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Hiilidioksidip,äästöJen rajoittamisen kokonaista
loudelliset vaikutukset Suomessa 

ILMO MÄENPÄÄ 

Artikkeli perustuu Oulun yliopiston Pohjois
Suomen tutkimuslaitoksella toteutettuun tutki
mukseen (Mäenpää - Tervo 1992), jossa Suo
men talouden monitoimialaiseen tasapainokas
vumalliin FMS (the Finnish long term Model 
System) liitettiin laaja energian kulutuksen ja 
tuotannon sekä ilmapäästöjen osalohko. Tutki
mus on sisältynyt KTM:n Energiaosaston SIH
TI-tutkimusohjelmaan. 

Suomessa on aiemmin arvioitu hiilidioksi
dipäästöjen rajoittamisen talousvaikutuksia val
tionvarainministeriön KESSU -mallilla (Chris
tensen 1991). Analyysit perustuvat kuitenkin 
hyvin yksinkertaisiin kiinteisiin toimialoittai -
siin energiapanoskertoimiin, joita tosin muun
netaan eksogeenisilla arvioilla hiilidioksidive
ron oloissa. Suomen sähkö- ja lämpöhuollon 
sisäiset rakenneriippuvuudet, jotka ovat keskei
siä sähköntuotannon primäärienergiarakenteen 
ja hiilidioksidipäästöjen määräytymisessä puut
tuvat tarkastelusta. 

FMS-mallisysteemissä energian loppukulu
tus perustuu toimialoittaisiin (30 toimialaa) 
energiapanoskertoimiin (9 energialajia). Ener
giapanoskertoimien muutos määräytyy ener
giansäästön raj akustannusten (porras )funk
tioista. Ne perustuvat KTM:n Energiansäästö
projektissa (Lepistö 1991) tuotettuihin insinöö
riarvioihin erilaisista energiansäästömahdolli
suuksista ja niiden investointikustannuksista eri 
toimialoilla. Sähkön ja lämmön tuotanto on 
jaettu laitostyyppeihin, joiden tekniset ominai
suudet poikkeavat toisistaan. Lämpökuorma 
määrää teollisuuden ja yhdyskuntien korkean 
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hyötysuhteen yhdistetyn sähkön ja lämmön 
tuotannon. Sähkön jäännöskulutus tuotetaan 
erillisellä sähkön hankinnalla. Erillisessä han
kinnassa edelleen tuontisähkö, vesivoima ja 
ydinvoima ovat eksogeenisella päätöksellä 
muutettavia vakioita. Tässä sähkö- ja lämpö
huollon rakenteessa sähkön primäärienergia
koostumus reagoi voimakkaasti sähkön kulu
tuksen tasoon. Talouden toimialojen hiilidiok
sidipäästöt määräytyvät energialajeittaisista 
hiilidioksidin ominaispäästöistä. Hiilidioksidi
veron toimialoittaiset kustannus vaikutukset 
voidaan johtaa täsmällisesti. 

1. Viiteskenaario 

Tarkastelujen lähtökohdaksi muodostetaan ta
louden kehityksen viiteskenaario. Siinä talou
den kehitys kuvastuu suhteellisen realistisena, 
mutta analyysin kohteina olevia toimenpiteitä 
ei ole toteutettu. 

Talouden nyky tilassa on vaikeaa muodostaa 
tukevaa perustaa Suomen talouden pitkän ajan 
kehityksen arvioksi. Viiteskanaario on muodos
tettu FMS-mallilla käyttäen eksogeenisissa ja 
politiikkamuuttujissa oletuksia eri lähteistä: 
TASKU:n Suomi 2005, KTM:n Energiatalou
den kehitys linjoja vuoteen 2025 ja Metsä 2000 
seurantaryhmän arviot. Taulukossa 1 on esitet
ty FMS-mallisysteemillä tuotetun viiteskenaa
rion keskeiset kokonaistaloudelliset tunnuslu
vut. 

Taulukon 1 alaosassa on esitetty primääri-



Taulukko 1. Viiteskenaario. Suomen talouden tasot 
vuosina 1990 ja 2005 sekä vuosikasvunopeudet. 

Mrd mk 1985 hin. 1990 2005 kasvu %/v 

Yksityisen kulutus 220 320 2.5 
Julkinen kulutus 81 110 2.1 
Yksit. investoinnit 88 113 1.6 
Julk. investoinnit 13 15 1.2 
Vienti 109 197 4.0 
- Tuonti -128 -194 2.8 
Tilastoero 13 4 

Bruttokansantuote 397 564 2.4 

Työllisyys, milj. h 4025 3822 -0.3 

Prim.energia Mtoe 31 37 1.3 
Sähkö, TWh 63 86 2.1 
CO2, milj. t 53 76 2.3 

Prim/BKT 100 86 -1.0 
SähkölBKT 100 96 -0.2 
C02IBKT 100 99 0.0 
C02IBKT 100 116 1.0 

energian ja sähkön kulutuksen sekä hiilidiok
sidipäästöjen kehitys. Alimmassa osiossa on 
esitetty keskeisten ominaislukujen kehitys in
dekseinä, joissa vuoden 1990 ominaisluvut on 
normitettu sadaksi. Sähkön ominaiskulutus su
pistuu vain vähän. Sähkön ominaiskulutus yk
sittäisissä käyttökohteissa supistuu jopa 12 pro
senttia, mutta samalla eräät talouden rakenne
tekijät kuten mekaanisen massan valmistuksen 
osuuden kasvu metsäteollisuudessa ja raken
nusten sähkölämmityksen lisääntyminen, nos
tavat sähkön osuutta energian loppukulutukses
sa. 

Energian ominaiskulutuksen supistumisesta 
huolimatta hiilidioksidin ominaispäästöt supis
tuvat vain hienokseltaan ja energian hiilidiok
sidin ominaispäästöt kasvavat. Tämä johtuu sii
tä, että päästöttömien energialähteiden, vesivoi
man, ydinvoiman ja tuontisähkön käyttö on pi
detty noin vuoden 1990 tasolla. Energian ku
lutuksen kasvu lisää tällöin pääasiassa fossii
listen polttoaineiden käyttöä. Taulukossa 2 on 
esitetty viiteskenaarlon mukainen primääriener
gian kulutus energialähteittäin sekä verrattu 
lukuja KTM:n 'Energiatalouden linjat' rapor
tin perusskenaarion lukuihin. Viiteskenaarios-
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Taulukko 2. Primäärienergian kulutus enrgialäh
teittäin viiteskenaariossa, sekä vertailu KTM:n 
perusskenaarioon, miljoonaa ekvivalenttia 
öljy tonnia. 

