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ESIPUHE

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) viisi kuntaa – Kuhmoinen, Mynä-
mäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki – ovat lähteneet tavoittelemaan kunniahi-
moista päämäärää. HINKU-kunnat haluavat osoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen on mahdollista huomattavasti nopeammassa aikataulussa kuin mihin 
Suomi on sitoutunut. Samalla kunnat haluavat osoittaa, että tavoitteisiin sitoutumi-
nen ja pyrkiminen vahvistavat niiden tulevaisuuden talous- ja hyvinvointiperustaa. 
HINKU-hankkeen aikana on tunnistettu tarve uudenlaisesta ilmastomyönteisiä in-
vestointeja vauhdittavasta toimintamallista. Ideat konkretisoituivat lopulta ajatuk-
seen kartoittaa ja kehittää uudenlaista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
tähtäävää investointi- ja päästökompensaatiomallia. Asian selvittäminen tuli mah-
dolliseksi Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelman rahoituksen ansiosta.

Käsillä oleva raportti on esiselvitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
tähtäävästä investointi- ja päästökompensaatiomallista. Sen tekemisestä on vastannut 
kuusihenkinen työryhmä, johon kuuluivat Alec Estlander (projektipäällikkö), Olli-
Pekka Pietiläinen ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, Pekka Malinen ja 
Niiles Airola Aalto-yliopiston BIT Tutkimuskeskuksesta sekä Reijo Laine Senior & 
Sons Oy:stä.

Hanketta varten perustettiin johtoryhmä, jossa oli edustettuna työryhmän lisäksi 
Helena Frilander (puheenjohtaja) Keskosta, Virpi Mikkonen Tekesistä, Teuvo Blom-
berg (31.5. saakka) ja Juhani Tirkkonen (15.9. alkaen) työ- ja elinkeinoministeriös-
tä, Harri Laurikka ympäristöministeriöstä, Maija Hakanen Kuntaliitosta, Olli Elo 
MW-Powerista ja Sirpa Juutinen PricewaterhouseCoopersista. Johtoryhmän jäsenet 
ansaitsevat suuren kiitoksen, koska he ovat antaneet arvokkaita näkemyksiä työn 
etenemisen eri vaiheissa ja innostavalla asenteellaan vaikuttaneet merkittävällä ta-
valla hankkeen etenemiseen.

Työryhmä haastatteli mallin kehittämisen kannalta tärkeitä henkilöitä ja tahoja. 
Työryhmä esittää kaikille investointi- ja kompensaatiomallin kehittelyyn vaikutta-
neille suuret kiitokset.
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1 Johdanto

Ihmiskunta kokee ilmastonmuutoksen yhdeksi kaikkein suurimmista uhkistaan.  
EU on halunnut toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä kansainvälisesti edelläkävi-
jänä. EU hyväksyi joulukuussa 2008 ns. ilmasto- ja energiapaketin, jossa se sitoutuu 
asteittain vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 prosentilla vuoden 1990 ta-
sosta vuoteen 2020 mennessä. Suomi on sitoutunut sekä EU:n yhteisiin tavoitteisiin 
että EU:n ns. taakanjakosopimuksessa Suomelle asetettuihin erillisiin kansallisiin 
tavoitteisiin. Päästökauppasektorilla EU:n yhteiseksi päästövähennystavoitteeksi on 
asetettu 21 % vuoden 2005 tasosta. Ei-päästökauppasektorilla Suomen sitova kansalli-
nen päästövähennystavoite on 16 % vuoden 2005 tasosta. Suomelle on myös asetettu 
uusiutuvan energian käyttöä koskeva velvoite, joka on 38 % energian loppukäytöstä 
vuoteen 2020 mennessä.

Enemmistö ilmastotutkijoista näkee EU:n päästövähennystavoitetason riittämät-
tömäksi vahingollisen ilmastomuutoksen välttämiseksi, vaikka sama tavoitetaso 
koskisi kaikkia kehittyneitä talouksia maailmassa. EU:ssa on esillä ehdotuksia, joiden 
mukaan yhteisön päästövähennystavoite tulisi olla 30 % vuoteen 2030 mennessä. Ta-
voitteisiin pääseminen vaatii fossiilisen energian osuuden radikaalia pienentämistä, 
uusiutuvan energian tuotannon voimakasta lisäämistä, energiankäytön vähentämistä 
ja energiatehokkuuden parantamista tulevina vuosikymmeninä. Myös uudet tekno-
logiat ja materiaalisäästöt auttavat tavoitteiden saavuttamista.

Suomen vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vaihdelleet 70 miljoonan hiilidi-
oksidiekvivalenttitonnin (t CO2-ekv.) molemmin puolin vuoden 1990 jälkeen (CO2-
ekv. = hiilidioksidiekvivalentti eli ihmisen tuottamien eri kasvihuonekaasujen pääs-
töjen yhteenlaskettu ilmastovaikutus hiilidioksidina ilmaistuna). Kioton sopimuksen 
mukainen Suomen tavoitetaso on 71 miljoonaa tonnia CO2-ekv. vuodessa. 

Merkittävimmät päästöjen aiheuttajat (suurimmat energiantuotanto- ja teollisuus-
laitokset) ovat mukana EU:n sisäisessä päästökaupassa. Niiden osuuden on arvioitu 
olevan Kioton pöytäkirjan velvoitekauden aikana lähes 60 % Suomen päästöistä. Run-
saat 40 % päästöistä aiheutuu lukuisista pienemmistä päästökauppasektorin ulkopuo-
lisista lähteistä eli ei-päästökauppasektorista (kuva 1). Siihen kuuluvat rakennukset 
ja rakentaminen sekä talojen lämmitys, liikenne ja kuljetus, ei-päästökauppasektorin 
teollisuus ja energia-ala, kotitaloudet, yksityinen palvelusektori, julkinen sektori, 
maa- ja metsätalous sekä yhdyskuntarakenne ja maankäyttö. 

Ei-päästökauppasektorin velvoitteet ovat kiristymässä lineaarisesti vuodesta 2012 
lähtien. Näiden velvoitteiden saavuttaminen vaikuttaa haastavalta monissa EU-mais-
sa. Myös uusiutuvan energian tuotantotavoitteiden ja energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttaminen vaativat selkeitä kansallisia lisäponnistuksia. Ei-päästökauppasek-
torin päästöihin voidaan vaikuttaa kansallisesti monin hallinnollis-oikeudellisin, 
taloudellisin ja informatiivisin ohjauskeinoin. Yritysten yhteiskuntavastuun koros-
taminen sekä vapaaehtoisen päästökompensaation (≈ vapaaehtoisen päästökaupan) 
soveltaminen mahdollistavat päästökauppasektorin ulkopuolisille toimijoille järkevät 
puitteet ilmastotoimien edistämiseksi. 
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Päästökompensaation perusajatus on ollut, että yksityinen henkilö, yritys, järjestö 
tms. voi kompensoida aiheuttamiaan kasvihuonekaasupäästöjään rahoittamalla niitä 
vähentäviä hankkeita jossain päin maailmaa, tyypillisesti kehitysmaissa. Päästövä-
hennykset toteutetaan esimerkiksi korvaamalla fossiilista energiaa tuulivoimalla, 
biokaasulla tai jollakin muulla uusiutuvan energian lähteellä. 

Monet yritykset ovat kehittäneet toimintojansa aiempaa ilmastoystävällisemmiksi, 
mutta siitä huolimatta ne yhä aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä. Tulevaisuuteen 
suuntautuvat yritykset haluavat korostaa yhteiskunta- tai ympäristövastuutaan ja 
haluavat kompensoida loput aiheuttamastaan hiilijalanjäljestään. Nykytilanteessa 
tämä onnistuu standardisoidusti lähinnä EU-rajojen ulkopuolisilla ilmastohankkeil-
la. Välittäjäyritys etsii vapaaehtoisilta päästömarkkinoita mahdollisimman edullisia 
ja luotettavia päästövähennyksiä (päästövähennyskrediittejä) ja myy ne eteenpäin 
asiakkailleen. Päästövähennyksiä ostava yritys hyötyy ainakin imagollisesti toimis-
taan. Suomi ei voi hyödyntää tällaisia vapaaehtoisia päästövähennyksiä. Sen sijaan 
Suomi voi hyödyntää ns. Kioton mekanismin mukaisia välineitä (esim. CDM ja JI) 
päästövähennyksiä tavoitellessaan. 

Suomen kunnissa on yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä, joilla on hyviä ideoita ener-
giansäästön, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon saralla. HINKU-
hankkeessa (Syke 2010) kerättyjen kokemusten perusteella ideat eivät kuitenkaan 
muutu todellisuudeksi lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkään ei ole valmiina selkeää, 
yksinkertaista mallia tai menetelmää, jolla hyvät ideat voitaisiin muuttaa mahdolli-
simman vaivatta selkeiksi suunnitelmiksi ja konkreettisiksi toimiksi.  Toisaalta kaa-
vaillut investoinnit koetaan usein liian kalliiksi omilla resursseilla ja ulkopuolisen 
rahoituksen järjestäminen turhan haastavaksi. Nämä tekijät hidastavat uusien hyvien 
ideoiden etenemistä kotimaassa. Myös muut maat ovat painineet samanlaisten on-
gelmien kanssa. Ilmastoystävällisten investointien vauhdittamiseksi erilaisia malleja 
ja niiden käyttökelpoisuutta selvitetään nykyisin useissa maissa. 

Edellä mainituista kansallisista lähtökohdista syntyi kesällä 2010 ajatus inves-
tointi- ja päästökompensaatiomallista (KOMP-malli), joka edistäisi uudella tavalla 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä hankkeita kotimaassa. Mallin 
tavoitteena on kanavoida eri lähteistä muodostuvia pääomavirtoja yhteiskunnallisesti 
vastuullisesti, mahdollisimman tuottoisasti ja ilmastovaikutusten kannalta järkevästi 

Kuva 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt (milj. t CO2-ekv) vuosina 1990–2009 jaoteltuna päästö-
kauppasektorin (PKS) ja ei -päästökauppasektorin (Ei-PKS) välille (Tilastokeskus 2011). 
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kohdistettuina esimerkiksi tuulivoimaan, aurinkolämpöön, biokaasuntuotantoon 
hake- ja pellettivoimaloihin sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Mallissa arvioi-
daan myös sitä, mitä edellytyksiä hankkeen on täytettävä kuuluakseen KOMP-mallin 
piiriin ja miten hankkeisiin rahojaan sijoittavat voivat jakaa keskenään päästöjen 
vähenemisen hyödyt.  

Käytännössä kompensaatio tarkoittaa, että uusiutuvan energian kehittämiseen tai 
energiansäästöä toteuttavaan hankkeeseen rahaa sijoittava eli osakas (yritys, henkilö, 
kunta tms.) saa omistusosuuden mukanaan tuoman liiketaloudellisen voiton lisäksi 
hyötyä (kompensaatiota) syntyneenä päästövähennyksenä. Tällä osuudella hän voi 
hyvittää tai kompensoida omassa toiminnassaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 
siten, että hän tuo ne esiin oman toiminnan yhteiskuntavastuullisuutena, esimerkiksi 
tavoitellessaan hiilineutraaliutta.

KOMP-hanke on lyhytkestoinen esitutkimus, jonka perimmäinen tarkoitus on ensi-
sijaisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävän investointi- ja kompen-
saatiomallin ”pelisäännöstön” hahmottaminen. Kehitettyä mallia on havainnollistettu 
ja sen pelisäännöstöä testattu kolmen tapausesimerkin avulla.
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2 Aineisto ja menetelmät

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävän investointi- ja päästökompen-
saatiomallin (KOMP-mallin) kehittelyn lähtökohtana olivat eri alojen asiantuntijoiksi 
tunnistettujen henkilöiden ja tahojen haastattelut sekä kirjallisuuskatsaus KOMP-
mallin toimintaedellytyksistä EU:ssa ja kokemuksista muiden maiden sisäisestä pääs-
tökaupasta (liite 1). 

Haastateltavia olivat erityisesti Energiamarkkinaviraston edustajat (marraskuu 
2010) ja Suomen ympäristökeskuksen lupa-asioiden asiantuntija (marraskuu 2010). 
Johtoryhmän jäseniä pidettiin tietoisina hankkeen etenemisestä erityisesti kokousten 
avulla. Lisäksi johtoryhmän varajäseniä Kari Storckoviusta ja Harri Laurikkaa haas-
tateltiin (molemmat maaliskuu 2011, Laurikka uudelleen kesäkuussa 2011). TEM:in 
Timo Ritonummea ja Päivi Jankaa haastateltiin syyskuussa 2011. Työryhmä piti tii-
vistä yhteyttä ilmastoasioiden pioneeriyritysten kansainväliseen kohtaamisfoorumiin 
NemoBazaariin, jossa esim. tuulivoima- ja biokaasuhanketta käsiteltiin useampia 
kertoja. Lisäksi projektityöryhmä haki rahoitusosaamista ja -tukea NemoBazaarin 
kautta. NemoBazaar on yksi Nemo Oy:n (Nemo = NoEmissionMonday) tarjoamista 
tuotteista ympäristövastuuta kantaville yrityksille.

Tapausesimerkkien valinnan lähtökohtana olivat kohteet, joihin kehitettävää 
KOMP-mallia voitaisiin testata. HINKU-hankkeen kautta löytyi kolme suunnitel-
missa olevaa kohdetta: tuulivoimala Lounais-Suomessa (ks. luku 4.1) , biokaasulaitos 
Kaakkois-Suomessa (luku 4.2) ja aurinkolämpökohde Etelä-Suomessa (luku 4.3). 
Tuulivoima- ja biokaasuhankkeet olivat painopisteinä testauksessa, koska niiden 
toteutuminen vaikutti selvästi aurinkolämpökohdetta todennäköisemmältä. Han-
kekohteiden yhdyshenkilöihin pidettiin säännöllisesti yhteyttä, jotta he saisivat tie-
tää KOMP-hankkeen etenemisestä ja siitä, mitä tukea hanke voisi antaa. Toisaalta 
KOMP-tiimi sai samalla tietää miten hankekohteet edistyivät ja miten KOMP-hanke 
voisi niitä edistää. 

