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JOHDANTO
Ym p ä r i s t ö va s t u u t a  j a  k a s v u a

Ihmisen ja ympäristön suhde on ai-

kamme suurimpia haasteita. Ympäris-

töhaasteista suurin on ilmastonmuu-

tos. Kokoomuksen eduskuntaryhmä 

haluaa tässä pamfletissa luonnostel-

la suuntaviivat sille, miten Suomen tu-

lisi kantaa ilmastovastuunsa omalta 

osaltaan. 

HIILINEUTRAALI YHTEISKUNTA on ainoa 
vastuullinen tavoite. Emme ole perineet 
planeettaamme vanhemmiltamme, vaan lai-
nanneet sen lapsiltamme. Luonto ja ilmasto 
tulee jättää heille hyvässä kunnossa.

PAMFLETIN toinen vahva näkökulma on kas-
vu- ja työllisyysmahdollisuudet, joita maail-
manlaajuinen energiavallankumous tarjoaa. 

Sinivihreällä energiapolitiikalla tavoitel-
laan Suomeen työtä, parempaa kauppata-
setta ja uutta, vientivetoista talouskasvua.

VIISAAN energia- ja ilmastopolitiikan perus-

periaatteet ovat päästöttömyys, huoltovar-
muus, kotimaisuus ja kustannustehokkuus. 

Ympäristöarvoista ei saa tinkiä, mutta 
ympäristöä ja ilmastoa tulee suojella kus-
tannustehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 
Usein markkinat ovat paras tapa löytämään 
tämä vaihtoehto.

TEOLLINEN tuotanto Suomessa on ilmas-
toteko. Suomessa tulee jatkaa ilmaston-
muutoksen ja saasteiden vastaista taistelua 
yhteistyössä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa 
yritysten kanssa. 

ENERGIAVALLANKUMOUKSESTA tulee kas-
vavassa määrin myös taloudellinen mahdol-
lisuus. Sinivihreässä energiavisiossamme 
vuonna 2030 Suomella tulee olla merkittä-
vää energia-alan vientiä, jopa 15 % viennin 
arvosta. 

Vienniksi lasketaan niin energiatekniik-
karatkaisut, palvelut kuin polttoaineetkin. 
Uudet teknologiat ja innovaatiot kannusta-
vat luomaan energiajärjestelmän ympärille 
myös palveluliiketoimintaa, joka ei vaadi re-
aali-investointeja. 

Uutta palveluliiketoimintaa voi olla esi-
merkiksi mittavan energiajärjestelmästä saa-
tavan datan käsittely erilaisiin tarkoituksiin.
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”Pelkästään 
energiasektorille on 
luotavissa vuoteen 

2020 mennessä 
30 000 uutta 
työpaikkaa”

CLEANTECH ja kiertotalous sivuavat vahvasti 
puhdasta energiantuotantoa ja energiate-
hokkuutta. Vuoteen 2020 mennessä Suo-
men tavoite on nostaa cleantech-alan liike-
vaihto 50 miljardiin euroon. 

Tähän päästään, jos kasvuvauhti säi-
lyy nykyisellään, mutta kasvua pitää tukea. 
Cleantech-liiketoiminnan tuplaamisella voi-
daan luoda Suomeen arviolta yli 40 000 
uutta työpaikkaa.

PELKÄSTÄÄN energiasektorille on luotavis-
sa vuoteen 2020 mennessä 30 000 uutta 
työpaikkaa.

Työpaikat syntyisivät alkuvaiheessa en-
nen kaikkea energiatehokkuushankkeisiin. 
Niitä syntyisi myös uusiutuvaan energian-
tuotantoon. Vuoteen 2030 mennessä pyri-
tään luomaan yhteensä jopa 50 000 uutta 
työpaikkaa.

H a l u a m m e ,  e t t ä  v u o n n a  2 0 3 0 
S u o m i  o n

 » Vahva energiateknologioiden pilotoija 
sekä uusiutuvan energian ja energiaan 
liittyvien ratkaisujen ja palvelujen viejä

 » Suomessa on maailman energiatehok-
kain elinkeinoelämä

 » Suomessa on energiavalistuneet ku-
luttajat

 » Suomi on edelläkävijä sähkön, lämmön 
ja kaasun älyverkoissa

 » Suomi on ”vihreän sähkön” vientimaa

 » Suomen ei tarvitse lähteä takamatkal-
ta toteuttamaan vuoden 2030 visiota. 
Meillä on jo nyt monia vahvuuksia

 » Suomen biotalouden ympärillä on ollut 
nostetta ja useita hankkeita on vireillä 

 » Suomi on biopolttoaineiden tutkimuk-
sen ja teollisen tuotannon kärkimaita

 » Suomessa on merkittävää teknologista 
osaamista myös jätteenkäsittelyn kon-
septeille 