Mtoe 1990 Fm2005 KTM2005 

Öljy 9.2 10.1 7.7 
Maakaasu 2.3 3.1 3.1 
Hiili 3.6 6.2 7.9 
Ydinvoima 4.5 4.4 4.4 
Tuontisähkö 2.7 2.1 2.1 

Tuonti yhteensä 22.3 25.9 25.2 

Vesivoima 2.7 3.3 3.2 
Turve 1.2 2.4 2.4 
Muu kotim. 4.5 5.9 5 

Kotimaiset yht. 8.4 11.6 10.6 

Yhteensä 30.7 37.5 35.8 

Taulukko 3. Primäärienergian kulutus ja hiilidiok
sidipäästöt loppuenergian käyttäjäryhmittäin 
viiteskenaariossa vuonna 2005. Sähkön ja lämmön 
primäärienergia- ja hiilidioksidisisältö kohdistettu 
sähkön ja lämmön kuluttajille. 

2005 Energia CO2 

Mtoe % Mt % 

Teollisuus 19.2 51.3 32.8 42.9 
Metsäteollisuus 10.5 28.1 12.7 16.6 
Muu teollisuus 8.7 23.3 19.1 25.0 

Palvelu ja alk.tuot. 5.7 15.2 13.1 17.1 
Asuminen 7.7 20.6 16.8 22.0 
Liikenne 4.8 12.8 13.8 18.0 

Yhteensä 37.4 100.0 76.5 100.0 

sa primäärienergialähteistä voimakkaimmin 
kasvaa ominaispäästöiltään korkea hiilen ja tur
peen kulutus. 

Primäärienergian kulutus sekä primääriener
gian hiilidioksipäästöt loppuenergian käyttäjä~ 
ryhmittäin on esitetty taulukossa 3. Laskelmas
sa sähkön ja lämmön kulutus on palautettu pri
määrienergialähteisiin ja niiden hiilidioksidi
päästöihin. 

Metsäteollisuuden osuus primäärienergian 
kulutuksesta on yli neljännes, mutta hiilidiok
sidipäästöistä noin 17 %. Suuri osa metsäteol
lisuuden primäärienergiasta on puuperäisiä 
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polttoaineita, jätepuuta ja jäteliemiä, joiden 
nettohiilidioksidipäästöt on nollattu. Asumisen 
osuus, johon on sisällytetty asuntojen lämmi
tys ja kotitaloussähkö, on primäärienergiasta 
noin viidennes ja hiilidioksidipäästöistä hieman 
enemmän. 

2. Energian säästäminen 

Energian säästömekanismit ovat keskeisiä 
FMS:n energiakäyttäytymisessä: päätöksente
kijälIe kannattavat säästöhankkeet toteutetaan. 
Kannattavuus riippuu energian hinnan ja sääs
töinvestointien kustannusten lisäksi kannatta
vuusnormista, diskonttokorosta. Voidaan aset
taa kolme tunnusomaista kannattavuuskynnys
tä: 
- yksityisen sektorin säästö- ja tehostamisin

vestointien kannattavuusnormi, 30 % 
- yksityisen sektorin normaalien tuotannollis

ten investointien kannattavuusnormi, 10 % 

- yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden 
normi, 5 %. 
Kolmenkymmenen prosentin diskonttokor

ko on korkea investointikynnys. Useissa teh
dyissä selvityksissä sekä Suomessa että ulko
mailla sen on kuitenkin todettu vallitsevan 
yleensäkin yksityisen sektorin toiminnan tehos
tamishankkeissa (Lepistö 1991, LTT 1990). 
Viiteskenaariossa on oletettu, että energian
säästön mahdollisuudet toteutetaan 30 % kan
nattavuuskynnykseen asti. 

Taulukossa 4 on esitetty, miten energian 
säästössä sovellettavan investointikynnyksen 
alentaminen vaikuttaa talouden kasvuun, ener
gian käyttöön ja hiilidioksidipäästöihin. Ver
tailuksi asetettussa »Ei säästöä» -vaihtoehdossa 
toimialoittaiset energiapanoskertoimet pysyvät 
vuoden 1988 mukaisina. Taulukossa on esitetty 
myös toteutuvien säästöinvestointien arvo pää
tevuonna ja ominaiskulutuksen keskimääräinen 
aleneminen energiaryhmissä. Lämmitysener
gian säästöinvestoinnit saadaan aikaan raskailla 

Taulukko 4. Energian säästön vaikutukset talouden tasoihin vuonna 2005. Energian säästö säästöinves-
tointien eri tuottovaatimuksilla. 

Ei VIITE 
Mrd mk 1985 hin. säästö 30%r 10 %r 5 %r O%r 

Yksityinen kulutus 311 320 323 324 319 
Julkinen kulutus 106 110 112 112 111 
Yksit. investoinnit 109 113 114 115 115 
Julk. investoinnit 14 15 16 16 26 
Vienti 195 197 198 198 195 
- Tuonti -194 -194 -105 -195 -191 
Tilastoero 4 4 4 4 4 

Bruttokansantuote 545 564 571 575 570 

Työllisyys, milj. h 3722 3822 3862 3882 3839 
Energituonti Mrd m 30 27 27 26 24 

Prim.energia Mtoe 41 37 36 35 32 
Sähkö, TWh 95 86 80 78 72 
CO2, milj. t 87 76 70 67 57 

Säästöinvestoinnit 0 0.5 1.2 2 6.8 
Säästöprosentit 
Sähkö 0 11.6 18.4 20.3 22 
Teollisuuden lämpö 0 0.5 0.8 1.9 11.3 
TeoH. polttoaineet 0 10.1 11.3 14.8 19.2 
Rakennusten lämm. 0 3.3 6.7 12.3 31.5 

PrimIBKT 112 100 95 92 84 
Sähkö/BKT 115 100 92 89 84 
CO2/BKT 119 100 91 87 75 
CO2/BKT 106 100 96 95 88 
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kertainvestoinneilla, joiden käyttöaika on pit
kä. Siten korkeilla tuottovaatimuksilla lämmi
tyksen säästö jää vaatimattomaksi. Taulukon 
alaosassa on esitetty energian käytön ja pääs
töjen ominaislukujen muutos. viiteskenaarioon 
verrattuna. Energiaa säästettäessä hiilidioksidi
päästöt vähenevät enemmän kuin energian ku
lutus. Tämä johtuu siitä, että energian tuotan
nossa kiinteinä pidettyjen päästöttömien ener
gialähteiden vesivoiman, ydinvoiman ja tuon
tisähkön osuus kasvaa. Siten primäärienergian 
hiilidioksidin ominaispäästöt supistuvat. Brut
tokansantuote kasvaa energian säästön edetessä 
aina 5 % kannattavuusrajaan asti. Tätä pienem
millä tuottovaatimuksilla energian säästämisen 
rajakustannukset ylittävät säästämisen kansan
taloudelliset rajahyödyt. Siten 5 % tuottovaa
timusta voidaan pitää energian säästön kansan
taloudellisesti optimaalisena kanattavuusraja
na. Kuitenkin myös nollakoron tuottovaatimuk
sella bruttokansantuotteen taso ylittää viiteske
naarion. 

