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ESIPUHE

Uusilla jätehuoltotekniikoilla ja -ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasujen 
päästöjä. Tehokkain tapa edistää uusien ratkaisujen käyttöönottoa on kehittää niihin 
perustuvaa liiketoimintaa niin, että on taloudellisesti kannattavaa ottaa uusia rat-
kaisuja käyttöön. Tärkeänä osana liiketoimintaa on hyödyntää Kioton pöytäkirjan 
hankemekanismeja, puhtaan kehityksen mekanismia (CDM) ja yhteistoteutusta (JI). 
Tämän raportin tavoitteena on suhteellisen helppolukuisessa muodossa kuvata Kio-
ton hankemekanismeja siten kuin ne kytkeytyvät jätehuoltoratkaisuihin.

Jätehuollon alueella toteutetaan suuri osa Kioton pöytäkirjan CDM-hankkeista. 
Erityisesti metaanipäästöjen vähentäminen kaatopaikoilta sopii usein hyvin CDM-
hankkeeksi mm. metaanin suuren GWP-kertoimen takia. Usein on myös helppo 
osoittaa, etteivät jätehuollon päästöjä vähentävät hankkeet toteutuisi ilman Kioton 
mekanismeja. 

Jätesektorin toimijat voivat osallistua hanketoimintaan esimerkiksi yhteistyössä Suo-
men Kioton mekanismien osto-ohjelman ja sen käytännön toteutuksesta vastaavan  
Finnder-ohjelman kanssa. 

Raportti on osa tutkimusprojektia ”Uudet jätteenkäsittelykonseptit kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämisessä ja niiden kehittäminen liiketoiminnaksi keskipitkällä 
aikavälillä (UJKON)”. Projekti kuuluu Tekesin ”Ilmastonmuutoksen hillinnän lii-
ketoimintamahdollisuudet (ClimBus)” -tutkimusohjelmaan. Projektiin osallistuvat 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Projektin 
rahoittajia ovat Tekes, VTT, ulkoministeriö, YTV, Vapo Oy ja Kuusakoski Oy.

Raportin on laatinut Hanna-Mari Ahonen.

Projektipäällikkö Ilkka Savolainen VTT
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1   Johdanto 

Kansainvälisen ilmastopolitiikan perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän kasvihuo-
nekaasupitoisuuksien vakiinnuttaminen tasolle, jolla ihmisen toiminnasta ei aiheudu 
vaarallisia häiriöitä ilmastonjärjestelmässä. Tämä tavoite on kirjattu ilmastonmuu-
tosta koskevaan YK:n puitesopimukseen eli ns. ilmastosopimukseen (UNFCCC, UN 
Framework Convention on Climate Change), joka astui voimaan vuonna 199�. Il-
mastosopimuksen alainen, helmikuussa 200� voimaan astunut Kioton pöytäkirja1 

määrittelee teollisuus- ja siirtymätalousmaille eli ns. I liitteen maille sitovat kasvihuo-
nekaasupäästöjen rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteet. Euroopan unionin päästöjen 
tulee olla 8 prosenttia alle vuoden 1990 tason Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä 
velvoitekaudella eli vuosina 2008-2012. EU:n tavoite on jaettu jäsenmaiden kesken 
ns. taakanjakosopimuksella, joka velvoittaa Suomen pitämään kasvihuonekaasupääs-
tönsä vuoden 1990 tasolla2. 

Kioton pöytäkirja määrittelee kolme ns. joustomekanismia eli kansainvälisen pääs-
tökaupan (IET, International Emissions Trading), puhtaan kehityksen mekanismin 
(CDM, Clean Development Mechanism) ja yhteistoteutuksen (JI, Joint Implementa-
tion), joiden tarkoituksena on lisätä päästövähennystoimien kustannustehokkuutta 
sekä tukea kestävää kehitystä. Joustomekanismien puitteissa I liitteen maat voivat 
hankkia päästöyksiköitä, jotka ovat peräisin toisista maista, ja käyttää niitä kansallisen 
velvoitteensa täyttämisessä. 

Puhtaan kehityksen mekanismia ja yhteistoteutusta kutsutaan hankemekanismeik-
si, koska niiden tuottamat päästövähennykset ovat peräisin yksittäisistä hankkeis-
ta. CDM-hankkeissa isäntämaana on jokin kehitysmaa, ja JI-hankkeita puolestaan 
isännöi ilmastosopimuksen I liitteessä lueteltu teollisuus- tai siirtymätalousmaa eli 
I liitteen maa. Hankemekanismit mahdollistavat vähäpäästöisten teknologioiden 
ja toimenpiteiden aikaansaamien päästövähennysten myynnin ja siten kasvattavat 
ilmastoystävällisten vaihtoehtojen kilpailukykyä. Päästövähennysten määrä arvioi-
daan ns. lisäisyyskriteerin perusteella; hankkeen seurauksena päästöjen on oltava 
normaalikehitystä eli perusuraa alhaisemmat, jolloin erotuksen voi myydä päästövä-
hennyksinä. CDM- ja JI-hankkeiden tuottamia päästövähennyksiä voi käyttää tietyin 
rajoituksin myös EU:n sisäisessä päästökaupassa.

Hankeidean kehittäminen Kioto-kelpoisia päästövähennyksiä tuottavaksi JI- tai 
CDM-hankkeeksi on monivaiheinen ja varsin aikaaviepä prosessi. Tämä opas esit-
telee hankemekanismien keskeiset tavoitteet, käsitteet ja toimintaperiaatteet ja tuo 
esiin myös käytännön näkökohtia jätesektorin toimijoiden näkökulmasta. Toinen 
luku tutustuttaa lukijan hankemekanismien osallistumisehtoihin sekä hankesyklien 
pääkohtiin. Kolmas luku perehtyy CDM:n erikoispiirteisiin ja neljäs puolestaan JI:
hin. Nämä luvut tarkastelevat myös jätesektorin hankkeita. Lopuksi tarkastellaan 
esimerkkitapauksia ja vedetään johtopäätökset. 

 

1 Suomeksi: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2002/l_130/l_13020020�1�fi00010020.pdf
2 Tämä velvoite ja taakanjakosopimus koskee EU1�–jäsenmaita, ei uusia EU10-jäsenmaita.
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2   Kioton pöytäkirjan hankemekanismit

2.1  
Hankemekanismien määrittely ja tavoitteet

Kioton pöytäkirja määrittelee yhteistoteutuksen (6 artikla) ja puhtaan kehityksen 
mekanismin (12 artikla). Näiden hankemekanismien puitteissa I liitteen maat voi-
vat hankkia itselleen päästövähennyksiä kasvihuonekaasujen päästöjä vähentävistä 
hankkeista, jotka sijaitsevat joko toisessa I liitteen maassa (yhteistoteutus, JI) tai kehi-
tysmaassa (puhtaan kehityksen mekanismi, CDM). Osapuolet voivat myös valtuuttaa 
yksityisiä ja julkisia tahoja osallistumaan hankemekanismeihin. Hankemekanismien 
pääpiirteet on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 1.

Taulukko 1. Hankemekanismien keskeiset piirteet

CDM (Clean Development Mechanism, puhtaan kehityksen mekanismi)

• CDM-hankkeen isäntämaana on kehitysmaa 
• CDM-hankkeet tuottavat sertifioituja päästövähennyksiä (CER; 1 CER = 1 t CO2-ekv. )
• CDM-hankkeiden tulee tukea kestävää kehitystä isäntämaassa
• Kotisivut: http://cdm.unfccc.int

JI (Joint Implementation, yhteistoteutus)

• JI-hankkeen isäntämaana on I liitteen maa
• JI-hankkeet tuottavat päästövähennysyksiköitä (ERU; 1 ERU = 1 t CO2-ekv. )
• Kotisivut: http://ji.unfccc.int

Hankemekanismit edistävät ilmastopolitiikan kustannustehokkuutta ohjaamalla 
päästöjen vähentämistä sinne, missä se on edullisinta. Kunkin Kioton pöytäkirjan 
osapuolen on kuitenkin täytettävä kansallinen päästövähennysvelvoitteensa ‘mer-
kittävässä määrin’ kotimaisten politiikkojen ja toimenpiteiden avulla, ja hankemeka-
nismien käyttö saa ainoastaan ‘täydentää’ kansallisia toimia. Hankkeiden tuottamien 
päästövähennysten tulee olla lisäisiä, eli sellaisia, joita ei ilman hanketta olisi tapah-
tunut. JI-hankkeet tuottavat päästövähennysyksiköitä (ERU, Emission Reduction 
Unit) ja CDM-hankkeet puolestaan sertifioituja päästövähennyksiä (CER, Certified 
Emission Reduction). Yksi ERU ja yksi CER vastaavat kukin yhtä ekvivalenttista 
hiilidioksiditonnia (t CO2-ekv.).

Hankemekanismit lisäävät vähäpäästöisten teknologioiden ja toimenpiteiden kan-
nattavuutta ja kilpailukykyä mahdollistamalla niiden aikaansaamien päästövähen-
nysten myynnin. Ehtona on, että hankkeet tuottavat lisäisiä päästövähennyksiä ja 
täyttävät hankemekanismeille asetetut vaatimukset. JI- ja CDM-hankkeeksi käyvät 
esimerkiksi uusiutuvia energiamuotoja, energiatehokkuutta ja kaatopaikkakaasu-
jen talteenottoa koskevat hankkeet. Myös kasvihuone¬kaasujen nieluja kasvattavat 
hankkeet, kuten metsänistutus, soveltuvat JI- ja CDM-hankkeiksi, jälkimmäisen osalta 
tietyin rajoituksin. Tässä oppaassa ei käsitellä nieluhankkeita koskevia sääntöjä.
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Kuva 1. Puhtaan kehityksen mekanismi (CDM) ja yhteistoteutus (JI). 
Yhteistoteutus- eli JI-hankkeet ovat kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä hankkeita, joita isännöi-
vät I liitteen maat eli maat, joilla on Kioton pöytäkirjan mukainen, sitova päästövähennysvelvoite. 
JI-hankkeet tuottavat päästövähennysyksiköitä eli ERU:ja, joita toiset I liitteen maat voivat hankkia 
täyttääkseen osan velvoitteestaan. CDM-hankkeiden isäntämaina toimivat puolestaan kehitysmaat, 
joille Kioton pöytäkirja ei aseta sitovia päästövähennysvelvoitteita. CDM-hankkeet tuottavat 
sertifioituja päästövähennyksiä eli CER:ejä, joita hankkimalla I liitteen voivat täyttää osan velvoit-
teestaan. 

2.2  
Hankemekanismien toimeenpanosäännöt

2.2.1  
Hankemekanismien hallinnointi 

Hankemekanismeja, kuten muitakin Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa koskevia 
päätöksiä tekee pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva ilmastosopimuksen 
osapuolten konferenssi (COP/MOP), joka kokoontui ensimmäisen kerran vuoden 
200� loppupuolella. Kioton pöytäkirja määrittelee CDM:n ja JI:n keskeiset toimintape-
riaatteet. Hankemekanismien yksityiskohtaisemmat toimeenpanosäännöt sisältyvät 
ns. Marrakeshin sopimuksiin (UNFCCC 2002), jotka hyväksyttiin vuonna 2001 ja 
vahvistettiin pöytäkirjan osapuolten ensimmäisessä kokouksessa. Hankemekanismi-
en valvonnasta ja toimeenpanosääntöjen ja menettelytapojen edelleen kehittämisestä 
vastaavat CDM:n hallintoneuvosto (CDM EB, Executive Board) ja JI:n ohjausko-
mitea (JISC, JI Supervisory Committee). CDM EB perustettiin vuonna 2001, jotta 
CDM-hanketoiminta voisi käynnistyä jo ennen Kioton pöytäkirjan voimaantuloa. 
JI:n ohjauskomitea perustettiin pöytäkirjan osapuolten ensimmäisessä kokouksessa 
loppuvuodesta 200� ja se kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa 2006. Kuvassa 
2 on esitetty yhteenveto hankemekanismien hallinnoinnista.



10  Suomen ympäristö  20 | 2006

2.2.2  
Hankkeen osapuolet

JI- ja CDM-hankkeen osapuolia voivat olla Kioton pöytäkirjan osapuolina olevat maat 
ja niiden valtuuttamat julkiset ja yksityiset tahot. Usein hankkeen päästövähennyksil-
le etsitään ostaja jo ennen hankkeen toteuttamista, jolloin hankkeen osapuolina ovat 
hankekehittelijä, isäntämaa, ostajamaa ja mahdollisesti myös yksityinen ostajataho. 
Päästövähennysten myyjät ja ostajat neuvottelevat keskenään päästövähennysten 
hinnasta ja toimitusaikataulusta sekä muista ehdoista. Yksityissektorin laitetoimittajat 
voivat tehdä yhteistyötä ostajan tai myyjän kanssa; esimerkiksi Suomen kansallinen 
Kioton mekanismien osto-ohjelma ja sen käytännön toteutuksesta vastaava Finnder-
ohjelma (Finnish Drive for Emission Reductions) tarjoaa yrityksille kanavia osallistua 
Kioton hankemekanismeihin. 

 
Kuva 2. Hankemekanismien hallinnointi.
Kioton pöytäkirjan ylimpänä päättävänä elimenä toimii pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva 
ilmastosopimuksen osapuolten konferenssi (COP/MOP), jonka alaisuudessa ovat puhtaan kehityk-
sen mekanismin eli CDM:n toimeenpanoa valvova elin, CDM:n hallintoneuvosto sekä yhteistoteu-
tuksen eli JI:n toimintaa valvova JI:n ohjauskomitea.  

