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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

ASIA: Valitus Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen Nro 21/08/1, Dnro ISY-
2006-Y-161, annettu 6.2.2008, koskien Jyväskylän Voima Oy:lle myönnettyä
ympäristölupaa Jyväskylän Keljonlahdelle rakennettavalle uudelle voimalaitokselle,
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=80211&lan=fi

VALITTAJA:
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry (rek.nro 137.170)
Kilpisenkatu 8
40100 Jyväskylä
http://www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla

VALITUSOIKEUS: Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry. on
ympäristönsuojelulain 97 § tarkoittama valitukseen oikeutettu rekisteröity yhdistys, jonka
tarkoituksena on “ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät.”

VALITUKSEN KOHDE: Päätökseen sisältyvissä ympäristölupamääräyksissä (A-
määräykset) ei ole otettu huomioon kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista.

VAATIMUKSET: Vaadimme ympäristölupamääräysten (A-määräykset) täydentämistä
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista koskevilla määräyksillä seuraavasti:

1. Laitos on toteutettava siten, että se pystyy toimimaan täydellä teholla
käyttäessään polttoaineena sekoitusta, jossa on 90 % puuta ja 10 % turvetta.
Tämä edellyttää uutta määräystä kohtaan ”Päästöt ilmaan”.

2. Laitoksen vuosittain käytettävässä polttoainejakaumassa turpeen, polttoöljyn ja
muiden fossiilisten polttoaineiden määrä ei saa ylittää energia-osuuksina
mitattuna 50 % rajaa. Turpeen, polttoöljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden
määrä energia-osuuksina voidaan nostaa korkeintaan 70 %:iin, mikäli vähintään
20 % on suopelloista peräisin olevaa turvetta. Tämä voidaan toteuttaa lisäyksenä
määräykseen A9.

3. Uusiutumattomien polttoaineiden vuosittaista kokonaismäärää ilmoitettaessa on
erotettava toisistaan luonnonsuoturve, suopeltoturve ja suometsäturve.
Biopolttoaineista on vuosittaista kokonaismäärää ilmoitettaessa erotettava
toisistaan puuperäiset, peltoperäiset ja jäteperäiset biomassat. Tämä toteutetaan
lisäyksenä määräykseen A9.
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VALITUKSEN PERUSTELUT:

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksessään perustellut, miksi
kasvihuonekaasupäästöjä ei lupamääräyksissä otettu huomioon.

Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista koskien Itä-Suomen ympäristölupavirastolle tuli
yksi lausunto:

”Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan,
että ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa tulee ottaa huomioon
seuraavaa:
…
- Lupaharkinnan yhteydessä tulisi arvioida ovatko hankkeesta aiheutuvat suuret

kasvihuonekaasujen päästöjen lisäykset ympäristönsuojelulain 1 §:n yleisten
tavoitteiden kohdan 7 mukaisia. Päästöjä tulisi voida vähentää lisäämällä
puun ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.”

Itä-Suomen ympäristölupavirasto totesi lausunnosta seuraavasti:
”Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto on pääosin
sama kuin Jyväskylän kaupungin lausunto. Ympäristölautakunnan vaatimus
hiilidioksidipäästöjen arvioimisen osalta on hylätty, sillä hiilidioksidipäästöjen
sääntely tapahtuu päästökauppalain (Laki Kioton mekanismien käytöstä,
109/2007) nojalla.
…
Näin ollen kumpaakaan edellä mainituista asioista ei voida ottaa huomioon
ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristöluvan myöntämisedellytysten
harkinnassa. ”

Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista koskien Itä-Suomen ympäristölupavirastolle tuli
yksi muistutus:

”DD:t muistutuksessaan esittävät, että Keljonlahdelle rakennettava voimalaitos
aiheuttaa ympäristön pilaantumista ympäristönsuojelulain vastaisesti. Päästöt
ilmaan lisääntyvät, eikä hanke ilman erityistoimenpiteitä ole sopusoinnussa
ilmastonmuutoksen torjuntavaatimusten ja kestävän kehityksen vaatimusten
kanssa.”

Itä-Suomen ympäristölupavirasto totesi muistutuksesta seuraavasti:
”DD:n kasvihuonepäästöjä koskeva muistutus hylätään, sillä
hiilidioksidipäästöjen sääntely tapahtuu päästökauppalain (Laki Kioton
mekanismien käytöstä, 109/2007) nojalla, eikä sitä voida ottaa muistuttajan
tarkoittamalla tavalla huomioon ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristöluvan
myöntämisedellytysten harkinnassa. …”
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Kioton mekanismien käyttöä koskevan lain soveltamisala

Itä-Suomen ympäristölupaviraston ilmoittama syy eli Laki Kioton mekanismien käytöstä
(109/2007) ei kelpaa perusteeksi kasvihuonekaasupäästöjen jättämiseksi huomiotta
lupamääräyksissä. Kyseinen laki koskee neljän Kioton protokollan
joustavuusmekanismin toteutusta Suomessa: yhteistoimeenpano (JI=joint
implementation, artikla 6), puhtaan kehityksen mekanismi (CDM=clean development
mechanism, artikla 12), päästökauppa (ET=emission trading, artikla 17) ja ulkomailla JI-
ja CDM-hankkeissa toteutettavat nielut (sinks). Keljonlahden voimalaitos ei ole mikään
tämän lain tarkoittama hanke. Keljonlahden voimalaitos ei myöskään suoraan ota osaa
tämän lain tarkoittamaan globaaliin päästökauppaan. Tämän lain tarkoituksena on
mahdollistaa päästövähennysten teko ulkomailla kotimaisten toimenpiteiden sijaan.
Keljonlahden voimalaitoksen kaltainen laitos ei kuulu Kioton mekanismien käyttöä
koskevan lain soveltamisalaan, joten vaatimuksia kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisestä ei olisi pitänyt hylätä ko. lakiin vedoten.

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys esittää vielä seuraavassa käsityksensä siitä,
miten Kioton mekanismilakia voisi jatkossa käyttää rajoitusten tukena. Keljonlahden
voimalaitos lisää kotimaisia päästöjä, josta syystä valtio voi joutua maksamaan
ulkomailla tehtävistä vastaavansuuruisista päästövähennyksistä. Mikäli Keljonlahden
voimalaitoksen kasvihuonekaasupäästöjä lupamääräysten kautta rajoitettaisiin, se
vähentäisi valtion tarvetta maksaa ulkomailla toteutettavista projekteista tai ostaa
päästöoikeuksia ulkomailta. Eräs lupamääräyksin toteutettavissa oleva tapa olisi
edellyttää Keljonlahden voimalaitoksen operaattorit toteuttamaan omalla rahoituksellaan
valtion sijaan ulkomailla JI- tai CDM-hankkeita, joilla kompensoidaan Keljonlahden
päästöt, kuten USA:ssa on eräissä lupamääräyksissä toimittu (Kosloff & Trexler 2007).
Siten Laki Kioton mekanismien käytöstä (109/2007) voisi toimia perusteena
kasvihuonekaasupäästöjä rajoittaville lupamääräyksille, mutta se ei voi toimia perusteena
lupamääräysten poisjättämiselle.

Päästökauppalaki

EU:n päästökauppaan (ETS=emission trading system) Keljonlahden voimalaitos sen
sijaan osallistuu päästökauppalain (683/2004) nojalla. Tässä ei kuitenkaan ole kyseessä
mikään Kioton mekanismilaissa (109/2007) käsiteltävistä joustomekanismeista vaan
Kioton protokollan 4 artiklan mukainen joustavuusmekanismi yhteistoteutus (JF=joint
fulfillment), jota joskus EU-kuplaksikin on nimitetty. Se siis ei toteuta Kioton
protokollan 17 artiklan globaalia päästökauppaa, joka sisältyy Kioton mekanismilakiin.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto ei käyttänyt tätä lakia perusteena
kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavien lupamääräysten poisjättämiselle, mikä on oikea
ratkaisu. Päästökauppalaki ei aseta rajoituksia ympäristönsuojelulain nojalla annettaville
lupamääräyksille. Päästökauppalain riittämättömyys voimalapäästöjen rajoittamisessa
tulee todistettua tässä Keljonlahden hankkeessa, jossa hyvin suuri päästöjen lisäys on
Suomen nykyisillä markkinoilla ja nykyisellä oikeuskäytännöllä kannattavaa.
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Ympäristönsuojelulain vaatimukset

YSL 43 §.ssä säädetään lupamääräysten asettamisesta. Säännöksen mukaan luvassa on
annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta.
Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan vaikutus ympäristöön
kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet
toteuttaa nämä toimet. Toiminnan vaikutuksia ympäristössä tulisi arvioida YSL 4 §:n
yleisten periaatteiden suuntaisesti (HE 84/1999).

YSL 4 §:ssä luetellaan lain yleiset periaatteet. Vaikka periaatteiden noudattaminen ei ole
sellaisenaan luvan myöntämisen itsenäinen edellytys, niin yksittäisissä
soveltamistilanteissa periaatteet ohjaavat tulkintaa. Säännöksen 1 momentin 4 -kohdan
mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että
noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja
kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja
polttoainevalintoja (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate eli BEP-periaate).
BEP-periaatteen soveltamiseen kuuluu, että raaka-aineiden valinnassa kiinnitetään
huomiota käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin ja että
vältetään käyttämästä vaarallisia ja haitallisia aineita. Periaatetta sovellettaessa otetaan
huomioon myös käytännön mahdollisuudet toisenlaisten toimintatapojen valintaan, kuten
esimerkiksi mahdollisuudet käyttää toista raaka-ainetta (HE 84/1999).