 » Kotimaisen biokaasun käyttö on no-
peassa kasvussa

 » Maailman ensimmäiset sähkön älyver-
kot edistävät uusiutuvan energian pien-
tuotantoa

 » Energiatehokkuuden merkitys on laajal-
ti tiedostettu – tekoja toistaiseksi liian 
vähän

 » Suomessa on jo yli 50  000 cleante-
ch-alan työpaikkaa
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SINIVIHREÄN 
ENERGIAPOLITIIKAN 
TAVOITTEET 2030:

Kattava ja sitova 
kansainvälinen ilmastosopimus1
Toimiva ja markkinaehtoinen 
päästökauppa EU:ssa2
Kohti hiilineutraalia 
yhteiskuntaa uutta teknologiaa 
hyödyntäen3
Paraneva energiahuoltovarmuus 
EU:ssa4
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Toimivat energiainstituutiot sekä 
ennustettava, johdonmukainen 
ja investointeja tukeva 
energiapolitiikka

5
EU:n edullisin sähkö 
teollisuudelle ja kohtuuhintainen 
energia kuluttajille6
Eroon erillisestä hiilivoimasta 
nykyisten laitosten käyttöiän 
päätyttyä7
Öljyn loppukulutus 
kolmasosaan 2030 mennessä8
Suomesta energia- ja 
energiatehokkuusteknologian 
suurvalta9
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SINIVIHREITÄ 
TOIMENPITEITÄ
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VIHREÄ VEROUUDISTUS JA 
ENERGIAFIKSUN SUOMEN 
VEROKANNUSTEET

Verot ovat tärkeimpiä tapoja ohjata 

yritysten ja kuluttajien toimintaa ilmas-

toystävällisempään suuntaan. Veroil-

la pitää myös suosia kotimaisia ener-

gialähteitä.

 » Jatketaan ympäristöfiksua verouudis-
tusta eli siirretään verotuksen painopis-
tettä päästöttömyyttä tukevaan suun-
taan muun muassa polttoaineissa ja 
liikenteen verotuksessa

 » Pidetään huolta siitä, että kotimaisten 
biopolttoaineiden hinta pysyy kilpailu-
kykyisenä verrattuna tuontipolttoainei-
siin

”Verot ovat tärkeimpiä 
tapoja ohjata yritysten 
ja kuluttajien toimintaa 

ilmastoystävällisempään 
suuntaan. Veroilla pitää 
myös suosia kotimaisia 

energialähteitä”
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VESI 13,9%
TUULI 9,9%
PUU & PELTOBIO 16,8%
TURVE 5%
YDINVOIMA 47,5%
MUUT (AURINKO, JÄTE) 4%
MAAKAASU 3%

SÄHKÖN KOKONAIS- 
TUOTANTOTAVOITE 2030

101 TWh



ENERGIANTUOTANNON 
TAVOITERAKENNE 2030

% TWh

Lisäys 17 
vuodessa

Lisäys 17 
vuodessa

VESI
TUULI

PUU &
PELTOBIO

TURVE
YDINVOIMA

MUUT 
(aurinko 

ja jäte)
MAAKAASU
YHTEENSÄ

15,3 %
0,9 %
12,8 %

4 %
27,1 %
1,1 %

8,1 %
69 %
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13,9 %
9,9 %
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5 %
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4 %

3 %
100 %

20302013 20302013
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0,75
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0,9
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UUSIUTUVIIN JA FIKSUIHIN 
ENERGIAINVESTOINTEIHIN 
VAUHTIA

Uusiutuvaa energiantuotantoa pitää 

lisätä rajusti. On pyrittävä nopeasti 

saamaan aikaan kriittinen massa in-

vestointeja, joka synnyttää Suomeen 

merkittävän uusiutuvan energian liike-

toiminnan ja osaamisen keskittymän. 

Samalla saavutetaan ilmastotavoittei-

ta etupainotteisesti.

VIRTAVIIVAISTETAAN energiainvestointien lu-
paprosesseja muun muassa:

 » Ottamalla käyttöön käsittelytakuuaika

 » Luomalla yksi yhteinen lupa- ja asiointi-
järjestelmä

 » Poistamalla ELY-keskusten valitusoikeus 
AVI:en myöntämistä luvista

 » Edellyttämällä nykyistä useammin vali-
tuslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

 » Edellytetään, että turvetuottajat avaavat 
tuotantoalueet avoimelle tarkkailulle ja 
puolueettomille mittauksille

