Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk
vuänõs da jååʹđtõs
Vuänõs
Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan raajjmõõžžâst lij šiõttuum äimmõslääʹjjest. Jiârǥ mieʹldd
nuuʹbb äimmõsplaan vueʹlǧǧemsââʹj liâ EU komissio eʹtǩǩeem eeʹjj 2030 čouggnam piâstǩieʹppeemõõlǥtõs
da Sanna Marin halltõsprograammâst meäʹrtõllum äimmõslinjjõõzz.
Äimmõsplaan kuâskk ns. nueʹđđjueʹǩǩemsektoor leʹbe piâstkaaup åålǥbeällsaid sektoorid
mäddââʹnnemsektoor lokku vääʹldǩani. Nueʹđđjueʹǩǩemsektooʹre koʹlle jååttlõõǥǥ, mäddtääll, rajlmi
pååđpakkummuž, tuâjjmašinai, njeäʹššhuâl da F-gaazzi piâstti di piâstkaaup åålǥbeällsa industria da jeeʹres
energia-âânmõõžž piâstti.
Komissio ehdtõõzz mieʹldd Lääʹddjânnam šâddeempõrttgaazzi piâsttǩieʹppeemtäävtõs
nueʹđđjueʹǩǩemsektooʹre ekka 2030 lij 50 proseeʹnt veʹrddeeʹl eeʹjj 2005. Halltõsprograammâst täävtõssân lij
šiõttuum, što Lääʹddjânnam lij illneutraal ekka 2035 mõõneeʹst. Vuâđđskenaario ânnʼjõž tååim jiâ riʹjtte
täävtõõzzi õsttmõʹšše. Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaanâst ärvvtõõlât mâin tååimin jeäʹrdõs
vuäǯǯat õsttâd ǩidd, da mäʹhtt piâstti ǩeäppne nueʹđđjueʹǩǩemsektoor pieʹǩǩeld nuʹt, što illneutraalvuõtttäävtõs lij vueiʹtlvaž õsttâd.
Plaan liâ valmštõllum paaldi äimmõs- da energiastrategiain. Plaanâst taʹrǩstõõlât še rââstčuõppi teeʹmaid,
mâta vooudla äimmõstuâj da âânnmõõžž miârktõõzz. Plaan raajjmõõžž vuâđđan liâ äimmõs- da
energiastrategiain õhttsa, VTT ǩieʹssem HIISI-haʹŋǩǩõõzzâst puuʹtʼtum skenaario.
Komissio ehdtõõzz mieʹldd Lääʹddjânnam šâddeempõrttgaazzi piâsttǩieʹppeemtäävtõõzz
nueʹđđjueʹǩǩemsektooʹre ekka 2030 čoouǥât 39 proseeʹntest 50 prosentta veʹrddeeʹl eeʹjj 2005 tässa.
Lääʹddjânnam piâst-täävtõs ekka 2030 leʹčči 17,2 Mt CO2-ekv. Ehdtõõzz mieʹldd Lääʹddjânnam täävtõs
čouggan 3,8 Mt CO2-ekv. täʹst ooudâs viõǥǥâst åårrai lääʹjjšiõttummuž piâstǩieʹppeemtäävtõʹsse veʹrddeeʹl.
EU šiõtteem õõlǥtõs šâdd vueʹjjest lineaaraalâst piâstǩieʹppeempälggsest ääiʹjpooddâst 2021–2030.
Nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâsttji aʹlǧǧe ooudâs ǩeäppned eeʹjj 2030 mâŋŋa illneutraalvuõđ õsttmõššân. VTT
laʹsǩǩeem, äimmõstäävtõõzz čõõđ viikkmest WAM-skenaariost kuullviõkkšõs tääʹss nueʹđđjueʹǩǩemsektoor
piâsttjid eeʹjjest 2035 lij 14,5 Mt CO2-ekv. Tän lij õnnum kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan

valmštõõllâm vueʹlǧǧemaaibšõssân. Nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâsttji õõlǥči 15 eeʹjjest miâlggâd beäʹlned
eeʹjj 2020 tääʹzzest.
Tuʹmmstõõǥǥ kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaanâst tuejjeet ouddâl ǥu EU
nueʹđđjueʹǩǩemasetõõzz, LULUCF-asetõõzz da piâstkauppdirektiiv loopplaž siiskõs lij teâđast. Tät šõddad
pannaainâsvuõđ Lääʹddjânnam piâstǩieʹppeemõõlǥtõõzz, piâstǩieʹppeempälggaz tääʹrǩ meäʹrtõõvvmõõžž di
jeäʹrbi mieʹldd lueǯǯjõskuånsti âânnmõõžž pieʹǩǩeld. Saǥstõõllmõõžž komissio ehdtõõzzin liâ jååttmen, da
tuʹmmstõõǥǥid vueiʹtet vueʹrdded 1–2 eeʹjj seʹst. Lij panntuõđnallšem, što EU eʹtǩǩeem meersaž
piâstǩieʹppeemtäävtõõzz mõttjeʹče kuuitâǥ miârkteeinalla, da kuuitâǥ piâsttji bieʹǩǩummuš
nueʹđđjueʹǩǩemsektoorâst tuärjjad Lääʹddjânnam jiijjâz illneutraalvuõtt-täävtõõzz.

