Gasgrid Finlandin ja kaasualan skenaariot 2040
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Saatesanat
Skenaarioiden lukuohjeet
Mitä skenaariot ovat?

Kuinka skenaariot on rakennettu?

Skenaariot ovat kokonaisvaltaisia kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden
toimintaympäristöistä. Skenaariot on rakennettu Gasgrid Finlandin toimintaympäristön
tulevaisuuteen liittyen. Skenaariot kuvaavat ulkoisen toimintaympäristön kehitystä ja ne
auttavat ymmärtämään toimintaympäristön muutoksia, tapahtumien syy-seuraussuhteita ja
niiden vaikutuksia.

Gasgrid Finlandin skenaariot rakennettiin induktiivisella osista kokonaisuuksiin
-menetelmällä. Monimuuttujamenetelmässä tunnistettiin Gasgrid Finlandin toimintaympäristön ja keskeisimmät epävarmuustekijät ja niihin liittyvät kohtalonkysymykset.
Kohtalonkysymysten avulla tarkoitus on kiteyttää, mitä asioita toimintaympäristöstä tulisi
ymmärtää paremmin. Skenaarioissa näihin kysymyksiin pyritään hakemaan erilaisia
vastauksia.

Miksi skenaarioita tehdään?
Skenaariotyön avulla ei ole pyritty yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen,
vaan Gasgrid Finlandin strategisen ajattelun, tulevaisuuteen liittyvän näkemyksen ja
vuorovaikutuksen kehittämiseen. Kuvatut skenaariot voivat tuntua eri henkilöiden mielestä
enemmän tai vähemmän todennäköisiltä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole valita yhtä skenaariota
muiden joukosta asettamalla skenaarioita todennäköisyys- tai preferenssijärjestykseen, vaan
tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa toteutuvat
tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista.
Skenaarioiden pohjalta ei yritetä väittää mitä toimintaympäristössä tulee varmasti
tapahtumaan, vaan niiden tarkoituksena on vahvistaa edellytyksiä ymmärtää ajankohtaisia
ilmiöitä ja niiden vaihtoehtoisia kehityskulkuja sekä parantaa reagointikykyä ja
muutosvalmiutta.
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Induktiivisessa menetelmässä valituille epävarmuustekijöille määritellään eri
kehitysvaihtoehdot vuoteen 2040. Epävarmuustekijät ja niiden kehitysvaihtoehdot
muodostavat niin kutsutun tulevaisuustaulukon. Eri skenaarioissa korostuvat eri
kehitysvaihtoehdot. Epävarmuustekijöiden ohella myös trendit huomioidaan
muodostettavissa skenaarioissa, mutta ne vaikuttavat jokseenkin samansisältöisinä kaikissa
skenaarioissa.
Tulevaisuustaulukon avulla muodostetaan skenaariorakenteet, joiden pohjalta skenaariot
kuvataan. Skenaariot kuvataan laadullisina kirjallisina tarinoina, minkä lisäksi ne
konkretisoidaan syy-seuraussuhteiden kuvauksilla, havainnollistuksilla sekä kvantitatiivisilla
arvoilla.
Skenaarioiden rakentamiseen on osallistunut Gasgrid Finlandin henkilöstön lisäksi
sidosryhmätyöpajojen ja yksilöhaastatteluiden kautta laaja joukko alansa
huippuasiantuntijoita. Skenaariotyössä Gasgrid Finlandia on tukenut skenaariotyöhön
erikoistunut konsulttiyhtiö Capful.

Gasgrid Finlandin toimintaympäristön
keskeiset muutostekijät ja
kohtalonkysymykset
Osa 2
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT
Gasgrid Finlandin skenaariot 2040
10

Teollisuuden käyttämä energiamuoto

Ilmastonmuutoskeskustelu ja yleinen mielipide

SUURI

Kilpailevien polttoaineiden hintakehitys

Resurssit ja kilpailu luonnonvaroista

Uudet kaasuteknologiat
Pienydinvoima
Synteettiset kaasut

Geopoliittinen tilanne

Energiaverotuksen painotukset
Energiamarkkinoiden muutokset

Kansainvälinen kauppa (ml. protektionismi)

Biokaasun rooli
Venäjän poliittinen kehitys

Vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyminen
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Metsien rooli

EPÄVARMUUS

Globaali kaasumarkkina

Vedyn rooli polttoaineena

Venäjän rooli kaasumarkkinoilla

Sector coupling

Poliittinen epävarmuus (esim. populismi)

Maailmantalouden kehitys
Turpeen asema

Kaasun kysyntä Keski-Euroopassa

Hiilidioksidivero

Vetytalous

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

Yhteinen Baltian tase-alue

Globaalien teknologiayhtiöiden rooli
CHP-tuotannon tulevaisuus

Kaasun kilpailukyky

Työn murros
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Energia-alan lainsäädäntö

Suomalaisen teollisuuden kilpailukyky

Power-to-gas

Kaasun kysyntä

Hiilineutraaliuuden tavoitteet
Kaasuinfran kehitys
Sähköistyminen (ml. teollisuus ja liikenne)

Puupohjaisten polttoaineiden tulevaisuus
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Puolan rooli kaasumarkkinoilla

Tekoäly ja edistyksellinen analytiikka
Ilmastonmuutoksen vaikutukset
Maakaasun toimitusvarmuus ja turvallisuus
Fossiilisten polttoaineiden tulevaisuus

Kaasun rooli liikennepolttoaineena
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Energiapolitiikka

Varastointiteknologioiden kehitys

Maakaasun hyväksyttävyys

Päästöoikeuksien hinta

Uusiutuva energiateknologia

Sähkön hintakehitys

Kaupungistuminen
Epävarmuudet ja epäjatkuvuudet
Trendit ja varmuudet

PIENI
4

5

PIENI
6
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VAIKUTTAVUUS
GASGRID FINLANDIN SKENAARIOPROJEKTI
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SUURI

Gasgrid Finlandin keskeiset epävarmuustekijät ja kohtalonkysymykset
Projektissa käsiteltävät epävarmuustekijät ja kohtalonkysymykset esitellään seuraavilla
kalvoilla kolmen teeman kautta
KITEYTYS

YHTEISKUNTA JA SOSIAALINEN
YMPÄRISTÖ

KAASU- JA ENERGIAMARKKINAT
Geopoliittinen tilanne ja suhde Venäjään

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka sekä
energiaunioni

Kaasun lähteet

Suomen energiapolitiikka ja tahtotila
kaasun roolista

Kaasumarkkinan kehitys ja yhdentyminen
Eurooppaan

Talouskehitys ja energiaintensiivisen
teollisuuden kilpailukyky

Kaasun kilpailukyky ja käyttö

Arvomaailma ja yhteiskunnallinen
ideologia
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GASGRID FINLANDIN SKENAARIOPROJEKTI

KAASUN
SIIRTOINFRASTRUKTUURI JA
TEKNOLOGIAT
Kaasun siirtoinfrastruktuurin
käyttötarkoitus tulevaisuudessa

Kaasun siirtoinfrastruktuuriin ja kaasun
käyttöön liittyvät teknologiat

Gasgrid Finlandin keskeiset epävarmuustekijät ja kohtalonkysymykset (1/3)
EU:n energia- ja ilmastopolitiikka sekä
energiaunioni
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YHTEISKUNTA JA
SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ

Talouskehitys ja teollisuuden kilpailukyky
•

Miten EU:n rooli ja valta suhteessa jäsenmaihin
kehittyy?

Mihin suuntaan talous kehittyy (esimerkiksi viennin
osalta)? Onko suomalainen teollisuus
kilpailukykyinen?

•

Pystytäänkö energian tuotannon ja kysynnän
tasapainoa parantamaan EU:n sisäisillä
energiamarkkinoilla?

Siirtyykö teollista tuotantoa Suomeen vai Suomesta
pois?

•

Miten energiaintensiivistä teollisuutta kohdellaan
esim. verotuksen näkökulmasta?

•

Mihin suuntaan EU ohjaa energia-markkinaa ja
missä tilassa energiaunioni on?

•
•

Suomen energiapolitiikka ja tahtotila
kaasun roolista

Arvomaailma ja yhteiskunnallinen
ideologia

•

Mitkä ovat energia-alan poliittisen ohjauksen
painopisteet?

•

Mitkä tekijät painottuvat kuluttajien, yritysten ja
yhteiskunnan/poliitikkojen päätöksenteossa?

•

Minkälainen yhteiskunnallinen rooli kaasulle
asetetaan?

•

Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa eri
päätöksentekijöihin?

•

Miten verotuksella ohjataan polttoainevalintoja?

•

•

Onko polttaminen kielletty ja mitä saa polttaa?

Kuinka vahvasti kuluttaja- ja yrityssegmentti hakevat
hiilineutraaliutta?

GASGRID FINLANDIN SKENAARIOPROJEKTI

Gasgrid Finlandin keskeiset epävarmuustekijät ja kohtalonkysymykset (2/3)
Geopoliittinen tilanne ja suhde Venäjään
•

Miten maakaasua ja energiaa käytetään vallan
välineenä?

•

Miten Venäjän kehitys vaikuttaa eurooppalaisiin
kaasumarkkinoihin?

•

Kuinka Suomen suhde ja asema naapurimaihin ja
erityisesti Venäjään kehittyy?

KAASU- JA
ENERGIAMARKKINAT

Kaasumarkkinan kehitys ja yhdentyminen
Eurooppaan
•

Kuinka laajasti markkinat yhdentyvät Eurooppaan?

•

Ketkä toimivat Suomen kaasumarkkinalla ja kuinka
Suomen kaasumarkkinan kilpailukenttä kehittyy?

•

Rakennetaanko uutta kaasuinfrastruktuuria?

Kaasun kilpailukyky ja käyttö
Kaasun lähteet
•
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Mistä kaasu tulee Suomeen ja kuinka paljon kaasua
tuodaan?

•

Missä muodossa tuotava ja tuotettu kaasu on?

•

Mitkä kaasumuodot menestyvät?

GASGRID FINLANDIN SKENAARIOPROJEKTI

•

Miten kaasun kilpailukyky kehittyy suhteessa muihin
polttoaineisiin?

•

Mitkä tekijät vaikuttavat maakaasun kilpailukykyyn
ja käyttöön?

•

Miten maakaasun hyväksyttävyys ja imago
kehittyvät?

Gasgrid Finlandin keskeiset epävarmuustekijät ja kohtalonkysymykset (3/3)

KAASUN
SIIRTOINFRASTRUKTUURI
JA TEKNOLOGIAT

Kaasun siirtoinfrastruktuuriin ja kaasun
käyttöön liittyvät teknologiat

Kaasun siirtoinfrastruktuurin
käyttötarkoitus tulevaisuudessa
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•

Mihin tarkoitukseen kaasuinfrastruktuuria käytetään
ja mikä on kaasujärjestelmän rooli?

•

Minkälainen kaasuinfrastruktuuri on
ominaisuuksiltaan?

•

Mikä on kaasuinfrastruktuurin käyttöaste?

GASGRID FINLANDIN SKENAARIOPROJEKTI

•

Kuinka kaasun siirtoinfrastruktuuri kehittyy ja mitä
kaasua putkessa siirretään?

•

Minkälaisia uusia kaasuja siirtoverkostossa virtaa ja
kuinka merkittävä on niiden osuus?