2.2.3  
Hankemekanismien osallistumisehdot

Hankemekanismeihin osallistuminen on vapaaehtoista, ja niihin saavat osallistua 
Kioton pöytäkirjan osapuolet eli valtiot, jotka ovat ratifioineet pöytäkirjan, sekä nii-
den valtuuttamat yksityiset ja julkiset tahot. Kehitysmaaosapuolten osallistumisen 
ehtona on, että maa on nimennyt CDM-toiminnasta vastaavan viranomaisen (DNA, 
Designated National Authority). I liitteen maiden tulee nimetä kansalliset CDM- ja 
JI- viranomaiset (CDM:lle DNA ja JI:lle National Focal Point). JI-hankkeisiin osallistu-
vien I liitteen maiden tulee myös laatia kansallinen JI-ohjeisto. Lisäksi I liitteen mailla 
tulee olla kansallinen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja raportointijärjestelmä 
(ns. kansallinen järjestelmä) ja kansallinen päästöyksiköiden rekisteri (ns. kansallinen 
rekisteri), maan sallitun päästömäärän (AA, Assigned Amount) tulee olla laskettu ja 
raportointivaatimukset täytetty (taulukko 2). Mikäli JI-hankkeen isäntämaalta puut-
tuu kansallinen järjestelmä ja/tai sen raportointi on puutteellista, voi isäntämaassa 
silti toteuttaa JI-hankkeita. Tällöin hankkeisiin sovelletaan raskaampaa, ns. toisen 
raiteen todentamismenettelyä. Osallistumisehtojen tulee täyttyä viimeistään siinä 
vaiheessa, kun osapuoli aikoo siirtää hankemekanismien puitteissa tuotettuja pääs-
tövähennyksiä. 
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Taulukko 2. Hankkeiden keskeiset vaatimukset

JI- ja CDM- hankkeiden yleisiä kriteerejä

• Osallistujamaat ovat hyväksyneet hankkeen ja täyttävät osallistumisehdot
•  Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat saaneet toimivaltaiselta kansalliselta viranomaiselta 

valtuutuksen 
• Hanke tuottaa lisäisiä päästövähennyksiä 
• Hankkeen perusura ja seurantasuunnitelma ovat vaatimusten mukaisia
• Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu isäntämaan menettelytapojen mukaisesti 

CDM-hankkeiden erityiskriteerejä

• Hanke tukee kestävää kehitystä isäntämaassa
• Paikallisten sidosryhmien hanketta koskevat kommentit on huomioitu

Lähde: Marrakeshin sopimukset (UNFCCC 2002, s. 14 ja 34)

2.2.4  
Päästövähennysten hyvityskausi

CDM- ja JI-hankkeiksi soveltuvat vuonna 2000 tai sen jälkeen käynnistetyt hankkeet. 
Pääsääntöisesti CDM-hankkeiden tuottamien päästövähennysten hyvityskausi voi 
alkaa hankkeen rekisteröintipäivän jälkeen. Hyvityskauden kestoksi voi valita joko 
10 tai 7 vuotta, joista jälkimmäisen voi uusia korkeintaan kahdesti. Ensimmäinen 
CDM-hanke rekisteröitiin marraskuussa 200�. Ennen ensimmäistä rekisteröintiä 
käynnistyneiden CDM-hankkeiden tuottamista päästövähennyksistä voi poikkeuk-
sellisesti lukea hyväksi tietyin ehdoin jo ennen rekisteröintiajankohtaa tapahtuneet 
päästövähennykset, mikäli hankkeen rekisteröintipyyntö tehdään vuoden 2006 lop-
puun mennessä. 

JI-hankkeiden tuottamien päästövähennysyksiköiden hyvityskausi voi alkaa ai-
kaisintaan Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitekauden alussa eli vuonna 2008. 
JI-hankkeiden ennen vuotta 2008 tuottamat päästövähennykset on mahdollista siirtää 
Kioton pöytäkirjan kansainvälisen päästökaupan puitteissa. Tämän ns. early crediting 
–järjestelyn tapauksessa isäntämaa siirtää ostajamaalle JI-hankkeen tuottamia pääs-
tövähennyksiä vastaavan määrän sallittuja päästömääräyksiköitä (AAU, Assigned 
Amount Unit) sallitusta päästömäärästään. Tällöin isäntämaan on täytettävä JI:n 
ensimmäisen raiteen edellyttämät osallistumisehdot.

2.2.5  
Hankkeille asetetut ehdot

Kunkin hankkeeseen osallistuvan maan tulee hyväksyä hanke ja hankkeeseen osallis-
tuvilla yksityisillä tahoilla on oltava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen valtuu-
tus. Hankkeiden tuottamien päästövähennysten on oltava lisäisiä, eli sellaisia, joita ei 
ilman hanketta olisi tapahtunut (kuva 3). Hankkeen päästövähennysten laskemista ja 
seurantaa koskevien menetelmien sekä seurantaa, raportointia ja todentamista koske-
vien järjestelyjen on täytettävä niille asetetut vaatimukset. Hankkeen ympäristövai-
kutukset tulee arvioida isäntämaan menettelytapojen mukaisesti.  CDM-hankkeiden 
on aina myös tuettava kestävää kehitystä isäntämaassa, ja paikallisille sidosryhmille 
on järjestettävä mahdollisuus kommentoida CDM-hankkeita. 
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Kuva 3. Perusura ja lisäisyys 
CDM-hankkeiden tuottamia sertifioituja päästövähennyksiä (CER) voi lukea hyväksi aikaisintaan 
vuoden 2000 alusta lähtien, kun taas JI-hankkeet voivat tuottaa päästövähennysyksiköitä (ERU) 
ainoastaan Kioton ensimmäisellä velvoitekaudella eli vuodesta 2008 lähtien. JI-hankkeiden aiemmat 
päästövähennykset on mahdollista siirtää kansainvälisen päästökaupan puitteissa sallittuina päästö-
määräyksiköinä (AAU).

Lisäisyysehto 

JI- ja CDM-hankkeiden tuottamien päästövähennysten on oltava lisäisiä (additional), eli 
sellasia, joita ei ilman hanketta olisi tapahtunut. Toisin sanoen JI- ja CDM-hankkeiksi ei voida 
hyväksyä sellaisia hankkeita, joiden arvioidaan toteutuvan normaalikehityksen (business-as-
usual) puitteissa. Lisäisyyden arviointia varten on määriteltävä perusura, eli todennäköinen 
päästökehitys tapauksessa, jossa hanketta ei toteutettaisi. Hankkeen tuottamat päästövä-
hennykset lasketaan vähentämällä perusurasta hankkeen omat päästöt. Mikäli JI- tai CDM-
hankkeesta ei aiheudu lainkaan päästöjä (esimerkiksi tuuli- tai vesivoimahankkeet), hanke 
tuottaa perusuran verran päästövähennyksiä. 

CDM:n hallintoneuvosto on laatinut ohjeita CDM-hankkeiden lisäisyyden määrittelemisek-
si. Ohjeisto jakaa lisäisyyden määrittelyn seuraaviin vaiheisiin: (i) vaihtoehtoisten hankkeiden 
määrittely; (ii) investointianalyysi; (iii) hankkeen kohtaamien esteiden analysointi; (iv) vallit-
sevien käytäntöjen tarkastelu; sekä (v) CDM-hankkeen rekisteröinnin vaikutus hankkeelle. 
(EB 2004.)
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 On huomioitava, että perusurankin päästötaso voi ajan mittaan laskea esimerkiksi 
kiristyvien ympäristösäädösten ja teknologisen kehityksen seurauksena. Esimerkiksi 
EU:n uusien jäsenmaiden perusuran päästöt laskevat EU-säädösten voimaantulon 
seurauksena.

2.3  
Hankesyklien pääkohdat

Marrakeshin sopimuksissa määritellään menettelytavat, joiden avulla varmistutaan 
JI- ja CDM-hankkeille ja niiden tuottamille päästövähennyksille asetettujen vaati-
musten täyttymisestä. CDM-hankesykli on JI-hankesykliä monivaiheisempi ja pe-
rusteellisempi, koska CDM-hankkeiden isäntämailla eli kehitysmailla ei ole tiukkoja 
osallistumisehtoja eikä sitovia velvoitteita Kioton pöytäkirjan puitteissa (kuva �). 
Pienille CDM-hankkeille on laadittu yksinkertaistetut menettelytavat. JI-hankkeissa 
noudatetaan joko kevyempää todentamismenettelyä eli ensimmäistä raidetta (first 
track) tai raskaampaa todentamismenettelyä eli toista raidetta (second track), riippu-
en isäntämaan osallistumisehtojen täyttymisasteesta. JI-hankesyklin yksityiskohdista 
ei ole vielä päätetty, ja sykli tarkentuu vuoden 2006 kuluessa.

2.3.1  
Hankeasiakirjan laatiminen

Hankkeen kehittelijän tulee laatia hankeideastaan hankeasiakirja (PDD, Project De-
sign Document), joka sisältää mm. keskeiset tiedot hankkeesta, perusura- ja pääs-
tövähennyslaskelmat sekä hankkeen päästövähennysten seurantasuunnitelman. 
CDM-hankkeille on laadittu PDD-malli ja ohjeet, joita tulee noudattaa. JI-hankkeiden 
PDD:n ensimmäinen luonnos laadittiin vuoden 2006 alussa, ja se seurailee pitkälti 
CDM-PDD-mallia.

2.3.2  
Hankkeen arvioiminen

Hankkeen arvioinnin tarkoituksena on varmistua siitä, että hankeidea täyttää sille 
asetetut vaatimukset, mikäli hanke toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen 
arvioinnin perustana on hankeasiakirja ja sen suorittaa akkreditoitu riippumaton 
kolmas osapuoli. Osana arviointia hankkeen PDD asetetaan julkisesti nähtäville ja 
kommentoitavaksi. CDM-hankkeiden arviointia kutsutaan validoinniksi (validation) 
ja sen suorittaa CDM:n hallintoneuvoston (CDM EB, Executive Board) akkreditoima 
toiminnallinen yksikkö (DOE, Designated Operational Entity). JI-hankkeiden arvi-
oinnin eli todentamisen (determination) suorittaa joko hankkeen isäntämaa tai JI:n 
ohjauskomitean (JISC, JI Supervisory Committee) akkreditoima itsenäinen toimija 
(AIE, Accredited Independent Entity). Ns. ensimmäisen raiteen puitteissa isäntämaa 
voi itse todentaa JI-hankkeen, mikäli molemmat osapuolet täyttävät kaikki osallistu-
misehdot. Jos isäntämaalta puuttuu kansallinen järjestelmä ja/tai sen päästörapor-
tointi on puutteellista, todentaminen seuraa toista raidetta eli sen suorittaa itsenäinen 
toimija. Validoinnin jälkeen CDM:n hallintoneuvosto rekisteröi CDM-hankkeen.
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Kuva 4. Hankesyklien pääkohdat.
CDM- ja JI-hankkeita koskevat menettelytavat eroavat hieman toisistaan; CDM-hankkeet seuraa-
vat aina varsin raskasta hankesykliä, kun taas JI-hankkeisiin sovelletaan joko kevyempää ensim-
mäistä raidetta tai raskaampaa toista raidetta (kuvassa) riippuen isäntämaan osallistumisehtojen 
täyttymisasteesta. Hankesyklin läpikäyminen on ehtona Kioto-kelpoisten päästövähennysten eli 
CER:ien tai ERU:jen tuottamiselle ja siirtämiselle.

2.3.3  
Hankkeen toteuttaminen ja seuranta
Hanketta seurataan (monitoring) hankeasiakirjaan kirjatun seurantasuunnitelman 
mukaisesti. Seurannan puitteissa kerätään tarvittavat tiedot hankkeen päästövähen-
nysten laskemista ja todentamista varten. 

2.3.4  
Päästövähennysten todentaminen

Säännöllisin väliajoin hankkeen tuottamat päästövähennykset todennetaan. Ensim-
mäisen raiteen JI-hankkeissa isäntämaa todentaa hankkeen tuottamat päästövähen-
nykset. Toisen raiteen JI-hankkeiden sekä CDM:n tapauksessa päästövähennysten 
todentamisen (verification) suorittaa akkreditoitu DOE tai AIE seurantaraporttien ja 
tarkastuskäyntien perusteella. CDM-hankkeiden tuottamat todennetut päästövähen-
nykset myös sertifioidaan (certification) DOE:n toimesta. 
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2.3.5  
Päästövähennysten siirtäminen 

JI:n puitteissa isäntämaa siirtää todennetut päästövähennykset sovituille tileille kan-
sallisiin rekistereihin päästövähennysyksiköinä (ERU, Emission Reduction Unit) ja 
peruuttaa sallitusta päästömäärästään vastaavan määrän AAU-yksiköitä. CDM-hank-
keiden tuottamat sertifioidut päästövähennykset (CER, Certified Emission Reduction) 
siirretään kansainvälisen CDM-rekisterin kautta osallistujatahojen tileille. Määrätty 
summa peritään CDM:n hallintokulujen kattamiseksi ja lisäksi 2 % CER-yksiköistä 
ohjataan kehitysmaiden sopeutumishankkeiden tukemiseen.  

2.4  
Päästömarkkinat ja transaktiokustannukset

2.4.1  
Päästömarkkinat ja EU:n päästökauppa

JI- ja CDM-hankkeiden tuottamia päästövähennyksiä voi myydä kasvihuonekaasu-
jen päästömarkkinoilla, jotka tällä hetkellä ovat vielä suhteellisen kehittymättömät. 
Hankkeiden tuottamia päästövähennyksiä voidaan siirtää suoraan ostajan ja myy-
jän välisellä sopimuksella tai hiilirahastojen kautta, kansainvälisen päästökaupan 
puitteissa sekä tietyin rajoituksin myös EU:n päästökaupassa. CDM-hankkeiden 
tuottamia päästövähennyksiä on myös huutokaupattu. 

