tarvitaan
edelleenkin myös päästökaupan oloissa, erityisesti energiapolitiikalle asetettujen
tavoitteiden kuten energiahuollon monipuolisuuden ja varmuuden näkökulmasta.
Taloudellisista ohjauskeinoista keskitytään uusiutuvan energian käyttöä suosivaan
energiaverotuksen, -tukien ja syöttötariffien toimintaan. (KTM 2005, 38: Määttä 2000,
79)
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5.5.1 Energiaverotus
Energiaverotus on ollut yksi tärkeimpiä energiatalouden ohjauskeinoja. Ohjaus on
perustunut

verotasojen

verohelpotusten

ja

valintaan,

–tukien

verotuksen

käyttöönottoon

rakenteen

kehittämiseen

energiapolitiikassa

sekä

tavoiteltujen

kehityssuuntien edistämiseksi. Erityisesti hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut
keskeinen näkökohta energiaverotusta kehitettäessä. Päästökaupan alkaessa ei
energiaverotusta päästökauppaa käyvillä toimialoilla enää tarvita päästöjen ohjaamiseen.
Energiaverotuksella on kuitenkin ollut muitakin tavoitteita, joista tärkeimpiä on
monipuolisen

energian

tuotantorakenteen

edistäminen

esimerkiksi

kotimaisten

energialähteiden kilpailukykyä varmistamalla. Energiaverotuksella on energia- ja
ympäristöpoliittisten

tavoitteiden

lisäksi

myös

merkittäviä

valtiontaloudellisia

tavoitteita. Valmisteverotuottoja kertyi energiatuotteista vuonna 2002 yhteensä noin 2,8
miljardia euroa muodostaen valtion verotuotoista noin 9 %. (Kara 2004, 189: Määttä
2000, 90:Honkatukia et al. 2003, 39)

Sähkömarkkinoiden avautuessa sähkön kulutuksen verottamisen myötä uusiutuviin
energiamuotoihin perustuva sähköntuotanto joutui vaikeuksiin, koska se menetti
veroetunsa. Verojärjestelmään on sen vuoksi otettu verotukia, joilla uusiutuvien
energialähteiden asemaa on voitu parantaa. Olennaisena osana energiaverojärjestelmään
kuuluvat sähköntuotannolle maksettavat verotuet sekä energiaintensiivisten yritysten
veronpalautukset. Verotuilla on kolme tasoa: tuulivoimalle ja metsähakkeella tuotetulle
sähkölle maksetaan tukea 0,69 snt/KWh, kierrätyspolttoaineilla tuotetulle sähkölle 0,25
snt/KWh ja muille 0,42 snt/KWh. Tämän lisäksi teollisuuden kilpailukyky on pyritty
turvaamaan säätämällä teollisuudelle alhaisempi sähköveroluokka sekä palauttamalla
energiaintensiiviselle

teollisuudelle

osa

sen

maksamista

energiaveroista.

Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus on katsottu välttämättömäksi, jotta
energiaverotusta voidaan käyttää ohjauskeinona ilman kohtuutonta rasitetta paljon
energiaa kuluttaville yrityksille. (Kara 2004, 191:TEM 2008, 55,64)
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5.5.2 Syöttötariffit
Nykyisin syöttötariffi on käytössä vain turpeelle. IPCC:n ohjeistuksen mukaan turve ei
ole uusiutuva energian lähde, joten turpeen energiatuotanto kuuluu päästökaupan piiriin.
Turpeelle maksettava syöttötariffi aloitettiin vuonna 2007 ja se oli tarkoitus lopettaa
vuoden 2010 loppuun mennessä. (IEA 2007, 72) TEM:n pitkän aikavälin
energiastrategian mukaan tariffia on kuitenkin tarkoitus jatkaa vuoden 2010 jälkeenkin.
Turpeen syöttötariffilla päästökaupan vaikutus turpeella tuotetun energian hintaan on
mitätöity.

Turpeen

syöttötariffilla

ja

valmisteverovapaudella

halutaan

tukea

energiahankinnan monipuolisuutta ja kotimaisen energian alueellista tuotantoa.