•

Minkälaiset teknologiat puoltavat kaasun käyttöä tai
toimivat sitä vastaan?

•

Tuleeko uusia teknologioita tai häviääkö jokin
teknologia?

•

Miten ja kuinka nopeasti P2X-teknologiat
kaupallistuvat?

Skenaarioiden kiteytykset ja skenaarioiden
väliset erot
Osa 3
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Skenaarioiden tiivistelmät
Suomi ilmastojohtajana –
vedyn ja sähkön nousu
•
•

•

•

•

•

•

•
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Ilmastomallioppilaaksi pyrkivän Suomen
energiapolitiikassa korostuu vihreys ja kestävyys.
Yritykset ovat tarttuneet aktiivisesti
päästövähennys tavoitteisiin, teollisuuden
näyttäessä tietä parantamalla
energiatehokkuuttaan.
Suomessa talouskasvun tärkein kriteeri on
kestävyys ja Z-sukupolven siirryttyä
päätöksentekoasemiin, vastuullisuus korostuu
päätöksissä.
Yhteiskuntaa leimaa vahva sähköistyminen ja
tuulivoiman avulla pystytään vastaamaan Suomen
sähkön kysynnän nousuun. Sektori-integraation
painopiste on eri sektoreiden sähköistämisessä.
EU panostaa kaasuun ja kaasuinfraan varastoinnin
ja sähköjärjestelmän tasapainon myötä. Suomen ja
EU:n asenteet kaasun osalta eriytyvät.
Vedyn tuotanto perustuu elektrolyysiin ja vety
kulkee erillisessä infrastruktuurissa paikallisesti ja
säilötään paikallisiin varastoratkaisuihin.
Paikallisverkostoja yhdistetään kansalliseksi
vetyverkostoksi ja kaasuinfrastruktuuria pyritään
hyödyntämään verkoston laajentamisessa.
Suurevetyhankkeet etenevät.
Perinteisellä kaasun siirtoinfrastruktuurilla ei ole
painavaa roolia energiajärjestelmän sektoriintegraatiossa. Kaasuputkistossa siirretään vetyä
10 tilavuusprosenttiin asti.

Päättäväisesti
hiilineutraalisuuteen –
monimuotoiset kaasut

Suomi saarekkeena –
kaasuilla huoltovarmuutta
•
•

•

•

•

•

•

•

•

EU:sta tulee globaali ilmastojohtaja.
Suomi painii heikon taloustilanteen kanssa eikä
aseta EU:n tavoitteita kunnianhimoisempia
päästötavoitteita ja jopa jää kehityksestä.
Eurooppa ottaa merkittäviä askeleita vetytaloutta kohti. Keski-Euroopan maat ovat kiinteämmin vetyinfrastruktuurissa kiinni ja siten
kehittyvälle vetytaloudelle otollisempi alusta.
Suomessa fossiilisten polttoaineiden verotus
kiristyy hallituskaudesta toiseen fiskaalisista
syistä.
Esimerkiksi energia- alan toimijoille suunnatut
kehitystuet pienentyvät merkittävästi.
Kaasuun perustuva CHP-tuotanto on uhattuna ja
energiateollisuudessa kaasu on hiipunut kohti
huippu-, varavoima- ja huoltovarmuuskäyttöä.
Hupeneva kaasun käyttö ja veronkorotukset
yhdistettynä kaasuinfran ylläpidon kustannuksiin
nostavat jäljellä olevien kaasunkäyttäjien
kustannuksia, mikä nostaa esiin tarpeen
hinnoittelu- ja regulaatiomallien muutoksille.
Uusia tapoja hyödyntää kaasuinfrastruktuuria ei
pystytä Suomessa hyödyntämään teollisuuden
vähäisen investointihalun myötä.
Sähkö on Suomessa melko edullista, sillä
tuulivoiman määrä on kasvanut sen ollessa
markkinaehtoisesti kannattavaa.

•

•
•

•

•
•
•

•
•

Yhtenäisessä EU:ssa voimakas EU-regulaatio luo
ja kiihdyttää uusien kaasujen markkinan syntyä.
Koronan vaikutukset jäivät pieniksi, ja talous
saatiin nousu-uralle notkahduksen jälkeen.
Energiajärjestelmä perustuu päästöttömään
sähköön, mikä lisää tarvetta jousto- ja
varastointikapasiteetille.
Poliittisella tasolla on tehty valinta rakentaa silta
uuden kaasun aikakauteen ja politiikka ja
verojärjestelmä tukee uusien kaasujen ja
teknologioiden käyttöön ottamista.
Suomi on noussut pitkäjänteisen strategian
avulla vetyteollisuuden ja Power-to-Gas (P2G)
kehityksen eturintamaan nojaten sektoriintegraatioon.
Kaasun siirtoinfrastruktuuri on aktiivinen ja
joustava kokonaisuus, joka toimii sähköjärjestelmän tasapainottajana ja kausivarastona.
Maakaasuvoittoisesta portfoliosta on siirrytty
monimuotoiseen kaasukokonaisuuteen.
Suomi investoi vetyinfrastruktuurin
kehittämiseen. Eri teknologiat mahdollistavat
vedyn ja metaanin tuottamisen kaasun
siirtoverkon myös ulkopuolella ja kaasua
käytetään myös uusissa tarkoituksissa.
Biokaasun käyttö lisääntyy biokaasusertifikaatin
ja kaasun alkuperätakuun laajentuessa.
Suomen liikenteessä kaasuilla on vahva rooli
etenkin raskaissa kuljetuksissa, merellä ja
paikallisissa ratkaisuissa.

Ristiriitojen Eurooppa –
perinteisen kaasun jatkoaika
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Lännen, globalisaation ja EU:n ylivallan aika on
ohi. Demokratia rapautuu itsevaltaisten
johtajien edessä.
Venäjä ja Kiina ajautuvat konfliktiin arktisella
alueella ja Venäjän intressit Eurooppaa kohtaan
vahvistuvat.
EU-vastaisuus lisääntyy ja EU on pystyssä vain
nimellisesti. EU:n yhteiset ilmastotavoitteet
vesittyvät.
Kansallisvetoisuuden lisääntyessä myös Suomi
turvaa selustaansa ja haluaa pitää energia-asiat
lujasti otteessaan. Energiaomavaraisuus ja
toimitusvarmuus korostuvat.
Kaasun asema Euroopassa on vahva ja useat
maat korvaavat hiiltä kaasulla. Myös Suomessa
lämmöntuotannossa kaasulla korvataan hiiltä.
Perinteisen maakaasun rooli säilyy
nykyisenkaltaisena, joskin laskevalla trendillä.
Vaihtoehtoisten lämmön tuotantotapojen pilotit
eivät johda merkittäviin investointeihin.
Teollisuudessa kaasun käyttö jatkuu nykyisen
kaltaisena muilla teollisuusaloilla, paitsi
metsäsektorilla.
Kaasujen käytön hyväksyttävyys lisääntyy
hiilidioksidin talteenoton (CCS ja CCU) lyötyä
läpi.
Sähkömarkkinan ja kaasusektorin välinen
sektorikytkentä jää maltilliseksi, sillä P2Gteknologian laajamittainen hyödyntäminen on
edelleen kallista.

Skenaarioiden väliset erot - yhteenveto
Skenaario

Geopoliittinen
tilanne ja suhteet
Venäjään

Suomi ilmastojohtajana –
vedyn ja
sähkön nousu

Suomen ja EU:n
ilmastopolitiikan
eroavaisuudet
johtavat alueellisen
yhteistyön
lisääntymiseen
Pohjoismaiden kanssa.

EU:n alueellinen
integraatio vahvistuu,
mutta Suomi tekee
erilaisia valintoja
ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi ja
asettaa EU:ta
kovemmat
päästötavoitteet.

Positiivinen
talouskehitys. BKT:n
rinnalle on syntynyt
myös muita mittareita
(esim. kestävyys).

Työpaikkoja syntyy
jonkin verran.
Elinkeinoelämän
rakenne muuttuu ja luo
uusia työpaikkoja esim.
digitalisaation,
kiertotalouden ja
hiilineutraalisuuden
ratkaisuihin. Nämä
voivat luoda myös uutta
vientiä.

Skenaarioista tiukin
ilmastopolitiikka
(Suomessa), jota
sovelletaan
yhteiskunnan kaikilla
sektoreilla.

Suomi
saarekkeena–
kaasulla
huoltovarmuutta

Aasian dominanssi
leimaa geopolitiikkaa.
Venäjä vahvistaa
suhteitaan Aasiaan.
EU:n rooli globaalina
ilmastojohtajana
vahvistuu.

EU:n energia- ja
ilmastopolitiikka
jatkaa nykypolulla ja
EU on yhtenäinen.
Suomen politiikkaa
kuvaa ristiriidat.
Fiskaaliset syyt
painavat ilmastoa
enemmän.

Suomessa
talouskehitys on
heikkoa ja
yhteiskunnan
muutoskyky on
kankeaan. Eurooppa
pääsee Suomea
nopeammin nousuun.
Aasia toimii globaalin
kasvun veturina.

Heikentyy
teollisuuden sulkiessa
kannattamattomia
laitoksia Suomessa.

Ristiriitojen
Eurooppa –
perinteisen
kaasun
jatkoaika

Vahvoja geopoliittisia
jännitteitä, Kiinan ja
Venäjän konflikti
arktisella alueella.
Voimakkaat
geopoliittiset blokit ja
protektionismi
värittävät
kansainvälistä
poliittista kenttää.

EU heikkenee
merkittävästi. Suomen
politiikassa korostuu
huoltovarmuus.

Suomen ja EU-maiden
talous ajautuu
voimakkaaseen
taantumaan.

Päättäväisesti
hiilineutraalisu
uteen – monimuotoiset
kaasut

EU on vahva ja
yhtenäinen. Poliittinen
kunnianhimo on
korkea teknologian ja
uusiutuvan energian
suhteen. EU vaatii
yhdessä Venäjältä
toimia hiilineutraalisuuden
eteen.

EU:n integraatio
jatkuu ja sisämarkkina
toimii. Poliittinen
ympäristö on suotuisa
kaasuille.

Positiivinen
talouskehitys.
Koronakriisin jälkeen
kyetään tarvittaviin
muutoksiin
yhteiskunnassa.
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Poliittinen
ympäristö

Kansantalous

Työpaikat ja
vienti

Yhteiskunnallinen
ideologia ja
arvopohja

Maakaasun
käyttö

Suomessa pyritään
EU:ta kunnianhimoisempaan
ilmastopolitiikkaan ja
vastuullisuusajattelu
leikkaa läpi
yhteiskunnan kattaen
niin elinkeinoelämän
kuin koulutuksen.

Sähkökeskittynyttä:
elektrolyysivety ja
pienydinvoima uusina
tekijöinä. Sähköverkko
on älykäs ja joustava
(kysyntäjousto).

Vähenee nykyisestä ja
merkittävästi
(jääminen
huoltovarmuuspolttoaineeksi).

Kaasun tuotanto on
hyvin paikallista.
Perinteistä kaasua
tulee putkea pitkin
Venäjältä ja KeskiEuroopasta.

Fokus muissa
teknologioissa, mutta
vedyn osalta
pohditaan laajemman
verkoston roolia.