EU:n sisäinen päästökauppa (EU-ETS) käynnistyi vuoden 200� alussa. Tämä pääs-
tökauppa on yritysten välistä kauppaa EU:n päästöoikeuksilla (EUA, EU Allowance) 
eikä se kuulu Kioton pöytäkirjan mukaisen kansainvälisen päästökaupan piiriin. 
Kioton pöytäkirjan hankemekanismit on sen sijaan kytketty EU:n päästökauppaan ns. 
linkkidirektiivin kautta. Hankemekanismien tuottamia päästövähennyksiä, CER- ja 
ERU-yksiköitä, voidaan tietyin rajoituksin hyödyntää EU:n päästökaupassa EUA:n 
sijasta. CER-yksiköitä voi käyttää vuodesta 200� lähtien ja ERU-yksiköitä puolestaan 
EU:n toisen kaupankäyntikauden alusta eli vuodesta 2008 lähtien. EU:n päästöoi-
keuksia ja hankkeiden tuottamia päästöyksiköitä voi käyttää vapaasti toisen kaupan-
käyntikauden (2008-2012) puitteissa, eli yksiköitä voi siirtää viisivuotisjakson sisällä 
vuodelta toiselle. CER-yksiköitä voi myös säästää ensimmäiseltä kaupankäyntikau-
delta (200�-2007) toiselle kaudelle.

Ensimmäiset CER-yksiköt myönnettiin lokakuussa 200�. Suuri osa tähän mennessä 
myönnetyistä CER-yksiköistä käytettäneen ostajamaan Kioton pöytäkirjan velvoit-
teiden täyttämiseen, eivätkä ne siis välttämättä päädy lainkaan markkinoille. Tällä 
hetkellä kauppaa käydään pääasiassa päästöyksiköiden johdannaisilla. Päästöyksi-
köiden hinnat riippuvat monista tekijöistä, kuten I liitteen maiden päästökehityksestä 
ensimmäisellä velvoitekaudella, ns. kuuman ilman saatavuudesta päästömarkkinoil-
la sekä tulevia velvoitekausia koskevien neuvottelujen kulusta. Myös hankkeiden 
riskitekijät vaikuttavat hinnan määräytymiseen. Vuonna 200� hankemekanismien 
tuottamien päästövähennysten hinnat olivat keskimäärin USD � - 6 sopimuksissa, 
joissa myyjä kantaa vastuun päästövähennysten virallisesta todentamisesta ja takaa 
ostajalle tietyn määrän todennettuja päästöyksiköitä. Mikäli ostaja kantaa todenta-
misriskin, päästövähennysten hinta on alhaisempi, keskimäärin USD 3,60 vuonna 
200�. (Lecocq & Capoor 200�.) Hinnat eivät siis ole suoraan verrannollisia keskenään, 
koska ne heijastavat hanke- ja sopimuskohtaisia ominaisuuksia. Hintojen lisäksi on 
myös huomioitava JI- ja CDM-hankkeiden transaktiokustannukset, joiden yleisesti 
uskotaan olevan suhteellisen korkeat varsinkin pienissä hankkeissa.
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2.4.2  
Hankemekanismien transaktiokustannukset

JI- tai CDM-hankkeen toteuttaminen sääntöjen mukaisesti aiheuttaa transaktiokus-
tannuksia tavanomaisten transaktiokustannusten päälle. Transaktiokustannukset 
jaetaan hankkeen osapuolten kesken sopimuksen mukaan. 

Hankesyklin vaiheista aiheutuvia kustannuksia ovat (suluissa tyypilliset kustan-
nukset perustuen Suomen CDM/JI –koeohjelman kokemuksiin ja alan kirjallisuu-
teen):

• PDD (€ 10 000 – € 30 000)
• Validointi/todentaminen (€ 10 000 – € 20 000)
• Rekisteröinti (vain CDM-hankkeille, koosta riippuen USD � 000 – USD 30 000)
• Seuranta (noin € 1 000 vuodessa)
• Todentaminen ja sertifiointi (€ 10 000 – € 2� 000) 
• 2 % myönnetyistä CER-yksiköistä sopeutumisrahastoon (vain CDM-hankkeet)
• CDM:n hallintokulujen kattaminen (toistaiseksi vain CDM-hankkeille; USD 

0,10/CER ensimmäisten 1� 000 CER:in osalta, USD 0,20/CER lopuista CER:
eistä; rekisteröintimaksu vähennetään summasta).

Lisäksi kustannuksia aiheutuu yhteistyökumppanien etsimisestä, hyväksymisen ja 
valtuutuksen hankkimisesta, sopimusneuvotteluista sekä noudattamisen valvon-
nasta.

Transaktiokustannusten taso riippuu muun muassa hankkeen koosta, hanketyy-
pistä sekä hankkeen valmisteluun osallistuvien tahojen kokemuksesta. Kokemusten 
kertyessä ja hankemekanismin sääntöjen selkeytyessä transaktiokustannukset las-
kevat ainakin joiltain osin. Pienillä CDM-hankkeilla on yksinkertaistettujen menet-
telytapojen ansiosta osittain alhaisemmat transaktiokustannukset. Toisaalta useat 
transaktiokustannuserät ovat suhteellisen riippumattomia hankkeen koosta, jolloin 
hankkeen yksikkökustannukset päästövähennystä kohden ovat sitä pienemmät, mitä 
enemmän päästövähennyksiä hanke tuottaa. 

Seurannan vaativuus sekä päästövähennysten todentamisvälin pituus ja niihin 
liittyvät kustannukset vaihtelevat hanketyypistä toiseen. Seuranta ja todentaminen 
aiheuttavat vähemmän kustannuksia uusiutuville energiahankkeille, jotka eivät tuota 
lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä, kuin hankkeille, joiden kasvihuonekaasupäästöt 
vaihtelevat vuosittain. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi biomassavoi-
malat ja jätteenpolttolaitokset, joissa poltetaan muutakin kuin uusiutuvaa poltto-
ainetta. Tällöin seuranta on vaativampaa ja todentamisväli lyhyempi verrattuna 
nollapäästöhankkeisiin.
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Hyödyllisiä tiedonlähteitä

Ilmastosopimus   http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
Kioton pöytäkirja  http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
Kioton pöytäkirja (suomeksi) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2002/l_130/l_13020020515fi00010020.pdf
Marrakeshin sopimukset  http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a02.pdf (mekanismeja koskeva teksti)

Ympäristöministeriön julkaisu:   Kioton pöytäkirjan toimeenpanon säännöt (Berghäll et al. 2003) 
Osa I   http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=5168&lan=fi
Osa II   http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=5166&lan=fi

Finnder-ohjelma  http://www.ymparisto.fi/finnder
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3   Puhtaan kehityksen mekanismi (CDM)

3.1  
CDM:n hallinto ja toimijat

3.1.1  
CDM:n hallintoneuvosto

Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksen alainen CDM:n hallintoneuvosto (CDM 
EB) perustettiin vuonna 2001 valvomaan CDM:n toimintaa ja kehittämään CDM:n 
menettelytapoja. CDM EB:n alaisuudessa toimii toiminnallisten yksiköiden (DOE) 
akkreditoinnin valmistelusta vastaava akkreditointipaneeli (Accreditation Panel) ja 
sekä perusuran laskemista ja seurantaa koskevien menetelmien arvioimisesta sekä ke-
hittämisestä vastaava menetelmäpaneeli (Methodology Panel). CDM EB:n alla toimii 
myös työryhmiä, esimerkiksi pienten CDM-hankkeiden menettelytapoja kehittävä 
työryhmä. Lisäksi CDM EB ylläpitää kansainvälistä CDM-rekisteriä, joka hallinnoi 
CER-yksiköiden liikkeellelaskua ja siirtoja (ks. kuva 2).

3.1.2  
Toiminnalliset yksiköt

CDM-hankkeiden validoinnin sekä hankkeiden tuottamien päästövähennysten to-
dentamisen ja sertifioinnin suorittavat CDM EB:n akkreditoimat ja osapuolten ko-
kouksen hyväksymät toiminnalliset yksiköt (DOE, Designated Operational Entities). 
CDM:n kotisivulla ylläpidetään listaa akkreditoiduista DOE:ista (http://cdm.unfccc.
int/DOE/list). Toukokuuhun 2006 mennessä akkreditoituja toiminnallisia yksiköitä 
oli kolmetoista, joista kullekin on myönnetty oikeus vain tiettyjen sektoreiden hank-
keiden validointiin. Esimerkiksi jätesektorin hankkeiden validoijiksi on toistaiseksi 
akkreditoitu kuusi toiminnallista yksikköä. Todentamista ja sertifiointia varten on 
toistaiseksi akkreditoitu kolme toiminnallista yksikköä.

3.1.3  
Kansalliset CDM-viranomaiset

Marrakeshin sopimusten mukaan CDM-hanketoimintaan osallistuvien osapuolten on 
nimettävä toimivaltainen kansallinen CDM-viranomainen (DNA, Designated Natio-
nal Authority), joiden vastuulla on CDM-hankkeiden hyväksyminen sekä hankkeisiin 
osallistuvien julkisten ja yksityisten toimijoiden valtuuttaminen. CDM:n kotisivuilla 
on lista kansallisista CDM-viranomaisista (http://cdm.unfccc.int/DNA). Suomen 
DNA:na toimii väliaikaisesti Suomen ulkoasianministeriön kehityspoliittinen yk-
sikkö.
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3.2  
CDM:n hanketyypit ja hankesykli

3.2.1  
Hanketyypin määrittely 

CDM-hankkeet jakautuvat pieniin ja normaaleihin hankkeisiin. Pienet hankkeet voi-
vat soveltaa yksinkertaistettuja menettelytapoja, mikä vähentää hankesykliin liittyviä 
transaktiokustannuksia. Hankesyklin pääkohdat on esitetty kuvassa �.

Pieniä CDM-hankkeita (SSC CDM, small-scale CDM) ovat: 
I) uusiutuvat energiahankkeet, joiden suurin tuotantokapasiteetti vastaa kor-

keintaan 1� megawattia; 
II) energiatehokkuutta lisäävät hankkeet, jotka vähentävät energiankulutusta  

korkeintaan 1� gigawattituntia vastaavan määrän vuodessa; tai
III) muut hankkeet, jotka vähentävät päästöjä ja joiden omat päästöt ovat alle 1� 

kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa (esim. jätehankkeet; metaanin 
talteenotto tms.).

Loput hankkeet ovat normaaleja CDM-hankkeita.

3.2.2  
Perusuran laskentaa ja seurantaa koskevien menetelmien valinta 

Normaalien CDM-hankkeiden perusuralaskelmia ja seurantaa koskevien menetel-
mien tulee olla CDM EB:n hyväksymiä. Hyväksytyt ja ehdolla olevat menetelmät 
on listattu CDM:n kotisivuilla (cdm.unfcc.int/methodologies/). Mikäli hyväksytyt 
menetelmät eivät ole sovellettavissa hankkeeseen, hankekehittelijät voivat DOE:n 
välityksellä ehdottaa uutta menetelmää. Pienet CDM-hankkeet voivat soveltaa val-
miiksi laadittuja, yksinkertaistettuja menetelmiä. CDM EB on myös laatinut ohjeistot 
hankkeiden lisäisyyden arvioimiseen ja osoittamiseen (Tool for the demonstration 
and assessment of additionality). Pienille CDM-hankkeille on myös oma lisäisyys-
ohjeisto (Attachment A to Appendix B of the simplified modalities and procedures 
for small-scale CDM project activities). 

3.2.3  
Hankeasiakirjan laatiminen

Kun hanketta koskevat menetelmät on valittu ja hyväksytty, laaditaan hankeasiakirja 
eli PDD CDM EB:n laatimien mallien ja ohjeiden mukaisesti. Pienille CDM-hankkeille 
on eri PDD-malli (SSC-PDD) kuin normaaleille hankkeille (CDM-PDD). 

PDD:n keskeisiä osioita ovat: 
• Hankkeen yleinen kuvaus
• Hankkeen perusuran laskeminen
• Hankkeen kesto ja päästövähennysten hyvityskausi
• Seurantamenetelmät ja –suunnitelma
• Hankkeen päästöt ja päästövähennysten laskeminen
• Hankkeen ympäristövaikutukset
• Sidosryhmien kommentit
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Kuva 5. Normaalin ja pienen CDM-hankkeen eteneminen. 
CDM-hankkeet jakautuvat pieniin ja normaalikokoisiin hankkeisiin. Pienille hankkeille on laadittu 
yksinkertaiset, valmiiksi hyväksytyt menettelytavat ja oma hankeasiakirja eli SSC-PDD. Normaa-
likokoiset hankkeet laativat hieman vaativamman hankeasiakirjan, jossa sovelletaan hyväksyttyjä 
perusuralaskelmia ja seurantaa koskevia menetelmiä. Mikäli hankkeeseen soveltuvia menetelmiä ei 
ole vielä hyväksytty, on hankekehittelijän esitettävä uutta menetelmää, joka CDM:n hallintoneu-
voston on hyväksyttävä ennen kuin hanke voi edetä seuraavaan vaiheeseen eli hankkeen validoin-
tiin ja rekisteröintiin. 

