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Tiivistelmä 

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitii-

kan toimet ja vaikutukset (HIISI) laaditaan laskennallisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten 

toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle kansallisen il-

masto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) valmistelun 

tueksi. Tässä raportissa esitetään koko energiajärjestelmää kuvaavalla TIMES-VTT -mallilla laskettuja alus-

tavia tuloksia Suomen energiatalouden ja kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen kehityksestä sekä ny-

kyisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumisesta vertailuskenaariossa, eli WEM (With Existing Mea-

sures) -skenaariossa. Ilmasto- ja energiastrategia sekä KAISU laaditaan vuoteen 2040 asti, mutta HIISI-

hankkeen skenaariotarkasteluita on jatkettu vuoteen 2050 asti. WEM-skenaarion peruslähtökohdat on 

muodostettu yhteistyössä eri ministeriöiden ja HIISI-hankkeeseen osallistuvien tutkimuslaitosten (Luonnon-

varakeskus, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pellervon taloustutkimus) 

kanssa. Keskeiset lähtökohdat WEM-skenaariolle ovat nykyiset, eli 31.12.2019 mennessä päätetyt, poli-

tiikkatoimet sekä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka, jonka lähtökohtana on 40 % kasvihuonekaasupäästöjen 

vähennys vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 päästöihin. Lisäksi WEM-skenaariossa on hyö-

dynnetty toimialojen vähähiilitiekarttoja joidenkin teollisuustoimialojen osalta, kun on arvioitu kotimaassa 

valmistettujen teollisuustuotteiden volyymien kehityksiä. 

WEM-skenaariota käytetään vertailukohtana politiikka- eli WAM (With Additional Measures) -skenaariolle. 

WAM-skenaario tähtää Suomen hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuuteen sen 

jälkeen. WAM-skenaario sisältää siten uudet (alkaen 1.1.2020) ilmasto- ja energiapoliittiset toimet ja oh-

jauskeinot. WAM-skenaariossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös toimialakohtaisia vähähiili-

tiekarttoja ja niissä esitettyjä toimia ja tavoitteita. WAM-skenaariossa on myös pyritty huomioimaan EU:n 

KHK-päästötavoitteen kiristys nykyisestä 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna, vaikka 

HIISI-hankkeen toteuttamien laskelmien aikana EU:n uusia lakiehdotuksia ei ollut tiedossa. 

 



LUONNOS 

2 

 

Sisällys 
 

1 Johdanto ......................................................................................................................... 3 

2 Menetelmät ja yleiset lähtöoletukset ............................................................................ 5 

2.1 Tarkasteluun käytetty energiajärjestelmämalli ......................................................... 5 

2.2 Polttoaineiden hintojen kehitys ................................................................................ 7 

2.3 Talouden kehityksen pääpiirteet .............................................................................. 8 

2.3.1 Väestön ja kansantalouden kehitys ........................................................................ 8 

2.3.2 Teollisuuden kehitys................................................................................................ 9 

2.3.3 Maatalouden kehitys ............................................................................................. 12 

2.4 Liikennesuoritteiden kysynnän kehitys ................................................................... 13 

2.5 Asuin- ja palvelurakennuskannan kehitys .............................................................. 15 

2.5.1 Olemassaolevan kannan kehitys .......................................................................... 15 

2.5.2 Uudisrakentaminen 2021–2050 ............................................................................ 15 

2.6 Sähkön tuotantovaihtoehdot .................................................................................. 16 

2.7 Vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotanto ................................................................. 17 

2.8 Nykyiset politiikkatoimet (existing measures) ........................................................ 18 

3 Energiajärjestelmän kehitys nykytoimin.................................................................... 21 

3.1 Primaarienergian kulutus ....................................................................................... 21 

3.2 Sähköenergian hankinta ........................................................................................ 25 

3.3 Energian loppukulutus............................................................................................ 27 

3.3.1 Loppuenergian kokonaiskulutus ........................................................................... 27 

3.3.2 Liikenteen energiankulutus ................................................................................... 29 

3.3.3 Asumisen ja palveluiden energiankulutus ............................................................. 31 

3.3.4 Työkoneet ............................................................................................................. 32 

4 Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys .......................................................................... 33 

4.1 Kokonaispäästöjen kehitys .................................................................................... 33 

4.2 Taakanjakosektorin päästöt ................................................................................... 36 

5 Johtopäätökset ja jatkotyö .......................................................................................... 38 

6 Viitteet............................................................................................................................ 40 
 
 
 
 
 



LUONNOS 

3 

 

1 Johdanto 

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hanke palvelee tutki-

mus- ja selvitystarpeita ajallisesti rinnan laadittavien kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipit-

kän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) valmistelussa. Hanke tuottaa myös tarvittavia tietoja 

ja analyysejä, joita hyödynnetään EU:n hallintomalliasetuksen mukaisessa raportoinnissa (ns. edistymis-

raportit) ja EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (National Energy and Climate 

Plan l. NECP) päivityksessä. Hankkeen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja 

tutkimuspartnereita ovat Suomen ympäristökeskus (Syke), Luonnonvarakeskus (Luke), Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos (THL) ja Pellervon taloustutkimus (PTT). HIISI-hanke käynnistyi huhtikuussa 2020 ja se 

päättyy syyskuussa 2021. Hanketta on ohjannut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), ympäristöministeriön 

(YM), maa- ja metsätalousministeriön (MMM), liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), valtionvarainminis-

teriön (VM), valtioneuvoston kanslian (VNK) ja huoltovarmuuskeskuksen (HVK) edustajat, ja vastuuminis-

teriönä on toiminut TEM. 

HIISI-hanke tuottaa sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten 

toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle. Uusien poli-

tiikka- ja muiden ohjauskeinojen tavoitteena on varmistaa oikeudenmukainen ja kestävä siirtymä hiilineut-

raaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä. HIISI-hankkeen tuottamilla laaja-alaisilla ja monitieteisillä 

laskennallisilla ja laadullisilla analyyseillä arvioidaan siirtymää systemaattisesti ja integroidusti kattaen 

sekä suorat että epäsuorat vaikutukset. Hanke pyrkii myös osallistamaan mahdollisimman laajasti eri si-

dosryhmiä ja kansalaisia sekä viestimään monipuolisesti hankkeen tuloksista ja analyyseistä ja siten li-

sätä ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä eri toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa uusille ilmasto- ja ener-

giapoliittisille toimille. Alkuperäisestä projektisuunnitelmasta poiketen kaikki HIISI-hankkeen järjestämät 

tilaisuudet, kuulemiset ja kokoukset on jouduttu järjestämään virtuaalisina COVID-19 -tilanteen johdosta.  

Keskeinen lähtökohta laskennallisille skenaarioanalyyseille on vertailuskenaarion laadinta, joka kuvastaa 

kehitystä nykyisessä toimintaympäristössä huomioiden myös teknologioiden, toimialojen, markkinoiden ja 

infrastruktuurin kehitykset heijastellen trendinomaista etenemistä ja huomioiden päätetyt ohjaus- ja poli-

tiikkatoimet. Vertailuskenaariota kutsutaan usein myös perusuraksi tai referenssiskenaarioksi. Ilmasto- ja 

energiastrategiassa sekä KAISU:ssa perusura on nimetty WEM (With Existing Scenario) -skenaarioksi. 

Tässä raportissa on esitetty WEM-skenaarion yleiset lähtökohdat sekä VTT:n laatimat WEM-skenaarion 

laskennalliset analyysit Suomen kasvihuonekaasu (KHK) -päästöjen ja energiajärjestelmän kehityksistä 

TIMES-VTT -energiajärjestelmämallilla. TIMES-VTT -mallinnus kattaa kaikki Kioton pöytäkirjan KHK-

päästöt ja kaikki energiasektorit, joten mallinnuksessa energia- ja KHK-päästökehitykset voidaan arvioida 

integroidusti huomioiden eri energia- ja päästösektorien vuorovaikutukset. Mallinnuksen lähtötietoina on 

käytetty myös muiden mallinnusten tuloksia (maatalous, liikenne, työkoneet, rakennuskanta, F-kaasut, 

jätesektori) ja toisaalta TIMES-VTT -mallinnuksen tuloksia on käytetty lähtötietoina puun kysynnän ja laa-

jemmin koko LULUCF (Land Use Land Use Change and Forestry) -sektorin sekä kansantalouden kehi-

tysarvioissa. Maatalouden ja LULUCF-sektorin kehityksiä on esitetty Luken (Maanavilja ym. 2021) ja 

THL:n (Honkatukia ym. 2021) laatimissa erillisissä raporteissa.  

WEM-skenaarion alustavia tuloksia esiteltiin sidosryhmille ja asiantuntijoille kaikille avoimessa virtuaali-

sessa tilaisuudessa 16.2.2021, joka keräsi yli sata osallistujaa. WEM-skenaarion alustavia tuloksia on esi-

telty myös ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle helmi- ja maaliskuussa 2021. Laskelmia ja 

niiden lähtökohtia on päivitetty ja täsmennetty kevään 2021 aikana useaan kertaan saatujen kommenttien 
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ja palautteen sekä WEM-kehitykseen liittyvän uuden tiedon pohjalta, ja tässä raportissa on esitetty ns. 

lopulliset WEM-skenaarion tulokset.  

WEM-skenaarion yleisiä lähtökohtia ja TIMES-VTT -mallikuvaus on esitetty luvussa 2. Luvuissa 3 ja 4 on 

esitetty energiajärjestelmän ja kasvihuonekaasupäästöjen kehitykset, joiden avulla voidaan tarkastella, 

mihin KHK-päästötasoon päästään nykytoimin. Raportin luvussa 5 on esitetty lopuksi johtopäätökset ja 

HIISI-hankkeen jatkotyö, joka liittyy WAM (With Additional Measures) -skenaarion laadintaan ja uusien 

politiikkatoimien vaikutusten arvioon. Johtopäätösluvussa on esitetty myös KHK-päästöjen ja -poistumien 

kokonaistase, jonka avulla voidaan arvioida ns. ”päästökuilu” hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi 

vuoteen 2035 mennessä ja uusilla ohjaustoimilla tarvittavat KHK-päästövähennykset ja/tai maankäytön 

nettonielun vahvistamisen tarpeen. 
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2 Menetelmät ja yleiset lähtöoletukset 

2.1 Tarkasteluun käytetty energiajärjestelmämalli 

Energiajärjestelmän mallinnuksessa ja analysoinnissa käytetty keskeinen työkalu on VTT:llä laadittu laaja 

pitkän aikavälin järjestelmämalli TIMES-VTT, joka perustuu kansainvälisessä IEA ETSAP (Energy Techno-

logy Systems Analysis Program) yhteistyössä kehitettyyn ETSAP-TIAM-malliin (Loulou 2008, Loulou & 

Labriet 2008), joka pohjautuu puolestaan IEA ETSAP TIMES-mallinnusjärjestelmään (Loulou ym. 2016). 

Mallissa on kuvattu Suomen, Pohjoismaiden ja muun Euroopan energiajärjestelmät. Menetelmällisesti malli 

on niin sanottu osittaistasapainomalli, joka maksimoi kuluttajien ja tuottajien yhteenlaskettua taloudellista 

ylijäämää. Malli sisältää varsin yksityiskohtaisen kuvauksen sekä energian tuotannon ja käytön nykyjärjes-

telmästä että tulevaisuuden teknologiavaihtoehdoista ja kattaa kaikkien Kioton pöytäkirjan kasvihuonekaa-

supäästöt.  

Mallin tietokanta sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen energiajärjestelmästä mukaan lukien energiantuo-

tanto ja -siirtojärjestelmä, rakennuskanta, asumisen ja palvelujen energian käyttökohteet, autokanta ja muu 

liikennevälinekanta, energiaintensiivisten teollisuustuotteiden tuotantoprosessit ja -laitokset, muun teolli-

suuden energian loppukäyttökohteet sekä maa- ja metsätalouden energiakäyttö. Tietokannan laajin osa 

koostuu kuitenkin tulevaisuuden energiajärjestelmän investointivaihtoehtojen teknologiakuvauksista, mu-

kaan lukien arviot niiden kustannusten ja teknisen suorituskyvyn kehityksistä (mm. hyötysuhteet, käyttöiät, 

 

Kuva 1. TIMES-mallin komponentit ja yksinkertaistettu yhden alueen rakennekaavio.  Alu-

eiden välillä on tärkeimpien energiahyödykkeiden kauppa. 
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käytettävyys- ja käyttökertoimet). Lisäksi mallissa on kuvattu alueelliset energiahyödykkeiden tekniset po-

tentiaalit, polttoaineiden globaali kauppa, päästökauppa (ml. CO2:n kuljetus- ja varastointipalvelujen 

kauppa). TIMES-VTT-mallia ja sen tietokantoja on kuvattu useissa tieteellisissä artikkeleissa (esim. Koljo-

nen & Lehtilä 2015, Lehtilä & Koljonen 2018). 