Tiimi kehitti helmi-maaliskuussa 2011 KOMP-mallin liiketoimintaympäristöku-
vausta ja prosessikaaviota, jotka osoittavat KOMP-hankkeen tyypillisen etenemisen.

Keväällä osa tiimistä tutustui paikan päällä Lounais-Suomessa tuulivoimahank-
keeseen. Käynnin seurauksena konsultti ja hankkeenkehittäjä sopivat, että hanketta 
edistetään nopeasti, tehdään esiselvitys ja luodaan sopimusmallit.

Vapaaehtoinen KOMP-mallin edellytys on, että syntyy systeemi, jossa erityisesti 
uusiutuvan energian tuotantoon tähtäävät hankkeet tulevat yhteiskuntavastuuta 
tuntevien yritysten, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten tietoon. Lopputuloksena on 
uudenlainen kiinnostuneiden tahojen kohtaamispaikka, hankefoorumi. Tällaisena 
tahona on KOMP-hankkeen aikana toiminut uusi yhteisöllinen foorumi NemoBa-
zaar. Siellä on käsitelty erityisesti tuulivoimahanketta, mutta myös biokaasulaitos- ja 
aurinkolämpölaitoshankkeita on esitelty. Hankefoorumin tarkempi rakenne ja työs-
kentelymenetelmät selvitetään mahdollisessa jatkohankkeessa.

Tässä raportissa ei arvioida KOMP-mallin mahdollista kysyntää markkinoilla. 
Asia voidaan selvittää mahdollisen jatkohankkeen aikana markkinatutkimuksella.
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3 Investointi- ja kompensaatiomallin 
   elementtejä

3.1  
Lähtökohdat
Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät hankkeet voidaan jakaa kuuluvaksi päästö-
kauppasektoriin ja ei-päästökauppasektoriin. Päästökauppasektorilla on jo olemassa 
EU-tason ja kansallisen tason lainsäädäntöä ja niihin perustuvaa EU:n päästökaup-
pajärjestelmää (ks. liite 1), minkä takia kehitettävä investointi- ja kompensaatiomalli 
(KOMP) päätettiin kohdistaa nimenomaan kotimaisten päästövähennysten kulmaki-
viin eli uusiutuvan energian, energiansäästön ja energiatehokkuuden edistämiseen. 
Lisäksi mallin sovellusalueeksi käy kokonaisuudessaan ei-päästökauppasektori. 
Lähtökohtana on ollut muodostaa täysin vapaaehtoinen järjestelmä, joka on erillään 
valtion järjestelmistä ja rahoituksesta.

HINKU-hankkeen kokemusten perusteella on käynyt ilmi, että muun muassa 
uusiutuva energia kiinnostaa toimijoita kentällä, erityisesti pienessä mittakaavassa. 
Tyypillinen hankkeen kehittäjä on paikallinen yrittäjä, kuten maanviljelijä. Myös mo-
net kunnalliset hankkeet, joissa tähdätään uusiutuvan energian käytön lisäämiseen 
kuuluvat tähän hankeryhmään. KOMP-mallin kehitystyön yksi peruslähtökohdista 
oli synnyttää uudenlainen menettelytapa juuri tällaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin 
hankkeisiin, joiden eteenpäinviemiseksi ei ole olemassa vielä yritystä (kuva 2). Yri-
tysten ilmastoasioiden yhden kohtaamispaikan, NemoBazaarin kokemusten mukaan 
kysyntää tällaiselle menettelylle tuntuu olevan. 

Liiketoimintaympäristön määrittäminen

• ansaintalogiikka

• toiminnan organisoitumismuoto

• resurssit ja kustannukset

• rahoitus

• tausta- ja lupaselvitykset sekä niiden kustannusten jako eri osapuolten kesken

• taloudellinen hyödynjako

• päästövähennysten hyväksyttävyys

Päästövähennysten arviointi ja todentaminen 

Päästövähennysten jakoperusteet ja käyttö 

• päästökompensaatio-oikeuden oma käyttö

• päästökompensaatio-oikeuden siirtyminen uudelle omistajalle

Kuva 2. KOMP-mallissa selvitettäviä asioita uuden yrityksen perustamisen yhteydessä, kun tavoit-
teena on lisätä investoijien kiinnostusta sijoittaa yritykseen uusituvan energian tuotannon lisäyksen 
ja päästövähennysten avulla.
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Uusituvan energian tuotannon lisäämisen ja päästövähennysten synnyttämisek-
si tarvitaan usein taho, joka ottaa hankkeen yleisestä kehittämisestä vetovastuun. 
Hankkeen kehittäjän intresseissä on tehdä kaikki tarvittavat taustaselvitykset ja so-
pimusluonnokset, jotka mahdollistavat hankkeen toteutuksen. Uskottavalla pohjalla 
oleva hankesuunnitelma edesauttaa uuden ja mahdollisimman elinkelpoisen yrityk-
sen perustamista. KOMP-malli tähtää vähintään kahden osapuolen yritysmalliin, 
jossa hankkeen toteutuksen kautta syntyvällä uusiutuvan energian tuotannolla ja/
tai energiankäytön pienentämisellä sekä niistä seuraavilla kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksillä on oma erityinen merkitys yrityksen toiminnassa ja sen tarvitseman 
pääoman muodostamisessa. Näistä muodostuu lisäarvo, jolla hankkeen kehittäjä 
saa ulkopuoliset tahot sijoittamaan rahojaan jo olemassa olevaan tai perustettavaan 
yritykseen. 

KOMP-mallin lähtökohtana on saada vastuulliset tahot (sijoittajat) kasvihuonekaasu-
päästöjä vähentäviin hankkeisiin osakkaiksi eli omistajiksi. Sijoittajina voivat olla 
yritykset, kunnat, yhdistykset ja yksityiset tahot. Samalla kun sijoittajat mahdollista-
vat rahoituspohjan hankkeen toteuttamiselle, he myös saavat omistajina toiminnas-
ta itselleen hankkeeseen liittyvän rahallisen tuotto-odotuksen ja todistuksen heille 
kuuluvasta päästökompensaatio-oikeudesta. Päästökompensaatio-oikeus mahdol-
listaa jossakin muussa toiminnassa synnytettyjen kasvihuonekaasupäästöjen kom-
pensoinnin, eli ko. vastuullinen taho voi mainostaa esimerkiksi ulospäin olevansa 
hiilineutraali jos oman toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat pääs-
tökompensaatioiden kanssa yhtä suuret. Nykyisin esimerkiksi yritykset ja kunnat 
voivat pyrkiä päästökompensaatioiden kautta myös hiilineutraaliksi.

Järjestelmässä kohteen omistajat sopivat keskenään tavan, jolla päästövähennys 
ositetaan omistajien kesken. Kukin omistaja voi käyttää jyvitettyä päästövähennystä 
oman toimintansa päästökompensaatioon ja ulkoiseen markkinointiin (vrt. kuva 3). 

Edellä oleva päästökompensaatiomalli soveltuu kaikkiin uusiutuvaa energiaa 
lisääviin sekä energiansäästöä ja energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin koti-
maassa, vaikka ne välillisesti vaikuttaisivat sähkön ominaispäästöön valtakunnan 
tasolla. EU:n lainsäädäntö kieltää uuden päästöoikeusjärjestelmän ulottamisen toi-
mintoihin, jotka suorasti tai epäsuorasti vaikuttavat sähkön päästöihin. Tämä koskee 
muun muassa tuulivoimalla tuotettua sähköä, jota suuremmassa mittakaavassa jo 
tuetaan valtion rahoittaman syöttötariffin puitteissa. KOMP-malli on vapaaehtoi-
nen järjestelmä, eikä se ole siten vastoin EU:n lainsäädäntöä. KOMP-malli ei pidä 
sisällään mitään varsinaista kansainvälisillä markkinoilla määräytyvää hintaa, kuten 
EU:n järjestelmässä päästövähennykselle syntyy, eikä päästövähennyksiä rekisteröi-
täisi Suomen viralliseen päästökaupparekisteriin (www.paastokaupparekisteri.fi). 
Sopimus päästövähennyksen mukanaan tuomasta päästövähennyksen arvosta olisi 
kahden toimijan keskinäinen asia, ja päästövähennysoikeuden siirtyminen tapahtuisi 
omistusosuuden siirtymisen mukana.

Tässä työssä esitetty päästökompensaatiomalli perustuu ensisijaisesti vapaaeh-
toisuuteen ja vastuullisten tahojen halukkuuteen viedä päästövähennyksiä eteen-
päin oman sijoitustoiminnan yhteydessä. Lähtökohtana on, ettei päästövähennysten 
taustalla olevaa päästökompensaatio-oikeutta voida myydä sen omistajalta toiselle 
ilman, että samalla yrityksen omistusoikeus siirtyy toiselle. Työssä kuitenkin sivutaan 
myös mallia, jossa ei-päästökauppasektorin piiriin kuuluva päästövähennys voisi 
olla kaupan ilman omistuspohjan siirtymistä. Koska ei-päästökauppasektorin piiriin 
kuuluva kansallinen päästöoikeuskauppa on samaan aikaan ympäristöministeriön 
eriselvityksen kohteena, ei jälkimmäinen malli päästökompensaation myymisestä 
ole tämän selvityksen kohteena.

Olennainen osa järjestelmässä on hankkeella synnytetyn päästövähennysten jyvit-
tämisen ja käytön lisäksi synnytettyjen päästövähennysten todentaminen ja päästö-
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vähennysten omistajien rekisteröinti. Näillä varmistetaan viestimisen uskottavuus ja 
ehkäistään päästökompensaatioiden väärinkäyttöä. 

Päästövähennysten todentaminen kattaa kaksi tärkeää osa-aluetta eli etukätei-
sarvioinnit (validoinnit) ja arviointien uskottavuuden varmistamisen jälkikäteen 
(verifioinnit). Päästövähennysten tulee perustua kirjanpidollisesti hyväksyttyihin 
dokumentteihin. 

KOMP-mallin ensisijainen tavoite on uuden ilmastoystävällisen yritystoiminnan 
perustaminen, mutta mallia myös soveltaa jo olemassa olevien yritysten toimintaan 
(kuva 3).

3.2  
Liiketoimintaympäristö
Hankkeen kehittäjän tehtävänä on muotoilla liiketoimintaympäristö, joka sisältää

– ansaintalogiikan
– toiminnan organisointimuodon 
– resurssit ja kustannukset
– rahoituksen
– tausta- ja lupaselvitykset sekä niiden kustannusten jaon osapuolten kesken
– taloudellisen hyödyn jaon osapuolten kesken
– uusituvan energian tuotannon ja päästövähennysten hyväksyttävyyden

Ansaintalogiikka perustuu kaikissa tapauksissa vahvimmin hankkeen kehittäjän 
esittämiin eri osapuolille kohdistuviin tuotto-odotusarvioihin. 

Kuva 3. KOMP-mallin elementtejä jo toimivan yrityksen yhteydessä (KHK = kasvihuonekaasu). 
Uusi osakas luo hankkeelle rahoituspohjaa esimerkiksi osakeannin yhteydessä. 

KOHDE

Ulkopuolinen sijoittaja Jo toimiva yritys

RAHOITUS

HYÖTY

Omistajaosapuolet

Investointi KHK-päästöjä alentavaan toimintaan 
• hyväksytyt toimintatavat

• hyväksytty tekniikka ja käyttöikä

KHK-alenema
• arviointi ja

todentaminen
• jakoperusteet

omistajaosapuolten
kesken

Taloudellinen
hyötylaskelma
• jakoperusteet

omistajaosapuolten
kesken

Investoinnin rahoitus
• sopimus takaisinmaksuajasta ja korosta 

Päästö-
kompensaatio-
oikeuden jako

omistajaosapuolten
kesken

Investoinnin
vuosituoton jako

omistajaosapuolten
kesken
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Ansainta voidaan määrittää viitenä eri tekijänä esimerkiksi uusiutuvan energian 
tuotannon yhteydessä:

1. Energian myynti markkina- tai tukihintaan (esim. syöttötariffi) tuo lisää liike-
vaihtoa

2. Energian tuotanto omaan käyttöön säästää rahaa energialaskujen pienentymi-
sen kautta 

3. Päästökompensaatio-oikeus tuo lisäarvoa omistajuudelle 
4. Uusituvan energian tuotannon lisäyksen tukeminen ja siihen liittyvät päästö-

vähennykset ovat hyvä markkina-argumentti (yrityksen imago ja goodwill)
5. Tuotanto voi johtaa yritystoiminnan laajenemiseen

Energiatehokkuuteen ja energiasäätöihin tähtäävien hankkeiden yhteydessä ansain-
talogiikka perustuu ennen kaikkea pienempiin energiakustannuksiin.

Hankkeiden kannattavuutta arvioidaan ensisijaisesti investointien takaisinmak-
suajalla ja/tai sisäisellä korolla. Ilmastoystävällisen investoinnin takaisinmaksuaika 
saattaa olla (selkeästi) pidempi tai sisäinen korko (merkittävästi) alempi kuin ta-
vallisessa investoinnissa, jonka päätavoitteena on liiketaloudellinen voitto. Ilmas-
toystävällisen investoinnin tavoite ei pelkästään ole rahallinen hyöty, vaan osittain 
myös yritys- ja yhteiskuntavastuun sekä ilmastoystävällisyyden korostaminen muun 
muassa päästökompensaatio-oikeuden muodossa. 