3.2.4  
Hankkeen validointi ja rekisteröinti

PDD:n ja muiden asiakirjojen pohjalta akkreditoitu DOE validoi hankkeen, eli var-
mistaa, että hanke täyttää sille asetetut vaatimukset. Validoinnin jälkeen DOE esittää 
CDM EB:lle hankkeen rekisteröintiä, joka merkitsee hankkeen virallista hyväksyntää 
CDM-hankkeeksi ja joka on hankkeen päästövähennysten todentamisen, sertifioinnin 
ja myöntämisen ehtona. Normaalien / pienten CDM-hankkeiden rekisteröinti astuu 
voimaan 8 / � viikon kuluttua rekisteröintipyynnöstä, ellei hankkeen osapuoli tai 
kolme EB:n jäsentä pyydä tarkastelua. Rekisteröinnin yhteydessä peritään toistaiseksi 
rekisteröintimaksu hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Maksu on porrastettu 
hankkeen koon mukaan (USD � 000 – USD 30 000). Rekisteröityjä CDM-hankkeita oli 
toukokuussa 2006 yli 170 kappaletta, joista 21 oli jätesektorin hankkeita3. 

3 Luku ei sisällä maatalousjätteitä eikä jätevesiä koskevia hankkeita.
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Hyödyllisiä tiedonlähteitä

CDM:n kotisivut   http://cdm.unfccc.int
Dokumentteja (esim. PDD) http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents
Lisäisyysohjeet  http://cdm.unfccc.int/methodologies/AdditionalityTools/Additionality_tool.pdf
Lisäisyysohjeet (SSC)               http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/AppB_SSC_AttachmentA.pdf

CDM-opas                http://gec.jp/gec/EN/publications/CDM_Manual04_E.pdf
CDM-menetelmäopas  http://gec.jp/gec/EN/publications/CDM_Meth_Guidebook_E.pdf
CDM-PDD-opas  http://www.cd4cdm.org/Publications/UNEP-DNV_PDD%20Pitfalls%20Guidebook.pdf

3.2.5  
Hankkeen seuranta

Hankkeen toteutumista ja sen aikaansaamia päästövähennyksiä seurataan PDD:hen 
kirjatun seurantasuunnitelman mukaisesti. 

3.2.6  
Päästövähennysten todentaminen ja sertifiointi 

Sovituin väliajoin hankekehittelijä toimittaa seurantaraportin akkreditoidulle DOE:
lle, joka todentaa ja sertifioi toteutuneet päästövähennykset. Pienten CDM-hank-
keiden osalta sama DOE voi suorittaa sekä validoinnin että todentamisen ja sertifi-
oinnin, mutta normaalien CDM-hankkeiden tapauksessa sama DOE ei saa vastata 
molemmista vaiheista. 

3.2.7  
Sertifioitujen päästövähennysten myöntäminen ja liikkeellelasku

CDM:n hallintoneuvosto myöntää todennettuja ja sertifioituja päästövähennyksiä 
vastaavan määrän CER-yksiköitä kansainvälisen CDM-rekisterin välityksellä. CER:
ien myöntämisen yhteydessä peritään maksu CDM:n hallintokulujen kattamiseksi. 
Ensimmäisten 1� 000 CER:in osalta maksu on USD 0,10/CER, ja lopuista CER:eistä 
peritään USD 0,20/CER. Rekisteröintimaksu vähennetään summasta. Myönnetyistä 
CER:eistä osa (2 %) pidätetään kehitysmaiden sopeutumishankkeiden tukemiseen. 
Loput CER-yksiköt jaetaan osapuolille sopimuksen mukaan. Osapuolet voivat pitää 
CER-yksiköt itsellään velvoitteen täyttämiseksi tai myydä ne eteenpäin esimerkiksi 
I liitteen maille tai EU-ETS –yrityksille. Ensimmäiset CER:it myönnettiin lokakuus-
sa 200�. CER:ien siirtäminen osapuolten kansallisiin rekistereihin onnistunee vasta 
vuoden 2007 aikana, kun kansainvälinen kirjausjärjestelmä (International Transaction 
Log, ITL) on toiminnassa.
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3.3  
Jätteenkäsittelykonseptit ja CDM

3.3.1  
Jätesektorin CDM-hankkeet

Jätesektorin CDM-hankkeet voivat vähentää päästöjä sekä vähentämällä tai välttä-
mällä metaanipäästöjä että tuottamalla jätteistä tai metaanista energiaa. Jätteiden tai 
metaanin energiakäytön päästövähennykset ovat hankkeen syrjäyttämän energian 
ominaispäästöjen eli perusuran päästöjen ja hankkeen fossiilisperäisten päästöjen 
erotuksen suuruiset (ks. kuva 6.) Metaanipäästöjen vähennykset muodostuvat polt-
tamalla metaania, joka perusurassa vapautuisi ilmakehään. Metaanipäästöjen vähen-
nykset, eli poltetun metaanin määrä, muunnetaan ekvivalenttiseksi hiilidioksidiksi 
kertomalla erotus metaanin GWP-kertoimella eli 21:llä�.

 

Kuva 6. Jätesektorin hankkeiden päästövähennysten määrittelyn periaatteet.
Hanke voi vähentää jätteiden käsittelyn (kaatopaikan) metaanipäästöjä vähentämällä kaatopaikal-
le sijoitettavan jätteen määrää ja polttamalla metaania, joka perusurassa vapautuisi ilmakehään. 
Hanke voi myös vähentää energiantuotannon päästöjä syrjäyttämällä perusuran energiantuotannon 
aiheuttamia päästöjä metaanin polttamisen kautta tuotetulla energialla. 

 

� Metaanin globaali lämmityspotentiaalikerroin (GWP, Global Warming Potential) on 21, mikä tarkoittaa, 
että yhden metaanitonnin vähentäminen vastaa 21 hiilidioksiditonnin suuruista päästövähennystä. Jos 
päästöjen vähennys koskisi myös typpioksiduulia (N2O), niin tämän kaasun massamääräiset päästöt 
muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi GWP-kertoimella 310.
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Taulukko 3. Rekisteröityjä jätesektorin CDM-hankkeita

Tilanne 10.5.2006 (suluissa arvio hankkeen vuosittaisista päästövähennyksistä)

Kaatopaikkakaasun talteenotto ja soih-
tupoltto 

Kaatopaikkakaasun talteenotto ja 
energiakäyttö 

Argentiina (19 000 CER/a) 
Bolivia (83 000 CER/a)
Brasilia (670 000 CER/a)
Brasilia (665 000 CER/a)
Brasilia (213 000 CER/a)
Brasilia (771 000 CER/a)
Chile (90 000 CER/a)
Chile (85 000 CER/a)
Chile (160 000 CER/a)
Chile (400 000 CER/a)
Israel (93 000 CER/a)

Argentiina (589 000 CER/a)
Armenia (135 000 CER/a)
Bangladesh (80 000 CER/a)
Brasilia (70 000 CER/a)
Brasilia (231 000 CER/a)
Brasilia (1 071 000 CER/a)
Costa Rica (156 000 CER/a)
El Salvador (184 000 CER/a)
Kiina (287 000 CER/a)
Kiina (246 000 CER/a)

Lähde: http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html 



2�  Suomen ympäristö  20 | 2006

Taulukko 4. Jätesektorin CDM-hankkeiden hyväksyttyjä menetelmiä 

Tilanne 10.5.2006

Hyväksytyt menetelmät (10 kpl)

 
AM0002 Greenhouse gas emission reductions through landfill gas capture and flaring where 
the baseline is established by a public concession contract
 
AM0003 Simplified financial analysis for landfill gas capture projects
 
AM0006 GHG emission reductions from manure management systems 
 
AM0010 Landfill gas capture and electricity generation projects where landfill gas capture 
is not mandated by law
 
AM0011 Landfill gas recovery with electricity generation and no capture or destruction 
of methane in the baseline scenario
 
AM0012 Biomethanation of municipal solid waste in India, using compliance with MSW rules
 
AM0013 Forced methane extraction from organic waste-water treatment plants for grid-
connected electricity supply
 
AM0016 Greenhouse gas mitigation from improved animal waste management systems 
in confined animal feeding operations - Version 2
 
AM0022 Avoided Wastewater and On-site Energy Use Emissions in the Industrial Sector - 
Version 2
 
AM0025 Avoided emissions from organic waste composting at landfill sites - Version 2

Hyväksytty yleistetty menetelmä (1 kpl)

 
ACM0001 Consolidated methodology for landfill gas project activities

Pienten CDM-hankkeiden yksinkertaistetut menetelmät (6 kpl)

 
AMS-III.D Methane recovery
 
AMS-III.E Avoidance of methane production from biomass decay through controlled 
combustion
 
AMS-III.F Avoidance of methane production from biomass decay through composting
 
AMS-III.G Landfill methane recovery
 
AMS-III.H Methane recovery in wastewater treatment
 
AMS-III.I Avoidance of methane production in wastewater treatment through replacement 
of anaerobic lagoons by aerobic systems

Lähde: http://cdm.unfccc.int/methodologies

Valtaosa valmisteilla olevista jätesektorin CDM-hankkeista koskee kaatopaikkakaa-
sujen talteenottoa. Rekisteröityjä jätesektorin CDM-hankkeita oli toukokuussa 2006 
21 kappaletta, kaikki kaatopaikkahankkeita (ks. taulukko 3). � Yksittäiset menetelmät 
on räätälöity menetelmän laatineita hankkeita varten, joten niitä voidaan soveltaa 
vain rajoitetusti muihin hankkeisiin. Yksittäisten menetelmien pohjalta laaditaan 
laajemmin sovellettavia, yleistettyjä menetelmiä (consolidated methodologies). Tou-
kokuuhun 2006 mennessä CDM:n hallintoneuvosto on hyväksynyt kymmenen nor-
maalikokoisiin hankkeisiin ja kuusi pieniin hankkeisiin sovellettavaa jätesektorin me-
netelmää, sekä yhden kaatopaikkakaasujen talteenottoa ja hyödyntämistä koskevan 
yleistetyn menetelmän (ks. taulukko �). Pienten CDM-hankkeiden yksinkertaistetut 
menettelytavat sisältävät esimerkiksi kaatopaikan metaanin talteenottoa sekä metaa-
nipäästöjen välttämiseen tai vähentämiseen tähtäävää hallittua maatuvan biomassan 
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polttamista tai kompostointia koskevat menetelmät sekä energiantuotantoa koskevat 
menetelmät. 

3.3.2  
Kaatopaikkatoimet

Kaatopaikkatoimet käsittävät kaatopaikkakaasujen talteenoton sekä niiden soihtu-
polton ja/tai hyödyntämisen energiana. Lähes kaikki valmisteilla olevat jätesektorin 
CDM-hankkeet koskevat kaatopaikkatoimia. Viisi normaalikokoisia kaatopaikka-
hankkeita koskevaa menetelmää on toistaiseksi hyväksytty, ja näiden menetelmien 
pohjalta on laadittu yleistetty menetelmä (ACM0001). Lisäksi pienille kaatopaik-
kahankkeille on laadittu oma, yksinkertaistettu menetelmä koskien kaatopaikan 
metaanin talteenottoa. Yleistettyä menetelmää voidaan soveltaa hankkeisiin, joissa 
perusurana on kaatopaikkakaasun osittainen tai täydellinen vapautuminen ilma-
kehään ja joiden toimenpiteinä ovat joko (a) talteenotetun kaasun soihtupoltto, (b) 
talteenotetun kaasun käyttäminen energiantuotantoon ilman, että energiantuotannon 
aikaansaamia päästövähennyksiä haetaan, tai (c) talteenotetun kaasun käyttäminen 
energiantuotantoon siten, että energiantuotannon aikaansaamia päästövähennyksiä 
haetaan energiatarpeen vähentämisestä muualla. Energiantuotannon osalta on sovel-
lettava sitä koskevia hyväksyttyjä menetelmiä, esimerkiksi yleistettyä menetelmää 
koskien uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa, sähkönjakeluverkkoon kytkettyä 
sähköntuotantoa (ACM0002). Jos hanke tuottaa alle 1� MW sähköä ja/tai syrjäyttää 
alle 1� GWh lämmöntuotantoa, voidaan soveltaa pienille CDM-hankkeille tarkoitet-
tuja, yksinkertaistettuja menetelmiä.

Kaatopaikkakaasujen soihtupoltto ei aiheuta nettopäästöjä, joten kaatopaikka-
hankkeiden päästövähennysten määrittely on hiukan kaatopaikkakaasun energia-
käyttöhankkeita suoraviivaisempaa. Soihtupolttohankkeiden päästövähennykset 
lasketaan vähentämällä hankkeen puitteissa tuhotun eli poltetun metaanin määrästä 
perusurassa mahdollisesti tuhotun metaanin määrä ja kertomalla erotus metaanin 
GWP-kertoimella eli 21:llä. Jos perusurassa kaikki metaani vapautuu ilmakehään, 
hankkeen päästövähennykset lasketaan suoraan määrittelemällä hankkeen puitteissa 
poltetun metaanin määrä. Päästövähennysten laskemista varten on selvitettävä muun 
muassa metaanin pitoisuus kaatopaikkakaasussa ja soihtupolton tehokkuus metaanin 
tuhoamisen osalta. Mikäli talteenotettu kaasu hyödynnetään energiana ja energian-
tuotannon aikaansaamat päästövähennykset halutaan lukea hyväksi, on määriteltävä 
myös perusuran energiantuotannon ominaispäästöt. Hankkeen energiantuotannon 
aikaansaamat päästövähennykset lasketaan kertomalla syrjäytetyn energiantuotan-
non ominaispäästöt hankkeen tuottaman energian määrällä. 

Hankkeen tuottamien päästövähennysten laskeminen edellyttää hyväksytyn 
seurantamenetelmän mukaisen seurantasuunnitelman laatimista ja toimeenpanoa. 
Yleistetyn menetelmän mukainen seurantasuunnitelma on esitetty kuvassa 7. Kaa-
topaikkakaasujen talteenoton aikaansaamien päästövähennysten määrittelyä varten 
on seurattava muun muassa metaanin osuutta kaatopaikkakaasussa, lämpötilaa, 
painetta ja kaasun virtausta, sekä soihtupolton osalta myös polton tehokkuutta.

