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Neljä askelta

Sitran selvityksiä aiheeseen liittyen:

❑The role of the EU ETS in increasing EU climate ambition

❑Päästövähennysten kustannuskäyrä Suomelle

❑Korjausliike 1,5 asteen polulle

❑Turpeen käytöstä luopuminen



Vaikuttavinta ilmastopolitiikkaa Suomi voi tehdä 

kehittämällä ratkaisuja, joilla on vientipotentiaalia 

maailman isojen haasteiden ratkaisemisessa

ja

kirittämällä EU:n ilmastopolitiikkaa, jolla on voimaa 

vaikuttaa globaalisti mm. hiilitullien tai muiden 

rajamekanismien avulla. 



Miten EU:n päästökauppaa tulisi kehittää
Pariisin sopimuksen mukaiseksi? 

Tiivistelmä Sitran julkaisusta The role of the EU ETS in increasing EU climate ambition: 
Assessment of policy options. Verena Graichen, Jakob Graichen, Sean Healy 
(Öko-Institut e.V.), Sitra Studies 161, 2019. 



Kolmen keinon

yhdistelmä on 

riittävä ja tehokas
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2
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Päästökaton kiristäminen 

uusien tavoitteiden mukaisesti.

Tämä kannattaa tehdä sekä laskemalla 
päästökattoa sekä nostamalla 
lineaarista päästövähennyskerrointa 
(LRF).

Resilienssin lisääminen 

markkinavakausvaran-

non avulla. 

Edelläkävijämaat näyttävät 

esimerkkiä ottamalla käyttöön 

päästöoikeuden lattiahinnan ja 
mitätöimällä huutokaupattavia
päästöoikeuksia.

Tämä yhdistelmä 
varmistaa, että Pariisin 
sopimuksen mukaiset 
tavoitteet saavutetaan 

päästökauppasektorilla.



Resilienssin

lisääminen: 

oikeuksien

mitätöinti

Taustaa

Huutokaupattavia päästöoikeuksia saa 
päästökauppadirektiivin uudistuksen myötä mitätöidä. Jos 
jäsenmaa esimerkiksi sulkee kivihiilivoimaloita, 
päästöoikeuksien kysyntä vähenee. Jäsenmaa voi tällöin 
poistaa ylimääräiset oikeudet, jotta ne eivät kerrytä 
ylijäämää. 

Miten?

• Jäsenmaa voi jättää huutokauppaamatta 
päästöoikeuksia kansallisten toimenpiteiden 
seurauksena sähköntuotannossa (esim. kivihiilikielto).

• Toimenpide ei vaadi EU-lainsäädäntöä, vaan se voidaan 
toteuttaa kansallisena päätöksenä ja toimenpiteenä.

Päästövähennyspotentiaali: korkea



Päästövähennysten kustannuskäyrä Suomelle
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60% CO2 päästövähennys tehtävissä teknisesti ja taloudellisesti, 

etenkin liikenteessä ja energiasektorilla mahdollisuuksia
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60% polulla sähkön kysyntä kasvaa 23% nykytilanteeseen

verrattuna
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Tämän seurauksena sähkön tuotannon tulisi kasvaa n. 28 %

NOTE: Hanhikivi 1 assumed to come online in 2025 

Sähkön ja CHP:n CO2-päästöt, MtSähkön tuotanto, TWh



Korjausliike 1,5 asteen polulle

Sitran käynnissä oleva selvitys – julkaistaan syksyllä – alustavia tuloksia:

Sähkö ja kaukolämpö 

❑ tuottaa Suomen päästöistä neljänneksen (ml. maankäytön päästöt)

❑ päästöjen vähentäminen on muihin sektoreihin verrattuna suhteellisen yksinkertaista ja 
edullista

❑ vähähiiliskenaarioissa (PITKO, Ilmastopaneeli) -85 % 2035 ja lähes -100 % 2050

❑ kivihiilestä ja turpeesta luovutaan ensin, maakaasustakin ennen 2050

❑ tutut ratkaisut: puhtaan sähköntuotannon kasvu, rakennusten ja teollisuuden 
energiatehokkuus, hukkalämpöjen hyödyntäminen lämpöpumpuilla, uudet 
energiateknologiat, BECCS



Puhtaan sähköntuotannon kasvu: keskeiset

esteet ja tarvittavat korjausliikkeet

Esteet ja pullonkaulat:

– Hitaat ja jäykät kaavoitus- ja luvitusprosessit

– Puolustusvoimien asettamat rajoitukset tuulivoimarakentamiselle

– Sähköntuotantojärjestelmän kustannustehokkuus markkinaehtoisella kehityksellä

Korjausliikkeitä:

– Kaavoituksen joustavoittaminen, päällekkäisten prosessien purkaminen, resurssien lisääminen

– Etsitään tutkakysymykseen ratkaisumalli, vähintään energiantuotannon kannalta tärkeiksi 
määritellyillä alueilla

– Kehitetään tarvittaessa kannusteita, esimerkiksi tukia, riskinjakoinstrumentteja tai Suomen jakoa 
useampaan sähkönhinta-alueeseen

Suuret kysynnän kysymysmerkit: sähköistymisen aikataulu ja synteettisten 
polttoaineiden tuotanto



Turpeen rooli ja vaikutukset

Päästöt

• Poltto 6,6 Mt (2018)

• Eli n. 15,7 % 
energiasektorin
päästöistä

• n. 11,7 % Suomen
päästöistä (pl. 
LULUCF)

• Lisäksi 1,8 Mt (2018) 
päästöjä
tuotantoalueista

Energia

• Kokonaisenergian-
kulutuksesta 4,5 % 
(eli 17 TWh) (2018)

• Turvetta käytetään:

– kaukolämmön ja 
yhteistuotantosähkön
tuotannossa,

– teollisuudessa,

– sekä pienempiä
määriä rakennusten
erillislämmityksessä
ja maataloudessa
lämmityksessä

Talous & työllisyys

• 2500 htv (ml. suorat ja 
epäsuorat)

• Eli 0,1 % 
kokonaistyöllisyydestä

• Arvonlisäys noin 181 
M€ (2015)

• Eli alle 0,1 % BKT:stä



Muutoksen tulee olla 
ihmisten ja alueiden

kannalta reilu

Turpeesta
luopuminen tukee

ilmasto- ja 
ympäristö-

tavoitteiden
saavuttamista



Siirtymää tukevaa politiikkaa tarvitaan useilla

politiikkalohkoilla

Siirtymä turpeen käytössä:

❑Energiapolitiikka 

❑verotus 

❑ investointien tukeminen

❑T&K&I tukeminen

❑biomassan energiakäytön kestävyys

❑Ympäristöturvetuotteissa turvetta korvaavien materiaalien tutkimus- ja kehittämistyö

Reilu siirtymä ihmisille ja alueille:

❑Työllisyyden ja talouden monipuolistumisen tukeminen

❑Rahoitusta toimenpiteisiin esim. EU:n JTF-rahastosta

❑Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen ja vaikutusmahdollisuudet
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