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1. johdanto
Päästöoikeuskaupan idea on yksinkertainen:
julkinen valta (yhteiskunta) omistaa puhtaan
ympäristön ja myy kuormittajille oikeuksia las
kea päästöjä ympäristöön. Maksu oikeudesta
kuormittaa luontoa synnyttää päästöille hinnan
ja sisäistää ympäristön saastumisesta koituvan
ulkoisvaikutuksen. Päästöoikeuskaupan ideaa
esittivät ensimmäisinä yhdysvaltainen taloustie
teilijä Crocker (1966) ja kanadalainen politolo
gi dales (1968). Montgomery (1972) todisti
formaalisti, että päästöoikeuskauppa on kus
tannustehokas ohjauskeino ja lisäksi riippuma
ton päästöoikeuksien alkujaon määrästä kuor
mittajien kesken. Päästöoikeuskauppaa sovel
lettiin käytäntöön ensimmäisenä Yhdysvallois
sa 1970luvulla.
euroopan unioni otti päästöoikeuskauppa
järjestelmän päävälineeksi kioton pöytäkirjassa
hyväksymiensä ilmastopoliittisten tavoitteiden

saavuttamiseen. järjestelmän luomisessa hyö
dynnettiin erityisesti yhdysvaltalaisen acid
rain kauppaohjelman kokemuksia. euroopan
unionin päästöoikeuskauppa on mittavin ja
haasteellisin koskaan käyttöönotettu päästö
oikeusjärjestelmä. se kattaa lähes kolmekym
mentä instituutioiltaan ja infrastruktuureiltaan
erilaista jäsenmaata; myös päästöjen vähen
nystavoite on muihin kioton pöytäkirjan sopi
musosapuoliin verrattuna kunnianhimoinen.
unionin päästöoikeuskauppa jakautuu viisi
vuotisiin periodeihin, joista kahdelle ensimmäi
selle periodille on laadittu sitovat kaupan raa
mit (kuten oikeuksien jakosuunnitelmat ja
kauppasäännöt). ensimmäinen periodi, ns.
opettelukausi, oli ainoastaan kolmivuotinen ja
kattoi vuodet 2005–2007; siihen ei liittynyt eri
tyistä päästöjen vähennysvelvoitetta. Varsinai
nen kiotokausi kattaa vuodet 2008–2012.
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tänä aikana unionin ja sen jäsenmaiden pääs
töt tulee vähentää kioton pöytäkirjan edellyt
tämälle tasolle.
unionin päästöoikeuskauppaa on harjoitet
tu kolme vuotta, mutta sen toimivuutta on jat
kuvasti epäilty. sähkön hinnan nousua on pi
detty eräänä osoituksena päästöoikeuskaupan
epäonnistumisesta. huolta on kannettu pääs
töoikeuskaupan vaikutuksesta unionin maiden
kilpailukykyyn ja pääoman virtaamisesta mai
hin, joissa päästöjä ei rajoiteta. Myös energia
yhtiöille koituneita myyntituloja ilmaiseksi jaet
tujen päästöoikeuksien myynnistä on pidetty
epäoikeudenmukaisena. tässä artikkelissa esi
tämme yhteenvetoa ja arviota siitä, kuinka
päästöoikeuskauppajärjestelmä on toiminut
kolmen ensimmäisen vuoden aikana. arvioim
me myös kokemusten valossa, millaiselta varsi
nainen kiotoperiodi näyttää: toteutuvatko
kauhuskenaariot, joiden mukaan hinta saattaa
kivuta jopa 70 euroon.

2. Päästökauppa euroopan unionin
ilmastopolitiikassa
euroopan unionin päästökauppadirektiivi hy
väksyttiin eu:n sitovaksi lainsäädännöksi syk
syllä 2003 suhteellisen nopean päätöksenteko
prosessin tuloksena. tämän jälkeen jäsenvaltiot
implementoivat sen omaan kansalliseen lain
säädäntöönsä. Yhteisen lainsäädännön tarkoi
tuksena oli saavuttaa harmonisoitu kaupan
käyntijärjestelmä, ja varmistaa siten tehokkaat
markkinat. osittain tässä onnistuttiinkin, mut
ta jatkossa eu tullee edelleen lisäämään har
monisoinnin määrää mm. alkujakosuunnitel
mien osalta (euroopan komissio 2006).
Päästökauppa ohjauskeinona mainitaan
myös kioton pöytäkirjassa. siinä se tarkoittaa
valtioiden välistä kauppaa, kun taas eu:n di
2