Energian säästön kansantaloudellinen kan
nattavuus perustuu keskeisesti kahteen tekijään. 
Energian säästö vähentää energiatuontia. Ta
louden tuontialttiuden laskiessa vaihtotaseen 
tasapaino voidaan saavuttaa korkeammalla 
bruttokansantuotteen tasolla. Toiseksi energi
an säästö vähentää investointitarvetta energi
aa tuottavilla toimialoillasähkö- ja lämpöhuol
lossa sekä öljynjalostuksessa, jotka ovat pää
omavaltaisia toimialoja. Tämä luo rahoitusva
raa talouden muulle kasvulle. Jatkoanalyysien 
tulkinnoissa energian säästön tuloksista on tär
keää se, että taloudessa on käyttämättömiä 
energiansäästömahdollisuuksia. Niiden hyväk
sikäyttö on kansantaloudellisesti kannattavaa, 
mutta ilman lisätoimia toteudu ne jäävät toteu
tumatta. 

3. Hiilidioksidivero: peruskysymyksiä 

Hiilidioksidiveron kokonaistaloudellisia vaiku
tuksia arvioitaessa on ratkaistava neljä perus
kysymystä: 

1. Onko vero kotimainen vai kansainvälinen? 
2. Miten verotulot käytetään? 

Ilmo Mäenpää 

3. Miten hahmotetaan ulkomaankauppavaiku
tukset pitkällä aikavälillä? 

4. Oletetaanko veron vaikuttavan myös ylei
siin asenteisiin? 

Kotimainen ja kansainvälinen vero· 

Kotimaisessa verossa suomalaiset voivat päät
tää muista maista riippumatta, asetetaanko hii
lidioksidivero ja minkä suuruisena. Kansainvä
linen verossa Suomi harkitsee yhdessä muiden 
maiden kanssa yhdenmukaista veroa. Kysy
myksenä on, minkälaista linjaa Suomen kan
nattaa edistää neuvotteluissa. Jatkossa analy
soidaan kumpaakin veroa erikseen. 

Verotulojen käyttö 

Hiilidioksidiverojen tuotto voidaan käyttää 
muusta verotuksesta tinkimättä julkisten meno
jen kasvattamiseen tai se voidaan kompensoi
da muuta verotusta keventämällä. Ensimmäi
nen vaihtoehto nostaisi talouden kokonaisve
roastetta kohtuuttomasti ja johtaisi julkisen sek
torin tarpeettomaan laajenemiseen. Verojen 
kompensoinnissa on päätettävä, kompensoi
daanko yritysten vai kotitalouksien veroja. 
Muutettuaan tekniikkaansa uusien hintasuhtei
den pohjalta yritykset (toimialat) sopeuttavat 
myös kapasiteettinsa kysynnän muutosten mu
kaan. Tarjontakäyrä on vaakasuora ja siten yri
tykset voivat siirtää veron täysimääräisenä hin
toihin. Yrityksille ei ole siten mitään kompen
sointitarvetta. Sen sijaan kotitalouksien kulut
tajahinnat kohoavat ja siten verotuoton kom
pensointi kotitalouksille on oikein. Tätä peri
aatetta sovelletaan analyyseissa jatkossa. Kom
pensointi yrityksille on tarpeeton varsinkin seu
raavassa kohdassa käsiteltävässä ostovoimapa
riteettiperiaatteen olosuhteissa. 

Ulkomaankauppavaikutukset pitkällä aikavä
lillä 

Kotimaisen veron yhteydessä oleellinen kysy
mys on, miten kotimaiset hinta- ja kustannus
tekijät reagoivat, kun hiilidioksidivero asete
taan. Vaihtoehtojen kirjossa on kaksi ääripää
tä: 
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Asetelma 1: kiinteä kustannuskehitys (KKK) 
Oletetaan, että ulkomaankaupan hinnat py
syvät kotimaan rahassa mitattuna vakiona, 
eivätkä - tekniikkamuutosten lisäksi -
muutkaan hinta- ja kustannustekijät sopeu
du uuden kustannustekijän ilmaantuessa. 
Erityisesti: valuuttakurssi ja palkkataso ei
vät sopeudu. 

Asetelma 2: ostovoimapariteetti (PPP) Olete
taan, että uuden kustannustekijän ilmaantu
essa muut hinta- ja kustannustekijät sopeu
tuvat pitkällä aikavälillä siten, että kotimaan 
hintojen yleistaso lähenee ja saavuttaa ko
timaan rahassa mitatun maailmanmarkkinoi
den yleisen hintatason. Erityisesti: valuut
takurssi ja/tai palkkataso sopeutuu. 
Pragmaatikko sanoisi, että talouden käytäntö 

on jossakin kahden ääripään välissä, ja käyt
täytyminen riippuu työmarkkinoiden toiminta
tavasta sekä rahapolitiikan päättäjien asenne
latauksesta. 

Talouden käyttäytymistä on vaikea arvioida 
pitkällä aikavälillä, joten looginen ratkaisu on 
paikallaan. Asetelma 1. pysyvistä hintataso
eroista pitkällä aikavälillä on epärealistinen. 
Siten looginen ratkaisu on asetelma 2. 

PPP:n vallitessa uuden kustannustekijän il
maantuminen ei vaikuta oleellisella tavalla ta
louden yleiseen kilpailukykyyn ulkomaankau
passa, mutta muuttaa yksittäisten tuotantoalo
jen suhteellista kilpailukykyä ja siten ulko
maankaupan rakennetta. Klassista ulkomaan
kauppateoriaa mukaillen: absoluuttiset edut 
ovat vakiot, mutta suhteelliset edut muuttuvat. 
Ostovoimasopeutuksen toteutuminen yleisen 
nimellispalkkatason kehityksessä ei ole epäre-:
alistinen varsinkaan oloissa, joissa uutta veroa 
ei aseteta äkillisenä hyppäyksenä vaan asteit
tain. Tällöin sopeutuksessa nimellispalkkatasoa 
ei tarvitse laskea vaan ainoastaan kasvattaa hi
taammin. Poliittinen hyväksyntäkään asetel
malle ei ole vaikea, jos vero kompensoidaan 
kotitalouksille. Tällöin reaalinen nettopalkka 
saattaa jopa nousta. FMS-mallisysteemin ra
kenteissa ei ole hintailluusiota. Siten tuloksiin 
ei vaikuta, käytetäänkö ostovoimasopeutukseen 
valuuttakurssia vai yleistä palkkatasoa. Sopeu
tus toteutuu teknisesti helpommin valuuttakurs
simuuttujalla. Käytännön toteutuksessa osto-
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voimapariteetin hyödykekorina ovat yritystoi
mialojen kokonaistuotokset ja hintoina tuotta
jahinnat. Viiteskenaarion päätevuoden tuotta
jahintaindeksi on pariteettiperusta. Vaihtoeh
toskenaarion tasapainoratkaisun etsinnässä va
luuttakurssi-indeksi (FIMlECU) muuttuu jatku
vasti samassa suhteessa kuin skenaarion tuot
tajahintaindeksi poikkeaa viiteskenaarion in
deksistä. Valuuttakurssin sijasta mallissa olisi 
voitu käyttää sopeutujana myös yleisen palk
katason muuttujaa. Tämä toteutus johtaisi kui
tenkin huomattavasti raskaampiin laskentaru
tiineihin ja tuottaisimallianalyyseissa täsmäl
leen samat tulokset. Pitkän aikavälin ulko
maankauppavaikutusten tarkastelussa PPP on 
siten teoreettisesti perustellumpi kuin kiintei
den kustannusten periaate. Vertailun ja varo
vaisuuden vuoksi analyyseissa on kuitenkin 
myös kiinteän kustannuskehityksen mukaisia 
tuloksia kuljetettu mukana. 

