
Miten hiilineutraali energiajärjestelmä 
saavutetaan alueellisesti?
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Ilmastonmuutos uhkaa 
elämää, terveyttä ja taloutta

#ilmastoahdistus
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Mistä kasvihuonekaasupäästöt syntyvät? 
●

●

●

●
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Ojitettujen soiden maaperästä 
tulee päästöjä, kun vanhojen 
turvekerrosten hiili vapautuu 
kuivatuksen seurauksena 
hiilidioksidina ilmakehään
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https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist
a/Uusi_paastolaskentajarjestelma_k
aikille_(54833)

Suurin osa 
kuntien 
alueellisista 
päästöistä syntyy 
fossiilisten 
polttoaineiden 
polttamisesta 
ajoneuvoissa ja 
lämmityksessä 

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_paastolaskentajarjestelma_kaikille_(54833)
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_paastolaskentajarjestelma_kaikille_(54833)
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_paastolaskentajarjestelma_kaikille_(54833)




Hiilineutraalius saavutetaan, kun päästöt 
ovat yhtä suuret kuin niitä sitovat hiilinielut

https://issuu.com/suom
enymparistokeskus/doc
s/canemure-bestpractic
es_paastovahennystoi
met?fr=sYzFmYTE0MD
E4OTQ

https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/canemure-bestpractices_paastovahennystoimet?fr=sYzFmYTE0MDE4OTQ
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/canemure-bestpractices_paastovahennystoimet?fr=sYzFmYTE0MDE4OTQ
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/canemure-bestpractices_paastovahennystoimet?fr=sYzFmYTE0MDE4OTQ
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/canemure-bestpractices_paastovahennystoimet?fr=sYzFmYTE0MDE4OTQ
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/canemure-bestpractices_paastovahennystoimet?fr=sYzFmYTE0MDE4OTQ
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/canemure-bestpractices_paastovahennystoimet?fr=sYzFmYTE0MDE4OTQ


Hiilineutraali Suomi - fossiiliset polttoaineet 
pitää korvata puhtailla energialähteillä
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Muut, kuten kierrätyspolttoaineet 9 TWh ja teollisuuden reaktiolämpö 2 TWh on oletettu pysyvän samoina, 
joten ne eivät ole mukana taulukossa.

Muut, kuten kierrätyspolttoaineet 9 TWh ja teollisuuden reaktiolämpö 2 TWh on 
oletettu pysyvän samoina, joten ne eivät ole mukana taulukossa.

Primäärienergia fossiilivapaassa Suomessa
Primäärienergialähteet Primäärienergian kulutus 

Suomessa vuonna 2018
Kulutus 100% fossiilivapaassa 
skenaariossa vuonna 2040

Tuulivoima 6 TWh 60 TWh
+ 40 TWh synteettisiin 
polttoaineisiin 16 TWh 

(hyötysuhde 40%)
Aurinkovoima 0,1 TWh* 3 TWh
Ydinpolttoaineet, uraani 66 TWh 106 TWh (36 TWh sähköä)
Biomassa 104 TWh 110 TWh
Ympäristö- ja hukkalämpö 
(lämpöpumput)

10 TWh 38 TWh

Vesivoima 13 TWh 15 TWh
Vienti/tuonti 20 TWh tuonti 5 TWh vienti
Fossiiliset polttoaineet Maakaasu 20 TWh, öljy 85 TWh, 

kivihiili 32 TWh ja turve 17 TWh
0 TWh

Lähde:  https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40756  

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40756


Tuulivoima on nykyisin halvin 
sähköntuotantomuoto

Huolto-
sopimusten 
pituus

Tuotantohinta 
(ilman korkoja ja 
tuottovaatimuksia)

2012 10 vuotta 60 euroa/MWh

2018 30 vuotta 30-35 euroa/MWh



Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen polttoa tulee 
korvata pääosin ei-polttamiseen perustuvalla energialla

►

►
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Puhtaan energian edistämiskeinoja kunnissa: suorat investoinnit 
sekä yrityksille ja kansalaisille vähäpäästöisen energiantuotannon 
mahdollistava kaavoitus ja luvitus.



Elinkaaripäästö-
arviointien perusteella 
eniten päästöjä 
vähentäviä 
energialähteitä ovat 
tuulivoima, geoterminen 
energia, aurinkoenergia, 
vesivoima ja ydinvoima.



