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1. Johdanto
Vaikka tiede osoittaa yksiselitteisesti, että jo kahden
asteen lämpeneminen olisi hyvin vaarallista planeetallemme, monet ovat nopeasti menettämässä uskoaan
siihen, että tämän suuruista tai jopa suurempaa lämpenemistä voitaisiin enää välttää. Mutta ilmastokatastrofi
on torjuttavissa. Siinä onnistuminen edellyttää todellista poliittista johtajuutta ja rohkeita aloitteita, jotka
poikkeavat selvästi totunnaisesta politiikasta.
Tämä lyhyt tapaustutkimus on laadittu täydentämään pääraporttiamme ”Euroopan osuus ilmastohaasteesta” (Europe’s Share of the Climate Challenge), joka
tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa koko Eurooppaa
kokonaisuutena käsitelleestä päästövähennystutkimuksestamme. Pääraportissamme kahdella eri skenaariolla – perusuralla ja päästövähennysskenaariolla
– kuvattuja kehityskulkuja tarkastellaan tässä tapaustutkimuksessa tarkemmin Suomen näkökulmasta.
Tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka pääraportin
päästövähennysskenaarion perusolettamukset pätevät
Suomen kohdalla sekä osoittaa ne yhteiskunnan toiminnan alueet, joilta päästöjen vähentämiseen löytyy
eniten potentiaalia. Lisäksi tutkimuksessa määritellään
Suomelta vaadittavien vuosittaisten päästöleikkausten
suuruus ja hahmotellaan Suomelle räätälöidyt päästövähennystavoitteet vuosiksi 2020 ja 2050.
Tarkempaa tietoa tässä analyysissa käytetyistä olettamuksista, menetelmistä ja aineistosta on saatavilla
pääraportistamme.
Tämän tapaustutkimuksen tarkoitus on tuoda esiin
kaksi pääasiallista tapaa, joilla Suomi voi osoittaa todellista ilmastojohtajuutta:

rempia leikkauksia kuin toisilta. Suomen kohdalla EU:lle määritellyt
40/90 prosentin päästövähennystavoitteet tarkoittavat, että maan
päästöjä on leikattava 46 % vuoteen 2020 mennessä ja 100 %
vuoteen 2050 mennessä. Vuodeksi 2020 asetettu -46 prosentin
tavoite (verrattuna vuoden 1990 tasoon) tarkoittaa, että päästöjä
on vähennettävä 38 % vuosien 2010 ja 2020 välisenä aikana.
Nämä EU:n keskimääräisiin tavoitteisiin verrattuna suhteellisen
voimakkaat päästöleikkaukset vuoteen 2020 mennessä heijastavat
osaltaan sitä, että Suomen energiasektorin päästöt kuuluvat tällä
hetkellä EU:n korkeimpiin, sekä sitä, että maalla näyttäisi – kuten
tässäkin raportissa myöhemmin todetaan – olevan erityisen hyvät
edellytykset päästöjensä vähentämiseen. Päästövähennysskenaarioomme sisältyvä arvio, jonka mukaan Suomen on mahdollista saavuttaa nollatason nettopäästöt vuoteen 2050 mennessä,
kuvastaa maan metsien merkittävää hiilensidontakykyä. Jos Suomen energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt saadaan vuoteen
2050 mennessä leikattua lähelle skenaariossa esitettyjä Euroopan
maakohtaisia tasoja, voidaan jäljelle jääviä päästöjä tasapainottaa maan metsien merkittävän (vaikkakin pienenevän) hiilinielun
avulla. Lisätoimenpiteillä voitaisiin saavuttaa vieläkin suuremmat
leikkaukset. Raporttimme päästövähennysskenaariossa nämä leikkaukset on toteutettu useiden eri toimenpiteiden yhdistelmällä,
johon kuuluvat muun muassa huomattavat parannukset energiatehokkuudessa, nopeutettu luopuminen fossiilisista polttoaineista
ja merkittävä siirtymä kohti erilaisia uusiutuvan energian muotoja,
mukaan luettuna tuuli- ja aurinkovoima sekä biomassan polttoon
perustuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP). Teknisten toimien lisäksi tarkastelemme riittävyyden ja oikeudenmukaisuuden
roolia vähäpäästöisemmän tulevaisuuden tavoittelussa. Tämä
näkyy päästövähennysskenaariossamme perusuran oletusarvoja
alempana bruttokansantuotteena (BKT). Skenaariossa kuvattu
tulevaisuus ei ole läheskään niin materialistinen kuin tavanomai-

Kotimaisten päästövähennysten mahdollisuudet
Suomessa: Analyysimme ensimmäisessä osassa erittelemme

set ”business as usual” -malliin perustuvat oletukset, mutta silti

keinoja, joilla Suomi voi käynnistää siirtymän kohti vähäpäästöistä

kenaariossa Suomen reaalinen BKT kasvaa ”ainoastaan” 1,3-ker-

tulevaisuutta. EU:lle kokonaisuutena määritellyt päästövähennysta-

taiseksi vuosien 2008–2050 välillä, kun se perusuraskenaariossa

voitteet ovat 40 % vuoteen 2020 ja 90 % vuoteen 2050 mennes-

kasvaa 1,6-kertaiseksi. Yhdenvertaisuuden EU-maiden kesken ole-

sä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Näiden kokonaistavoitteiden

tetaan myös kasvavan. Ongelman todellinen ratkaisu edellyttää

saavuttamiseksi olemme tarkastelleet erikseen jokaisen EU27-

koko EU:n laajuista mobilisoitumista sekä yksimielisyyden saavut-

maan teknistä potentiaalia päästövähennysten toteuttamiseen,

tamista siitä, kuinka taakka jaetaan, eikä näitä voida saavuttaa

kiinnittämättä huomiota siihen, vaaditaanko toisilta mailta suu-

ilman suurempaa maiden välistä solidaarisuutta.
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huomattavasti nykypäivää rikkaampi. Tosiasiassa päästövähennyss-
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Kansainvälinen vastuu: Raportin toisessa osassa arvioimme, mikä on Suomen osuus maailman kehittyvien valtioiden auttamisessa sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja kehittymään itse
vähäpäästöisiksi. Tarkastelemme ilmastokriisiä maailman köyhiä
vähintäänkin yhtä vakavasti uhkaavan kehityskriisin rinnalla, ja
käytämme oikeudenmukaisen ilmastotaakanjaon määrittelyn pohjana niin kutsuttua Greenhouse Development Rights -vastuunjakomallia (Baer ym., 2008). Vastuunjakomallin perusteella Suomen
oikeudenmukainen osuus kustannuksista on 2–5 miljardia euroa
vuonna 2020, kun vähennysten keskimääräinen hinta vaihtelee
välillä 50–150 euroa hiilidioksidiekvivalenttitonnilta. Suomen vuoden 2020 oletetusta 196 miljardin euron bruttokansantuotteesta
summat lohkaisevat vastaavasti 1,0–3,0 %. Vuosien 2010–2020
välillä kehittyville maille kanavoituja rahasummia tulee kasvattaa
tasaisesti niin, että vuonna 2020 saavutetaan tavoitteeksi asetettu
2-5 miljardia euroa.