Verot ja asenteet 

Verojen asennevaikutusten tarkastelussa on 
keskeistä, säilyykö energian säästöinvestoin
neissa verraten korkeiden verojen jälkeenkin 30 
prosentin tuottovaatimuskynnys, vai voidaan
ko olettaa, että verotus aiheuttaa myös inves
tointikynnyksen madaltumisen normaaliin lii
ketaloudelliseen 10 prosentin tuotto asteeseen ? 
Nimetään edellinen vaihtoehto pessimistisek
si ja jälkimmäinen vaihtoehto optimistiseksi. 

4. Kotimaisen hiilidioksidiveron 
kokonaistaloudelliset vaikutukset 

Asetetaan 500 markan kotimainen hiilidioksi
divero hiilidioksiditonnia kohti. Tasapainotar
kasteluun sopii parhaiten oletus veron noususta 
nyky tasolta asteittain täysimäärään päätevuon
na. Veron määrä on valittu siten, että eräissä 
tarkasteluvaihtoehdoissa saavutetaan hiilidiok
sidipäästöjenjäädyttyminen vuoden 1990 tasol
le. Veron vaikutuksesta energian keskihinta 
nousee energiavalikoiman sopeutumisen jäl
keen noin 60 % kohdistuen kuitenkin eri tavoin 
eri energialajeihin niiden hiilidioksidin omi
naispäästöjen mukaan. 
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Taulukko 5. Hiilidioksidiveron 500 mk/t CO
2 

(vuoden 1990 hinnoin) kokonaistaloudelliset vaikutukset eri 
ulkomaankauppaoletuksin. Talouden tasot vuonna 2005. Pessimistinen. 

30 %r Viite- CO2 vero 500 mk/t %-muutokset 
Mrd mk 1985 hin. skenaario KKK PPP KKK PPP 

Yksityinen kulutus 320 293 320 -8.5 0.0 
Julkinen kulutus 110 90 110 -18.0 -0.4 
Yksit. investoinnit 113 86 106 -24.1 -5.6 
Julk. investoinnit 15 10 15 -36.2 -0.7 
Vienti 197 177 195 -9.9 -1.0 
- Tuonti -194 -172 -191 -11.3 -1.7 
Tilastoero 4 3 4 

Bruttokansantuote 564 486 559 -13.8 -1.0 

Työllisyys, milj. h 3288 3352 3847 -12.3 0.7 
Energiatuonti 27 23 26 -16.2 -5.5 

Prim.energia Mtoe 37 32 35 -15.5 -6.1 
Sähkö,TWh 86 73 80 -15.4 -6.5 
CO2, milj. t 76 57 68 -24.0 -9.5 

PrimIBKT 100 98 95 -2.0 -5.2 
CO/BKT 100 88 91 -11.8 -8.7 
CO/Prim 100 90 96 -10.0 -3.6 

Taulukko 6. Hiilidioksidiveron 500 mk/t CO
2 

(vuoden 1990 hinnoin) kokonaistaloudelliset vaikutukset eri 
ulkomaankauppaoletuksin. Talouden tasot vuonna 2005. Optimistinen. 

30 %r Viite-
Mrd mk 1985 hin. skenaario 

Yksityinen kulutus 320 
Julkinen kulutus 110 
Yksit. investoinnit 113 
Julk. investoinnit 15 
Vienti 197 
- Tuonti -194 
Tilastoero 4 

Bruttokansantuote 564 

Työllisyys, milj. h 3822 
Energiatuonti Mrd mk 27 

Prim.energia Mtoe 37 
Sähkö,TWh 86 
CO2, rnilj. t 76 

PrimIBKT 100 
CO/BKT 100 
CO/Prim 100 

Taulukossa 5 on esitetty tulokset pessimis
tisessä (30%) tapauksessa ulkomaankaupan 
kiinteän kustannuskehityksen oletuksella KKK 
ja ostovoimasopeutuksella PPP. Taulukossa 6 
on esitetty optimistisen (10%) vaihtoehto. Kai
kissa vaihtoehdoissa on oletettu, että hiilidiok-

CO2-vero 500 mk/t %-muutokset 
KKK PPP KKK PPP 

303 322 -5.3 0.6 
96 111 -12.7 0.5 
94 109 -16.9 -3.2 
12 16 -24.3 3.3 

183 195 -7.2 -0.9 
-177 -191 -8.6 -1.7 

3 4 

512 565 -9.2 0.2 

3452 3883 -9.7 1.6 
22 24 -18.0 -10.3 

31 33 -18.4 -12.3 
69 74 -19.7 -14.2 
52 59 -31.7 -22.1 

90 88 -10.2 -12.5 
75 78 -24.7 -22.3 
84 89 -16.2 -11.2 

sidiverot kompensoidaan kotitalouksille. Kiin
teän kustannuskehityksen tapauksessa brutto
kansantuotteen taso supistuu pessimistisessä 
vaihtoehdossa lähes 14 prosentia viiteskenaa
riosta. Tärkein vaikuttava tekijä on hintakilpai-:
lukyvyn heikkenemisen aiheuttama viennin 
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supistuminen, jota investointien romahdus kiih
dyttää. Ostovoimasopeutuksen oloissa vienti 
supistuu vain vähän. Supistuminen johtuu sii
tä, että vientihyödykekorin hiilidioksidipitoi
suus on korkeampi kuin kotimaisen tuotannon 
keskimääräisen hyödykekorin. Siten vientihyö
dykkeiden suhteelliset hinnat kohoavat. Brut
tokansantuote supistuu vain prosentin. Sen si
jaan yksityinen kulutus pysyy ennallaan, ja 
työllisyys kasvaa hieman, koska pääomavaltai
sen raskaan prosessiteollisuuden toimialojen 
hiilidioksidin ominaispäästöt ovat yleensä 
myös korkeita, joten hiilidioksidi veron rasitus 
kohdistuu suhteellisesti enemmän niihin. 