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on lupamääräysten yleisissä perusteluissa katsonut mm.
että päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi annetut lupamääräykset perustuvat
ympäristönsuojelun kannalta parhaan käytännön vaatimuksiin.

Liitteenä 1 on Jyväskylän kaupungin teettämä selvitys, jonka mukaisesti Keljonlahden
voimalaitos lisää koko kaupungin kasvihuonekaasuja jopa 2-kertaiseksi silloin kun
turvetta käytetään hakijan toiveiden mukaisesti. Kyse on siis aivan erityisen suuresta
kasvihuonekaasujen päästölisäyksestä. Keljonlahden tapauksessa kasvihuonekaasupäästöt
ovat niin suuret kuin vastaavissa hankkeissa on mahdollista ja sen vaikutukset koko
kunnan päästöihin ovat erittäin merkittävät. Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys
toteaa että, toisin kuin ympäristölupavirasto on esittänyt, YSL 43.3 §:ssä säädetyt
vaatimukset lupamääräysten sisällölle eivät täyty. Kuten edellä on esitetty, jo
polttoaineen valinnalla eli puun lisäämisellä voitaisiin vähentää päästöjä oleellisesti. Näin
ollen hankkeessa ei toteuteta ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatetta. Voidaan
lisäksi todeta, että muitakaan YSL 4 §:n periaatteita ei ole otettu riittävästi huomioon.

Koska Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä ei ole otettu huomioon YSL:n
säädöksiä, on päätöstä muutettava Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen
esittämien vaatimusten mukaisesti.
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Lupamääräykset

Esimerkiksi USA:ssa kasvihuonekaasupäästöjen rajoituksia annetaan voimalaitosten
lupamääräyksissä monella ja joskus monimutkaisellakin tavalla (Kosloff & Trexler
2007). Keljonlahden voimalaitosta koskevat kolme ympäristölupamääräyksiin tehtävää
lisäysvaatimustamme ovat hyvin yksinkertaiset toteuttaa. Niiden yksityiskohtaiset
perustelut ovat alla.

Vaatimus 1

Lupahakemuksen mukaan pelkällä puulla saavutetaan vain noin 70 % tehotaso.
Pääasiallisena syynä siihen on suunniteltu polttoaineiden syöttöjärjestelmä, joka ei pysty
kuljettamaan puuta kattilaan riittävän nopeasti. Asian korjaaminen rakentamisvaiheessa
on yksinkertainen ja halpa toimenpide, mutta myöhemmin toteutettuna siitä muodostuisi
kallis toimenpide. Vaadimme, että ainakin 90 % puuta sisältävän polttoaineseoksen
käytöllä voidaan saavuttaa täysi teho. Sellaisella polttoaineseoksella
kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 90 % pelkän turpeen käyttöön verrattuna, mutta
pelkän turpeen käyttö edelleenkin on teknisesti mahdollista. Tämä vaatimus toteuttaa
YSL 4 § 3 kohdan BAT-periaatetta.

Vaatimus 2

Lupahakemuksen mukaan turpeen osuus voimalaitoksen polttoaine-energiasta on
normaalitilanteessa 50-70 %. Tämä on syytä varmistaa lupamääräyksin. Vaadimme, että
korkeintaan 50 % vuotuisesta voimalaitoksen polttoaine-energiasta on
luonnonsuoturvetta. Turvetta saa olla korkeintaan 70 %, mikäli vähintään 20 % on
peräisin suopelloilta. Suopeltoturpeella on erilainen kasvihuonekaasutase kuin
luonnonsuoturpeella johtuen suopeltoturpeen kyvyttömyydestä ylläpitää hiilivarastoa.
Siitä syystä turpeen käyttöä tulee ohjata suopeltojen resurssin suuntaan. Asiaa tukevat
myös luonnonsuojelunäkökohdat. Voimalan ympäristöluvan uudistamisen yhteydessä
luonnonsuoturpeen osuutta tulee vähentää, mutta suopeltoturpeen osuutta ei ole tarpeen
vähentää. Tämä vaatimus toteuttaa YSL 4 § 4 kohdan BEP-periaatetta.

Vaatimus 3

Polttoaine-inventaariossa on tärkeää erottaa toisistaan luonnonsuoturpeen ja
suopeltoturpeen käyttö johtuen niiden erilaisesta kasvihuonekaasutaseesta. Sitä tarvitaan
myös vaatimus 2:n toteuttamisen valvonnan takia. Koska puun lisäksi voimalaitos pystyy
teknisesti käyttämään muitakin bioenergiamuotoja, on syytä vaatia niiden erottamista
toisistaan polttoaine-inventaariossa.

YSL 1 §:n 7 -kohta ja ilmastonmuutoksen torjuminen

YSL 1 §:n 7 -kohdan yleisen tavoitesäännöksen mukaan lain tavoitteena on torjua
ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Vaikka tavoitesäännöstä ei olekaan
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lain esitöihen mukaan tarkoitettu käytettäväksi suoraan perusteena lupaharkinnassa,
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys viittaa tältä osin ympäristövaliokunnan
kannanottoihin (YmVM 4/1999) sekä hallituksen esitykseen (HE 84/1999). Valiokunta
toteaa, että ympäristölupajärjestelmä vaikuttaa osaltaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Ympäristönsuojelulailla säännellään ympäristön pilaantumista aiheuttavia päästöjä, joista
osa on kasvihuonekaasuja. Lupapäätöksessä otetaan huomioon myös nämä
ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt osana kokonaisvaltaista lupaharkintaa. Tällöin
pilaantumisen ehkäisy edistää myös ilmastonmuutoksen torjuntaa. Valiokunta piti
ilmastonmuutoksen torjumisen mainitsemista lain tavoitteissa tärkeänä ja tarpeellisena.
Edelleen valiokunta totesi, että ilmastonmuutoksen torjunta on lähitulevaisuuden tärkein
ympäristöpolitiikan haaste. Ilmastonmuutoksen asettamat vaatimukset tulee ottaa
huomioon läpäisyperiaatteella yhteiskunnan eri toimintalohkoilla. Vielä valiokunta
katsoi, että ympäristönsuojelulakia tulee täydentää asiaa koskevilla tarkemmilla
säännöksillä sen jälkeen, kun tällöin valmisteilla oleva kansallinen ilmastonmuutoksen
toimenpideohjelma on valmistunut.

YSL:n säätämisen jälkeen ilmastonmuutoksen torjunnan merkitys EU:n
ympäristöpolitiikassa on edelleen kasvanut. Joulukuussa 2007 allekirjoitetussa
Lissabonin sopimuksessa EU:n primäärilainsäädäntöä kehitetään siten, että
ilmastonmuutoksen torjunta mainitaan eksplisiittisesti ympäristöpolitiikan 191 artiklassa
seuraavasti:

“Yhteisön ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden
saavuttamiseen: …
- sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan
alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti
ilmastonmuutoksen torjuminen.”

Ilmastonmuutos on ainut ympäristöongelma, joka mainitaan uudessa
primäärilainsäädännössä erikseen, joten sen merkitys priorisoituu muihin
ympäristöongelmiin verrattuna tulkittaessa primäärilainsäädännön ympäristöartiklojen
nojalla säädettyjä sekundäärisäädöksiä kuten IPPC-direktiiviä ja sitä toteuttavia
kansallisia säädöksiä kuten YSL.

Tulkintaa voimistaa Lissabonin sopimuksessa uusiutuvaa energiantuotantoa koskeva
energiapolitiikan 194 artikla:

“Sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan yhteydessä sekä ympäristön
säilyttämistä ja sen tilan parantamista koskevan vaatimuksen huomioon ottaen
unionin energiapolitiikalla pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteistyön hengessä:
…
(c) edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin
energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämistä; …”

Uusiutuva energia on ainut energiantuotantomuoto, joka mainitaan uudessa
primäärilainsäädännössä erikseen ja ainut energiantuotantomuoto, jota edellytetään
edistettävän. Se on otettava huomioon tulkittaessa YSL 4 § mukaista polttoainevalintaa
BEP-periaatteen toteuttamisen osana.
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Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys katsoo edellä mainittuun viitaten, että
ympäristönsuojelulain valmistelutöissä on edellytetty ilmastonmuutoksen torjumista
osana kokonaisvaltaista lupaharkintaa. Tämä edellytys ei ole toteutunut lupakäytännössä.
Jo nykyinen ympäristönsuojelulaki antaa tähän kuitenkin täydet mahdollisuudet. Suomen
ympäristölupakäytännön täytyy kehittyä ottamaan huomioon myös ilmastonmuutoksen
torjuminen. Nykyään ympäristölupapäätökset kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi
lisäävissä hankkeissa vaikuttavat usein olevan tehtyjä enemmänkin tarveharkinnan kuin
YSL:n edellyttämän oikeusharkinnan perusteella.

Keljonlahden voimalaitosta koskevassa ympäristölupapäätöksessä on edellä esitetyin
perustein huomioitava lupamääräyksisä ilmaston muutoksen torjumisen velvoitteet.
Lainsäädännöllistä estettä tähän ei ole, vaan ympäristönsuojelulain säännökset ja
esittämämme tulkintaohjeet päinvastoin valvoittavat siihen.

PAIKKA JA AIKA:

Jyväskylässä 21.2.2008

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta

Marja Kupari, Puheenjohtaja

Irma Heiskanen, Sihteeri

LÄHDE:

Kosloff H & Trexler MC (2007) Consideration of Climate Change in Facility Permitting. In: Gerrard MB
(ed.) Global Climate Change and U.S. Law. American Bar Association, Section of Environment, Energy,
and Resources, ABA Publishing, Chicago, IL, USA, 259-276.