Aurinkolämpö-
keräimiä

Tuulivoimaa

Kaukolämpöverkko

Teollisia 
lämpöpumppuja

Vanhoissa rakennuksissa 
aurinkosähköä, sähköautoja, 
lämpöpumppuja ja lämminvesivaraajia

Uusissa asuintaloissa 
aurinkosähköä, sähköautoja ja 
lämminvesivaraajia

Toimistotaloissa, 
konesaleissa ym. 
aurinkosähköä, 
sähköautoja, 
lämpöpumppuja 
ja lämpökaivoja

Joustavaa vara- ja 
säätövoimaa

Kaukokylmäverkko Lämpövarastoja

Koulussa 
aurinkosähköä

Hiilineutraali kaupunkienergia
Sähkövarasto / 
elektrolyyseri

Sähköverkko



Fossiilivapaus on systeeminen muutos, joka edellyttää 
yhteiskunnalta vahvaa ohjausta

Fossiilinen 
energiateollisuus

Puhtaan energian 
teknologia- ja 
palveluteollisuus

Siirtymän esteet: 
1. Hintaohjaus ei toimi - uusi tekniikka on jo olemassa
2. Polkuriippuvuus - tarvitaan kannusteiden lisäksi 
myös nykyjärjestelmää horjuttavia toimia
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Maakunnan tason toimet energiasektorin 
päästöjen vähentämiseksi - ehdotuksia:
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Kuinka paljon polttamista voidaan korvata 
Pirkanmaalla teollisilla ja kiinteistökohtaisilla 
lämpöpumpuilla?
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Turve Kivihiili Öljy Maakaasu Biomassa Biokaasu Jäte Lämpöpumput
Pirkanmaa 806 103 1061 1273 505 369
Suomi 8905 12561 941 8821 17527 92 4124 2155

Taulukko: Kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet ja energialähteet 
vuonna 2018 (GWh). Huom. taulukossa on mukana vain Energiateollisuus ry (2019) 
jäsenyritykset ja taulukossa ei ole mukana vuoden 2019-2020 aikaisia muutoksia.



Hukka- ja 
geolämmön 
alueellinen 
potentiaali?
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Olemassa olevissa rakennuksissa tulee
tehdä kattavia energiaremontteja

►
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Yhteistyö teollisuuden ja 
yritysten tuotantoprosessien 
ja liiketoiminnan 
muuttamiseksi 
vähäpäästöiseksi

►

►

►

►
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Esimerkiksi teräksen valmistuksessa 
hiilikoksi voidaan korvata 
vähäpäästöisellä sähköllä ja vedyllä.

.



Ydinvoima

Aurinko

Teollisuus-CHP
Kaukolämpö- CHP
Vesi

Tuuli

Kulutus

Energiajärjestelmässä tuotannon ja tehon tulee vastata kulutukseen hetkittäin 

M
W

Kulutusjouston ja energiavarastojen rooli alueella?



 Seconds       Minutes Hours Days Weeks    Months        Year

Electric batteries

Demand response of industrial buildings and storehouses

Storages not needed

Heat storages

Solar energy

Wind power
Variability 
of wind and 
solar 
production

Timescale:

Storage 
and 
demand 
response 
solutions

Demand response of residential and office buildings

Figure: Karoliina Auvinen and Samuli Rinne, Aalto University

Hydrogen production & storage

Flexibility solutions for the variable wind and solar energy
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https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/kerrostalojen-lammityksen-perusteet-ovat-vaarat-ulkolampotila-selittaa-vain-osan-siita-mita-sisalla-tapahtuu-6741929
https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/kerrostalojen-lammityksen-perusteet-ovat-vaarat-ulkolampotila-selittaa-vain-osan-siita-mita-sisalla-tapahtuu-6741929
https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/kerrostalojen-lammityksen-perusteet-ovat-vaarat-ulkolampotila-selittaa-vain-osan-siita-mita-sisalla-tapahtuu-6741929




▼▼Kriittisiä toimia fossiilisten polttoaineiden päästöjen 
vähentämiseksi: energiankäytön tehostaminen, 
vähäpäästöisen energian merkittävä lisäys sekä 

lämmityksen, liikenteen ja teollisuusprosessien puhdas 
sähköistäminen

▼▼Maankäyttösektorilla kriittisiä päästövähennystoimia:
turvemaapeltojen ja -metsien päästöjen hallinta 

sekä metsäkadon estäminen
25



Pois polttamisesta - energian älykäs 
ja puhdas sähköistäminen on merkittävä keino 

saavuttaa hiilineutraali Suomi



Hiilineutraali-webinaarisarja
Maan parhaat #päästövähentäjät koolla

Vastauksia ilmaston-
muutoksen hillinnän 
polttaviin 
kysymyksiin 

Tule rakentamaan hiilineutraalia Suomea!
Tiistaisin kello 15 - 16

Katso tiedot: 
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliwebinaari

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliwebinaari


Kiitos! Kysymyksiä?
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mailto:karoliina.auvinen@ymparisto.fi


Kuntien toimet:
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Kaukolämpöyhtiöiden toimet:
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Poliitikkojen toimet:

►
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Koljonen et al (2019). Vero-ohjauksen arviointia hiilineutraalisuustavoitteen 
näkökulmasta. Saatavissa:  https://doi.org/10.32040/2242-122X.2019.T359 
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https://doi.org/10.32040/2242-122X.2019.T359