Perinteinen infra
tasapainoilee vedyn
siirtoon liittyvien
mahdollisuuksien sekä
huoltovarmuusvarasto
na toimimisen välillä.
Erillinen vetyverkosto
rakentuu.

Suomella ei
kunnianhimoisia
tavoitteita suhteessa
EU:n peruskehitykseen - nekin
ovat haastavia
taloudesta johtuen.

Euroopassa ajattelua
ohjaavat Pariisin
ilmastotavoitteet.
Suomessa
ympäristökysymykset
jäävät taka-alalle
muiden
yhteiskunnallisten ja
taloudellisten
ongelmien rinnalla.
Kansallisvetoisuus
korostuu.

Ei merkittäviä uusia
teknologioita: nykyisiä
teknologioita
(lämpöpumput,
hukkalämpö)
sovelletaan yhä
laajemmin ja joissakin
teollisuuskohteissa
pilotoidaan
vetyratkaisuja.

Vähenee
merkittävästi:
muutamilla suurilla
käyttäjillä käyttöä
jäljellä, mutta käyttöä
pyritään korvaamaan
mahdollisuuksien
mukaan.

Kaasua tulee Venäjältä
Euroopan siirtyessä
kohti vetytaloutta ja
Keski-Euroopan
investoidessa
vetyinfrastruktuuriin.

Yksittäisiä hankkeita
esimerkiksi biokaasun
osalta, ei
laajamittaista. CCU
nousee perinteisessä
teollisuudessa.

Kaasun asema on
passiivinen eikä
infrastruktuuria
juurikaan uudisteta.
Kaasuinfran
ylläpitokustannukset
kasaantuvat
pienentyvälle
käyttäjäjoukolle.

Heikkenee tasaisesti
protektionismin
vahvistuessa.

Ilmastotavoitteista
tingitään
mahdollisuuksien
mukaan kaikilla
sektoreilla.
Kansallisten päätösten
ajureina talous ja
huoltovarmuus.

EU-vastaisuus ja
kansallisvetoisuuden
nousu. Ilmastoarvot
jäävät taka-alalle.

Ei merkittäviä uusia
teknologioita ja
muutosvauhti
hidastunut yleisesti.
Teknologiainvestointej
a on lykätty.

Jatkuu nykytasolla
monella sektorilla.
Esimerkiksi
energiantuotannossa
hiiltä korvataan
kaasulla.

Eurooppalainen kaasu
täydentää venäläistä
kaasua. Suomen
lisääntynyt kyvykkyys
vastaanottaa LNG:tä
vähentää riippuvuutta
Venäjästä.

Ei merkittävää kasvua,
mutta yksittäisissä
sovellus-kohteissa
hyödynnetään myös
uusiutuvia kaasuja.

Siirtoputkisto pysyy
perustarkoituksessaan.

Työpaikkoja syntyy
talouskasvun myötä.

Ilmastotavoitteet
kunnianhimoisia.
Suomi pyrkii kestävän
teknologian
kärkimaaksi.

Ympäristö- ja
ilmastoarvot
leimaavat kotimaista
politiikkaa.

P2G ja CCU
oppimiskäyriä voidaan
verrata tuuli- ja
aurinkovoiman
vastaaviin.

Ensin
siltapolttoaineena ja
sitten toiminta
joustoelementtinä,
varastona ja
huoltovarmuuskokonaisuutena.

Monipuoliset lähteet:
kaasua tulee Suomeen
LNG:nä ja putkea
pitkin KeskiEuroopasta ja
Venäjältä. Vetyä ja
metaania tuotetaan
myös Suomessa
elektrolyysillä.

Merkittävä kasvu
huomioiden kaikki bioja synteettiset
kaasuratkaisut.

Kaasuinfra on
aktiivinen ja joustava
elementti. Paikallisia
ratkaisuja vedyn
hyödyntämiseen.
Kaasujärjestelmä
tasapainottaa
sähköjärjestelmää.

Kaasun lähteet

Puhtaiden
kaasujen käyttö

Kaasun siirtoinfrastruktuurin
käyttötarkoitus

Teknologinen
kehitys

Ilmastopolitiikka

Skenaario 1
“Suomi ilmastojohtajana – vedyn ja sähkön nousu”
Osa 4
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SKENAARIO 1: Suomi ilmastojohtajana – vedyn ja sähkön nousu
Ilmastomallioppilas Suomi kulkee omia polkujaan ja perinteisen kaasun rooli
vähenee
Ilmastomallioppilaaksi pyrkivän Suomen energiapolitiikassa korostuu vihreys ja kestävyys.
Yleinen mielipide ja julkinen keskustelu luovat paineita energia-politiikan vihertämiseen.
Suomessa ollaan yksimielisiä siitä, että ilmastotoimet ovat yhteiskunnan
ykkösprioriteetti. Vihreys nähdään yrityksissä liiketoiminnan kannalta oikeana ratkaisuna.
Talouskasvun painopiste on vaihtunut kestävään kasvuun ja yhteiskunnan hyvinvoinnin
mittareina BKT:n ohella muita mittareita. Yritysten yhteiskuntavastuu asiakkaiden
arvomuutoksen kautta kasvaa ja eikä osingon maksua nähdä enää yritysten ainoana
tehtävänä. Koronakriisi antoi työkaluja tehdä massiivisia ratkaisuja myös
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja myös yksilötasolla isommat elämänmuutokset
nähdään mahdollisina. Politiikassa korostuu tiedeyhteisöjen ja asiantuntijoiden arvostus.
Ympäristöteemojen lisääminen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä realisoituu nyt
työelämässä.
Maakaasu hyväksytään lyhyen tähtäimen siltapolttoaineena, mutta perinteiselle
maakaasun käytölle ei nähdä laajaa roolia kestävän yhteiskunnan energiapaletissa.
Energiantuotannossa kaasua ohjataan vahvasti huippu- ja säätövoimakäyttöön,
tavoitteena on kaikenlaisen polttamisen vähentäminen. Teollisuuden
hiilineutraalisuudelle asetetaan merkittäviä tukitoimia ja perinteisen kaasun rooli
vähenee myös teollisuudessa.

Alueet vahvistuvat EU:n energiapolitiikassa
Vaikka EU:n ja Suomen ilmastopoliittiset tavoitteet ovat yhdensuuntaisia, EU:n ja
Suomen suhtautuminen kaasuun ja kaasunkäyttö eriytyvät. Siinä missä Suomi tavoittelee
perinteisestä kaasusta luopumista, esimerkiksi Keski-Euroopassa kaasu ja metaani
nähdään välttämättömänä osana energiapalettia mm. hiilen ja ydinvoiman korvaajana.
Euroopassa kaasun käyttöön ja kaasuinfrastruktuuriin investoidaan merkittävästi ja
kaasujen käyttö kasvaa. Maat, joissa kaasu on suuressa roolissa esimerkiksi
lämmityksessä vahvistavat kaasuyhteistyötään ja integraatiotaan.

Yhteiskunta sähköistyy nopeasti ja voimakkaasti
Edullista sähköä on huomattavasti tarjolla johtuen laajoista tuulivoimainvestoinneista ja
merituulivoimasta. Pohjoismaat ja Baltia ovat pysyneet sähkön osalta tietynlaisena
saarekkeena, sillä uusia siirtoyhteyksiä ei ole rakennettu Keski-Eurooppaan riittävästi.
Pohjoismaissa sähkö on edullista. Edullinen sähkö osaltaan vetää Suomeen myös
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ulkomaista teollisuutta.

Sähkön tuotantoa ja kulutusta optimoidaan älykkäästi. Kysyntäjoustopalvelut ovat
pitkälle kehittyneitä ja esimerkiksi sähköautot on otettu osaksi älykästä
joustokapasiteettia. Sektori-integraation painopiste on eri sektoreiden sähköistämisessä
ja Suomea kuvaa sähköinen yhteiskunta.
Energiantuotanto pohjaa entistä vahvemmin sähköön (esim. lämpöpumput),
hukkalämpöihin ja geotermiseen energiaan. Pienydinvoimaa pilotoidaan integroitavaksi
asuinalueisiin ja suurkiinteistöihin erityisesti pääkaupunkiseudulla. Standardoinnin
ennakoidaan tuovan ydinvoiman rakennuskustannuksia merkittävästi alas, mikä lisää
modulaarisen ydinvoiman houkuttelevuutta tulevaisuuden energiantuotantomuotona.
Tuotantolaitosten hukkalämpöä hyödynnetään entistä laajemmin ja teollisuuden yleinen
energiatehokkuus paranee ja, mikä vähentää myös kaasun tarvetta teollisuudessa.
Tarvittavaa kaasua korvataan esimerkiksi biometaanilla ja vedyllä.

Perinteinen kaasun siirtoinfrastruktuuri luovii vedyn ja huoltovarmuusroolin välillä,
erilliset vetyverkostot laajenevat
Kaasuverkossa siirretään vetyä verkon sallima määrä, mutta kaasun ja vedyn blendingratkaisujen sijaan suunnataan vetyä erilliseen infrastruktuuriin. Teollisuus hyödyntää
elektrolyysiin perustuvaa power-to-hydrogen -teknologiaa. Vety kulkee erillisessä
infrastruktuurissa paikallisesti (point-to-point) ja sitä säilötään teollisuuden omissa
varastoratkaisuissa lyhyen aikavälin tarpeisiin. Paikallisverkostoja yhdistetään
kansalliseksi vetyverkostoksi ja kaasuinfrastruktuuria pyritään hyödyntämään verkoston
laajentamisessa. Suuret vetyhankkeet etenevät.
Kaasun perinteisen siirtoinfrastruktuuriin rooli energiajärjestelmän sektori-integraatiossa
jää vähäiseksi. Kuluttajat odottavat tuotannon täyttä päästöttömyyttä ja tavoitteena on
fossiilisten polttoaineiden minimaalinen hyödyntäminen. Nykymuotoinen kaasuverkko
kehittyy pääosin huoltovarmuusvarastoksi ja joustoelementiksi. Vetyverkot kehittyvät.
Kaasun rooli yksityisautoilijoiden liikennepolttoaineena näivettyy, sillä sähkölle
vaihtoehtoiseen käyttövoimaan ei uskalleta investoida. LNG:llä on rooli kansainvälisesti
meriliikenteen ja raskaan liikenteen polttoaineena.