Maan ystävien pyynnöstä analyysimme on laadittu
selvittämään, voitaisiinko asetetut päästövähennystavoitteet saavuttaa ilman, että turvaudutaan joihinkin
mahdollisesti merkittäviin päästövähennyskeinoihin.
Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että uutta ydinvoimaa ei
rakenneta (Olkiluoto 3:n lisäksi, jonka rakennustyöt
ovat jo käynnissä); olemassa olevat ydinvoimalat suljetaan vaiheittain vuoteen 2040 mennessä; hiilen talteenottoon ja varastointiin (CCS) ei turvauduta fossiilipohjaisen energiantuotannon jatkamiseksi; eikä liikenteessä käytetä biopolttoaineita, riippumatta siitä, onko ne
tuotettu EU:n sisällä vai ei. Tutkimuksemme mukaan
jopa ilman näihin keinoihin turvautumista Suomen on
mahdollista saavuttaa vuosiksi 2020 ja 2050 asetetut
päästövähennystavoitteensa – ja tehdä se täysin kotimaisin keinoin. Päästöjen kompensointi (offsetting) on
jätetty EU:ta koskevasta skenaariostamme kokonaan
pois, sillä tutkimuksen pääpaino on – nimensä mukaisesti – Euroopan sisäisten päästövähennyskeinojen
arvioinnissa. Päästöjen kompensointi tarjoaisi EU:lle
ainoastaan takaportin niiden kiireisesti tarvittavien
muutosten lykkäämiseen, joita skenaariossamme kuvataan. Vuoden 2030 jälkeenkään kompensoinnille ei
ole tarvetta, mutta aurinkosähkön tuonti EU:n ulkopuo-

Johdanto

lelta (Lähi-Idästä tai Pohjois-Afrikasta) on puolestaan
otettu mukaan laskuihin.
Päästövähennysskenaariomme osoittaa, että EU:n
päästöjen vähentäminen 40 %:lla vuoteen 2020 mennessä ja 90 %:lla vuoteen 2050 mennessä on täysin
mahdollista. Esittämäämme kehitysuraa ei kuitenkaan
tule nähdä ainoana mahdollisena reittinä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Se on ainoastaan lähtökohtainen
selvitys tai tekninen todiste siitä, että se päästöleikkausten taso, jonka tiede kertoo olevan välttämätön, on
kuin onkin saavutettavissa. Emme kiinnitä juurikaan
huomiota esitettyjen vaihtoehtojen poliittiseen toteutettavuuteen nykyisessä ilmapiirissä, jota määrittävät
lähinnä riittämätön poliittinen tahto ja kunnianhimon
puute. Sen sijaan tarkastelemme, mikä voisi olla mahdollista, mikäli saadaan aikaan merkittävä mobilisaatio, jolla ilmastokriisiin pyritään vastaamaan aidosti.
Vähentääkseen hiilijalanjälkeään edellä kuvattujen
vaatimusten mukaisesti Suomen on muutettava perusteellisesti tuottamisen ja kuluttamisen tapojaan. Nämä
muutokset eivät ole ikäviä: jos nykysuomalainen yhtäkkiä löytäisi itsensä vuoden 2050 Suomesta sellaisena
kuin se on päästövähennysskenaariossamme kuvattu,
hän todennäköisesti pitäisi elämäänsä siellä sangen
miellyttävänä.
Jokapäiväisessä elämässä muutos näkyisi muun
muassa siten, että kaduilla liikkuminen jalan tai pyörällä olisi helpompaa, julkista liikennettä olisi paremmin tarjolla ja sitä olisi helpompi käyttää ja liikenneruuhkia olisi huomattavasti vähemmän. Vuoden 2050
Suomen kansalaisella olisi mahdollisuus matkustaa
mukavasti minne ikinä tahtookaan, vaikkakin useimmiten erilaisin matkantekovälinein kuin tänä päivänä.
Keskimääräinen asuinpinta-ala henkilöä kohden olisi
säilynyt kutakuinkin samana. Lisäksi, vaikka materiaalinen kulutus olisi pysytellyt keskimäärin samalla
tasolla kuin nykyään (lukuun ottamatta uusissa EU:n
jäsenvaltioissa, joissa se olisi kasvanut huomattavasti),
niin terveydenhuolto, paikalliset virkistysmahdollisuudet ja muut vähemmän materiaaliset palvelut olisivat
huomattavan paljon paremmin kaikkien ulottuvilla.
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2. Kotimaan toimet:

päästövähennysten
mahdollisuudet Suomessa

Tässä osassa raporttia esittelemme Suomen kannalta tärkeimmät tulokset pääraporttimme skenaarioanalyysistä, jolla tutkittiin, kuinka Eurooppa kokonai-

suutena voi käynnistää muutoksen kohti vähäpäästöistä
tulevaisuutta ja toteuttaa mittavat päästövähennykset
nopeaan tahtiin.

2.1 Väestö ja makrotalous
Perusuraskenaariossamme oletetaan, että vuonna 2050
Suomen reaalinen bruttokansantuote on 1,64‑kertainen
vuoteen 2008 verrattuna ja että väestömäärä on samalla
aikavälillä kasvanut vain hieman, 5,3 miljoonasta 5,4
miljoonaan. Keskimääräisen tulotason oletetaan vuonna
2050 olevan 1,7‑kertainen eli kasvaneen 31 600 eurosta
54 600 euroon henkeä kohti (vuoden 2005 hinnoin).
Kuten alla oleva kuvaaja osoittaa, vuosien 2008–2010
talouskriisin aiheuttama notkahdus BKT:n kasvussa on
otettu skenaarioissamme huomioon. Maltillisen kasvun
odotetaan kuitenkin jatkuvan vuodesta 2011 eteenpäin.
Päästövähennysskenaariossa oletetaan huolen luonnonvarojen riittävyydestä lisääntyvän, minkä seurauksena Euroopassa (ja muissakin maanosissa) ryhdytään
välittömästi toimiin sellaisten elämäntapojen löytämiseksi, jotka maapallon kantokyky kestää. Tämä johtaa
kokonaisuudessaan vähäisempään kasvuun koko EU:n
alueella. Tarkkaan ottaen EU27-maiden yhteenlaskettu
reaalinen bruttokansantuote kasvaa päästövähennysskenaariossa ”ainoastaan” 1,3‑kertaiseksi vuodesta 2008

vuoteen 2050 mennessä, kun se perusuran mukaisessa
kehityskulussa 1,8‑kertaistuu.
On oletettavaa, että ilmastonmuutoksen tehokas
torjunta vaatii EU-mailta suurempaa keskinäistä solidaarisuutta ja tasavertaisuutta. Resurssien riittävyyden lisäksi ilmastokriisiä käsiteltäessä onkin otettava
huomioon myös tasavertaisuuden merkitys. Oletamme,
että Euroopan maiden välisiä tuloeroja pyritään pienentämään verotuksen tai muiden tarkoituksenmukaisten
toimien avulla. Tämä on luonnollinen jatkumo EU:n
tavoitteille ylipäätään, mutta edellyttää, että myös käytännön tasolla tapahtuu todellinen muutos.
Näiden oletusten seurauksena Suomen bruttokansantuotteen ja tulotason kasvuvauhdin oletetaan hidastuvan hieman, mutta pysyvän edelleen merkittävänä.
Keskitulo kasvaa vuodesta 2010 ”vain” 1,4‑kertaiseksi
vuoteen 2050 mennessä, toisin sanoen 42 700 euroon
henkeä kohti (vuoden 2005 hinnoin). Väestönkasvun
oletetaan pysyvän samansuuruisena kummassakin
skenaariossa.

ASUKASLUKU
Molemmat skenaariot
Tuhatta euroa/henkilö (kiintein hinnoin)
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2.2 Rakennukset
Rakennukset kodinkoneineen ja muine laitteineen
kuluttavat merkittävästi energiaa. Vuonna 2005 kotitalouksien osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta oli 18,6 % ja palveluiden 6,7 %. Kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentäminen edellyttää
siis, että rakennusten energiankulutusta leikataan
huomattavasti perusuraskenaariossa oletettua voimakkaammin.
Tärkeimpiä päästövähennysskenaariossa toteutettuja toimia rakennuksien osalta ovat:

• Rakennusten ulkovaipan energiatehokkuuden parantaminen sekä uusissa että vanhoissa rakennuksissa.

• Lämmitys-, jäähdytys- ja valaistusjärjestelmien hyötysuhteen parantaminen.

• Fossiilisten polttoaineiden suoran käytön lopettaminen

ja sähkön (erityisesti sähkökäyttöisten lämpöpumppujen), aurinkovoiman sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) tuotetun lämmön käytön lisääminen. Parannukset rakennusten energiatehokkuudessa vähentävät yhteistuotannossa tuotetun lämmön tarvetta ja siten yhteistuotannon kasvumahdollisuuksia.

• Kodinkoneiden hyötysuhteen parantaminen (jonka

vaikutusta kulutuselektroniikan ja muiden laitteiden
lisääntyvä käyttö tosin osittain heikentää).

• Asuntojen koot ja riittävyys: Koska asumistiheyden

oletetaan kasvavan ja tietoisuuden isojen asuntojen
ympäristövaikutuksista lisääntyvän, voidaan asuntojen keskimääräisen koon olettaa palautuvan vähitellen vuoden 2005 tasolle vuoteen 2050 mennessä.