 » Rahoitetaan jatkossakin erilaisia tapaus-

kohtaisia uusiutuvien energiamuotojen 
demonstraatiohankkeita

 » Yhdenmukaistetaan tuulivoimakaavoi-
tuksen ja -luvituksen prosessit koko 
maassa sekä poistetaan eri ministeriöi-
den ja viranomaisten ristiriitaiset tuuli-
voimatulkinnat. Tuulivoiman hintaa las-
ketaan sujuvoittamalla ja nopeuttamalla 
luvitusprosessia TEM:n tuulivoiman edis-
tämistyöryhmän kirjausten mukaisesti. 
Tavoitteena tuulivoimassa on pitkällä ai-
kavälillä markkinaehtoisuus

 » Pidetään huolta metsäteollisuuden kilpai-
lukyvystä, koska suuri osa uusiutuvasta 
energiastamme syntyy metsäteollisuu-
den sivutuotteena ja suuret metsäteolli-
suuden investoinnit ovat myös uusiutu-
van energian investointeja

 » Parannetaan puumarkkinoiden toimintaa 
puun liikkuvuutta edistävillä investoin-
neilla eli otetaan liikenneinvestoinneissa 
huomioon energiapoliittiset näkökulmat. 
Parannetaan logistiikan hintakilpailuky-
kyä

 » Biomassan polton lisääntyessä tuhkan 
määrä kasvaa. Varmistetaan, että sää-
dökset eivät tee tuhkan käytöstä kan-
nattamatonta, jolloin tuhkan käsittelystä 
ei muodostu kustannusta vaan se paran-
taa myös polttoaineen kilpailukykyä
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”On pyrittävä nopeasti 
saamaan aikaan kriittinen 

massa investointeja, 
joka synnyttää Suomeen 
merkittävän uusiutuvan 

energian liiketoiminnan ja 
osaamisen keskittymän”
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TOIMIVAT ENERGIAN 
PIENMARKKINAT JA ÄLYKÄS 
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja 

huoltovarmuus edellyttävät ketteräm-

pää ja jossain määrin hajautetumpaa 

energiajärjestelmää. 

Älykkäillä energiajärjestelmillä on merkittävä 
rooli myös energiatehokkuuden parantami-
sessa ja säätövoiman tarpeen sääntelyssä. 
Pienmarkkinat osallistavat kuluttajia mukaan 
energiantuotantoon ja lisäävät heidän tietoi-
suuttaan energiajärjestelmästä.

 » Luodaan toimivat markkinat sähkön 
pientuotannolle synnyttämällä avoin 
palvelualusta olemassa oleville kaksi-
suuntaisille sähkön tuntitehomittareille, 
jolloin sähkön kaksisuuntainen kauppa 
tulee mahdolliseksi

 » Kehitetään sähkömarkkinat toimimaan 
siten, että hinta määräytyy markkinoil-
la kysynnän ja tarjonnan mukaan jopa 
tuntikohtaisesti

 » Selvitetään mahdollisuudet luoda dy-
naamisemmat markkinat myös kaasu- 
ja lämpömarkkinoille erottamalla tuo-
tanto ja siirto

 » Panostetaan sähköenergian varastoin-
nin tutkimukseen ja tuetaan pilottihank-
keita. Varastoinnilla on merkittävä vaiku-
tus kysynnän ja tarjonnan tasaamisessa

”Älykkäillä energiajärjes-
telmillä on merkittävä rooli 
myös energiatehokkuuden 

parantamisessa ja säätövoi-
man tarpeen sääntelyssä”
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POTKUA PUHTAASEEN 
LIIKENTEESEEN

Suomi tarvitsee mittavia toimia lii-

kenteen päästöjen vähentämisek-

si. Samalla on mahdollista parantaa 

kaupunkiasumisen sujuvuutta vähen-

tämällä ruuhkia ja parantamalla julki-

sen liikenteen toimivuutta. Älyliikenne 

tekee tätä haittaamatta kuluttajaa.

 » Rakennetaan puhtaan liikenteen kehi-
tyskäytävä kahden merkittävän kaupun-
gin välille. Kehityskäytävällä kokeillaan 
ja edistetään erilaisten päästöttömien 
liikennemuotojen jakelua

 » Liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja 
turvallisuuden lisäämiseksi auton han-
kinnan yhteydessä maksettavaa auto-
veroa kevennetään merkittävästi

 » Samalla korotetaan vuosittaista ajoneu-
voveroa ja polttoaineveroa siten, että 
verot porrastetaan nykyistä jyrkemmin 
päästöjen mukaan

 » Edistetään älyliikenteen ja automatisoi-
dun liikenteen kokeiluja ja poistetaan 
lainsäädännölliset esteet

 » Asetetaan julkiselle liikenteelle tavoit-
teeksi lähes nollapäästöisyys jo 2030

15



KOHTI HIILINEUTRAALIA 
RAKENNUSKANTAA

Rakennukset kuluttavat noin 40 % 

energiasta, joten niiden energiate-

hokkuuden parantaminen on avain-

asemassa ilmastotavoitteiden saa-

vuttamisessa. 