Yritysmuotoja voi olla useanlaisia riippuen muun muassa investoinnin suuruudes-
ta sekä ryhmästä, joka lähtee viemää operatiivista toimintaa eteenpäin. Käytännössä 
Suomessa olevista yritysmuodoista KOMP-mallin toteutukseen parhaiten soveltuvat:

Osuuskunta – paikalliset ja heidän hankkima sidosryhmät sijoittavat ja kanta-
vat riskin tasavertaisesti toiminnasta. Malli on tunnetumpi ja hyväksyttävämpi 
maaseudulla, mutta raskas hallinnollisesti.

Osakeyhtiö – omistajuus voi olla erisuuruista, ja samalla riskien kanto. Sijoit-
tajat suosivat osakeyhtiömuotoista sijoituskohdetta.

Yritysmuoto ja siihen sopimuksin sisällytetty eri osapuolten päätäntävalta saattavat 
olla tärkeitä asioita hankkeen toteuttamiskelpoisuudelle. Esimerkiksi jos paikalliset 
asukkaat ovat osakeyhtiössä A-osakkaina, joiden äänivalta päätöksissä on kaksin-
kertainen B-osakkeisiin nähden, heidän vastustus hanketta kohtaan voi vähentyä 
merkittävästi.

Tällöin paikallisten asukkaiden liiketoiminta-ajatuksena on synnyttää päästöjä 
vähentävä investointi, jonka rahoitus voidaan saada osittain paikallisilta ja ulko-
paikkakuntalaisilta. Sijoitus voi tulla esimerkiksi yhteiskuntavastuuta kantavalta 
”kansallisiin päästövähennystalkoisiin” osallistuvalta yritykseltä, joka pyrkii toimin-
nassaan hiilineutraalisuuteen hankkeesta saatavien päästökompensaatio-oikeuksien 
kautta. Tällä tavalla maanomistaja voi saada rahalleen paremman tuotto-odotuksen 
esimerkiksi riittävän suuren tuulivoimalan kautta ja samalla pienentää lainaan liit-
tyvää taloudellisia kuluja.

Jotta ulkopuoliset sijoittajat olisivat kiinnostuneita, hankkeen pitää olla uskottava 
ja toteutuskelpoinen. Hankkeelle on toisin sanoen arvioitava etukäteen tietty tuotto-
odotus suhteessa oletettuihin investointi- ja käyttökustannuksiin. Käytännössä kaik-
ki olennaiset asiat voitonjaosta ja kustannusten jakamisesta eri osapuolten kesken 
täytyy löytyä sopimusluonnoksesta. Lisäksi hankeen ympäristölupien valmistelu ja 
prosessointi vaatii töitä, jotka kaatuvat hankkeen kehittäjän vastuulle. Huolellinen 
tausta- ja lupa-asioiden valmistelu on hankkeen toteuttamisen kannalta kriittinen 
vaihe ja siitä aiheutuneet kustannukset tulee sisällyttää tulevan yrityksen osapuolten 
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maksettavaksi erikseen sovittavalla tavalla. Käytännössä hankkeen kehittäjä ottaa 
näistä kustannuksista taloudellisen vastuun ennen yrityksen perustamisvaihetta. 

Jotta hanke voitaisiin sisällyttää KOMP-mallin piiriin, hankkeen tulee lisätä uusiu-
tuvan energian käyttöä ja päästövähennysten osalta sen tulee täyttää riittävät hyväk-
syttävyyskriteerit: hankkeen tulee synnyttää tietyllä aikavälillä päästövähennyksiä, 
jotka eivät toteutuisi ilman hanketta (ns. lisäisyysperiaate, additionality). Lisäisyyden 
arviointi on todettu kansainvälisillä kentillä varsin ongelmalliseksi ja haastavaksi 
kokonaisuudeksi. Lisäisyyden luotettavuuden toteaminen edellyttää päästövähen-
nysten arviointia ja todentamista hyväksyttävällä tavalla (ks. seuraava luku). 

3.3  
Päästövähennysten arviointi ja todentaminen
Päästövähennysten määrän arviointi ja varmentaminen on ollut kansainvälisen pääs-
tökaupan – sekä Kioton mekanismien mukaisen että EU:n – pääongelmia. Näihin 
asioihin on kehitetty lukuisia ohjeita ja määräyksiä. Perusteellisimpia ovat CDM 
Executive Boardin erityyppisille hankkeille kehitetyt ohjeet (http://cdm.unfccc.int/), 
sekä EU:n päästöjen monitorointia koskevat ohjeet (Commission Decision 2007/589/
EC). Jatkossa käydään läpi eräitä pääasioita tähän liittyen.

Päästövähennyksen arviointi edellyttää referenssitilanteen määrittelyä eli pääs-
tötilannetta, joka toteutuisi ilman hanketta. Päästövähennys lasketaan esimerkiksi 
vuositasolla seuraavalla yhtälöllä:

Päästövähennys = Päästö ennen hanketta – Päästö hankkeen toteutuksen jälkeen (1)

Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan käyttämällä kansainvälisen ilmastopaneelin 
IPCC:n suosittelemaa laskentamenettelyä. Siinä määritettyjen kasvihuonekaasujen 
päästömäärät kerrotaan GWP-kertoimilla (Global Warming Potential) ja eri kaasujen 
ilmastovaikutukset lasketaan yhteen ns. CO2-ekvivalenttilukuna. Luvut ilmaisevat 
päästöjen ilmastovaikutukset 100 vuoden aikajänteellä tarkasteltuna.

Eri energiatuotantomuotojen päästöt lasketaan yhtälössä 1 virallisen hyväksytyn 
laskenta-arvon mukaisesti (Motiva 2010).

Laskentasäännöissä pitäydytään EU-päästökaupan ohjeissa. Nämä ohjeet eivät 
toistaiseksi kata ns. elinkaariaikaisia päästömuutoksia. KOMP-mallissa lähtökohtana 
on tietojen raportointi virallisen päästökaupan sääntöjen mukaisesti. 

Hankkeen alkuvaiheessa hankkeen kehittelijän tehtävänä on teettää tai itse arvioi-
da hankkeeseen liittyvä päästövähennys, jotta hanke saavuttaisi ilmastovastuullisuut-
ta edistävän sijoittajan mielenkiinnon ja hanke voidaan laittaa esille potentiaalisena 
kohteena hankefoorumissa (ks. seuraava luku). Sijoittajia varten voi olla tarpeen 
suorittaa ulkopuolisen arvioijan tekemä etukäteisarviointi (validointi). Varsinainen 
päästökompensaatio-oikeuden käyttö edellyttää kuitenkin aina ulkopuolisen, pä-
teväksi osoitetun tahon tekemän toteutuneen päästövähennyksen todentamisen, 
verifioinnin. Lähtökohtana olisi, että verifioijalta edellytettäisiin samaa ammattitaitoa 
kuin nykyisiltä päästökaupan päästövähennysten todentajilta.

Päästövähennyksiä koskevien tietojen varmentaminen on järjestelmän uskottavuu-
den tärkeä edellytys. Kansainvälisessä päästökaupassa on hyvin vaativia ja työläitä 
menettelyjä päästötietojen varmentamiselle. Näitä menettelyjä on käyty läpi ja yritetty 
keventää, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. KOMP-malliin on kuitenkin ajateltu 
luoda kevyempi malli, jonka kustannukset eivät veisi kaikki KOMP:lla saadut hyödyt. 

KOMP-mallin myöhemmissä kehitysvaiheissa arvioidaan, voidaanko välillisissä (= 
epäsuorissa) päästöissä tapahtuvat päästömuutokset ottaa mukaan malliin. Välillisiin 
päästövähennyksiin tulisi mukaan myös logistiikan ja muut aiheutuvat päästömuu-
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tokset silloin, kun logistiikan tai muut elinkaaren päästöt poikkeavat aikaisemmasta. 
Laskenta-arvot, joita kyseisessä hankkeessa käytetään, tulee olla tapauskohtaisesti 
vahvistettuna ennen hankkeen hyväksymistä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös 
elinkaarilaskentaa apuna erojen todentamisessa esim. silloin, jos rakentamisen hiili-
jalanjälki on eri vaihtoehtojen välillä merkittävä ja investointikohde suuri.

KOMP-laskentamallin tulee sisältää käytännöt päästöjen arvioimiseksi vuosittain/
tilikausittain koko hankkeen kestokaudelle. Esimerkiksi energiatuotannon määrän 
toteaminen tulee tapahtua mittaamalla energiantuotanto tosiaikaisella jatkuvalla mit-
tausmenetelmällä. Kun tuotettua energiaa jaetaan useaan käyttökohteeseen ja usealle 
asiakkaalle ja mahdollisesti yleiseen verkkoon, pitää kaikkien kohteiden energiamää-
rä pystyä mittaamaan luotettavasti. Myös tuotannon ja jakelun välinen mahdollinen 
häviö tulee voida todentaa.

Mittaamisen ja mittaustulosten merkitys korostuvat, koska niiden perusteella las-
kutetaan eri ostajia ja niihin perustuen todennetaan vuosittainen todellinen päästöjen 
alenema ja sitä kautta hyödynnettävä kompensaatio hankkeen osapuolille.

KOMP-mallin päästövähennyslaskelmia kehitettäessä voidaan myös hyödyntää 
laajalti hyväksyttyä Gold Standard -menetelmää. Gold Standard on puolueeton non-
profit organisaatio, jonka tehtävänä on valvoa, kehittää ja verifioida vapaaehtoisen 
päästökaupan projekteja ja myyntitapoja. Gold Standard -sertifiointi takaa, että pääs-
tövähennysprojektia on valvottu asianmukaisesti ja että puolueettomat asiantuntijat 
ovat todentaneet hankkeista syntyneet hiilidioksidipäästövähennykset. 

Gold Standard -sertifikaatin saamiseksi projektin on täytettävä lisäisyyseh-
to (additionality). Tällöin projekti voidaan hyväksyä ja syntyneet todennetut 
päästövähennykset rekisteröidä Gold Standardin rekisteriin. Pääsääntönä lisäisyyden 
toteutumisessa on se, että projekti ei olisi toteutunut ilman päästörahoitusta. Gold 
Standard edellyttää hankekehittäjiltä kahta osallisten kuulemiskierrosta: yhtä ennen 
rakentamisvaihetta ja toista käyttövaiheessa. 

KOMP-mallin verifiointijärjestelmä voidaan harkita kehitettäväksi norjalaisen 
KLOKT-hankkeen kokemusten pohjalta. Siinä on kehitetty verifiointijärjestelmä, 
jossa päästövähennys on perusuran ja päästövähennyksen välinen ero projektin 
päättymisen jälkeen. Perusura on konservatiivinen arvio tulevista päästöistä, eli ei 
tehdä muuta kuin nykyisen politiikan tai jo päätettyjen hankkeiden mukaisia toi-
mia. Perusura ulottuu esimerkiksi 30 vuotta eteenpäin. Norjassa lähdetään siitä että 
hankkeen täytyy olla lisäinen. Hankkeille jotka jo sisältyvät perusuraan ei voi antaa 
päästöyksiköitä, sillä lähdetään siitä, että hyväksyttävä hanke ei toteutuisi ilman 
päästöyksiköiden myyntiä.

3.4  

Päästövähennysten jakoperusteet ja käyttö
Päästövähennysten jako yritysten eri osapuolten kesken on sopimuskysymys. Yk-
sinkertaisin malli on, että ne jaetaan samassa suhteessa kuin eri osapuolet saavat 
yrityksestä tuottoja.

Perusmallina olisi, että yrityksen eri osapuolet voivat käyttää saamansa päästövä-
hennykset kompensoimalla omia päästöjään. Ulkoinen päästökompensaation käyttö 
esimerkiksi markkinoinnissa tai yritysten vuosikatsauksessa edellyttäisi, että hank-
keen päästövähennykset omistajineen on rekisteröity viralliseen KOMP-rekisteriin 
(ks. seuraava luku). Rekisterissä mukanaolo merkitsisi päästövähennysten verifioin-
tia kolmannen osapuolen toimesta. 

Päästökompensaatio-oikeuden siirtyminen omistajalle toiselle tapahtuisi omistus-
oikeuden siirtymisen yhteydessä. Muutos ilmoitettaisiin rekisteröintiä ylläpitävällä 
taholla, minkä jälkeen uusi omistaja voisi ottaa päästökompensaatio-oikeuden käyt-
töönsä.
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Askeleen pitemmälle menevä menettelytapa on, että omistajat voisivat halutessaan 
luovuttaa tai myydä päästövähennyksensä jollekin ulkopuoliselle taholle. Tällöin 
puhuttaisiin vapaaehtoisesta päästökaupasta ei-päästökauppasektorilla. Tällaista 
järjestelmää on mahdollista kehittää EU:n alueella. Asiasta on meneillään YM:n ra-
hoittama selvitys, joka valmistuttuaan antaa edellytykset arvioida sisäisen päästö-
kaupan toteuttamismahdollisuudet. Seuraavassa on esitetty joitakin näkemyksiä ko. 
järjestelmän toetutukseen.

Vapaaehtoiseen päästökauppaan perustuva päästökompensaatio lähtee siitä, että 
päästövähennysten kautta synnytetyt päästöoikeudet ovat arvopapereita, joilla on 
myös mahdollista käyttää vastuullisten tahojen päästökompensaatioon. Yksi mahdol-
lisuus on luoda yleisesti hyväksytty pelisäännöstö ja perustaa selkeä, yksinkertainen 
ja vähäbyrokraattinen vapaa-ehtoisen sektorin kansallinen kauppapaikka. Kauppa 
tapahtuisi välittäjän/välittäjien kautta. Päästöoikeuden siirtyminen on mahdollista 
myös ilman välittäjää omistajien välisessä suorassa kaupassa. 

Vapaaehtoisen päästöoikeuden kauppapaikkaa mahdollisesti perustettaessa tulisi 
etukäteen arvioida mm. päästökompensaatioiden kysynnän ja tarjonnan potentiaalit 
sekä kauppapaikan aiheuttamat kustannukset ja rahoitus. Tällainen selvitys voidaan 
tehdä mahdollisen jatkohankkeen aikana.