LIITE:

Uuden voimalaitoksen vaikutus Jyväskylän ilmastostrategiaan – Selvitys Jyväskylän kaupungille, 2005.
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UUDEN VOIMALAITOKSEN VAIKUTUKSET
JYVÄSKYLÄN ILMASTOSTRATEGIAAN

Selvitys Jyväskylän kaupungille

Ari Lampinen

Jyväskylän yliopisto
Bio- ja ympäristötieteiden laitos

29.8.2005
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Esipuhe
Tämä on Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta tehty selvitys, jossa päivitetään Jyväskylän ilmastostrategiaehdotusta
uuden voimalaitoksen suunnitelman perusteella lasketuilla vaikutuksilla. Selvityksessä lasketaan neljä uutta vaihtoehtoa,
joissa kaikissa oletetaan, että uusi voimala rakennetaan. Vaihtoehtojen erot koskevat polttoainejakaumaa ja laitoksen
teknologiaa. Arviot tehdään vuosille 2010 ja 2020. Johdannoksi käydään läpi Jyväskylän ilmastostrategiatyön,
polttoaineiden päästökerrointen ja päästökaupan pääpiirteet. Vaihtoehtotarkasteluiden tulosten perusteella polttoaineita ja
voimalan tekniikkaa koskevien poliittisten valintojen vaikutukset päästöihin ja talouteen voivat olla hyvin merkittävät
kumpaan suuntaan tahansa. Selvityksen kirjoittaja on ympäristöfysiikan yliassistentti Ari Lampinen, joka oli mukana
ilmastostrategiatyöryhmässä - tässä selvitystyössä ei kuitenkaan ole ollut mukana työryhmää.

Jyväskylän ilmastostrategia
Jyväskylän ilmastostrategiatyö käynnistyi joulukuussa 2001, kun Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta tilasivat Electrowatt-
Ekono Oy:ltä taustaselvityksen strategian valmistelua varten. Se ilmestyi ympäristöviraston julkaisusarjassa vuonna 2002
(Jyväskylä 2002). Osana tätä taustatyötä ympäristövirasto järjesti 17.4.2002 seminaarin ”Ilmastopolitiikka ja
kasvihuonekaasupäästöt Jyväskylässä”, jonka yhteenveto on liitteenä taustaselvityksessä (Jyväskylä 2002).
Ympäristövirasto on seurannut kaupungin kasvihuonetasetta jo aiemminkin (Jyväskylä 2000).

Taustaselvityksen jälkeen ympäristövirasto kokosi laajapohjaisen työryhmän, joka valmisteli strategian yhdessä
Electrowatt-Ekonon kanssa 14.5.2003 - 2.3.2004. Mukana oli kaupungin keskushallinnon, ympäristöviraston, teknisen
palvelukeskuksen ja tilapalvelun lisäksi Jyväskylän energiantuotanto Oy, Jyväskylän energia Oy, Keski-Suomen
ympäristökeskus, Jyväskylän liikenne Oy, Mustankorkea Oy, Jyväskylän yliopisto, JYKES Oy, Fortum Power and Heat
Oy/Jyväskylä, Tiehallinto/Keski-Suomen tiepiiri, Senaatti-kiinteistöt/Keski-Suomen alue ja Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri. Työryhmä järjesti tiedotusseminaarin ”Jyväskylän ilmastostrategiaseminaari” Kaupunginkirjastolla
8.10.2003. Työryhmän ehdotus (Jyväskylä 2004) valmistui maaliskuussa 2004. Jyväskylän kaupunki ei ole toistaiseksi
tehnyt päätöksiä strategian suhteen, jonka seurauksena myöskään muut strategian mainitsemat päästöjen kannalta
merkittävät tahot eivät ole voineet tehdä virallisia päätöksiä siihen nojautuen.

Työryhmän ehdotus on kuitenkin jo johtanut joihinkin toimenpiteisiin, esimerkiksi ehdotuksessa mainitun biokaasun
liikennekäytön osalta. Biokaasun liikennekäytön esiselvitys valmistui osana Jyväskylän kestävän liikenteen
mallikuntaprojektia vuonna 2004 (JSP 2004) ja sen pohjalta Jyväskylän seudun puhdistamo Oy on parhaillaan
valmistelemassa liikennebiokaasun tuotannon ja myynnin aloittamista Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla. Myöskin
käsillä oleva selvitys on jatkoa työryhmän työlle.

Eräs tärkeä syy ilmastostrategian päätöksenteon viivästymiseen ja nimenomainen syy tähän päivitykseen on uusi
voimalaitossuunnitelma (JE 2005), joka voi merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttaa päästöihin joko vähentävästi tai
lisäävästi. Päästövaikutus riippuu turpeen käyttöosuudesta verrattuna puu- ja peltobiomassan käyttöosuuteen. Tämän asian
selventämiseksi käydään lyhyesti läpi päästökerrointen määräytymisperusteita ja päästökauppojen vaikutuksia.

Polttoaineiden päästökertoimet eli ominaispäästöt
Koska julkisuudesta saattaa saada kuvan, että päästökertoimet voitaisiin vapaasti määritellä Suomen tai EU:n päätöksillä, on
olennaista huomata, että päästökertoimet on määritelty YK-tasolla. Tämä on osa valtionpäämiestasolla vuonna 1992
solmitun Rion ilmastosopimuksen eli tarkemmin sanottuna ilmastonsuojelun puitesopimuksen (UNFCCC = United Nations
Framework Convention on Climate Change, www.unfccc.de) toteutusta. Kyseinen sopimus astui voimaan vuonna 1994 ja
sen on ratifioinut 189 maata, joiden joukossa ovat kaikki suuret teollisuus- ja kehitysmaat, mm. EU-maat, USA, Kiina, Intia
ja Brasilia. YK:n ilmastosopimus edellyttää kaikilta ratifioineilta mailta kaikkien kasvihuonekaasujen osalta jatkuvaa
kasvihuonekaasuinventaariota ja sen julkista raportointia. Kaikki raportit ovat saatavissa elektronisesti
ilmastonmuutossopimuksen sihteeristön sivuilta www.unfccc.de.

Jotta inventaariomenetelmien erot, mm. päästökertoimet, eivät vääristäisi maiden välistä vertailua, ja erityisesti jotta
vältyttäisiin epäeettisiltä houkutuksilta ja paikallispolitiikan vaikutuksilta, menetelmät on standardoitu. Sen on toteuttanut
YK:n pyynnöstä YK:n ilmastonmuutoksen asiantuntijaelin Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC =
Intergovernmental Panel on Climate Change, www.ipcc.ch) vuonna 1996 (IPCC 1996). YK:n jäsenmaiden hallitukset ovat
virallisesti hyväksyneet tämän metodioppaan ja kaikki 189 sopimusmaata inventoivat kasvihuonekaasupäästönsä YK:lle sen
mukaisesti.
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Oletusarvot päästökertoimille eli ominaispäästöille löytyvät liitteestä 1a (IPCC 1996). Ne tarkoittavat polttoaineen poltosta
aiheutuvaa hiilipäästöä hiilidioksidina ja perustuvat polttoaineiden kemialliseen koostumukseen. Taulukkoon 1 on laskettu
muutaman valikoidun polttoaineen päästöt useammin käytettyinä ja havainnollisempina yksiköinä. Vastaavia tietoja on
esitetty pylväsdiagrammina voimalaitoshankkeen YVA-selostuksen kuvassa 7.1 (JE 2005). Yksityiskohtaisemmin jaoteltuja
tietoja Suomen tarpeita varten Suomessa käytetyille polttoainelaaduille ylläpitää Tilastokeskus
(www.tilastokeskus.fi/polttoaineluokitus). EU:n ohjeet löytyvät komission päätöksestä K(2004)130
(www.emvi.fi/files/c2004_130_fi.pdf).

Taulukon 1 arvot ovat nettopäästöarvoja, jolla tarkoitetaan sitä, että biomassan polton päästöjä ei kansallisiin päästöihin
lasketa, koska vapautunut hiili sitoutuu uuden biomassan kasvuun luonnon nopeassa hiilikierrossa, kuten tapahtuisi ilman
polttamistakin lahoamisen ja mätänemisen kautta (Liite 1b). Kuten liitteestä 1a nähdään turve eli nuori kivihiili ei lukeudu
biomassaksi. Se on orgaaninen maaperälaji ja yhdessä kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden kanssa edustaa
luonnon nopeasta hiilikierrosta poistunutta hiiltä. Tämä varastoitunut hiili ei ilman ihmisvaikutusta pääsisi ilmakehään
päinvastoin kuin biomassaan sitoutunut hiili, ja ilmastonmuutoksen pääsyynä on nimenomaan luonnon varastoiman hiilen
polttaminen. Suopeltojen turve käyttäytyy ihmistoiminnan aiheuttaman muutoksen (soiden kuivaus) vuoksi
ilmastotaseeltaan poikkeavasti. Se hajoaa ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ilman ihmistoimintaakin. Suopeltoturvetta ei tällä
hetkellä käytetä energiantuotantoon, eikä sen päästökerrointa ole erikseen määritelty (vaan käytetään luonnonsuoturpeen
kerrointa). Sen määrittely (YK-tasolla siis) olisi tarpeellista ja tuloksena on mahdollisesti jopa nollakerroin. Tämä on otettu
huomioon herkkyystarkasteluissa, koska suopeltoturpeen resurssit Suomessa ovat moninkertaiset nykyään
energiantuotantokäyttöön varattujen luonnonsoiden resurssiin verrattuna.