Yllä lueteltujen toimien seurauksena asumiseen liittyvä energiankulutus vähenee merkittävän paljon, ja
jäljelle jäävä kulutus siirtyy fossiilisten polttoaineiden
suorasta tai välillisestä käytöstä uusiutuvalla energialla
tuotettuun lämpöön ja sähköön.
Kaksi alla olevaa kaaviota esittävät edellä kuvattujen toimien seurauksena tapahtuvan muutoksen
kotitalouksien ja palveluiden energiankulutuksessa.
Pylväiden katkoviivalla merkitty osuus osoittaa päästövähennysskenaariossa säästetyn energian määrän
perusuralla oletettuun kulutukseen verrattuna.
Perusuraskenaariossa kotitalouksien energiankulutuksen odotetaan säilyvän kutakuinkin samana. Päästövähennysskenaarion mukaisilla energiatehokkuuden

KOTITALOUKSIEN ENERGIANKULUTUS
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parannuksilla odotetaan puolestaan saavutettavan huomattavia säästöjä. Kotitalouksien kokonaisenergiankulutus pienenee 2,3 %:n vuosivauhtia välillä 2010–2050
ja on vuonna 2050 enää 27 % vuoden 2010 tasosta. Palvelusektorilla vastaavanlaiset energiatehokkuusparannukset johtavat 1%:n vuosittaisiin energiansäästöihin
(2010-2050), ja vuonna 2050 palveluiden energiankulutus on enää 66 % vuoden 2010 tasosta.

Keskeiset toimenpiteet
Keskeisimmät rakennusten kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät
toimet ovat:

• Rakennusten energiatehokkuutta koskeva EU-direktiivi tulee
ulottaa koskemaan kaikkia rakennuksia, ja sen vaatimuksia on
tiukennettava.

• Rakennusten energiatehokkuutta parantaviin muutostöihin on
kohdistettava lisää rahoitusta.

• Kodinkoneille ja muille laitteille on asetettava energiankulutusnormit.

• Uusiutuvien polttoaineiden osuudelle lämmityksessä ja jäähdytyksessä on asetettava uudet tavoitteet.

2.3 Teollisuus
Suomen teollisuussektori on poikkeuksellisen laaja,
ja sitä dominoi suhteellisen energiaintensiivinen selluja paperisektori. Tämän johdosta teollisuuden osuus kokonaisenergiankulutuksesta oli vuonna 2005 Suomessa
44 %, kun se ylsi EU-maissa keskimäärin 23,5 %:iin.
Sellu- ja paperiteollisuuden osuus teollisuuden energiantarpeesta on tällä hetkellä noin 51 %. Valitettavasti
EU:n laajuisen tutkimuksemme puitteissa ei ollut mahdollista esittää yksityiskohtaisia ennusteita Suomen
sellu- ja paperiteollisuuden kehityksestä. Suomen Metsäntutkimuslaitoksen arvioiden perusteella teollisuudenalan tuotannon voidaan kuitenkin olettaa laskevan
noin 30 % vuosina 2010–2020. Näihin tuotantoarvioihin
pohjaten sektorin jalostusarvon ennustetaan laskevan
vastaavasti. Muut vähemmän energiaintensiiviset sektorit todennäköisesti kompensoivat tätä laskua kasvattamalla omaa osuuttaan BKT:sta.
Perusuraskenaariossamme teollisuuden energiankulutus laskee noin 23 % vuosina 2010–2020, toisin sanoen
469 PJ:sta 333 PJ:een. On syytä huomioida, että analyysimme aliarvioi yleisesti ottaen EU-maiden talouksien
aiheuttamaa kokonaisenergiankulutusta ja ilmastopäästöjä jättämällä huomioimatta ne päästöt, jotka syntyvät
EU-maiden ulkopuolelta tuotujen teollisuustuotteiden

tuotannossa.1 Suomi näyttää kuitenkin olevan poikkeus
tässä suhteessa sikäli, että se on tällä hetkellä edelleen
päästöjen nettoviejä (toisin sanoen maan vientituotannosta aiheutuvat päästöt ylittävät määrällisesti muista
maista tuotuihin hyödykkeisiin sisältyvät päästöt).
Päästövähennysskenaariossamme tarkastellaan talouden sisällä seikkaperäisemmin kahta suurta energiaa kuluttavaa tuotantosektoria: rauta- ja terästeollisuutta sekä sementin ja muiden ei-metallisten mineraalien
tuotantoa. Tutkimuksen rajoitteiden johdosta muita
teollisuuden sektoreita, muun muassa paperi- ja selluteollisuutta, käsitellään suurpiirteisemmin.
Sikäli kun rauta- ja terässektorilla ennakoidaan jo
perusuralla toteutettavan merkittäviä energiatehokkuusparannuksia, oletetaan päästövähennysskenaariossa sektorin energiatehokkuudelta vain vaatimatonta
lisäkehitystä. Energiatehokkuuden muutoksia tärkeämmäksi nouseekin mahdollisuus vaihtaa prosesseihin
käytettyjä polttoaineita. Tähän tavoitteeseen päästään
muuttamalla valmistusprosesseja siten, että voidaan
vaihtaa pelkistintä tai toteuttaa pelkistys elektrolyysillä
ilman pelkistintä. Hiilidioksidipäästöjä voidaan myös
vähentää korvaamalla masuunissa tapahtuva raudan
valmistus suorapelkistyksellä. Näin ollen päästövä-

1) Sekä tässä raportissa että Kansainvälisen energiajärjestön (IEA),
Euroopan yhteisön (EC) ja Euroopan ympäristöviraston (EEA) raporteissa esitetyt arviot Euroopan kasvihuonepäästöistä perustuvat
kaikki tuotantoarvoihin – toisin sanoen niissä otetaan huomioon ainoastaan EU:n rajojen sisäpuolella syntyvät päästöt. Niin kutsuttuja
”ulkoistettuja päästöjä”, eli EU:n kuluttajille suunnattujen hyödykkeiden valmistamisesta muualla syntyneitä päästöjä, jotka tulisivat
esille kulutukseen pohjautuvissa arvioissa, ei ole yhdessäkään näistä raporteista otettu huomioon. Viimeisimpien arvioiden mukaan
ulkoistetut päästöt ovat huomattava ja kasvava päästölähde. SEI:n

taannoin Ison-Britannian hallitukselle tekemässä tutkimuksessa laskettiin, että kulutukseen pohjautuva laskentamalli tuottaisi IsolleBritannialle huomattavasti korkeammat kokonaispäästöarvot: sen
sijaan, että maan päästöt olisivat vuosina 1992–2004 laskeneet 5
% kuten yleisesti oletetaan, Ison-Britannian kulutuspohjaiset hiilidioksidipäästöt ovat todellisuudessa kasvaneet 18 % (Wiedmann,
2008). Vaikka näiden päästöjen sisällyttäminen tähän analyysiin
ei ole ollut mahdollista, on silti tärkeätä tiedostaa, että jättämällä
ne pois aliarvoidaan raskaasti niitä päästömääriä, joista Euroopan
kansalaiset tosiasiassa ovat vastuussa.
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hennysskenaariossamme oletetaan teräksen- ja raudantuotantosektorilla siirryttävän vähitellen vuonna
2006 vallinneista tuotantotavoista yhä enemmän maakaasun tai biomassan käyttöön perustuvaan suorapelkistykseen ja valokaariuuneissa tapahtuvaan teräksen
valmistukseen. Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää
myös lisäämällä valokaariuuneissa valmistetun kierrätysteräksen käyttöä.
Kuten teräksen ja raudan, myös sementin valmistus
vaatii korkeita lämpötiloja, ja siihen liittyvässä kemiallisessa prosessissa raaka-aineesta vapautuu hiilidioksidia.
Itse asiassa sementinvalmistuksen kemiallisten prosessien päästöt ovat jopa merkittävämpi hiilidioksidin lähde
kuin prosessiin tarvittava energiankulutus: kemiallisten
prosessipäästöjen osuus kaikista sementintuotannon
päästöistä on noin kaksi kolmasosaa. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sementin tuotannossa on
toisin sanoen hyvin haasteellista. Päästövähennysskenaariossamme huomioidut sementtisektorin energiatehokkuusparannukset ovat seurausta suositeltujen toimintatapojen tehostetusta käyttöönotosta tuotannossa,
ja ne laskevat sektorin energiankulutusta 15 % vuoden
2020 ja 55 % vuoden 2050 perusura-arvoja alemmas.
Sementintuotannossa käytettyjen polttoaineiden vaihto
hiilestä ja öljystä maakaasuun, biomassaan ja poltettaviin jätteisiin vähentää myös merkittävästi sektorin
hiili-intensiteettiä. Lisäksi sementintuotannon päästöjä
voidaan vähentää korvaamalla kalsiumkarbonaattia sisältävä klinkkeri esimerkiksi raudan- ja teräksentuotannossa syntyneellä masuunikuonalla. Skenaariossamme
oletetaan myös uuden, hiiltä sitovan ”vihreän sementin”
käytön yleistyvän maltillisesti. Näiden oletusten seurauksena teollisuuden prosessipäästöt alenevat päästövähennysskenaariossa 12 % vuoteen 2020 mennessä
ja 42 % vuoteen 2050 mennessä perusuralla oletettuun
kehityskulkuun verrattuna.