Skenaarion 1 juonenkuvaus
Suomi ilmastojohtajana – vedyn ja sähkön nousu
2020-2024
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Suomessa hallitus ja eduskunta yksimielisiä siinä että
ilmastotoimet on priorisoitava ja 2023 vaalitulokset tukevat tätä.
Tukitoimia teollisuuden hiilineutraaliudelle pohditaan.
Koronakriisin jälkeen tiedon merkitys politiikassa korostuu, mikä
luo jalansijaa ilmastotoimille.
Suomessa koronakriisin jälkeistä elvytyspolitiikkaa tehdään
vahvasti kestävyyden ehdoilla, mikä johtaa investointeihin muun
muassa rakennusten energiatehokkuuteen sekä teollisuuden
päästöttömiin ratkaisuihin. Sijoittajat ryhtyvät suosimaan
uusiutuvan energian investointeja.
Euroopassa perinteinen kaasu ja metaani nähdään edelleen
keskeisenä osana energiapalettia ja kaasuinfrastruktuurin
tulevaisuuden hyödyntämiseen tähtäävät pilotit keräävät
rahoitusta. Suomen ja EU:n linjat kaasun suhteen alkavat
rakoilla, kun Suomi tiukentaa linjaansa polttamisen suhteen.
Vetyteknologian pilotointi otetaan laajamittaisesti käyttöön ja
uusiutuvan vedyn käyttöönottoon laaditaan kansallinen
strategia.
Osaaminen ja säädökset vetyyn liittyen lisääntyvät Suomessa.
Vedyn käyttöön liittyen Suomessa tapahtuu selvä ajattelutavan
muutos.
Vety ja biokaasu määritellään uusiutuvaksi energiaksi EU tasolla
(Vihreän kaasun visio, valmis vuonna 2025). Investointien tuki
painottuu kaasuinfran uudistamiseen hiilineutraaliksi.
Suomessa tuulivoiman tutkaongelmat ja hyväksyttävyyshaasteet
saadaan ratkaistua ja laajamittaisia merituulivoimahankkeita
ryhdytään suunnittelemaan.
Vanhoja CHP-laitoksia jätetään yhä useammin uusimatta, sillä
epävarmuus sähkön hinnasta sekä metsäpohjaisten
biopolttoaineiden hyväksyttävyydestä lisäävät epävarmuutta
tuotantoinvestointien kannattavuudesta.
Kiertotalousajattelu vahvistuu ja jäte pyritään hyödyntämään
ensisijaisesti muihin tarkoituksiin kuin polttamiseen.
Suomessa point-to-point-vetyverkkoja ja pilotteja aletaan
suunnitella.
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2025-2029
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Pohjoismaat tiivistävät yhteistyötään EU:n energiapolitiikassa ja
tiedonjaosta siirrytään kohti yhteisiä näkemyksiä ja linjauksia.
Pohjoismaiset energiayhtiöt investoivat markkinaehtoisesti
kustannuskilpailukykyiseksi muodostuneeseen tuulivoimaan.
Tuulivoimaa hajautetaan ympäri Suomea ja kokonaismäärän
kasvu tukee kehitystä.
Sähkön Suomen aluehinta vaihtelee voimakkaasti
tuulivoimatuotannon vaihdellessa sään mukaan. Tuulivoimaa
säädetään vesivoimaa vastaan.
Lämmön tukkutuotanto sähköistyy ja kaukolämpöä aletaan
hyödyntää väliaikaisena sähkön varastointimuotona. Lämpöä
tuotetaan edullisella sähköllä esimerkiksi lämpökattiloiden
avulla sekä hukkalämpöjä hyödyntäen. Uusia geotermisen
lämmön tuotannon hankkeita suunnitellaan suurissa
kaupungeissa. Hukkalämpöjen hyödyntäminen kasvaa
voimakkaasti.
Teollisuus on ostanut sähköistymis- ja hiilineutraalius ajatuksen
ja investointeja nähdään sen lisäksi muun muassa prosessien
energiatehokkuuden optimointiin.
Vetypohjaisia polttoaineita (esim. ammoniakki) ryhdytään
hyödyntämään laajemmin.
LNG:n käyttö yleistyy raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä
kansainvälisesti.
Kriittisyys öljyä kohtaan Suomessa lisääntyy, mikä johtaa
bioöljyn yleistymiseen ja investointeihin.
Kuluttajat alkavat entistä vahvemmin priorisoimaan kestäviä
energiatuotteita ja palveluita, mikä heijastuu myös energia-alan
asiakkaiden valintoihin. Energia-alalle alkaa nousta erilaisia
energianhallinnan palvelumalleja asiakkaille.
Suomalaisten yritysten päästökaupasta aiheutuvia kustannuksia
kompensoidaan
Maakaasuverkkoihin tai kaukolämpöverkkoon ei investoida ja
verkot pysyvät ennallaan. Kansallista sähköverkkoa vahvistetaan
voimakkaasti.
Paikallisia vetyverkkoja rakennetaan pilotinomaisesti.
Laajemmista verkoista keskustellaan.

2030-2034
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Suomen talous on palautunut talouskasvun uralle, mutta valtion
velka on noussut hälyttävän korkeaksi. Elinkeinoelämän rakenne
on muuttunut.
Tuulivoiman lisärakentaminen jatkuu ja vedyn rooli vahvistuu
uusiutuvan energian tasaajana. Vedyn varastoinnin ongelmia ei
ole pystytty täysin ratkaisemaan ja kausivaihtelu säilyy
haasteena täysimittaisessa hyödyntämisessä.
Paikalliset vetyverkot lisääntyvät. Pilotointikokeilujen hyvät
kokemukset rohkaisevat tekemään lisää. Vedyn ja kaasun
sekoitetta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan, mutta
sekoitteista ollaan siirtymässä entistä vahvemmin kohti puhtaan
vedyn strategiaa ja erillistä verkostoa.
Keskusteluissa on paikallisverkostojen yhdistäminen kansalliseksi
vetyverkostoksi ja kaasuinfrastruktuurin hyödyntäminen
verkoston laajentamisessa. Vedyn siirtoon 100 % kykenevän
siirtoinfrastruktuurin kehittämistä suunnitellaan.
Pohjoismaat ja Baltia ovat pysyneet sähkön osalta omana
saarekkeenaan ja tiivistävät yhteistyötään myös EU:n
energiapolitiikassa
Fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa ollaan
luopumassa ja Suomessa sähkön kokonaistuotannosta
tuulivoimaa on yli 30 %. Energiasektorilta verotuloja kerätään
mm. biopohjaisia polttoaineita verottamalla.
Kriittisyys maakaasua kohtaan lisääntyy ja sen verotus tiukentuu
muiden fossiilisten polttoaineiden mukana.
Edullisen sähkön määrä lisääntyy Pohjoismaissa ja markkinoilla
nähdään useita tunteja, joina sähkön hinta lähenee nollaa
Suurten kaupunkien lämmöntuotannossa on siirrytty pois hiilestä
ja korvattu tuotanto pääosin geotermisellä energialla ja
hukkalämpöjen hyödyntämisellä. Kaasu säilyttää asemaansa
pääosin huippukulutuksessa- ja varavoimana ja
huoltovarmuuden kautta. Teollisuudessa kaasun käyttö on
vähentynyt merkittävästi.
Energian pientuotantoratkaisut lisääntyvät kaikissa
asiakasryhmissä (lämpöpumput, sähkökattilat). Sähkön
pientuottajat myyvät ulos selvästi enemmän sähköä.
Tekoälyn rooli data-analytiikassa ja energiakulutuksen
ennakoinnissa kasvaa. Teollisuus optimoi energiakulutustaan
reaaliaikaisesti.

2035-2040
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Suomi saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteet 2035 ja Suomea
pidetään globaalisti ilmastotoimien mallioppilaana.
Hiilineutraaliudesta on tullut Suomen uusi Nokia ja Suomesta
viedään teknologiaosaamista ulkomaille
Ympäristöteemojen painottaminen koulutuksessa realisoituu nyt
työelämässä kun Z-sukupolvi siirtyvät päättäviin asemiin. Yhä
useamman päätöksen tärkein kriteeri on vastuullisuus ja vaikutus
ympäristöön
EU:n tasolla Suomen ja Pohjoismaiden energiaratkaisuja
tarkastellaan mielenkiinnolla ja kriittisyys kaasua kohtaan
lisääntyy, joskin vasta keskustelujen tasolla.
Suomessa paine kaiken polttamisen kieltämiseen kasvaa
julkisessa keskustelussa ja politiikassa. Metsäteollisuus on lähes
luopunut kaasunkäytöstä, teräs- ja kemianteollisuus hyödyntää
sähköä ja vetyä laajasti omissa prosesseissaan. Perinteinen
kaasunkäyttö on laskenut merkittävästi ja perinteisen
siirtoverkon käyttöaste on vähäinen.
Kaasuverkossa siirretään vetyä sallittuun 10 tilavuusprosenttiin
asti, mikä lisää vedyn määrää kokonaisenergiamäärästä.
Vetyteknologia on suurimuotoisessa käytössä ja teollisuus on
ottanut laajamittaisesti käyttöön paikallisen vedyn tuotannon
hyödyntämisen. Kaasun ja vedyn blending-ratkaisut ovat
vähentyneet huomattavasti. Suuret vedynsiirtohankkeet
Suomessa etenevät.
Tuulivoima pystyy vastaamaan Suomen sähkön kysynnän
kasvuun (150 TWh)
Power-to-Gas teknologian kustannukset ovat madaltuneet, ja
keskitetty P2G-tuotanto on yleistynyt matalan sähköhinnan
aikana. P2G on erityisesti teollisuuden käytössä mutta
liikenteessä on avautunut uusia käyttökohteita polttokennojen
yleistyessä.
Ensimmäiset pienydinvoiman pilotointihankkeet lanseerataan
Suomessa. Ydinvoiman hyväksyttävyys on lisääntynyt
päästövähennysten priorisoinnin takia, kustannuskehitys näyttää
suotuisalta globaalin standardoinnin kehittymisen myötä.

Skenaario 2
“Suomi saarekkeena – kaasuilla huoltovarmuutta”
Osa 5
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SKENAARIO 2: Suomi saarekkeena – kaasuilla huoltovarmuutta
Ilmastopolitiikka kiristyy Euroopassa, Aasia toimii globaalin talouden veturina
Euroopassa energiapolitiikkaa on ohjannut 2020-luvulla Pariisin ilmastosopimuksen
tavoitteet ja tätä sopimusta on seurannut entistä tiukempi jatkosopimus. Fossiilisten
polttoaineiden asema on vaikea Euroopassa. EU ryhtyy tavoitteista toimiin ja globaalin
ilmastojohtajan rooli vahvistuu.
Takana on Aasian ja uusien silkkiteiden vuosikymmenet. Talouskasvun painopiste löytyy
Aasiasta, joka kuluttaa noin 50 % globaalista energiasta. Aasian kasvu vie myös Euroopan
talouden kasvuun, mutta Suomi ei pääse tähän kasvuun osalliseksi. Aasian kysynnän
kasvaessa mm. Venäjä toimittaa yhä enemmän kaasua Aasiaan. Euroopassa kaasun hinta
nousee.

Suomessa päätöksentekokyky heikkenee ja kansallisvetoisuus korostuu
Suomi painii heikon taloustilanteen kanssa eikä aseta itselleen EU:ta kunnianhimoisempia
ilmastotavoitteita ja jääden jopa jälkeen niistäkin. Ikääntyvä väestö koettelee
hyvinvointiyhteiskunnan rajoja ja julkisen sektorin tarjoamat palvelut ovat vain varjo
takavuosien tarjoamasta. Terveydenhuolto on politiikassa kestävä kärkiteema.
Suomessa fossiilisten polttoaineiden mukaan lukien kaasun verotus kiristyy
hallituskaudesta toiseen. Korotuksia ohjaa pääasiallisesti fiskaaliset syyt. Korotukset
koetaan helpommaksi perustella kuin esimerkiksi liikenteen polttoaineiden verotuksen
korotukset. Kansallinen politiikka on lyhytjänteistä ja politiikan tempoilevuus haittaa
yritysten toimintaa.
Kotimaisessa energia- ja ilmastopolitiikassa korostuu kansallisvetoisuus johtuen
hankalasta taloustilanteesta. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen muodostaa
politiikan uuden, läpileikkaavan jakolinjan. Politiikan päätöksentekokyky vaikeutuu
perinteisen puolueasetelman murtuessa. Enemmistöhallitusten muodostaminen on
vaikeaa ja yhteisymmärrystä Suomen energiapolitiikasta ei saavuteta. Esimerkiksi
energia-alan toimijoille suunnatut kehitystuet pienentyvät merkittävästi.

