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Asia:  WWF:n lausunto ” VNS 7/2016 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- 

ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030” 

 

 

WWF kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

 

Energia- ja ilmastostrategia olisi ollut erinomainen mahdollisuus Suomelle energiajärjestelmän 

systeemitasoiseen remonttiin, jolla voisi saavuttaa kansalliset ilmastotavoitteet ja samalla luoda 

vakaa pohja hiilettömälle liiketoiminnalle taattujen kotimarkkinoiden avulla. Hallituksen sinänsä 

oivalliset linjaukset esimerkiksi kivihiilen käytön lopettamisesta ja öljyn käytön puolittamisesta 

jäävät energia- ja ilmastostrategiassa biotaloustavoitteille alisteisiksi. Hallituksella olisi ollut 

mahdollisuus siirtää Suomi toden teolla kohti modernia energiajärjestelmää. Se, että 

voimalaitoksissa vaihdetaan polttoaine kivihiilestä puuhun ja turpeeseen ja liikenteessä nojataan 

pääosin biopolttoaineisiin, ei kuitenkaan riitä siirtämään meitä edelläkävijöiden joukkoon. 

 

Ympäristöjärjestöt esittivät strategian suunnittelun varhaisessa vaiheessa huolensa puupohjaisen 

bioenergian vaikutuksista metsäluonnon monimuotoisuuteen, metsien hiilinieluihin, raaka-

aineen riittävyydestä ja ristiriidasta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 ja 2 asteen tavoitteiden 

kanssa. Silti strategia keskittyy voimakkaasti puupohjaisen uusiutuvan energian edistämiseen. 

Ilmastonmuutosta jarruttavat metsien hiilinielut ja metsien lajit kärsivät, jos strategia toteutetaan. 

 

Pääviestit: 

 

1. Strategian nettoilmastovaikutus on vuoteen 2030 mennessä olematon johtuen metsien 

hiilinielujen puolittamisesta. 

2. Suomen ajama LULUCF:n laskentasääntöpolitiikka on vastuutonta ja vesittäisi 

todennäköisesti metsien hiilinielujen sääntelyä koskevan politiikan kansainvälisestikin. 

Suomen on tuettava hiilinielujen vertailutason asettamisessa niin sanottua net-net-

lähestymistapaa ja luovuttava nykyisestä kannastaan. 

3. Biopohjaisten sekä tähde- ja sivuvirtapohjaisten energiaratkaisujen todelliset 

ilmastovaikutukset tulisi selvittää 

4. Positiiviset (vaikkakin merkittävyydeltään rajalliset) huomiot: sähköautot, 100% 

uusiutuvan energian skenaario, kivihiilen kieltäminen 

5. WWF:n ratkaisut: energiatehokkuus varsinkin rakennuksissa, tuuli- ja aurinkoenergia, 

lämpöpumput, liikenteen sähköistys, älykkäät energiajärjestelmät, tavoiteltujen 

hakkuiden maltillistaminen, METSO-ohjelman rahoituksen palauttaminen ja koko 

Suomen kattavan suojelualueverkoston rakentaminen 



 

 

 

Yhteenveto:  

 

WWF:n on mahdotonta hyväksyä energia- ja ilmastostrategiaa, joka ei tuota 

nettopäästövähennyksiä. 

 

Energia- ja ilmastostrategia nojaa liikaa bioenergiaan eikä sellaisenaan hillitse 

ilmastonmuutosta 

 

Hallituksen energia- ja ilmastostrategian hyvät tavoitteet kompastuvat metsien hiilinielujen 

puolittamiseen. ”Vuoteen 2030 mennessä Suomen nettopäästöjen arvioidaan pysyvän suurin 

piirtein vuoden 2014 tasolla”, sanotaan strategian vaikutusarviossa. Vaikutusarvion selkeää 

lopputulema tulee ottaa huomioon strategian eduskuntakäsittelyssä  

 