rektiivin luoma järjestelmä on yritysten välistä
kauppaa, jossa kansallisen päästökaton osoit
tama määrä päästöoikeuksia on allokoitu jär
jestelmään kuuluville yrityksille. Päästökauppa
kattaa tällä hetkellä kasvihuonekaasuista ai
noastaan hiilidioksidin ja sektoreista energian
tuotannon ja energiaintensiivisen teollisuuden.
järjestelmään on jo päätetty lisätä ainakin len
toliikenne. tulevaisuudessa lisätään mahdolli
sesti kemianteollisuus sekä muita kasvihuone
kaasuja. komissio on laatimassa tällä hetkellä
lakiehdotusta uudistetuksi päästökauppadirek
tiiviksi, joka huomioi ensimmäisen kauden tuo
mat kokemukset.
kuva 1 havainnollistaa päästöoikeuskaupan
roolia eu:n ja kansallisessa ilmastopolitiikassa.
eu on sitoutunut kiotokaudella noin 8 %
päästövähennykseen vuoden 1990 tasosta ja
yhteisen taakanjaon kautta vähennys ositetaan
jäsenvaltioille. suomen tulee saavuttaa vuoden
1990 päästöjen taso, joten taakanjaossa vähen
nysvelvoitteeksi tulee 0 %. koska päästöt ovat
kuitenkin kasvaneet vuodesta 1990 merkittä
västi, merkitsee vuoden 1990 tasolle pääsemi
nen noin 56 miljoonan tonnin vähennystä ar
vioiduista päästöistä kiotokauden aikana, mikä
tarkoittaa noin 11 miljoonan tonnin vähennys
tä vuosittain (ktM 2005). Pääosa vähennysvel
voitteesta suomessa ja muissa jäsenmaissa on
allokoitu päästökauppasektorille kansallisina
päästökattoina, jotka allokoidaan tuotantolai
toksille. Päästökauppasektori vähentää päästö
jään ja käy päästöoikeuksilla kauppaa keske
nään. se voi myös hankkia päästöoikeuksia
kioton joustomekanismien kautta.
suomessa päästökauppasektorin taakka
kansallisesta päästöjen rajoittamisvelvoitteesta
on noin 72 % (ktM 2007). loput tulee hoitaa
päästövähennyksillä muilla sektoreilla tai sitten
valtion on ostettava päästöoikeuksia kioton
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Kuva 1. EU:n päästökauppa osana kansainvälistä ilmastopolitiikkaa
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pöytäkirjan mukaisesti. talousteorian mukaan
rajakustannus viimeisen hiilitonnin vähentämi
sestä tulee olla yhtä suuri päästökauppa ja
muilla sektoreilla. Meillä ja muualla on paljon
vähemmälle huomiolle jäänyt se, millä keinoin

muutkin sektorit saadaan ilmastotalkoisiin.
eu:n toinen ilmastopoliittinen keino, uusiutu
van energian edistäminen etenee jokseenkin
hitaasti. Yleisesti ajatellaan, että hiilen vähen
täminen päästökauppasektorilla ja erityisesti
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Kuva 2. Päästöoikeuksien (EUA) kaupan volyymin kehitys (Point Carbon 2006–2007)









 



energian tuotannossa on merkittävästi halvem
paa kuin muilla sektoreilla. Miten hyvin tämä
pitää paikkansa, jää myöhemmän tutkimuksen
teemaksi.

3. kokemuksia ensimmäisestä
kauppakaudesta 2005–2008
unionin ensimmäinen kauppakausi päättyi
31.12.2007. kauppaa käytiin pääasiassa pääs
töoikeuksien termiineillä; tukkumarkkinakaup
pa alkoi vasta keväällä 2006. Pääosa kaupoista
käytiin välittäjäyritysten avulla, mutta vaihdan
nan määrä päästöoikeuspörsseissä on kasvanut
nopeasti koko ajan. noin 30 % kaupoista teh
tiin päästöoikeuspörssissä, joita on syntynyt
yhteensä seitsemän; niistä suurin on hollan
nissa toimiva european Climate exchange,
eCX.














Päästöoikeusmarkkinoiden toimivuutta, lik
vidisyyttä ja aktiivisuutta, voidaan kuvata esi
merkiksi markkinavaihdannan ja markkinoille
osallistuvien toimijoiden määrällä. kuva 2 ha
vainnollistaa kuukausittaista markkinavaihdan
taa, joka kasvoi koko ajan ja oli vuonna 2007
kolminkertainen vuoden 2005 tasoon verrattu
na.
Vaihdettu päästöoikeuksien määrä suhtees
sa koko vuodelle allokoituihin päästöoikeuksiin
on eräs markkinoiden aktiivisuuden mittari.
eu:n päästökauppajärjestelmässä se oli vuonna
2005 vain 8 %, vuonna 2006 jo 39 % (818 Mt/
2100Mt) ja ennakkotietojen nojalla vuonna
2007 jo lähes 90 %. Vaihdannan määrällä mi
tattuna markkina on siis kehittynyt vauhdik
kaasti. Päästökaupan volyymit ovat keskimäärin
kasvaneet 18 % kuukaudessa vuoden 2005
alusta lähtien siten, että heinäkuussa 2007 se
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Kuva 3. Päästöoikeuksien (EUA2007 ja EUA2008) hintakehitys
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saavutti tämänhetkisen ennätyksen lähes 160
Mt kuukausivolyymilla. sen jälkeen volyymit
ovat laskeneet hieman, koska ensimmäisen kau
den kaupankäynti hiipui, mutta volyymien us
kotaan nousevan jälleen, kun uusi päästökaup
pakausi alkaa (Point Carbon 2006–2007).
aktiivisimmin markkinoilla toimivat ener
giayritykset, joilla onkin ollut eniten niukkuut
ta päästöoikeuksista ja useimmiten sähkökau
pan myötä toimintavalmis organisaatio myös
päästöoikeussalkun hallintaan. Prosessiteolli
suuden yritykset lähtivät liikkeelle hitaammin,
mutta myös niiden aktiivisuus lisääntyi kauden
aikana. lisäksi markkinoilla operoi runsaasti
rahoitusmarkkinoiden toimijoita käyden spe
kulatiivista kauppaa. unioniin vuonna 2004
liittyneiden uusien jäsenmaiden kaupankäynti
ei ollut ensimmäisellä kaudella kovinkaan ak
tiivista johtuen mm. kaupankäynnin instituu