Muita teollisuudenaloja emme ole analysoineet yhtä yksityiskohtaisesti. Kaiken kaikkiaan yleinen piirre
teollisuudelle on, että sen tuotantoprosessit riippuvat
kemiallisista tai fysikaalisista muutoksista, jotka vaativat toteutuakseen korkeita lämpötiloja ja kuluttavat
tästä johtuen erittäin suuria määriä energiaa. Tämän
takia oletamme, että hiilen, öljyn ja maakaasun käyttö
voidaan korvata prosessilämmöllä ja erilaisilla sähkölämmityksen muodoilla ja että sektorin energiatehokkuutta
voidaan parantaa huomattavasti perusura-arvoista.
Kaiken kaikkiaan energiantarve vähenee päästövähennysskenaariossa kaikilla suurilla teollisuudenaloilla huomattavasti verrattuna perusuraskenaarioon, ja
fossiilisten polttoaineiden käytöstä siirrytään laajalti
sähköön. Vuoteen 2010 verrattuna teollisuuden energiankulutus laskee 21 % vuoteen 2020 ja 66 % vuoteen
2050 mennessä. Tämä vastaa keskimäärin 2,6 prosentin vuosittaisia vähennyksiä aikavälillä 2020–2050.

Keskeiset toimenpiteet
Teollisuussektorilla toteutettavat keskeiset päästövähennystoimet
koostuvat muun muassa seuraavista toimenpiteistä:

• Uusien säädösten ja tukien käyttöönotto helpottamaan
tuotantotapojen muuttamista.

• Uusien tuotantotapojen ja materiaalien tutkimuksen ja

kehittämisen tehostaminen. Vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin
liittyvän perustutkimuksen lisääminen.

• Kannusteiden lisääminen vähemmän fossiili-intensiivisiin
tuotantotekniikoihin siirtymiseksi.

• EU:n päästökaupan vahvistaminen sulkemalla nykyiset por-

saanreiät, lopettamalla päästöoikeuksien ilmaisjako ja asettamalla kokonaispäästöille tiukempi katto, joka on linjassa EU:lle
vuodeksi 2020 asetetun 40 % päästövähennystavoitteen kanssa.

2.4 Liikenne
Henkilö- ja tavaraliikenteen osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta oli 20,3 % vuonna 2005.
Useimmat kuljetusmuodot käyttävät suoraan fossiilisia
polttoaineita, mutta myös sähköllä toimiva liikenne (kuten raideliikenne) nojaa usein epäsuorasti fossiilisilla
polttoaineilla tuotettuun sähköön. Toisin kuin muissa
EU-maissa, Suomessa liikenteeseen liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat vuosina 1990-2005 kasvaneet 14,2 miljoonasta hiilidioksidiekvivalenttitonnista (CO2-ekv/t)
vain vaatimattomasti, 16,1 miljoonaan tonniin. Liikenteen päästöjen vähäinen kasvu selittyy sillä, että sen
lähtötaso vuonna 1990 oli suhteellisen korkea. Perusuraskenaariostamme puolestaan ilmenee, että mikäli
mainitut kehityssuunnat jatkuvat, liikenteen päästöt
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pysyvät lähes muuttumattomina ja yltävät 16,2 miljoonaan tonniin vuonna 2050.
Päästövähennysskenaariomme esittää henkilöliikenteeseen suuria muutoksia, jotka eriteltyinä ovat seuraavanlaisia:
1) Matkustajat tekevät yhä suuremman osuuden mat-

koistaan junalla henkilöautojen ja lentokoneiden sijaan.
Junaverkoston merkittävä laajentaminen (nykyinen
infrastruktuuri yli kaksinkertaistetaan vuoteen 2050
mennessä) sekä vuorotiheyden ja palvelun laadun
parantaminen mahdollistavat voimakkaan siirtymän
teiltä ja ilmasta raiteille. Vuoteen 2050 mennessä EU:n

Suomen osuus ilmastohaasteesta
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sisällä tapahtuvista alle tuhannen kilometrin lennoista
80 % korvautuu raideliikenteellä.
2) Henkilöliikenteen matkustusetäisyydet kasvavat

vuoteen 2020 saakka, mutta saavuttavat sen jälkeen
vakaan tason. Vuoden 2020 jälkeen tapahtuvaa henkilökohtaisen liikkuvuuden tai huvimatkustamisen lisääntymistä tasoittaa muiden matkojen vähentyminen:
työmatkustaminen vähenee telepresence-teknologian
mahdollistamien virtuaalisten työneuvottelujen lisääntyessä, tiiviimmät yhteisöt lyhentävät kaupunkialueilla
tehtäviä matkoja ja kävellen tai pyörällä tehtävien henkilökohtaisten matkojen osuus lisääntyy.

3) Kuluttajat siirtyvät hybridi- ja sähköautoihin heti,

kun niitä on saatavilla ja kun vanhojen ajoneuvojen käytöstä poistumista nopeutetaan. Vuonna 2020 autokannasta 21 % voisi olla hybridejä, 2 % sähkökäyttöisiä ja 78
% polttomoottorilla kulkevia. Lisäksi polttomoottoriautojen energiaintensiivisyys vähenee noin 30 % vuoteen
2020 mennessä. Tämä on huomattavasti vaativampi
tavoite kuin EU:n nykyiset hiilidioksidirajoitukset, joiden mukaan uusien autojen energiaintensiivisyyden
on oltava vuoteen 2015 mennessä 19 % nykyistä alempi.
Vuonna 2050 käytännössä kaikki liikenteessä olevat
autot ovat täysin sähkökäyttöisiä.

4) Yhteisautoilu lisääntyy jossain määrin. Vuonna 1990

keskimääräinen matkustajamäärä oli 1,7 matkustajaa
autoa kohden, kun taas vuonna 2006 se oli laskenut
1,6 matkustajaan (EC, 2009). Lisääntyvä yhteisautoilu
(ja omistusautojen määrän väheneminen) kääntää kehityssuunnan niin, että keskiarvo kohoaa 1,75 matkustajaan/auto vuonna 2050.

teen osuus tavarankuljetuksesta (9 % vuonna 2005)
nousee ensin 14 %:iin vuoteen 2020 tultaessa ja sitten
26 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Tieliikenteen osuus
vähenee samaan aikaan 67 %:sta (2005) 64 %:iin (2020)
ja lopulta 53 %:iin (2050).
3) Kuorma-autoista tulee tehokkaampia ja joko hybrideitä tai sähkökäyttöisiä, ja kaikki tavarajunat
sähköistetään. Vuonna 2050 puolet kaikista kuormaautoista on joko sähkö- tai hybridiautoja. Hybrideihin
siirtyminen alkaa vuonna 2015 ja kiihtyy merkittävästi
vuoden 2030 jälkeen. Jo käynnissä oleva raideliikenteen sähköistäminen jatkuu, niin että vuoteen 2020
mennessä koko raideliikenne on sähköistetty. Jäljelle
jäävän tieliikenteen tehokkuus kasvaa 20 % vuoteen
2020 mennessä.
4) Laivaliikenteen energiaintensiivisyys vähenee 28 %

vuodesta 2010 vuoteen 2050.