Taulukko 1. Joidenkin polttoaineiden päästökertoimet/ominaispäästöt nettopäästöinä hiiltä (C) tai
hiilidioksidia (CO2) polttoaineen polttoarvoa kohti.
Polttoaine C: t/TJ CO2: g/MJ

= kg/GJ
= t/TJ

CO2: g/kWh
= kg/MWh
= t/GWh

Turve (jyrsin) 28,9 106 381
Kivihiili (bituminen) 25,8 94,6 341
Raskas polttoöljy 21,1 77,4 279
Kevyt polttoöljy, diesel 20,2 74,1 267
Bensiini 18,9 69,3 249
Maakaasu 15,3 56,1 202
Kierrätyspolttoaine (30-40% fossiilista) 8,67 31,8 114
Puu, puujäte 0 0 0
Peltobiomassa 0 0 0
Biojäte, biokaasu, kaatopaikkakaasu 0 0 0

Myös biomassojen varastoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta hiilen kierron nopeudesta riippuen.
Pitempiaikaisten varastojen polttaminen (puut, joissa hiilen kiertoaika on kymmenissä tai sadoissa vuosissa) on
vahingollisempaa kuin lyhytaikaisten (peltokasvit, joilla hiilen kiertoaika on vain vuosia, ja biojätteet joiden luonnollinen
hajoamisaika on viikkoja), koska puiden polttaminen nopeuttaa voimakkaasti luonnollista kiertoa ja vähentää
ilmastonmuutoksen torjuntaan käytettävissä olevaa aikaa. Kuitenkin silloin, kun energiakäyttöön käytetään puujätettä, jota
syntyy puun muusta käytöstä materiaalina, kuten Suomessa pääsääntöisesti tehdään, varasto menetetään joka tapauksessa ja
jätepuun energiakäyttö nopeuttaa luonnollista hiilen kiertoa vain vähän. Lisäksi kaikkien biomassojen poltosta aiheutuu
muita kasvihuonekaasupäästöjä, mm. typpioksiduuli ja metaani. Erilaisten biomassojen ajallisen ilmastotaseen eroja ei
yksinkertaisuuden vuoksi oteta huomioon kansallisissa inventaarioissa.

Mikäli energiantuotantomuoto voidaan valita ilmastokriteerein, niin lähes kaikki muut uusiutuvat priorisoituvat biomassaan
nähden. Muut kuin polttoon perustuvat energian tuotantomuodot eivät aiheuta lainkaan hiilivarastojen menetyksiä eikä
käytönaikaisia ilmastovaikutuksia, poikkeuksina vain vesivoima ja geoterminen energia, jotka huonosti suunniteltuna voivat
aiheuttaa suuriakin käytönaikaisia nettokasvihuonekaasupäästöjä.

Mätänevä biojäte, kuten lanta, on kuitenkin erikoisasemassa bioenergiamuotojen joukossa, sillä se hajoaa luonnostaan
suurelta osin metaanina eli hiilidioksidia 20 - 60 kertaa voimakkaampana kasvihuonekaasuna. Mikäli luonnollisesti syntyvä
metaani poltetaan energiantuotannossa, se muuntuu hiilidioksidiksi. Tällaisen polttoprosessin nettokasvihuonetase ei enää
ole nolla, vaan se on peräti negatiivinen, joten se priorisoituu paitsi muihin uusiutuviin niin myös energian säästöön nähden.
Ihmisperäisen metaanintuotannon kautta, esim. mädätettäessä luonnollisesti lahoamalla hajoavaa kasvibiomassaa, ei päästä
negatiiviseen taseeseen, vaan nollataseeseen.
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EU:n ja YK:n päästökaupat
Päästökaupat ja myös muut joustomekanismit voivat vaikuttaa merkittävästi energiantuotantoinvestointien talouteen joko
positiivisesti tai negatiivisesti. Kuusi joustomekanismia on mukana Kioton protokollassa, joka on YK:n ilmastosopimuksen
(www.unfccc.de) pohjalta tehty ko. sopimusta eräiltä osilta vahvistava laillisesti sitova sopimus. Kioton protokolla
neuvoteltiin vuonna 1997 ja se astui voimaan vuonna 2005. Sen on ratifioinut 153 maata, mukaan lukien EU-maat, Venäjä,
Kiina, Intia ja Brasilia. Teollisuusmaista sen ulkopuolella ovat tällä hetkellä vain USA, Australia, Serbia, Bosnia, Kroatia,
Vatikaani, Andorra, Monaco ja San Marino.

Kioton protokollan kuudesta joustavuusmekanismista artikla 4:n (joint fulfillment) mukainen EU:n yhteisvelvoite on tällä
hetkellä akuutti, koska EU:n päästökauppa perustuu siihen. Se on eräs instrumentti, jolla päästöt on tarkoitus pitää koko
EU:lle määrätyn tason alapuolella eli korkeintaan 92 % vuoden 1990 tasosta. EU:n päästökauppa määriteltiin direktiivissä
(2003/87/EC) ja sen pohjalta laaditussa päästökauppalaissa (683/2004). Se käynnistyi vuoden 2005 alussa.

Mikäli päästökauppa ja muut EU:n instrumentit eivät riitä EU:lle asetettuun 92 %:n tavoitteeseen, EU:n yhteisvelvoite
purkautuu ja kukin jäsenmaa on erikseen velvoitettu 92 %:n tavoitteeseen kuten Kioton protokollan Annex B:ssä on
mainittu. Se tarkoittaa, että Suomen velvoite kovenee EU:n sisäisen sopimuksen mukaisesta nollatasosta -8 %
vähennysvelvoitteeseen. On siis mitä suurimmassa määrin tärkeää Suomelle, että päästökauppa toimii tehokkaasti kaikilla
tasoilla, myös kuntatasolla, ja nimenomaan siten, että päästöoikeuksia päästään myymään ja niistä saadaan samalla uusi
tulonhankintamuoto ja vientituote.

EU:n päästökauppadirektiivi koskee hiilidioksidin lisäksi kaikkia muitakin Kioton protokollan (Annex A) säätelemiä
kasvihuonekaasuja, mutta vain osaa Kioton protokollan Annex A:ssa mainituista ihmisperäisistä päästöistä. Vuosina 2005 -
2007 vain keskitetyt päästölähteet ja vain hiilidioksidipäästöt ovat mukana, mm. Jyväskylän kaukolämpöverkkoihin
kytketyt energiantuotantolaitokset. Tässä selvityksessä käsitellään vain hiilidioksidipäästöjä. Jyväskylän Energia ja Fortum
omistavat Jyväskylän alueella yhteensä 33 kaukolämpöverkkoon kytkettyä polttokattilaa, joista 30 käyttää yksinomaan
uusiutumattomia polttoaineita, yksi käyttää pelkästään bioenergiaa (kaatopaikkakaasu, Keltinmäki), yksi käyttää
bioenergiaa pääpolttoaineena (puujäte, Säynätsalo) ja yksi käyttää bioenergiaa sivupolttoaineena (puujäte, Rauhalahti).
Kattiloiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 868 MW. Laitokset on listattu liitteessä 2.

Kaikki nämä polttolaitokset tarvitsevat hiilidioksidin päästöluvan ja laitosten omistajilla on oltava päästöoikeuksia
vähintään kunkin vuoden todellisten päästöjen määrän verran. Alkujakona jokainen laitosten omistaja on saanut
päästöoikeudet ilmaiseksi historiallisten ja ennakoimiensa päästöjen mukaisesti. Mikäli jatkossa päästömäärä pienenee,
omistaja voi myydä ylimääräiseksi jääneet päästöoikeudet EU:n markkinoilla ja siten saada suoraa rahallista hyötyä
päästövähennyksistä. Vastaavasti, mikäli päästöjen määrä kasvaa, päästöoikeuksia on hankittava markkinoilta. Yleisin arvio
yhden hiilidioksiditonnin suuruiselle päästöoikeudelle ennen päästökaupan alkua oli 40 EUR, mutta arvioväli oli n. 2 - 200
EUR. Päästökaupan alettua hinta on vaihdellut varsin paljon (alle 6 EURosta yli 30 EURoon), mutta pysynyt koko ajan
oletusarvon 40 EURon alapuolella. Tällä hetkellä se on n. 23 EUR (www.pointcarbon.com).

Jyväskylän Energian (JE) ja Jyväskylän Energiantuotannon (JYT) hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2004 noin 500 kt/v,
mutta Valtioneuvosto myönsi sille ilmaiseksi 667 kilotonnin vuotuiset päästöoikeudet vuosille 2005-2007 (VN 2004/liite 3).
Se tarkoittaa, että uusiutumattomien polttoaineiden käytöstä luopuminen toisi päästöoikeuksien myyntituloja 3 – 33 MEUR
vuodessa (5-50 % Jyväskylän Energian liikevaihdosta vuonna 2004) olettaen päästöoikeuksien hintatason vaihtelevan
välillä 5 – 50 EUR. Tämä pätee Jyväskylän energiankulutuksen tulevasta tasosta riippumatta, mikäli ilmaisten
päästöoikeuksien määrä pysyy samana vuodesta 2008 alkaen. Oletettavasti määrä kuitenkin pienenee, mikä toisaalta nostaa
hintaa, joten myyntitulojen arvioväli ei välttämättä alene. Mikäli tehdään poliittisia ratkaisuja, jotka edellyttävät
päästöoikeuksien ostotarvetta pitkällä tähtäimellä, niin sekä päästöoikeuksien määrän lasku että päästöoikeuksien hinnan
nousu lisäävät jatkuvasti kustannuksia keskipitkällä tähtäimellä.