tioiden, kuten rekistereiden hitaasta käynnisty
misestä.
Päästöoikeuden hintatasoon liittyi ja edel
leen kohdistuu runsaasti kiinnostusta; kuvaa
han se rajakustannusta päästötavoitteen saavut
tamisesta euroopan unionissa. Päästöoikeuk
silla on käyty termiinikauppaa kaikkien vuo
sien termiineillä (eua2005–eua2012) sekä
kulloisenkin vuoden tukkuhinnalla. hintasarjat
noudattivat alkukauden hyvin samankaltaista
kulkua. kuvassa 3 esitetään hintakehitys kah
delle tuotteelle, vuoden 2007 ja 2008 termii
neille (eua2007 ja eua2008).
kuva 3 osoittaa, että hinnan vaihtelu on ol
lut erittäin suurta. Päästöoikeuksien hinta nou
si voimakkaasti vuoden 2005 aikana päätyen
kesän 30 euron huipun jälkeen pidemmäksi
ajaksi 20–25 euron tietämille. korkeaa hintaa
pidettiin osoituksena kysynnän voimakkuudes
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ta, kunnes yritysten päästöoikeuksien tilitykset
osoittivat, että todelliset päästöt vuodelta 2005
alittivat jaettujen päästöoikeuksien määrän.
tämä tieto johti päästöoikeuden hinnan ro
mahtamiseen huhtikuun lopussa 2006. Vuoden
2006 kesän jälkeen eua2007:n hinta laski ta
saisesti kohti nollaa. kehitystä voimisti vuoden
2006 päästöoikeusrekisterin julkistaminen,
mikä vahvisti lopullisesti, että päästöoikeuksis
ta jää merkittävää ylijäämää loppukaudelle.
lokakuussa 2006 varsinaisen kiotoperiodin
hinta (eua2008) erosi ensimmäisen kauden
hinnasta ja on sen jälkeen säilynyt 20 euron
yläpuolella, joten markkinat odottavat niuk
kuutta päästöoikeuksista varsinaisella kioto
kaudella.
Päästöoikeuden hinta seuraili ensimmäisel
lä kaudella tarkkaan energiahyödykkeiden hin
toja. saksan sähkön sekä öljyn, hiilen ja kaasun
hintamuutokset ovat näkyneet myös päästöoi
keuden hinnoissa. energiahyödykkeidenkin
hinnat olivat koko ensimmäisen päästökauppa
kauden ajan kohtuullisen volatiileja ja mm.
öljyn hinta rikkoi uusia ennätyksiä useampaan
otteeseen. hiilen ja kaasun hintaero on eräs
tärkeimmistä tekijöistä päästöoikeuden hinnan
määrittämisessä. hiilen hinta oli suhteellisen
tasainen koko jakson ajan. kaasu puolestaan
seurasi, öljyn hintaan sidottuna, tarkasti öljyn
hinnan muutoksia.
Päästöoikeusrekisterin tietojen nojalla voi
daan tarkastella ensimmäisen kauppakauden
päästöoikeuksien alkujakoa ja niiden toteutu
nutta käyttöä koko eu:n tasolla, jäsenmaittain
ja sektoreittain. taulukko 1 esittää jaetut pääs
töoikeudet ja niiden käytön jäsenmaittain; ali
jäämäisten maiden alijäämäprosentit on raste
roitu. Maltan tiedot puuttuvat. Vuoden 2007
päästöoikeusrekisterit eivät ole vielä valmistu
neet.