3.5  
Osapuolet ja operatiivinen toiminta
Ennestään organisoimattoman toiminnan synnyttäjänä on hankkeen kehittäjä, joka 
vastaa suunnittelusta ja liiketoimintaympäristöä kuvaavien asiapaperien synnyttä-
mistä. KOMP-mallin mukainen hanke on tuotava yhteiskuntavastuullisille sijoittajille 
tiedoksi paikassa, jota kutsutaan tässä yhteydessä hankefoorumiksi. Hankefoorumilla 
pitää olla ylläpitäjä, johon sijoittajat tietävät olla yhteydessä uusien sijoituskohteiden 
löytämiseksi (kuvat 4 ja 5). 

Operatiivinen liiketoiminta vaatii pohjalle juridisen mallin. Riippuen valitusta 
yritysmuodosta – yksityisomistuksesta osakeyhtiöön – eri tahot pystyvät erilailla 
investoimaan yrityksen toimintaan peruspääomaa. Uuden toimijan tapauksessa in-
vestointiprojekti lähtee esisuunnittelun kautta. Prosessin aikana perustetaan ”juri-
dinen yksikkö”, joka mahdollistaa toiminnan virallisen käynnistämisen. Suurin osa 
isoista alan konsulttitoimistoista on harjaantunut auttamaan ja neuvomaan tällaisten 
paperien tekemisessä.

Päästökompensaatio-oikeuksista pidetään ajan tasalla olevaa rekisteriä. Rekisteris-
sä käy ilmi muun muassa päästökompensaatiota aiheuttavan toiminnon tunnistetie-
dot, kunkin omistajan kompensaatio-oikeuksien määrät ja niiden käyttö. Päästökom-
pensaation käytön seurannalla vältetään kompensaation käyttö useassa eri kohteessa.

Rekisterin ylläpitäjä on ns. KOMP-järjestelmän vastuullinen taho eli ”competent 
body”, joka vaalii myös järjestelmän tunnetuksi tulemista ja kehittää yhdessä järjes-
telmän eri sidosryhmien kanssa järjestelmän sääntöjä. Vastuullisen tahon tehtäviin 
kuuluu myös varmistua siitä, että päästökompensaatio-oikeuden omaava hanke on 
kaikin puolin järjestelmään kelpaava.
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Kuva 4. KOMP-mallin tärkeimmät toimijat (osapuolet) ja operatiiviset vaiheet liiketoiminta-
ympäristössä, joka on vielä organisoitumatta. Katkoviivoilla merkittyjä toimijoita ei välttämättä 
tarvitse olla mukana hankeprosessissa, koska hankkeen kehittäjä voi hoitaa tietyissä tapauksissa 
hankesuunnittelun ja hankkeen päästövähennyksen etukäteistodentamisen (validoinnin).
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Kuva 5. KOMP-mallin tärkeimmät toimijat (osapuolet) ja heidän pääasialliset tehtävänsä hankkeen 
tyypillisen etenemisen mukaisessa aikajärjestyksessä. Kursivoituja toimijoita ei välttämättä tarvitse 
olla mukana hankeprosessissa.

• Kehittäjä – Ideoi, suunnittelee ja kehittää hanketta sekä vastaa hankkeen sisäisten ja 
ulkoisten yhteyksien toiminnasta.

• Validoija – Arvioi etukäteen hankkeen potentiaaliset ilmastohyödyt (lähinnä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen, huomioi samalla myös uusiutuvan energian 
tuotannon lisäyksen ja/tai energiatehokkuuden paranemisen).

• Konsultit – Osallistuvat hankkeen teknis-taloudellisten haasteiden ratkaisemiseen.

• Fooruminpitäjä – Ylläpitää koko Suomen kattavaa järjestelmää, jossa ilmastomyönteisiä 
hankkeita tarjoavat ja niistä kiinnostuneet tahot voivat tavata helposti toisensa.

• Sijoittajat – Ovat yrityksiä, kuntia, yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä, jotka ovat 
kiinnostuneita sijoittamaan rahojaan ilmaston kannalta hyödyllisiin hankkeisiin. 
Sijoittajat odottavat saavansa sekä perinteistä liiketaloudellista hyötyä että uudenlaista 
päästökompensaatioon liitettävää hyötyä.

• Urakoitsijat – Suunnittelevat ja tarjoavat sellaisia teknis-taloudellisesti järkeviä 
ratkaisuja, joita tarvitaan kehittäjien ja sijoittajien investointisuunnitelmien toteuttamiseksi 
käytännössä.

• Verifioija – Arvioi jälkikäteen laajalti hyväksytyillä menetelmillä hankkeen toetutuneet 
ilmastohyödyt (kasvihuonekaasupäästöjen vähennys).

• KOMP-mallin vastuullinen taho – Pitää yllä rekisteriä, johon toteutuneet 
ilmastohyödyt (päästövähennykset) kirjataan.

• Uusi sijoittaja – Ostaa osuuden jo toiminnassa olevasta (KOMP-mallin mukaisesta) 
yrityksestä ja saa siten omistusosuuden mukaisen oikeuden yrityksen liiketaloudelliseen 
tuottoon ja päästökompensaatioon.
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4 Tapausesimerkit

4.1  

Tuulivoimala
Lounais-Suomessa on joukko maanviljelijöitä, jotka ovat pohtineet mahdollisuutta 
tuottaa tuulesta sähköä itselleen ja/tai myyntiin. Alue on Ilmatieteenlaitoksen tuu-
liatlaksen mukaan Etelä-Suomen otollisimpia alueita tuulivoiman hyödyntämiseen. 
Maanviljelijöiden keskuudesta on noussut esiin asiantuntija, joka on ryhmän edus-
tajana vienyt asiaa eteenpäin mm. naapurien, kunnan, Suomen ympäristökeskuksen 
ja konsulttien suuntaan. 

Hankkeen päätavoitteet ja aikataulu on jo asetettu. Hankkeen kehittäjät ovat va-
linneet konsultin, joka kartoittaa perustamissopimuksen elementit ja tekee perusta-
missopimuksen luonnoksen kevät-kesällä 2011 ja suunnittelee perustamiskokousta 
kesällä 2011. Uuden tuulivoimayhtiön on tarkoitus saada ulkopuolinen osarahoitus 
kuntoon syksyllä 2011, hankkia tarvittavat luvat talvella 2011–2012, ja tilata tuuli-
voimala kesällä 2012. Toiminnassa voimala olisi noin vuoden päästä tilauksesta eli 
kesällä 2013.

Liiketoimintaympäristön määrittäminen

Ansaintalogiikka

Hankkeen tarkoituksena on pystyttää alueelle aluksi yksi 2-3 MW tuulivoimala, tuot-
taa tuulivoimaa seuraavien 20–30 vuoden ajan ja myydä sähkö vapaille markkinoille. 
Myöhemmin tuulivoimaloita voi tulla lisää. Sähkön syöttötariffi varmistaa, että yritys 
tietää sähköstä saatavan vähimmäishinnan seuraavien 12 vuoden aikana. Osakkailla 
on vaihtoehtoinen mahdollisuus hyödyntää sähköä itse osakeomistusten suhteessa. 

Yritysmuoto

Tuulivoiman tuotantoon on tarkoitus perustaa kesällä 2011 osakeyhtiö, jossa on kaksi 
osakesarjaa, A- ja B-osakkeet. Yhtiön muodostamisesta ja yhtiöjärjestyksen oikeel-
lisuudesta vastaa asioihin erikoistunut konsulttiyritys. Paikalliset perustajajäsenet 
voivat merkitä A-osakkeita ja ulkopuoliset sijoittajat B-osakkeita. Molemmilla osake-
sarjoilla on yhtäläiset oikeudet voitonjakoon (osinko). Osakkeiden äänivaltasuhteet 
eivät ole vielä selvillä. Oletettavasti A-osakkeilla on B-osakkeita suurempi äänivalta. 
B-osakkeiden määräksi on kaavailtu 1/2–2/3 osakkeiden kokonaismäärästä. 

Investoinnit ja käyttökustannukset

Investointikustannuksen suuruutta ei vielä tiedetä, koska se riippuu oleellisesti eri-
tyisesti tuulivoimalan kokoluokasta. Mikäli tuulivoimalan nimellisteho olisi 2 MW, 
investoinnin arvo olisi noin 2 500 000 €. 3 MW voimalan hinta olisi noin 5 000 000 €. 
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Vuotuiset käyttö- ja kunnossapitokustannuksiksi on yleensä arvioitu 2–3 % vas-
taavien tuulivoimainvestointien arvosta eli näissä esimerkeissä 50 000–150 000 € 
vuodessa.

Rahoitus

Ulkopuolisen rahoituksen järjestäminen edellyttää, että yritys on jo perustettu ja että 
osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet ovat tiedossa (= laillisesti hyväksytty yhtiöjär-
jestys). Yhtiön perustajajäsenien osuus rahoituksesta olisi 1/3–1/2, joten ulkopuolis-
ten sijoittajien osuudeksi tulisi 1/2–2/3 osakepääomasta.

Hankkeen kannattavuutta arvioitiin investoinnin vuotuisella sisäisellä korolla. 
Tarkastelun mukaan lainarahan määrä ja hinta ovat ratkaisevassa asemassa hankkeen 
kannattavuuden kannalta, mutta myös mahdollisen vapaaehtoisen päästökompen-
saation vaikutus kannattavuuteen oli selvästi suurempi kuin biokaasuesimerkissä. 

Tuulivoimayrityksen perustamista ja rahoitusta helpottaa merkittävästi syöttö-
tariffi. Tuulivoimantuotannon takuuhinta on ensimmäiset kolme vuotta 105,30 €/
MWh, ja seuraavat yhdeksän vuotta 83,50 €/MWh. Tämän jälkeen yritys myy sähkön 
kulloiseenkin markkinahintaan.

Tausta- ja lupaselvitykset sekä niiden kustannusten  
jako osapuolten kesken

Kaavailtu tuulivoimayritys on kooltaan sellainen, että se ei tarvitse YVA-käsittelyä. 
Sen sijaan yrityksen tulee hankkia ympäristölupa, lentoestelupa ja rakennuslupa. 
Hankkeen läpivientiä hankaloittaa se, ympäristölupaa ei saa ennen kuin tiedetään 
tuulivoimalan koko. Tuulivoimalan koko taas riippuu rahoituksen määrästä, ja sijoit-
tajat eivät halua sijoittaa varojaan, ennen kuin he tietävät, minkä tehoinen voimala 
rakennetaan. Tuulivoimalan teho vaikuttaa usein oleellisesti sijoituksen tuotto-odo-
tuksiin.

Hankkeen läpimenolle ei tällä hetkellä näyttäisi olevan juridisia esteitä. Kaikki 
lähinaapurit ja tärkeimmät sidosryhmät on käyty läpi ja kaikki vaikuttavat varsin 
tyytyväisiltä hankkeeseen ja sen läpivientiin. Viime aikoina esiin tulleet lentoeste-
rajoitukset voivat vaatia lisäselvityksiä. Lentoasemia ylläpitävä Finavia selvittää 
parhaillaan (syyskuu 2011) rakennelmien korkeusrajoituksien lieventämistä. Uudet 
rajoitukset helpottavat tuulivoiman lisärakentamista.

Hankkeen pääjärjestäjänä oleva asiantuntija, yksi hankkeen pääosakkaista, rahoit-
taa näillä näkymin hankkeen eteenpäin nytkäyttävän ensimmäisen taustaselvityksen 
teon. Mikäli hanke etenee, hän saa perustettavalta yhtiöltä takaisin alkuselvityksiin 
käytetyn rahamäärän. Mikäli hanke ei etene, hän kantaa rahallisen vastuun epäon-
nistumisesta.

Taloudellinen hyödynjako

Hankkeen tuotot jakautuvat suoraan osakkeiden omistuksen suhteessa. A- ja B-
osakkailla ei ole eroa osingonjaossa.

Kaavaillulla sijoituspaikalle arvioitiin 3 MW tuulivoimalan bruttovuosituotanto 
tuuliatlaksen ja muiden lähtötietojen perusteella (taulukko 1). Ensimmäiset kolme 
vuotta laskettiin korotetun tariffin mukaan, yhdeksän seuraavaa vuotta perustarif-
fin mukaan ja viimeiset kahdeksan vuotta hieman viime vuosien markkinahintaa 
ylemmällä hinnalla (60 €/MWh). Mikäli tuulivoimalan käyttöaika olisi 30 vuotta 20 
vuoden sijaan, sijoituksen kannattavuus paranisi yhä.
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Taulukko 1. Lounais-Suomen tuulivoimahankkeen arvioitu vuosituotanto ja vuosituotto.

Huipun-
käyttöaika

Vuosituotanto Vuosituotto/
korotettu tariffi 
(vuodet 1–3)

Vuosituotto/
perustariffi 
(vuodet 4–12) 

Vuosituotto 
ilman tariffia 
(vuodet 13–20)

25 % (2 190 h) 6 570MWh 692 000 € 549 000 € 394 000 €

30 % (2 628 h) 7 884 MWh 830 000 € 658 000 € 473 000 €

Tuulivoiman vuosituotosta on vähennettävä mm. investoinnista aiheutuvat pääoman 
kuoletuksen ja lainan koron kustannukset sekä ja vuotuiset käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset (takaisinmaksuaika). Vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten 
on yleensä arvioitu olevan 2–3 % vastaavankokoisten tuulivoimainvestointien arvosta 
eli näissä esimerkeissä 50 000–150 000 € vuodessa.

Hankkeen kannattavuuteen vaikuttaa oleellisesti yhtiön tarvitsema lainarahan 
määrä ja korko. Päästökompensaation (täysi kompensaatio Suomen keskimääräi-
sen sähköntuotannon päästökertoimen mukaisesti) osuus olisi hyvin merkittävä ja 
vaikuttaisi oleellisesti hankkeen toteuttamisedellytyksiin. Biokaasuesimerkissä va-
paaehtoisen päästökompensaation vaikutus investoinnin kannattavuuteen arvioitiin 
selvästi pienemmäksi. 