TIMES-VTT-mallin laskennallisesti tuottamat energian kulutuksen ja KHK-päästöjen kehitysurat riippuvat 

lukuisista lähtötietoina annetuista tekijöistä. Keskeisiä mallin käyttämiä lähtötietoja ovat: 

 talouden eri sektoreiden kehitys eli teollisuussektoreiden, kotitalouksien, palvelujen, maa- ja met-

sätalouden ja kaivannaisteollisuuden kehitykset; 

 energiaintensiivisen teollisuuden toimialojen eri tuotteiden tuotannon kehitykset; 

 nykyinen autokanta ja muu liikennevälinekanta sekä liikkumis- ja kuljetustarpeiden kehitys liiken-

nemuodoittain; 

 nykyinen rakennuskanta sekä asuinpinta-alan kehitys rakennustyypeittäin; 

 nykyiset energia- ja ilmastopoliittiset ohjauskeinot ml. energia- ja päästöverot, tuet, päätetyt ener-

gian käytön tehostamista koskevat määräykset, säädökset jne.; 

 nykyisen energiajärjestelmän laitos- ja laitekannan laskennallinen poistuma ja uusiin investointeihin 

käytettävissä olevien teknologiavaihtoehtojen oletettu kehitys kaikilla sektoreilla sekä teknisten pa-

rametrien että kustannusten osalta. 

 

Energiajärjestelmämallin tuloksena saadaan sellaisen energian hankinta- ja loppukäyttöjärjestelmän kehi-

tys, jolla hyötyenergian kysyntä voidaan tyydyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti, ottaen huomioon 

muun muassa talouden eri sektoreiden toimijoille kohdistuvat verot, tuet ja investointien tuottovaatimukset. 

Mallin tuottamat tulokset käsittävät kaikkien mallissa kuvattujen energiahyödykkeiden, materiaalien ja 

päästöjen virrat kunakin vuonna tuotannosta, tuonnista ja varastoista loppukulutukseen, vientiin, varastoin-

tiin, loppusijoitukseen tai kierrätykseen. Kasvihuonekaasupäästöjen määrät saadaan tuloksista eriteltyä 

sektoreittain ja päästölajeittain tarvittaessa prosesseittain. Tulokset sisältävät myös muun muassa kaikkien 

mallissa kuvattujen tuotantolaitosten ja -tekniikoiden kapasiteetit, investointikustannukset ja käyttökustan-

nukset. Malli tuottaa tuloksenaan myös energiahyödykkeiden hinnat, jotka edustavat pitkän aikavälin tasa-

painohintoja. 

TIMES-VTT-mallin tarkasteluaikaväli voidaan valita vapaasti aina vuoteen 2150 saakka, mutta tarkastelun 

lähtövuotena on mallin nykyisessä versiossa 2010. Malli on kalibroitu kaikkien maiden osalta IEA:n (Inter-

national Energy Agency) yksityiskohtaisiin energiataseisiin vuosina 2010 ja 2017. Suomen osalta ne pe-

rustuvat Tilastokeskuksen IEA:lle toimittamiin tilastoihin, mutta ovat laskentatavaltaan hieman kansallisesta 

energiatilastoinnista poikkeavia. 

Skenaariotyössä uusien tekniikoiden teknis-taloudelliset parametrit (kustannukset, hyötysuhteet) ja niiden 

kehitys perustuivat suurelta osin kansainvälisistä tutkimusjulkaisuista kerättyihin arvioihin, mutta laaduk-

kaita kotimaisia, esimerkiksi VTT:llä tuotettuja teknologia-arvioita on tällöin luonnollisesti myös hyödynnetty 

mahdollisimman laajasti. 
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2.2 Polttoaineiden hintojen kehitys 

Koska järjestelmämallissa on kuvattu kaikkien polttoaineiden tuotanto energiamineraalien primaarituotan-

nosta lähtien sekä polttoaineiden markkinat, joissa hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan mukaan, mal-

lissa ei itse asiassa varsinaisesti tarvita oletuksia polttoaineiden hinnoista. Mallin hintoja voidaan kuitenkin 

haluttaessa kalibroida muilla perusteilla laadittujen hintakehitysarvioiden mukaisiksi. HIISI-skenaarioiden 

mallinnuksessa on käytetty hyväksi uusimpia Euroopan komission ohjeistuksia oletuksista, joita suositel-

laan käytettävän polttoaineiden tuontihintojen ja päästöoikeuksien hintojen kehityksestä Euroopassa (EC 

2020).  Suositukset koskevat vain tärkeimpien fossiilisten polttoaineiden, raakaöljyn, maakaasun ja kivihii-

len hintojen kehitystä.  Oletuksia on havainnollistettu kuvassa 2, josta voidaan nähdä arvioiden olevan 

verraten maltillisia.  Öljyn ja maakaasun hinnan arvioidaan nousevan reaalisesti takaisin vuosina 2011–

2013 vallinneelle korkealle tasolle vuoteen 2050 mennessä. Kivihiilen hinnan arvioidaan puolestaan nou-

sevan noin 3,5 €/GJ:n tasolle vuonna 2050. Erityisesti maakaasun hinta pysyisi arvion mukaan selvästi 

vuosia 2011–2013 alhaisemmalla tasolla aina vuoteen 2040 saakka. 

Muiden kuin keskeisten fossiilisten polttoaineiden osalta EU:n komissio ei ole antanut vastaavia suosituk-

sia, joten niiden osalta hintojen on annettu muodostua laskentamallissa endogeenisesti.  Eri biopolttoainei-

den primaariselle tuotannolle on mallissa tuotantokustannuskäyrät, jotka ovat niiden hinnanmuodostuksen 

pohjana. Keskeinen hintaan vaikuttava tekijä on biopolttoaineiden kysyntä, johon puolestaan vaikuttavat 

kaikkien kilpailevien energialähteiden hintojen kehitykset, energiaverotus, päästökauppa ja muut EU-tason 

ja kansalliset ohjaustoimet. Esimerkiksi päätökset luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa vuonna 

2029, turpeen käytön nopea väheneminen lämmöntuotannossa ja toisaalta päätökset korvata liikenteen, 

työkoneiden ja rakennusten öljylämmityksen fossiilisten polttoaineiden käyttöä kestävillä biojalosteilla lisää-

vät biojalosteiden kysyntää ja siten myös niiden hintaa.  

 

Kuva 2. Fossiilisten polttoaineiden tuontihintojen kehitys EU:n ohjeistuksen mukaan (EC 

2020). 
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2.3 Talouden kehityksen pääpiirteet 

2.3.1 Väestön ja kansantalouden kehitys 

Tarkastelun pohjana on käytetty Tilastokeskuksen väestöennustetta vuodelta 2019, joka ennakoi Suomen 

väestön kasvavan hitaasti vielä vuoteen 2030 saakka, mutta kääntyvän laskuun sen jälkeen (Kuva 3).  En-

nustettu väestön kehitys poikkeaa siten verrattain selvästi muiden Pohjoismaiden arvioidusta väestönkehi-

tyksestä.  Erityisesti Norjan ja Ruotsin väestön ennustetaan kasvavan melko tuntuvastikin vuoteen 2050 

mennessä (TK 2019, UN 2019). Vuonna 2070 Suomen väkiluku on ennusteen mukaan 5,2 miljoonaa eli 

noin 350 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Työikäisiä arvioidaan Suomessa olevan jo vuoteen 2050 men-

nessä lähes 230 000 vähemmän kuin vuonna 2020. 

Väestön keski-iän noususta ja työvoiman supistumisesta seuraa, että työllisyyden kontribuutio talouskas-

vuun kääntyy negatiiviseksi 2040-luvulta alkaen (Kuva 4). Väestörakenteen muutos vaikuttaa talouden kas-

vuun työhön osallistumisen ja tuottavuuden kautta. Työikäisten määrän väheneminen hidastaa kasvua, kun 

työhön osallistuu aikaisempaa harvempi. Bruttokansantuote kasvaa siten tulevaisuudessa jokseenkin pel-

kästään työn tuottavuuden ansiosta, ja kasvu jää pitkällä aikavälillä maltilliseksi. Korkeampi talouskasvu 

olisi mahdollista, jos työn tuottavuus kehittyisi nopeammin tai työllisyysastetta onnistuttaisiin nostamaan 

arvioitua korkeammalle. Valtionvarainministeriön arvion mukaan näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, että 

tuottavuuskasvu pitkällä aikavälillä juurikaan kiihtyisi. Julkisen talouden tulopohjan ja verotulojen ennuste-

taan siksi kasvavan huomattavasti hitaammin kuin väestön ikääntymisen vuoksi kasvavat julkisen talouden 

menopaineet (VM 2020).   

 

Kuva 3. Väestön ennustettu kehitys neljässä Pohjoismaassa (UN 2019, TK2019). 

 

Kuva 4. Bruttokansantuotteen kasvu osatekijöittäin (%) VM:n ennusteen mukaan (VM 

2020). 
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2.3.2 Teollisuuden kehitys 

Metsäteollisuuden toimialat ovat Suomen kansantaloudessa keskeisiä sekä tuotokseltaan että energia- ja 

raaka-ainekäytöltään. Metsäteollisuuden kehitys on siten monessa suhteessa hyvin keskeinen tekijä Suo-

men energiajärjestelmän ja sen päästöjen kannalta. Metsäteollisuustuotteiden tuotannon kehitys määrittää 

suurelta osin kotimaisten ainespuun hakkuumäärän tason ja vaikuttaa sitä kautta metsien hiilinielujen ke-

hitykseen. Metsäteollisuuden tuotannon kehitysarviot on laadittu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa perustuen Luke:n tietolähteisiin ja analyyseihin (ks. Maanavilja ym. 

2021). Lisäksi taustalla on käytetty Metsäteollisuus ry:n julkaisemaa ilmastotiekarttaa (Metsäteollisuus, 

2020), Sahateollisuus ry:n hiilitiekarttaa (Sahateollisuus, 2020) ja Pöyryn (nykyinen AFRY) vuonna 2016 

laatimaa selvitystä ”Suomen metsäteollisuus 2015-2035”. Pöyryn (2016) selvitystä käytettiin vuoden 2017 

energia- ja ilmastostrategian laadinnassa (Koljonen ym. 2017). Yksi keskeinen tietolähde on AFRY:n (Pöyry 

2020a) laatima taustaselvitys ”Tiekartta metsäteollisuudelle vähähiilistyvässä yhteiskunnassa, osa: pääs-

töt”. Metsäteollisuuden ilmastotiekartan muita taustaselvityksiä on myös hyödynnetty. Arviot on pyritty muo-

dostamaan siten, että ne heijastavat viimeisimpiä kehitystrendejä. Työssä käytetyt tuotannon kehitysarviot 

jäävätkin ainespuun käytön tarpeessa Metsäteollisuus ry:n vähähiilitiekartassa esitettyjen arvioiden alapuo-

lelle. Mekaanisen metsäteollisuuden kehityksen osalta on hyödynnetty Sahateollisuus ry:n (Sahateollisuus 

ry 2020) arviota, joka oli myös alhaisempi kuin mitä Metsäteollisuus oletti omassa tiekartassaan. Tuonti-

puun osuus metsäteollisuuden ainespuun kokonaishankinnasta rajoitettiin skenaariossa viimeaikaisten 

vuosien tasolle. Raakapuun tuontiin ja vientiin sekä energiantuotantoon päätyvän hakkeen tuontiin liittyviä 

oletuksia on esitetty tarkemmin Luken laatimassa WEM-raportissa (Maanavilja ym. 2021). 

Metsäteollisuuden tuotannon kehitysarviot eivät poikkea kovin paljon Pöyryn vuonna 2016 tekemistä pe-

rusarvioista (Pöyry 2016), mutta viime vuosien toteutuneen kehityksen mukaiset muutokset on luonnolli-

sesti otettu arvioissa huomioon, samoin kuin tuotannon siirtymät painopapereista yhä voimakkaammin pak-

kausmateriaalien ja uusien kuitutuotteiden valmistukseen. Kuva 5 esittää massa- ja paperiteollisuuden tuo-

tannon kehitysarvion. Mekaanisen jalostuksen osalta puolestaan arvioidaan tavanomaista sahatavaraa pi-

demmälle jalostettujen tuotteiden valmistuksen kasvavan tulevaisuudessa (laminoitu viilupuu eli LVL, puu-

komposiitit, liimalamellit jne.), joiden kehitysarvioita on kuvattu Luken WEM-raportissa (Maanavilja ym. 

2021).  

Sellun kokonaistuotanto kasvaa WEM-skenaariossa vuodesta 2019 noin 1,2 milj. tonnia vuoteen 2030 

mennessä ja yli 1,7 milj. tonnia vuoteen 2035 mennessä.  Yhä suurempi osa sellusta oletetaan myytävän 

markkinamassana tai siitä jatkojalostettuina uusina kuitutuotteina Suomen ulkopuolelle, kun taas kotimai-

seen paperin ja kartongin valmistukseen käytetyn sellun yhteismäärä pysyy lähes ennallaan. 
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Metsäteollisuuden tuotteiden tuotantomääriä on esitetty Luken HIISI-WEM -raportissa (Maanavilja ym. 

