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Puuenel'giaa ja kuumaa ilmaa 
Hiilidioksidin paastoja 
ilmaan yritetaan 
saada vahenemaan 
Euroopan unionin 
alueella erityisella 
kiintiokaupalla, 
kun energiaverot 
eivat siihen riita. 

EUROOPAN UNIONI kaynnis
taa vuonna 2005 hiilidioksidin 
paastokaupan,jolla se yrittaa hil
lita ilmaston lampenemista 
uusin evain. Paastoja ei saatu ku
riin energiaveroin, silla EU ei 
koskaan lammennyt niille. Jos 
energiaverot ovat ilmastotalkoi
den piiska, EU toivoo paasto
kaupasta talkoiden porkkanaa. 

Myytavaksi tulee maatalou
den maitokiintiota muistuttava 
tuote, jolla EU-maiden ener
gialaitokset kayvat keskenaan 
kauppaa. Kasin koskettelema
ton, merkillinen kauppatavara 
on energia-alalla ehditty jo ni
meta ilmastotalkoiden "kuu
maksi ilmaksi". 

Hiilidioksidin paastoilla on 
paalulukemana ylaraja, jota ei 
voi ylittaa. Suomen paalulukema 
on vuosi 1990. Vertailu siihen ta
pahtuu jaksolla 2008-2012. 
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kallista, Suomi jauhaa halvem
paa sahkoa kivihiilesta, hiilidiok
sidin paastot nousevat. 

Vai'kka Norjan tuntureilla sa
taisi koko syksyn, jarvet eivat 
ehdi tayttya ennen talven tuloa. 
Koskisahkoa ei tule nyt myyntiin 
yllin kyllin, ainakaan niin halval
la, etta Suomen kivihiilivoimalat 
kannattaisi pysayttaa, ja hiili
dioksidin paastot nain putoaisi
vat. 

Jos tilanne jatkuu vuodesta 
toiseen, ajaudumme 2000-luvul
la paastojen umpikujaan. Sel
viamme siita kylla kovalla rahal
la: ostamalla hiilidioksidin paas
tokiintioita EU-markkinoilta. 

LISAKIINTIOITAsaa ostaa hiili
dioksidiporssista. Siina ovat mu
kana yli 20 megawatin voimalat, 
sellutehtaat, paperi- ja kartonki
tehtaat, rauta- ja terastehtaat, 
koksaamot, oljynjalostamot, 
lasi- ja lasivillatehtaat seka ke
raamiset tiili- j a posliinitehtaat. 

Euroopan unionissa ne paas
tavat 46 prosenttia haitallisesta 
hiilidioksidista. Meilla prosentti
osuus on viela EU :n keskiarvoa 
suurempi. 

Paastokauppa ei kosketa ta
vallista ihmista. Liikenteeseen 
paastokiintioita ei tule, ei pienta
loihin, ei maatiloille eika p1eniin 
lampokeskuksiin. Kansalaiset j a 
pienyritykset osallistuvat ilmas
totalkoisiin jatkossakin entiseen 
tapaan: maksamalla energiave
roja. 
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ARKISTO/MIKA STRANDEN 

1i1peri- ja kartonkitehtaat kuuluvat haitallisen hiilidioksidin paastajiin. 

lunpcrin puusta ja ctta metal-
:lu1~ist11 puuhiiltll kllytct!ilin 

drll, ·,·11 11111da11 v 11li111~t11k" ·~~11 

markisto/mika strame talla vuo
sikymmcnclla rahalla, ostamalla 
li~llkiintillit /l 111111111lta f\11mopa s 

Li 



rvaa 

posti 
iljoo
puo

lmas-

vahe
staon 

syyta 
hitin
jollei 

dioot-

unsa. 
a suo
ojele, 

ekno-
itaisi 

1 ... 1_,:,... 

kiintiokaupalla, 
kun energiaverot 
eivat siihen riita. 

EUROOPAN UNIONI kaynnis
taa vuonna 2005 hiilidioksidin 
paastokaupan,jolla se yrittaa hil
lita ilmaston lampenemista 
uusin evain. Paastoj a ei saatu ku
riin energiaveroin, silla EU ei 
koskaan larnmennyt niille. Jos 
energiaverot ovat ilmastotalkoi
den piiska, EU toivoo paasto
kaupasta talkoiden porkkanaa. 

Myytavaksi tulee maatalou
den maitokiintiota muistuttava 
tuote, jolla EU-maiden ener
gialaitokset kayvat keskenaan 
kauppaa. Kasin koskettelema
ton, merkillinen kauppatavara 
on energia-alalla ehditty jo ni
meta ilmastotalkoiden "kuu
maksi ilmaksi". 

Hiilidioksidin paastoilla on 
paalulukemana ylaraja, jota ei 
voi ylittaa. Suomen paalulukema 
on vuosi 1990. Vertailu siihen ta
pahtuu jaksolla 2008-2012. 

Suomelle tilanteen tekee pul
malliseksi se, etta hiilidioksidin 
paastomme ovat kaantyneet 
2000-luvulla jyrkkaan nousuun. 
Kun olimme viela vuonna 2000 
vain pari prosenttia yli paalulu
keman, vuonna 2002 olimme jo 
17 prosenttia yli sen. Tana vuon
na nousu on kiihtynyt. 