Päästövähennysten hyväksyttävyys

Päästövähennysten hyväksyttävyyden tulee perustua kansallisesti ja kansainvälisesti 
hyväksyttyihin pelisääntöihin. Tuulivoima ei tuota välittömästi lainkaan kasvihuo-
nekaasupäästöjä. Päästösäästöjä (= sähköntuotanto x sähkön päästökerroin) voidaan 
verrata suoraan Suomen keskimääräisen sähköntuotannon päästökertoimeen. Toisin 
sanoen tuulivoimalan sähköntuotanto syrjäyttää vastaavan määrän vaihtoehtoisen 
sähköntuotannon päästöjä Suomessa. Näin syntyvistä päästövähennyksistä ei synny 
EU-tason päästöoikeuksia tai suoranaisia päästövähennyksiä EU-tasolla (sähkömark-
kinatasolla). Siitä huolimatta päästövähennyksen määrä voidaan arvioida kansalli-
sella tasolla periaatteella seuraavasti:

– tuulivoiman tai muun uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan sähköntuo-
tannon laskennallinen päästösäästö saadaan arvioimalla, kuinka paljon uusi 
laitos tuottaa sähköä myytäväksi ja kuinka paljon tämä sähkömäärä korvaa 
Suomen keskimääräisen sähköntuotannon päästöjä (n. 240 g/kWh)

Päästövähennysten arviointi ja todentaminen

Päästövähennysten määrän arviointi perustuu tuulivoimalan sähköntuotannon jatku-
vaan ja hyväksyttyyn tarkkailuun sekä riippumattoman ulkopuolisen verfioijan vuo-
sittaiseen raportointiin tuotannon määrästä ja määrän arvioinnin luotettavuudesta.

Mikäli tuulivoimalan vuosituotanto olisi 4 380 MWh vuodessa ja päästökompen-
saation hintana käytetään 25 € hiilidioksiditonnilta (= valtioneuvoston pitkän aika-
välin ilmasto- ja energiastrategian käyttämä arvio päästöoikeuden hinnasta lähivuo-
sina), päästökompensaation määrä olisi 24 275 € vuodessa eli 3–6 % vuosituotannon 
kassavirrasta. Koska tuulivoimainvestoinnin pääoma- ja käyttökulut ovat suuret vuo-
sitasolla, päästökompensaation suhteellinen osuus sijoittajille jäävästä varsinaisesta 
vuosituotosta merkittävä. On ilmeistä, että vapaaehtoisessa päästökompensaatiossa 
päästön tonnihinta on ainakin aluksi selvästi varsinaista päästökauppahintaa alempi. 

Päästövähennysten jakoperusteet ja käyttö

Päästökompensaatio-oikeus kuuluu perustettavalle tuulivoimayritykselle ja läh-
tökohtaisesti kukin osakas saa käyttöönsä osakeomistuksensa määräämän verran 
päästökompensaatioita. Osakas voi hyödyntää päästöoikeudet itse tai myydä ne 
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eteenpäin soveliaan markkinapaikan kautta muille vapaaehtoisia päästökompensaa-
tioita tarvitseville henkilöille tai yrityksille. 

4.2  

Biokaasulaitos
Seuraava kuvaus pohjautuu porsastuotantoon erikoistuneen kahdeksan osakkaan 
sikatalousyritykseen (osakeyhtiö) Kaakkois-Suomessa. 

Yritys harkitsee suuren porsastuotantoyksikön (850 emakkoa) viereen yhtä tai 
kahta lihasikalaa, joissa kasvatettaisiin joko puolet tai kaikki yrityksen tuottamista 
porsaista teurasikään (taulukko 2). Nykyisin porsaat viedään kasvatettaviksi lihasi-
kaloihin laajalle alueelle yrityksen ulkopuolelle. 

Yrityksen tuottaman lietelannan määrä kasvaa selvästi, mikäli porsaita käydään 
kasvattamaan lihasioiksi omissa tiloissa (taulukko 2). Myös sähköenergian tarve 
kasvaa laajennusten jälkeen selvästi. Lämpöenergian tarve kasvaa sen sijaan kasvaa 
vain hillitysti, koska kasvavat porsaat tuottavat itse lähes kaiken lihasikalan vaatiman 
lämmitysenergian. Lisälämpöä tarvitaan vain tilojen pesun ja kuivauksen aikana.

Taulukko 2. Sikatalousyrityksen emakkojen ja lihasikojen määrä nykyisin (VE 0) ja kahdessa 
laajennusvaihtoehdossa (VE 1 ja VE 2) sekä veden, sähkön ja lämmön tarve eri vaihtoehdoissa.

Emakoita/
lihasikoja 
(kpl)

Lietelannan 
määrä 
(m3/vuosi)

Sähköenergian 
tarve 
(MWh/vuosi)

Lämpöenergian 
tarve 
(MWh/vuosi)

VE 0 850/0 6 000 200 1 700

VE 1 850/3 000 12 000 500 2 000

VE 2 850/6 000 18 000 800 2 300

Yritys ostaa tällä hetkellä sähkön vapailta markkinoilta ja tuottaa lämmön omalla 
hake- ja pellettikattilalla. Yritys harkitsee sähkön ja lämmön yhteistuotantoon so-
veltuvan biokaasulaitoksen rakentamista, jotta lietelannan energiasisältöä ei hukat-
taisi vaan se voitaisiin hyödyntää lähinnä porsitus- ja lihasikalassa. Ulkopuolelta 
ostettavan energian hinta on ollut jatkuvassa nousussa, mikä on osaltaan lisännyt 
kiinnostusta biokaasulaitoksen perustamiseen. Biokaasulaitoksen perustaminen ja 
toiminta kuuluisivat uudelle biokaasuyritykselle, jonka yhtiömuoto ja osakkaat eivät 
vielä ole tiedossa.

Energiantuotannon lisäksi biokaasulaitoksen mädätysprosessi tuottaisi monen-
laista lisäarvoa. Prosessi vähentää hajuhaittoja, hävittää patogeenejä, parantaa ra-
vinteiden käyttökelpoisuutta ja tasoittaa lietteen koostumusta. Kaikki nämä seikat 
helpottavat lietelannan jatkokäsittelyä ja levittämistä pelloille. Hyvälaatuinen liete-
lanta on luonnonmukainen lannoite, jonka käyttö vähentää paljon ilmastopäästöjä 
aiheuttavan väkilannoitetuotannon määrää. Biokaasulaitoksen hyödyt eivät siten 
pääty energiantuotantoon.

Liiketoimintaympäristön määrittäminen

Ansaintalogiikka

Biokaasuyritys tuottaa lämpöä ja sähköä sikalan lietelannasta. Lämpö toimitetaan si-
kalan käyttöön lietelantaa vastaan ja sähkö myydään sikalalle, paikallisille toimijoille 
tai valtakunnalliseen sähköverkkoon.
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Yritysmuoto
Ensimmäisessä vaihtoehdossa biokaasuntuotantoon perustetaan uusi yhtiö, jossa 
osa sikatalousyrityksen osakkaista on mukana. Toisessa vaihtoehdossa perustetaan 
uusi biokaasuyritys, joka on täysin sikatalousyrityksen ulkopuolisten osakkaiden 
hallinnassa. 

Biokaasulaitoksen yhtiömuoto olisi kummassakin tapauksessa todennäköisesti 
osakeyhtiö välittämättä siitä, ketkä kaikki siihen osallistuvat. Osuuskunta ei sovel-
tune yritysmuodoksi tässä tapauksessa.

Investoinnit ja käyttökustannukset

Seuraavat arviot perustuvat laajempaan laajennusvaihtoehtoon VE 2 lukuihin ja ovat 
vain suuntaa-antavia. Arviot on tehnyt biokaasulaitoksien suunnitteluun ja rakenta-
miseen erikoistunut keskisuomalainen yritys.

Mikäli sähköä ja lämpöä tuottavan biokaasulaitoksen perustamisessa voidaan hyö-
dyntää sikatalousyrityksen nykyisiä rakenteita ja mikäli laitos pystytään liittämään 
olemassa oleviin säiliöihin, investoinnin arvon pitäisi jäädä alle yhden miljoonan eu-
ron. Arvio perustuu lähinnä vastaavantyyppisten biokaasulaitosten keskimääräisiin 
kustannuksiin. Arvio voi muuttua tarkemmissa selvityksissä, joita tarvitaan, mikäli 
hanke etenee toivotulla tavalla.

Valtion investointituki on ollut vastaaville hankkeille 20–30 %. Mikäli valtion osuus 
olisi 25 %, biokaasuyritykselle jäisi rahoitettavaksi noin 750 000 € osuus investoinnista. 
Biokaasulaitosten suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistuneen yrityksen mukaan 
vastaavantyyppisten biokaasun yhteistuotantolaitosten vuotuiset käyttökulut ovat 
tyypillisesti noin 1 sentti tuotettua sähkökilowattituntia kohden. Esimerkkiyritykses-
sä sähkön vuosituotto olisi noin 1 000 MWh (1 000 000 kWh), joten laitoksen vuotuiset 
käyttökulut olisivat karkeasti arvioituna noin 10 000 €. Käyttökulut sisältävät kaikki 
juoksevat kulut: työntekijöiden palkat, huollot, varaosat jne.

Biokaasulaitoksessa tuotetun sähkön jakelu asiakkaille edellyttää sähkölinjojen ve-
tämistä, suojausratkaisuja häiriötilanteita varten ja mahdollisesti muuntajien vahvis-
tamista. Sikatalousyrityksen osalta sähköverkkoasiat ovat ilmeisesti kunnossa, joten 
merkittäviä lisäkustannuksia ei ole tulossa. Mikäli vastaavissa tapauksissa joudutaan 
tekemään merkittävästi sähköverkon parannustöitä, kustannukset liikkunevat vähin-
tään useissa kymmenissä tuhansissa euroissa.

Rahoitus

Rahoituksen järjestely riippuu pitkälti yritysmuodosta ja siitä, ketkä biokaasulaitok-
sen omistavat. Mikäli sikatalousyritys perustaa ja omistaa itse biokaasulaitosyrityk-
sen, lainarahoitusta tarvittaneen runsaasti, jopa lähes koko biokaasulaitosinvestoin-
nin arvioidun omarahoitusosuuden määrä (750 000 €). 

KOMP-mallissa lähtökohtana on, että biokaasulaitokseen tulee osittain myös 
ulkopuolisia osakkaita tai biokaasulaitos on täysin sikatalousyrityksen ulkopuolisten 
omistuksessa. Tällöin rahoituksen järjestely riippuu oleellisesti siitä, keitä uudet 
omistajat ovat, mikä heidän rahoitustilanne on ja miten paljon lainarahoitusta he 
tarvitsevat. Parhaimmillaan osakkaat pystyvät rahoittamaan koko laitoksen ilman, 
että lainaa ja siihen liittyviä lainakuluja tarvitaan.

Biokaasuhankkeen kannattavuutta arvioitiin investoinnin vuotuisella sisäisellä 
korolla. Mikäli valtion tukien jälkeen biokaasulaitosyritykselle jäävä arviolta 750 000 € 
osuus investoinnista voidaan maksaa kokonaan kassavaroilla tai mikäli lainarahan 
määrä on pieni, investoinnin sisäinen korko näyttäisi muodostuvan korkeaksi eli 
investointi näyttäisi kannattavalta. Lainarahan määrän lisäksi laina-aika ja lainara-
han hinta (korko) ovat tietenkin ratkaisevassa asemassa investoinnin kannattavuutta 
arvioitaessa. 
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Kannattavuuden arvioinnin perusongelma on se, että sianlihantuotannon toimin-
taympäristö ja näkymät muuttuvat usein erittäin nopeasti ja paljon. Mikäli yritys 
pystyy tuottamaan sianlihaa kannattavasti tulevaisuudessa, biokaasulaitoksen raken-
taminen näyttää erittäin varteenotettavalta ja kannattavaltakin vaihtoehdolta. Mikäli 
sianlihantuotanto loppuisi toimintaympäristön mahdollisesti muuttuessa radikaalis-
ti, niin samalla häviäisivät markkinoilta biokaasulaitoksen raaka-aine ja pääkäyttäjä. 
Tämän takia myös investoinnin sisäisen koron on oltava selvästi korkeampi kuin 
esimerkiksi sähköä varmasti vuodesta toiseen tuottavan tuulivoimalan tapauksessa. 
Tuulta riittää, vaikka tuulivoimayhtiö menisi nurin.

Tausta- ja lupaselvitykset sekä niiden kustannusten  
jako osapuolten kesken

Yrityksen sikalatoimintojen laajentamisesta ja kehittämisestä on tehty mm. YVA-
ohjelma ja YVA-selostus. Laajentamissuunnitelma vaatii lisäksi yksityiskohtaiset ra-
kennussuunnitelmat, rakennusluvan, suunnittelutarveratkaisun ja ympäristöluvan. 
Hankkeen läpimenolle ei tällä hetkellä näyttäisi olevan juridisia esteitä. Myös kaikki 
tärkeimmät sidosryhmät ovat vaikuttavat tyytyväisiltä hankkeeseen ja sen läpivien-
tiin. Hanketta on esitelty varsin laajasti ja näkyvästi mediassa.

Yrityksen «kehittäjä» eli nykyinen sikalayrittäjä vastaa tässä tapauksessa hankkeen 
toimintaympäristön kuvaamisen, sopimusasiapaperien ja lupaselvitysten tekemi-
sestä. Näihin liittyvät kustannukset ovat noin 50 000 euroa. Yritysten eri osapuolet 
jakavat nämä kustannukset osakkeiden osuuksiensa suhteessa.