Myös biokaasulle ja tuulivoimalle on kaavailtu tulevaisuudessa syöttötariffia,
syöttötariffin tullessa voimaan tuotantotuista luovutaan. Tuulivoiman tariffi tulee
Holttinen & Stenberg (2008) raportin arvioiden mukaan voimaan vuoden 2010 aikana.
Molempien syöttötariffien tavoitehinnaksi on kaavailtu 83,5 €/MWh ja tariffin kestoksi
12 vuotta (TEM 2009, 9). Kuvassa 12 nähdään syöttötariffin määräytymisen mekanismi
kolmen kuukauden jaksoissa sähkömarkkinoiden keskihinnan mukaisesti. Liitteessä 6
on esitetty tuulivoimahankkeen kustannukset, jotka määrittelevät tariffin tason
(kustannuksiltaan

korkein

asetetun

tavoitteen

saavuttamiseen

tarvittava

tuulivoimalaitos). Kuluvan vuoden 2009 lokakuun Elspot-keskihinnalla 35 €/MWh
tariffin suuruudeksi tulisi 48,5 €/MWh (Nord Pool). Tuulivoiman ja biokaasun
syöttötariffijärjestelmän aiheuttamat vuosittaiset kustannukset on esitetty liitteessä 6.
Jos tariffien aiheuttamat vuosittaiset kustannukset jaetaan koko sähkönkulutuksen
kesken, saadaan syöttötariffin vaikutukseksi 2,44 €/MWh. Tariffilla tuetun tuulivoiman
ja biokaasun sähköntuotannon lisääminen yhteensä noin 6 TWh:lla arvioidaan
vastaavasti alentavan sähkön markkinahintaa pohjoismaisilla markkinoilla arviolta noin
1,2 €/MWh. (TEM 2009, 83:KTM 2004, 67)
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Kuva 12. Tariffin määräytyminen (11)

6 YHTEENVETO
Päästöoikeuksien hinnan volatiliteetti on ollut molemmilla päästökauppakausilla korkea.
Hinnaltaan

vakaita

markkinoita

ei

ole

kehittynyt

johtuen

tuntemattomasta

uudentyyppisestä hyödykemarkkinasta, pienistä kaupankäyntimääristä ja markkinoihin
liittyvästä epävarmuudesta. Päästöoikeuksien hinnoissa on kuitenkin havaittavissa
selkeä

noususuhdanne,

joka

riippuu

hyvin

pitkälti

liikkeelle

laskettavien

päästöoikeuksien määrästä ja maailmantalouden kehittymisestä.

Päästökauppaa arvioitaessa huomio on keskitettävä sen alkuperäiseen tarkoitukseen,
globaalien kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Ensimmäisellä kaudella päästökaupan
toiminta on tarkoitusperäisesti tarkasteltuna tehoton. Toisella kaudella päästökaupan
toimintaa vesittää maailmantalouden syvä taantuma, joka häiritsee useimpien
hyödykemarkkinoiden,

kuten

päästökaupan

toimintaa.

Kaikesta

huolimatta

päästökauppa on askel oikeaan suuntaan, mikäli päästövähennyksiä halutaan saavuttaa
kustannustehokkaasti

ja

maailmanlaajuisen

aikahorisontin pidentäminen,

kattavasti.

toiminnallinen yhdistäminen

edistävät päästökaupan toimivuutta tulevaisuudessa.

Päästökauppakausien
ja

johdonmukaisuus
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Kolmannen

päästökauppakauden

korkeammat

päästötavoitteet

ja

nousevat

päästöoikeuksien hinnat tulevat jatkossa suosimaan uusiutuvien energialähteiden
käyttöä voimakkaasti. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen energiantuotannon
keinoin ei vaihtoehtoja ole paljon. Suomelle uusiutuvien energialähteiden suosimisessa
ongelmaksi muodostuvat bioenergian vahvat kytkökset alasajoa kokevaan perinteiseen
metsäteollisuuteen. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämispotentiaali on lähinnä
metsäteollisuuden

ulkopuolisessa

bioenergiassa

ja

tuulivoiman

tuotannossa.

Vaihtoehtoisia hiilidioksivapaiden energialähteiden listaa voidaan jatkaa lähinnä
ydinenergialla. Keinovalikoimaa pitää täydentää myös vanhoja rakenteita muuttamalla
ja tehostamalla. Bioenergian yhdistäminen liikenteeseen ja biokaasun hyödyntäminen
ovat tutkinnan alla ja ovat vaihtoehtoja energiaomavaraisuuden kasvattamiseen.
Tulevaisuudessa myös hiilidioksidin talteenotto ja varastointi voi tulla kyseeseen. Myös
energiansäästö ja tuotannon ja kulutuksen tehostaminen ovat keskeisiä lähtökohtia ja
tarjoavat eri näkökulman päästöjen alentamiseen. Todennäköistä on, että kolmannen
päästökauden ja tulevaisuuden päästövähennyksiin pyrittäessä tarvitaan kaikkia edellä
mainittuja ja muita olemassa olevia keinoja.
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