Vanhoja polkuja kulkeva ja passiivinen metaaniala ei kykene uusiutumaan ja
menettää vetovoimansa
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Kaasuun perustuva CHP-tuotanto on uhattuna ja sähkön- ja lämmöntuotannossa kaasua
korvataan muilla tuotantotavoilla, esimerkiksi biopolttoaineilla, geotermisellä energialla,
lämpöpumpuilla ja hukkalämpöjen hyödyntämisellä.

Suomessa metsäteollisuus on pitkälti luopunut kaasunkäytöstä 2035 mennessä, teräs- ja
kemianteollisuuden kaasunkäyttö on jatkunut laskevalla trendillä. Energiateollisuudessa
kaasu on hiipunut kohti huippu- ja varavoimakäyttöä sekä huoltovarmuuden turvaajana.
Kaasusektoria ja kaasuinfrastruktuurin elinvoimaisuutta pyritään elvyttämään myös
biokaasulla ja nesteytettyä biokaasua tuodaan jonkin verran Euroopasta. Kaasu säilyy
edelleen varapolttoaineena, mutta houkuttelevuus pitkäaikaisena säätötehon
mahdollistavana polttoaineena on pienempi.
Huolimatta biokaasun kasvavasta määrästä, hupeneva kaasun käyttö ja veronkorotukset
yhdistettynä kaasuinfran ylläpidon kustannuksiin nostavat jäljellä olevien
kaasunkäyttäjien kustannuksia, mikä nostaa esiin tarpeen hinnoittelu- ja
regulaatiomallien muutoksille. Kaasulle ei löydy roolia sektoreiden välisessä
integraatiossa. Sektori-integraatio keskittyy sähköverkon, teollisuuden ja
energiayhtiöiden väliseen kytkentään.
Sähkö on Suomessa melko edullista, sillä poliittisista jakolinjoista huolimatta Suomessa
ympäristöystävällisen tuulivoiman määrä on kasvanut sen ollessa markkinaehtoisesti
kannattavaa. Tuulivoiman kasvu aiheuttaa Suomessa toisinaan erittäin voimakkaita
hinnanvaihteluita.

Eurooppa ottaa merkittäviä askeleita koti vetytaloutta, Suomessa vedyn roolin on
vähäinen
Eurooppa ottaa merkittäviä askeleita vetytaloutta kohti ja vetyä kulkee Keski-Euroopan
kaasunsiirtoinfrastruktuurissa paikoin jopa 15 %. Keski-Euroopan maat ovat kiinteämmin
vetyinfrastruktuurissa kiinni ja siten ne ovat kehittyvälle vetytaloudelle otollisempi alusta.
Keski-Euroopan maat ovat myös investoineet Suomea vahvemmin vetytalouden ja
vedylle soveltuvan infrastruktuurin kehittämiseen. Suomessa vedyn rinnakkaisinfran
rakentamiseen ei ole riittävää intressiä tai investointihalukkuutta.

Suomen energiapolitiikka lisää epävarmuutta, minkä lisäksi Suomessa maakaasun
hyödyntäminen on kallista.

Suomalaiset teollisuustoimijat pyrkivät korvaamaan maakaasua elektrolyysillä tuotetun
vedyn avulla. Teollisuustoimijat hyödyntävät sähköä ja maakaasua vedyn tuottamisessa
sen mukaan, kumpi on heille edullisempaa ja prosesseja hybridisoidaan.

Kaasuala on passiivinen ja se ei halua myöntää, kuinka kaasun käyttö voi vähetä. Kaasua
käyttävät muutamat suuret toimijat teollisuudesta ja energia-alalta. Passivoituneessa
yhteiskunnassa markkinatoimijat suuntaavat aktiviteettinsa maakaasun korvaamiseen, ei
metaanin käytön tai uusien käyttötapojen mahdollistamiseen.

Uusia tapoja hyödyntää kaasuinfrastruktuuria ei pystytä Suomessa hyödyntämään, ja
perinteisen siirtoputkiston rooli alkaa käytön vähentyessä painottua kohti
huoltovarmuusvarastoa.
LNG suuntautuu pääosin teollisuuden ja raskaan liikenteen käyttöön.

Skenaarion 2 juonenkuvaus
Suomi saarekkeena – kaasuilla huoltovarmuutta
2020-2024

2025-2029

2030-2034

•

Koronaepidemia jää kytemään Suomeen vuosiksi. Suomen
talous uhrataan terveyden kustannuksella ja taloudessa on
edessä musta vuosikymmen, jota verrataan puheissa 90luvun lamaan.

•

Talous jyrää ilmastotavoitteet poliittisessa päätöksenteossa ja
hiilineutraalisuustavoitteita venytetään. Hiilen käyttämisen
takaraja astuu kuitenkin voimaan sovitusti ja kaasu saa
hetkellistä jatkoaikaa.

•

•

Eurooppa ja EU-maat onnistuvat taloutensa
käynnistämisessä Suomea nopeammin ja tehokkaammin.

•

•

•

Kiina selättää koronakriisin tuoman kritiikin ja teollisuusjätti
jatkaa maailman kasvun veturina. Koronakriisin
jälkimainingeissa Kiinalle aukeaa myös uusia
investointimahdollisuuksia. Belt and Road –hanke etenee.

Vaihtoehtoiset tuotantomuodot sähkön ja lämmön
tuottamisessa eivät näy vielä voimakkaasti: siirtymä uusiin
tuotantomuotoihin on hidasta. Myöskään Euroopassa uudet
energiaratkaisut eivät ole vielä nousseet.

•

•

•

Heikko taloustilanne pienentää käytettävissä olevaa T&Krahoitusta yrityksissä ja laitoksissa. Esimerkiksi monet
energiateknologiaan, energiatehokkuuteen tai
energiantuotantoon liittyvät kehityshankkeet menevät
jäihin.
Kaasun polttoaineverotusta kiristetään fiskaalisista syistä.
Kaasulla ei ole selkeää asemaa kansallisessa
energiapolitiikassa ja politiikan lyhytjänteisyys johtaa siihen,
että investointeja lykätään. Kaasu ei ole ollut poliittisen
keskustelun keskiössä ja siihen ei vieläkään kiinnitetä uusien
kaasumuotojen edistymisen edellyttämää huomiota.
Teollisuuden sähkövero (veroluokka 2) alenee lähelle
Euroopan minimiä. Toisaalta samalla sähköveron ja
fossiilisten polttoaineiden veronpalautukset poistetaan,
mikä heikentää maakaasun käyttöä teollisuudessa.

•

Teollisuus käynnistää vedyn kokeiluja ja pilottihankkeita.
Tavoitteena on korvata maakaasua.

•

Kaasualan markkinoiden avautuminen on johtanut
pirstoutumiseen: alalta puuttuu muutosjohtaja, joka kykenisi
rakentamaan tarinan uudistumisesta. Ala vajoaa
passiivisuuteen, sillä kaasu jää yhteiskunnallisessa
keskustelussa, valtion suunnitelmissa ja yrityksien
toiminnassa toissijaiseen asemaan ja esim. sähkön jalkoihin.

•

OL3 valmistuu 2021. Sähköntuotantokapasiteetti kasvaa.
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•

•

Metaanipäästöt nostetaan EU-politiikassa seuraavaksi tikun
nokkaan ja niihin liittyvä regulaatio kiristyy huomattavasti
aiheuttaen merkittäviä kustannuksia.

•

Kaasualalla ei ole aitoa veturia ja toimijat ovat pieniä. Sektorin
edustajien on vaikea saada ääntään kuuluviin eri foorumeilla.

•

•

Korkeakoulut eivät kouluta kaasualan erikoisosaamista, mikä
johtaa osaamisvajeeseen. Maakaasualan osaaminen heijastuu
muidenkin kaasujen osaamiseen ja Suomen osaajakentässä on
selkeä aukko.

•

•

Tarjolla on useita vedyn tuotantomenetelmiä. Suomessa näihin
investoidaan lähinnä suurien teollisuustoimijoiden johdosta.
Vetyyn suhtaudutaan varoen mahdollisista turvallisuusriskeistä
johtuen.

•

Biokaasua käyttävien yritysten/tahojen toimintaa kuvaa
epävarmuus ja tämä tarkoittaa, että niihin ei erityisemmin
investoida. Valtio kuitenkin tunnistaa biokaasun potentiaalin
ylläpitää kaasualan elinvoimaisuutta. Tavoitteena on pitää
kaasuala toimintakykyisenä poliittisen tahtotilan kirkastumista
odotellessa. Biokaasulle myönnetään erilaisia tukimuotoja
markkinan elvyttämiseksi.

•

Kysyntäjoustoon liittyvät investoinnit (seuraavan sukupolven
älykkäät sähkömittarit) etenevät tasaisesti, mutta osittain
viivästyneellä aikataululla.

•

Suomen talous ja yhteiskunta alkaa palautua koronakriisin
tuomista haasteista. Tarvittavat investoinnit uuteen
teknologiaan lähtevät takamatkalta ja Suomi joutuu
hyödyntämään pääosin olemassa olevaa teknologiaa.

2035-2040
•

•
Lämpöpumppujen, hukkalämmön ja geotermisen energian
mittakaava kasvaa huomattavasti. Nämä vievät markkinaosuutta
kaasulta.
•
Suomi edelleen korottaa maakaasun verotusta. Maakaasun
kilpailukyky heikkenee suhteessa muihin polttoaineisiin ja
maakaasun käyttö laskee kaikilla sektoreilla. LNG:llä korvataan
•
putkikaasun kulutusta huippukäytössä.
Energian varastointipotentiaalia etsitään kaasujärjestelmän
ulkopuolelta.

•
Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvaa. Suomi ei ole kuitenkaan
matkalla kohti kaikista voimakkaimpia sähköistymisen
skenaarioita, sillä esimerkiksi merituulivoimahankkeiden
toteuttaminen niille allokoiduilla alueilla Suomen merialueilla on •
kallista. Suomalaiset energiayhtiöt muodostavat kuitenkin
yhteishankkeita Pohjoismaiden tai Baltian maiden
energiasektorin kanssa.
Aurinkoenergia ja P2G-teknologia kehittyvät. Aurinkoisissa
maissa sähkö on Pohjoismaiden tuulisähköä edullisempaa ja
tämä mahdollisuus alkaa vetää teollisuutta puoleensa. Toisaalta
myös kotimainen tuulisähkö, jota on paljon tarjolla, alkaa painaa
sähkönhintaa alas.

•

Teollisuus investoi yhä enemmän omiin vetyratkaisuihinsa ja
etenkin siirtävät vetyä tarvitsevaa tuotantoaan ulkomaille.

•

Koulutuksen vähentyessä potentiaali suunnata teollisuutta ja
yrityksiä kaasujen ja uusien kaasujen käyttöön kapenee. Myös
osaamisen soveltaminen uuteen energiatalouteen ja siten
uusiin vientialoihin heikkenee.