Taloudellinen hyödynjako

Biokaasuyrityksen taloudellinen hyödynjako riippuu yhtiömuodosta, osakkaista ja 
sopimuksista, jotka eivät vielä ole tiedossa. Sen takia selkeää arvioita hyötyjen jaosta 
tulevien osakkaidenkaan kesken ei luonnollisesti ole tehty. Sen sijaan arvio tulevan 
yrityksen rahallisesta kokonaishyödystä – välittämättä kenelle se kohdistuu – on 
arvioitu.

Laajin sikalavaihtoehto (VE 2) tuottaisi lietelantaa noin 18 000 m3 vuodessa. Tämä 
määrä lietelantaa tuottaisi biokaasulaitoksessa energiaa noin 3 240 MWh:n verran, 
josta osa kuluisi laitoksen ylläpitoon. Nettosähkön osuudeksi jäisi 1 000 MWh ja net-
tolämmön osuudeksi 1 100 MWh vuodessa. Näillä tuotantomäärillä sekä nykyisillä 
sähkön ostokustannuksilla ja oman lämmön tuotantokustannuksilla arvioituna bio-
kaasun yhteistuotannon arvo olisi n. 130 000 € vuodessa. Sähkön osuus tästä olisi 92 
000 €1 ja lämmön 38 500 €2. Uuden biokaasuyrityksen yhteydessä, jossa omistuspohja 
on eri kuin sikalayrittäjien, lämpö johdetaan sikalan käyttöön ilman veloitusta. Tämä 
on yrityksen maksu raaka-aineesta ja laitoksen maa-alueesta. 

Biokaasulaitoksen kannattavuuden ratkaisee erityisesti investointituen määrä suh-
teessa biokaasuyrityksen omaan rahoitukseen. Seuraavaksi tärkein tekijä on lainan 
määrä ja korko. Päästökompensaation osuus taloudelliseen tulokseen vaikuttaa var-
sin pieneltä (ks. kohta 3.2.2).

Päästövähennysten hyväksyttävyys 

Päästövähennysten hyväksyttävyyden tulee perustua kansallisesti ja kansainväli-
sesti hyväksyttyihin pelisääntöihin. Sähkön- ja lämmöntuotannon päästömäärien 

1  Mikäli nettosähköenergiasta 800 MWh käytettäisiin itse ja sillä korvattaisiin markkinoilta ostettavaa 
sähköä (100 €/MWh), sikatalousyrityksen sähkölasku pienenisi 80 000 € vuodessa. Mikäli loput 200 MWh 
myytäisiin markkinoille, se tuottaisi yritykselle arviolta 60 €/MWh (markkinahinta - sähkösiirto - verot 
yms.) eli 12 000 € vuodessa. Biokaasulaitoksen tuottaman sähkön kokonaishyöty yritykselle olisi siten 
92 000 € vuodessa.
2  Mikäli biokaasulaitoksen tuottaman lämmön arvo olisi 35 €/MWh, niin yrityksen puuhakkeen kulu-
tuksesta johtuva lämpölasku pienenisi 38 500 € vuodessa.



26  Suomen ympäristökeskuksen raportteja  6 | 2012

arvioinnit perustuvat yleisesti hyväksyttyihin energialähteiden/polttoaineiden pääs-
tökertoimiin. 

Sikatalousyritys käyttää nykyisin toiminnoissaan pelkästään markkinasähköä. 
Kaavailtu biokaasulaitos vähentäisi Suomen sähköntuotannon kasvihuonekaasu-
päästöjä täysimääräisesti kaiken sähköntuotantonsa verran (päästösäästö = laitok-
sen vuosittainen sähköntuotanto * valtakunnallinen päästökerroin). Toisin sanoen 
biokaasulaitoksen sähköntuotanto syrjäyttää vastaavan määrän vaihtoehtoisen säh-
köntuotannon päästöjä Suomessa. Vaihtoehtoisen sähköntuotannon päästöt, joiden 
oletetaan tässä yhteydessä vastaavan Suomen keskimääräistä sähköntuotannon pääs-
tökerrointa, ovat laskelmien pohjana. 

Sikatalousyritys tuottaa nykyisin kaiken lämmön itse puuhakkeella ja puupelle-
tillä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat laskennallisesti nolla. Myös biokaasulaitoksen 
lämmöntuotannon laskennalliset hiilidioksidipäästöt ovat nolla. Näillä perusteilla 
kaavailtu biokaasulaitos ei tuota todellisia päästösäästöjä nykytilanteeseen verrattu-
na, joten päästökompensaatioon hyväksyttäviä päästövähennyksiä ei synny.

Päästövähennysten arviointi ja todentaminen

Nykytilanteessa (VE 0) sikatalousyrityksen sähkönkäytön aiheuttamat kasvihuo-
nekaasupäästöt ovat valtakunnallisen sähkötuotannon keskimääräiseen päästöker-
toimeen (n. 240 kg/MWh) perustuen 48 t CO2 vuodessa (taulukko 3). Laajimman 
sikalavaihtoehdon (VE 2) CO2-päästöt olisivat 192 t CO2 vuodessa. 

Taulukko 3. Sikatalousyrityksen sähkönkäytön aiheuttamat CO2-päästöt nykyisin ja kahdessa 
laajennusvaihtoehdoissa sähköntuotannon valtakunnallisen päästökertoimen mukaisesti laskettuna.

sähkönkulutus 
(Mwh/vuosi)

päästökerroin 
(t CO2 /Mwh)

khk-päästö 
(t CO2 /vuosi)

VE 0 (nykytilanne, 0 lihasikaa) 200 0,240 48

VE 1 (puolilaajennus, 3 000 lihasikaa) 500 0,240 120

VE 2 (täyslaajennus, 6 000 lihasikaa) 800 0,240 192

(Suomen sähköntuotannon keskimääräinen päästökerroin on noin 240 g CO2 /kwh)

Nykyisin käytännössä kaikki sikatalousyrityksen käyttämä lämpö tuotetaan lasken-
nallisesti päästöttömällä hakkeella (taulukko 4). Myös tulevaisuudessa lämpö tuo-
tetaan hakkeella ja/tai biokaasulla. Siten lämmöntuotannon mahdolliset muutokset 
eivät vaikuta kasvihuonekaasupäästöjen määrään suhteessa nykytilaan eikä todellisia 
päästövähennyksiä synny.

Taulukko 4. Sikatalousyrityksen lämmönkäytön aiheuttamat CO2-päästöt nykyisin ja kahdessa 
laajennusvaihtoehdoissa. 

lämmönkulutus 
(MWh/vuosi)

päästökerroin 
(t CO2 /Mwh)

khk-päästö 
(t CO2 /vuosi)

VE 0 (nykytilanne, 0 lihasikaa) 1 700 0 0

VE 1 (puolilaajennus, 3 000 lihasikaa) 2 000 0 0

VE 2 (täyslaajennus, 6 000 lihasikaa) 2 300 0 0

Päästövähennykset vaihtelevat vuosittain saatavan raaka-aineen ja biokaasuproses-
sin toimivuuden seurauksena. Päästövähennyksen arviointi perustuu asiakkaille 
toimitetun vuosittaisen sähkön määrän ja valtakunnallisen sähkön päästökertoimen 
perusteella. Asiakkaiden sähkönkulutuksen mittaus tapahtuu yleisesti hyväksytyillä 
mittareilla. Yrityksen toimittama sähkönmäärä ja siitä saatu hinta asiakkailta luo 
perustan yrityksen tuloille, jotka on ilmoitettava verotukseen. Erillistä päästövähen-
nysten verifiointia ei siksi tarvitse järjestää.
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Päästövähennysten jakoperusteet ja käyttö

Päästökompensaatio-oikeus kuuluu biokaasuyritykselle välittämättä siitä, ketkä sen 
omistavat. Päästövähennysten jakoperusteet ja käyttö on päätetty osakeyhtiön sopi-
muspapeissa siten, että kukin osakkeenomistaja saa päästövähennyksiä käyttöönsä 
tuotto-osuuksiensa suhteessa. Tuotot taas jaetaan kunkin osapuolen sijoitusten pe-
rusteella. Kukin osapuoli voi omassa toiminnassaan esittää kompensoineensa kasvi-
huonekaasupäästöjä vuositasolla osuuksiensa suuruisen määrän. Tämä väittämä on 
sallittua vain, jos osakkeenomistaja ei ole luovuttanut tai osuuksiaan

Arvio hankkeen kiinnostavuudesta ulkopuolisille sijoittajille

Biokaasulaitoshankkeen kannattavuutta arvioitiin investoinnin sisäisen koron avul-
la. Lähtökohtana oli 1 M€ investointi, josta valtion investointituen osuus olisi 250 
000 € ja omarahoitusosuus 750 000 €. Investoinnin käyttöajaksi arvioitiin 20 vuotta. 
Laina-aikana käytettiin 10 ja 20 vuotta. Lainan määrää ja korkoprosenttia varioitiin 
eri tasoille. 

Investoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika oli 25 % investointituki huomioi-
den 5,8 vuotta ja ilman investointitukeakin 7,7 vuotta. Investoinnin vuotuinen sisäi-
nen korko vaihteli selvästi eri lähtötiedoilla, mutta oli suhteellisen korkea (4,5–22,4 
%). Tämä kuvastaa sitä, että biokaasuhanke vaikuttaa kannattavalta sijoitukselta, 
mutta samalla biokaasuntuotantoon liittyvät riskit ovat suuret. Mikäli sikatalousyri-
tys kaatuu, myös raaka-ainevirta päättyy ja biokaasun tuotanto loppuu, ellei uutta 
raaka-ainetta löydetä riittävästi ja riittävän läheltä. Uusi ulkopuolinen raaka-aine 
tarkoittaisi, että todennäköisesti lämpöä ei voitaisi enää hyödyntää, ja kaikki tulot 
tulisivat sähköstä. 

4.3  
Aurinkolämpö

Taustaa

Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan kunnan kaukolämpöverkon lämmön tuotan-
nosta ja jakelusta vastaa paikallinen energiantuotantoyhtiö. Kunnan yhden suuren 
taajaman kaukolämpölaitoksen tuotantorakenne oli tarkoitus uusia vuoden 2011 
aikana, jolloin uudeksi peruskuormakattilaksi rakennetaan kiinteän polttoaineen 
laitos (KPA-laitos). Uuden laitoksen peruspolttoaine tulisi olemaan puuhake tai turve. 
On kuitenkin todennäköistä, että verotuksellisista syistä turvetta ei tulla käyttämään 
ainoana polttoaineena.

Tuotantorakenteen uusinnan yhteydessä uusinvestointikokonaisuuteen on mah-
dollista suunnitella ja liittää aurinkolämpölaitos. Aurinkolämpölaitoksen pääasialli-
nen tehtävä olisi tuottaa koko kaukolämpöverkon kuorma noin neljä viikkoa pitkänä 
ajanjaksona kesällä, jolloin KPA-laitokselle tehdään vuosihuolto. Aurinkolämpölai-
toksen mitoitus tehtäisiin tämän perusteella.

Toissijaisesti aurinkolämpölaitos vähentäisi polttoaineen kulutusta KPA-laitokses-
sa muina ajanjaksoina. Mikäli KPA-laitoksen polttoaineena toimisi turve, aurinko-
lämpölaitoksen vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen olisi näinä ajanjaksoina 
huomattava.
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Aurinkolämmön mitoitus ja tuotanto 

Taajaman kaukolämpöverkon keskimääräinen tehon tarve on noin 300 kW keskikesän 
aikana, energiana noin 7 MWh päivässä. Tällä perusteella on arvioitu, että tarvittava 
aurinkokeräinpinta-ala tulisi olla noin 5 000 m2 ja aurinkolämpölaitoksen huipputeho 
noin 1 500 kW. Vuosittainen aurinkolämmön tuotanto olisi noin 1 450 MWh.

Koska aurinkolämmön tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti vuorokausi- ja viik-
kotasolla, on aurinkokeräinten tai kaukolämpöverkon yhteyteen rakennettava noin 
1 200 m3:n kokoinen lämpöakku. Jos akku kytketään suoraan kaukolämpöverkkoon, 
olisi se hyödyllinen säätäjä myös talvella.

Merkittäviä ja toistaiseksi selvittämättä olevia teknisiä haasteita ovat ainakin 
kaukolämpöveden riittävän korkean lämpötilan tuottaminen sekä tilakysymykset. 
Kaukolämpöverkon menoveden lämpötilan on oltava noin 85–90°C ja keräimille 
tarvittavan tontin pinta-alan on oltava noin 15 000 m2.

Hiilidioksidipäästöjen muutos ja 
kompensaation laskennallinen hinta 

Aurinkolämpökeskuksen hiilidioksidia pienentävä vaikutus riippuu oleellisesti siitä, 
onko KPA-laitoksen pääasiallinen polttoaine kesäkauden ulkopuolella turve vai puu. 
Kesällä vastaavissa KPA-laitoksissa käytetään polttoaineena tyypillisesti kevyttä 
polttoöljyä (erillinen varakattila öljylle). Kesäseisokin aikana aurinkolämmöllä 
korvautuvan öljyn käyttö vastaa päästövähenemän arvioitua minimimäärää eli noin 
80 hiilidioksiditonnia. Mikäli KPA-laitoksen polttoaine kesäseisokin ulkopuolella olisi 
100 % turvetta, vuotuiseksi päästövähenemäksi tulisi 650 CO2-tonnia. 

Aurinkolämpölaitoksen lisäksi tarvittavan lämpöakun ja näihin liittyvien kau-
kolämpöjärjestelmien investointikustannus olisi arviolta noin 1 600 000 €. Arvio pe-
rustuu tanskalaisen aurinkokeräintoimittajan ARCONin tekemään laskentaan sekä 
paikallisen energiantuotantoyhtiön omiin arvioihin. Aurinkolämpölaitoksen kan-
nattavuuslaskennan parametreina on käytetty 5 % tuottovaatimusta sekä 20 vuoden 
laskenta-aikaa. Jos investointikustannus jaetaan 20 vuodelle, päädytään vuosihintaan 
80 000 €, jolloin yllä laskettu vuosikompensaatio jo olisi merkittävä (2,5–20 %).