eu:n jäsenmaat jakoivat päästöoikeuksia
yhteensä 2078 miljoonaa tonnia vuotta kohden
ja niiden käyttö oli keskimäärin 2020 miljoonaa
tonnia vuodessa. Päästöoikeuksien markkina
tarjonta ylitti täten kysynnän vuosittain noin 60
miljoonalla tonnilla. Päästöoikeuksien alkujaon
runsaus oli siten syynä siihen, että päästöoi
keuksien hinta laski nollaan vuonna 2007.
huolimatta päästöoikeuksien hinnan merkittä
västä laskusta vuoden 2006 päästöt ylittävät
vuoden 2005 päästöt vain 16,5 miljoonalla ton
nilla. kun otetaan huomioon, että suomi ja
tanska, joiden vesivoimatilanne vuonna 2005
oli erinomainen (suomessa myös metsäteolli
suutta koskeva lakko), kasvattivat päästöjään
vuonna 2006 noin 19 miljoonaa tonnia, ei al
haisesta hinnasta ja talouskasvusta johtuvaa
nousua jäsenmaiden päästöissä voi pitää suure
na. sen sijaan suomen ja tanskan päästötiedot
osoittavat, että vesivoimatilanteen muutokset
voivat vaikuttaa merkittävästi pohjoismaisiin
päästöihin.
jäsenmaakohtainen tarkastelu osoittaa, että
päästöoikeuksien kansallisessa alkujaossa on
merkittäviä eroja. Vuosina 2005–2006 alijää
mäisiä (todennetut päästöt suuremmat kuin
jaetut oikeudet) maita olivat alijäämän suu
ruusjärjestyksessä: isoBritannia, italia, es
panja, irlanti ja itävalta. Merkillepantavaa on,
että suuret hiiltä käyttävät maat (Puola, saksa)
jakoivat runsaasti oikeuksia, tosin saksan ta
pauksessa päästöoikeuksien ylijäämä on ollut
maltillinen suhteessa oikeuksien jaettuun ko
konaismäärään. suhteellisesti katsottuna myös
Baltian maat Viro, latvia ja eritoten liettua
jakoivat päästöoikeuksia erittäin runsaasti.
kuvat 4 ja 5 tiivistävät päästöoikeuksien
alkujaon ja käytön sektoreittain vuosilta 2005–
2006. ainoastaan energiantuotannossa päästö
oikeuksia on aggregaattitasolla jaettu vähem
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Taulukko 1. Ensimmäisen kauppakauden kansallinen alkujako ja päästöt vuosina 2005–2006 (CITL 22.5.2007;
Euroopan komissio 2005; Point Carbon 2006–2007)
kauppakausi 2005–2007
(MtCo2)
jäsenmaa

alankomaat
Belgia
espanja
irlanti
italia
itävalta
kreikka
kypros
latvia
liettua
luxemburg
Malta
Portugali
Puola
ranska
ruotsi
saksa
slovakia
slovenia
suomi
tanska
tsekki
isoBritannia
unkari
Viro
Yhteensä

Vuotuinen jako
laitoksille
*

ner
(vuodessa)

Verifioidut
päästöt 2005

Verifioidut
päästöt 2006

Ylijäämä/jaetut
oikeudet
(vuodet 05–06)

86,4
59,9
162,1
19,2
207,5
32,7
71,2
5,7
4,1
11,5
3,2
2,9
36,9
237,0
150,5
22,5
495,1
30,5
8,7
44,6
31,0
96,9
209,4
30,2
18,8

2,5
2,5
13,2
3,1
15,6
0,3
3,3

80,4
55,4
183,6
22,4
225,9
33,1
71,3
5,1
2,9
6,6
2,6

76,7
54,8
178,7
21,7
227,1
32,4
70,0
5,3
2,9
6,5
2,7

9%
7%
–8 %
–15 %
–8 %
–1 %
1%
7%
28 %
46 %
18 %

0,1
0,9
2,5
0,3
15,6
1,4
0,2

36,4
202,3
131,3
19,4
474,6
25,2
8,7
33,1
26,5
82,5
242,5
26,0
12,6

33,1
208,6
123,3
19,9
477,6
25,5
8,8
44,6
34,2
83,6
250,8
25,8
12,1

6%
13 %
13 %
12 %
4%
17 %
1%
13 %
7%
14 %
–20 %
14 %
29 %

2078,5

74,5

2010,2

2026,7

3%

0,5
0,8
0,1
1,3
0,8
4,9
0,7
3,9

* keskiarvo kauppakauden kolmelta vuodelta. jaettavien oikeuksien määrä voi vaihdella vuosittain.

män kuin lopulta on ollut päästöjä. tosin ali
jäämä on keskittynyt tältäkin osin jo yllä luetel
tuihin alijäämäisiin maihin ja vastaavasti ener
giantuotanto on ollut maakohtaisesti ylijää
mäistä suuressa osassa jäsenmaita. Muut toimi
alat ovat olleet lähes poikkeuksetta ylijäämäisiä

päästöoikeuksien suhteen niin koko eu:n ta
solla kuin maakohtaisestikin.
kaiken kaikkiaan kokemukset ensimmäi
sestä päästöoikeuskauppakaudesta osoittavat,
että päästöoikeuksien alkujako ylitti tarpeen
lähinnä päästöjä koskevan tiedon epävarmuu
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Kuva 4. Päästöoikeuksien käyttö (= jaetut oikeudet – todennetut päästöt) vuosina 2005–2006 maittain ja toimialoittain (EU
24) (CITL 22.5.2007)
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den ja kansallisen varovaisuuden vuoksi. tämä
vaikutti ratkaisevasti päästöoikeuden hinnan
kehitykseen. kauppajärjestelmää koskeva epä
varmuus ja päästöjä koskevan markkinatiedon
puute johtivat suureen hinnan vaihteluun. sen
sijaan pelko korkeista vaihdantakustannuksista
tai muutoin jäykästi toimivista markkinoista
osoittautuu aiheettomaksi; markkinan likvidi
teetti kehittyi nopeasti. ensimmäisen kauden
pääsaavutus on päästökaupan edellyttämän in
frastruktuurin luominen ja päästöjä koskevan
verifioidun päästötiedon tuottaminen. tähän


perustaan rakentuu unionin varsinainen kioto
kauppakausi.