Lââʹsstååim piâsttji ǩieʹppeem diõtt
Vuâđđskenaario mieʹldd nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâstti ǩeäppne 22,8 miljooʹne toʹnne eeʹjjest 2030 da
ooudâs 20,5 miljooʹne toʹnne eeʹjjest 2035. Eeʹjjest 2030 piâsttji õõlǥči leeʹd komissio Lääʹddjânnma
eʹtǩǩeem -50 proseeʹnt täävtõõzz meâldlânji 17,2 Mt, leʹbe ânnʼjõžtååimi da täävtõõzz kõʹsǩǩe kuâđđai 5,6
miljoon toon piâstkäivv eeʹjjest 2030. Tät piâstǩeäʹppummši väjjaǥvuõtt kääʹttet ođđ politikktååimin, kook
räʹjje nueʹđđjueʹǩǩemsektoor äimmõstäävtõõzz čõõđtem tåimmprograamm.
Eeʹjj 2035 vueʹjjest vuâđđskenaario da 14,5 Mt piâstt-tääʹzz (ǩč. lååkk 4.2) kõõskâst lij 6,0 Mt jeäʹrdõs.
Äimmõsplaan vueʹlǧǧemsââʹjjen lij kuuitâǥ tõt, što piâstǩieʹppummšid jåʹttlââʹttet nuʹt, što
nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâstti liâ ođđ täävtõstääʹzzest eeʹjjest 2030. Nääiʹt lââʹsstååimi tarbb iiʹjjin 2030–
2035 feʹrttai ärvvtõõllâd jeäʹrab, ij-ǥa laʹsǩǩeemvuâđđan vueiʹt teänab ââʹnned vuâđđskenaario. Iiʹjji 2030 da
2035 täävtõstaaʹzzi kõõskâst lij 2,7 Mt jeäʹrdõs, koin pieʹǩǩ vueiʹtet käʹtted ânnʼjõžtååimin da pieʹǩǩ ođđ
politikktååimin. Ođđ tååimi tarbb iiʹjjin 2030–2035 sorčč kuuitâǥ tõʹst, måkam piâst-tässa eeʹjjest 2030
looppâst piâzzât, da nuuʹbb beäʹlnn še piâstkaupp- da mäddââʹnnmesektoori piâstouddnummšest.
Äimmõsplaan tåimmprograamm räʹjje sektoorpuõđla lââʹsstååimid di sektoorääiʹj pââʹjte, kooʹddi
äimmõstuõjju da õõnnʼjid õhttneei tååim. Lââʹssen tåimmprograammâst äuʹǩǩeet eeʹjj 2030 täävtõõzz
pieʹǩǩeld vuârrluândla lueǯǯjõõzz da LULUCF-lueǯǯjõõzz, koid vaʹsttee šâddeempõrttgaasspiâsttji
lââʹssǩieʹppummuž aʹlǧǧe õsttâd piâstkaupp- da mäddââʹnnemsektoorin.
Äimmõsplaan âânn seʹst piâstǩieʹppeemtååimid pukin plaan suåvvtemvõudda kuulli sektoorin. Tååimid
taarbšet pukin sektoorin, što piâsttjid vueiʹtet ǩieʹppeed täävtõõzzi õõlǥtem naaʹlin. Tän poddsa aʹrvvõõzz
vuâđ mieʹldd tåimmprograamm tååimin vuäǯǯat ekka 2030 mõõneeʹst äigga lueǯǯjõõzz mieʹldd looǥǥeeʹl
5,5 miljoon toonn piâstǩeäʹppummuž vuâđđskenaariooʹje veʹrddeeʹl. Eeʹjj 2030 täävtõõzzâst kuâđđjet 0,1 Mt
CO2-ekv. Vääʹjjvuõđ kättmõššân liâ tobdstum määŋg vueiʹtlva lââʹsstååim, kooi tiuʹddepiijjmõõžžâst taarbšet
kuuitâǥ ođđ linjjõõzzid. Eeʹjj 2035 pieʹǩǩeld piâstti ǩeäppne tässa 15,7 Mt CO2-ekv. 14,5 miljoon toonn
piâst-tääʹzz õsttmõš õõlǥteʹči ođđ tååimid nuʹt 1,2 miljoon toonn õõudâst. Vaajtõsmääinlânji vaʹstteei
lââʹssǩeäʹppummuž vueiʹtet viǯǯâd piâstkaupp- leʹbe mäddââʹnnmesektoorin. Vueʹlnn åårrai taullõʹǩǩe liâ
norrum äimmõsplaan tåimmprograamm sektorpuõđla piâstǩieʹppeemaʹrvvõõzz.
Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan tåimmprograamm sektorpuõđla piâstǩieʹppeemaʹrvvõõzz (Mt CO2ekv.). Eeʹjj 2030 ǩieʹppeem lij laʹsǩǩuum kõskkvuõđâst vuâđđskenaariooʹje, da lââʹssǩeäʹppummuž ekka 2035
mõõneeʹst kõskkvuõđâst eeʹjj 2030 vuâkka, koʹst lââʹssǩeäʹppummuž liâ teâuddjam. Eeʹjj 2030 ǩieʹppeemtäävtõs lij 5,6
Mt, koʹst kuâđđjet plaaneemnallšmin tååimin 0,1 Mt. Vääʹjjvuõđ teâuddjummšen da täävtõõzzi õsttmõõžž