Kaikki toukokuuhun 2006 mennessä rekisteröidyt jätesektorin hankkeet koske-
vat kaatopaikkatoimia. Ensimmäiset kaatopaikkahankkeen tuottamat sertifioidut 
päästövähennykset (CER:it) myönnettiin joulukuussa 200� Brasiliassa sijaitsevan 
Salvador da Bahian kaatopaikan kaasujen talteenottoa ja soihtupolttoa koskevalle 
hankkeelle. Maalis- ja joulukuun 200� väliseltä ajalta hankkeelle myönnettiin noin �6 
000 CER:iä, mikä on alle kymmenesosa hankeasiakirjan ennakoimista vuosittaisista 
päästövähennyksistä. Todentajana toiminut DOE löysi puutteita muun muassa seu-
rantamenetelmien soveltamisessa sekä seurantatietojen säilyttämisessä. 

� Luku ei sisällä jätevesiä eikä maatalousjätteitä koskevia hankkeita.
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Kuva 7. Kaatopaikkakaasujen talteenottohankkeen seurantasuunnitelma.
Kaatopaikkakaasujen talteenottoa koskevassa hankkeessa on seurattava talteenotetun kaatopaik-
kakaasun metaanipitoisuutta, lämpötilaa, painetta ja kaasun virtausta sekä soihtupolton tapaukses-
sa polton tehokkuutta. Kuva koskee vain hankkeen kaatopaikkakomponentin aikaansaamien pääs-
tövähennysten laskennan edellyttämää seurantaa; talteenotetun kaasun hyödyntäminen energiana 
edellyttää lisäseurantaa. (EB 2005, s. 6.)

3.3.3  
Jätteen biofraktion käsittely

Jätteen biofraktiota voi käsitellä joko anaerobisesti (mädätys) tai aerobisesti (kom-
postointi). Anaerobisessa käsittelyssä biofraktiosta tuotetaan metaanikaasua, joka 
otetaan talteen ja joko soihdutetaan tai hyödynnetään energiana. Kompostoinnissa 
biofraktio hajoaa aerobisissa olosuhteissa, jolloin muodostuu hiilidioksidia. Tätä ei 
lasketa päästöksi, koska se aiheutuu uusiutuvasta energiavarasta.

Hankkeiden tuottamia päästövähennyksiä arvioitaessa on määriteltävä biofraktion 
käsittely ja sijoitus perusurassa. Mikäli biofraktio sijoitettaisiin perusurassa käsitte-
lemättömänä kaatopaikalle, olisi perusurana metaanin muodostuminen ja osittainen 
tai täydellinen vapautuminen ilmakehään. Anaerobinen käsittely vähentäisi tällöin 
päästöjä metaanipäästöjen talteenoton kautta ja aerobinen käsittely puolestaan me-
taanipäästöjen välttämisen ansiosta. Molemmat menetelmät vähentävät päästöjä 
perusuraan nähden. Jos anaerobisen käsittelyn yhteydessä talteenotettu metaani 
hyödynnettäisiin edelleen energiana, vähentäisi hanke päästöjä myös syrjäytetyn 
energiantuotannon verran. Talteenotetun metaanin polttamisesta ei aiheudu netto-
päästöjä. Sen sijaan on pidettävä huolta, ettei metaania karkaa esimerkiksi mahdol-
listen prosessivuotojen seurauksena. Prosessista mahdollisesti karkaava metaani on 
huomioitava päästövähennyksiä laskettaessa.

Toukokuuhun 2006 mennessä CDM:n hallintoneuvosto on hyväksynyt pieniko-
koisille CDM-hankkeille menetelmän koskien hajoavan biomassan metaanipäästöjen 
välttämistä kompostoinnin avulla (AMS-III.F). Lisäksi hyväksyttyjen menetelmien 
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joukossa on yksi kiinteän yhdyskuntajätteen anaerobista käsittelyä koskeva mene-
telmä. Tämä menetelmä on laadittu Intiassa suunnitteilla olevaa jätteenkäsittelylai-
tosta varten, eikä sitä voi suoraan soveltaa muihin anaerobista käsittelyä käyttäviin 
hankkeisiin etenkään perusuran osalta. Hanke vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
käsittelemällä kiinteää yhdyskuntajätettä anaerobisesti, jolloin jätteen orgaanisen 
osuuden hajotessa muodostuu metaania. Hankkeen puitteissa metaani otetaan talteen 
ja hyödynnetään energiana, kun taas perusurassa osa jätteen orgaanisesta fraktiosta 
olisi hajonnut anaerobisesti ja aiheuttanut metaanipäästöjä.  

3.3.4  
Jätteiden energiakäyttö

Tyypillisiä jätteiden energiakäyttöhankkeita ovat massapoltto- ja rinnakkaispolttolai-
tokset. Edellisessä laitoksessa poltetaan ainoastaan jätettä, kun taas jälkimmäisessä 
jätettä poltetaan rinnakkain muiden polttoaineiden kanssa. Jätteiden energiakäyttö 
voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kahdella tapaa: vähentämällä kaatopaikal-
le päätyvän biomassan määrää ja siten kaatopaikkakaasujen muodostumista sekä 
tuottamalla energiaa perusuraa alhaisemmilla päästöillä. Jätteenpoltosta aiheutuu 
kasvihuonekaasujen päästöjä ainoastaan fossiilisen fraktion (esimerkiksi muovin) 
osalta – biofraktion polttaminen ei aiheuta nettohiilidioksidipäästöjä. Jätteiden ener-
giakäyttöhankkeiden osalta onkin tärkeää seurata polttoaineena käytettävän jätteen 
koostumusta.

Kesällä 200� oli valmisteilla yksi kiinteiden yhdyskuntajätteiden polttoa koskeva 
hanke Brasiliassa, jonka tuottama energia hyödynnetään hankkeen omaan käyttöön. 
Hanke on pieni CDM-hanke, joka soveltaa yksinkertaistettua menetelmää (AMS-III.
E) koskien metaanipäästöjen vähentämistä orgaanisen materiaalin hallitulla poltolla. 
Hanke vähentää kaatopaikalle päätyvän kiinteän yhdyskuntajätteen määrää ja vastaa-
vasti kaatopaikkakaasujen muodostumista. Perusurana on yhdyskuntajätteen pääty-
minen kaatopaikalle ja metaanin muodostuminen, sillä isäntämaa Brasilia ei velvoita 
kaatopaikkakaasujen talteenottoa ja tuhoamista. Yhdyskuntajätteen metaanipäästöt 
perusurassa lasketaan hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n laskentamenetel-
mällä, jonka avulla määritetään yhdyskuntajätteen tuottaman metaanin määrä. Tätä 
varten on laskettava muun muassa orgaanisen fraktion osuus yhdyskuntajätteestä. 
Vaikka hanke tuottaa jätteenpoltolla energiaa omaan käyttöönsä, energiantuotannosta 
ei haeta päästövähennyksiä. Hankkeen kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat 
jätteen fossiilisen fraktion eli muovin ja kumin sekä nestekaasun polttamisesta, huo-
mioidaan hankkeen päästövähennyksiä laskettaessa. Hanke validoitiin elokuussa 
200�, mutta hankkeen rekisteröinti puuttui vielä toukokuussa 2006. 
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�   Yhteistoteutus (JI)

4.1  
JI:n hallinto ja toimijat

4.1.1  
JI:n ohjauskomitea

Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksen alainen JI:n ohjauskomitea (JISC, Joint 
Implementation Supervisory Committee) perustettiin osapuolten ensimmäisessä 
kokouksessa vuoden 200� lopussa. JI:n ohjauskomitea on CDM:n hallintoneuvostoa 
vastaava elin, jonka tehtävänä on valvoa JI:n toimintaa ja kehittää menettelytapoja. 
Ohjauskomitea kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa 2006.

4.1.2  
Itsenäiset toimijat

JI:n ohjauskomitean akkreditoimat ja osapuolten kokouksen hyväksymät itsenäiset 
toimijat (AIE, Accredited Independent Entity) suorittavat JI-hankkeiden sekä niiden 
tuottamien päästövähennysten todentamisen ns. toisen raiteen tapauksessa. Touko-
kuussa 2006 ei vielä ollut akkreditoituja itsenäisiä toimijoita, mutta Kioton pöytäkirjan 
osapuolten ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että CDM:n hallintoneuvoston 
akkreditoimat toiminnalliset yksiköt (DOE:t) voivat toimia JI-hankkeiden alustavina 
todentajina, kunnes JI:n ohjauskomitean akkreditointi on mahdollista. Toiminnallis-
ten yksiköiden suorittamat todentamiset ovat kuitenkin lopullisia vasta, kun myös 
JI:n ohjauskomitean on akkreditoinut ne itsenäisiksi toimijoiksi.

4.1.3  
Kansalliset JI-viranomaiset

Marrakeshin sopimusten mukaan JI-hanketoimintaan osallistuvien osapuolten on ni-
mettävä toimivaltainen kansallinen JI-viranomainen (Designated Focal Point), joiden 
vastuulla on JI-hankkeiden hyväksyminen sekä hankkeisiin osalllistuvien julkisten ja 
yksityisten oimijoiden valtuuttaminen. Lisäksi osapuolten on laadittava kansalliset 
ohjeet ja menettelytavat JI- hankkeiden hyväksymiseksi.

4.2  
JI:n hankesykli
JI-hankkeille on määritelty kaksi vaihtoehtoista todentamismenettelyä (kuva 8). Isän-
tämaan täyttäessä tiukemmat osallistumisehdot se voi todentaa hankkeen ja sen tuot-
tamat päästövähennykset omien menettelytapojensa mukaisesti (ns. ensimmäinen 
raide). Mikäli JI-hankkeen isäntämaalta puuttuu kansallinen järjestelmä ja/tai sen 
raportointi on puutteellista, hanke noudattaa raskaampaa, ns. toisen raiteen toden-
tamismenettelyä, jossa akkreditoitu itsenäinen toimija (AIE) todentaa hankkeen ja 
sen päästövähennykset JI:n ohjauskomitean alaisuudessa. 
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JI:n toisen raiteen todentamismenettely muistuttaa CDM-hankesykliä, tosin JI-
hankkeita ei tarvinne rekisteröidä tai niiden tuottamia päästövähennyksiä sertifioida. 
Toista raidetta koskevat menettelytavat tarkentunevat vuoden 2006 aikana, kun JI:
n ohjauskomitea aloittaa toimintansa. Kioton pöytäkirjan osapuolten ensimmäinen 
kokous päätti, että CDM EB:n akkreditoimat toiminnalliset yksiköt, DOE:t, voivat 
toimia JI-hankkeiden väliaikaisina, alustavina todentajina, mutta todentaminen on 
lopullinen vasta, kun myös JI:n ohjauskomitea on akkreditoinut toimijan. Osapuoli-
kokous päätti myös, että JI-hankkeissa voi toistaiseksi käyttää soveltuvin osin CDM:n 
hallintoneuvoston hyväksymiä menetelmiä – myös pienten hankkeiden osalta – sekä 
CDM-hankkeiden malli-PDD:tä. JI:n ohjauskomitea julkaisi ensimmäisessä kokouk-
sessaan helmikuussa 2006 luonnoksen JI-hankkeiden malli-PDD:stä.  

JI:n menettelytapojen kehittymistä voi seurata JI:n kotisivuilta (http://ji.unfccc.
int).

 

Kuva 8. JI:n ensimmäinen ja toinen raide.
JI-hankkeet seuraavat kevyempää, ensimmäisen raiteen mukaista menettelyä, mikäli isäntämaa 
täyttää kaikki osallistumisehdot. Mikäli isäntämaalta puuttuu kansallinen rekisteri ja/tai sen pääs-
töraportointi on puutteellista, JI-hanke seuraa raskaampaa toisen raiteen menettelyä, jossa JI:n 
ohjauskomitean akkreditoima toiminnallinen yksikkö (AIE) suorittaa hankkeen ja sen tuottamien 
päästövähennysten todentamisen.  
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4.3  
JI ja Euroopan unioni 

4.3.1  
EU:n lainsäädännön merkitys JI-potentiaaliin

EU:n uusissa jäsenmaissa EU-säädösten voimaantulo vaikuttaa perusuraan ja ka-
ventaa näin uusien jäsenmaiden – ja pidemmällä aikavälillä myös hakijamaiden 
– JI-potentiaalia (ks. kuva 9). EU-jäsenyyden mukanaan tuomat kiristyvät ympä-
ristöstandardit tulevat jäsenyyden myötä osaksi perusuraa ja niinpä potentiaalisia 
JI-hankkeita ovat sellaiset toimet, jotka joko aikaistavat EU-vaatimusten täyttymistä 
ja/tai vähentävät päästöjä lainsäädännön velvoittamaa tasoa enemmän. 

EU-maiden isännöimien JI- tai CDM-hankkeiden6 osalta on siis huomioitava EU-
säädösten vaikutus hankkeen perusuraan. Sitovien määrällisten velvoitteiden vaiku-
tusten arvioiminen on suoraviivaisempaa kuin tavoitekehyksiä asettavien säädösten 
merkityksen arviointi. Esimerkiksi kaatopaikkadirektiivi (Euroopan Neuvoston di-
rektiivi 1999/31/EY kaatopaikoista 26.�.1999) sisältää selkeät määrälliset rajoitukset 
kaatopaikalle päätyvän jätteen biofraktion osuudesta kun taas ns. RES-E-direktiivi 
(Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2001/77/EY sähköntuotannon edis-
tämisestä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön sisämarkkinoilla, 27.9.2001) 
edellyttää jäsenmaita nostamaan uusiutuvasta energiasta tuotetun sähkön osuutta.