4. kioto-kauppakausi: alkujako,
päästöjen ja hinnan kehitys
kaupankäynti kohdistui jo ensimmäisen kau
den lopussa kiotoperiodin oikeuksiin. Päästö
oikeuden hinnan määrittäjäksi tulee kiotope
riodilla muiden tekijöiden ohella myös kioton
joustomekanismien tuomat päästövähennysyk
siköt (Certified emission reductions ja emis
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Kuva 5. Päästöoikeuksien käyttö (= jaetut oikeudet – todennetut päästöt) suhteessa jaettuihin oikeuksiin toimialoittain vuo
sina 2005–2006 (CITL 22.5.2007)
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sion reduction units) Cer ja eru. näillä
yksiköillä voidaan käydä kauppaa samoilla
markkinoilla päästöoikeuksien kanssa, joten
näiden tuotteiden hintaero päästöoikeuden
hintaan nähden on erityisen kiinnostuksen
kohteena. toistaiseksi näiden päästövähennys
yksiköiden hinnat ovat olleet 4–5 e päästöoi
keuden hintaa alempana johtuen niihin liitty
vistä riskeistä. tämä erotus, eua–Cer, on
tällä hetkellä markkinaanalyysien kohteena.
hintaeron oletetaan kaventuvan, kunhan lo
putkin tekniset esteet päästövähennysyksiköi
den rekisteröinneistä saadaan poistettua. näil
lä tuotteilla voitaisiin myös vähentää päästöka
ton aiheuttamaa niukkuutta markkinoilla.
Markkinoille realisoituvien Cerien määrä on
epävarma johtuen monimutkaisista tarkastus
menettelyistä, joten toistaiseksi päästöoikeuden
hinta eua2008 näyttää ennustavan niukkuutta
markkinoille eli Cer ja eru eivät pystyisi tuo
ta niukkuutta kokonaan poistamaan. arviot
näistä määristä vaihtelevat suuresti (Point Car
bon 2006–2007).

euroopan unionin komissio käsitteli ja
päätti pääosin kesän 2007 kuluessa jäsenmai
den ehdotukset kansallisiksi jakosuunnitelmik
si kiotokaudelle. komission päätökset perus
tuivat vuoden 2005 päästöihin, ennusteisiin
jäsenmaiden taloudellisesta kasvusta sekä tuo
tannon hiiliintensiteetin kehityksestä. ensim
mäisen kauden kokemusten nojalla komission
ote oli aiempaa tiukempi, se leikkasi ehdotuk
sia noin 10 %. tämä näkyi päästöoikeuden
hinnan nousuna vuoden 2007 alkupuoliskolla,
jonka jälkeen se on loppuvuoden aikana vaih
dellut 20 ja 25 euron välillä.
olemme koonneet taulukkoon 2 kioto
kauden alkujaon maittain. alkujaon tiukkuu
den arvioimiseksi taulukkoon 2 on lisätty myös
vuoden 2006 verifioidut päästöt. Bulgaria ja
romania tulivat unionin täysivaltaisiksi jäsenik
si vuonna 2007, joten ne on otettu myös mu
kaan taulukkoon 2. tekstissä kiotokauden
tarkastelu on vertailun vuoksi tehty ainoastaan
vanhojen jäsenmaiden suhteen.
komission leikkausten jälkeen päästöoi
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Taulukko 2. Kansalliset alkujakosuunnitelmat Kiotokaudelle 2008–2012 ja ensimmäisen kauden keskimääräi
set toteutuneet päästöt (CITL 22.5.2007; Euroopan komissio 2007; Point Carbon 2006–2007)
kauppakausi 2008–2012
(MtCo2)
jäsenmaa

alankomaat
Belgia
espanja
irlanti
italia
itävalta
kreikka
kypros
latvia
liettua
luxemburg
Malta
Portugali
Puola
ranska
ruotsi
saksa
slovakia
slovenia
suomi
tanska
tsekki
isoBritannia
unkari
Viro
Yhteensä

Verifioidut
päästöt 2006

Vuotuinen jako
laitoksille

ner
(vuodessa)
*

76,7
54,8
178,7
21,7
227,1
32,4
70,0
5,3
2,9
6,5
2,7

6,7
5,0
8,0
1,1
18,3
0,6
6,2

33,1
208,6
123,3
19,9
477,6
25,5
8,8
44,6
34,2
83,6
250,8
25,8
12,1

79,1
53,5
144,3
20,1
177,5
30,1
62,9
5,5
3,0
6,8
2,1
1,3
31,8
199,5
123,8
19,8
442,1
29,1
8,2
37,2
24,0
85,2
228,9
24,9
12,4