Veron vaikutuksesta kevyen työvaltaisen 
teollisuuden osuus sekä viennissä että kotimai
sessa loppukysynnässä kasvaa. Rakennevaiku-

tuksen vuoksi kulutuksen ja työllisyyden taso 
voidaan ylläpitää matalammalla bruttokansan
tuotteen tasolla. Pessimistisessä tapauksessa 
talouden energian ominaiskulutus supistuu vain 
2 - 5 prosenttia. Hiilidioksidin ominaispääs
töt supistuvat nelinkertaisesti, 8 - 12 prosent
tia. Kovin tehokas hiilidioksidi vero ei silti ole. 
Optimistisessa vaihtoehdossa kiinteän kustan
nuskehityksen vaihtoehdon bruttokansantuote
notkahdus on runsaat 9 prosenttia. Ostovoi -
masopeutuksen vaihtoehdossa bruttokansantuo
te kohoaa hieman. Tärkein taustatekijä brutto
kansantuotteen kohoamiselle on, että hiilidiok
sidivero saa aikaan asennemuutoksen vahvis
tamana energiansäästöinvestointien laajenemi
sen, joka on luvun 2 tulosten mukaan kansan
taloudellisesti kannattavaa. Talouden primää-

Taulukko 7. Hiilidioksidiveron 500 mk/t CO
2 

toimialavaikutukset viiteskenaarioon verrattuna ostovoi
masopeutumisen oloissa vuonna 2005. 

Toimialat Tuotanto 

1 Maatalous 1.10 
2 Metsätalous 1.07 
3 Kaivannaistiominta 1.08 
4 Elintarvikkeiden valmistus 1.08 
5 Juomat ja tupak. 1.07 
6 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 1.06 
7 Puutavaran valmistus 1.02 
8 Massan ja paperituotteiden valm. 1.15 
9 Graafinen tuotanto 1.05 
10 Kemiallisten tuot. valm. 1.08 
11 Öljyn jalostus 1.11 
12 Savi-, lasi-, kivituot. valm. 1.14 
13 Metallien valmistus 1.18 
14 Met.tuot. ja koneiden valm. 1.06 
15 Sähkötekn. tuot. valmistus 1.06 
16 Kulkunneuvojen valmistus 1.05 
17 Muu valmistus 1.06 
18 Energiahuolto 1.10 
19 Talonrakennus 1.04 
20 Maa- ja vesirakennus 1.10 
21 Kauppa 1.04 
22 Ravitsemus ja maj.toiminta 1.04 
23 Kuljetus 1.09 
24 Tietoliikenne 1.05 
25 Rahoitus ja vakuutustoiminta 1.03 
27 Yht. ja henk. palvelut 1.05 

1 Asuminen 
2 YV -toiminta 
3 Julkinen toiminta 
4 Kotilalouspalv. 

Keskim. 

322 

1.15 
1.03 
1.02 
1.00 

1.06 

Hinnat 
Vienti 

1.03 
1.00 
1.01 
1.01 
1.00 
0.99 
0.95 
1.07 
0.98 
1.01 
1.04 
1.07 
1.10 
0.99 
0.99 
0.98 
0.99 
1.03 
0.97 
1.03 
0.97 
0.97 
1.02 
0.98 
0.96 
0.98 

1.00 

Tuotanto 

1.01 
0.96 
0.94 
1.00 
1.01 
1.03 
1.01 
0.93 
1.01 
0.98 
0.92 
0.96 
0.92 
1.02 
1.03 
1.04 
1.03 
0.84 
0.98 
0.96 
1.01 
1.03 
0.99 
1.01 
1.00 
1.00 

0.96 
1.13 
1.01 
0.96 

0.99 

Määrät 
Vienti 

1.00 
1.00 
1.00 
0.99 
1.00 
1.03 
1.05 
0.92 
1.01 
0.99 
0.95 
0.89 
0.86 
1.03 
1.04 
1.04 
1.02 
1.00 
1.03 
1.00 
1.04 
1.03 
0.98 
1.02 
1.04 
1.02 

0.99 



rienergian ominaiskulutus supistuu runsaat 
10 prosenttia ja hiilidioksidin ominaispäästöt 
vajaan neljänneksen. 

Vuoden 1990 energiaan liittyvät hiilidioksi
dipäästöt olivat noin 53 miljoonaa tonnia. 
Vuonna 2005 optimistisessa kiinteän kustan
nuskehityksen skenaariossa hiilidioksidipäästöt 
ovat 52 miljoonaa tonnia ja ostovoimasopeu
tuksen skenaariossa 59 miljoonaa tonnia, kun 
ne viiteskenaariossa olisivat 76 miljoonaa ton
nia. Siten kasvihuonekaasupäästöjen jäädyttä
miseen vuoden 1990 tasolle päästäisiin KKK 
skenaariossa hieman alle 500 mk/t hiilidioksi
diverollaja PPP skenaariossajonkin verran yli 
500 mk/t verolla. 

Taulukossa 7. on esitetty hiilidioksidiveron 
toimialavaikutukset ostovoimasopeutuksen 
oloissa suhteellisina muutoksina viiteskenaa
riosta. Tuottajahintaindeksi nousee keskimää
rin 6 prosenttia viiteskenaarioon verrattuna. 
Eniten· hinta nousee metallien valmistuksessa 
18, asumisessa 15, massan ja paperin valmis
tuksessa samoin 15, savi-, lasi- ja kivituottei
den valmistuksessa 14 ja öljyn jalostuksessa 
11 prosenttia. Kiinteän kustannuskehityksen 
oloissa toimialojen hintakilpailukyky heikke
nisi samassa suhteessa. Ostovoimasopeutumi
sen oloissa viennin hintakilpailukyky ei keski
määrin muutu. Viennin sisällä toimi alat, joille 
hiilidioksidiveron kustannusvaikutus on keski
määräistä suurempi, menettävät kuitenkin suh
teellista kilpailukykyä ja muut toimialat voit
tavat. Hintakilpailukykyä lisäävät puutavaran 
valmistus, tekstiilien ja vaatteiden valmistus, 
graafinen tuotanto ja metallien jatkojalostuk
sen toimialat. Viennin rakennemuutos kotimai
sen loppukysynnän vahvistamana muuttaa ta
louden tuotantorakennetta vähemmän energiaa 
käyttävään ja hiilidioksidia päästävään suun
taan. 

5. Kansainvälinen hiilidioksidivero 

Kansainvälisen hiilidioksidiveron vaikutusten 
analyysissa ongelmana on, mitä veron seurauk
sena arvioidaan maailmanmarkkinoilla tapah
tuvan. Koska pitkällä aikavälillä yritykset voi
vat muutettuaan tuotantotekniikkansa optimaa-
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liseksi uusilla hintasuhteilla mitoittaa kapasi
teettinsa kysynnän mukaan, niin ne voivat siir
tää veron hintoihin. Tämä voidaan operationa
lisoida olettamalla, että maailmanmarkkinoil
la hyödykkeiden hinnat nousevat veron seu
rauksena samalla tavoin kuin Suomessa. Silloin 
verolla ei ole vaikutusta Suomen ulkomaankau
pan hintakilpailukykyyn. Maailmanmarkkinoi -
den kysynnän määrän muutokset eri hyödyk
keille jäävät kuitenkin avoimeksi. Esitetty hin
takäyttäytyminen soveltuu teollisuus tuotteille. 
Fosiilisten polttoaineiden kaltaisille rajallisten 
varantojen tuotteille tilanne on toinen. Niiden 
tuotantokapasiteetti on karkeasti ottaen vakio. 
Silloin hiilidioksidi veron aiheuttama kysynnän 
supistuminen johtaa niiden hintojen laskuun. 
Hintavaikutuksen suuruutta pitkällä aikavälil
lä on kuitenkin vaikea arvioida. Epävarmuuk
sien vuoksi tehdään seuraavassa vain herkkyys
tarkasteluja. 