Tuloja voidaan saada myös muiden Kioton protokollan joustomekanismien avulla. YK:n päästökauppa (artikla 17) on EU:n
päästökaupasta erillinen globaali järjestelmä, joka käynnistyy vuonna 2008. Yhteistoimeenpanomekanismi (artikla 6)
puolestaan mahdollistaa esimerkiksi sen, että jonkin muun teollisuusmaan toimija investoi Jyväskylän energiajärjestelmään
investoinnin tuottamia päästövähenemiä vastaavia päästöoikeuksia vastaan. EU-tason uusiutuvan energian lukuisat
edistämistoimenpiteet antavat vielä lisää tulopotentiaalia, esimerkiksi vihreiden sertifikaattien myynnin kautta. Suurin kate
ja energiatuotteen jalostusarvo on saavutettavissa liikennepolttoaineiden tuotannolla.
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Kioton protokollan joustavuusmekanismit ja Kioton sopimukseen perustuvat EU-toimenpiteet siis mahdollistavat joko
kokonaan uuden tulonhankintamuodon Jyväskylän Energialle tai vaihtoehtoisesti uuden menoerän riippuen aidosti
poliittisista valinnoista. Määrällisesti summa voi olla hyvinkin suuri kumpaan tahansa suuntaan. Koko EU:n tasolla
vastakkaisten valintojen tehneiden välillä tullaan tekemään miljardien eurojen vuotuiset tulonsiirrot.

Uuden voimalaitoshankkeen ilmasto- ja talousvaikutusarvio
Jyväskylän uusi voimalaitoshanke (JE 2005) antaa erinomaisen tilaisuuden hyödyntää päästökauppaa kumpaan tahansa
suuntaan. Jyväskylän yliopistossa on tehty useita tutkimuksia Jyväskylän energiajärjestelmästä ja sen tulevaisuuden
vaihtoehdoista (mm. Usva ja Lampinen 2005), mutta kaikki ennen uutta voimalaitoshanke-ehdotusta, joten tämän
yksittäisen projektin merkitystä on syytä tarkastella ja erityisesti suhteessa Jyväskylän ilmastostrategiaehdotukseen
(Jyväskylä 2004), jonka energiasektorin oletukset ovat liitteessä 3a.

Keljonlahdelle tai Rauhalahteen kaavailtu 480 MW:n voimala osittain korvaa vanhenevaa nykyistä tuotantoa, osittain vastaa
Jyväskylän kasvavaan kulutukseen ja osittain tuo myyntituloja muualle myytävän sähkön kautta. Jälkimmäinen
mahdollisuus on erittäin tärkeää maakunnan energiahuoltovarmuuden ja energiavaihtotaseen kannalta, sillä Keski-Suomen
sähköenergian omavaraisuus on kaikista Suomen maakunnista alhaisin.

Hankkeen vaikutusten skaalan arvioimiseksi on määritelty neljä toisistaan selvästi poikkeavaa vaihtoehtoa, jotka on selitetty
liitteessä 4. Vaihtoehto A on JE:n (2005) suunnitelman mukainen. Vaihtoehdossa B tarkastellaan polttoainejakauman
muutoksen vaikutusta muiden oletusten säilyessä ennallaan. Vaihtoehdoissa C ja D tarkastellaan laitoksen tekniikan
vaihtamisen vaikutuksia: vaihtoehdossa C korvataan esitetty CHP-laitos mahdollisimman modernilla tekniikalla ja
vaihtoehdossa D käsitellään vieläkin modernimman monituotantolaitostekniikan vaikutusta eli sähkön, kaukolämmön ja
prosessihöyryn lisäksi tuotetaan myös liikennepolttoaineita.

Tulokset ovat liitteessä 3b. Poliittisista valinnoista riippuen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt voivat vuoteen 2010
mennessä pudota 80 % tai lisääntyä 170 % vuoteen 2000 verrattuna. Vuoteen 2020 mennessä päästöt voivat pudota 60 % tai
kasvaa 140 % vuoteen 2000 verrattuna.

Liite 5 sisältää samat tiedot kuin liite 3b, mutta siinä on lisäksi mukana taloudellisten vaikutusten haarukointia. Sekä
energiamarkkinoiden että varsinkin päästömarkkinoiden hintatasojen pitkän tähtäimen ennakointi on erittäin vaikeaa, mutta
koska kyseiset vaikutukset voivat olla hyvin suuret niiden huomioon ottaminen tällaisen pitkäaikaisen investoinnin
päätöksenteossa on tarpeellista. Liitteen 5 tulokset antavat tietoa etenkin trendeistä ja suuruusluokista; numeeriset tulokset
ovat vain viitteellisiä.

Ilmaisten päästökiintiöiden määrä voi tulevaisuudessa vain alentua. Vuodeksi 2008, jolloin seuraava jako tapahtuu, on
yleisesti, ja niin myös tässä selvityksessä, ennakoitu noin 10 %:n laskua. Koska EU:n tavoitteena on pitkällä tähtäimellä
vähintään 70 %:n päästövähennys, on päästökiintiömäärän vähennykseksi vuosien 2010 ja 2020 välillä oletettu 50 %.
Päästöoikeuksien markkinahinnan todennäköisin pitkän tähtäimen muutossuunta olisi myös ylöspäin, mutta myös
halpeneminen on mahdollista. Molemmat mahdollisuudet on otettu huomioon ja markkinahinnalle on asetettu laaja
arvioväli, joiden avulla päästökaupan taloudellisia vaikutuksia on arvioitu eri vaihtoehdoille. Riippuen poliittisista
valinnoista edellä mainituilla markkinaoletuksilla päästökaupan tuomat lisätulot voivat nousta 20 MEURoon vuodessa tai
vaihtoehtoisesti lisäkulut voivat olla jopa 100 MEUR vuodessa. Jälkimmäinen tarkoittaa tarvetta ottaa voimalaprojektin
riskiarvioihin mukaan JE:n liikevaihtoon nähden 150 %:n päästökauppariski.

Tukkusähkön markkinahinta on pitkällä tähtäimellä menossa lähes varmasti ylöspäin, joten lähtien nykyisestä Nordpoolin
keskihinnasta 30 kEUR/GWh on vuodeksi 2010 oletettu 33 %:n nousu ja siitä edelleen vuodeksi 2020 50 %:n nousu.
Näiden oletusten avulla on arvioitu Jyväskylän ulkopuolelle myytävän tai sieltä ostettavan sähkön taloudellisia vaikutuksia.
Parhaimmillaan myyntitulot voivat nousta 50 MEURoon vuodessa ja pahimmillaan hankintakulut voivat olla 20 MEUR
vuodessa (jälkimmäinen vaihtoehto kuitenkin toteutuu tapauksessa, jossa uutta voimalaa ei rakenneta). Tässä ei ole otettu
huomioon markkinasähkön hinnan voimakasta vuodenaikais- ja vuorokaudenaikaisvaihtelua eikä myöskään mahdollista
vähittäissähkön osuuden nousua. Myyntisähkön hinnan optimointi on mahdollista, mikäli voimalassa on
liikennepolttoaineiden tuotantomahdollisuus, sillä niiden tuotanto voidaan ajoittaa halvan sähkön ajankohtiin.

Liikennepolttoaineiden hintataso on myös koko ajan nousussa ja tässä on oletettu tuottajahinnan kaksinkertaistuminen
vuosien 2010 ja 2020 välissä, koska raakaöljyn globaali pumppaushuippu todennäköisesti ajoittuu sille välille. Näiden
oletusten pohjalta JE:n myyntitulot voisivat nousta 80 MEURoon vuodessa. Tällä on lisäksi dramaattinen vaikutus
liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Ilmastostrategian taustaraportin (Jyväskylä 2002) perusteella ja olettaen,
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että korvataan raakaöljyä, liikenteen päästöt laskisivat 77 % vuonna 2020 vuoteen 2000 verrattuna huolimatta
liikennemäärän kasvusta. Ja samalla saavutetaan 77 %:n omavaraisuus liikenteen energiankäytössä. Tällä hetkellä sekä
Jyväskylän, Keski-Suomen että koko Suomen liikenne-energian omavaraisuus on 0 %, joten kyseisen teknologian
käyttöönotto olisi suurin teknologisen kehityksen harppaus, mitä voimalahankkeen avulla voitaisiin toteuttaa.

Teknisiä huomautuksia uuden voimalaitoshankkeen arviosta
Hankkeen YVA-suunnitelman (JE 2005) kuvan 4.1 energian tuotannon kasvuennuste ei lämmön ja höyryn osalta eroa
ilmastostrategiaehdotuksessa käsitellyistä vaihtoehdoista, joten sen tuotantoskenaarioita eikä myöskään tarveskenaarioita
ole tarpeen muuttaa. Myös strategiaehdotuksen ”nykykehitys” vuosille 2010 ja 2020, jossa uutta laitosta ei oleteta
rakennettavan, on edelleen sopiva. Korkea sähköntuotantoennuste kuitenkin poikkeaa merkittävästi
ilmastostrategiaehdotuksen skenaarioista, joten se aiheuttaa suuria muutoksia polttoaineiden käytössä ja päästöissä. Uudet
vaihtoehdot A-D on laskettu strategiaehdotuksen ”lisätoimenpiteet” tilalle. Silti myös alkuperäinen ”lisätoimenpiteet”-
vaihtoehto, joka sisältää mm. energiatehokkuusparannuksia, on hyvä pitää vertailuissa mukana. Alla käydään
polttoainekohtaisesti uuden voimalaitoksen mahdollisesti aiheuttamia muutoksia.