0,3
2,0
0,6
0,8
3,0
9,0
9,0
3,0
11,0
1,8
0,1
0,4
0,5
1,6
17,3
2,0
0,3

2026,7

1853,0

108,6

Bulgaria
romania

42,3
75,9

Yhteensä

1971,2

CdM/ji
rajoite (Mt/%)
**
8,6
4,7
30,5
4,7
29,4
3,1
6,2
0,5
0,2
0,8
0,3

10 %
8%
20 %
22 %
15 %
10 %
9%
10 %
5%
9%
10 %

12 %
7%
–15 %
–2 %
–14 %
–5 %
–1 %
3%
14 %
35 %
0%

3,5
20,9
13,3
2,3
54,4
2,2
1,3
3,8
4,2
8,7
19,7
2,7

10 %
10 %
10 %
10 %
12 %
7%
16 %
12 %
17 %
10 %
8%
10 %

5%
0%
8%
15 %
–5 %
21 %
–6 %
–16 %
–28 %
4%
–2 %
4%
5%

226,0
5,3
7,6

108,6

jako vs. status
quo päästöt (%)
***

–3 %

13 %
10 %

238,9

*** uusille laitoksille varattujen oikeuksien (ner) luvut perustuvat kansallisiin ehdotuksiin ennen komissi
on leikkauksia.
*** laskettu laitoksille jaettavien päästöoikeuksien ja nerrien summasta.
*** laitoksille jaettavien päästöoikeuksien ja nerrien summan suhteellinen ero vuoden 2006 verifioituihin
päästöihin.
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keuksien jako laitoksille on yhteensä 1853 mil
joonaa tonnia vuotta kohden, mikä on noin 174
miljoonaa tonnia vähemmän kuin vuoden 2006
todennetut päästöt. isoBritanniaa lukuun ot
tamatta kaikille maille jaettiin oikeuksia vä
hemmän kuin ensimmäisellä kauppakaudella.
uusia tulokkaita varten on kansallisten jako
suunnitelmaehdotusten perusteella varattu rei
lu 100 miljoonaa tonnia vuosittain. tämä luku
saattaa vielä muuttua lopullisten laitoskohtais
ten jakosuunnitelmien valmistuttua. tuotanto
laitokset saavat käyttää jaettujen oikeuksien
lisäksi päästövähenemiä puhtaan kehityksen ja
yhteistoteutusmekanismeista. tätä käyttöoike
utta on kuitenkin rajoitettu komission päätök
sellä taulukon 2 raportoimalle tasolle, viiden
vuoden aikana yhteensä reiluun 1000 miljoo
naan tonniin.
Maakohtaisesti kiotoperiodin jakosuunni
telman tiukkuutta voidaan arvioida vertaamal
la jakoa vuoden 2006 verifioituihin päästöihin
(ns. status quo vertailu). tällöin ei huomioida
maa tai sektorikohtaisia kehitysennusteita. sii
tä huolimatta taulukon 2 perusteella voidaan
arvioida, että päästöoikeuksien jaon suhteelli
nen tiukkuus vaihtelee maittain edelleen run
saasti. esimerkiksi espanjalla, italialla, tans
kalla ja suomella päästökauppasektorin pääs
töjen vähennys tai oikeuksien ostotarve tuntuu
suhteellisesti melko suurelta. toisaalta verrat
tuna vuoden 2006 päästöihin on joillain jäsen
mailla edelleen melko runsaskätinen alkujako
(mm. liettua, slovakia).
kuinka tiukalta alkujako kiotoperiodille
vaikuttaa, kun tarkastellaan päästökauppasek
toria kokonaisuutena? arvioimme päästöjen
kehitystä vuosina 2008–2012 karkean simuloin
timallin avulla koko euroopan unionin tasolla.
Malli perustuu historiasta johdettuun arvioon
sähkön tuotannon ja Bkt:n hiilisisällöstä. ar