2021), jossa on kuvattu maankäyttö- ja maataloussektorin WEM-kehitys. Uusien metsäteollisuuden tuottei-

den osalta on arvioitu selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuotantomäärien kehitystä sekä investointeja 

biotuotetehtaisiin, jotka valmistavat nestemäisiä biojalosteita, biomuoveja ja/tai biokemikaaleja. Tekstiilikui-

tujen osalta on oletettu 400 kt kapasiteetin lisäys nykytasoon verrattuna. Biojalosteiden, biomuovien ja bio-

kemikaalien osalta on oletettu, että näitä tuotetaan lähinnä mäntyöljystä, joka on metsäteollisuuden sivu-

tuote ja on siten riippuvainen oletetuista metsäteollisuuden kapasiteetin kehityksistä.  Lisäksi WEM:ssä on 

huomioitu 200 kt mäntyöljytislaamoinvestointi Haminaan, jonka biojalosteiden tuotannon on oletettu 

WEM:ssä pohjautuvan mäntyöljyn tuontiin. 

Perusmetallien tuotannon kehitysarvioiden osalta WEM-skenaario on varsin samankaltainen kuin vuoden 

2017 energia- ja ilmastostrategiassa käytetyt arviot (Koljonen ym. 2017). Teknologiateollisuuden vähähiili-

tiekartassa ei esitetty konkreettisia tuotannon kehitysarvioita, vaan ainoastaan karkea arvio 0,5 %:n vuosit-

taisesta tuotannon volyymikasvusta (Pöyry 2020). Terästeollisuuden osalta maltillinen kasvu on suunnattu 

laskentamallissa ruostumattoman teräksen valmistukseen, kun taas hiiliteräksen valmistuksen on oletettu 

pysyvän nykyisen kapasiteetin mukaisissa puitteissa. Teknologiateollisuuden nopeutetun teknologisen ke-

hityksen edellyttämiä prosessimuutoksia (muun muassa vetypelkistyksen käyttöönotto) ei WEM-skenaa-

riossa oletettu tapahtuvan, vaan ne on jätetty tarkasteltavaksi jatkotyön WAM-skenaariossa. 

Koko energiajärjestelmän sähköistyminen ja siirtyminen globaalisti puhtaaseen energiaan luovat kasvavaa 

kysyntää erityisesti ruostumattoman teräksen tuotteille, joten siltä osin ruostumattoman teräksen ja sen 

raaka-aineena käytettävän ferrokromin tuotannon oletettu kasvu lienee perusteltu. Masuuniteräksen ja sen 

korvaajaksi hahmotellun suorapelkistysteräksen tuotanto pysyy oletusten mukaan korkeintaan noin 3 milj. 

tonnissa. Uutta täysin romuteräkseen perustuvan sähköteräksen tuotantoa ei oletettu syntyvän Suomeen 

merkittävässä määrin tulevina vuosikymmeninä. 

 

Kuva 5. Paperin ja massan tuotannon kehitys tuoteryhmittäin (WEM). 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

P
a
p

e
ri

n
 j
a
 m

a
s
s
a
n

 t
u

o
ta

n
to

, 
1
0
0
0
 t

o
n

n
ia

Uudet
kuidut

Markkina-
sellu

Kartonki

Muut
paperit

Hienopaperi
pääll.tön

Hienopaperi
päällystetty

Puupitoinen
pääll.tön

Puupitoinen
päällystetty

Sanoma-
lehtipaperi



LUONNOS 

11 

 

Niin sanottujen värimetallien tuotannon ja jalostuksen on myös oletettu kasvavan vain hitaasti, viime vuo-

sien kehitystä mukaillen, mikä on sopusoinnussa Teknologiateollisuuden tiekartan oletusten kanssa. Ener-

gian kulutuksen kannalta merkittäviä ovat muun muassa kuparin, sinkin ja nikkelin jalostus. Värimetallien 

valmistuksen sähkön ja polttoaineiden kulutus on pysynyt vuosina 2010–2019 suunnilleen samalla tasolla, 

joista sähkön kulutus on ollut vajaat 2 TWh (TK 2021). 

Muun teollisuuden osalta WEM-skenaarion TIMES-mallinnuksessa on hyödynnetty FINAGE-mallilla tuote-

tun ENKO-perusskenaarion tuloksia eri teollisuudenalojen tuotoksen kehityksestä vuodesta 2017 vuoteen 

2041 (Honkatukia 2021).  Kehitysarvioiden havainnollistamiseksi tuotoksen aggregoituja kasvukäyriä on 

esitetty kuvassa 6.  Kun fysikaalisia tuotantomääriä ei ole voitu useimmilla teollisuudenaloilla tuotteiden 

monenkirjavuuden vuoksi mallintaa, tuotoksen volyymin käyttö on tuotannon kasvun mallintamisessa pe-

rustellumpi lähtökohta kuin vaikkapa jalostusarvon käyttö, koska tuotos on suoraan verrannollinen tuotan-

tomääriin, joka puolestaan on keskeinen lähtötieto energia- ja päästötaseen laskemisissa. 

Tuotosarvioista nähdään koko teollisuuden painotetun tuotoksen kasvun ennustetun selvästi palvelusekto-

ria suuremmaksi. Nopeimmin ENKO-perusskenaarion mukaan tulee kasvamaan koneiden ja laitteiden val-

mistuksen tuotos (yli 250 %), kun taas energiaintensiivisimmistä teollisuudenaloista esimerkiksi metsäteol-

lisuudessa kasvu jää runsaaseen 40 %:iin, kemianteollisuudessa 68 %:iin ja ei-metallisten mineraalien val-

mistuksessa noin 90 %:iin. Tuloksista nähdään selvästi myös julkisten palvelujen (julkishallinnon lisäksi 

koulutuksen sekä terveys- ja hoivapalvelujen tuotanto) tuotoksen kasvuvaikutuksen pienuus muihin sekto-

reihin verrattuna.  

Vaikka on huomattava, että ENKO-perusskenaarion tuotoksen kasvulukuja ei aivan sellaisenaan toki ole 

voitu käyttää mallinnuksessa perustuen FINAGE- ja TIMES-VTT -mallien eri lähestymistapoihin, WEM-

skenaariossa arvioitu teollisuuden eri toimialojen välinen rakennemuutos energiapalvelujen kysyntäarvi-

oissa pohjautuu suurelta osin ENKO-kasvulukuihin. Poikkeuksena ovat keskeiset energiaintensiiviset teol-

lisuudenalat, kuten edellä mainitut metsäteollisuuden ja perusmetallien valmistuksen sektorit sekä muun 

 

Kuva 6. Tuotoksen kasvun perusura sektoreittain FINAGE-mallin ENKO-perusskenaarion 

tulosten mukaan. 
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muassa sementin ja kalkin valmistus, joilla on mallinnettu keskeisten tuoteryhmien fysikaaliset tuotanto-

määrät. 

2.3.3 Maatalouden kehitys 

Maataloutta koskevat tärkeimmät lähtöoletukset koskevat karjatalouden eläinmäärien, viljelyalan ja viljasa-

don sekä eloperäisten turvepeltojen alan ja päästöjen kehitystä.  Luke (Maanavilja ym. 2021) toimitti mal-

linnustyötä varten näistä lähtötietoina kaikki muut, paitsi turvepeltojen pinta-alan kehityksen, jonka oletettiin 

noudattavan päästöjen kehitystä. 

Luke:n arvion mukaan maatalouden tuotannon muutokset ovat vuoteen 2030 mennessä melko pieniä 

WEM-skenaariossa. Vuoteen 2050 mennessä naudan- ja sianlihan sekä maidon tuotannot vähenevät ny-

kytasosta karkeasti noin 10 % noudattaen laskevaa nykytrendiä. Alhainen väestönkehitys tarkoittaa sitä, 

että kaikkien elintarvikkeiden kotimainen kysyntä ei juuri kasva vuoteen 2030 mennessä, kun elintarvikkei-

den kulutuksen henkilöä kohden oletetaan pysyvän ennallaan. Myös siipikarjanlihan kulutuksen kasvu, joka 

on pysynyt 2000-luvulla voimakkaana, tulisi oletusten mukaan pysähtymään. Vuonna 2018 siipikarjanlihan 

kotimainen tuotanto oli likimain saman suuruinen kuin kulutus. 

Mallinnuksessa käytetyssä TIMES-VTT-mallissa on kalibroitu maatalouden kuvaus Luke:lta saatujen läh-

tötietojen avulla. Vaikka maatalouden päästöjen perusura on mallinnettu Luken:n lähtötietojen mukaan, 

laskentamalli voi myös optimoinnin tuloksena vähentää päästöjä mallissa kuvatuilla teknisillä päästöjen 

vähennystoimilla, mikäli se on WEM-skenaarion mukaisten määrittelyiden mukaan taloudellisesti kannat-

tavaa. Biokaasun oletetun liikennepolttoainekysynnän kasvun vuoksi investoinneilla biokaasutukseen pe-

rustuvaan lannankäsittelyyn on WEM-skenaariossa kustannustehokasta potentiaalia lisäpäästövähennyk-

siin. Biokaasun käyttö WEM-skenaariossa on kuitenkin hyvin maltillinen (0,5 TWh vuonna 2030) verrattuna 

siihen, mitä fossiiliton liikenne tiekarttatyössä on oletettu (Jääskeläinen & Laurikko 2020).  

Keskeiset lähtöoletukset eläinmäärien kehityksestä ja viljelyalasta (pl. kesanto) sekä kasvihuonekaasujen 

päästöjen laskennallinen WEM-perusura on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1.  Maatalouden eläinmäärien, viljelyalan ja päästöjen kehitys (WEM). 

 

Tuotantoindikaattori 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Lypsylehmät 1000 yks. 285 260 239 228 214 204 191 187

Muut naudat 1000 yks. 622 579 553 527 514 499 487 481

Siat 1000 yks. 1243 1083 1015 984 962 952 943 935

Siipikarja 1000 yks. 15254 16945 16907 16709 16784 16678 16729 16699

Viljelyala 1000 ha 1997 2060 1964 1909 1858 1827 1805 1816

KHK-päästöt 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

CH4 ruuansulatus Gg 84.6 82.5 78.9 77.0 74.9 73.3 71.3 70.9

CH4 lanta Gg 18.5 18.3 17.7 17.7 17.2 16.8 16.4 16.3

CH4 kulotus Gg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

N2O lanta Gg 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

N2O lannoitteet Gg 6.6 6.4 6.5 6.6 6.6 6.5 6.3 6.4

N2O eloperäiset turvemaat Gg 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

CO2 kalkitus ja urea Gg 182 212 212 212 212 212 212 212

Yhteensä, CO2-ekv. Gg 6408 6346 6279 6248 6187 6137 6044 6061
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2.4 Liikennesuoritteiden kysynnän kehitys 

Liikenteen KHK-päästöjen laskennassa TIMES-VTT -mallilla keskeiset lähtötiedot liittyvät henkilö- ja tava-

ratonnikilometrien kysyntäarvioihin, joita ei kuitenkaan ollut suoraan saatavilla.  Sen sijaan käytettävissä 

olivat ajoneuvosuoritteiden kehitysarviot LVM:n toimesta keväällä 2020 laaditusta tieliikenteen WEM-pe-

rusennusteesta, joista voitiin johtaa vastaavat liikennesuoritteiden kysyntäarviot (Jääskeläinen & Laurikko, 

2020).  Kotimaan rautatie-, ilma- ja vesiliikenteen osalta tarkistettiin ja päivitettiin soveltuvin osin aiemmissa 

PITKO-Jatko -hankkeen skenaarioissa käytettyjä kysyntäarvioita (Koljonen ym. 2020) samoihin aikoihin 

julkaistun Liikenneviraston Valtakunnalliset liikenne-ennusteet -raportin kehitysarvioilla. Koska tieliikenne 

on kuitenkin liikenteen päästöjen kannalta ylivoimaisesti keskeisin muoto, WEM-skenaarion lähtökohdat 

olivat kaikkiaan hyvin yhdenmukaiset liikenteen perusennusteen kehitysarvioiden kanssa.  

TIMES-laskentamalli sisältää kotimaanliikenteen kuvauksen jaettuna henkilö ja tavaraliikenteeseen ja 

edelleen seuraaviin liikennemuotoihin: 

Henkilöliikenne Tavaraliikenne 

 Henkilöautoliikenne  Pakettiautoliikenne 

 Bussiliikenne  Kuorma-autoliikenne (ei perävaunua) 

 Moottoripyörä- ja mopoliikenne  Rekkaliikenne (perävaunulliset) 

 Raideliikenne  Raideliikenne 

 Lentoliikenne  Laivaliikenne 

 
Mallinnuksessa henkilö- ja tavaraliikenteen pitkän aikavälin kehitysarvioita koskevat oletukset voidaan 

jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 

 yleiset henkilöiden ja tavaroiden liikkumistarvetta koskevat oletukset (henkilö- ja tavaratonnikilo-
metrien kysyntä) 

 liikkumismuotojen markkinaosuuksien kehitystä koskevat oletukset (henkilö- ja tavaraliikenteen 
jakaantuminen liikennemuodoittain) 

 liikkumismuotojen suoritetehokkuutta koskevat oletukset (henkilö- ja tonnikilometrit liikenneväli-
neiden kilometriä kohti) 

 eri tekniikoiden markkinaosuuksia koskevat oletukset kussakin liikkumismuodossa 

 liikennevälineiden energiatehokkuutta ja kustannuksia koskevat oletukset 

 liikennevälineiden käyttöikää, käytöstä poistumista ja iän mukana muuttuvia käyttökertoimia kos-

kevat oletukset 

Kansainvälisen lento- ja laivaliikenteen päästöjä ei tarkasteltu tässä alustavassa WEM-skenaariotyössä, 

vaikka nekin toki sisältyvät laskentamalliin ja niillekin on muodostettu kysyntäarviot. 