Nyt myös Suomen hallituksen ilmastostrategiassa todetaan, että metsien hiilinielut puolittuvat 

odotettavissa olevien lisähakkuiden vuoksi. Tämä on ristiriitaista, koska hiilinielujen puolituksen 

haitalliset ilmastovaikutukset ovat suuremmat kuin energia- ja ilmastostrategiassa esitetyt 

päästövähennykset liikenteessä, maataloudessa, rakennusten erillislämmityksessä ja 

jätehuollossa yhteensä. Hallituksen olisi aika rehellisesti tunnustaa, että tiede kyseenalaistaa 

vakavasti biotalouden oletetut ilmastohyödyt. (ks. Liite 1. Energia- ja ilmastostrategian 

vaikutusarviointi, taulukko 10, sivun lopussa) 

 

 

Suomi pelaa riskipolitiikkaa EU:ssa mahdollistaakseen nykymuotoiset 

biotaloussuunnitelmat 

 

Biotaloutta perustellaan muun muassa ilmastohyödyillä. Kuitenkin ylimitoitetut 

biotaloussuunnitelmat ovat pakottaneet Suomen lobbaamaan voimakkaasti EU:ssa, jotta 

hiilinielujen puolittaminen olisi ilmastopolitiikassa hyväksyttyä. 

 

Tämä on erittäin vaarallista, kun maat ryhtyvät sopimaan metsien hiilinielujen käsittelystä 

kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Jos metsien hiilinielujen heikentäminen sallitaan Suomen 

esimerkin mukaisesti myös Venäjällä, Kanadassa, Brasiliassa ja Indonesiassa, kansainvälisiä 

ilmastotavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa 

 

Suomen on luovuttava EU:n LULUCF-sääntelyä koskevasta kannastaan, joka todennäköisesti 

vesittäisi metsien hiilinielujen sääntelyä koskevan politiikan kansainvälisestikin. Jos hallitus 

tietoisesti puolittaa metsien hiilinielut, siitä on kannettava täysi vastuu. Suomen on tuettava 

hiilinielujen vertailutason asettamisessa niin sanottua net-net-lähestymistapaa (vertailutasona 

raportoitujen nielujen vuosittainen keskiarvosovitulla historiallisella aikavälillä, esim 1990-

2015). Tämä tavoite on Suomen helppo saavuttaa, jos hakkuita ei nykyisestä juuri lisätä ja 

keskitytään halvan bulkin tuottamisen sijaan korkeamman lisäarvon tuottamiseen. 

 

Strategiassa esitetty biopolttoaineiden 30 % sekoitevelvoite nähdään täytettäväksi suurin piirtein 

puoliksi yhtäältä puupohjaisilla raaka-aineilla ja toisaalta tähteillä ja sivuvirroilla. Strategiassa ei 

ole kuitenkaan esitetty mitään arviota siitä, mistä tähteistä ja sivuvirroista olisi kyse ja millaisia 

vaikutuksia niiden energiakäytöllä on. Esimerkiksi kemianteollisuus on ollut huolissaan raaka-



 

 

aineidensa saatavuudesta, jos mm. mäntyöljyn energiakäyttö lisääntyy. Strategian 

vaikutusarviossa on todettu: ”tähteiden ja sivuvirtojen lisääntyvä hyödyntäminen 

biopolttoaineina saattaa aiheuttaa merkittäviä kilpailuvaikutuksia, mikäli raaka-aineet olisi 

muussa tapauksessa todennäköisesti käytetty johonkin muuhun. Tällöin seurauksena saattaa olla 

jopa kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen” 

 

 

Positiiviset huomiot: sähköautot, 100% uusiutuvan energian skenaario, kivihiilen 

kieltäminen, vaikka merkittävyydeltään rajallisia  

 