Keskeiset toimenpiteet
Tarvittavien poliittisten toimien kattava listaaminen ei ole
tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista, mutta ainakin
seuraavilla toimilla siirtymää voitaisiin tukea:

• Korkeampi vaatimustaso ajoneuvojen suorituskyvylle ja
tekniikalle.

• Sähköistetyn liikenneinfrastruktuurin rakentaminen, mihin
sisältyvät muun muassa sähköautojen latausasemat.

• Raideverkoston kasvattaminen, mukaan luettuna luotijunat.
• Lentoliikenteen tukien poistaminen.
• Parempi kaupunkiympäristön ja maankäytön suunnittelu, joka

tukee kauttakulku-, pyörä- ja jalankulkuystävällisiä yhteisöjä ja
liikenteen kannalta tehokkaampia kaupunkimuotoja.

5) Vuoteen 2030 mennessä raideliikenne kulkee yksin-

omaan sähköllä.

• Muita keinoja ovat muun muassa ruuhkamaksut, auto-

liikenteeltä rauhoitetut kaupunkialueet, tiemaksut, rahtimaksut ja painoverot, yleisesti öljypohjaisten polttoaineiden

6) Vuoteen 2050 mennessä 65 % linja-autoista on säh-

kökäyttöisiä.

7) Lentokoneista ja lautoista tulee tehokkaampia.

Päästövähennysskenaariossamme myös tavaraliikenne
kohtaa suuria muutoksia:
1) Tehokkaampi logistiikka ja yleisesti vähenevä materiaalinen kulutus pysäyttävät tavarankuljetuksen nousujohteisen kehityksen (ilmaistuna kilometreinä kuljetettua
tonnia kohden) pian vuoden 2010 jälkeen. Tavaraliikenne
saavuttaa sen jälkeen kutakuinkin vakaan tason.
2) Raideverkoston laajennukset mahdollistavat tavarankuljetuksen siirtymisen teiltä raiteille. Raideliiken-
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tukien leikkaaminen ja hiilidioksidiverojen käyttöönotto.

Näiden toimien seurauksena henkilö- ja tavaraliikenteen
energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät
voimakkaasti. Vuoden 2010 arvoihin verrattuna liikennesektorin energiankulutus laskee 31 % vuoteen 2020 ja
77 % vuoteen 2050 mennessä. Öljyn kulutus putoaa 89
% aikavälillä 2010–2050, ja vuonna 2050 liikenteen energiantarpeesta vain 47 % katetaan öljyllä, kun öljyn osuus
vielä vuonna 2010 on 97 %. Öljynkulutuksen voimakas
lasku on seurausta sekä tie- että raideliikenteen sähköistymisestä ja liikennesektorin yleisistä tehostustoimista.
Kaiken kaikkiaan liikennesektorin energiankulutus pienenee hyvin nopeasti 3,6 %:n vuosivauhtia, mikä johtuu
sähkömoottorien suuremmasta energiatehokkuudesta
perinteisiin polttomoottoreihin verrattuna.

Suomen osuus ilmastohaasteesta

2.5 Sähköntuotanto

Kotimaan toimet: päästövähennysten mahdollisuudet Suomessa
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Yltääkseen päästövähennysskenaariossa kuvattuihin tiukkoihin tavoitteisiin Suomen on aloitettava
asteittainen, mutta nopea hiileen ja öljyyn perustuvan
sähköntuotannon alasajo ja jätettävä maakaasu käytettäväksi vain varavoimana.
Kuten aiemmin mainittu, Maan ystävien pyynnöstä
tietyt mahdolliset päästövähennyskeinot on tämän raportin päästövähennysskenaariossa jätetty laskelmien
ulkopuolelle. Tarkastelusta pois jätettyjä keinoja ovat
muun muassa ydinvoima sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS) yhdistetty hiilivoima. Biomassan laajamittainen tuotanto on skenaariossa rajoitettu sellaiseen määrään, joka voidaan tuottaa kestävästi Euroopan sisällä, ja sen käyttö ainoastaan sähkön ja
lämmön yhteistuotantoon. Näiden vaihtoehtojen jäätyä
pois skenaariossa esitetty energiantuotantomalli perustuu pääasiassa uusiutuvien energianlähteiden, kuten
tuuli-, aurinko-, ja vesivoiman, geotermisen energian ja
maalämmön sekä aalto- ja vuorovesienergian käyttöön
(maakohtaisen tuotantopotentiaalin mukaan).
Lähtökohtaisesti energiatehokkuudesta on tärkeää
todeta seuraavaa: Vaikka päästövähennysskenaariossa
esitetyt olettamukset kullakin talouden energiaa kuluttavalla osa-alueella (rakentaminen, teollisuus, liikenne,
maatalous) vuoteen 2050 mennessä saavutettavissa olevista energiatehokkuuden parannuksista ovat erittäin
kunnianhimoisia, ovat ne meidän nähdäksemme myös
mahdollisia. Skenaariossa kuitenkin heijastuu samaan
aikaan tapahtuvaksi oletettu yhteiskunnan kokonaisvaltaisen ”sähköistämisen” strategia, jonka myötä fossiilisten polttoaineiden paikallinen poltto korvautuu
monilla sektoreilla lopulta kokonaan suoralla sähkö- ja
lämpöenergialla. Esimerkiksi liikennesektorilla sähkökäyttöiset ajoneuvot syrjäyttävät bensiinillä ja dieselillä
kulkevat, kun taas rakennussektorilla CHP-järjestelmien tuottama lämpö ja sähkökäyttöiset maalämpöpumput täyttävät suurimman osan siitä energiantarpeesta,
joka jää jäljelle, kun rakennusten energiatehokkuutta
parannetaan merkittävästi. Tämän strategian hyödyt
ovat kahtalaiset: ensinnäkin se poistaa lukuisia pienen
mittakaavan hiilidioksidipäästölähteitä ja toiseksi luo
valtavasti uusia mahdollisuuksia sähkön varastointiin
(muun muassa sähköautojen akkujen muodossa).
Näin ollen päästövähennysskenaariomme toisaalta
olettaa, että energiatehokkuutta parannetaan mittavasti (ks. aiemmat osiot, joissa kuvataan energiankulutuksen kehitystä), toisaalta kuvastaa myös ”kilpajuoksua”
jäljelle jäävän energiankulutuksen sähköistämiseksi
yhä enenevässä määrin. Skenaarion toimivuuden kannalta yksi merkittävä tekijä on se, ettei sähköntarpeen
anneta siinä kasvaa liian nopeasti. Sähkönkulutuksen
kasvuvauhdin hillitseminen on erityisen tärkeää tarkas-
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teluajanjakson kahden ensimmäisen vuosikymmenen
aikana, jolloin fossiilisisia polttoaineita ja ydinvoimaa
käyttävät voimalat on tarkoitus poistaa vaiheittain ja
nopeasti kokonaan käytöstä. Liian nopea sähkönkysynnän kasvattaminen tämän ajanjakson aikana (ts. ajoneuvokannan liian kiivas sähköistäminen) edellyttäisi,
että tuuli- ja muita uusiutuvia energiamuotoja käyttäviä
voimaloita rakennettaisiin epätodennäköisen kiivaalla
tahdilla. Ajoneuvokannan laajamittaisen sähköistymisen oletetaan päästövähennysskenaariossa tapahtuvan
vasta vuoden 2030 jälkeen, mikä tarkoittaa huomattavasti hitaampaa ja siten uskottavampaa tahtia uusiutuvan energiantuotannon rakentamisessa.
Pääraportissamme olemme tiivistäen kuvanneet jokaiseen merkittävään uusiutuvaan energianlähteeseen
sisältyvän potentiaalin: tuuli-, aurinko-, aalto- ja vesivoima, biomassa ja maalämpö. Biomassa (jota käytet-

täisiin pääasiassa yhteistuotannossa – ks. kappale 2.6)
ja tuulivoima ovat Suomen tapauksessa erityisen lupaavia vaihtoehtoja. Päästövähennysskenaariossamme
tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvaa vuonna
2000 tuotetusta 80 GWh:sta aina 8,2 TWh:iin vuoteen
2050 mennessä (20,2 % kaikesta sähköntuotannosta).
Yhteistuotannossa käytetty biomassa on myös merkittävä sähköntuotannon lähde: se tuottaa 29,1 TWh
vuonna 2030 (48 % kaikesta sähköntuotannosta). Sen
määrä laskee kuitenkin noin 17,6 TWh:iin vuoteen 2050
mennessä (43 %), kun lämmöntarve rakennuskannan
energiatehokkuuden parantamisen myötä vähenee. Vesivoimalla tuotetun sähkön määrä pysyy kutakuinkin
muuttumattomana – 15 TWh vuonna 2050 (37 %) – mutta se säilyy kuitenkin yhtenä tärkeimmistä uusiutuvan
energian lähteistä.