Ensiksi oletetaan, että maailmanmarkkinoi -
den hinnat muuttuvat samoin kuin Suomen hin
nat. Maailmanmarkkinoiden kysynnän määrä ja 
tuontienergian hinnat pysyvät kuitenkin vakio
na. 

Oletusten talousvaikutukset Suomessa näky
vät taulukon 8 sarakkeessa 1. Suomen brutto
kansantuotteen taso nousee 1,3 prosenttia. 
Vienti pysyy oletusten mukaisesti viiteskenaa
rion tasolla. Tulos johtuu kahdesta tekijästä. 
Hiilidioksidivero saa aikaan kansantalouden 
kasvua lisääviä energian säästöjä ilman haital
lisia hintakilpailukykyvaikutuksia. Suomen 
vaihto suhde kohoaa: Suomen vientihyödykkei
den hiilidioksidin ominaispäästöt ovat keski
määrin suuremmat kuin tuontihyödykkeiden. 
Siten veron seurauksena maailmanmarkkinoilla 
Suomen vientihyödykkeiden hinnat kohoavat 
enemmän kuin tuontihyödykkeiden. Seuraa
vaksi kysytään, kuinka paljon Suomen vienti
tuotteiden kysynnän määrä maailmanmarkki
noilla voi supistua, jotta bruttokansantuotteen 
taso ei olisi alempi kuin viiteskenaariossa. Tu
los on esitetty taulukon 8 toisessa sarakkees
sa: 1,3 prosenttia. Kuinka todennäköistä on, 
että Suomen vientituotteiden kysyntä supistuisi 
näin vähän? Kysymys on keskeisesti massan ja 
paperin maailmanmarkkinoiden kysynnän hin
tajoustosta. Massa ja paperi ovat pääasiassa 
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Taulukko 8. Kansainvälisen hiilidioksidiveron 500 mk/t CO 2 talousvaikutukset. Sarake 1: kun viennin 
volyymi ei muutu. Sarake II: kuinka paljon viennin volyymi voi laskea, että BKT päätevuonna säilyy 
viiteskenaarion tasolla. 

10 %r Viite- C02-vero 500 mk/t %-muutokset 
Mrd mk 1985 hin. skenaario 1 II 1 II 

Yksityinen kulutus 320 325 322 1.5 0.6 
Julkinen kulutus 110 113 111 2.4 0.5 
Yksit. investoinnit 113 112 109 -0.8 -2.9 
Julk. investoinnit 15 16 16 7.9 3.3 
Vienti 197 197 194 0.0 -1.3 
-Tuonti -194 -194 -191 -0.2 -1.6 
Tilastoero 4 3 4 

Bruttokansantuote 564 572 564 1.3 -0.1 

Työllisyys, milj. h 3822 3921 3870 2.6 1.3 
Energiatuonti 27 25 25 -7.7 -8.8 

Prim.energia Mtoe 37 34 34 -9.4 -10.4 
Sähkö, TWh 86 76 75 -11.3 -12.3 
CO2, milj. t 76 62 61 -18.1 -19.6 

PrimIBKT 100 89 90 -10.5 -10.3 
CO/BKT 100 81 80 -19.2 -19.5 
CO/Prim 100 91 90 -9.7 -10.2 

Taulukko 9. Kansainvälisen hiilidioksidiveron 500 mk/t CO
2 

talousvaikutukset, kun öljyn ja hiilen 
maailmanmarkkinahinnat laskevat 20 %. Sarake 1: kun viennin volyymi ei muutu. Sarake II: kuinka 
paljon viennin volyymi voi laskea, että BKT päätevuonna säilyy viiteskenaarion tasolla. 

10%r Viite-
Mrd mk 1985 hin. skenaario 

. Yksityinen kulutus 320 
Julkinen kulutus 110 
Yksit. investoinnit 113 
Julk. investoinnit 15 
Vienti 197 
-Tuonti -194 
Tilastoero 4 

Bruttokansantuote 564 

Työllisyys, milj. h 3822 
Energiatuonti 27 

Prim.energia Mtoe 37 
Sähkö, TWh 86 
CO2, milj. t 76 

PrimIBKT 100 
CO/BKT 100 
CO/Prim 100 

välituotteita graafiseen tuotantoon, ja siten pi
temmällä aikavälillä massan ja paperin kysyn
nän hintajousto aiheutuu graafisen tuotannon 
hintajoustosta. Graafiset tuotteet ovat puoles
taan pitkälle jalostettuja tuotteita, joissa pape-
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CO2-vero 500 mk/t %-muutokset 
1 II 1 II 

329 324 2.8 1.3 
115 110 4.1 0.2 
114 110 1.2 -2.2 

17 16 11.8 2.6 
197 193 0.0 -2.1 

-196 -191 1.0 -1.3 
3 3 

578 564 2.5 -0.0 

3967 3807 3.8 -0.4 
25 24 -7.0 -10.7 

34 34 -8.3 -10.2 
77 75 -10.6 -12.3 
63 61 -16.6 -19.2 

90 90 -10.5 -10.1 
81 81 -18.6 -19.2 
91 90 -9.0 -10.1 

rin kustannusosuus jää hyvin vähäiseksi. Siten 
hiilidioksiveron välillinenkin hintavaikutus 
graafiseen tuotantoon jää vähäiseksi, kuten toi
mialatarkastelussa taulukossa 7 ilmeni. Siten 
kansainvälisen hiilidioksidiveron vaikutuksesta 



graafisen tuotannon ja siitä johdetun paperin 
kysynnän supistuminen maailmanmarkkinoil
la jäisi todennäköisesti vähäiseksi. Taulukos
sa 9 on vastaava tarkastelu, kun lisäksi olete
taan, että maaimanmarkkinoilla kivihiilen ja 
öljyn kysynnän supistuminen laskee niiden hin
tatasoa viiteskenaarioon verrattuna 20 prosent
tia. Tällöin Suomen ulkomaankaupan vaihto
suhde paranee entisestään ja bruttokansantuot
teen taso on 2,5 prosenttia korkkeampi kuin 
viiteskenaariossa. Viennin volyymi voi supis
tua runsaat 2 prosenttia, jotta ylletään viite
skenaarion talouskasvun tasolle. 