•

Maakaasun käyttö on laskenut pieneksi. Käyttö alkaa olla niin
marginaalista, että se ei enää herätä yhteiskunnan päättäjien
huomiota. Energiapolitiikan fokus siirtyy muihin asioihin.
Kaasulle varapolttoaineena oleminen ei riitä kaasun
kannattavaan käyttöön ja kaasujärjestelmän ylläpitämisen
kustannukset kasvavat.
Jäljellä olevien kaasun siirtoverkon käyttäjien kustannukset ovat
erittäin korkealla tasolla. Huoltovarmuuskäyttäjät osallistuvat
ylläpidon kustannuksiin johtaen uusiin hinnoittelumalleihin.

Kaasua käyttävät muutamat suuret toimijat teollisuudesta ja
energia-alalta. Kaasuntarpeen syklisyys tuo lisähaasteita
järjestelmän tasapainolle.
Suomen kaasuverkkoon syötetään yhä enemmän biokaasua ja
nesteytettyä biokaasua (LBG). LBG:tä tuodaan myös muualta
Euroopasta, jossa kaasumarkkina on Suomen markkinaa
huomattavasti elinvoimaisempi.
Otsikoissa puhutaan tehdasinvestoinneista, joka olisi voitu
sijoittaa Suomeen, mutta päätettiinkin sijoittaa muualle.
Päätöksen taustalla oli muun muassa energian edullisempi
hinta. Kannattamattomia teollisuuslaitoksia ajetaan asteittain
alas Suomesta.
Kiinan massiivinen talous nielee valtavat määrät energiaa. Kiina
on luonut globaalisti energiasuhteita eri suuntiin polttoaineiden
ja energian saatavuuden varmistamiseksi. Kiinan ja Venäjän
suhteet lähentyvät, mutta Kiina ei sijoita ”muniaan yhteen
koriin”.

Skenaario 3
“Ristiriitojen Eurooppa – perinteisen kaasun jatkoaika”
Osa 6
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SKENAARIO 3: Ristiriitojen Eurooppa - perinteisen kaasun jatkoaika
Geopoliittisia jännitteitä ja kansallisuusaatteen voimakas nousu
Länsi oli väärässä, kun se uskoi kapitalismiin perustuvan liberaalin demokratian maailmanvalloitukseen. Lännen, globalisaation ja EU:n ylivallan aika on ohi. Yhä useampaa
maata johtavat nyt itsevaltaiset, demokratiaa jalkoihinsa tallaavat johtajat. Geopoliittiset
jännitteet kasvavat esimerkiksi luonnonvarojen ja -resurssien niukkuudesta johtuen.
Konfliktien keskellä valtioiden ja valtiokapitalismin rooli nousee
EU:n lupaamat vauraus, demokratia ja vapaus katoavat, kun krooniseen valtioiden ja
kansalaisten velaksi elämisen kierteeseen tulee pitkässä talouslamassa loppu ja EUmaiden elintaso heikkenee totutusta. Pettyneiden EU-maiden kansalaisten joukoista
nousee voimakas EU-vastaisuus ja kansallinen herääminen. Iso-Britannian ja parin muun
maan menestyksellisten EU:sta irtautumisten jälkeen Eurooppa-aate kumisee
tyhjyyttään. Nationalismista on tullut valtavirtaa. EU on pystyssä vain nimellisesti. Se
seuraa sivusta, kun Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina tekevät geopolitiikkaa, mikä heikentää
kaikkien kasvua. Myös EU:n ajamat ilmastoasiat vesittyvät ja panostukset
ilmastonmuutoksen hillintään jäävät paikallisiksi.

Energiakäännös ei onnistu , josta seuraa fossiilisten polttoaineiden jatkoaika
Euroopassa
Kaasun asema säilyy vahvana Euroopassa esimerkiksi Ranskan sulkiessa ydinvoimalansa.
Monet energiayhtiöt Euroopassa ovat vaihtaneet hiilen polttamisen erityisesti
sähköntuotannossa kaasuun. Saksa joutuu toteamaan ydinvoiman käytön loputtua, että
energiakäännöstä ei pystytä toteuttamaan. Kivi- ja ruskohiilen käyttö saa jatkua, mutta
myös Saksassa hiiltä korvataan runsaasti halvalla maakaasulla.

Venäjä pyrkii vahvistamaan otettaan ristiriitojen värittämästä Euroopasta
Venäjä ja Kiina ajautuvat konfliktiin arktisella alueella ja Venäjän intressit Eurooppaa
kohtaan vahvistuvat. Samalla esimerkiksi Yhdysvallat pyrkii vahvistamaan otettaan
Euroopasta edullisella LNG:llä. Myös tuonti-LNG:n määrä Lähi-idästä, Afrikasta ja Aasiasta
kasvaa. Venäjä, jota voi edelleen kuvata hiilivety-yhteiskuntana, lähtee hintakilpailuun
turvatakseen kaasusuhteensa Eurooppaan.
EU:ssa energia- ja ilmastopolitiikan yhteisen sävelen löytäminen on haastavaa. EU:n
sisäiset ristiriidat kasvavat ja intressit eriytyvät esim. taloudellisten kysymysten osalta.
Ilmastokysymykset ovat jääneet konfliktien ja kansallisvaltiokeskeisyyden jalkoihin ja
päästötavoitteet jäävät tavoitteiksi. EU:n integraatio heikkenee ja päätöksentekokyky
siirtyy vahvemmin kansalliseksi.

21

Suomi suojautuu kansainvälisiltä uhkilta ja pyrkii säilyttämään työpaikkoja ja tukemaan
kotimaista tuotantoa. Suomi haluaa pitää myös energia-asiat lujasti otteessaan, jolloin
painotetaan energiaomavaraisuutta ja toimitusvarmuutta. Energian hinta on merkittävin
tuotantomuodon valintakriteeri. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastopolitiikassa
korostuu huoltovarmuus. Vaikka ympäristö- ja ilmastokysymykset ovat jääneet takaalalle, tavoitteena on harkittu siirtymä kestävämpiin polttoaineisiin.

Maakaasu virtaa Suomen ja Baltian alueella
Suomen ja Baltian markkinat ovat yhdentyneet, mutta kaasumarkkinan yhdentyminen ei
laajene Baltiasta eteenpäin. Suomen kyvykkyyttä vastaanottaa LNG:tä on kasvatettu
esimerkiksi LNG- ja LBG- terminaalien laajennuksilla, mikä vähentää Suomen riippuvuutta
Venäjästä. Suomeen ja Baltiaan virtaa kuitenkin merkittävät määrät venäläistä
putkikaasua ja LNG:tä maailman markkinoilta.
Perinteisen maakaasun rooli säilyy nykyisen kaltaisena, joskin käytön laskevalla trendillä.
Suomessa energiasektorin suurimmat kivihiilen käyttäjät siirtyvät lämmöntuotannossa
kivihiilestä pääasiassa kaasuun. Biokaasulla korvataan maakaasua tavoitteellisesti.
Hukkalämpöjä hyödynnetään lämmöntuotannossa, mutta geotermisen lämmön
tuotantotapojen piloteista ei seuraa merkittäviä investointeja uusiin
lämmöntuotantotapoihin. Teollisuudessa kaasun käyttö vähenee merkittävästi
metsäsektorilla, mutta jatkuu nykyisen kaltaisena muilla teollisuusaloilla.

Kaasujen käyttö hyväksytään osana energiapalettia. Keski-Euroopan maat kuten Saksa
ovat toimineet CCS-teknologian vetureina, jolle on syntynyt kysyntää tiettyjen
kuluttajatoimialojen vaatimuksesta. Myös Suomi käy keskusteluja osallistumisesta
hiilidioksidin varastointiin: jos päästötavoitteet taas kiristyisivät, CCS-teknologia voidaan
yhdistää bioenergiaan, jolloin saavutetaan negatiivisia päästöjä.

Kaasun siirtoinfrastruktuuri pysyy perustarkoituksessaan
Sähkömarkkinan ja kaasusektorin välinen sektorikytkentä jää maltilliseksi, sillä P2Gteknologian laajamittainen hyödyntäminen on edelleen kallista. Kaasunkäyttöä puoltaa
sen edullinen hinta ja saatavuus.
Maakaasun ja kaasusiirtoinfrastruktuurin aktiivinen käyttö sekä valtion vahva tuki
biokaasulle tukevat myös kaasuautojen tankkausverkoston kehittämistä. Suomessa
liikkuu noin 50 000-100 000 kaasuautoa. Esimerkiksi kasvukeskuksien julkinen liikenne
hyödyntää kaasuajoneuvoja.

Skenaarion 3 juonenkuvaus
Ristiriitojen Eurooppa - perinteisen kaasun jatkoaika
2020-2024
•

•

•

•

•

•

•

Globaalit mekanismit ovat koetuksella maiden tavoitellessa
omaa etuaan pandemian keskellä. Globaalia johtajuutta ei
löydy ja joillekin maille pandemia osoittautuu erityisen
tuhoisaksi.
Pitkittynyt koronakriisi koettelee globaalia taloutta. Edessä on
talouden taantuma ja lama. Teollisuutta ja yrityksiä ajautuu
konkurssiin ja globaalisti energiankulutus laskee.
Pandemiassa tehdyt valinnat jäävät hiertämään maiden välejä.
Kriisin laantuessa maat keskittyvät syyttelyyn ja luottamus
yhteistyötä kohtaan heikkenee. EU:ta syytetään
kyvyttömyydestä ottaa tilanne hallintaansa kriisin alku- ja
loppuvaiheessa.
Suomessa kriisin alun yhtenäisyys on pelkkä muisto ja
koronakriisin jälkipuinti muodostuu täysistuntojen
kestoaiheeksi. Jakolinjat puolueiden välillä vahvistuvat.
EU:n ote energia-alan ohjauksessa alkaa lipsua. Green Deal ja
uuden ilmastolain lakiehdotukset eivät löydä tietään maiden
lainsäädäntöön. Suomen hallitus kertoo pitävänsä
ilmastotavoitteita tärkeänä, mutta koronakriisin seurauksien
hoitamista ensisijaisena.
Trump valitaan jatkokaudelle. Trump jatkaa linjaansa; hän
kieltää ilmastonmuutoksen ja pyrkii pitämään maan hiili-, öljyja kaasuteollisuuden pyörät pyörimässä.
EU-alueella energiainvestointeja lykätään epävarmassa
taloustilanteessa ja energiajärjestelmät eivät juurikaan
uusiudu. Öljyn hinta nousee pahimmasta kuopastaan, mutta
pysyy pitkään matalana. Maailmantaloutta koetteleva lama
laskee tilapäisesti myös maakaasun ja LNG:n hintaa.

•

Suomen eduskuntavaaleissa 2023 pärjäävät puolueet, joille
ilmastonmuutos ei ole kärkiprioriteetti. Poliittinen keskustelu
ilmastonmuutoksesta hiljennetään helposti vetoamalla
tarpeeseen rakentaa Suomi uudelleen.