2.6 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP)
Päästövähennysskenaariossamme keskitetyn energiantuotannon kysyntä on merkittävän korkealla. Siihen
sisältyvät sekä rakennuksissa lämmitykseen (ja mahdollisesti myös jäähdytykseen) käytetty matalalämpöinen kaukolämpö että teollisten prosessien edellyttämä
korkea prosessilämpö. Skenaariossamme lämmönkulutus on maksimoitu sen oletuksen perusteella, että rakennukset ja teollisuus siirtyvät suorasta fossiilisten

polttoaineiden käytöstä uusiutuvilla energialähteillä
tuotettun lämmön käyttöön aina kun mahdollista. Näin
oletetaan tapahtuvan erityisesti maissa, joilla on pitkälle kehittynyt yhteistuotanto- tai kaukolämpöverkosto.
Tästä huolimatta yhteistuotantovoimaloissa tuotetun
lämmön kokonaiskysyntä tulee tarkasteluajanjakson
loppupuolella laskemaan merkittävästi skenaariossa
kuvattujen energiatehokkuusparannusten ansiosta.
YHTEISTUOTANNON POLTTOAINEET
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Yhtä kaikki, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset
ovat yksi skenaariomme vähäpäästöisen energiantuotannon avainteknologioista, erityisesti kolmesta syystä:
Ensinnäkin yhteistuotannon hyötysuhde on korkea.
Toiseksi, kuten yllä on kuvattu, yhteistuotantolaitokset siirtyvät päästövähennysskenaariossamme
käyttämään polttoaineenaan yksinomaan biomassaa,
mikä mahdollistaa lämmön ja sähkön tuottamisen lähes täysin vailla hiilidioksidipäästöjä.

Kolmanneksi ainakin vuodenaikoina, joina lämmitystarve kasvaa, yhteistuotanto tarjoaa hyvän perusvoimantuotannon lähteen. Tällä on suuri merkitys erityisesti päästövähennysskenaariossa kuvatun ajanjakson
loppupuolella, jolloin se vähentää tarvetta epätasaisesti
energiaa tuottavien uusiutuvan energiantuotannonmuotojen rakentamiseen (mikä tosin on Suomessa
maan merkittävien vesivoimaresurssien ansiosta huomattavasti vähäisempi kysymys kuin joissakin muissa
EU-maissa).

2.7 Kokonaisenergiankulutus
Yllä oleva kaavio on suora lopputulos kaikista edellä kuvatuista olettamuksista ja laskelmista ja osoittaa
Suomen päästövähennysskenaarion mukaisen kokonaisenergiankulutuksen. Primaarienergian kulutus
laskee vuoden 2010 tasosta 1348 PJ tasolle 1023 PJ
vuoteen 2020 mennessä ja tasolle 358 PJ vuoteen 2050
mennessä. Toisin sanoen energiankulutus vähenee vuoden 2010 tasosta 24 % vuoteen 2020 ja 73 % vuoteen
2050 mennessä. Tämä vastaa 3,3 prosentin vuosittaista
kokonaiskulutuksen laskua.
Kivihiilen ja turpeen käyttö on lopetettu lähes
kokonaan vuoteen 2035 mennessä, ja vuoteen 2050
mennessä myös öljyn käytöstä on luovuttu, paitsi

joillakin liikenteen ja kuljetuksen avainsektoreilla
(lentoliikenne, laivaliikenne, linja-autot ja maantierahti). Maakaasua käytetään vielä vuonna 2050, mutta
ainoastaan teollisuudessa. Vesivoiman käyttö säilyy
kutakuinkin samalla tasolla läpi koko tarkasteluajanjakson, kun taas biomassan kulutus kasvaa aluksi sen
käytön lisääntyessä yhteistuotannossa, mutta laskee
sitten lähemmäs vuoden 2000 tasoa. Jäljelle jäävä
energiantarve täytetään muilla uusiutuvilla energianlähteillä, joista tuulella on merkittävin osuus. Kaikkien uusiutuvien energialähteiden vuosittainen tarve
säilyy reilusti niiden taloudellisen tuotantopotentiaalin alapuolella.

PRIMAARIENERGIANKULUTUS
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2.8 Energiasektorin ulkopuoliset päästöt
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ENERGIASEKTORIN ULKOPUOLISET PÄÄSTÖT
Päästövähennysskenaario, kaikki kaasut,
Mt CO2-ekv.

10
Miljoonaa tonnia CO2-ekv.

Siinä missä maankäyttö toimii Suomessa tällä hetkellä merkittävänä hiilinieluna (toisin sanoen se sitoo
aktiivisesti hiilidioksidia ilmakehästä), maatalous ja
jätteet puolestaan ovat huomattavia voimakkaiden
kasvihuonekaasujen, kuten metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N2O), lähteitä. Teolliset prosessit (muut kuin
polttoaineiden suora polttaminen) ovat toinen tärkeä
hiilidioksidipäästöjen lähde. Nettotulos on, että vuonna 2010 Suomen energiasektorin ulkopuoliset sektorit
sitovat kasvihuonekaasupäästöjä 11,5 Mt CO2-ekv.
Päästövähennysskenaariomme ennusteet muiden
kasvihuonekaasujen kuin hiilidioksidin (esim. metaanin ja dityppioksidin) kehityksestä perustuvat Euroopan komissiolle hiljattain tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksen pohjana on käytetty yksittäisten jäsenmaiden
tekemiä perusuran tyyppisiä ennusteita kunkin maan
energiankäytön ja maataloudellisen aktiivisuuden kehityksestä sekä muista trendeistä. Niissä tapauksissa,
joissa jäsenmaa ei ole toimittanut tietoja, on pohjana
käytetty johtavien tutkimuslaitosten tekemiä ennusteita. Tutkimus tarkastelee kussakin maassa mahdollisesti tapahtuvaa kehitystä ilman uusia politiikkatoimia ja
arvioi sitten mahdollisuuksia perusuraoletuksia suurempiin päästövähennyksiin vuoteen 2020 asti. Olemme sisällyttäneet nämä vuoteen 2020 ulottuvat päästövähennysennusteet omaan skenaarioomme, ottaneet
lisäksi huomioon merkittävät epävarmuustekijät, ja
siten konservatiivisesti olettaneet päästövähennyksiä
voitavan kasvattaa 10 % vuoteen 2050 mennessä.
Kaikista kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä
toimista ne, jotka liittyvät maankäyttöön ovat todennäköisesti kaikkein kiistanalaisimpia – erityisesti, kun
otetaan huomioon, kuinka monimutkaista ja epävarmaa kullakin maankäytön muutoksella ilmakehästä
poistetun hiilidioksidin arvioiminen on. Perusuras-
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kenaariomme ennusteet maankäytön muutoksilla
aikaansaatavista hiilidioksidin nettovähennyksistä
perustuvat IPCC:n neljännessä arviointiraportissa
(4AR) kuvattuihin mallinnuksiin. Näiden ennusteiden
mukaan Euroopan metsäsektorin hiilinielu pienenee
vuoden 2033 loppuun asti, oletettavasti koska puiden
hiilensidontakyky täyttyy ja uudelleenmetsittäminen
hidastuu Euroopassa. Useiden tutkimusten mukaan
metsien kykyä sitoa hiilidioksidia voisi tosiasiassa
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kasvattaa. Samoja metsien peittämiä maaresursseja
voisi kuitenkin käyttää myös biomassan tuotantoon.
Jotta nämä maa-alueet eivät tulisi lasketuksi mukaan
kahdesti ja jotta päästövähennysskenaariossa oletettu
biomassan kulutuksen kasvu tulisi otettua huomioon,
olemme konservatiivisesti olettaneet, että Euroopan
metsäsektorin hiilensidontakyky ei päästövähennysskenaariossa muutu perusuraskenaarioon verrattuna.
Oheinen kaavio kuvaa energiasektorin ulkopuolisten
sektorien kasvihuonekaasupäästöjen ja -nielujen kehitystä päästövähennysskenaariossa. Kaaviossa on esitetty
hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja dityppioksidin
(N2O) yhteenlaskettu lämmitysvaikutus (Global Warming Potential, GWP), mutta siihen ei ole sisällytetty
yhtään voimakkaammista kasvihuonekaasuista (HFCyhdisteet, PFC-yhdisteet ja rikkiheksafluoridi). Kaaviossa ovat mukana tärkeimmät energiatalouden ulkopuoliset sektorit: maankäytön muutokset ja metsätalous,
maatalous, jätteet sekä teollisten prosessien päästöt. Sementin valmistamisesta syntyvät prosessipäästöt ovat
mukana omana kategorianaan, eivätkä sisällä sementin
tuotannossa käytettävään energiaan liittyviä päästöjä,
joita puolestaan on käsitelty luvussa 2.3.
Vuoteen 2050 mennessä maankäytön muutoksien
ja metsien hiilinieluvaikutus laskee merkittävästi (-27,3
miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin tasolta -8.2 miljoonaan CO2-ekv. tonniin). Tästä huolimatta Suomen
energiatalouden ulkopuoliset sektorit säilyvät merkittävänä kasvihuonekaasujen nettonieluna, jonka hiilensidontakyky on vuonna 2050 -4,2 miljoonaa CO2-ekv.
tonnia. Päästöjen tuottamisessa tehtävät vähennykset
ovat pääosin peräisin jätesektorilla, maataloudessa ja
teollisuudessa tehtävistä toimenpiteistä.
Merkittävimmät toimet EU:n alueella energiasektorin ulkopuolisten päästöjen vähentämiseksi ovat
seuraavanlaisia:

Kotimaan toimet: päästövähennysten mahdollisuudet Suomessa

Jätteet
• Metaanin talteenotto kaatopaikoilta joko soihdutettavaksi tai
energiantuotantoon.

• Paperi- ja puujätteen kierrätys.
• Elintarvikejätteen kompostointi ja käyttö biokaasun
tuotantoon.

• Kaupunkialueiden jätevesien parannettu käsittely käsittelylaitoksilla (mukaan luettuna metaanin talteenotto).

• Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely käymälöissä tai
saostuskaivoissa.

• Teollisuuden jätevesien tehostettu käsittely ja metaanin
talteenotto.

Maatalous
• Biokaasun tuotanto eläinten, erityisesti nautakarjan ja sikojen,
lannasta.

• Nautakarjan ruokinnan muuttaminen pötsissä tapahtuvasta
käymisestä aiheutuvien metaanipäästöjen vähentämiseksi.

• Lannoitteiden käyttömäärien ja -menetelmien muuttaminen
dityppioksidipäästöjen vähentämiseksi.

• Maanviljelyn asteittainen lopettaminen turve- tai suomaalla,
joka sisältää paljon eloperäistä ainesta.

• Ruokailutottumusten muuttaminen terveellisemmiksi ja

vähemmän lihaa sisältäviksi, millä vähennetään toisaalta lihakarjan suoria metaani- ja dityppioksidipäästöjä, toisaalta karjan
ravinnoksi viljellyn rehun lannoittamisesta aiheutuvia dityppioksidipäästöjä.

Teolliset prosessit
• Metaanin talteenotto hiilikaivoksilta sekä öljyn- ja kaasunkäsittelylaitoksilta.

• Maakaasun siirtoverkon parantaminen metaanivuotojen
vähentämiseksi.
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2.9 Kasvihuonekaasupäästöt
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Alla oleva kaavio osoittaa, kuinka Suomi voi saavuttaa 46 %:n kotimaiset päästövähennykset vuoteen 2020
mennessä ja vastaavasti 100 %:n päästöleikkaukset vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.
Jos maankäytön vaikutus päästöihin jätetään huomiotta, tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä keskimäärin 4,7 %:lla vuosittain ajanjaksolla 2010–2020. Absoluuttiset vähennykset jatkuvat vuoden 2020 jälkeen
samalla tahdilla yli koko tarkastellun ajanjakson.
Kuten kolmannen kaavion kiiloista voidaan havaita,
suurimmat vähennykset ovat saavutettavissa liikenteessä sekä lämmön ja sähkön tuotannossa. Vuoteen
2020 mennessä liikennettä koskevat toimet kattavat
27 % ja lämmitys- ja sähköntuotantosektorilla tehdyt
toimet puolestaan 38 % päästövähennysskenaarion kokonaispäästövähennyksistä. Vuoteen 2020 mennessä
vuotuiset päästöt ovat vähenneet yhteensä 19 miljoonaa
CO2-ekvivalenttitonnia perusuraan verrattuna. Vuonna 2050 liikenteen osuus päästövähennyksistä on 22
% ja lämmön- ja energiantuotannon 60 %, vuotuisten
kokonaispäästöjen vähennyttyä 64 miljoonalla CO2ekvivalenttitonnilla perusuraan verrattuna.
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3. Kansainväliset velvoitteet:

Vastuunjako

On selvää, että ilmastokriisin todellinen ratkaiseminen edellyttää päästöjen pikaista ja kokonaisvaltaista
laskua Euroopan lisäksi koko muussakin maailmassa.
Tällainen maailmanlaajuinen muutos on kuitenkin käytännössä toteutettavissa ja poliittisesti hyväksyttävissä
vain sillä edellytyksellä, ettei se hidasta kehitystä. Kehitysmaiden ei voida olettaa hyväksyvän minkäänlaista
ilmasto-ohjelmaa, joka vaarantaa niiden pyrkimyksen
päästä eroon köyhyydestä ja nostaa kansojensa elintasoa.
Tämän looginen seuraus on se, että maailmanlaajuisen ilmastonsuojeluohjelman on perustuttava tasapuoliselle taakanjaolle, joka toisaalta turvaa kehityksen,
toisaalta myös määrittelee läpinäkyvästi eri maiden
päästövähennysvelvoitteet. Ennen kaikkea on varmistettava, etteivät kehitysmaat joudu globaalin ilmastonmuutoksen maksumiehiksi, jolloin niiden mahdollisuudet kehittyä heikentyisivät entisestään.
Pääraportissamme käytimme Greenhouse Development Rights -laskentamallia2, jolla selvitimme EUmaiden velvoitteet reiluun taakanjakoon perustuvan
globaalin ilmastonsuojeluohjelman piirissä. GDR-laskentamallissa esiteltyjen vastuunjaon periaatteiden
pohjalta voidaan selkeästi määritellä kunkin maan
määrälliset päästövähennysvelvoitteet.
GDR-mallissa maiden vastuuosuudet lasketaan sen
mukaan, kuinka suuri vastuu maalla on ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta, ja kuinka merkittävästi sillä
on kapasiteettia auttaa ratkaisemaan ongelma. Vastuu
määritellään vuodesta 1750 alkaen kertyneinä kumulatiivisina päästöinä, jotka ylittävät tietyn kehityksen
kynnysarvon. Kapasiteetti määritellään tuon saman
kehityksen kynnysarvon ylittäneenä varallisuutena.
GDR-mallin mukaan Suomella on 0,4 %:n vastuu

vuonna 2020 tarvittavista maailmanlaajuisista päästövähennyksistä (lähes 15 000 miljoonaa tonnia CO2-ekv/
vuosi). Tämä tarkoittaa käytännössä vuotuisten päästöjen 63 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin vähennystä,
mikä on 88 % Suomen päästöistä vuonna 1990.
Luonnollisesti näin suuri päästövähennysvelvoite on
mielekäs vain, jos sen sisältämä velvoite ymmärretään
kahtalaisena velvoitteena toisaalta toteuttaa päästövähennyksiä kotimaassa, toisaalta panostaa päästövähennyksiin kansainvälisesti.
Suomen kotimaiset 46 %:n päästövähennykset (yhteensä 31 miljoonaa tonnia CO2-ekv/vuosi) vuoteen
2020 mennessä muodostavat 49 % GDR-vastuunjakomallilla sille määritellystä kokonaisvelvoitteesta (63
miljoonaa tonnia CO2-ekv/vuosi). Jäljelle jäävä osuus
on täytettävä kanavoimalla kansainväliseen päästöjenhillintään rahoitusta ja teknologiaa.
Pystyäkseen täyttämään sen osan kokonaisvelvoitteestaan, joka kotimaisesti toteutettavien päästövähennysten jälkeen jää jäljelle, on Suomen lisättävä
merkittävästi kansainvälisille päästövähennystoimille
kohdistamaansa tukea. Vaikka olisi erittäin hyödyllistä voida määritellä tämän taloudellisen velvoitteen
suuruus tarkasti, niin maailmanlaajuisesti tarvittavien päästövähennysten kulujen arviointi on ikävä kyllä edelleen hyvin epävarmaa. Tämän epävarmuuden
huomioon ottaen arvioimme, että Suomen osuus kustannuksista olisi 2–5 miljardia euroa vuonna 2020, kun
vähennysten keskimääräiset kustannukset sijoittuvat
välille 50–150 euroa hiilidioksidiekvivalenttitonnilta.
Keskimääräisten kustannusten suuruudesta riippuen
tämä lohkaisisi Suomelle vuodeksi 2020 arvioidusta
196 miljardin euron BKT:sta 1,0–3,0 %.