RAKENNUSTEN kustannustehokas nolla-
päästöisyys edellyttää korkean teknologian 
ja osaamisen sekä mittavien investointien 

lisäksi luovaa ajattelua, jossa rakennukseen 
liitettyä uusiutuvaa energiaa voidaan laskea 
mukaan energiatehokkuuteen.

 » Asetetaan julkiselle sektorille tavoit-
teeksi lähes nollapäästöinen rakennus-
kanta jo 2040

 » Rohkaistaan kuntia myöntämään lisära-
kennusoikeutta tonteille, kunhan synty-
vä arvonnousu käytetään energiatehok-
kuusinvestointeihin
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EROON ERILLISESTÄ HIILIVOI-
MASTA NYKYISTEN LAITOSTEN 
KÄYTTÖIÄN PÄÄTYTTYÄ 

Kivihiili on energiamuodoista haital-

lisin. Se on tuontienergiaa ja aiheut-

taa runsaasti sekä pienhiukkas- ja 

että kasvihuonepäästöjä. Kivihiilestä 

eroon pyrkimisen on oltava eräs ener-

giapolitiikan päätavoitteista.

 » Pidetään huoli kotimaisen hakkeen ja 
turpeen kilpailukyvystä ja saatavuudes-
ta

 » Selvitetään hiilivoimaloiden päästönor-
mien tiukentaminen

 » Tuetaan hiilenkäyttöä vähentäviä voima-
laitosinvestointeja tapauskohtaisesti

 » Vaikutetaan EU:ssa, jotta koko unio-
ni panostaisi hiilen talteenottoteknolo-
gioiden (CCS) kehittämiseen ja kannat-
tavaan kaupallistamiseen. Kannattava 
talteenotto on keskeinen tekijä ilmasto-
haasteen ratkaisemisessa
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MAAILMAN ENERGIAFIKSUIM-
MAT KULUTTAJAT JA TOIMIVAT 
ENERGIAINSTITUUTIOT

Energia- ja ilmastotavoitteet eivät to-

teudu ilman kulutustottumusten ja 

käyttäytymisen muutosta. 

SUOMALAISET ovat vastuullista kansaa, ja 
tahtovat toimia ilmastoystävällisesti, kunhan 
tietoa on tarpeeksi, kannustimet riittävät ja 
ilmastoystävällinen käyttäytyminen ei ole 
kohtuuttoman vaikeaa tai kohtuuttoman kal-
lista. 

VAKAAT ENERGIAINSTITUUTIOT ja pitkä-
jänteinen energiapolitiikka taas ovat kun-
nianhimoisten ilmasto- ja kasvutavoitteiden 
ehdoton edellytys, sillä esimerkiksi ener-
giainvestointipäätöksiä tehdään pitkällä ai-
kajänteellä.

 » Parannetaan kansalaistietoutta koulu-
tuksella ja viestintäkampanjoilla. Juliste-
taan energian teemavuosi, jonka aikana 
pidetään viisasta energiakäyttäytymistä 
laajasti esillä

 » Panostetaan kulutuslähtöisen energia-
tehokkuuden opetukseen peruskoulus-
ta lähtien

 » Kannustetaan työpaikkoja laatimaan 
omat energiatehokkuuden kannusti-
nohjelmat

 » Luodaan vahvat energiainstituutiot, jot-
ka varmistavat ennakoitavan ja vakaan 
energiapolitiikan toteuttamisen

”Vakaat energiainstituutiot 
ja pitkäjänteinen 

energiapolitiikka ovat 
kunnianhimoisten ilmasto- 

ja kasvutavoitteiden 
ehdoton edellytys”
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TURVALLISUUTTA 
ENERGIAHUOLTOVARMUUDESTA

Energiahuolto on keskeinen turvalli-

suuskysymys. Suomen ja EU:n pitää 

parantaa huoltovarmuutta laajalla 

energiapaletilla ja entistä kehittyneem-

mällä teknologialla. Huoltovarmuutta 

pitää parantaa myös luonnonilmiöiden 

ja onnettomuuksien varalta.

 » Tuetaan jatkossakin tapauskohtaises-
ti LNG-terminaalien rakentamista maa-
kaasun huoltovarmuuden parantami-
seksi

 » Poistetaan sähkönsiirron pullonkaulat 
pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta

 » Edistetään vahvasti EU:n energian sisä-
markkinoiden, energiaomavaraisuuden 
ja huoltovarmuuden kehittämistä
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KOKOOMUKSEN 
EDUSKUNTARYHMÄ 

2015