1) Öljy (lämpö ja höyry)
JE:n (2005) mukaan uusi laitos korvaa erityisesti öljyn käyttöä kaukolämmityksessä siten, että vuonna 2009 käytettäisiin
alle 10 GWh/v ja vuonna 2028 noin 50 GWh (50 GWh on myös otettu vuoden 2020 käyttömääräksi vaihtoehdossa A, jotta
sähköntuotantoennusteeseen päästäisiin). Öljyn aiheuttamat päästöt vuonna 2010 vähenevät 75 kt ”nykykehitykseen”
verrattuna. Vaihtoehdossa B käytetään vuonna 2010 öljyä kuten A:ssa, mutta vuonna 2020 B-D:ssä öljyä ei enää käytetä,

Sama tai suurempi vähennys voitaisiin vaihtoehtoisesti tehdä korvaamalla fossiiliöljykattilat (liite 2) hake-, biokaasu- ja
muilla biopolttoainekattiloilla Suomessa yleisen käytännön mukaisesti; käyttämällä olemassa olevissa öljykattiloissa
bioöljyjä fossiilisten öljyjen sijaan ja arinakattilassa biopolttoaineita; ottamalla käyttöön aurinkolämmön, maalämmön ja
geotermisen lämmön tekniikat Ruotsin mallin mukaan; parantamalla polttolaitosten ja jakelun energiatehokkuutta mm.
savukaasujen kondensiivisella lämmön talteenotolla; hyödyntämällä entistä enemmän jätelämpölähteitä; vähentämällä
lämmön kulutusta energiatehokkuutta parantamalla; tai näiden mahdollisuuksien yhteiskäytöllä. Kuten voimalahankkeen
YVA-suunnitelmassa mainitaan, esillä on lisäksi Rauhalahden korkeintaan 40 MW:n jätteenpolttolaitoshanke (JE 2004),
joka toteutuessaan korvaisi myös etenkin öljyn käyttöä. Biopolttoainekattiloita ja muita uusiutuvia
lämmöntuotantovaihtoehtoja voidaan rakentaa myös kasvavan kysynnän korvaamiseen siten, että kysynnän kasvu ei lisää
hiilidioksidipäästöjä.

YVA-suunnitelman nollavaihtoehtossa (JE 2005, 12) kuitenkin oletetaan voimalaitoksen rakentamatta jättämisen johtavan
yksinomaan fossiiliöljykäyttöisten kaukolämpökattiloiden määrän lisäämiseen ja öljynkulutuksen kasvuun vuoden 2000
tasosta 7-kertaiseksi (500 GWh) vuonna 2009 ja 15-kertaiseksi (1000 GWh) vuonna 2028 (JE 2005, 15). Tämä
nollavaihtoehto on teknisesti mahdollinen, kuten kaikki yllä esitetyt muutkin vaihtoehdot, mutta ilmastopoliittisesti niille
käänteinen. Toisaalta YVA-suunnitelmassa ei esitetä nollavaihtoehdon lisäksi kuin Keljonlahden tai Rauhalahden 480
MW:n voimalaa, joten laajemman vaihtoehtojen kirjon käsittely olisi varmaankin paikallaan poliittisessa
päätöksentekoprosessissa. Tämä selvitys tuo esiin joitakin vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi yllä mainitut lämpöä ja höyryä
koskevat tekniset mahdollisuudet eivät tämän selvityksen vaihtoehtoihin sisälly.

2) Kivihiili
Uusi voimala ei vaikuta kivihiilen tarpeeseen. Ilmastostrategiaehdotuksen mukaan kivihiiltä ei enää käytetä ja se pätee
kaikissa tämän selvityksen vaihtoehdoissa. Päästöissä ei siis tule muutoksia.

3) Kierrätyspolttoaine
Uuden voimalan ei suunnitella käyttävän kierrätyspolttoaineita (vaikka se teknisesti siihen pystyisi). Vaihtoehto A:n lisäksi
muissakaan vaihtoehdoissa sitä ei käytetä. Kierrätyspolttoaineen aiheuttamat päästöt vähenevät vuonna 2010 15 kt
”nykykehitykseen” verrattuna.

4) Turve ja biopolttoaineet (sähkö, lämpö, höyry ja liikennepolttoaineet)
Uusi voimala pystyy käyttämään polttoaineita korkeintaan noin 4000 GWh/v (JE 2005, 21) ja ne koostuvat suunnitelman
mukaan turpeesta ja puupolttoaineista. Turve on suunniteltu pääpolttoaineeksi 65 - 75 %:n osuudella. Vaihtoehto A on tehty
kuvan 4.1 (JE 2005, 14) tuotantoennusteen mukaisesti. Lauhdesähkön suuri määrä edellyttää silloin, että taulukon 5.2 (JE
2005, 20) polttoaineen kulutusvaihtoehdoista valitaan maksimi eli 5100 GWh sisältäen kaikki Jyväskylän kattilat. Tällöin
turpeen päästöt kasvavat 960 kt ”nykykehitykseen” verrattuna. Mikäli lauhdesähkön tuotanto-oletus olisi alempi, niin se
alentaisi tietenkin myös taulukossa 3b laskettuja päästöjä.
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Uusi voimala riittäisi periaatteessa Jyväskylän energiantarpeisiin sähkön, kaukolämmön ja prosessihöyryn osalta ainakin
vuoteen 2020 asti, mutta kaikki tai osa prosessihöyrystä (voimalan sijoituspaikasta riippuen) on tehtävä muualla ja ainakin
huippukulutuksen aikaan kaukolämpöäkin on tehtävä myös muualla. Sähkön nykyinen 50 %:n omavaraisuus muuttuisi yli
100 %:n omavaraisuudeksi eli kapasiteettia riittäisi runsaasti myös myyntiin ulkopuolelle.

Vaihtoehdoissa B-C käytetään 10 %:n turveosuutta, mikä alentaa dramaattisesti päästöjä ja antaa mahdollisuuden
merkittäville päästökauppatuloille. Näissä vaihtoehdoissa hyödynnetään muitakin biopolttoaineita kuin puujätettä.
Leijukerrostekniikkaa käytettäessä turve antaa polttoteknistä etua seospoltossa puun kanssa verrattuna pelkkään puun
käyttöön (kaasutuslaitoksessa niin ei ole). Etu saavutetaan n. 10 %:n turveosuudella. Voimalaitosta rakennettaessa tulee
valmistautua vähintään 90 %:n osuuteen puuta ja peltobiomassaa. Oletuksena niin ei tehdä, joten tämä on tarpeen
päätöksenteossa ottaa huomioon. Myöhemminkin biopolttoaineosuuden nostamisen edellyttäviä teknisiä muutoksia voi
tehdä, kuten Rauhalahdessa on jo osoitettu, mutta silloin se on kalliimpaa. Näissä vaihtoehdoissa myös Rauhalahden
puuosuutta tarvitsee nostaa.

Suomen puubiomassan kasvu eli uusiutuva puuenergiaresurssi on yli 60-kertainen vaihtoehdoissa B-D mainittuun
Jyväskylän käyttöön verrattuna. Ja sen lisäksi tarjolla on huomattava lähes kokonaan käyttämätön peltobiomassaresurssi.
Länsi-Suomessa on aloitettu ruokohelven viljely voimalaitoskäyttöön 4000 hehtaarin alueella (Alholmens Kraft 2003).
Vapo on ollut eräs tämän hankkeen aktiivisista toimijoista ja se on osoittanut, että peltoenergiatuotanto voimalaitoskäyttöön
pystytään käynnistämään parin vuoden varoajalla.

Metsä- ja energiateollisuus käyttävät yhteensä luokkaa puolet uusiutuvasta puuresurssista. Tulevaisuudessa nykyisen
pääkäyttäjän paperiteollisuuden puuntarve tulee vähenemään johtuen teollisuuden siirtymisestä kehitysmaihin ja
suurimmille markkina-alueille. Energiakäyttöön saatavissa oleva resurssi tulee siten kasvamaan ja sitä pystytään
kuljettamaan entistä kauempaa - sitä kuljetetaan jo nyt valtamertenkin yli, mutta Suomessa käyttö on toistaiseksi jäänyt
pelkästään paikalliseksi. EU:n ja Suomen edistämistoimenpiteet tulevat jatkuvasti helpottamaan puuresurssien
energiahyödyntämistä ja varsinkin Suomi hyötyy selvästi EU:n suurimman per capita –puuenergiaresurssinsa takia.

Vaihtoehdossa C korvataan JE:n (2005) ehdottama perinteinen leijupetikattila modernilla kaasutuskombivoimalalla (BIGCC
= Biomass Integrated Gasification Combined Cycle), joka mahdollistaa korkeimman hyötysuhteen kiinteän polttoaineen
käytössä. USA:n energiaministeriön visioissa (DOE 2000) tämä tekniikka saavuttaisi vuoteen 2020 mennessä
kivihiilikäyttöisenä lauhdesähkön tuotannossa jo yli 60 %:n hyötysuhteen. C-vaihtoehtoon on valittu 49 %:n
lauhdehyötysuhde, joka on normaali nykytaso IGCC-hiilivoimaloissa. Mutta teknologista marginaalia jää sekä
rakennusasteen että lauhdesähkön hyötysuhteen nostamiseen. Tämä teknologia on tässä kokoluokassa kaupallisessa
käytössä kivihiilellä, mutta ei vielä bioenergialla. Mikäli Jyväskylään rakennettaisiin ensimmäisenä Suomessa tällainen
laitos, se olisi oikeutettu Kauppa- ja teollisuusministeriön suurille uuden teknologian hankkeille tarjoamaan 25 MEURon
investointitukeen. Sen avulla voidaan investoida toimintariskejä vähentävästi, esimerkiksi varayksiköihin ja
varapolttoainejärjestelmään. Vaihtoehto C yli kaksinkertaistaa sähkön myyntitulot vaihtoehtoihin A-B (leijukerroslaitos)
verrattuna.