Strategiassa otetaan varovaisen myönteisiä askelia esimerkiksi kohti liikennejärjestelmän 

uudistamista ja henkilöautoliikenteen sähköistämistä. Positiivista on etenkin poliittinen signaali 

ja kansainvälisen kehityksen ennakoiminen, sillä tavoite on itsessään edelleen hyvin 

konservatiivinen. 250 000 sähköautoa suhteutettuna koko Suomen tämänhetkiseen yli 3 

miljoonan henkilöauton autokantaan ei ole määrällisesti kovin merkittävä – etenkin kun suuret 

autonvalmistajat kilpailevat yhä ponnekkaammin sähköautojen kehittämiseksi ja 

kaupallistamiseksi. Sähköistäminen on myös energian kokonaiskulutuksen kannalta 

kannattavampaa, sillä sähköautojen energiatehokkuus on huomattavasti parempi kuin 

polttomoottorien. Suomen tulisi harkita korkeamman tavoitteen asettamista. Esimerkiksi VTT 

arvioi, että sähköautojen määrää on mahdollista lisätä 400 000 täyssähköautoon ja 200 000 

ladattavaan hybridiautoonvuoteen 2030 mennessä1. 

 

Osana strategiaa tarkasteltiin pintapuolisesti myös 100-prosenttisesti uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvaa energiajärjestelmää. Tarkastelun sisällyttäminen on sinänsä 

positiivinen ele, jos sen haluaa tulkita signaalina siitä, että hallitus ja ministeriöt ovat valmiita 

ottamaan huomioon vaihtoehtoisia kehityspolkuja. On kuitenkin valitettavaa, että tämä harjoitus 

on jäänyt lähinnä ajatustenvaihdoksi ilman poliittista sitoutumista, sillä useimmat tarkastelussa 

mainitut ratkaisut ovat hyvin erisuuntaisia kuin mitä itse energia- ja ilmastostrategia sisältää. 

Tämä koskee etenkin tuuli-ja aurinkoenergian merkittävää lisäämistä, lämmöntuotannon 

vaihtoehtoisia ratkaisuja ilman bioenergiaa, järjestelmätason muutoksia ja kysyntäjoustoa. 

Sellaisenaan sen arvo on erittäin rajallinen ja olisi ansainnut laadun sekä vaikuttavuuden 

lisäämiseksi WEM- ja WAM-skenaarioiden kaltaisen sitoutumisen sekä ajankäytöllisesti, että 

osana valmistelubudjettia. Suomessa tulisi ottaa 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvan energiajärjestelmän askelmerkit tosissaan. 

 

Päätös kivihiilestä luopumiseksi lakiteitse on sinänsä hyvä tavoite, vaikkakin asetettu aikataulu 

(vuoteen 2030 mennessä) sattuu yksiin kivihiilen luontaisen poistumisen kanssa. Itse 

lakisääteisessä kiellossa kiinnostavaa onkin sen muoto, mikäli se antaa kansainvälistä puhtia 

globaalille kivihiilestä irtaantumiselle. Kivihiilestä luopumisen yhteydessä täytyy ottaa 

huomioon myös ristikytkös päästökauppaan ja poistuvan kivihiilen päästöoikeudet pitäisi tavalla 

tai toisella eliminoida pysyvästi järjestelmästä. Päästökauppasektorin vähennystavoitteen 

ylittävän kunninahimon yhteydessä puhutaan usein  “vesisänkyilmiöstä”, sillä päästökaton 

pysyessä samana EU:ssa on vaarana, että käyttämättömät oikeudet vapautuvat muille. Eli mikäli 

kuvainnollisesti sängyn yhtä pääty painetaan, niin vesi siirtyy “sängyn toiseen päätyyn” haitaten 

kokonaispäästövähennysten saavuttamista. Ruotsissa ollaan päädytty ratkaisemaan ylimääräisten 

                                                 
1 https://www.slideshare.net/VTTFinland/nilsolof-nylund-vtt-liikenteen-ratkaisut-vuoteen-2030-suomessa-ja-eualueella s. 18 

https://www.slideshare.net/VTTFinland/nilsolof-nylund-vtt-liikenteen-ratkaisut-vuoteen-2030-suomessa-ja-eualueella


 

 

päästöoikeuksien problematiikka sillä, että hallitus on päättänyt käynnistää ohjelman, jolla 

päästöoikeuksia ostetaan ja poistetaan pysyvästi järjestelmästä.  