6. Investointituki 

Hiilidioksidivero nostaa ostetun energian hin
taa ja edistää siten energian säästämistä. Toi
nen yleinen ohjauskeino säästämisen lisäämi
seksi on investointituki, joka laskee energian 
säästön kustannuksia ja siten säästetyn energian 
hintaa. Hiilidioksidivero 500 mk/t nostaa os
tetun energian hintaa keskimäärin noin 60 pro
senttia. Samaan hinta suhteen muutokseen os
tetun ja säästetyn energian välillä päästään 
energian säästöinvestointien 40 prosenttia tuel-
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la. Yhteiskunnan kannalta tuen ohjausvaikutuk
set ovat tehokaimpia, jos tuki voidaan kohdis
taa vain sellaisiin hankkeisiin, jotka ilman tu
kea eivät toteutuisi. 

Oletetaan, että investointituki ei nosta vero
astetta. Jos tuki kohdistetaan vain sellaisiin 
säästöinvestointeihin, joiden tuotto ilman tukea 
on alle 30 prosenttia kannattavuusrajan, brut.., 
tokansantuote kasvaa myös kiinteän kustannus
kehityksen oloissa viiteskenaarioon verrattuna. 
Investointituki lisää kansantaloudellisesti kan
nattavia energiansäästöinvestointeja heikentä-:
mättä ulkoista hintakilpailukykyä. Erityisesti 
kiinteän kustannuskehityksen oloissa tuki pa
rantaa kilpailukykyä ja johtaa viennin kasvuun. 
Yleisen veropohjan vahvistuessa tukimenois
ta huolimatta julkinen kulutus voidaan ylläpi
tää viiteskenaarion tasolla tai jopa hieman kas
vattaa sitä. Vaikka yksittäisissä energiansääs
tökohteissa 40 prosentin tuen vaikutus energi
an säästöön on keskimäärin yhtä suuri kuin 
500 mk/t hiilidioksidiveron, niin kokonaistalo
uden tasolla tuki johtaa hiilidioksidiveroa vä
häisempään energian ominaiskulutuksen ja hii
lidioksidin ominaispäästön supistumiseen. 
Tämä johtuu siitä, että tuki ei ohjaa talouden 
toimialarakennetta pienemmän energiaintensii-

Taulukko 10. Yhdistetyn 500 mk/t hiilidioksidiveron ja 40 % investointituen kokonaistaloudelliset 
vaikutukset vuonna 2005 kiinteän kustannuskehityksen (KKK) ja ostovoimasopeutuksen (P P P) oloissa. 
Optimistinen. 

1O%r Viite- %-muutokset 
Mrd mk 1985 hin. skenaario KKK PPP KKK PPP 

Yksityinen kulutus 320 031 322 -5.8 0.5 
Julkinen kulutus 110 97 112 -11.9 1.8 
Yksit. investoinnit 113 94 112 -16.2 -1.1 
Julk. investoinnit 15 12 16 -21.7 7.9 
Vienti 197 182 196 -7.5 -0.7 
- Tuonti -194 -177 -191 -9.0 -1.6 
Tilastoero 4 3 4 

Bruttokansantuote 564 513 570 -9.0 1.0 

Työllisyys, milj. h 3822 3514 3911 -8.1 2.3 
Energituonti 27 22 24 -19.9 -11.8 

Prim.energia Mtoe 37 29 32 -21.4 -14.7 
Sähkö, TWh 86 67 72 -22.4 -16.1 
CO2, milj. t 76 48 56 -36.0 -25.8 

PrimIBKT 100 86 84 -13.6 -15.6 
C02IBKT 100 70 73 -29.7 -26.6 
COiPrim 100 81 87 -18.6 -13.0 
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visyyden suuntaan samalla tavoin kuin hiili
dioksidivero. Usein energiavaltaisilla toimi
aloilla on samalla myös suurimmat energian
säästömahdollisuudet, ja ne hyötyvät enemmän 
tuesta kuin muut toimi alat. Tuen optimaalista 
kohdistumista on vaikea valvoa. Jos oletetaan, 
että tuen piiristä ei voida rajata pois hankkei
ta, jotka olisivat yksityistaloudellisesti kannat
tavia ilman tukeakin, tuen suotuisat talousvai
kutukset jäävät vähäisemmiksi. Veropohjan 
vahvistuminen ei· riittäisi kompensoimaan tu
kimenoja julkisen sektorin käytettävissä olevis
sa tuloissa. On arvioitu, että tuki johtaa usein 
hukkainvestointeihin, tuen tarkoituksen kannal
ta tehottomiin hankkeisiin. Jos oletetaan, että 
tuen avulla käynnistetyissä hankkeissa keski
määrin puolet ovat hukkainvestointeja, tuen ko
konaistaloudelliset vaikutukset kääntyvät nega
tiivisiksi myös optimistisessa tapauksessa. 

Investointitukea voidaan käyttää paitsi sel
laisenaan myös vahvistamaan hiilidioksidive
ron vaikutuksia, jolloin investointituki on osit
tain hiilidioksidiveron kompensointia yrityksil
le. Taulukossa 10 on esitetty yhdistetyn 500 
mk/t hiilidioksidi veron ja 40 prosentin inves
tointituen kokonaistaloudelliset vaikutukset eri 
ulkomaankaupan oletuksilla. Hiilidioksidiveron 
ja investointituen erotus on kompensoitu koti
talouksille~ Sekä kiinteän kustannuskehityksen 
(KKK) että ostovoimasopeutuksen (PPP) olois
sa investointituki nostaa bruttokansantuotteen 
tasoa hieman ja edistää energian säästöä sekä 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä pelkkään 
hiilidioksidiveroon verrattuna (vrt. taulukko 
6.). 

7. Voimalaitosvaihtoehdot 

Viiteskenaariossa ja muissa tähänastisissa tar
kasteluissa lauhdesähkön tuotannossa muut pri
määrilähteet ovat olleet nyky tasolla ja lauhde
sähkön lisäys on tuotettu kivihiilellä. Tarkas
tellaan seuraavaksi 1000 MW:n kokoon normi.:. 
tetun kolmen vaihtoehtoisen voimalaitoksen 
talous- ja päästövaikutuksia: kivihiili-, ydin- ja 
kaasuvoimalaitos. Vaihtoehtojen investointi
kustannukset olisivat 4.5, 8.0 ja 2.8 miljardia 
markkaa ja hyöty suhteet vastaavasti 41, 35 ja 
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48 prosenttia. Arviot perustuvat Sähköntuotta
jien yhteistyövaltuuskunnan raporttiin (STYV 
1991). Ydinvoiman lämpöarvo on laskennalli
nen. Ydinvoimalaitoksen hyötysuhde 35 pro
senttia ei ole toisiin verrannollinen, vaan joh
tuu sopimuksesta, jonka mukaisena ydinvoi
man lämpöarvo primäärienergiana lasketaan 
kansainvälisissä tilastoissa. Polttoaineiden 
tuontihinnat ovat KTM:n Energiaosaston arvi
on (KTM 1990) mukaiset. Voimalaitosvaihto
ehtojen vaikutukset kokonaistalouteen, energi
ankäyttöön ja päästöihin viiteskenaarion olois
sa on esitetty taulukossa 11. 