Sähkön tuotanto Jyväskylässä ja sen lähialueilla olisi mahdollista myös muilla uusiutuvilla energianlähteillä, siis
tuulivoimalla, aurinkovoimalla ja geotermisella voimalla. Ne kaikki ovat CO2-päästöttömiä – myös geoterminen johtuen
täällä etusijassa käytettävissä olevasta tekniikasta ja resurssista (graniittiin varastoituneen lämmön hyödyntäminen ”Hot Dry
Rock” -tekniikalla). Ja bioenergiaa käytettäessä myös hajautettu tuotanto olisi mahdollinen, siis esimerkiksi rakennus- tai
lähiökohtainen tai kaukolämpökeskuksiin integroitu. Nämä eivät kuitenkaan sisälly tämän selvityksen vaihtoehtoihin.

Biojätteeksi kutsuttua mätänevää biomassaa ei ole ajateltu käytettävän missään vaihtoehdossa polttolaitoksissa, vaikka se
teknisesti mahdollista onkin. Se on erityisen helposti konvertoitavissa liikennepolttoaineeksi, joten kaupungin alueelta ja
ympäristöstä tuleva kaatopaikkakaasu, jätevesi, yhdyskuntabiojäte, teollisuusbiojäte ja maatalousbiojäte oletetaan
käytettäväksi primäärisesti liikennepolttoaineiden tuotantoon. Mädätysprosessissa ko. resurssin lannoiteominaisuus paranee,
kun taas poltettaessa suurin osa lannoiteaineista menetetään. Lisäksi biojätteen poltto on voimalateknisesti vaikeaa
leijukerros- ja arinakattiloissa.

Vaihtoehdossa D toteutetaan monituotantolaitos, jossa sähkön, lämmön ja höyryn lisäksi tuotetaan myös
liikennepolttoaineita (kaukolämpöä voidaan lisäksi käyttää myös kaukokylmän tuottamiseen kaikissa vaihtoehdoissa).
Kysymykseen tulevat lähinnä useat synteettisten nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden valmistusmenetelmät, mutta
myös muita mahdollisuuksia on. Vedyn tuotantomahdollisuuksia Jyväskylän energiajärjestelmän eri osissa on Jyväskylän
yliopistossa jo selvitetty (Toivainen 2003), mutta ei muita mahdollisuuksia. Tyypillinen konversiohyötysuhde on 50 %, jota
tässä vaihtoehdossa käytetään, mutta se riippuu valittavasta prosessista, tuotteista ja integraation asteesta.
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Polttoainevalmistus voi olla voimalasta erillinen prosessi, mutta se voi olla myös voimalaan syvästi integroitu. Vaihtoehto D
lähes kaksinkertaistaa myyntitulot vaihtoehtoon C verrattuna ja yli nelinkertaistaa myyntitulot vaihtoehtoihin A-B
verrattuna.

Johtopäätöksiä
Uusi voimalaitos toteutettuna nykyisten suunnitelmien mukaan aiheuttaa Jyväskylän Energialle päästökauppariskin, joka
ylittää suuruudeltaan yhtiön liikevaihdon ja kaatuu toteutuessaan Jyväskylän kaupungin vastuulle. Samalla Jyväskylän
kaupungin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010 nousisivat noin 90 % korkeammiksi kuin Kioton vertailuvuonna 1990.
Sellaisella suorituksella Jyväskylä sijoittuisi varmuudella huipulle Euroopan kuntien joukossa. Ottamalla voimalan
toteutusprosessissa aikalisän Jyväskylän kaupunki voi uudelleensuunnata laitoksen suunnitteluprosessin siten, että
päästökaupasta muodostuu kustannustekijän sijaan merkittävä uusi tulonlähde. Mikäli voimalaitos toteutetaan modernilla
teknologialla, voidaan saavuttaa nykyiseen suunnitelmaan verrattuna huomattavan suuret lisätulot myös sähkön ja/tai
liikennepolttoaineiden myynnillä, lähes täydellinen energiaomavaraisuus sekä EU:n pitkän tähtäimen tavoitteita vastaavat
päästövähennykset energiantuotannossa ja liikenteessä.
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Liite 1. YK:n päästökertoimet
a. (oikealla) Polttoaineiden kemialliseen koostumukseen perustuvat
oletuspäästökertoimet (carbon emission factors) mitattuna hiilidioksidin sisältämää
hiilitonnia terajoulen energiasisältöä (alempaa lämpöarvoa) kohti (1 hiilitonni
tarkoittaa 3,67 tonnia hiilidioksidia). Monien polttoaineiden osalta koostumus
vaihtelee ja siten täsmällinen päästömäärä myös, mutta vaihteluväli on useimmiten
pieni. Polttoaineen markkina-alueesta riippuen päästökertoimet voidaan määritellä
globaalisti, alueellisesti tai kansallisesti YK:n ja EU:n ohjeiden mukaisesti.
Pelkästään kansallisesti tai paikallisesti käytettyjen polttoaineiden päästökertoimet
on määritetty maakohtaisesti (esim. kierrätyspolttoaine Suomessa). Lisäksi
erillisellä hapettumiskertoimella voidaan ottaa huomioon polttotekniikan laadun
vaikutus päästöihin.
Lähde: YK/IPCC (1996), Volume 2, Table 1-2, s. 1.6.

b. (alla) Biomassapolttoaineiden eli biopolttoaineiden (joihin turve ”peat” ei
lukeudu kuten Table 1-2:sta oikealla nähdään) päästöt sisällytetään kansallisiin
inventaarioihin (Table 1-2:n mukaisesti) vain informaatiosyystä; niitä ei lasketa
mukaan kansallisiin päästöihin. Mikäli biomassaa käytetään enemmän kuin sitä
muodostuu, nettopäästöt lasketaan kansallisiin päästöihin maankäytön muutosten -
ei energiantuotannon - aiheuttamina päästöinä. Tälläistä energiaa kutsutaan
uusiutumattomaksi bioenergiaksi.
Lähde: YK/IPCC (1996), Volume 2, s. 1.3.



17

Liite 2. Jyväskylän alueen polttolaitokset (vähintään 1 MW)
Muissa paitsi Keltinmäki 3:ssa (JE), Säynätsalo 1:ssä (Fortum) ja Säynätsalo 2-3:ssa (JE) toiminnanharjoittaja on JYT.
Luettelosta puuttuvat kaukolämpöverkon ulkopuolella olevat Salmirannan, Huhtalahden, Sääksvuoren ja Härkösuon kattilat
(kevyt polttoöljy, JYT) sekä Nenäinniemen biokaasulaitos (Jyväskylän seudun puhdistamo Oy), jotka eivät tarvitse
päästölupaa (Energiamarkkinavirasto/päästöluparekisteri, www.energiamarkkinavirasto.fi)

Laitos Kattilan teho
[MWpa]

Tyyppi Polttoaineet
(BIO = CO2-päästötön polttoaine)

Käyttö

295
(87 MWe)

Leijukerros turve,
puujäte (BIO),

kierrätyspolttoaine,
kivihiili,

raskas polttoöljy

kaukolämpö,
sähkö,
prosessihöyry

65,6 Öljy raskas polttoöljy prosessihöyry

Rauhalahti

40 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö
40 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö
40 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö
40 Arina turve,

raskas polttoöljy
kaukolämpö,
prosessihöyry

82,3
(34 MWe)

Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö,
sähkö

10 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö,
prosessihöyry

1,8 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö

Savela

1,5 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö
23,3 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpöNisula
40 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö

Kuokkala 40 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö
11,6 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö
11,6 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö

Kortepohja

11,6 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö
Varikko 30 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö

25 Leijukerros puujäte (BIO),
raskas polttoöljy

prosessihöyry,
kaukolämpö

2,2 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö

Säynätsalo

1 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö
5,8 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö
6 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö

Keltinmäki

2,2 Kaasu kaatopaikkakaasu (BIO) kaukolämpö
2,9 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö
4,65 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö

Pappilanvuori

5,8 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö
4 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpöLohikoski

6,3 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö
Vaajakoski 9,1 Öljy raskas polttoöljy kaukolämpö

3,7 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpöHalssila
2 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö

1,6 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpöKeski-
Palokka 1,6 Öljy kevyt polttoöljy kaukolämpö
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Liite 3a. Energian kysyntä, tuotanto ja päästöt Jyväskylässä ilmastostrategiaehdotuksen mukaan
(Jyväskylä (2004)/taulukko2)

Liite 3b. Energian kysyntä, tuotanto ja päästöt Jyväskylässä uuden laitoksen
vaikutusvaihtoehdoilla päivitettynä

TARVE/GWh
1990 2000 2010

nykykehitys
2010

lisätoimenpiteet
2020

nykykehitys
2020

lisätoimenpiteet

Lämpö+höyry 917 1140 1500 1460 1800 1730

Sähkö, JE:n jakelu 690 729 900 890 1150 1130

Sähkö, koko kaupunki 790 832 1 030 1 030 1310 1290

TUOTANTO/GWh

Lämpö+Höyry 917 1140 1500 1460 1800 1730

Sähkö 337 400 480 480 1000 500

Sähkön tuonti 353 329 420 420 150 630

CO2-PÄÄSTÖT, kt/a

Nykyiset päästökertoimet 555 567 600 500 800 550
Herkkyystarkastelu, oletuksilla että suopeltojen
turpeen ominaispäästökertoimen nollaantuminen
ja 50 % turpeesta tulee suopelloista*