PULMAN AIHEUTTAA kivihii
lisahko, jonka tuotanto on 2000-
luvulla noussut. Osaselitys on 
Pohjoismaiden heikoissa ke
sasateissa. Ajatusketju on seu
raava: Norjan tunturijarviin ei 
ole satanut riittavasti vetta, kos
kivoiman tuotanto on alhaalla, 
pohjoismainen porssisahko on 
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yllin kyllin, ainakaan niin halval
la, etta Suomen kivihiilivoimalat 
kannattaisi pysayttaa, ja hiili
dioksidin paastot nain putoaisi
vat. 

Jos tilanne jatkuu vuodesta 
toiseen, ajaudumme 2000-luvul
la paastojen umpikujaan . Sel
viamme siita kylla kovalla rahal
la: ostamalla hiilidioksidin paas
tokiintioita EU-markkinoilta. 

LISAKIINTIOITA saa ostaa hiili
dioksidiporssista. Siina ovat mu
kana yli 20 megawatin voimalat, 
sellutehtaat, paperi- ja kartonki
tehtaat, rauta- ja terastehtaat, 
koksaamot, oljynjalostamot, 
lasi- ja lasivillatehtaat seka ke
raamiset tiili-ja posliinitehtaat. 

Euroopan unionissa ne paas
tavat 46 prosenttia haitallisesta 
hiilidioksidista. Meilla prosentti
osuus on viela EU:n keskiarvoa 
suurempi. 

Paastokauppa ei kosketa ta
vallista ihmista. Liikenteeseen 
paastokiintioita ei tule,ei pienta 
loihin , ei maatiloille eika pieniin 
lampokeskuksiin. Kansalaiset ja 
pienyritykset osallistuvat ilmas
totalkoisiin jatkossakin entiseen 
tapaan: maksamalla energiave
roja . 

YRITVS,jo ka on onnistunut va
hentamaan hiilidioksidin paas
tojaan vertailuvuodesta 1990, on 
porssin myyja. Esimerkiksi met
sateollisuus saa nyt lisaarvoa 
1990-luvulla tekemilleen uudis
tuksille, joilla puuenergia korva
si raskaan polttooljyn ja kivihii
len . Nykypaastojen ja alkujaon 
erotus on paastokiintioita,jotka 
metsayhtio voi panna EU-myyn
tiin. 

Puuenergian eteva jaloste pel
letti kehitettiin 1990-luvulla. Hii
lidioksidin paastokauppa vauh
dittaa pelletin tuotantoa kaikissa 
Euroopan metsamaissa, silla pel
letti on toistaiseksi ainut uusiu-

Paastot kuriin. Muun muassa sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat kuuluvat haitallisen hiilidioksidin paastajiin. 

tuva energiavara, jolla sahkon
tuotannon kivihiilta voi korvata 
nopeastija isossa mitassa. 

Yritys, jonka hiilidioksidin 
paastot ovat nousseet, on porssin 
ostaja. Huolestuttava esimerkki 
on suomalainen terasteollisuus. 
Viimeiset 15 vuotta se on maara
tietoisesti lisannyt teraksen tuo
tantoaan. Kilpaa teraksen kans
sa on kasvanut hiilidioksidin 
paasto. Se on peraisin kivihiiles
ta, jonka pelkistyslammolla rau
tamalmi sulaa ja jalostuu terak
seksi. 

KIVIHIILELLE ei ole ollut Suo
messa vaihtoehtoa puoleen vuo
sisataan. Tiedamme kuitenkin, 
etta metallurginen hiili tehtiin 

alunperin puusta ja etta metal 
lurgista puuhiilta kaytetaan 
edelleen raudan valmistuksessa 
µmun muassa Brasiliassa ja 
Australiassa. 

Terasteollisuus joutuu osta
maan hiilidioksidin paastokiin
tioita likimain siina suhteessa 
kuin teraksen tuotanto on nous
sut sitten vuoden 1990. Puuener
gia-alan 2000-luvun suuri haaste 
on kehittaa nykyaikainen, ympa
ristoystavallinen metallurginen 
puuhiili rauta- ja terasteollisuu
dellemme korvaamaan kivihiilta 
niin, etta valtymme ylimaarais
ten paastokiintioiden ostolta. 

VAIKKA selvinnernme ylisuu
rista hiilidioksidin paastoista-

markisto/mika strame talla vuo
sikymmenella rahalla, ostamalla 
lisakiintioita muualta Euroopas
ta, ratkaisu ei ole Suomelle mai
ritteleva. 

Uusiutuvien puuvarojen ja 
puhtaan . ympariston maana mei
dan tulisi pyrkia siihen, etta EU
porssin paastokiintioiden mark
kinoilla emme joutuisi pysyviksi 
ostajiksi, vaan paasisirnme aikaa 
myoten vahvoiksi myyjiksi. Se 
tarkoittaa entista maaratietoi
sempaa puuenergian kehitystyo
ta. 
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