Taloudellisena loppupäätelmänä voidaan todeta, että laitosinvestointi olisi perus-
teltavissa, jos investointiin saadaan 40 % investointituki. Mahdollinen vapaaehtoinen 
päästökompensaatio-oikeus voisi yhä lisätä investoinnin houkuttelevuutta.
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5 Yhteenveto ja suositukset

5.1  
Yhteenveto
Tässä esiselvityksessä on keskitytty selvittämään, miten uusiutuvan energian tuo-
tantoa, energian säästöä ja energiantehokkuutta lisäävää ja sitä kautta kasvihuone-
kaasupäästöjä vähentävää hanketoimintaa Suomessa voitaisiin edistää kehittämällä 
kasihuonekaasupäästöjen vähentämisen kansallinen vapaaehtoinen investointi- ja 
päästökompensaatiomalli (KOMP-malli). Myös muut ei-päästökauppasektoriin kuu-
luvat, kasvihuonekaasupäästövähennyksiä aiheuttavat hankkeet voidaan sisällyttää 
KOMP-mallin piiriin. Malli kuvaa pelisäännöstön, jolla hankkeeseen rahojaan sijoit-
tavat voivat jakaa keskenään hankkeiden rahalliset ja päästöjen vähenemisen hyödyt. 
KOMP-malli voi tukea kaikkia kolmea EU:n ja Suomen ilmasto- ja energiastrategian 
pääkohtaa eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, uusiutuvan energian tuotan-
non lisäämistä ja energiatehokkuuden tehostamista.

KOMP-mallin ensisijaisena kohteena ovat hankeaihiot, joiden toiminta olisi tarkoi-
tus toteuttaa erikseen perustettavan yrityksen tai osuuskunnan avulla. Malli auttaa 
myös olemassa olevia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa ympäristönäkökul-
maa korostaen ja hyödyntäen. 

Toiminnan lähtökohtana on, että yritykset, kunnat, järjestöt ja yksityiset kansalaiset 
haluavat sijoittaa rahojaan uusiin ja olemassa oleviin yrityksiin, joiden hankkeiden 
kautta syntyy kasvihuonekaasupäästövähennyksiä ja joihin sisältyy tuotto-odotus 
sijoitettuun rahaan nähden. Päästövähennys synnyttää päästökompensaation mah-
dollisuuden, jonka osakkaat voivat käyttää omassa toiminnassaan.

KOMP-hanke on esiselvitys, jossa selvitetään vain kokonaisuuden kannalta tär-
keimmät ja keskeisimmät asiat ja tekijät. Erityisesti esiin nousevat kasvihuonekaa-
supäästöjä aiheuttavan hankkeen tuotto-odotukset sekä päästökompensaatio-oikeu-
den mahdollisuus yleensä, sen arviointi, todentaminen ja käyttömahdollisuudet. 
KOMP-malli antaisi päästökompensaatio-oikeuden omistavalle toimijalle oikeuden 
kompensoida muussa toiminnassaan aiheutettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja siten 
mahdollisuuden mainostaa itseään yhteiskuntavastuullisena tahona, joka kantaa 
vastuunsa Suomen päästöjen vähentäjänä muuallakin kuin omassa toiminnassaan.

Erilaisten mahdollisuuksien löytämiseksi käytiin läpi mm. päästökaupan rakentei-
ta. Työssä kävi ilmi, että pyrkiminen viralliseen päästökauppaan, jossa saavutetuilla 
päästövähennyksillä olisi sama arvo kuin EU:n päästökaupassa, ei ole esimerkki-
kohteiden kaltaisissa tapauksissa mahdollista nykyisen EU lainsäädännön piirissä 
muulla kuin ei-päästökauppasektorissa ja toiminnassa, jolla ei ole epäsuoria vaiku-
tuksia sähkön tuotantoon. Asiasta on meneillään erillisselvitys ympäristöministeriön 
toimesta. Siksi esiselvityksessä päädyttiin suosittelemaan vapaaehtoista päästökom-
pensaatiomallia, jossa päästökompensaatio-oikeus sidotaan päästövähennyksen ai-
heuttaneen hankkeen omistajiin eli osakkaisiin. Näissäkin tapauksissa uusiutuvan 
energian tuotannon lisäys ja päästöjen vähennys on pystyttävä laskemaan ja todenta-
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maan uskottavasti. Tämä merkitsee päästövähennysten todentamiseen (verifiointiin) 
liittyvän järjestelmän luomista.

Esiselvityksessä on edetty kahta päälinjaa. Toisaalta on selvitetty kompensaation 
edellytyksiä erilaisin selvityksin ja haastatteluin, ja toisaalta projektissa on sovellet-
tu kehitettyä mallia kolmeen konkreettiseen hankkeseen/kohteeseen, joiden suun-
nitelmat ovat edenneet omalla tahdillaan rinnan projektin kanssa. Nämä kohteet 
ovat arviolta 7 000 MWh vuodessa tuottava tuulivoimahanke Länsi-Suomessa, 1 450 
MWh vuodessa tuottava aurinkolämpölaitos läntisellä Uudellamaalla ja 3 240 MWh 
vuodessa sähköä ja lämpöä tuottava sikalan lietelantaa hyödyntävä biokaasulaitos 
Kaakkois-Suomessa. Esimerkkikohteista ei ole ollut saatavilla kaikkia tarvittavia 
tietoja, joten malli on osittain hypoteettinen niiden osalta. Tämän vuoksi myöskään 
esimerkkikohteiden nimiä ei tuoda erikseen esiin.

Näitä hankkeita ja niiden edistymistä seurattiin koko esiselvityksen ajan, ja niiden 
aineisto dokumentointiin kehitetyn KOMP-mallin mukaisesti. Sisäisen koron laskenta 
otettiin yhdeksi keinoksi arvioida, miten hankkeiden hinta muodostuu ja miten paljon 
vapaaehtoinen päästökompensaatio voisi vaikuttaa kannattavuuteen. Tulosten mu-
kaan tuulivoimahankkeessa investoinnin riskit ovat pienet ja sisäinen korko matala, 
jolloin vuosittaisen vapaaehtoisen päästökompensaation suhteellinen merkitys olisi 
suuri. Aurinkolämpölaitoksella päästökompensaation merkitys olisi oletetulla inves-
tointituella keskinkertainen. Biokaasulaitoksella investoinnin (siantuotantomarkki-
noiden epävarmuus ja ailahtelevuus) riskit ovat suuret ja investoinnin sisäinen korko 
korkea, joten päästökompensaation suhteellinen merkitys jäisi pieneksi.

KOMP-mallin eteenpäinvienti vastuullisten sijoittajien ja heidän oman vapaaehtoi-
sen päästökompensaatiotarpeen kautta on toivottavaa, mutta tämäkin toiminta vaatii 
selkeät menettelytavat päästövähennysten todentamiselle ja päästökompensaatioita 
tuottavien hankkeiden viralliselle rekisteröinnille. Rekisteröinnistä huolehtiva taho 
voisi muodostaa järjestelmän vastuullisen tahon (ns. ”compenet body”), jonka tehtä-
vänä olisi tehdä järjestelmää tunnetuksi ja vaalia järjestelmän pelisäännöstöä. Lisäksi 
vapaaehtoinen KOMP-malli vaatii foorumin, jossa potentiaalisia päästövähennyksiä 
tarjoavat hankkeet tulevat vastuullisten yritysten tietoon. 

Esiselvityksessä on myös luotu hankkeelle joukko tunnusmerkkejä, joiden täytty-
essä jostakin kasvihuonekaasupäästöjä vähentävästä hankkeesta voisi tulla KOMP-
hanke. Omistajina tulisi olla useampi kuin yksi taho. Jälkimmäisistä tärkeimmät ovat 
päästöjen oikea laskenta ja niiden varmentaminen, hankkeen lisäisyys (hanke on 
todella päästöjä vähentävä) ja hankeen kaikinpuolinen hyväksyttävyys. 

KOMP-mallin kannalta on hyvin tärkeää, että se on yleisesti tunnustettu ja hyväk-
sytty. Tämä tarkoittaa sekä juridista että sosiaalista tunnustamista ja hyväksymistä, 
jälkimmäinen laajasti ajateltuna. Malli ei saa olla yleisen oikeustajunnan ja sosiaalisen 
ajattelun tai ympäristön kannalta epäilyttävä, ja sama koskee hanketta, johon mallia 
sovelletaan. Nyt esitetty vapaaehtoisuuteen ja vastuullisuuteen nojautuva järjestelmä 
täyttänee edellä mainitut näkökohdat, mutta viime kädessä mallin läpimeno yhteis-
kunnassa selviää vain käytännön toteutuksen seurauksena. 

Esiselvityksen aikana on syntynyt laajasti uutta tietoutta ja tietoisuutta. Päästö-
kauppa, uusiutuvan energian tuotantoon liittyvät rahoitukset ja niiden säännöstö 
ovat vaikea kokonaisuus, joka on avautunut selvityksessä mukana oleville tahoille 
sekä esimerkkitapauksille. Yhteydet Kuntaliittoon ja sen ilmastohankkeisiin sekä 
SYKEn HINKU-hankkeseen ja NEMOon ovat laajentaneet tieto- ja osaamispohjaa 
huomattavasti. Neuvottelut ympäristö- sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajien 
kanssa ovat lisänneet molemminpuolista tietoisuutta päästökaupasta ja KOMPis-
ta. Kansainvälisesti ollaan oltu yhteydessä erityisesti Norjassa kehitteillä olevaan 
KLOKT-hankkeeseen, jossa valtio ostaisi kunnilta päästövähennyksiä järjestelmällä, 
jossa olisi paljon hyödynnettäviä menetelmiä.
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KOMP-hankkeesta on myös kerrottu alan tapahtumissa, kuten Hanasaaren Kult-
tuurikeskuksessa järjestetyssä pohjoismaisessa ”Ilmastoinvestointien rahoitus ja kun-
tatalous” elokuussa 2011, NEMO-tilaisuuksissa syksystä 2010 alkaen sekä HINKU-
hankkeen johtoryhmän kokouksissa.

5.2  
Suositukset
Tärkein suositus on että KOMP-mallia kannattaa viedä eteenpäin ehdotetulla yksin-
kertaisella menettelyllä ja kehittää edelleen mahdollisen maan sisäisen päästökau-
pan suuntaan ei-päästökauppasektorilla . Suomessa on paljon uusiutuvan energian 
tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistäviä hankkeita, jotka voisivat 
saada lisäpontta kevyestä KOMP-mallista, jossa yhteiskuntavastuulliset yritykset, 
kunnat ja yksityiset tahot voisivat hankkia päästökompensaatioita käyttöönsä mark-
kinointi- ym. mielessä. Näin kotimaantoiminnassa voitaisiin saada aikaan kasvihuo-
nekaasujen päästöjen normaalikehitystä nopeampi väheneminen. Tämä on Suomelle 
tärkeätä, sillä kotimaassa päästöjen väheneminen ei ole ollut erityisen nopeata, jolloin 
lisäkannustimet ovat suotavia.

– KOMP-mallin kehittämiseen tarvittavia jatkotoimenpiteitä ovat ainakin:
– Esiselvityksen suositteleman mallin käytännön toteutus hankkeiden käynnis-

tämisen varmistamiseksi
– Päästölaskennan sääntöjen kehittäminen (kaavat ja kertoimet)
– Kauppa- tai markkinapaikan tutkiminen ja mallintaminen (avaintoimijat, 

sidosryhmät, säännöstö)
– Validointi ja verifiointi, menettelyjen kehittäminen ja kuvaus (esim. norjalai-

sen KLOKT-hankkeen kokemusten perusteella).
– Rekisteröinnin ja rekisteröintijärjestelmien kehittäminen
– Jatkuvatoimisten mittausjärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen eli 

keskimääräisistä päästövähennyksistä siirrytään todellisiin päästövähennys-
lukuihin

– Elinkaarilaskennan mahdollisuuksien hahmotus vapaaehtoisessa päästökom-
pensaatiomallissa 

Jatkohankkeessa on keskeistä käytännön testaamisen lisäksi luoda selkeät toimin-
tamallit keskeisille toimijoille KOMP:ssa. Näitä ovat hankefoorumi, KOMP-mallin 
vastuullinen taho (ns. competent body) sekä varmentaja. Vastuullinen taho ylläpitää 
rekisteriä päästöoikeuksia ja kehittää sidosryhmien kanssa KOMP-pelisäännöstöä. 
Alustavasti on ajateltu että testausvaiheessa tällaisina voisivat toimia NEMO/SYKE 
(luotavan HINKU-foorumin osana), SYKE sekä sopivat konsulttiyritykset. Keskeiset 
ministeriöt ja Kuntaliitto on myös pidettävä mukana jatkohankekaavailuissa.

Jatkohanke antaisi lisäksi mahdollisuuden testata luotavaa mallia toteutuviin 
hankkeisiin, olivatpa ne sitten KOMP-projektin aikana kohteina toimineet, tai mui-
ta käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita. Markkinatutkimus voisi myös olla 
paikallaan. Muutenkin asiaa voidaan jatkohankkeen aikana viedä eteenpäin ja tehdä 
tunnetuksi.

Keskeistä on myös varmistaa KOMP-mallin kaikenpuolinen ja yleinen hyväksyt-
tävyys, mikä tulisi testattua ”täysimittakaavaisen” jatkoprojektin aikana.

KOMP-mallin jatkokehityksissä huomioidaan myös YM:n tilaaman selvitystyön 
”Esiselvitys kotimaisten päästövähennysten kreditointijärjestelmistä” tulokset. Kre-
ditointijärjestelmän esiselvityksen on tarkoitus olla valmis 24.11.2011.