 

Samalla Suomi on hanakasti estänyt monia keskeisiä parannuksia päästökaupan tälläkin hetkellä 

EU:ssa käsittelyssä olevaan uudistukseen. Tämä on oleellinen sisäinen ristiriita. Jotta Suomen 

lähestymistapa olisi koherentti, niin myös kansallisten päästökauppalinjausten tulisi vastaavasti 

tiukentua.  

 

Suunta kohti poltosta riippumattomia energiaratkaisuja 

 

Ratkaisut ovat strategiassa mukana, mutta korostamalla voimakkaammin poltosta 

riippumattomia ratkaisuja, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaa, lämpöpumppuja, liikenteen 

sähköistystä, älykkäitä energiajärjestelmiä sekä erityisesti energiatehokkuutta, Suomen olisi 

helpompi pysyä muun maailman nopean kehityksen mukana ja tarjota täällä kehitettyjä 

ratkaisuja maailmalle. Kaikkien edellä mainittujen ratkaisujen tavoitetasoa tulisi korottaa.  

 

Biopohjaisten sekä tähde- ja sivuvirtapohjaisten energiaratkaisujen todelliset ilmastovaikutukset 

tulisi selvittää, jottei ohjauskeinot päädy luomaan kannustimia ilmaston kannalta 

virheinvestointeihin. 

 

WWF:n arvion (Liite 2) mukaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen reunaehdot 

huomioiden puuta olisi saatavilla noin nykyisten hakkuiden verran. Hakkuita ollaan kuitenkin 

lisäämässä huomattavasti. Energia- ja ilmastostrategiassa tunnustetaan, että kun puunkäyttöä 

lisätään, luonnon monimuotoisuuden edistämiskeinoja on tehostettava, mikäli monimuotoisuus 

mielitään turvata. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii konkreettisia toimia ja 

rahoitusta. Strategiassa mainitaan muun muassa vanhojen metsien ja arvokkaiden 

luontokohteiden suojelun edistäminen. Hakkuutavoitteita tulee maltillistaa. METSO-ohjelman 

rahoituksen palauttaminen ja koko Suomen kattavan suojelualueverkoston rakentaminen ovat 

välttämättömiä suomalaisen luonnon elinvoimaisuuden turvaamiseksi. 

 

 

 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen rahasto 

 

                                                                                         

                                                                                         
Jari Luukkonen       Kaarina Kolle 

Suojelujohtaja       Ilmastoasiantuntija 

  

  



 

 

 

Liite 1. 

 
s. 78 

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/21_Energia-

%2Bja%2Bilmastostrategian%2Bvaikutusarviot%2BYhteenvetoraportti/40df1f5f-c99c-47d1-

a929-a4c825f71547?version=1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/21_Energia-%2Bja%2Bilmastostrategian%2Bvaikutusarviot%2BYhteenvetoraportti/40df1f5f-c99c-47d1-a929-a4c825f71547?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/21_Energia-%2Bja%2Bilmastostrategian%2Bvaikutusarviot%2BYhteenvetoraportti/40df1f5f-c99c-47d1-a929-a4c825f71547?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/21_Energia-%2Bja%2Bilmastostrategian%2Bvaikutusarviot%2BYhteenvetoraportti/40df1f5f-c99c-47d1-a929-a4c825f71547?version=1.0


 

 

 

Liite 2.  

 

 
 

 

 

 

https://wwf.fi/mediabank/7067.pdf  

 

https://wwf.fi/mediabank/7067.pdf