LVM:n perusennusteen kanssa yhdenmukaiset tieliikenteen ajoneuvosuoritteiden kehitysarviot on esitetty 

taulukossa 2.   Ennusteen mukaan henkilöautoliikenteen ajoneuvosuorite kasvaa vuoden 2017 tasosta yli 

15 % vuoteen 2035 mennessä ja 24 % vuoteen 2050 mennessä.  Kuorma-autoliikenne kasvaa vastaa-

vasti oletusten mukaan 23 % vuoteen 2035 mennessä, mutta kääntyy sen jälkeen lievään laskuun.  Linja-

autoliikenne, pakettiautoliikenne ja moottoripyöräliikenne kasvavat puolestaan kaikki varsin hitaasti. 
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Kun tieliikenteen lisäksi tarkastellaan raide- ja lentoliikennettä, joiden kysyntäarvioita on päivitetty valtakun-

nallisen liikenne-ennusteen arvioilla, voidaan esittää myös WEM-skenaarion laskennalliset arviot (mootto-

rikäyttöisen) henkilöliikenteen kokonaiskysynnälle, joka on esitetty kuvassa 7.  Vaikka raideliikenteen kasvu 

on oletettu melko suureksi erityisesti kevytraideliikenteen laajenemisen osalta, eri liikennemuotojen mark-

kinaosuuksiin ei WEM-skenaariossa tule kovin näkyviä muutoksia.  Henkilöautoliikenne säilyy oletusten 

mukaan ylivoimaisesti keskeisimpänä liikennemuotona Suomessa.  

Kun kehitysarvioita verrataan toteutuneeseen kehitykseen, väestöennusteeseen ja väestön ikärakenteen 

odotettavissa oleviin muutoksiin, voidaan käytettyjen oletusten arvioida olevan epävarmuuksien suhteen 

melko konservatiivisia erityisesti henkilöautoliikenteen osalta, eli kysynnän kehitysarvio asettunee sen epä-

varmuusvälin yläpäähän.  Esimerkiksi 2010-luvulla henkilöautoliikenteen volyymi pysyi lähes muuttumatto-

mana.  Toisaalta joidenkin liikennemuotojen kasvu, esimerkiksi kevyiden sähköajoneuvojen käyttö, saattaa 

osoittautua ennakoitua paljon suuremmaksi ja näkyä myös liikenteen energian käytössä. 

Tieliikenteen ajoneuvokannan uusiutumisen kannalta on huomattava, että TIMES-VTT järjestelmämallissa 

ei ole toistaiseksi kuvattu käytettyjen ajoneuvojen hankintaa ulkomailta, vaan ajoneuvokanta uusiutuu mal-

lissa vain uusien ajoneuvojen hankinnan kautta.  Tämä johtaa luonnollisesti jonkin verran ylioptimistisiin 

tuloksiin energiatehokkuudesta ja päästöjen vähennyksistä, verrattuna esim. VTT:n ALIISA-mallin tuloksiin.  

 

Kuva 7. Henkilöliikenteen liikennesuoritteen kysyntäarvio (WEM). 

Taulukko 2.  Ajoneuvosuoritteiden kehitysarviot WEM-skenaariossa. 
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2.5 Asuin- ja palvelurakennuskannan kehitys 

Alla on esitetty WEM-skenaariolaskelmissa käytetyt oletukset olemassa olevan rakennuskannan sekä uu-

disrakennusten kehityksistä. Tässä tulee huomata, että olemassa olevalla rakennuskannalla tarkoitetaan 

vuoteen 2020 mennessä rakennettuja rakennuksia ja uudisrakennukset vuodesta 2021 lähtien rakennet-

tuja rakennuksia. Näin ollen vuosina 2021-2050 esitetyt kerrosalat olemassa olevan rakennuskannan 

osalta (luku 2.5.1) eivät sisällä kyseisinä vuosina rakennettuja uudisrakennuksia (luku 2.5.2). 

2.5.1 Olemassa olevan rakennuskannan kehitys 

Kannan laajuus on rakennuskannan kerrosala 31.12.2019 poimittuna Tilastokeskuksen avoimesta StatFin 

-tietokannasta1. Poimintahetkellä tietokannassa oli käytössä vuoden 1994 rakennusluokitus. Kerrosalat 

on esitetty alla taulukkomuodossa (Taulukko 3) rakennusluokituksen mukaisesti 

 

Poistuma vanhasta rakennuskannasta perustuu rakennusten pitoaikaodotteisiin, jotka on selvitetty histori-

allisten rakennuskantatilastojen perusteella2. Poistumaoletukset ovat samat kuin EU:n EPBD artiklan 2a 

mukaisessa Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiassa3. 

2.5.2 Uudisrakentaminen 2021–2050 

Uusien varsinaisten asuinrakennusten ennuste välille 2020-20404 perustuu Tilastokeskuksen alueelliseen 

väestöennusteeseen5 ja on julkaistu VTT julkaisusarjassa. Sitä on jatkettu vuoteen 2050 Suomen 2070 

saakka ulottuvan pitkän aikavälin väestöennusteen perusteella. Ennuste on laadittu kuntatasolla ja talo-

tyyppijakauma oletettu sen mukaiseksi, millainen se on ollut kunnassa vuosina 2015–2019. 

                                                      
1 Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus http://www.stat.fi/til/rakke/index.html 
2 Asuminen ja rakentaminen. Tilastokeskus https://www.doria.fi/handle/10024/67151 
3 Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia, ympäristöministeriö: https://ym.fi/korjausrakentamisen-strategia 
4 Asuntotuotantotarve 2020-2040 https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2020/T377.pdf 
5 Väestöennusteet, Tilastokeskus http://www.stat.fi/til/vaenn/index.html 

Taulukko 3. Rakennuskannan kehitys WEM-skenaariossa. 

Koko Suomi 
Kerrosala 2020 

(tilasto) m2 
Kerrosala 2020 

(malli) m2 
Kerrosala 2050 

(malli) m2 

Erilliset pientalot 166 349 085 
Omakotitalot 
166 349 100 

Omakotitalot 
128 088 800 

Rivi- ja ketjutalot 35 226 073 Rivi- ja kerrostalot 
139 234 800 

Rivi- ja kerrostalot 
105 130 600 Asuinkerrostalot 104 008 687 

Liikerakennukset 31 753 000 

Palvelurakennukset 
109 042 500 

Palvelurakennukset 
83 962 700 

Toimistorakennukset 19 568 414 

Liikenteen rakennukset 14 445 136 

Hoitoalan rakennukset 13 232 143 

Kokoontumisrakennukset 10 615 108 

Opetusrakennukset 19 428 697 

Vapaa-ajan asuinrakennukset 23 119 800 
Kesämökit 
23 119 800 

Kesämökit 
19 457 600 

http://www.stat.fi/til/rakke/index.html
https://www.doria.fi/handle/10024/67151
https://ym.fi/korjausrakentamisen-strategia
http://www.stat.fi/til/vaenn/index.html
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2.6 Sähkön tuotantovaihtoehdot 

Sähkön tuotanto on energiajärjestelmän keskeisimpiä osia, ja energiajärjestelmän sähköistyminen entises-

tään on trendi, jonka merkityksen arvioidaan korostuvan kaikilla sektoreilla.  Sähkön tuotantovaihtoehtoja 

ja -tekniikoita on kuvattu laskentamallissa laajasti, pyrkien kattamaan kaikki potentiaalisesti merkittävät tek-

nologiat perinteisistä lämpövoimalaitoksista ja yhdistetyistä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksista alkaen.  

Vaikka tulevaisuuden voimalaitosteknologia painottuu valtaosin muihin, kuin polttoaineiden polttoon perus-

tuviin vaihtoehtoihin, nykyaikaiselle bioenergiatekniikalle jäänee vielä pitkään huomattava merkitys yhdys-

kuntien sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.  

Tuulivoiman tuotantotekniikka on kuvattu mallissa jaettuna maa-, rannikko- ja merituulivoimaan (Onshore, 

Nearshore ja Offshore) sekä arktiseen tunturituulivoimatekniikkaan. Uusien laitosten potentiaali on näiden 

lisäksi jaettu useisiin eri tuulisuusluokkiin, ja laitosten teknistaloudellisen suorituskyvyn on oletettu parane-

van vuosikerroittain. Uusiutuvista sähköntuotantomuodoista myös aurinkovoimalla on pitkällä tähtäimellä 

Suomessakin erittäin suuri potentiaali, mutta ongelmana on meillä voimakas vuodenaikojen mukainen vaih-

telu.  Mallin tietokannassa on otettu huomioon arvioitu tuleva kustannuskehitys ja vaihtelevan tuotannon 

tyypilliset ajalliset profiilit ja käyttökertoimet Suomen olosuhteissa. PV-laitokset on jaettu pieniin asuinra-

kennusten ja palvelurakennusten katoille asennettaviin laitoksiin, keskisuuriin yhdyskuntien kiinteäkulmai-

siin järjestelmiin sekä suuriin ns. utility-scale -laitoksiin, joissa tuotantoa voidaan optimoida kääntyviin teli-

neisiin asennetuilla paneeleilla. Myös keskittävä aurinkovoimatekniikka on kuvattu mallissa. 

Muun muassa vetytalouden mahdollista läpimurtoa ajatellen mallissa on mukana myös polttokennovoima-

laitosteknologiavaihtoehtoja, mukaan luettuna vaihdettavasuuntaiset polttokennot (reversible fuel cell), 

joilla voidaan tuottaa esimerkiksi päivällä vetyä ja yöllä vedystä sähköä aurinkovoimatuotannon tasaa-

miseksi.  Investoimalla vetyvarastoihin, paineilmavarastoihin tai halpenevaan akkuteknologiaan malli voi 

tarvittaessa lisätä sähkön varastoinnin kapasiteettia Suomessa jopa kausitasolla, mikäli se osoittautuisi 

tulevaisuudessa kannattavaksi, jos vaikkapa vesivarastojen tarjoama jousto ei ole enää riittävä tukemaan 

laajaa tuotannon vaihtelua. 

Ydinvoiman osalta mallissa on kuvattu myös uusia ydinvoimatekniikoita, kuten pienten modulaaristen re-

aktorilaitosten teknologia, mutta WEM-skenaariossa näiden ei oletettu saavan kaupallista sijaa Suomessa.  

Käytettyjen skenaario-oletusten mukaan Olkiluoto 3 käynnistyy vuonna 2022 (1600 MW) ja Hanhikivi 1 

vuonna 2032 (1200 MW).  Lisäksi Suomen vanhojen ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston aikatauluja päivi-

tettiin työssä viimeisimpien näkemysten mukaisiksi. 

Koko Suomi 
Uusien rakennusten kerros-

ala 2021–2050 
m2 

Omakotitalot 28 608 500 

Rivi- ja kerrostalot 47 376 600 

Palvelurakennukset 43 509 700 

Vapaa-ajan rakennukset 5 233 400 
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2.7 Vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotanto 

2.7.1 Biopolttonesteet 

Biopolttonesteitä (biodiesel, biobensiini, biokerosiini, biometanoli) voidaan tuottaa eri biomassoista monilla 

erilaisilla prosesseilla.  FT (Fisher Tropsh) -prosesseja voidaan mukauttaa varsin joustavassa suhteessa 

erilaisiin biomassaraaka-aineen kulutussuhteisiin, jolloin biomassan käyttöä voidaan vähentää tuomalla 

prosessiin energiaa sähköstä tuotetulla vedyllä. Tuotetta voidaan tällöin kutsua myös sähköpolttoaineeksi, 

vaikka sähköpolttoaineiden määrittely ei ole nykyisellään mitenkään selkeä. Niin kauan, kun muita hiilen 

lähteitä ei ole, biomassan käytön alaraja määrittyy tuotteeseen tarvittavan hiilen määrän mukaan, mutta jos 

hiiltä voidaan tuoda prosessiin talteenotettuna hiilidioksidina, raaka-ainebiomassan määrää voidaan vä-

hentää nollaan asti, jolloin voidaan jo puhua varsinaisesta sähköpolttoaineesta. Laskentamallissa käytetty-

jen biopolttoaineiden tuotantoprosessien lähtötiedot on kerätty monista eri lähteistä (mm. Hannula & Kur-

kela 2013, Hannula 2015, Hannula 2016, Hannula & Melin 2020, DEA 2020). Biopolttonesteillä voidaan 

mallissa korvata fossiilisia polttoaineita kaikissa moottorikäyttöisissä liikennemuodoissa. 

2.7.2 Biokaasu 

Hahmotellussa WEM- ja WAM-skenaarioissa on oletettu sähköistymisen ohella biokaasun roolin nousevan 

liikennepolttoaineena erityisesti tieliikenteessä, mutta myös nesteytettynä laivaliikenteessä. Biokaasun tuo-

tannon merkittävä lisäys edellyttäisi paitsi laajaa maatalouden lannan biokaasutusta myös runsaasti muuta 

biomassan kaasutukseen perustuvaa tuotantoa, jonka huomattavimpina raaka-aineina olisivat nurmi ja olki. 