Bruttokansantuotteen erot voimalaitosvaih
toehdoissa ovat vähäiset. Toisaalta 1000 MW:n 
laitoksen tuottama sähkömäärä 7000 tunnin 
vuotuisella käyttöajalla, 7 TWh, on vain 8 pro
senttia viiteskenaarion sähkön vuosikulutukses
ta ja siten laitoksen kokonaistaloudellinen pai
noarvo ei voi ollakaan kovin merkittävä. Y din
voimalaitos tuottaa korkeimman bruttokansan
tuotteen tason. Kaasuvoimala tuottaa aavistuk
sen verran alemman bruttokansantuotteen tason 
kuin hiilivoimalaitos. 

Kokonaistaloudelliset vaikutukset johtuvat 
siitä, että vaikka ydinvoimalaitos on investoin
tikustannuksiltaan kallein ja kaasuvoimalaitos 
halvin vaihtoehto, niin ydinsähköön sisältyvä 
tuontienergian arvo on huomattavasti vähäi
sempi kuin kaasusähköön sisältyvän tuonnin 
arvo. Erot bruttokansantuotteen tasoissa vaih
toehtojen välillä ovat kuitenkin vähäiset. Hii
livaihtoehtoon verrattuna ydinvaihtoehto tuot
taa 8 prosenttia pienemmät hiilidioksidin omi
naispäästöt koko talouden tasolla ja kaasuvaih
toehto 4 prosenttia alemmat ominaispäästöt. 

Tarkastellaan seuraavaksi voimalaitosvaih
toehtojen vaikutuksia hiilidioksidiveron olois
sa. Taulukossa 12 on esitetty vaihtoehtojen ko
konaistaloudelliset vaikutukset, kun hiilidiok
sidivero on 500 mk hiilidioksiditonnilta osto
voimasopeutuksen oletuksella. Y dinvoimalai
toksen kokonaistaloudellinen kannattavuus ko
rostuu, koska sähkön alhaisemman hiilidioksi
dipitoisuuden vuoksi yritysten verorasitus jää 
pienemmäksi. Tästä johtuen sähkön ja primää
rienergian ominaiskulutus ydinvaihtoehdossa 
on jonkinverran muita suurempi, mutta hiili
dioksidipäästöt ovat alemmat. Hiilidioksidive-
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Taulukko 11. Voimalaitosvaihtoehtojen kokonaistaloudelliset vaikutukset viiteskenaarion oloissa. 

Tasot vuonna 2005 %-muutokset 
Mrd mk 1985 hin. hiili ydin kaasu ydin kaasu 

Yksityinen kulutus 320 321 320 0.2 0.0 
Julkinen kulutus 110 111 110 0.3 0.0 
Yksit. investoinnit 113 113 113 0.4 0.0 
Julk. investoinnit 15 15 15 0.7 0.0 
Vienti 197 197 197 0.1 0.1 
- Tuonti -194 -194 -194 -0.2 0.3 
Tilastoero 4 3 4 

Bruttokansantuote 565 567 565 0.3 -0.1 

Työllisyys, milj. h 3827 3833 3827 0.2 0.0 
Energiatuonti 27 26 27 -2.6 1.9 

Prim.energia Mtoe 37 37 37 0.3 0.0 
Sähkö, TWh 86 86 86 0.2 0.0 
CO2, milj. t 76 70 73 -7.9 -3.9 

PrimIBKT 100 100 100 0.0 0.1 
C°zlBKT 100 92 96 -8.1 -3.9 
C°zlPrim 100 92 96 -8.1 -3.9 

Taulukko 12. Hiilidioksidiveron 500 mk/t CO
2 

kokonaistaloudelliset vaikutukset eri voimalaitosvaihtoeh-
doissa ostovoimasopeutuksen oloissa. Optimistinen. 

PPP, 10 %r Tasot vuonna 2005 %-muutokset 
Mrd mk 1985 hin. hiili ydin kaasu ydin kaasu 

Yksityinen kulutus 323 323 323 0.2 0.0 
Julkinen kulutus 110 111 111 0.6 0.2 
Yksit. investoinnit 110 111 110 1.3 0.4 
Julk. investoinnit 16 16 16 1.3 0.6 
Vienti 196 196 196 0.3 0.1 
-Tuonti -191 -191 -192 -0.2 0.4 
Tilastoero 4 3 4 

Bruttokansantuote 567 570 567 0.5 0.1 

Työllisyys, milj. h 3822 3838 3827 0.2 0.1 
Energituonti 24 

Prim.energia Mtoe 32 
Sähkö, TWh 74 
CO2, milj. t 60 

PrimIBKT 100 
CO/BKT 100 
C°zlPrim 100 

ron oloissa myös maakaasuvoimala muuttuu 
hiilivoimalaa kokonaistaloudellisesti hienoises
ti kannattavammaksi. Hiilidioksidiverolla 500 
mk/t ydinvaihtoehdossa vuoden 2005 hiilidiok
sidipäästöt 53 miljoonaa tonnia ovat samat kuin 
vuoden 1990 päästöt. Kaasuvoimalavaihtoeh-

2 

23 25 -5.0 2.1 

33 32 1.2 0.3 
76 75 2.6 0.4 
53 57 -11.7 -5.0 

101 100 0.7 0.3 
88 95 -12.1 -5.1 
87 95 -12.8 -5.3 

don päästöt olisivat 54 miljoonaa hiilivoima
lavaihtoehdon 56 miljoonaa tonnia. 

Voimalaitosvaihtoehojen kannattavuusar
viointiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä 
liittyen muun muassa polttoaineiden tuontihin
toihin ja siihen, miten ydinjätteen varastointi-
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kustannuksia ja käytettyjen ydinvoimaloiden 
purkukustannuksia tulisi käsitellä. Maakaasu
voimalan kannattavuuteen ja päästövaikutuk
siin vaikuttaa oleellisesti se, jos suurvoimalaa 
tarkastellaankin edellytyksenä sille, että maa
kaasu saataisiin laajempaan käyttöön myös yh
distetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. 

8. Päätelmiä 

Hiilidioksidipäästöjen rajoittamisen vaiku
tuksia Suomen talouskasvuun tarkasteltiin 
energian loppukulutuksen ohjauskeinojen, hii
lidioksidiveron ja energiansäästön investointi
tuen, sekä energian tuotantoon vaikuttavien 
voimalaitosvalintojen yhteydessä. Tuloksien 
mukaan hiilidioksidipäästöjen rajoittamiskeino
jen käytöllä voi olla jopa positiivisia vaikutuk
sia talouskasvuun. Suomen energiatalous ei ole 
nyky tilassaan optimaalista. Tulos on havaittu 
myös muiden maiden energiataloudellisissa 
analyyseissa. Energian käyttöä voidaan tehos
taa keinoin, jotka ovat kokonaistaloudellisesti 
kannattavia ja samalla vähentävät energian ku
lutuksen ja tuotannon ympäristöpäästöjä. 
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