2) Täydellinen selvitys Greenhouse Development Rights -laskentamallista löytyy teoksesta Baer et al. (2008), ja tietoa saatavilla
olevista resursseista on osoitteessa www.GreenhouseDevelopmentRights.org
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4. Johtopäätökset
Vaikka tiede osoittaa yksiselitteisesti, että jo kahden
asteen lämpeneminen olisi hyvin vaarallista planeetallemme, monet ovat nopeasti menettämässä uskoaan
siihen, että tämän suuruista tai jopa suurempaa lämpenemistä voitaisiin enää välttää. Mutta ilmastokatastrofi
on torjuttavissa. Siinä onnistuminen edellyttää todellista poliittista johtajuutta ja rohkeita aloitteita, jotka
poikkeavat selvästi totunnaisesta politiikasta.
Tässä tarkastelussa käytimme lähtökohtana Greenhouse Development Rights -vastuunjakomallia selvittääksemme, miten ilmastohaasteen vaatimien toimien taakka voidaan jakaa oikeudenmukaisesti maiden
kesken, ja raportoimme tarkempia laskelmia erikseen
Suomen osalta. Osoitimme, että Suomen yhteenlaskettu päästövähennysvelvollisuus on 88 % vuoden 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Tämä luku on merkityksellinen vain, jos sen sisältämä velvoite ymmärretään kahtalaisena velvollisuutena toisaalta vähentää päästöjä kotimaassa, toisaalta
investoida päästövähennyksiin kansainvälisesti. Analyysimme mukaan kotimaisten päästöjen vähentäminen 46 prosentilla vuoteen 2020 ja 100 prosentilla
vuoteen 2050 mennessä on Suomessa täysin mahdollista. Lisäksi Suomen on sitouduttava toteuttamaan
kansainväliset rahoitusvelvoitteensa, joiden suuruus
on analyysin perusteella 2–5 miljardia euroa vuonna
2020 riippuen siitä, mikä on päästövähennysten keski-
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määräinen hinta. Suomen vuodeksi 2020 arvioidusta
bruttokansantuotteesta summa lohkaisee vastaavasti
1–3 prosenttia.
Tutkimme myös, miten edellä kuvatut päästövähennystavoitteet – siirtymä kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta – voitaisiin Suomessa käytännössä toteuttaa.
Tulimme siihen tulokseen, että tällainen muutos on
teknisesti mahdollinen ilman kansainvälisiä päästöjen kompensointijärjestelmiä, ilman fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa yhdistettynä
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS), ilman biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä ja poistaen
samalla käytöstä ydinvoimalat.
Raporttiamme ei tule tulkita muut vaihtoehdot
poissulkevaksi tuenilmaukseksi yhdelle ainoalle päästövähennyspolulle. Vaikka tarkastelumme osoittaa,
että ne suuret päästövähennykset, joiden tiede kertoo
olevan välttämättömiä, voidaan todella saavuttaa ilman
kohtuutonta taloudellista rasitetta, niin vastaavan suuruisiin vähennyksiin voidaan toki yltää myös muilla
kuin tässä tutkimuksessa kuvatuilla keinoilla. Jotkut
näistä muista keinoista saattavat jopa olla sosiaalisesti,
taloudellisesti ja poliittisesti houkuttelevampia kuin ne,
joita tässä raportissa on käsitelty. Mutta mikä keinovalikoima valitaankin, yksi asia on päivänselvä: muutos
ei tapahdu itsestään. Sen toteutuminen vaatii rohkeaa
poliittista johtajuutta ja laajaa voimavarojen mobilisoi-
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mista, joiden vertaisia on Suomessa totuttu näkemään
vain sota-aikana.
Nykyinen ilmasto- ja energiapolitiikka ei anna mitään
lupaavia merkkejä siitä, että kaivattu poliittinen murros
olisi tapahtumassa. Sen sijaan nykypolitiikalle ominaista
on pikemminkin toivomuksilta kuin todellisilta tavoitteilta vaikuttavien päämäärien asettaminen; kokonaisvaltaisten, valtavirtaistettujen ja koko talousjärjestelmän
kattavien toimien puuttuminen; luottamus päästöjen
kompensoinnin vaikutukseen EU:n sisällä toteutettujen
päästövähennysten sijaan; sekä kitsaus julkisen rahoituksen ja teknologian tarjoamisessa eteläiselle pallonpuoliskolle. Kaiken kaikkiaan näiden nykyisen politiikan
ominaispiirteiden lopputulos on, että olemme vakaalla
kurssilla kohti kahden asteen rajan ylittymistä.
Vaikka kiinnostus ilmastokriisin ratkaisemista
kohtaan on kasvanut valtavasti viime vuosina, olemme edelleen hyvin kaukana tarpeellisten toimien toteuttamisesta. Jotta globaalit päästöt saataisiin lisäksi
käännettyä laskuun vielä tällä vuosikymmenellä, tulisi
kaivatun muutoksen alkaa välittömästi. Jos emme onnistu toimimaan nopeasti ja päättäväisesti, ilmaston
lämpeneminen yli kahden asteen on taattu.
Alussa (vuosina 2010–2020) kotimaisten toimien
kustannukset Suomessa ovat todennäköisesti 1–3 %
bruttokansantuotteesta. Lisäksi kehitysmaiden päästövähennyksiin tarvittavan kansainvälisen rahoituksen

Johtopäätökset

suuruus voi olla toiset 1–3 % bruttokansantuotteesta.
Vaikka summa ei missään tapauksessa ole vähäinen, se
ei myöskään ole niin suuri, että se estäisi toimien toteuttamisen. Itse asiassa sitä voidaan jopa pitää melko
pienenä suhteutettuna kriisin vakavuuteen. Jopa vaihteluvälin ylärajalla kustannukset olisivat alhaisemmat
– mahdollisesti jopa huomattavasti alhaisemmat – kuin
ne, jotka seuraisivat toimettomuudesta.
Ilmastotoimien kuluja voi verrata arvioihin siitä, mitä ilmaston suojelematta jättäminen tulisi maksamaan.
Sternin ilmastoraportissa (Stern 2006), ehkä arvovaltaisimmassa tätä kysymystä tarkastelleessa lähteessä,
esitetty arvio on, että globaali bruttokansantuote voisi
toimettomuuden seurauksena laskea vähintään viidellä,
mutta mahdollisesti jopa yli 20 prosentilla. Toisin sanoen
hallitsemattoman ilmastonmuutoksen kustannukset
ovat selvästi suuremmat kuin nykyisen finanssikriisin
ratkaisemiseen esitettyjen toimien hinta. Mitä todennäköisimmin viivyttely merkittävien päästövähennysten toteuttamisessa kasvattaa näitä kustannuksia edelleen.
Kuten tutkimuksemme osoittaa, tekniset mahdollisuudet ilmastokriisiin vastaamiseksi vain odottavat hyödyntämistään ja taloudelliset kustannukset ovat täysin
kannettavissa. Poliittisen tahdon puute näyttää olevan
ainoa asia, joka estää Suomea ja Eurooppaa omaksumasta todellisen globaalin ilmastojohtajan roolia.
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