4.3.2  
EU:n päästökauppa ja JI-hankkeet

EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS) piiriin kuuluvat yli 20 MW:n energiatuo-
tantolaitokset (lukuun ottamatta ongelma- ja yhdyskuntajätteen polttolaitoksia) sekä 
muita teollisuuslaitoksia, joille asetetaan hiilidioksidipäästöjä koskeva katto ja jaetaan 
kattoa vastaava määrä päästöoikeuksia (EUA). Päästöoikeuksilla voi käydä kauppaa 
EU:n päästökaupan puitteissa. Ns. linkkidirektiivi kytkee myös Kioton hankemeka-
nismit mukaan EU:n päästökauppaan sallimalla tietyin rajoituksin niiden tuottamien 
päästövähennysten (ERU, CER) käyttämisen EUA:n sijasta. (Ollikka 200�.)

EU-maissa toteutetut JI- ja CDM-hankkeet voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa 
EU:n päästökauppalaitosten päästöihin. Nämä vaikutukset tulee ottaa huomioon, 
jotta ns. kaksoislaskenta eli saman päästövähennyksen hyödyntäminen kahdesti 
vältetään. Suorista vaikutuksista on kyse silloin, kun JI-hanke toteutetaan EU:n pääs-
tökaupan piirissä olevassa laitoksessa. JI-hankkeet, jotka toteutetaan EU:n päästökau-
pan ulkopuolella, voivat epäsuorasti vaikuttaa päästökauppalaitosten päästöihin. 
Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä lisäävät hankkeet, 
jotka sähkönjakeluverkon kautta vähentävät päästökauppalaitosten sähköntuotantoa 
ja sitä kautta laitosten päästöjä. Linkkidirektiivin mukaan JI- ja CDM-hankkeille, joilla 
on suoria tai välillisiä vaikutuksia EU:n päästökauppalaitosten päästöihin, voidaan 
myöntää päästövähennysyksiköitä (ERU) tai seritifioituja päästövähennyksiä (CER) 
vuoden 2012 loppuun asti, mikäli vastaava määrä päästöoikeuksia mitätöidään joko 
laitoksen tililtä (laitokseen suoraan vaikuttavat hankkeet) tai isäntämaan kansallisesta 
rekisteristä (välillisesti vaikuttavat hankkeet). (Ollikka 200�.)

6 EU:n jäsenmaista Malta ja Kypros ovat mahdollisia CDM-hankkeiden isäntämaita.
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Kuva 9. EU-säännösten vaikutus perusuraan ja JI-hankkeen päästövähennyksiin.
EU:n jäsenmaissa EU:n kiristyvät ympäristösäännökset kaventavat JI-hankepotentiaalia laskemalla 
perusuran päästöjen tasoa. Tiukempien säädösten astuessa voimaan säädösten aikaansaamat pääs-
tövähennykset siirtyvät osaksi normaalikehitystä eivätkä ne tällöin ole lisäisiä eli JI-kelpoisia. JI-
hankkeet voivat tuottaa päästövähennyksiä vain niiltä osin, kuin ne aikaistavat säädösten mukaisten 
päästövähennysten toteutumista ja/tai vähentävät päästöjä alle säädösten edellyttämän tason.  

4.4  
Jätteenkäsittelykonseptit ja JI
Tässä luvussa tarkastelemme lähinnä EU:n vaikutuksia jäsenmaiden isännöimiin 
jätesektorin JI-hankkeisiin. EU:n ulkopuolisissa JI-isäntämaissa JI-hankkeiden to-
teuttaminen seuraa toistaiseksi CDM:n hallintoneuvoston laatimia toimintatapoja ja 
menetelmiä (ks. luku 3.3). Toisen raiteen JI-hankkeiden menettelytavat tarkentuvat 
vuoden 2006 kuluessa, ja ensimmäisen raiteen JI-hankkeet ovat mahdollisia isäntä-
maiden JI-ohjeistojen valmistuttua ja osallistumisehtojen täytyttyä, mikä kestänee 
jonkin aikaa.

EU:n jäsenmaiden isännöimien jätesektorin hankkeiden JI-potentiaaliin vaikuttaa 
erityisesti kaatopaikkadirektiivi, joka rajoittaa asteittain kaatopaikalle toimitettavan 
jätteen biofraktion osuutta ja velvoittaa keräämään ja käsittelemään kaatopaikka-
kaasun suljetuilta kaatopaikoilta, joille on sijoitettu biohajoavaa jätettä. Kaatopaik-
kadirektiivin mukaan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää tulee vähentää 7� pro-
senttiin vuoteen 2006 mennessä, �0 prosenttiin vuoteen 2009 mennessä ja 3� prosent-
tiin vuoteen 2016 mennessä. Muutkin direktiivit, kuten uusiutuvia energiamuotoja 
koskeva direktiivi (ns. RES-E-direktiivi, ks. luku �.3.1), jätteenpolttodirektiivi (Eu-
roopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2000/76/EY jätteenpoltosta �.12.2000) 
sekä LCP-direktiivi (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2001/80/EY 
tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan johtuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittami-
sesta 23.10.2001), vaikuttavat periaatteessa jätesektorin JI-hankkeisiin ja jätesektorin 
kasvihuonekaasupäästöihin.

Taulukossa � on esitetty EU:n uusille ja tuleville jäsenmaille hyväksytyt poikkea-
vat kaatopaikkadirektiivin ja LCP-direktiivin voimaantuloajat (Farmer et al. 2003). 
Kaatopaikkadirektiivin voimaansaattamisesta on annettu vain harvoja poikkeuksia. 
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Kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan vaikuttavia siirtymäaikoja on hyväksytty aino-
astaan Puolan olemassa oleville kaatopaikoille vuoden 2012 loppuun ja Romaniassa 
yhdyskuntajätteen sijoitukseen vuoden 2017 loppuun. Puolan siirtymäaika hidas-
taa vanhojen kaatopaikkojen sulkemista ja kaatopaikkakaasun keräilylaitteistojen 
käyttöönottoa. Romaniassa siirtymäkausi koskenee myös biohajoavan jätteen kaa-
topaikkasijoituksen vähentämistavoitteita. Muilta osin direktiivit astuivat voimaan 
jäsenyyden alkaessa.

Taulukko 5. EU:n uusille jäsenmaille annetut poikkeukset kaatopaikkadirektiivin ja LCP-direktii-
vin voimaantulosta.

Maa Kaatopaikkadirektiivi 
(1999/31)

LCP-direktiivi 
(2001/80)

Kypros - Poikkeukselliset päästö-
rajat kahdelle laitokselle

Tsekki - 31.12.2007

Viro 31.12.2009, koskee vain 
palavan kiven kaatopaikkoja

31.12.2015

Unkari - 31.12.2004

Latvia 31.12.2004 -

Liettua - 31.12.2015

Malta - 31.12.2005

Puola 31.12.2012, koskee olemas-
sa olevia kaatopaikkoja, 
vuosittaiset välitavoitteet

31.12.2017
- laitoskohtaisia poikke-
uksia vuoden 2010, 2015 
tai 2017 loppuun

Slovakia - 31.12.2007

Slovenia - -

Bulgaria Siirtymäaika vain neste-
mäisten jätteiden sijoituk-
selle

31.12.2014
- laitoskohtaisia siirty-
mäaikoja vuoden 2008 
– 2014 loppuun

Romania 31.12.2017 yhdyskuntajäte, 
välitavoitteita

31.12.2013 
- laitoskohtaisia siirty-
mäaikoja vuoden 2008 
– 2013 loppuun

Jätesektori kuuluu suoraan EU ETS:n piiriin ainoastaan rinnakkaispolttolaitosten 
osalta. Välillisesti jätesektorin hankkeet vaikuttavat EU:n päästökauppalaitosten 
päästöihin tapauksissa, joissa jätteitä tai talteenotettua metaania hyödynnetään ener-
giana. Anaerobisesti jätteestä syntyvä metaani lukeutuu uusiutuviin polttoaineisiin, 
joten hankkeet, jotka lisäävät sen energiakäyttöä, vähentävät välillisesti fossiilisilla 
polttoaineilla tuotetun energian määrää ja siten myös niistä aiheutuvia hiilidioksidi-
päästöjä. Näissä tapauksissa JI-hankkeelle myönnettyjä ERU:ja vastaava määrä EU:
n päästöoikeuksia on mitätöitävä (ks. luku �.3.2).

4.4.1  
Kaatopaikkatoimet

Kaatopaikkadirektiivi rajoittaa asteittain biofraktion osuutta kaatopaikalle menevässä 
jätteessä ja siten laskee kaatopaikkahankkeiden perusuraa sekä kaventaa kaatopaik-
katoimien JI-potentiaalia EU:n jäsenmaissa. Talteenotetun metaanin energiakäytön 
mahdolliset välilliset vaikutukset EU:n päästökaupan piirissä olevien laitosten pääs-
töihin on myös huomioitava. 

On ilmeistä, että ainoastaan energiantuotantokomponenttiin liittyvät päästövähen-
nykset luovat kaksoislaskennan riskin, eli vain sen komponentin tuottamien ERU:jen 



33Suomen ympäristö  20 | 2006

suuruinen määrä EU:n päästöoikeuksia mitätöidään. Pelkän metaanin talteenoton ja 
soihduttamisen aikaansaamat päästövähennykset eivät vaikuta EU:n päästökaup-
paan suoraan eivätkä välillisesti, joten niiden osalta EU:n päästöoikeuksia ei tarvitse 
mitätöidä.

4.4.2  
Jätteen biofraktion käsittely

Jätteen biofraktion käsittelyllä voidaan periaatteessa vähentää päästöjä kuten CDM:
kin tapauksessa (ks. luku 3.3.3). Luvussa �.�.1 esitetyt JI:tä koskevat rajoitukset kos-
kevat myös biofraktion käsittelyn tuottamia päästönvähennyksiä.

4.4.3  
Jätteiden energiakäyttö

Jätteiden energiakäyttö voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kahdella tapaa ku-
ten CDM:kin tapauksessa: vähentämällä kaatopaikalle päätyvän biomassan määrää 
ja siten kaatopaikkakaasujen muodostumista sekä tuottamalla energiaa perusuraa 
alhaisemmilla päästöillä. EU:n jäsenmaissa JI-hankepotentiaalia rajoittaa erityisesti 
EU:n päästökauppa.

Rinnakkaispolttolaitokset kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin, joten niissä toteu-
tetuille JI-hankkeille myönnettyjä ERU:ja vastaava määrä laitoksen päästöoikeuksis-
ta on mitätöitävä. Mahdollisuus toteuttaa JI-hankkeita päästökauppalaitoksissa on 
lähinnä varattu jo alkaneille hankkeille, eikä uusien JI-hankkeiden käynnistäminen 
päästökauppalaitoksissa liene kannattavaa. Vastaavanlaisen hankkeen voi toteuttaa 
yhtälailla ilman JI:tä, jolloin laitos voisi myydä hankkeen tuottamat ylimääräiset pääs-
tövähennykset suoraan EU:n päästökaupan puitteissa EUA:ina. Potentiaalisimmat 
rinnakkaispolttolaitosten JI-hankkeet sijaitsevatkin EU:n ulkopuolisissa teollisuus- ja 
siirtymätalousmaissa.

Massapolttolaitokset eivät sen sijaan kuulu EU:n päästökaupan piiriin, mutta vai-
kuttavat välillisesti päästökauppalaitoksiin tuottamalla energiaa osin uusiutuvista 
energialähteistä. Niinpä EU-maissa toteutettaville massapolttolaitosten JI-hankkeille 
myönnettyjä ERU:ja vastaava määrä päästöoikeuksia on mitätöitävä isäntämaan 
kansallisesta rekisteristä. 
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� Case-tarkastelut

Näiden case-tarkastelujen tarkoituksena on tutustuttaa lukija hankemekanismien 
perusperiaatteisiin ja käsitteisiin tyyliteltyjen jätesektorin esimerkkien avulla. Käy-
tännön hankkeiden kehittely vaatii aina tarkemman tapauskohtaisen selvityksen, ja 
kunkin hankkeen yksityiskohdat riippuvat paikallisista olosuhteista ja käytetystä 
teknologiasta.  

5.1  
Kaatopaikkatoimet
Tyypillisessä kaatopaikkatoimia koskevassa hankkeessa kaatopaikalla muodostuva 
kaatopaikkakaasu otetaan talteen ja soihdutetaan ja/tai hyödynnetään sähköntuo-
tannon polttoaineena. Hanke voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kahdella tapaa; 
ensinnäkin vähentämällä kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrää 
(polttamalla muutoin ilmakehään vapautuva metaani), ja toisekseen syrjäyttämällä 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa tapauksessa, jossa talteen-
otettu kaasu hyödynnetään energiana. Lähemmän tarkastelun kohteena on kuvitteel-
linen kaatopaikkahanke kehitysmaassa. Kuvassa 10 on esitetty perusuran ja hankkeen 
keskeiset piirteet.