vio sähkön tuotannon kehityksestä perustuu
edeltävien vuosien kasvuun. sähkön tuotan
nossa määritellään fossiilisten polttoaineiden
tuotantoosuudet ja päästöt tietyin oletuksin
energiatehokkuudesta (ks. liite). näillä oletuk
silla sähkön tuotanto kasvaa 1,6 % vuosittain,
mutta fossiilisiin polttoaineisiin perustuva
osuus kasvaa vähemmän, 1,3 %. Bkt:n olete
taan kasvavan unionin yleisen ennusteen mu
kaan keskimäärin 2 % vuodessa. Bkt:n kasvun
hiilisisällön nojalla prosessiteollisuuden ja mui
den polttolaitosten kasvuasteeksi tulee 0,6 %.
Malli on siis puhdas lineaarinen ekstrapo
laatio, eikä sisällä erityisiä oletuksia talouden
pitäjien käyttäytymisestä, joten päästöoikeuden
hinnan vaikutusta päästöjen kehitykseen ei ote
ta erikseen huomioon. Mallin tavoitteena on
ennen muuta arvioida, kuinka suuri potentiaa
linen puhdistustarve on ja millaiselta päästöoi
keuksien kysyntäpaine näyttää. taulukko 3
esittää päästöoikeuksien alkujaon (tarjonta),
arvion päästöjen kehityksestä (kysyntä) ja nii
den erotuksen (alijäämä) kiotokaudella.
taulukon 3 laskennallinen alijäämä tarkoit
taa nykytilanteesta johdetun päästöoikeuksien
tarpeen (kysyntä) ja alkujaon erotusta. Markki
nat luonnollisesti tasapainottuvat, joten erotus
indikoi tulevaa hintapainetta. arviomme mu
kaan ensimmäisen vuoden 2008 laskennallinen
alijäämä on noin 200 miljoonaa tonnia, mikä
riittää pitämään eua08 termiinin hinnan kor
keana. alijäämä kasvaa koko kauden ajan ja
kumulatiivinen alijäämä nousee yli 1200 mil
joonaan tonniin. näin suuren vajeen voi odot
taa nostavan päästöoikeuden hintaa merkittä
västikin. hintapainetta kuitenkin laskee (eräi
den toteutuvien energiainvestointien ohella)
kioton joustomekanismeista päästöoikeus
markkinoille tuotettavat oikeudet, jotka lisää
vät tarjontaa. tähän saakka jo validoiduista
1
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Taulukko 3. Päästöoikeuksien arvioitu kysyntä (päästöjen kehitys) ja tarjonta (alkujako) Kiotokaudella (CITL
22.5.2007; CNE 2007; DTI 2007; Energiateollisuus 2007; Eurelectric 2005; Flycktman ja Helynen 2004; Eu
roopan komissio 2005, 2006; Nord Pool 2007; OMEL 2007; Svensk Energi 2006; Tilastokeskus 2005; UCTE
2007)
2005

2006

Arvio
2007

Arvio
2008

Arvio
2009

Arvio
2010

Arvio
2011

Arvio
2012

2633
1427

2675
1445

2717
1464

2760
1483

2803
1502

2847
1521

2892
1541

2938
1561

CO2-päästöt, MtCO2
– sähköntuotanto
932,5
– Muut kuin sähköntuot. polttolaitokset 498,4
– Muu teollisuus
579,3
Yhteensä
2010,2

942,5
499,6
584,6
2026,7

954,6
502,6
588,1
2045,4

966,9
505,6
591,7
2064,2

979,4
508,7
595,2
2083,2

992
511,7
598,8
2102,5

1004,7
514,8
602,4
2121,9

1017,7
517,9
606
2141,5

2093,5

2059

2074,8

1853

1853

1853

1853

1853

83,2

32,3
115,5

29,4
144,9

–211,2

–230,2
–441,4

–249,5
–690,9

Sähkön kok. tuotanto, TWh
– �ossiilisilla polttoaineilla, tWh

Allokoidut päästöoikeudet
Päästöoikeuksien ylijäämä
Kauppakauden kumuloituva ylijäämä

kioton hankemekanismien mukaisista projek
teista on todennäköisesti saatavissa runsaan
1000 miljoonan edestä Cerreja ja eruja
(uneP 2007), mutta tämä on epävarmaa. ei
validoiduissa projekteissa arvellaan olevan po
tentiaalia 1000 miljoonan tonnin edestä (uneP
2007). kauden aikana mailla on oikeus käyttää
näitä vähenemiä päästöoikeusmarkkinoilla
vuosittain reilut 220 miljoonaa tonnia, eli hie
man yli 1000 miljoonaa oikeutta.
efektiivisen alijäämän koko riippuu siitä,
kuinka suuren osan Cerreistä ja eruista uni
onin maat saavat käyttöönsä. Myös muut maat
kilpailevat näistä eristä, joten kaikkia tuskin
saadaan unionin päästökaupan piiriin. esimer
kiksi 80 % osuudella kumulatiivinen alijäämä
jäisi 400 miljoonaksi tonniksi, mikä jo sinänsä
on merkittävä vähennysvaatimus. tämä tar
koittaa, että painetta päästöoikeuden hintaan
on ja että sen taso voi hyvinkin nousta ennus
tettuun 25–35 euron haarukkaan (Point Car
bon 2006–2007).
2