•

Europarlamenttivaaleissa 2024 EU-kriittiset puolueet ottavat
vaalivoiton. Uusi kansallisuusaate innostaa kansalaisia
enemmän kuin kulunut Eurooppa-aate.
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2025-2029
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Globaali multilateraali järjestelmä on kriisissä ja perinteisten
instituutioiden vaikutusvalta hupenee. Yhteisen sopimisen sijaan
valtiot pyrkivät kahdenkeskisin sopimuksin ajamaan omaa etuaan.
Euroopassa talouskriisiä seuraa kasvava hajaannus, EU:n sisäiset
ristiriidat kasvavat ja intressit eriytyvät. Kuilu Pohjois-Euroopan ja
velkaantuneen Etelä-Euroopan välillä syvenee. Sekaannusta
aiheuttavat myös maat, joissa valtion johto pyrkii keskittämään
EU:n periaatteiden vastaisesti valtaa itselleen.
Pitkässä talouslamassa EU-maiden elintaso heikkenee totutusta.
Sisämarkkinoiden yskiminen saa EU-kansalaiset kyseenalaistamaan EU:n tuomat hyödyt ja unionin olemassaolon.
Nationalismista tulee valtavirtaa. Iso-Britannian näyttämän
esimerkin mukaisesti EU:sta on eronnut myös yksi tai useampi
talouskriisissä ryvettynyt maa – ja jatkoa saattaa seurata.
Myös energia- ja ilmastopolitiikan yhteinen sävel on hukassa.
Riitaisassa EU:ssa päästökauppaa loivennetaan ja päästökaupan
ohjausvoima heikkenee.
Venäjällä on takanaan vaikeat ajat, johtuen polttoaineiden matalista
hinnoista. Maalle kestävämpien energiamuotojen lykkääntyminen
on positiivinen uutinen, mutta kysyntä on heikentynyt globaalin
talouden mukana. Venäjä kehittää suhteitaan riitaisaan
Eurooppaan ja kahdenkeskisin sopimuksin pönkittää kaasun
asemaa Euroopassa.
Suomen politiikassa ja ilmastopolitiikassa korostuu ”Suomi ensin”
-ajattelu ja toimitusvarmuus. Käytännössä tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että Suomesta halutaan kilpailukykyinen maa
energiaintensiiviselle teollisuudelle.
Huolimatta poliittisen ilmapiirin muutoksesta, energiasektorin
suurimmat kivihiilen käyttäjät Suomessa pitävät kiinni lupauksistaan
luopua kivihiilestä. Lämmöntuotannossa siirrytään kivihiilestä
pääasiassa maakaasuun, sähköön, hukkalämpöihin ja
biopolttoaineisiin vuoteen 2029 mennessä. Biokaasua
hyödynnetään tavoitteellisesti.
Suomessa pienempien kaupunkien lämmittämisessä hyödynnetään
biopolttoaineita ja turvetta. Kansallismielinen ajattelu on nostanut
myös biokaasun tuotantoa ja biokaasulaitoksia liitetään
kaasuverkkoon.

2030-2034
•

Globaalisti ei ole tunnistettavissa arvojohtajaa tai
suunnannäyttäjää. EU:n taantuminen ja Yhdysvaltojen oikuttelu
nähdään osoituksena länsimaisen yhteiskuntajärjestelmän
epäonnistumisesta ja globaalilla kentällä on kysyntää
vaihtoehtoisille yhteiskuntamalleille.

•

Kiina pyrkii vahvistamaan otetaan arktisesta alueesta, sillä maa on
pakotettu etsimään uusia lähteitä energialle ja ruoalle kasvavan
taloutensa ylläpitämiseksi. Alue on arvokas myös
hiilivetykulttuurista elävälle Venäjälle ja maat ajautuvat alueella
konfliktiin. Kiina ilmoittaa konfliktin seurauksena vähentävänsä
kaasun tuontia Venäjältä. Venäjän intressit Eurooppaa kohtaan
vahvistuvat.

•

EU:n integraatio heikkenee entisestään ja päätöksentekokyky
siirtyy kansalliseksi. Ilmastokysymykset ovat jääneet konfliktien ja
nationalismin jalkoihin.

•

Saksa toteaa, että energiakäännöstä ei pystytä toteuttamaan. Kivija ruskohiilen käyttö saa jatkua, mutta myös Saksassa hiiltä
korvataan runsaasti halvalla maakaasulla. Osana
energiakäännöstä Saksa on kehittänyt CCS-teknologiaa, jonka
uskotaan tekevän läpimurtonsa, vaikkakin viiveellä.

•

Vähentääkseen Venäjä-riippuvuuttaan Saksa ja muut KeskiEuroopan maat tiivistävät suhteitaan Yhdysvaltoihin, Lähi-itään ja
Afrikkaan, jotka lisäävät LNG:n tuontia Eurooppaan.

•

Suomen kansallisessa energia- ja ilmastopolitiikassa korostuu
huoltovarmuus. Suomi suojautuu kansainvälisiltä uhkilta, pyrkii
turvaamaan kotimaiset työpaikat ja tukemaan kotimaista
tuotantoa. Kaasun osalta pyritään kaasun lähteiden turvaamiseen
ja toisaalta Venäjän suhteiden vaalimiseen. Suomen LNGterminaalien kapasiteettia laajennetaan ja kotimaiselle
biokaasulle osoitetaan lisätukea.

•

Suomessa puun kysyntä kasvaa valituilla teollisuuden sektoreilla,
mikä johtaa sen hinnan nousuun polttoaineena. Puuta pyritään
suuntaamaan käyttöön, jossa sillä on suurempi arvo ja puun
polttamista korvataan myös kaasulla.

2035-2040
•

Nationalismista ja protektionismista siirrytään maailmaan, jossa
kahdenkeskiset suhteet ovat ensisijaisia ja kilpailu globaalisti on
voimakasta. Niin Yhdysvallat, Kiina kuin Venäjä pyrkivät tekemään
geopolitiikkaa oman etunsa mukaisesti. Pirstaleinen EU ei pysty
tuottamaan vastinetta maailman mahdeille. Globaalisti kasvun ja
kilpailun hedelmät jakautuvat epätasaisesti.

•

EU-maihin virtaa maakaasua putkea ja meriteitä pitkin. Venäjä
pyrkii hinnoittelemaan kaasunsa edullisesti, jotta se pärjää
kilpailussa LNG:tä vastaan.

•

Talouden taantuma on heijastunut myös teknologiakehitykseen
ja monet aikaisemmin mullistaviksi teknologioiksi povatut
teknologiat, kuten P2G ovat eläneet hiljaiseloa. P2G-teknologian
kehityshankkeita edistetään, mutta laajamittainen käyttö on vielä
kaukana.

•

Samalla Saksan johdolla CCS-teknologia alkaa yleistyä. kysyntää
tiettyjen kuluttajatoimialojen vaatimuksesta. Hiilidioksidin
varastoinnista puhutaan myös Suomessa, mutta aloitteet ovat
toistaiseksi keskustelun tasolla. Jos päästötavoitteita herätellään
uudestaan, Suomi voi yhdistää CCS-teknologian bioenergiaan,
jolloin saavutettaisiin negatiivisia päästöjä.

•

Kaasujen käyttö hyväksytään laajalti. Myös biokaasun potentiaali
on pitkälle käytössä.

•

Ranska pyrkii ydinvoimansa asteittaiseen vähentämiseen.
Alkuperäiset tavoitteet vähentää ydinvoiman käyttöä 50 %
vuoteen 2035 mennessä lykkääntyvät, mutta Ranska sulkee
ydinvoimaloitaan asteittain.

Skenaario 4
“Päättäväisesti hiilineutraalisuuteen – monimuotoiset
kaasut”
Osa 7
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SKENAARIO 4: Päättäväisesti hiilineutraalisuuteen – monimuotoiset kaasut
Taustaa: politiikka mahdollistaa kaasusektorin transformaation

Monipuolisessa kaasuhybridissä investoidaan uusien kaasujen kehittämiseen

Teknologiakehitys ja yhteiskunnan asenneilmapiiri muotoutuvat kaasulle suotuisaksi niin
Suomessa kuin Euroopassa. Politiikka ja regulaatiot tukevat uusien kaasujen ja
teknologioiden käyttöön ottamista ja pyrkivät vahvistamaan niiden roolia. Poliittisella
tasolla on tehty valinta rakentaa silta uuden kaasun aikakauteen. Muutosta ajavat myös
yritykset ja tutkimuslaitokset, jotka tavoittelevat kestävyyttä ja investoivat uuteen
teknologiaan. Etenkin hiilinegatiiviset kaasut ovat saaneet kansallisen hyväksynnän ja
puhtaiden kaasujen käytöstä aiotaan rakentaa bioenergian tavoin myös kansantalouden
etu.

Suomen kaasumarkkinaa kuvaa monipuolinen kaasuhybridi ja kaasuilla on rooli
kestävämmässä energiapaletissa. Maakaasuvoittoisesta portfoliosta on siirrytty
monimuotoiseen kaasukokonaisuuteen, jossa sisältää synteettistä metaania,
biometaania, biokaasua, vetyä ja maakaasua. Monipuoliset kaasunlähteet ovat osaltaan
edesauttaneet venäläisen kaasun painoarvon vähentymistä.

EU on vahva ja yhtenäinen. Voimakas EU-regulaatio luo ja kiihdyttää uusien kaasujen
markkinan syntyä. Suomen lainsäädäntö on yhtenevä EU:n lainsäädännön kanssa. EU:n ja
Suomen poliittisia päätöksiä tukee suotuisa talouskehitys.

Vetyä arvioidaan sen käytettävyyden ja kestävyyden mukaan. Vetyä tuotetaan
maakaasusta ja uusiutuvasta energiasta höyryreformoinnin ja CCU-teknologian
yhdistelmällä, pyrolyysin ja elektrolyysin avulla. Vetyä metanoidaan edelleen
synteettiseksi metaaniksi energiajärjestelmän varastoinnin ja jouston tarkoituksiin.
Teollisuus hyödyntää puhdasta vetyä, mutta vetyä sekoitetaan myös putkikaasun
joukkoon infrastruktuurin sallimissa rajoissa.

Perinteisen maakaasun rooli siltapolttoaineena hyväksytään 2020-luvulla Suomessa,
2030-luvun loppua kohti siirtyessä perinteisen kaasun rooli jää kuitenkin vähäiseksi.

Kaasun siirtoinfrastruktuuri on energiajärjestelmän aktiivinen tasapainottaja
Pohjoismaissa ja Baltiassa energiajärjestelmä perustuu päästöttömään sähköön.
Uusiutuva sähkö lisää järjestelmän volatiliteettia ja siten tarvetta jousto- ja
varastointikapasiteetille. Sähkön siirtoverkostoa laajennetaan alueella ja pohjoismaisen
sähkömarkkinan yhteys Keski-Eurooppaan vahvistuu. Kaasua käytetään myös nopeasti
käynnistyvänä joustokapasiteettina tasaamaan huippuja ja kallista sähkönhintaa.
Kaasuinfrastruktuuri on aktiivinen ja joustava kokonaisuus, mikä osaltaan on
mahdollistanut uusiutuvan energian huomattavan kasvattamisen ja sektori-integraation
edistymisen. Kaasujärjestelmä toimii sähköjärjestelmän tasapainottajana ja
kausivarastona yhdessä kaukolämpö- ja kylmäverkkojen sekä teollisuuden kanssa. P2Gteknologiaa integroidaan osaksi energiaverkostoja, mikä lisää sähköistyvän
energiajärjestelmän joustavuutta. Energian varastointi P2G-teknologian avulla tapahtuu
synteettisenä metaanina ja vetynä.