Mallissa kuvattu biokaasun tuotannon kokonaispotentiaali näistä kolmesta lähteestä on yhteensä noin 8 

TWh. Maataloustuotannon nykykehitysarvioin lannasta voidaan MTK:n tiekartan mukaisesti tuottaa par-

haimmillaan noin 1,6 TWh, nurmesta noin 3,5 TWh ja oljesta noin 3 TWh (Lehtonen ym. 2020, Marttinen 

ym. 2015, Hakala ym. 2014). Laskentamallissa käytettyjen biokaasun tuotantoprosessien ja kaasun jatko-

jalostuksen lähtötiedot on kerätty useista eri lähteistä (muun muassa Kymäläinen & Pakarinen 2015, DEA 

2020).  

2.7.3 Vety 

Viime vuosiin asti vetyä on voitu tuottaa kustannustehokkaimmin höyryreformoinnilla tavallisesti maakaa-

susta.  Esimerkiksi Kilpilahden vedyntuotantolaitos perustuu maakaasun höyryreformointiin. Yhdistettynä 

hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, eli CCS:ään, tällä tekniikalla voitaisiin myös tulevaisuudessa 

tuottaa vetyä hiilineutraalisti kohtuullisin kustannuksin. Suomen haasteena kuitenkin on hiilidioksidin varas-

tointiin soveltuvien geologisten muodostelmien puute, jonka vuoksi hiilidioksidi tulisi kuljettaa laivoilla tai 

putkea pitkin Suomen rajojen ulkopuolelle esimerkiksi Norjan merelle.  

Tulevaisuudessa sekä elektrolyysitekniikan kehityksen että runsaan vaihtelevan uusiutuvan sähkön tuo-

tannon aiheuttaman sähkön marginaalihintojen laskun voidaan odottaa kuitenkin laskevan sähköstä tuote-

tun vedyn kustannuksia tuntuvasti. WEM-skenaariossa oletetaan, että vetyteknologiat eivät kehity yhtä no-

peasti, kuin WAM-skenaariossa, jossa kehitystä ajaa kunnianhimoisempi ilmasto- ja energiapolitiikka myös 

Suomen rajojen ulkopuolella. WAM-laskelmissa elektrolyysin investointikustannusten oletetaan alenevan 

huomattavasti, noin 20 €/GJ(H2) tasolle ja hyötysuhteen nousevan jopa 80 %:iin (LHV) vuoteen 2050 men-

nessä. Teoriassa SOEC-elektrolyysin hyötysuhde voi nousta 100 %:iin (HHV), mutta energiahäviöiden on 

käytännössä arvioitu jäävän noin 10 %:iin, josta puolet on hyödynnettävissä esim. kaukolämmöksi. Las-

kentamallissa käytettyjen vedynvalmistustekniikoiden lähtötiedot on kerätty monista eri lähteistä (mm. DEA 

2020, IEA 2015). 
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2.7.4 Sähköpolttoaineet 

Biopolttoaineiden ohella niin Suomessa kuin muualla on viime vuosina kehitetty myös ns. synteettisten 

polttoaineiden tuotantoprosesseja, joilla on monia nimiä ja lyhenteitä (l. Power-to-Gas, Power-to-Liquid, 

Power-to-x -polttoaineet, P2X, sähköpolttoaineet, jne.). Niiden tuotannon raaka-aineina voidaan käyttää 

esimerkiksi ilman tai savu- ja prosessikaasujen talteenotettua hiilidioksidia ja vetyä. Vety voidaan erottaa 

vedestä elektrolyysillä, joka kuluttaa sähköä, ja synteesin lopputuotteena voidaan jalostusta jatkamalla 

saada halutunlaisia hiilivetyketjuja, joilla voidaan korvata nestemäisiä tai kaasumaisia fossiilisia polttoai-

neita.  Jos voidaan käyttää hiilidioksidia korkean pitoisuuden lähteestä tämän CCU (Carbon Capture and 

Utilisation) -prosessin kokonaishyötysuhde sähköstä vaikkapa bensiiniksi voi olla energiatehokkaan elekt-

rolyysin ansiosta jopa yli 60 %, mutta jos hiilidioksidi otetaan talteen ilmasta, hyötysuhde jää helposti 

50 %:n tasolle tai sen alle ja myös talteenoton investointikustannukset lisäävät kustannuksia merkittävästi.  

Laskentamallissa käytettyjen konversioprosessien lähtötiedot on kerätty monista eri lähteistä (mm. DEA 

2020, Keith ym. 2018, Hannula 2016, Bokinge ym. 2020). 

2.8 Nykyiset politiikkatoimet (existing measures) 

Tarkastellussa WEM-skenaariossa oletettiin keskeisimpinä nykyisinä politiikkatoimina seuraavat: 

 EU:n päästökauppajärjestelmä on voimassa koko tarkasteluaikavälin ajan ja lisäksi jako EU:n pääs-

tökauppa- ja taakanjakosektorien kesken perustuu nykyiseen jakoon; 

 Vuoden 2019 lopussa olleiden valmisteverotasojen oletetaan pysyvän (reaalisesti) ennallaan; 

 Kivihiilen käytöstä luopuminen sähkön ja lämmön tuotannossa viimeistään vuonna 2029; 

 Turpeen käytön vähintään puolittaminen vuoteen 2030 mennessä; 

 

Kuva 8. Päästöoikeuksien hinnan kehitys ja taakanjakosektorin tavoitepolku. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

E
U

 E
T

S
 C

a
rb

o
n

 P
ric

e
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
E

T
S

 E
m

is
s
io

n
s
 F

IN
, 

M
t(

C
O

2
 e

q
.)

EU ETS carbon prices

NETS Emissions Target Path



LUONNOS 

19 

 

 Biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energiankulutuksesta vuonna 2020 13,5 %:n energiasisältö-

osuudesta ja kasvaa vaiheittain 30 %:in vuoteen 2030 mennessä jakeluvelvoitelakia mukaillen (FIN-

LEX 2019a). 10 %:n bionesteen sekoitusvelvoite rakennusten erillislämmityksessä käytettävälle ke-

vyelle polttoöljylle ja työkoneiden dieselöljylle, joka kasvaa lineaarisesti vuosina 2020–2030 jakelu-

velvoitelakia (FINLEX 2019b) mukaillen. 

 Uudisrakentamisessa Suomessa on siirrytty lähes nollaenergiarakentamiseen EU:n yhteisten tavoit-

teiden mukaisesti (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EU, EPBD) 

 Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset (asetus 4/2013) sekä energiatehokkuuskorjauk-

siin osoitetun ARAn kautta jaettava tuen arvioidut vaikutukset ominaiskulutuksiin.  

 F-kaasujen korvaaminen muilla aineilla EU:n direktiivien mukaisesti; 

 Valtakunnallinen jätesuunnitelma jätteen synnyn ehkäisyn ja jätehuollon tavoitteista sekä toimista 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

 38 %:n uusiutuvan energian vähimmäisosuus energian loppukulutuksesta vuonna 2020 ja vastaa-

vasti 51 %:n uusiutuvan energian vähimmäistavoite vuonna 2030. Uusiutuvan energian osuutta lop-

pukulutuksessa ei kuitenkaan aseteta lähtöoletukseksi mallinnuksessa, vaan se on yksi mallinnuk-

sen tulos. 

Päästöoikeuden hintakehityksen oletukset perustuvat Euroopan komission mallinnuksen lähtöoletuksia 

koskeviin laskentaohjeisiin vuodelta 2020 (EC 2020, Kuva 8). Päästöoikeuden hintakehitys on siten huo-

mattavasti alhaisempi, kuin vuonna 2021 toteutuneet päästöoikeuden hintatasot. 

Vaikka WEM-skenaariossa on käytetty vuoden 2019 energiaverotuksen tasoja, turpeen energiakäytön ke-

hityksen osalta mallin lähtöoletuksissa on otettu huomioon verotuksen ja päästöoikeuksien hinnannoususta 

pääosin johtuva turpeen aktiivisen tuotantoalan ennakoitu nopea supistuminen lähivuosina. Bioenergia ry:n 

vuoden 2020 jäsenkyselyn perusteella tuotannossa oleva turvetuotantoala supistuisi vuoteen 2030 men-

nessä selvästi alle puoleen vuoden 2019 pinta-alamääristä. Mallinnusta varten on myös kartoitettu monien 

turvetta käyttävien voimalaitosten suunnitelmia turpeen käytön vähentämiseksi tai siitä kokonaan luopu-

miseksi. 

Vuoden 2030 EU-tavoite Suomen taakanjakosektoreille (39 %:n vähennys vuoden 2005 tasosta) on sekin 

jo hyvän tovin ollut osa nykyisiä politiikkatavoitteita, mutta sitä ei otettu WEM-skenaarion mallinnuksessa 

huomioon velvoittavana, sillä skenaarion yksi nimenomaisista tarkoituksista oli tarkastella, kuinka hyvin 

tavoitteen saavuttamisessa todennäköisesti edetään jo toteutetuilla ohjauskeinoilla. 

Suomessa suurimmat uusiutuvan energian kasvutavoitteet ovat kohdistuneet metsähakkeen käyttöön. 

Vuoden 2016 energia- ja ilmastostrategian perusskenaariossa (WEM) metsähakkeen käytön arvioitiin nou-

sevan vuonna 2030 sähkön ja lämmön tuotannossa noin 14,5 milj. m3:iin eli 29 TWh:iin (TEM 2017).  Ta-

voitteisiin pääsyn ohjauskeinona on ollut päästöoikeuden hinnan ja turpeen veron mukaan määräytyvä 

syöttötariffi, ja aiemmissa WEM-laskelmissa on yleensä oletettu tavoitteiden myös toteutuvan. Tarkastel-

lussa WEM-skenaariossa tukea ei kuitenkaan lähtöoletusten mukaan maksettaisi enää 2020-luvulla, vaikka 

järjestelmä on ilmeisesti käytössä vielä kymmenen vuoden ajan. 

Liikenteen WEM-skenaariossa on oletettu lisäksi LVM:n perusennusteen (Jääskeläinen & Laurikko 2020) 

mukaisesti seuraavat tavoitteet, jotka on oletettu toteutuvan markkinaehtoisesti nykytoimin: 

 Sähkökäyttöisten autojen määrä on vähintään 350 000 (täyssähköautot, ladattavat hybridit) ja vas-

taavasti kaasukäyttöisten autojen määrä on vähintään 25 000 vuonna 2030. 
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 Sähkökäyttöisten autojen määrä on vähintään 1 550 000 (täyssähköautot, ladattavat hybridit), joista 

yli 90% täyssähköautoja, ja kaasurekkoja on vähintään 10 000 vuonna 2050. 
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3 Energiajärjestelmän kehitys nykytoimin  

3.1 Primaarienergian kulutus 

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä (LULUCF-sektori pois lukien) energiaperäisten päästöjen osuus 

on Suomessa lähes 80 %, joten energian kokonaiskulutus on päästöjen kehityksen kannalta aivan keskei-

nen. Laskentasääntöjen mukaan polttoaineiden polton hiilidioksidipäästöistä otetaan huomioon vain fossii-

listen polttoaineiden, turpeen ja sähköpolttoaineiden päästöt, mutta metaanin ja N2O-päästöt otetaan huo-

mioon myös bioenergian konversiossa. Suomen primaarienergian kokonaiskulutuksesta (kuva 9) fossiilis-

ten polttoaineiden ja turpeen osuus oli vuonna 2019 noin 42 %, kun niiden osuus oli vielä vuonna 2010 

noin 55 %.  Niiden osuus laskee WEM-tulosten mukaan vuonna 2030 edelleen noin 30 %:iin, vuonna 2040 

noin 25 %:iin ja 2050 noin 21 %:iin.  Ydinenergian ja uusiutuvan energian osuudet vastaavasti kasvavat.  

Kun uusiutuvan energian osuus oli vuonna 2019 noin 34 %, se kasvaa vuoteen 2030 mennessä 45 %:iin 

ja 2050 mennessä 55%:iin.   

Energian kokonaiskulutus on mallinnettu ja raportoitu yhdenmukaisesti IEA:n energiataseiden kanssa, jo-

ten luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia kansallisen energiatilastoinnin kanssa. Primaarienergian koko-

naiskulutus on WEM-skenaariossa korkeimmillaan noin 1500 PJ (436 TWh) vuonna 2035, jonka jälkeen 

kulutus alkaa pienentyä. Oletetut uudet ydinvoimalaitokset, jotka tulevat käyttöön vuosina 2022 ja 2032, 

ovat suurin yksittäinen primaarienergian kulutusta lisäävä tekijä. 

Vuoteen 2030 mennessä suurimmat vähennykset ilmenevät turpeen ja kivihiilen energiakäytössä, mutta 

maakaasun kokonaiskäyttö sen sijaan tulosten mukaan voisi jopa hieman kasvaa vuoden 2020 tasosta. 

Turpeen ja kivihiilen käytön väheneminen heijastuu kuitenkin etenkin puupolttoaineiden käytön kasvuna.  

 

Kuva 9. Primaarienergian kokonaiskulutuksen kehitys energialähteittäin (WEM). 
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Uusituvan energian hyödyntämisen laajeneminen näkyy selvemmin kuvassa 10, jossa on esitetty uusiutu-

van primaarienergian kehitys vuoteen 2050.  Vaikka puuenergian kysyntä kasvaa tulosten mukaan jo WEM-

skenaariossa tuntuvasti vuoteen 2030 mennessä, kasvusta suuri osa syntyy suoraan metsäteollisuuden 

tuotannon ja raaka-ainepuun kasvun myötä sivutuotevirtoina.   