** ** 348 307 399 321

POLTTOAINEET/GWh

Turve 1249 1260 1320 1010 2100 1200

Puu 4 431 700 800 1100 1000

Hiili 136 97 0 0 0 0

Öljy 116 68 280 310 40 235

Ref. 0 21 120 120 130 130

TARVE [GWh]
1990 2000 2010

nykykehitys
2010

A
2010

B
2020

nykykehitys
2020

A
2020

B
2020

C
2020

D

Lämpö+höyry 917 1140 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800

Sähkö, JE:n jakelu 690 729 900 900 900 1150 1150 1150 1150 1150

Sähkö, koko kaupunki 790 832 1 030 1 030 1030 1310 1310 1310 1310 1310

TUOTANTO [GWh]

Lämpö+Höyry 917 1140 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800

CHP-sähkö 337 400 480 600 600 630 700 720 1260 1260

Lauhdesähkö 965 965 370 800 770 670

Sähkön tuonti 353 329 420 150

Sähkön vienti 665 665 350 340 780 110

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT [kt]

Energiantuotanto 555 535 595 1460 197 826 1280 194 194 194

Herkkyystarkastelu, oletuksilla että
suopeltojen turpeen ominaispäästö-
kertoimen nollaantuminen ja 50 %
turpeesta tulee suopelloista

** ** ** ** ** 426 646 97 97 97

POLTTOAINEET [GWh]

Turve 1249 1260 1320 3830 510 2100 3320 510 510 510

Biopolttoaineet 4 431 700 1270 4590 1100 1780 4590 4590 4590

Hiili 136 97 0 0 0 0 0 0 0 0

Öljy 116 68 280 10 10 40 50 0 0 0

Kierrätyspolttoaineet 0 21 120 0 0 130 0 0 0 0
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Liite 4. Kuvaus tässä selvityksessä käytetyistä uuden voimalaitoksen toteutusvaihtoehdoista
verrattuna ilmastostrategiaehdotuksen (Jyväskylä 2004) vaihtoehtoihin
Kaikissa vaihtoehdoissa lasketaan tilanne vuosille 2010 ja 2020.

Vaihtoehto A: Voimalaitoksen YVA-selvityksen (JE 2005) mukainen vaihtoehto
 Jyväskylän energiantuotannon rakennusaste (vuotuinen sähkön tuotantomäärä jaettuna vuotuisella kaukolämmön ja

prosessihöyryn yhteenlasketulla tuotantomäärällä) ilman lauhdetuotantoa (nykyään lauhdetuotanto on marginaalinen)
nousee nykyisestä n. 0,35:stä 0,4:ään.

 Jyväskylän energiantuotannon kokonaishyötysuhde ilman lauhdetuotantoa säilyy nykyisellään eli 82 %.
 Uusi voimala toteutetaan leijukerrostekniikalla ja otetaan käyttöön ennen vuotta 2010. Sen kaukolämpö-CHP-käytön

rakennusaste on 0,54 (140 MWe/260 MWt) ja lauhdetuotannon hyötysuhde on 38 % (180 MWe).
 Jyväskylän energiankulutus (tarve) kehittyy ”nykykehitys”-vaihtoehdon mukaisesti (samoin JE:n sähkönjakelualue).
 Lämmön ja höyryn tuotanto kehittyy ”nykykehitys”-vaihtoehdon mukaisesti (se on yhteensopiva JE:n (2005) kuvan 4.1

ennusteen kanssa).
 Sähkön tuotanto kehittyy JE:n (2005) kuvan 4.1 mukaisesti. Lauhdesähkön tuotanto on merkittävä, joten ilmoitetaan

CHP-sähkö (yhteistuotantosähkö) ja lauhdesähkö (erillistuotantosähkö) taulukossa erikseen.
 Turpeen ja puun kokonaiskäyttö vastaa JE:n (2005) taulukon 5 maksimia (5100 GWh, josta uudessa voimalassa

korkeintaan 4000 GWh), koska muuten ei voida saavuttaa kuvan 4.1 sähköntuotantoennustetta (ja silti jäädään siitä
hieman tässä vaihtoehdossa, mutta se ylitetään C-vaihtoehdossa). Kokonaiskäyttö pysyy samana 2010 - 2020.

 Turpeen ja puun käyttöosuudet vaihtelevat JE:n (2005) §5.2.2:n mukaan puuosuudella 25 – 35 %. Tässä vaihtoehdossa
oletuksena on, että 2010 käytetään minimiä eli 25 % puuosuutta (huom. tämän raportin kansikuvan piirroksessa JE on
pudottanut puun osuudeksi 22 %) ja vuonna 2020 maksimia eli 35 %.

 Öljyn käyttö on JE:n (2005) §4 mukaista, mutta siten, että 50 GWh käytetään jo 2020 (sähköntuotantoennusteen takia).
Muita polttoaineita ei JE:n (2005) mukaan käytetä.

Vaihtoehto B: Ilmastopoliittinen vaihtoehto
 Laitoksen ja energiajärjestelmän tekniset tiedot ovat kuten vaihtoehdossa A.
 Bioenergialähteenä on puun lisäksi peltobiomassa ja mahdollisesti muitakin bioenergiamuotoja.
 Mikäli uusi polttoaine suopeltoturve määritellään (YK-tasolla) ja se hyväksytään nollapäästöiseksi, sillä voidaan

korvata bioenergiaa halutun verran (tämä saattaa olla mahdollista vuoden 2012 jälkeen). Polttoainelistassa ”turve”
tarkoittaa luonnonsuoturvetta.

 Turpeen ja bioenergian käytössä keskimääräinen turveosuus on 10 % ja öljyn käyttö loppuu ennen vuotta 2020.

Vaihtoehto C: Uuden voimalatekniikan vaihtoehto
 Perinteisen leijukerroskattilan sijaan laitos toteutetaan uusimmalla tekniikalla eli BIGCC-kaasutus-

kombivoimalatekniikalla ja otetaan käyttöön vuoden 2010 jälkeen.
 Laitoksen kaukolämpö-CHP-käytön rakennusaste on 0,9 ja lauhdetuotannon hyötysuhde on 49 %.
 Jyväskylän energiantuotannon rakennusaste nousee 0,7:ään ja kokonaishyötysuhde ilman lauhdetuotantoa pysyy

ennallaan eli 82 %.
 Jyväskylän energiankulutus ja lämmön+höyryn tuotanto ovat kuten vaihtoehdossa A.
 Polttoaineiden käyttö kuten vaihtoehdossa B.

Vaihtoehto D: Monituotantolaitoksen vaihtoehto
 Sähkön, kaukolämmön ja prosessihöyryn lisäksi valmistetaan samassa laitoksessa myös liikennepolttoaineita 50 %:n

hyötysuhteella. Laitos otetaan käyttöön vuoden 2010 jälkeen.
 Voimalaitoksen ja energiajärjestelmän tekniset tiedot ovat kuten vaihtoehdossa C.
 Ei sähkön lauhdetuotantoa (tai jätetään tämä vaihtoehto erikoistilanteiden varalle).
 Jyväskylän energiankulutus ja lämmön+höyryn tuotanto ovat kuten vaihtoehdossa A.
 Polttoaineiden käyttö kuten vaihtoehdossa B.
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Liite 5. Jyväskylän energian kysyntä, tuotanto, päästöt ja eräitä taloudellisia arvioita tämän
selvityksen vaihtoehtojen mukaan ilmastostrategiaehdotuksen taulukkoon 2 perustuen

TARVE [GWh]
1990 2000 2010

nykykehitys
2010

A
2010

B
2020

nykykehitys
2020

A
2020

B
2020

C
2020

D

Lämpö+höyry 917 1140 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800

Sähkö, JE:n jakelu 690 729 900 900 900 1150 1150 1150 1150 1150

Sähkö, koko kaupunki 790 832 1 030 1 030 1030 1310 1310 1310 1310 1310

TUOTANTO [GWh]

Lämpö+Höyry 917 1140 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1800

CHP-sähkö 337 400 480 600 600 630 700 720 1260 1260

Lauhdesähkö 965 965 370 800 770 670

Sähkön tuonti 353 329 420 150

Sähkön vienti 665 665 350 340 780 110

Liikennepolttoaineet 684

TUKKUSÄHKÖKAUPAN JA LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN MYYNTITULOT [MEUR]

Sähkön keskihinta
[kEUR/GWh]

40 40 40 60 60 60 60 60

Liikennepolttoaineiden
keskihinta [kEUR/GWh]

60 60 60 120 120 120 120 120

Sähkön tuontikulut
[MEUR]

17 9

Sähkön myyntitulot
[MEUR]

27 27 21 20 47 7

Liikennepolttoaineiden
myyntitulot [MEUR]

82

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT [kt]

Energiantuotanto 555 535 595 1460 197 826 1280 194 194 194

Herkkyystarkastelu, ole-
tuksilla että suopeltojen
turpeen ominaispäästö-
kertoimen nollaan-
tuminen ja 50 %
turpeesta tulee
suopelloista

** ** ** ** ** 426 646 97 97 97

Liikenne 103 118 118 118 117 117 117 117 24

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN MYYNTITULOT JA OSTOKULUT ENERGIANTUOTANNOSSA [MEUR]

Ilmaiset oikeudet [kt] 600 600 600 300 300 300 300 300

Markkinahinta [EUR] 5..50 5..50 5..50 10..100 10..100 10..100 10..100 10..100

Myyntitulot [MEUR] 0,03..0,25 2..20 1..11 1..11 1..11

Ostokulut [MEUR] 4..43 5..53 10..98

POLTTOAINEET [GWh]

Turve 1249 1260 1320 3830 510 2100 3320 510 510 510

Biopolttoaineet 4 431 700 1270 4590 1100 1780 4590 4590 4590

Hiili 136 97 0 0 0 0 0 0 0 0

Öljy 116 68 280 10 10 40 50 0 0 0

Kierrätyspolttoaineet 0 21 120 0 0 130 0 0 0 0