Suomi on uusien kaasujen kärkimaita
Yleinen poliittinen kunnianhimo on korkealla uusien teknologioiden ja päästöttömyyden
suhteen. Suomi on noussut pitkäjänteisen strategian avulla vetyteollisuuden ja Power-toGas kehityksen eturintamaan. Kehityshankkeet ovat tuoneet Suomeen uusia työpaikkoja
etenkin vientiteollisuuteen. Myös verojärjestelmä tukee hiilineutraalin sähkön
muuttamista kaasuiksi.
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Suomi investoi vetyinfrastruktuurin kehittämiseen ja valtio tukee investointeja vedyn ja
synteettisen metaanin teknologiaan. Suomessa kaasuasiakkaille tehdään paikallisia
sovituksia vedyn hyödyntämiseen.

Elektrolyysiin perustuva teknologia mahdollistaa vedyn ja metaanin tuottamisen myös
kaasun siirtoverkon ulkopuolisilla alueilla ja kaasua hyödynnetään myös uusissa
tarkoituksissa. CCU-teknologialla talteen otettu hiilidioksidi uusiokäytetään esimerkiksi
kemiallisissa tuotteissa ja puhtaiden kaasujen tuotannossa.
Kaasumarkkinan integroituminen jatkuu ja Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan markkinat
ovat yhdentyneet ja integroituneet myös Puolan kanssa. EU koostuu vedyn alueellisista
markkinoista ja EU kaavailee yhden yhteisen vihreän vedyn markkinoiden rakentamista.

Biokaasu ja LNG (ja LBG) löytävät paikkansa energiasektorilla
Biokaasun ja biometaanin käyttö lisääntyy biokaasusertifikaatin ja kaasun alkuperätakuun
laajentuessa integroituneen markkinan kattavaksi. Markkinaa kirittävät myös
polttoaineiden sekoitevelvoite ja jakeluvelvoite. Biokaasun käyttö on lisääntynyt
erityisesti liikenteen käytössä.
Kaasuautojen (henkilöliikenne ja raskas liikenne) määrä kasvaa huomattavasti ja kaasun
tankkausverkko kattaa myös Pohjois-Suomen. Kaasu tulee lähelle kuluttajia, mikä lisää
myös kaasun hyväksyttävyyttä. LNG:n ja LGB:n merkitys erityisesti raskaassa liikenteessä
ja laivaliikenteessä on huomattava.

Skenaarion 4 juonenkuvaus
Päättäväisesti hiilineutraaliuteen – monimuotoiset kaasut
2020-2024
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Koronakriisi käännetään EU:n tasolla yhdistäväksi tekijäksi,
josta selvitään yhteisillä ratkaisuilla. EU-alueen talous kokee
kriisissä kolauksen, mutta kriisistä noustaan nopeasti.
Suomi on asettanut tahtotilan ja konkreettiset toimet
uusiutuvan kaasun osalta: sektoria halutaan kehittää
aktiivisesti ja soveltuvaksi tulevaisuuden tarpeisiin. Suomi
haluaa olla edelläkävijä myös kaasusektorin osalta.
Suomessa tahtotilaa energiajärjestelmän ja kaasun osalta
tuetaan esimerkiksi verotuspäätöksillä (ml. polttoaineet ja
sähkö) ja verotusjärjestelmään tehdään aito uudistus.
Suomi perustaa systeemisen tason sektori-integraatiota
varten koordinaatioryhmän, joka edustaa eri
energiasektoreita. Suomen energiajärjestelmän
kehittäminen tehdään aidosti yhteistyönä, systeeminen
tehokkuus huomioiden.
Kaasujen tuotekehitykselle asetetaan tukiohjelmat ja
synteettisten kaasujen pilottihankkeita käynnistetään.
Polttoaineille on asetettu sekoitevelvoitteet, mikä asettaa
markkinanäkymän kannattavalle tuotannolle.
Biokaasulle asetetaan nollavero seuraavan 5-10 vuoden
ajaksi, jonka jälkeen biokaasulle laitetaan jakeluvelvoite. EU
muuttaa regulaatiotaan ja päästösääntelyssä ja mittauksissa arvioidaan elinkaaripäästöjä, mikä on
biokaasulle edullinen ratkaisu.
Teollisuus (esim. kemianteollisuus) käyttää yhä enemmän
sinistä vetyä prosesseissaan. Teollisuuden vetyhankkeisiin ja
pilotteihin investoidaan.
Kaasuala tekee aktiivisesti töitä maineensa uudistamiseksi ja
valaa uskoa uuteen.
Kaasusektoria kehitetään EU:ssa vahvassa ”New Green Deal”
-hengessä. EU panostaa tuotekehitykseen ja
kaasuinfrastruktuuriin investoimalla yli 3 miljardia euroa
uusiutuvien kaasujen kehityshankkeisiin.
Kannustimet vähähiilisyyteen tukevat CCU-teknologian
kehitystä.
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2025-2029
•

•

•

•

2030-2034

2035-2040

EU:n integraatio vahvistuu, mikä näkyy esimerkiksi
sisämarkkinan kehittämisenä. Ilmaston ohella EU investoi
edelleen vahvasti myös EU:n sisäisten energiayhteyksien ja
energiamarkkinan kehittämiseen.

•

EU:n yhteistyö tiivistyy ja Unioni käy aktiivisesti neuvotteluja
uusien jäsenmaiden kanssa ja EU:n globaali painoarvo kasvaa.

•

EU:n energiapolitiikan valta-asetelma on tasoittunut ja toimintaa
leimaa yhteistyökyky.
•

EU-tasolla keskustellaan aktiivisemmin siitä, onko P2Gteknologia energian varastointia vai energian tuotantoa.
Synteettiset kaasut, jotka tuotetaan uusiutuvalla energialla,
määritellään uusiutuvaksi energiaksi.

•

Uusiutuvan energian määrä EU:n ja Suomen
energiajärjestelmässä kasvaa voimakkaasti.

•

EU:n tavoite päästä merituulivoimastrategian mukaisesti 100
GW:hen merituulivoimaa 2030 mennessä onnistuu. Tuulivoiman
määrän kasvu vahvistaa varastointi- ja joustoratkaisujen
tarvetta. Myös Suomessa tuulivoiman osuus
energiatuotannosta kasvaa merkittävästi.

•

Markkinoille tulee useita uusia kaasuautomalleja ja
kaasuautojen markkina kasvaa Keski-Euroopan johdolla.
Kaasuautojen tankkausverkosto kattaa myös Pohjois-Suomen.

•

Merituulivoiman rakentamisen esteitä puretaan Suomessa ja
yhteistyötä tehdään esim. puolustusvoimien kanssa.

•

Monet synteettisen kaasun tuottamiseen liittyvät suuren
kokoluokan laitospilotit ovat käynnissä.

•

Teollisuus investoi paikallisiin vetyratkaisuihin ja prosessiensa
hybridisointiin vedyn avulla.

•

CCU-teknologiaa yleistyy teollisuuslaitoksissa. Esimerkiksi
kemianteollisuus investoi teknologiaan.

•

Investointipäätökset uusista elektrolyysereistä (~2-3 MW
moduuleista koostuvia laitoksia) tehdään 2025 jälkeen.

•

Uudet teknologiat ovat riittävän kilpailukykyisiä ja edullisia 2020luvun lopulla. Kehitykseen on myötävaikuttanut suotuisa
politiikka ja regulaatio.

EU:n keskusteluissa esiintyy federalistia teemoja ja vahvempaa
EU:ta edustavat EU-poliitikot vahvistavat otetaan EUparlamentissa.
Suomen ja Pohjoismaiden energiajärjestelmä pohjaa yhä
vahvemmin sähköön ja uusiutuvaan sähköön, kuten
tuulivoimaan.

•

Energiajärjestelmän verkostot integroidaan yhä vahvemmin
kokonaisuudeksi: kaasuverkko, kaukolämpöverkko ja
kylmäverkko toimivat energiajärjestelmän tasapainottajana.

•

P2G-teknologiaan pohjaavat kaasuvarastot on otettu käyttöön.
Elektrolyysereihin ja ja P2G-teknologiaan investoidaan entistä
laajemmin.

•

•

Suomen ja Baltian kaasumarkkinan yhdentyminen jatkuu
Puolaan.

Suomen putkikaasusta vetyä/synteettistä metaania on 25 % .
Vety on kuitenkin pääosin suunnattu paikalliseen käyttöön ja
infrastruktuuriin. Teollisuus hyödyntää edelleen laajasti vedyn ja
maakaasun sekoiteratkaisuja.

•

Vaihtoehtoisten kaasujen rooli (vety, biokaasu, LBG, synteettiset •
kaasut) Suomessa vahvistuu. Perinteinen kaasu teollisuuden
käytössä on kallis vaihtoehto verotuksen ja tukimuotojen myötä,
mikä on johtanut uudenlaiseen tapaan käyttää kaasuja. Suomen •
kaasunkäytöstä 10 % vetyä/synteettistä kaasua.

CCU-teknologiaa hyödynnetään teollisuudessa laajasti ja talteen
otettua hiilidioksidia hyödynnetään esimerkiksi kemiallisten
tuotteiden osana.

Suomessa energian ja kapasiteetin hinnoittelumuutokset
tukevat muutosta kohti uudistuvaa energiajärjestelmää (mm.
säätövoima).
Biokaasusertifikaatti laajenee Baltian ja Suomen markkinan
kattavaksi. Suomeen virtaavat biokaasun volyymit kasvavat ja
biokaasusta haetaan erityisesti keinoa liikenteen päästöjen
vähentämiseen. Maakaasua aletaan pienissä määrin korvata
myös nesteytetyllä biokaasulla teollisuudessa.

•

•

•

Suomi integroituu sähkönsiirtoyhteyksien osalta vahvemmin
Keski-Eurooppaan. Euroopan alueelle on syntynyt yhteinen
sähkön tukkumarkkina.

Liikennesektori käyttää yli 4 TWh verran biokaasua.
Biokaasuautoja löytyy julkiselta sektorilta, ammattikäytöstä kuin
henkilöautoilijoiden käytöstä.

•

Terästeollisuudessa ”vihreän” teräksen tuotanto suuremmassa
mittakaavassa käytössä. Kemianteollisuudessa vetyä tuotetaan
sähköllä merkittävissä määrin.

•

Kaasumuotoisten varastojen kilpailukyky kehittynyt
vaihtoehtoisia ratkaisuja paremmaksi. Esimerkiksi sähköakkujen
käyttö on fokusoitunut pienkäyttöön ja henkilöautoihin.
Tekoaltaiden rakentaminen ei ole haluttua.

Suomessa on yli 100 000 kaasuautoa, jotka hyödyntävät
maakaasua ja biokaasua. Biokaasun tankkausverkosto kehittynyt
voimakkaasti tukemaan kasvanutta kaasuautoilua.

•

Voimakkaimmin kaasut ovat lisääntyneet kuitenkin raskaassa ja
meriliikenteessä

•

Perinteinen maakaasun käyttö on alhaisella tasolla niin
energiantuotannossa kuin teollisuudessa Suomessa.