Vuoden 2016 energia- ja ilmastostrategian (TEM 2017) WEM-skenaarioon kuuluneita metsähakkeen käy-

tön lisäämiseen tähtääviä toimia ei sisällytetty enää HIISI-hankkeen WEM-skenaarioon. Näin ollen aiemmin 

laskennallisesti arvioituja metsähakkeen käytön arvioita (noin 25 TWh vuonna 2030 ja 29 TWh vuonna 

2030) ei tässä uudessa WEM-skenaariossa saavuteta, vaan kotimaisen metsähakkeen käyttö on skenaa-

riotulosten mukaan jonkin verran alhaisemmalla tasolla.  Kotimaisen metsähakkeen käyttö lämpö- ja säh-

kölaitoksissa oli vuonna 2020 noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä (15 TWh). Lisäksi metsähaketta käytettiin 

pientalojen erillislämmityksessä 0,6 miljoonaa kuutiometriä, jolloin metsähankkeen kokonaiskäyttö oli 8,1 

miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2030 käyttö kasvaa lämpö- ja sähkölaitoksissa WEM-tulosten mukaan noin 

11 miljoonaan kuutiometriin (21 TWh).  Tarkasteltaessa lähivuosien kehitystä kannattaa huomata viime 

vuosina lisääntynyt tuontihakkeen käyttö, jonka voidaan olettaa korvaavan kotimaista haketta sähkö- ja 

lämpölaitoksissa. Toisaalta vuoden 2019 virallisen energiataseen mukaan primaarin energiabiomassan 

nettotuonti oli vain 2,4 PJ, joka olisi puuksi laskettuna vain noin 0,3 milj. m3 (TK 2021), joten tilastollisissa 

arvoissa lienee on merkittävää epävarmuutta.  

Tuuli- ja aurinkoenergia nousevat kaikissa vähäpäästöskenaarioissa merkittävään asemaan uusiutuvan 

energian hankinnassa. Vuonna 2019 niiden osuus oli vasta 4,6 % uusiutuvasta energiasta, mutta WEM-

skenaarion tulosten mukaan osuus nousee vuoteen 2030 mennessä 11 %:iin ja vuonna 2050 noin nelin-

kertaiseksi, 17 %:iin. Tuulivoiman osalta kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että viime vuosina sen kilpai-

lukyvyn kehitys on ollut nopeaa, ja uusien voimalainvestointien määrän kohdentumista Pohjoismaisilla 

markkinoilla on vaikea arvioida, minkä vuoksi myös tuloksiin sisältyy tältä osin epävarmuutta. Tuulivoimaan 

 

Kuva 10. Uusituvan primaarienergian hankinta energialähteittäin (WEM). 
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liittyvissä laskentaoletuksissa on huomioitu julkisiin lähteisiin perustuvat tiedot investointipäätöksistä vuo-

teen 2023 asti. Myös aurinkovoiman osalta kehitys on nopeaa ja WEM-skenaarion tulos noin 1,5 TWh:n 

tuotannosta vuonna 2030 saattaa hyvin ylittyä, mikäli kiinteistöt saavat omasta tuotannosta realisoiduksi 

tuntuvaa etua myös siirtokustannusten ja sähköverojen alenemisena.  

Turpeen energiakäytön väheneminen WEM-skenaariossa asettuu varsin hyvin vuonna 2020 valmistuneen 

turpeen energiakäytön kehitystä arvioineen selvityksen (Afry 2020) energiaverotuksen ja päästöoikeuksien 

hinnan kannalta vertailukelpoisten skenaarioiden kehitysarvioiden väliin (kuva 12).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 11.  Puun energiakäytön kehitys WEM-skenaariossa lajeittain. 
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Kuva 12.  Turpeen energiakäytön kehitys WEM-skenaariossa suhteutettuna "Selvitys tur-
peen energiakäytön kehityksestä Suomessa" -raportin vertailukelpoisiin skenaarioihin. 
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3.2 Sähköenergian hankinta 

Sähkön ja lämmön tuotanto on maailmanlaajuisesti tärkein hiilidioksidia polttoaineiden poltosta tuottava 

sektori, ja Suomessa sen osuus polttoaineiden polton hiilidioksidipäästöistä on ollut lisäksi kansainvälistä 

keskiarvoa suurempi, joten sähkön ja lämmön tuotannon kehityksellä on keskeinen merkitys etenkin tule-

vissa hiilineutraalisuuteen tähtäävissä WAM-ilmastotoimissa. Mallilaskelmien mukainen sähkön koko-

naishankinnan kehitys on esitetty energialähteittäin kuvassa 13.  

Vuonna 2010 sähkön kokonaiskulutus oli noin 88 TWh, jonka jälkeen 2011–2019 kulutus on vaihdellut 83 

ja 87 TWh:n välillä.  Vuosi 2020 puolestaan oli Suomessa toisaalta sekä mittaushistorian kaikkien aikojen 

lämpimin ja toisaalta myös koronavirusepidemian vuoksi taloudellisen toimeliaisuuden osalta melko syvän 

taantumakuopan vuosi, joista syistä myös sähkön kokonaiskulutus laski poikkeuksellisen alas.  On siten 

hyvä muistaa, että mallinnettu WEM-skenaario perustuu tulevaisuuden osalta normaalivuosiin, eikä vuoden 

2020 erityisluonnetta ole voitu ottaa huomioon kuin pieneltä osin. Oletusten mukaan Suomen talous palau-

tuu koronalamasta, ja tulosten mukaan sähkön kokonaiskulutus nousee vuonna 2030 jo hieman yli 

91 TWh:n. Sähkön kulutus ja tuotanto ovat tällöin lähes tasapainossa uuden ydinvoimalaitoksen ja nopeasti 

kasvaneen tuulivoimakapasiteetin ansiosta. Energiatalouden sähköistyminen jatkuu tämän jälkeenkin ja 

kulutus kasvaa vuoteen 2050 mennessä noin 100 TWh:n tasolle.   

Sähkön tuotantorakenteessa tapahtuu vuoteen 2030 mennessä erittäin suuria muutoksia verrattuna vuo-

teen 2010.  Sekä hiilivoiman että turvevoiman tuotanto putoavat kumpikin murto-osaan vuoden 2010 ta-

sosta, ja melkein yhtä voimakkaasti vähenee myös maakaasuvoiman tuotanto. Fossiilisiin polttoaineisiin 

ja turpeeseen perustuvasta sähköntuotannosta voidaan siten lähes luopua jo vuoteen 2030 mennessä. 

 

Kuva 13. Sähköenergian kokonaishankinnan kehitys (WEM). 
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Sähköntuotannon omavaraisuus paranee tulosten mukaan 2020 luvulla voimakkaasti, erityisesti ydinvoi-

man ja tuulivoiman tuntuvan lisäyksen myötä. Vuoden 2030 tilanteessa sähkötase on siis suunnilleen ta-

sapainossa, ja sen jälkeen Suomi muuttuu sähkön nettoviejäksi noin vuoteen 2045 asti. Vuotta 2050 lä-

hestyttäessä energiatalouden sähköistyminen kuitenkin kiihtyy entisestään, mikä johtaa tulosten mukaan 

jälleen nettotuonnin tarpeeseen. Sähkötaseen tasapaino voi toki melko herkästi muuttua sen mukaan kuin 

tuuli- ja aurinkovoiman lisäinvestointeja suuntautuu Suomen rajojen sisäpuolelle tai lähialueille. Runsaat 

investoinnit kulutuksen ylittävään kapasiteettiin tuskin kuitenkaan muodostuvat kannattaviksi. 

Kaikkiaan sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä ja jätepolttoaineilla yli kaksinkertaistuu vuoteen 

2030 mennessä vuoden 2010 tasosta (kuva 14).  Suurinta kasvu on 2020-luvulla tuulivoiman tuotannon 

laajenemisen ansiosta ja 2040-luvulla aurinkosähkön lopullisen läpimurron myötä. Vesivoiman tuotannossa 

ei ole otettu huomioon ilmastonmuutoksen mahdollista vaikutusta tuotannoissa olevien vesistöjen valumiin, 

joten tuotantotaso kasvaa hyvin maltillisesti lähinnä vanhojen laitosten kunnostuksen kautta. 

Yhdyskuntien yhdistetty sähkön tuotanto lämmöntuotannon yhteydessä (CHP) supistuu WEM-skenaarion 

tulosten mukaan hitaasti 6–7 TWh:iin vuonna 2050. Jäljelle jäävät pääasiassa vain bioenergiapohjaiset 

yhteistuotantolaitokset, jotka saattavat myös olla integroituja biojalostamoita. Biosähkön kokonaistuotanto 

nousee sekä turpeen ja kivihiilen käytöstä luopumisen vastapainona että jonkin verran myös metsäteolli-

suuden sellutuotannon kasvavia lämpöylijäämiä hyödyntämällä, koska paperin tuotannon aleneminen pie-

nentää myös merkittävästi paperiteollisuuden lämmönkulutusta. Vaikka bioenergian hinnat nousevat tun-

tuvasti vähäpäästöskenaarioissa kysynnän kasvaessa, kaukolämpöverkkojen olemassa olevan infrastruk-

tuurin vuoksi yhdyskuntien kaukolämpöön perustuva lämmöntuotantojärjestelmä ei kuitenkaan dramaatti-

sesti supistu. Kaukolämmön erillistuotannossa lämpöpumppujen käyttö toisaalta laajenee huomattavasti, 

mikä lisää osaltaan energiasektorin omaa sähkön kulutusta. Sähköntuotanto jätepolttoaineita hyödyntä-

vissä laitoksissa pysyy WEM-skenaariossa lähes nykyisellä tasolla vuoteen 2050 saakka. 

 

Kuva 14. Sähkön tuotanto uusiutuvista energialähteistä ja jätepolttoaineista (WEM). 
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3.3 Energian loppukulutus 

3.3.1 Loppuenergian kokonaiskulutus 

Muun muassa IEA:n noudattaman määritelmän mukainen energian loppukulutus oli Suomessa vuonna 

2010 yhteensä noin 300 TWh, josta sähköä oli 28 %, lämpöä noin 13 % ja suoraa polttoainekäyttöä 59 % 

(IEA, 2020; TK, 2021). Tässä kannattaa huomata, että IEA:n määritelmän mukaiset loppukulutusluvut eivät 

määritelmältään täysin vastaa EU:n energiatehokkuustavoitteen mukaista loppukulutusta, jossa lämpö-

pumppuenergiaa ei lasketa mukaan. IEA:n määritelmä poikkeaa myös EU:n uusiutuvan energian direktiivin 

mukaisesta loppukulutuksesta, jossa on mukana myös voimaloiden omakäyttösähkö ja sähkön siirtohäviöt. 

Mallilaskelmien tulosten mukaan loppukäytön kokonaismäärä pysyy WEM-skenaariossa vuoteen 2030 

saakka lähellä vuoden 2015 tasoa, mutta kääntyy sen jälkeen selvemmin laskusuuntaan (kuva 15). Koko-

naiskulutuksen vähentyessä sähkön kulutus kuitenkin kasvaa, eli loppukulutuksen tehostuminen kohdistuu 

erityisesti polttoaineisiin ja lämpöön, joita samalla korvataan ainakin osittain sähköllä. 

Sähköistyminen on keskeinen muutostrendi kaikilla sektoreilla, mutta sen kulutusta kasvattava vaikutus 

kompensoituu energian käytön tehostumisella. Myös uutta sähkön kulutusta kuitenkin syntyy muun muassa 

digitalisaation, energian varastoinnin ja hiilineutraalien sähköpolttoaineiden jalostuksen laajenemisen 

myötä. Syvien päästönvähennysten, joita hiilineutraalisuustavoitteen toteuttaminen edellyttää, vaatii aiem-

pien skenaariotarkastelujen tulosten mukaan silti WEM-skenaariota vielä paljon huomattavampaa sähköis-

tymistä kaikilla energian käyttösektoreilla, sillä kaikkia fossiilisia polttoaineita ei voida korvata kestävästi 

esimerkiksi bioenergialla tai sähköpolttoaineilla riittävän laajassa mitassa ja riittävän nopeasti. 

Sekä energiatehokkuuden paranemisen että kilpailukykyisen hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon rajal-

lisuuden vuoksi kaukolämmön kulutus vähenee, tosin WEM-skenaariossa melko hitaasti vuoteen 2040 

 

Kuva 15. Energian loppukulutus energialähteittäin (WEM). 
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saakka.  Vuoteen 2050 mennessä kulutus putoaa kuitenkin jo noin puoleen nykytasosta, mikä samalla 

vähentää yhdyskuntien yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon potentiaalia. Uusiutuvan energian osuus 

loppukulutuksesta nousee WEM-skenaariossa tasaisen hitaasti, mutta vuoteen 2030 mennessä osuuden 

kasvu vastaa suunnilleen tavoitetta, jonka mukaan uusiutuvan energian osuuden tulee nousta 2020-luvulla 

yli 51 %:iin energian loppukulutuksesta. Vuoden 2030 jälkeen uusiutuvan energian osuus jatkaa edelleen 

tasaista kasvuaan, vuoden 2040 jälkeen hieman vielä nopeutuen. 