5.1.1  
Hankkeen perusura

Talteenotetun kaatopaikkakaasun soihtupoltto ja/tai hyödyntäminen energiantuo-
tannossa ovat kustannustehokkaita tapoja tuottaa Kioton pöytäkirjan vaatimukset 
täyttäviä päästövähennyksiä maissa, joiden lainsäädäntö ei edellytä kaatopaikkakaa-
sujen talteenottoa lähivuosina. Tällöin hankkeen perusurana on kaatopaikkakaasujen 
vapautuminen ilmakehään ja sähköntuotannon tyypilliset kasvihuonepäästöt. Tämä 
on todennäköisin perusuravaihtoehto monissa kehitysmaissa, joissa ei ole suunni-
telmia säätää kaatopaikkakaasujen keräilyä edellyttävää lakia. Lakien säätäminen 
ja voimaan saattaminen on hidasta siinäkin tapauksessa, että kaatopaikkakaasun 
talteenottoa vaativan lain säätämisestä myöhemmin päätettäisiin. EU:n nykyisissä 
jäsenmaissa jätelainsäädännön edellyttämä kaatopaikkakaasun talteenotto ja bio-
hajoavan jätteen vähennystavoitteet aiheuttavat sen, että hankkeilla saavutettavista 
päästövähennyksistä korkeintaan osa voitaisiin laskea sellaisiksi, joita ei olisi tapah-
tunut ilman hanketta. Tämä kaventaa merkittävästi kaatopaikkakaasujen talteenottoa 
koskevien JI-hankkeiden potentiaalia EU:n jäsenmaissa, ja siksi tässä esimerkkitapa-
uksessa käsitellään kaatopaikkahanketta CDM-isäntämaassa. 

Perusuran kasvihuonekaasupäästöjen määrittämistä varten on arvioitava muun 
muassa kaatopaikkakaasua muodostavan orgaanisen fraktion osuus kaatopaikal-
le sijoitettavasta jätteestä sekä kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus. Kaatopaikalta 
vapautuvat metaanipäästöt muunnetaan ekvivalentiksi hiilidioksidiksi kertomalla 
metaanipäästöt niiden GWP-kertoimella eli 21:llä. Mikäli CDM-hanke hyödyntää 
talteenotetun kaasun energiana, on perusuran päästöihin lisättävä myös vastaavan 
energiamäärän tuottamisen aiheuttamat päästöt ilman hanketta. Nämä saadaan ker-
tomalla perusuran energiantuotannon ominaispäästökerroin tuotetulla energiamää-
rällä.  
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Kuva 10. Kaatopaikkahanke, jossa perusurana on jätteen kaatopaikkasijoitus, kaatopaikkakaasujen 
vapautuminen ilmakehään ja energiantuotanto fossiilisilla polttoaineilla. 
Soihtupoltossa (2a) päästövähennykset muodostuvat polttamalla metaania, joka perusurassa 
vapautuisi ilmakehään. Mikäli talteenotettu kaatopaikkakaasu hyödynnetään energiaksi (2b), hanke 
vähentää päästöjä myös korvaamalla fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa x 
MWh:n verran. Hankkeen energiakomponentin päästövähennykset saadaan kertomalla kyseinen 
määrä tuotettua energiaa perusuran energiantuotannon ominaispäästökertoimella. Hankkeesta ei 
aiheudu kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.

5.1.2  
Hankkeen lisäisyys ja päästövähennykset

Kaatopaikkahankkeiden lisäisyyden osoittaminen on suoraviivaista maissa, joissa 
lainsäädäntö ei velvoita kaatopaikkakaasujen talteenottoa. Soihtupolttohankkeissa 
ainoa kaatopaikkakaasujen talteenoton tuottama hyöty hankkeen kehittäjälle on pääs-
tövähennysten myynnistä saatavat tulot, joita ilman hanketta ei kannattaisi toteuttaa. 
Talteenotetun kaasun hyödyntäminen energiana ei tyypillisesti myöskään ole talou-
dellisesti kannattavin – tai ylipäätään kannattava – tapa tuottaa energiaa, esimerkiksi 
energian alhaisen hinnan vuoksi. Niinpä myös talteenotetun kaatopaikkakaasun 
energiakäyttöä koskevat hankkeet ovat tyypillisesti lisäisiä. 

Soihdutushankkeet vähentävät päästöjä polttamalla metaania, joka perusurassa 
vapautuisi ilmakehään. Soihdutuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ei lasketa 
nettopäästöiksi, koska kaatopaikkakaasua muodostuu vain eloperäisistä jatteistä, ei 
fossiilisperäisistä. Soihdutushankkeiden aikaansaamien päästövähennysten laskenta 
ja seuranta on suoraviivaisempaa kuin energiantuotantoon liittyvien päästövähen-
nysten arvioiminen, koska edellisessä tapauksessa ei tarvitse määritellä perusuran 
energiantuotannon ominaispäästöjä. Molemmissa tapauksissa on määritettävä hank-
keessa kaatopaikalla  metaanin määrä eli seurattava talteenotetun kaasun metaa-
nipitoisuutta, virtausta, lämpötilaa ja painetta. Jos talteenotettu metaani poltetaan 
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soihduttamalla, päästövähennys on suoraan poltetun metaanin määrä. Talteenotetun 
kaasun hyödyntäminen energiana edellyttää myös perusuran energiantuotannon 
päästöjen laskemista. Hanke vähentää perusuran päästöjen verran kasvihuonekaa-
supäästöjä, koska metaanin tuhoamisesta ja talteenotetun kaasun avulla tuotetusta 
energiasta ei aiheudu nettopäästöjä. 

5.2  
Jätteen biofraktion käsittely
Jätteen biofraktio päätyy tyypillisesti joko yhdyskuntajätteen mukana kaatopaikalle 
tai – isäntämaan jätepolitiikasta riippuen – kompostointikäsittelyyn. Vaihtoehtoisesti 
biojätteestä voi biokaasutuslaitoksessa tuottaa anaerobisella käsittelyllä biokaasua. 
Kaasua voidaan käyttää sähkö- ja lämpöenergian tuottamiseen tai sen voi jalostaa 
liikennepolttoaineeksi. Kuivatetun mädätysjäännöksen voi puolestaan hyödyntää 
polttoaineena. Alla tarkastellaan hanketta, jossa biojätteestä anaerobisella prosessilla 
tuotettu kaasu kerätään talteen ja jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Hankkeen pääs-
tövähennykset perustuvat syrjäytettävien fossiilisten liikennepolttoaineiden käytös-
tä aiheutuvien päästöjen estämiseen. Kuva 11 havainnollistaa valitun perusuran ja 
hankkeen keskeisiä piirteitä. 

5.2.1  
Hankkeen perusura

Biokaasutushankkeen perusura on tässä esimerkissä erilliskerätyn ja laitosmaisesti 
käsitellyn biojätteen kompostointi. Biojätteen keräysaste nousee jatkuvasti ainakin 
EU:n alueella, missä kaatopaikkadirektiivi asettaa asteittain tiukentuvat rajoitteet 
kaatopaikalle sijoitettavan biojätteen osuudesta ja edellyttää biojätteen yhä laajempaa 
laitosmaista käsittelyä. 

Kompostointiprosessi kuluttaa energiaa ja kuiviketta ja se saattaa aiheuttaa hie-
man kasvihuonekaasupäästöjä, jotka tulee huomioida perusurapäästöjä laskettaessa. 
Näitä päästöjä ei kuitenkaan tässä esimerkissä oteta huomioon. Esimerkkimme sekä 
perusurassa että hankkeessa oletetaan, että biojäte lajitellaan syntypisteessä ja että sitä 
kuljetetaan yhtä pitkä matka käsittelyyn. Perusurassa päästöjä aiheuttaa ainoastaan 
fossiilisilla polttoaineisiin perustuva liikennepolttoaineiden käyttö, jota hankkeessa 
korvataan biokaasulla.

5.2.2  
Hankkeen lisäisyys ja päästövähennykset

Kuvitteellinen biokaasutushankkeemme on lisäinen, jos se ei normaaliolosuhteissa 
olisi taloudellisesti tai teknisesti houkuttelevin vaihtoehto eikä lainsäädäntö edellyt-
täisi sen toteuttamista. Biokaasutusprosessi ja siihen liittyvät mahdolliset lisäprosessit 
maksavat tyypillisesti saavutettavaan hyötyyn nähden enemmän kuin kompostoin-
tikäsittely, minkä perusteella biokaasuhanke olisi lisäinen. 

Hankkeen puitteissa biojäte käsitellään biokaasutuslaitoksessa, jossa jätteestä tuo-
tetaan biokaasua. Tyypillinen biokaasutusprosessi on nettotuottaja energian suhteen 
eikä se kuluta kuiviketta. Niinpä biokaasutushanke aiheuttaa tyypillisesti vähemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä kuin kompostointiprosessi. Näitä vaikutuksia ei kuiten-
kaan tarkastella tässä esimerkissä.  

Esimerkkihankkeessamme tuotettu biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi, 
joka syrjäyttää perusuran fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttöä ja sitä kautta 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Biokaasun poltosta ei aiheudu päästöjä, joten 
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hankkeen päästövähennykset ovat syrjäyttämiensä perusurapäästöjen suuruiset. 
Perusurapäästöt lasketaan määrittelemällä tyypillisten liikennepolttoaineiden omi-
naispäästökertoimet, joilla syrjäytetyn polttoaineen määrä kerrotaan. 

Liikennealan hankkeita koskevia menetelmiä ei toistaiseksi ole hyväksytty, mutta 
liikennesektorin päästövähennyksille annettaneen tulevaisuudessa yhä enemmän 
poliittista painoarvoa. 

	
Kuva 11. Biokaasutushanke, jossa talteenotettu kaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja jossa 
perusurana on fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttö.
Hanke vähentää päästöjä korvaamalla fossiilisten liikennepolttoaineiden käyttöä uusiutuvaan 
energiaan, eli biojätteeseen, perustuvan liikennepolttoaineen käytöllä. Hankkeen päästövähennyk-
set saadaan kertomalla syrjäytetyn liikennepolttoaineen määrä perusuran liikennepolttoaineiden 
ominaispäästökertoimella. 

5.3  
Jätteiden energiakäyttö 
Jätteiden energiakäyttöä koskevana esimerkkihankkeena on korkealaatuisen, synty-
pisteessä lajitellun kierrätyspolttoaineen (SRF, Solid Recovered Fuel) hyödyntäminen 
sähköntuotannossa. Tekniikkana voi olla pelkän SRF:n käyttö SRF-leijukerroskatti-
lassa, seospoltto leijukerroskattiloissa tai rinnakkaispoltto kaasutuksen kautta. Tässä 
esimerkissä keskitytään kaasutukseen perustuvaan konseptiin ja sen soveltamiseen 
JI- tai CDM-hankkeena. Esimerkkihankkeessamme jäteperäinen polttoaine kaasu-
tetaan ja tuotettu kaasu poltetaan olemassa olevassa kattilassa rinnakkaispolttona. 
Hanke voi vähentää päästöjä joko vähentämällä kasvihuonekaasujen muodostumista 
kaatopaikalla (perusura A) tai tuottamalla samasta jätemäärästä massapolttoa enem-
män sähköä (perusura B). Lisäksi hankkeen tuottama sähkö syrjäyttää fossiilisilla 
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polttoaineilla tuotettua sähköä (perusurat A ja B). Toisaalta hanke myös aiheuttaa 
kasvihuonekaasupäästöjä poltettavan jätteen fossiilisen fraktion osalta. Jätteen koos-
tumuksen vaihtelu tekee seurannasta suhteellisen vaativaa ja kallista.

5.3.1  
Hankkeen perusura

Jätteestä tuotetun kierrätyspolttoaineen kaasutusta ja sähköntuotantoa koskevan 
hankkeen perusurana on samaisen jätteen todennäköisin vaihtoehtoinen käsittely-
tapa sekä sähkön tuottaminen vaihtoehtoisilla menetelmillä, tyypillisesti fossiilisilla 
polttoaineilla. Normaalikehityksen mukainen käsittelytapa ja sähköntuotanto vaih-
televat maasta toiseen, ja eroja on etenkin EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten 
maiden välillä. Tarkastelun kohteena on kaksi vaihtoehtoista perusuraa: (A) jätteen 
toimitus kaatopaikalle ja sähkön tuottaminen fossiilisilla polttoaineilla; ja (B) kierrä-
tyspolttoaineen massapoltto ja sähkön tuottaminen osin massapolton yhteydessä ja 
osin fossiilisilla polttoaineilla. 

Perusura A on esitetty kuvassa 12, ja se on tyypillinen perusura monille CDM-
hankkeille sekä EU:n ulkopuolisissa I liitteen maissa toteutettaville JI-hankkeille. 
Oletuksena on, ettei hankkeen isäntämaan laki velvoita ottamaan kaatopaikkakaasuja 
talteen. Perusuran kaatopaikkasijoituksen päästöt riippuvat muun muassa anaero-
bisesti hajoavan biofraktion osuudesta jätteestä ja siitä aiheutuvien kaatopaikkakaa-
sujen määrästä sekä kaatopaikkakaasun metaanipitoisuudesta. Perusuran sähkön-
tuotannon päästöjen selvittämiseksi on tunnettava sähköntuotannon ominaispäästöt 
jakeluverkon alueella. Ominaispäästökerroin ilmaisee kasvihuonekaasujen päästöt 
ekvivalenttisina hiilidioksiditonneina tuotettua megawattituntia kohden, ja se vaih-
telee suuresti alueittain. Kuvan 12 tapauksessa perusuran sähköntuotannon päästöt 
saataisiin kertomalla jakeluverkon ominaispäästökertoimella hankkeen tuottaman 
sähkön määrä eli x MWh.

Perusura B, eli SRF:n sisältämän palavan ainesosan polttaminen massapolton yhte-
ydessä, on puolestaan todennäköinen perusuravaihtoehto monissa EU:n jäsenmaissa 
ja joiltain osin myös EU:n ulkopuolisissa I liitteen maissa. Kuva 13 havainnollistaa 
perusuraa B. Massapoltto ei kuulu EU:n päästökaupan piiriin, mutta esimerkkihank-
keeksi valittu rinnakkaispoltto kuuluu. Tämä saattaa vaarantaa hankkeen JI-potenti-
aalia EU:n nykyisissä jäsenmaissa, joissa rinnakkaispolttohankkeet voidaan toteuttaa 
suoraan päästökaupan puitteissa ilman JI:n edellyttämää hankesykliä. Massapoltto-
laitosten sähköntuotannon hyötysuhde on tyypillisesti noin 10 - 20 prosenttia.