–268,9 –288,5
–959,8 –1248,3

5. johtopäätöksiä
euroopan unionin päästöoikeuskaupan ensim
mäinen kausi saavutti perustavoitteensa: kaup
pajärjestelmä saatettiin voimaan, hiilelle tuotet
tiin yritysten toimintaa ohjaava hinta ja kolmen
vuoden ajalta tuotettiin verifioidut päästötiedot
seuraavien kausien rajoitustavoitteiden perus
taksi. kaudelle ei asetettu erityisiä päästöjen
vähentämistavoitteita; se jäi toisen kauppakau
den, kiotoperiodin tehtäväksi. Päästöoikeu
den hinnan vaihtelu oli suurta, korkeimmillaan
yli 30 euroa ja alimmillaan 2 senttiä; melkoiset
oppirahat kaudella siis maksettiin.
kiotoperiodilla 2008–2012 euroopan
unioni ja jäsenmaat pyrkivät saavuttamaan
päästöissään vuoden 1990 mukaisen tason.
tämä vaikuttaa erittäin haastavalta tavoitteelta,
jos sitä katsotaan pelkästään kansallisen alku
jaon näkökulmasta. kioton joustomekanismien
kautta hankittavat päästövähenemät kuitenkin
vähentävät päästöoikeuksien niukkuutta mer
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kittävästi. tarkkaan ottaen kuinka paljon, riip
puu siitä määrästä, joka on saatavissa unionin
päästökaupan piiriin; muitakin kysyjiä on, esi
merkiksi japani tai australia. emme pidä mi
tenkään mahdottomana, että päästöoikeuden
30 euron raja rikkoontuu jälleen.
kioton pöytäkirjan vähennysvelvoitteen
taakanjakoa eu:n sisällä on pidetty suomelle
suhteellisen kireänä. tämä heijastuu myös
päästökauppasektorin jakosuunnitelmaan vuo
sille 2008–2012. suomelle kohdistettu alkujako
(eli jaetut oikeudet ja uusille varatut oikeudet)
kiotoperiodille on kaikkiaan 16 % alhaisempi
kuin vuoden 2006 päästöt. suomen ohella vain
tanskan alkujako oli tiukempi, espanjan lähes
yhtä tiukka. tiukka alkujako asettaa merkittä
vän päästöjen vähennys tai ostovelvoitteen.
energiapolitiikalle, energian säästölle ja muille
päästöjen rajoittamistoimille on merkittäviä
haasteita.
Päästöoikeuskaupalla on eu:ssa vankka
asema. eu on sitoutunut jatkamaan päästö
kauppaa riippumatta mahdollisesta kiotokau
den jälkeisestä ilmastosopimuksesta. kaudella
2005–2007 toimijat saavat päästöoikeudet il
maiseksi, mutta jatkossa tilanne voi muuttua.
esillä keskustelussa on ollut mm. oikeuksien
jakaminen huutokaupalla tai benchmarkme
netelmään perustuen. Vaihtoehtoisten järjestel
mien toimivuuden ja vaikutusten tutkiminen
on kiireinen tehtävä.
Globaalin ilmastopolitiikan onnistumisen
kannalta on välttämätöntä, että kaikki keskeiset
maat, kuten Yhdysvallat, kiina ja intia, sitou
tuvat päästöjen rajoittamiseen. Päästöoikeus
kauppa tullee olemaan keskeinen globaalin il
mastopolitiikan väline. Globaali päästöoikeus
kauppa hyödyntää unionin kauppaa tehok
kaammin teknologiset ja kustannuserot, jolloin
myös päästöoikeuksien hinta säilyy alueellista

hintaa alhaisempana. euroopan unionin pääs
töoikeuskauppa on näyttänyt tietä laajemmalle
kauppajärjestelmälle. nyt tehtävä on luoda se.
tätä vaatii, paitsi eu:n yritysten kilpailukyky,
ennen muuta ilmaston muutoksen hillitsemi
nen. 
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liite. Päästöjen ennustemalli
�ossiilisilla polttoaineilla tuotetut sähköntuotannon kokonaismäärät (Eff) suurimmissa eumaissa
on kerätty kansanvälisistä tilastoista. lasketut tuotantomäärät on muunnettu Co2päästöiksi (CEff)
käyttämällä yhtälöä

& (II

( II 

(l.1)

jossa g on päästöjen ja sähköntuotannon välinen kerroin (tCo2/MWhe) taulukosta l.1. tämä on
saatu yhtälöstä



 

(l.2)

jossa a on hyötysuhde ja b on päästökerroin kullekin polttoaineelle (gCo2/Mj) taulukosta l.1.
Taulukko L.1. Päästöjen simuloinnissa käytetyt hyötysuhteet ja päästökertoimet (Flyktman ja Helynen 2004;
Tilastokeskus 2005 )
Käytetyt hyötysuhteet

Päästökertoimeet

Polttoaine

Hyötysuhde

Polttoaine

gCo2/Mj

tCo2/MWhe

Maakaasu
Kivihiili
Ruskohiili
Öljy
Turve

0,55
0,43
0,43
0,40
0,40

Maakaasu
Kivihiili
Ruskohiili
Öljy
Turve

56,1
94,6
108,00
77,4
105,90

0,37
0,79
0,90
0,70
0,95

(Vtt)

(tilastokeskus)

Muiden kuin sähköntuotannon polttolaitosten sekä muun teollisuuden päästöt on laskettu eu:n
kirjausjärjestelmän (Citl 22.5.2007) päästötiedoista sekä edellä lasketuista sähköntuotannon pääs
töistä. kun perusvuoden päästöt eri sektoreille on laskettu, voidaan kokonaispäästöjä simuloida
tulevaisuuteen eri kasvuennusteilla,

&W

W
(II


& (II

W
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& 2&

W
52,


& 52,


(l.3)

nyt Ct on ennuste päästökauppasektorin päästöistä vuodelle t, ∆t on aika vuosissa perusvuoden ja
vuoden t välillä, d Eff on fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön vuosittainen kasvuvauhti, d OC on
muiden polttolaitosten tuotannon kasvuvauhti ja d ROI on muun teollisuuden ennustettu kasvu
päästökauppasektorilla. näiden kolmen toimialan päästöt perusvuonna ovat Ci0, kun i = Eff, OC,
ROI.