Päästökompensaatiomallin lisäksi uusituvan energian tuotannon lisääntymistä 
voitaisiin kehittää myöhemmissä vaiheissa uudella sertifikaattijärjestelmällä. Yhteis-
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kuntavastuuta tuntevat yritykset, yhteisöt tai jopa yksityiset henkilöt voisivat ostaa 
uusiutuvan energian sertifikaatteja ja auttaa siten Suomea saavuttamaan EU:n tasolla 
sovitun Suomen uusituvan energian tuotannon tavoitteen (38 % energian loppukäy-
töstä vuonna 2020). Tähän tavoitteeseen tähtääminen helpottaa luonnollisesti myös 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista sekä Suomen että 
EU:n tasolla.
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Liite 1. Kompensaatiomallin toteutuksen edellytykset EU:ssa

EU:n joulukuussa 2008 hyväksymä ilmasto- ja energiapaketti loi unionin ilmastopo-
litiikan perustan, joka määrittelee myös KOMP-mallin kompensaatio-osan toimin-
taympäristön. 

EU:n ns. 20-20-20-paketti sisältää tavoitteet kolmesta isosta ilmastonmuutoksen 
hillintään tähtäävästä aihekokonaisuudesta vuoteen 2020 mennessä. Suomen ja mui-
den EU-maiden on kehitettävä keinoja, joilla seuraavat tavoitteet voidaan toteuttaa 
EU-tasolla ja jäsenmaissa:

•	 kasvihuonekaasupäästöjen	vähentäminen	
○ EU-tasolla sitova tavoite: 20 % päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuo-

teen 2020 mennessä 
 ♦	 EU-maiden yhteisellä päästökauppasektorilla -21 %
 ♦	 ei-päästökauppasektorilla vaihtelevat maakohtaiset tavoitteet, 
  Suomi -16 % 

•	 uusiutuvan	energian	tuotannon	lisääminen	
○ EU-tasolla sitova tavoite: uusiutuvien energialähteiden osuus 20 % energi-

an loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä
 ♦	 vaihtelevat maakohtaiset tavoitteet, Suomen tavoite 38 %
 ♦	 liikenteen polttoaineista 10 % biopohjaisia v. 2020

•	 energiatehokkuuden	lisääminen	
○ kaikissa jäsenvaltioissa sama, muttei sitova tavoite: 20 % lisäys energiate-

hokkuudessa suhteessa perusuraan vuoteen 2020 mennessä

Ilmasto- ja energiapaketissa sovitut toimet toteutetaan asteittain vuoteen 2020 men-
nessä. 

Komission arvioiden mukaan monet paketissa sovituista toimista vauhdittavat 
työpaikkojen syntymistä, tuovat taloudellisia säästöjä ja parantavat tehokkuuden 
lisääntymisen myötä sekä energiaturvallisuutta että taloutta ylipäänsä jäsenmaissa. 
Mikäli kattava kansainvälinen ilmastosopimus saadaan aikaan, EU siirtyy tiukem-
paan 30 % päästövähennystavoitteeseen. Tällöin päästökauppasektorin ja ei-päästö-
kauppasektorin päästövähennystavoitteet määritetään uudelleen.

EU:n ilmasto- ja energiapaketista johtuvat tavoitteet Suomelle on ilmaistu selkeästi 
julkaisussa “valtioneuvoston selonteko 6. marraskuuta 2008 eduskunnalle: pitkän 
aikavälin ilmasto- ja energiastrategia”. Strategiassa on kaksi skenaariota: nykytoi-
mien ja -kehityksen mukainen perusura ja EU- sekä kansalliset tavoitteet toteuttava 
tavoiteura (kuva 1). 

Vuoteen 2020 ylettyvän varsinaisen strategian lisäksi valtioneuvosto esitti myös 
vision vuoteen 2050 saakka (taulukko 1). Luvut osoittavat, että energian- ja sähkön-
kulutus sekä kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät laskuun ja uusiutuvan energian 
loppukulutus selvään nousuun tulevien vuosikymmenten aikana.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii päästökauppasektorin panostuksen lisäksi voi-
makkaita kansallisia toimia ei-päästökauppasektorilla, johon kuuluvat mm. rakenta-
minen, rakennusten lämmitys, asuminen, maatalous, liikenne, liuottimet, jätehuolto, 
teollisuudessa käytettävät F-kaasut sekä päästökauppaan kuulumattomat energia-
peräiset ja prosessipäästöt. Suomessa ei-päästökauppasektorin kesimääräiset päästöt 
Kioton velvoitekaudella ovat arviolta 35,3 milj. t CO2-ekv. ja tavoitetaso vuodelle 2020 
on 27,2 milj. t CO2-ekv. 
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Taulukko 1. Energian kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Suomen ilmasto- ja energiastrategian 
mukaisessa perusurassa ja tavoiteurassa vuoteen 2020 sekä perusurassa ja visiossa vuoteen 2050.

Lähtö-
tilanne 
2005

Perusura 
2020

Tavoiteura 
2020

Perusura 
2050

Visio 
2050

primäärienergiankulutus (TWh) 381 479 430 523 450

energian loppukulutus (TWh) 302 347 310 381 220

uusiutuvan energian loppukulutus (TWh) 86 106 118 131 132

sähkönkulutus (TWh) 85 103 98 116 80

kasvihuonekaasupäästöt (CO2-ekv.) 69 88 - 94 21

Ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien päästövähennystavoitteiden saavuttami-
nen vaatii erityisesti fossiilisen energian absoluuttisen ja suhteellisen osuuden radi-
kaalia pienentämistä tulevina vuosikymmeninä. Fossiilisista lähteistä päästään eroon 
vain uusiutuvan energian tuotantoa lisäämällä ja energiatehokkuutta parantamalla. 
Uudet teknologiat ja materiaalisäästöt ovat osa ilmastonmuutoksen hillinnän koko-
naispalettia. Hiilinielujen ja hiilen talteenoton (CCS) merkitystä ilmakehän kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentäjänä tulee selvittää tulevina vuosina. 

EU on antanut direktiivin 2003/87/EU, joka synnytti EU:n sisäisen päästökaupan 
ETS (Emission Trading Scheme) hiilidioksidipäästöillä nk. päästökauppasektoreilla. 
Nämä kattavat pääasiassa energiantuotannon sekä eräitä suuria teollisuussektoreita. 
Direktiivin toimialaa laajennetaan vuoden 2012 alusta kattamaan lisää teollisuutta 
sekä lentoliikennettä. Direktiivin pykälä 24 antaa mahdollisuuden kansallisen pääs-
tökauppajärjestelmän kehittämiseen.

Suomessa on ETS-direktiivi saatettu voimaan lailla 2007/109 Kioton mekanismien 
käytöstä. Laki sallii myös yhteistoteutushankkeiden käytön Suomessa, ja niitä onkin 
toteutettu kolme kappaletta. Niitä koskevat säännökset ovat kuitenkin hyvin vaativia, 
ja vie pienemmiltä hankkeilta suhteellisen paljon voimavaroja esimerkiksi päästöjen 
todentamiseen.

Kuva 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2009 päästökauppasektorilla (PKS) ja ei-
päästökauppasektorilla (Ei-PKS) sekä arvio päästöistä vuoteen 2020 mennessä, mikäli EU:n 20 % 
päästövähennystavoite jää voimaan eli tiukennettu 30 % päästövähennystavoite ei toteudu (Tilasto-
keskus 2011).
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EU:n jäsenmaat voivat toteuttaa osan päästövähennystavoitteestaan ostamalla 
päästövähennyksiä EU:n alueen ulkopuolelta nk. Kioton mekanismien avulla. Näitä 
ovat kehitysmaissa toteutettavat puhtaan kehityksen mekanismi CDM (Clean Deve-
lopment Mechanism), teollisuusmaihin suunnattu yhteistoteutus JI (Joint Implemen-
tation) ja kansainvälinen päästökauppa IET (International Emission Trade). Suomen 
valtio on Finnder-hankkeen avulla hankkinut näitä päästövähennyksiä hiilidioksi-
diekvivalentteina mitattuna (CO2-ekv.) yhteensä noin 2 Mt edestä 10 €/t keskihinnal-
la. Suomen kasvihuonekaasupäätöt ovat nykyisin noin 70 miljoonaa tonnia vuodessa 
(CO2-ekv.). 

Kioton joustomekanismien kehittäminen on onnistunut luomaan ainutlaatuisen 
globaalisti toimivan markkinamekanismin, joka on tuonut huomattavan määrän 
yksityistä rahoitusta ilmastonmuutoksen hillintään. Joustomekanismeilla on vähen-
netty päästöjä kehitys- ja siirtymätalousmaissa ja saatu aikaan useita myönteisiä 
sivuvaikutuksia. 

Nykytilanteessa päästökompensointi onnistuu standardisoidusti lähinnä maamme 
rajojen ulkopuolisilla ilmastohankkeilla. Välittäjäyritys etsii vapaaehtoisilta päästö-
markkinoita mahdollisimman edullisia ja luotettavia päästövähennyksiä (päästö-
vähennyskrediittejä) ja myy ne eteenpäin asiakkailleen. Päästövähennysten hinta 
määräytyy markkinoilla markkinatalouden periaatteilla kulloisenkin kysynnän ja 
tarjonnan mukaan. Yritys voi hyödyntää hankkimiaan päästövähennyksiä ympäris-
töystävällisen imagonsa kohottamisessa ja markkinointinsa edistämisessä. Esimerkki-
nä mainittakoon Primula, joka on hankkinut päästökompensaatioita Turkkiin raken-
netusta tuulivoimapuistosta. Primula on ensimmäinen suomalainen elintarvikealan 
yritys, joka on julistautunut hiilineutraaliksi.

Hankkeen alkuvaiheessa selvitettiin mahdollisuuksia saada KOMP-mallin avulla 
mahdollistuvan uusiutuvan energian tuotannon kautta syntyvä päästövähennys 
kytkettyä EU:n päästökauppaan, esimerkiksi Suomessakin kansallisesti toteutetta-
vissa olevan yhteistoteutusmekanismin (Joint Implementation, JI) kaltaisella mallilla, 
jolloin päästövähennykselle tulisi kaupallinen arvo. Kävi kuitenkin ilmi, että ensin-
näkin Kioton pöytäkirjaan perustuvien JI-hankkeiden tulevaisuus on epävarma ja 
todennäköisesti kreditointi loppuu jo vuoden 2012 lopussa ja että JI:n kaltainen me-
nettely on raskas ja vaatii paljon voimavaroja. Näiden seikkojen takia suuri osa pienen 
hankkeen kompensaatiosta saatavasta rahallisesta hyödystä hupenisi suunnitteluun 
ja varmistusmenettelyihin. Yhteistoteutusmekanismi ei siten näytä käyttökelpoiselta 
toimintatavalta KOMP-hankkeen kohderyhmän kannalta. 

Maiden sisäinen päästökauppa

Hankkeessa on selvitetty muiden maiden kokemuksia erilaisista päästökauppa- tai 
päästökompensaatiojärjestelmistä. Esimerkiksi EU:n päästökauppaa säätelevä direk-
tiivi jättää artiklassa 24a mahdollisuuden liittää EU-päästökauppaan ei-päästökaup-
pasektorin projekteja jäsenmaissa. Eräissä maissa, kuten Japanissa ja Koreassa, jär-
jestelmää on kehitetty pitkälle, mutta sen toteuttamisesta on luovuttu jostain syystä, 
esimerkiksi talouskriisiin vedoten.

EU:n jäsenmaista eräät ovat myös selvittäneet ja toteuttaneet omia sisäisiä jär-
jestelmiään. Esimerkkejä ovat Tanska, UK, Alankomaat ja lisäksi Norja. Useimmat 
näistä ovat tähdänneet suurempiin toimijoihin, ja näin halunneet käynnistää oman 
päästökaupan osana EU:n järjestelmää. KOMP-mallin rakentamisessa ei näiden jär-
jestelmien kokemuksia ilmeisesti voida hyödyntää.

Tanskan järjestelmä oli käynnissä vuosina 2000–2003, ja se koski käytännössä vain 
suuria sähköyhtiöitä. Tavoitteena oli saada aikaan hallittu päästöjen väheneminen 
Tanskan suurimalla päästösektorilla eli sähköntuotannossa.

UK:n järjestelmä käynnistyi vuosituhannen alussa. Siihen osallistui vapaaehtoisesti 
33 organisaatiota, jotka edustivat suurehkoja päästölähteitä. Järjestelmä on johtanut 
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vuoteen 2006 mennessä yli seitsemän miljoonan CO2-tonnin päästövähennykseen. 
Järjestelmää on jatkettu, sillä kokemukset ovat olleet myönteisiä. Monet toimijat ovat 
oppineet järjestelmästä paljon, ja se on kannustanut tekemään päästöjä vähentäviä 
investointeja. Mahdollisimman yksinkertaisten säännösten todettiin edistävän ilmas-
tomyönteisiä prosesseja hyvin.

Norjassa on vuodesta 2009 kehitetty järjestelmää, jossa valtio tukisi kunnallisia 
päästöjen vähentämiseen tähtääviä investointeja ostaen syntyneitä päästövähen-
nyksiä. Sen kehittämiseen on mm. Norjan kunnallisjärjestö osallistunut aktiivisesti. 
Järjestelmän toteuttaminen on edelleen epävarma, ja sen ratkaisee vuoden 2012 alussa 
annettava hallituksen uusi ”Klimamelding”.
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Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on kehitelty uutta, 

vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa investointi- ja päästökompensaatiomallia. 

KOMP-malli tarjoaa yhteiskuntavastuuta korostaville yrityksille, yhteisöille 

ja yksityisille ihmisille mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta osallis-

tumalla erityyppisiin päästövähennyshankkeisiin kotimaassa. Hankkeisiin 

osallistuja hyötyy sijoituksen perinteisen rahallisen tuotto-odotuksen 

lisäksi hankkeen omistusosuuden määrään sidotusta päästökompensaatio-

oikeudesta. KOMP-mallin uskotaan lisäävän investointihalukkuutta etenkin 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan energiatuotantoon, energiansääs-

töön ja energiatehokkuutta parantaviin toimiin.
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