5.3.2  
Hankkeen lisäisyys ja päästövähennykset

Kaasutusta koskeva hanke on lisäinen, mikäli se vähentää päästöjä suhteessa perus-
uran päästöihin eikä sitä normaalikehityksen puitteissa toteutettaisi. Kaasutushanke 
on tyypillisesti investointikustannuksillaan massapolttoa edullisempi vaihtoehto, 
joten hankkeen lisäisyyden osoittaminen ei ole aivan suoraviivaista ja se on perus-
teltava muilla kuin taloudellisilla argumenteilla. CDM:n hallintoneuvoston lisäi-
syysohjeiden mukaan taloudellisesti kilpailukykyinen hanke voi olla lisäinen, jos 
se esimerkiksi edustaa uutta, vallitsevasta käytännöstä poikkeavaa teknologiaa ja 
sen käyttöönotolle on esteitä perusuran puitteissa. Eräs vahva perustelu kaasutus-
hankkeen lisäisyydelle olisikin vallitseva käytäntö; massapolttoa on harjoitettu jo 
vuosikymmenten ajan kun taas kaasutusta ja uutta kaasunpuhdistusteknologiaa ei 
ole vielä demonstroitu täydessä mittakaavassa. Kaasutushankkeen päästövähennys-
potentiaali riippuu perusurasta sekä rinnakkaispolton hyötysuhteesta. Tyypillisesti 
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rinnakkaispolttolaitoksen sähköntuotannon hyötysuhde on �0 – �0 prosenttia, eli jopa 
nelinkertainen verrattuna massapolttoon. 

Perusurassa A jäte päätyisi kaatopaikalle maassa, jossa laki ei velvoita kaatopaik-
kakaasujen talteenottoa. Tällöin kaasutushanke vähentäisi päästöjä kahdella tapaa: 
ensinnäkin välttämällä kaatopaikkakaasujen muodostumista hyödynnettävän jätteen 
osalta ja toisekseen syrjäyttämällä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa sähköntuo-
tantoa. Toisaalta hankkeesta myös aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen 
tuottamat päästövähennykset saadaan vähentämällä perusuran päästöistä hankkeen 
omat päästöt. Perusuran päästöjen määrittelyä on käsitelty kohdassa �.1.1. Hankkeen 
omien päästöjen määrittämistä varten on seurattava hankkeen tuottaman sähkön 
määrää sekä polttoaineena käytetyn jätteen fossiilisen fraktion osuutta, ja laskettava 
fossiilisen fraktion polttamisesta aiheutuneet päästöt. Jäte-erien koostumuksen mää-
rittäminen edellyttää jatkuvaa seurantaa, mikä saattaa aiheuttaa suuriakin kuluja ja 
pahimmillaan jopa vaarantaa hankkeen kannattavuuden. Riittämätön seuranta voi 
puolestaan estää hankkeen tuottamien päästövähennysten todentamisen ja Kioton 
pöytäkirjan päästövähennyksiä koskevien vaatimusten täyttymisen. 

 
Kuva 12. Jätteen kaasutushanke, kun perusurana on jätteen sijoittaminen kaatopaikalle ja sähkön 
tuottaminen fossiilisilla polttoaineilla.
Kaasutushanke tuottaa päästövähennyksiä sekä vähentämällä kaatopaikalle joutuvan jätteen mää-
rää ja siitä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä että korvaamalla fossiilisiin polttoaineisiin perus-
tuvaa energiantuotantoa x MWh:n verran. Myös hankkeesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. 
Hankkeen energiakomponentin päästövähennykset saadaan kertomalla kyseinen määrä tuotettua 
energiaa perusuran energiantuotannon ominaispäästökertoimella. Hankkeen nettopäästövähen-
nykset saadaan vähentämällä hankkeen omat päästöt perusuran päästöistä. 

Perusurassa B jäte päätyisi massapolttoon, jonka yhteydessä sillä tuotettaisiin säh-
köä. Tällöin samaisen jätteen polttaminen rinnakkaispolttona tuottaisi massapolttoa 
enemmän sähköä rinnakkaispolton korkeamman hyötysuhteen ansiosta. Kuvassa 13 



�0  Suomen ympäristö  20 | 2006

massapoltto tuottaa x MWh annetulla määrällä jätettä, kun taas rinnakkaispoltto tuot-
taa samalla jätemäärällä x+y MWh sähköä. Oletetaan, että massa- ja rinnakkaispolton 
aiheuttamat päästöt ovat yhtä suuret, eli x MWh:n sähköntuotannon osalta perusuran 
ja hankkeen päästöt ovat yhtä suuret eikä päästövähennyksiä synny. Tällöin hanke 
tuottaa päästövähennyksiä vain niiltä osin kuin se syrjäyttää perusurassa fossiilisilla 
polttoaineilla tuotettua sähköä (y MWh). Päästövähennykset lasketaan kertomalla y 
MWh perusuran ominaispäästökertoimella, eli kertoimella, joka ilmaisee kasvihuo-
nekaasupäästöt megawattituntia kohden. Seurannasta ei välttämättä koituisi yhtä 
paljon kustannuksia kuin vaihtoehdossa A, koska hankkeen päästöt ja perusuran 
massapolton päästöt kumoaisivat toisensa. 

 

Kuva 13. Jätteen kaasutushanke, kun perusurana on jätteen massapoltto ja sähkön tuottaminen 
osin fossiilisilla polttoaineilla.
Hanke vähentää päästöjä tuottamalla massapolttoa tehokkaammin energiaa annetusta jätemää-
rästä. Hankkeen omat päästöt ovat perusuran massapolton päästön suuruiset, joten ne kumoavat 
toisensa. Hanke tuottaa päästövähennyksiä niiltä osin kuin se syrjäyttää fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvaa energiantuotantoa, eli y MWh:n verran. Hankkeen päästövähennykset saadaan kerto-
malla kyseinen määrä tuotettua energiaa perusuran energiantuotannon ominaispäästökertoimella.
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6   Yhteenveto

Kioton pöytäkirjan hankemekanismit, yhteistoteutus (JI) ja puhtaan kehityksen me-
kanismi (CDM), tarjoavat mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen ja kas-
vihuonekaasujen kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Nämä mekanismit tukevat 
ilmastonmuutosta hillitsevien teknologioiden ja toimenpiteiden kilpailukykyä salli-
malla niitä koskevien hankkeiden tuottamien lisäisten päästövähennysten myynnin. 
Näitä päästövähennyksiä voidaan hyödyntää sekä Kioton pöytäkirjan kansallisten 
velvoitteiden täyttämisessä että EU:n päästökaupan puitteissa. Hankemekanismit 
tarjoavat myös jätesektorin yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

JI- ja CDM-hankkeiden valmistelu ja toteutus edellyttävät kuitenkin perehtynei-
syyttä hankemekanismien sääntöihin ja menettelytapoihin. Hankkeiden on nouda-
tettava määrättyä hankesykliä, johon kuuluu muun muassa hankeasiakirjan laatimi-
nen hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti, hankkeen arviointi ja hyväksyminen, 
hankkeen toteutumisen seuranta sekä toteutuneiden päästövähennysten todentami-
nen säännöllisin väliajoin. Päästövähennysten siirtämisen ehtona on, että hankkeen 
osapuolet täyttävät osallistumisehdot. JI-hankkeet seuraavat joko kevyempää tai 
raskaampaa hankesykliä riippuen isäntämaan osallistumisehtojen täyttymisasteesta. 
Pienillä CDM-hankkeille on puolestaan määritelty normaalikokoisia CDM-hankkeita 
kevyemmät, valmiiksi hyväksytyt menettelytavat.

Jätehuoltosektorin yritykset voivat osallistua Kioton hankemekanismeihin myös 
yhteistyössä kansallisten tai yksityisten päästövähennysten osto-ohjelmien kanssa. 
Yrityksen rooli voisi rajoittua esimerkiksi laitteiden toimittamiseen, ja hankkeen val-
mistelu ja toteutus jäisivät muilta osin osto-ohjelman tai hankkeen muiden osapuolten 
harteille. Suomen kansallinen Kioton mekanismien osto-ohjelma ja sen käytännön 
toteutuksesta vastaava Finnder-ohjelma tarjoavat yrityksille erään kanavan CDM- ja 
JI-hankkeisiin osallistumiselle. 

Kioton pöytäkirjan voimaantulo helmikuussa 200� vähensi hankemekanismeihin 
liittyviä riskejä merkittävästi, mutta JI- ja CDM-hanketoimintaan liittyy edelleen epä-
varmuuksia, jotka on hyvä ottaa huomioon hankkeita kehitellessä. Yhteistoteutus eli 
JI on käynnistynyt virallisesti vasta hiljattain, Kioton pöytäkirjan astuttua voimaan, 
ja JI-hanketoimintaan liittyvät säännöt ja menettelytavat tarkentunevat vuoden 2006 
kuluessa. Puhtaan kehityksen mekanismi eli CDM sen sijaan käynnistettiin jo vuonna 
2001. CDM-hankkeista onkin jo kertynyt runsaasti kokemuksia, joiden pohjalta CDM:
n sääntöjä ja menettelytapoja kehitetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Kokemusten 
kertyessä ja sääntöjen tarkentuessa JI- ja CDM-hankkeiden kehittäminen helpottuu 
ja nopeutuu, ja hankekehittelyyn liittyvät transaktiokustannukset alenevat. JI- ja 
CDM-tyyppiset sekä muut kustannustehokkuutta edistävät markkinamekanismit 
ovat mitä luultavimmin keskeisessä roolissa myös Kioton pöytäkirjan ensimmäisen 
velvoitekauden jälkeisessä ilmastopolitiikassa.
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LYHENTEET

AA Assigned Amount, sallittu päästömäärä

AAU Assigned Amount Unit, sallittu päästömäärä-
yksikkö

AIE Accredited Independent Entity, akkreditoitu 
itsenäinen toimija

CDM EB CDM Executive Board CDM:n hallintoneu-
vosto

CDM Clean Development Mechanism, puhtaan 
kehityksen mekanismi

CER Certified Emission Reduction, sertifioitu pääs-
tövähennys

CH4 metaani

CO2 hiilidioksidi

COP/MOP Conference of Parties / Meeting of Parties, 
Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimiva ilmastosopimuksen osapuolten konfe-
renssi 

DNA Designated National Authority, toimivaltainen 
kansallinen CDM-viranomainen

DOE Designated Operational Entity, toiminnallinen 
yksikkö

EUA EU Allowance, EU:n päästöoikeus

ERU Emission Reduction Unit, päästövähennysyk-
sikkö

EU ETS EU:n päästökauppajärjestelmä

Finnder Finnish Drive for Emission Reductions Suo-
men, Kioton mekanismien osto-ohjelman 
käytännön toteuttamisesta vastaava ohjelma

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Hallitustenvälinen ilmastopaneeli

ITL International Transaction Log, kansainvälinen 
kirjausjärjestelmä

JI Joint Implementation, yhteistoteutus

JISC Joint Implementation Supervisory Committee, 
JI:n ohjauskomitea

MW megawatti

MWh megawattitunti

PDD Project Design Document, hankeasiakirja

SRF Solid Recovered Fuel, kierrätyspolttoaine

SSC-PDD pienten CDM-hankkeiden PDD-malli

t CO2-ekv. ekvivalenttinen hiilidioksiditonni

UNFCCC United Nations Framework Convention on 
Climate Change, ilmastonmuutosta koskeva 
YK:n puitesopimus
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Tämä raportti esittelee Kioton pöytäkirjan hankemekanismeja yleistajuisessa muodossa, 

keskittyen tarkastelemaan jätesektorin toimijoiden kannalta keskeisiä kysymyksiä. 

Kioton pöytäkirjan hankemekanismit eli yhteistoteutus (JI) ja puhtaan kehityksen mekanismi 

(CDM) tarjoavat mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseen ja kasvihuonekaasujen 

kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Nämä mekanismit tukevat ilmastonmuutosta 

hillitsevien teknologioiden ja toimenpiteiden kilpailukykyä sallimalla niitä koskevien hank-

keiden tuottamien lisäisten päästövähennysten myynnin. Näitä päästövähennyksiä voidaan 

hyödyntää sekä Kioton pöytäkirjan kansallisten velvoitteiden täyttämisessä että EU:n 

päästökaupan puitteissa. 

Hankemekanismit tarjoavat myös jätesektorin yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

JI- ja CDM-hankkeiden valmistelu ja toteutus edellyttävät perehtyneisyyttä hankemekanis-

mien sääntöihin ja menettelytapoihin, joiden keskeiset piirteet ja periaatteet esitellään tässä 

raportissa jätesektorin esimerkkien valossa. Toinen luku esittelee hankemekanismien 

osallistumisehdot sekä hankesyklien pääkohdat. Kolmas luku perehtyy CDM:n erikoispiir-

teisiin ja neljäs puolestaan JI:hin. Näissä luvuissa tarkastellaan myös jätesektorin hankkeita. 

Lopuksi esitellään kaatopaikkatoimia, jätteen biofraktion käsittelyä ja jätteiden 

energiakäyttöä koskevat case-tarkastelut. 

ISBN 952-11-2288-9 (PDF)

ISSN 1796-1637 (verkkoj.)

 S
U

O
M

E
N

 Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

    2
0

 | 2
0

0
6 Suomen ympäristökeskus

Kioton hankemekanismit ja 
jätehuoltosektori 
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