Sektorikohtaista energian loppukulutusta tarkasteltaessa merkille pantavaa on erityisesti liikenteen ja asu-

misen kulutuksen tehostuminen voimakkaasti, kun taas palveluissa ja teollisuudessa hyötyenergian kysyn-

nän kasvu kompensoi tehostumisen aikaan saamaa kulutuksen vähentymistä (kuva 16).  Teollisuuden ja 

palvelujen loppuenergian kulutuksessa ei siten WEM-skenaariossa tapahdu merkittävää määrällistä muu-

tosta. Sähkön loppukulutus kasvaa erityisen merkittävästi liikenteessä ja teollisuudessa. Liikenteen säh-

könkulutus nousee vuonna 2050 yli 6 TWh:n, jolloin jo noin puolet henkilöautoista on oletusten mukaan 

täyssähköautoja. Muutos heijastuu suoraan liikenteessä kulutetun kokonaisenergian vähenemisenä. 

Asumisen ja palvelujen loppukulutuksessa sähköä lukuun ottamatta kaikki muu energian käyttö vähenee 

lämmityksen ominaiskulutusten putoamisen myötä, joka on huomattavaa sekä uudisrakennuksissa että 

verrattain laajan energiakorjaustoiminnan ansiosta myös vanhassa kannassa, oletusten mukaan 

parhaimmillaan lähes 60 % vuoden 2015 tasosta. Teollisuudessa keskeisiä vaikutuksia ovat kaikissa ske-

naarioissa sähköistyminen prosessilämmön tuotannossa ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolt-

toaineilla. Kuvassa 16 teollisuus sisältää myös energiateollisuuden, jonka kulutuksen kasvu on yksi suu-

rimmista sähkön kulutusmuutoksiin vaikuttavista tekijöistä, erityisesti vähähiiliskenaarioissa mutta huomat-

tavana myös WEM-skenaariossa. Energiateollisuuden kulutuksen kasvu syntyy lähinnä energian varas-

toinnin ja konversion häviöistä, hiilineutraalien polttoaineiden tuotannosta sekä lämpöpumppujen laajene-

vasta käytöstä yhdyskuntien kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotantoon. Prosessiteollisuudessa sähkön 

kulutusta merkittävästi lisääviä muutoksia ovat hybridisähköuunien käyttö mineraaliteollisuudessa sekä 

elektrolyyttinen vedyn valmistus petrokemian teollisuudessa.  

 

Kuva 16. Energian loppukulutus sektoreittain (WEM). 
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3.3.2 Liikenteen energiankulutus 

Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, joten myös tieliikenteen suoritteiden, ajo-

neuvotekniikan ja sen käyttövoimien muutosten tulisi vastata tähän haasteeseen. Liikenteen WEM-skenaa-

rio perustuu melko konservatiiviseen ja nykyisiin ohjauskeinoihin perustuvaan LVM:n perusennusteeseen, 

joka on lähtökohtana etsittäessä lisätoimia kunnianhimoisempien hiilettömän liikenteen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi laadittavassa WAM-skenaariossa.  

Perusennusteen oletusten mukaan vuoteen bensiinin ja dieselin sekoitevelvoitetta nostetaan 2030 men-

nessä nykyisen lain mukaisesti 30 prosenttiin, eikä osuutta nosteta tämän jälkeenkään korkeammalle. 

WEM-skenaarion mallinnuksessa vuoden 2030 jälkeisestä rajoituksesta ensin luovuttiin, sillä teknisesti esi-

merkiksi dieselin bio-osuutta voitaisiin nostaa varsin helposti.  Mutta koska biopolttoaineiden tuotannon 

kestävä kotimainen raaka-ainepohja on rajallinen ja toisaalta kestävien biojalosteiden tuontihintaoletuksiin 

liittyy merkittävää epävarmuutta, päädyttiin WEM-skenaarion mallinnuksessa lopulta samanlaiseen oletuk-

seen, jonka mukaan osuudenkasvu rajattiin noin 30 %:in.  

Keskeiset nykyisten politiikkatoimien avulla saavutettaviksi oletetut muutokset ajoneuvokannassa olivat 

WEM-skenaariossa seuraavat: 

 Sähköhenkilöautoja vähintään 350 000 vuonna 2030 ja 1,6 milj. vuonna 2050 

 Sähköpakettiautoja vähintään 15 000 vuonna 2030 ja 80 000 vuonna 2050 

 Kaasuhenkilöautoja vähintään 25 000 vuonna 2030, kaasurekkoja vähintään 10 000 vuonna 2050  

 Biokaasua tieliikenteeseen vähintään 0.5 TWh vuonna 2030, lähes 2 TWh 2050 

 

Kuva 17. Kotimaanliikenteen loppuenergian kulutus WEM-skenaariossa. 
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Suomen kotimaanliikenteen energian loppukulutus oli vuonna 2018 yhteensä 181 PJ, mikä on hieman pie-

nempi kuin vuonna 2010, mutta kulutus on kuitenkin kasvanut jonkin verran vuodesta 2015. Vuonna 2020 

liikenteen loppukulutus ilmeisesti laski koronaepidemian aiheuttaman lamaannuksen vuoksi huomattavasti, 

ja lienee alustavasti arvioiden ollut korkeintaan vuoden 2015 tasolla. 

WEM-skenaarion tulosten mukaan liikenteen loppuenergian kulutus kääntyy vuodesta 2020 alkaen selvään 

laskuun, siten että se on vuonna 2030 noin 11 % pienempi kuin vuonna 2018 ja vuonna 2045 peräti 35 % 

sitä pienempi (kuva 17).  Energiankulutuksen väheneminen on suurelta osin sähköistymisen ansiota, mutta 

myös hybridiajoneuvot ja raskaassa liikenteessä vuoden 2035 jälkeen vetyajoneuvot parantavat liikenteen 

energiatehokkuutta. Kotimaan lentoliikenteessä sähkölentokoneet tulevat kaupalliseen käyttöön lyhyillä rei-

teillä tulosten mukaan vuodesta 2040 alkaen, minkä voi arvioida olevan akkuteknologian kehittymisen an-

siosta realististakin. 

Kuvassa on esitetty lisähavainnollistuksen vuoksi myös WEM-skenaarion mukainen liikenteen CO2-pääs-

töjen kehitys.  Kuvasta nähdään varsin selvästi, että WEM-skenaarion päästökehitys seuraa varsin hyvin 

ALIISA-mallilla laskettua LVM:n perusennusteen mukaista päästökehitystä (kuvassa käyränä), jota on kor-

jattu vähentämällä meriliikenteen päästöistä kalataloussektorille kuuluvat kalastusalusten päästöt.  Vuonna 

2030 WEM-skenaarion päästöt ovat tarkasti perusennusteen mukaiset, 7,8 Mt, ja vuonna 2035 WEM-ske-

naarion päästöt ovat edelleen vain 3 % pienemmät kuin perusennusteen laskelmassa.  Vuodesta 2040 

alkaen päästöurat kuitenkin erkanevat selvemmin.  Selityksenä perusennustetta nopeammalle päästöjen 

alenemiselle on TIMES-VTT-mallin optimointitulosten mukainen sähköajoneuvojen ja vetyajoneuvojen kus-

tannustehokkuuden paraneminen vuoteen 2040 mennessä siinä määrin, että niiden markkinaosuus alkaa 

tällöin nousta perusennustetta korkeammaksi ilman uusia taloudellisia ohjaustoimia. Tästä huolimatta 

WEM-skenaarion mukainen päästötaso on vuonna 2045 silti varsin kaukana Hiiletön liikenne 2045 -hank-

keen päästötavoitteista, joten niiden kannalta huomattavia lisäpolitiikkatoimia tarvittaisiin.  

 

Kuva 18. Kotimaanliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys WEM-skenaariossa. 
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3.3.3 Asumisen ja palveluiden energiankulutus 

WEM-skenaariossa rakennusten tilojen lämmityksen ja lämpimän käyttöveden energiankulutuksen mallin-

nuksen lähtökohtana olivat toimeenpannut uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen energiatehokkuus-

vaatimukset ja tuet. Vanhan rakennuskannan nykyinen Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukainen 

hyötyenergiankulutus on laskelmissa kohdistettu tilastojen mukaisille rakennuskannan kerrosaloille. Tilas-

tojen mukainen käyttöveden lämmitysenergia on jaettu rakennuksille asuntoväestön suhteessa. 

Vanhojen rakennusten arvioiduissa hyötyenergian ominaiskulutuksen muutoksissa on otettu huomioon kor-

jauksilla ja kunnossapidolla saatava energiatehokkuuden parannus sekä ilmastonmuutoksesta johtuva ti-

lojen lämmöntarpeen vähentyminen. Korjausten vaikuttavuudessa on otettu lisäksi huomioon 2020 voi-

massa oleva lainsäädäntö mm. korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset (asetus 4/2013) sekä 

energiatehokkuuskorjauksiin osoitettu ARAn kautta jaettava tuki. Ominaiskulutuksen muutoksen oletukset 

ovat samat kuin EPBD artiklan 2a mukaisessa Suomen korjausrakentamisen strategiassa. 

Uudisrakennusten osalta ominaiskulutusten lähtökohtana olivat energiatodistusrekisteristä poimittujen, 

vuoden 2020 tai sen jälkeen valmistuviksi ilmoitettujen uudisrakennusten lämmitysenergian kulutus. Käyt-

töveden lämmityksen osuus on arvioitu standardikulutuksen mukaan. Ominaiskulutuksen on oletettu las-

kevan ilmaston lämpenemisen johdosta. Jäähdytyksen tarve kasvaa, mutta ei kompensoi lämmitystarpeen 

laskua.  Asuin- ja palvelurakennuskannan kehitysarviot on esitetty aiemmin kappaleessa 0.  

WEM-skenaarion tulosten mukaan asumisen ja palveluiden energian loppukulutus laskee merkittävästi 

vuoteen 2050 mennessä (kuva 19). Vähennykseen vaikuttavina tekijöinä ovat erityisesti rakennuskannan 

varsin maltillinen kasvu, korjausrakentamisella saavutettava energiatehokkuuden paraneminen sekä uu-

disrakentamisen energiatehokkuusstandardit.  

 

Kuva 19. Asumisen ja palveluiden energian loppukulutus (WEM). 
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3.3.4 Työkoneet 

Työkoneiden KHK-päästöjen kehitystä arvioitiin erillisessä YM:n tilaamassa selvityksessä, joka toteutettiin 

VTT:n toimesta (Markkanen & Lauhkonen 2021). WEM-skenaariossa työkoneille on asetettu 10 % bio-

osuuden sekoitevelvoite vuoteen 2030 mennessä (vrt. luku 0), jonka vaikutuksia työkoneiden KHK-pääs-

töihin voidaan arvioida VTT:n Tyko-mallilla ja TIMES-VTT-mallin avulla. Työkoneiden päästölaskenta on 

toteutettu aiemmin pääasiassa tarkastelemalla fossiilisilla polttoaineilla toimivia työkoneita, mutta uudessa 

perusennusteessa työkoneiden KHK-päästöjä vuoteen 2040 asti huomioitiin paitsi biopolttoöljyn lisään-

tyvä käyttö myös sähkökäyttöiset työkoneet. 

Selvityksen mukaan työkoneiden laajamittainen sähköistyminen on vasta alkutekijöissä ja työkoneiden 

sähköistyminen on pidemmällä pienitehoisissa ja -kokoisissa työkoneissa. Suurikokoisten, latausinfran 

ulottumattomissa käytettävien työkoneiden sähköistäminen on haastavaa niin akkujen energiasisällön riit-

tävyyden kuin koneen tarvitseman tehon kannalta. Työkoneiden perusennusteen sähköistymisvariantissa 

KHK-päästöt vähenevät 21 % vuoteen 2030 mennessä ja 31 % vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuo-

den 2005 tasoon (26 % vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon). Sähköistymisen vaiku-

tus kasvihuonekaasupäästöihin alkaa näkyä vasta 2030-luvulla. 

TIMES-mallinnustuloksissa työkoneiden kasvihuonekaasujen päästöt kehittyvät suunnilleen samoin kuin 

Tyko-mallilla laaditun perusskenaarion maltillisen sähköistymisen variantissa, jossa päästöjen kokonais-

määrä on noin 1,9 Mt (CO2-ekv.) vuonna 2035 (Markkanen & Lauhkonen 2021).  

 

Kuva 20. Työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt 2020–2040,  

perusennuste (Markkanen & Lauhkonen 2021). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2020 2025 2030 2035 2040

T
y

ö
k

o
n

e
et

 y
h

te
e

n
s

ä,
 k

tC
O

2
-e

k
v.

CO2ekv [t/a] perus CO2ekv [t/a] sähköistyminen



LUONNOS 

33 

 

4 Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 

4.1 Kokonaispäästöjen kehitys 

WEM-skenaarion tuloksena saatu kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen ja hiilidioksidipäästöjen kehitys-

urat sekä liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys on esitetty kuvassa 20.  Kuvasta nähdään, että päästöjen 

vähennysurat ovat melko tasaisesti laskevia vuosien 2020 ja 2040 välillä, mutta vuoden 2040 jälkeen vä-

heneminen jonkin verran nopeutuu. Päästönvähennysten nopeutuminen vuoden 2040 jälkeen johtuu pää-

osin päästökauppasektorin päästöoikeuksien hinnan kohoamisesta mutta myös vähäpäästöisen teknolo-

gian kustannuskilpailukyvyn paranemisesta muutoinkin, erityisesti muun muassa liikenteessä. 

Kokonaispäästöt supistuvat vuoteen 2030 mennessä noin 45 % vuoden 1990 tasosta ja hiilidioksidipäästöt 

vastaavasti noin 47 % vuoden 1990 tasosta.  Päästöjen vähennykset siis ylittävät EU:n yhteisen vuodelle 

2030 asetetun tavoitetason noin 40 %:n vähennyksistä kokonaispäästöissä. Niin sanotun taakanjakosek-

torin päästöissä ei kuitenkaan saavuteta Suomen kansallista 39 %:n vähennystavoitetta, kuten jäljempänä 

tarkemmin kuvataan. Liikenteen CO2-päästöt vähenevät WEM-skenaariossa LVM:n perusennusteen ALI-

ISA-laskelman kanssa yhdenmukaisesti noin 36 % vuoteen 2030 mennessä.  Tämä jää selvästi jälkeen 

LVM:n vähähiilitiekartassa tavoitteeksi asetetusta 50 %:n vähennyksestä.  

Vuoteen 2050 mennessä kokonaispäästöt vähenevät 71 % vuoteen 1990 verrattuna, mitä voidaan pitää jo 

kohtuullisen hyvänä vähennystasona. Liikenteen CO2-päästöt vähenevät tulosten mukaan jopa hieman 

enemmän 73 %, mutta hiilidioksidin kokonaispäästöt luonnollisesti vielä tätäkin voimakkaammin, 76 %. 

 

Kuva 20. Kasvihuonekaasupäästöjen, hiilidioksidin kokonaispäästöjen ja liikenteen hiili-

dioksidipäästöjen kehitys 2000–2050 (WEM). 
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Tarkasteltaessa kasvihuonekaasupäästöjen jakaantumista päästölähteiden pääluokkiin (kuva 21) nähdään 

vuoteen 2035 saakka päästönvähennysten voimakasta painottumista energiantuotannon sektorille, pää-

osin sähkön ja lämmön tuotantoon, joissa tehokkaana taloudellisena ohjaustekijänä on päästökauppa ja 

siinä määräytyvä päästöoikeuksien hinta.  Tuntuvia suhteellisia vähennyksiä saadaan kuitenkin myös ra-

kennusten lämmityksessä, jossa energiaverotus on ohjaavana tekijänä, sekä F-kaasupäästöissä, joiden 

vähennyksiin ohjaavat EU-tason F-kaasuja aiheuttavien aineiden käyttörajoitukset ja standardit. 

Sähköistyminen ja biopolttoaineet ovat päästöjen vähennysten kannalta avainasemassa. Mallin tulosten 

mukaan esimerkiksi liikenteen sähköistyminen on voimakasta paitsi henkilöautoliikenteessä myös kaksi-

pyöräisissä ajoneuvoissa, sekä vuoden 2040 jälkeen raskaassa tieliikenteessä ja lentoliikenteessä. Sekä 

laiva- että lentoliikenteessä saadaan lisäksi päästöjen vähennyksiä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden 

käyttöä biopolttoaineilla. Mutta juuri sähköistyminen ja vetyteknologia ovat ne keskeiset teknologiset muu-

tokset, jotka ajavat liikenteen päästöjä perusennustetta selvästi alemmalle tasolle vuoden 2040 jälkeen. 

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi liikenteen polttoprosesseissa syntyy toki myös metaani ja N2O-päästöjä, joita 

aiheutuu myös biopolttoaineista. Näiden muiden kasvihuonekaasupäästöjen osuus kotimaanliikenteen ko-

konaispäästöistä on kuitenkin vain noin prosentin luokkaa. 

WEM-skenaarion tulokset osoittavat selvästi, että teollisuussektoreilla hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 

on huomattavasti hankalampaa kuin energiatuotannossa, siitäkin huolimatta, että suuri osa teollisuuden 

päästöistä kuuluu päästökaupan piiriin. Osittain tämä johtuu energiaverojen palautuksista energiaintensii-

viselle teollisuudelle, joka suurelta osin mitätöi energiaverojen päästönvähennyksiin ohjaavaa lisävaiku-

tusta suuressa osassa teollisuuden energiankulutuksesta, mutta suurelta osin myös teollisuuden vaikeasti 

vähennettävistä prosessipäästöistä. Energiaintensiivinen teollisuus käyttää fossiilisia polttoaineita myös 

raaka-aineina, ja suuri osa näistä prosessiperäisistä polttoaineiden kulutuksista ei ole lainkaan energiave-

rotuksen piirissä. Toinen keskeinen päästöjen voimakkaiden vähennysten kannalta hankala sektori on 

 

Kuva 21. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääluokittain 2010–2050 (WEM). 
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maatalous, jossa merkittäviin kasvihuonekaasupäästövähennyksiin päästään lähinnä vähentämällä karja-

taloutta. Maataloussektorin WEM-skenaarion KHK-päästökehitys on kuvattu tarkemmin Luke:n raportissa 

(Maanavilja ym., 2021). 

Teollisuuden energiaverojen palautuksista on jo päätetty luopua asteittain ennen vuotta 2030, mutta ajalli-

sesti päätös on tehty vasta 1.1.2020 jälkeen, joten tämä päätös on huomioitu WAM-skenaarion laadin-

nassa. Maatalouden energiaverojen palautuksista ei sen sijaan ole toistaiseksi luovuttu. 
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4.2 Taakanjakosektorin päästöt 

Taakanjakosektorin päästökehitys kuuluu WEM-skenaarion keskeisimpiin tarkastelukohteisiin, sillä siihen 

voidaan erityisesti vaikuttaa kotimaisin politiikkatoimin ja ohjauskeinoin.  Kuva 22 havainnollistaa kasvihuo-

nekaasujen kokonaispäästöjen jakaantumista päästökauppasektorin ja taakanjakosektorin päästöihin sekä 

taakanjakosektorin päästöt lisäksi päästölajeittain. Kuvassa 23 on puolestaan esitetty taakanjakosektorin 

päästöt jaettuna tilastokeskuksen käyttämällä jaottelulla alasektoreihin, ja taulukko 4 esittää vastaavan ja-

ottelun numeroina. 

Mallilaskelmien tulosten mukaan taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöt alenevat itse asiassa verrattain ta-

saisesti vuodesta 2020 aina vuoteen 2050 saakka.  Nykyisten politiikkatoimien ohjausvaikutus, joka syntyy 

pääosin energiaveroista ja sekoitevelvoitteista, näyttää siten pysyvän pitkään kohtuullisen hyvänä. Toki on 

huomattava, että taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöistä noin puolet syntyy kotimaanliikenteestä, joten 

liikenteen vaikutus taakanjakosektorin päästöjen kehitykseen on keskeinen. Kuvassa 23 ja taulukossa 4 

esitetty jaottelu puolestaan osittaa, että mallinnetun WEM-skenaarion tuottamat päästöurat ovat pääosin 

hyvin sopusoinnussa muiden arvioiden kanssa: 

 Kotimaanliikenteen päästöt kehittyvät varsin tarkasti LVMn perusennusteen mukaisesti vuoteen 
2035 saakka.   

 Rakennusten lämmityksen päästöt vähenevät 60 % vuoden 2015 tasosta 1,3 Mt:n tasolle vuoteen 
2035 mennessä. 

 Työkoneiden päästöt kehittyvät suunnilleen TYKO-mallin mukaisesti siten, että päästöt ovat 
vuonna 2040 TYKO 2019 perusskenaarion sähköistymisvariantin mukaisia (1,7 Mt) 

 Jätehuollon päästöt kehittyvät aivan Syken arvioiman perusskenaarion mukaisesti 

 F-kaasupäästöt vähenevät hieman lievemmin kuin Syken laatimassa WEM-kehitysarviossa. 

 Maatalouden päästöt kehittyvät lähes Luke:n WEM-laskelman mukaisesti, vain hieman suurem-
min päästönvähennyksin. 

 

Kuva 22. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys päästökauppasektorilla sekä taakanja-

kosektorilla päästölajeittain 2010–2050 (WEM). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2020 2025 2030 2035 2040 2050

K
a

s
v

ih
u

o
n

e
k

a
a

s
u

je
n

 p
ä

ä
s

tö
t,

 M
t

PKS+AIR ¹

EiPK-FGS

EiPK-N2O

EiPK-CH4

EiPK-CO2



LUONNOS 

37 

 

 

 

 

Kuva 23. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys taakanjakosektorilla 2010–2040 (WEM). 

Taulukko 4.  Taakanjakosektorin alasektorien päästöt WEM-skenaariossa. 
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5 Johtopäätökset ja jatkotyö 

Esitettyjen integroitujen mallitarkastelujen perusteella vuonna 2030 Suomen KHK-päästöt olisivat yh-

teensä noin 39 Mt CO2 ekv. ja laskisivat vuoteen 2035 mennessä tasolle 32 Mt CO2 ekv. Alla on esitetty 

KHK-päästöjen ja poistuminen yhteenlaskettu nettokehitys, kun on huomioitu Luken alustavat arviot LU-

LUCF-sektorin kehityksestä. Alustavan arvion mukaan LULUCF-sektorin nettonielu päätyisi vuonna 2035 

noin 18 Mt CO2 ekv. -tasolle, joten KHK-päästöt ja -poistumat olisivat yhteenlaskettuna noin 16 Mt CO2 

ekv. Tämä kuvaa ns. ”päästökuilua”, jonka osalta ei ole vielä päätetty ohjaustoimia, jotka tulisi sisällyttää 

politiikka-, eli WAM-skenaarioon. Tässä tulee toisaalta myös huomioida, että WEM-skenaarion määritte-

lyn vuoksi joitain 31.12.2019 jälkeen päätettyjä toimia ei ole huomioitu WEM:ssä, vaan ne tulevat huomi-

oiduksi WAM:ssa. Esimerkkejä ovat teollisuuden sähköveron (l. veroluokka II) alentaminen EU:n edellyt-

tämälle minimitasolle, lämmityspolttoaineiden valmisteverojen palautuksesta luopuminen asteittain sekä 

muut energiaveroihin tehdyt muutokset vuosina 2020-2021. 

Merkittävä huomio WEM-tulosten osalta liittyy myös taakanjakosektorin kehitykseen, jonka osalta EU:n 

asettama sitova tavoite (-39 % vuoden 2005 KHK-päästöihin verrattuna) vuodelle 2030 ei näyttäisi toteu-

tuvan, vaan lisäpäästövähennyksiä tarvittaisiin noin 2 Mt CO2 ekv. TIMES-VTT -mallitarkastelun perus-

teella liikenteen CO2-päästöt vähenisivät WEM-skenaariossa LVM:n perusennusteen ALIISA-laskelman 

kanssa yhdenmukaisesti noin 36 % vuoteen 2030 mennessä.  Tämä jää selvästi jälkeen LVM:n vähähiili-

tiekartassa tavoitteeksi asetetusta 50 %:n vähennyksestä, joka toisaalta vastaa myös vuonna 2017 jul-

kaistun KAISU:n tavoitteita.  

Kuten edellä esitettiin, HIISI-hankkeen jatkotyössä keskitytään WAM-skenaarion laadintaan. WAM-skenaa-

rion keskiössä on sekä vuodelle 2030 asetetun taakanjakosektorin KHK-päästövähennystavoitteen että 

vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiset. Taakanjakosektorin osalta huomioitavaa myös on, 

 

Kuva 24. Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 2010–2050, mukaan lukien LULUCF-päästöt 

ja -nielut (WEM). 
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että EU on juuri päättänyt vuoden 2030 KHK-päästötavoitteen kiristämisestä nykyisestä 40 prosentista 55 

prosenttiin. Voidaan siten olettaa, että myös jäsenmaiden välinen taakanjako muuttuu, jolloin myös Suomen 

taakanjakosektorin KHK-päästövähennystavoite mitä ilmeisimmin kiristyisi. Lisäksi EU on esittänyt merkit-

täviä muutoksia päästökauppasektoriin, joten alustavien EU:n esitysten perusteella ilmasto- ja energiapo-

litiikkakokonaisuus on isojen muutosten edessä. Näistä saadaan tarkempaa tietoa kuitenkin vasta HIISI-

hankkeen loppupuolella, joten WAM-skenaarion määrittelyissä on isoja haasteita. 

Lopuksi on hyvä todeta, että myös WEM-skenaarion mukaiseen kehitykseen liittyy isoja epävarmuusteki-

jöitä, jonka vuoksi myös WEM-skenaariota olisi syytä päivittää, kun saadaan uutta tietoa eri päästö- ja 

energiasektoreiden, toimialojen ja koko kansantalouden kehityksistä. Erityisesti uusien vähäpäästöisten 

teknologioiden käyttöönoton nopeus (vrt. sähköautot), teollisuuden investoinnit (esim. sähköistyminen) ja 

vanhojen laitosten poistumat (vrt. turpeen käyttö) voivat muuttaa merkittävästikin kehitystä ilman uusia po-

litiikkatoimia, mikäli markkinat ja muu toimintaympäristö ovat suotuisat investointipäätöksille.  
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