jieʹttväärrmarginaal šõddeem diõtt taarbšeei vueiʹtlvaž ođđ, tåimmprograamm åålǥbeällsa lââʹsstååim liâ listtuum
taullõõǥǥ loʹppe.

2030

2035

Jååttlõk (ǩč. lååkk 6.2.1)

1,3

0,9

Fossiilteʹmes jååttlõõǥǥ čuâǥǥaskaart pââʹjj 1

0,4

Fossiilteʹmes jååttlõõǥǥ čuâǥǥaskaart pââʹjj 2

0,2

EU-piâstkaupp

0,4

Juâkkamõõlǥtõõzz kaggmõš 34 prosentta

0,3

Mäddtääll (ǩč. lååkk 6.2.2)

0,4

0,1

HIISI-haʹŋǩǩõõzzâst rajjum WAM-skenaario tååim

0,3

0,1

Leähšš-šõddummuž lââʹzztummuš da kuånsttjeäʹvvez lââʹssaunnâz

0,1

Rajlmi pååđpaakkummuš (ǩč. lååkk 6.2.3)

0,7

Jälstem- da kääzzkâʹsttemǩidlmi ålljpaakkummšest čåuddõõttmõš

0,6

Bio-POK Juâkkamõõlǥtõõzz kaggmõš

0,03

Energiapiiđ +2,7 €/MWh

0,01

EU-piâstkaupp

0,1

Tuâjjmašina (ǩč. lååkk 6.2.4)

0,5

Bio-POK Juâkkamõõlǥtõõzz kaggmõš

0,2

Energiapiiđ +2,7 €/MWh

0,02

Biogaazz ooudâsviikkmõš

0,04

EU-piâstkaupp

0,1

Jeeʹres tååim

0,1

Njieʹšši ǩiõttʼtõõllmõš (ǩč. lååkk 6.2.5)

0,1

Njeäʹššpuälddmõõžž green deal

0,1

F-gaazz (ǩč. lååkk 6.2.6)

0,3

0,1

Industria da jeeʹres piâst (ǩč. lååkk 6.2.7)

0,7

0,1

Bio-POK juâkkamõõlǥtõõzz kaggmõš

0,2

Energiapiiđ +2,7 €/MWh

0,1

Biogaazz ooudâsviikkmõš

0,06

Čuâǥǥaskaart

0,2

Peälštõõttâmviõǥǥ tååim

0,04

EU-piâstkaupp

0,06

0,1

Piâstkaaup ekvivaleʹnttpiâstt

0,05

Kooʹddi tååim (ǩč. lååkk 6.3.1)

0,2

0,1

Õõnnʼji tååim (ǩč. lååkk 6.3.2)

0,2

0,1

One-off lueǯǯjõs

0,7

LULUCF-lueǯǯjõs

0,4

Ânnʼjõžtååimi vaikktõs 2030-2035
Õhttseʹžže (Mt CO2-ekv.)

1,4
5,5

Vueiʹtlva lââʹsstååim: Mäddtääl jeeʹres tååim

0,1–0,2

Juâkkamõõlǥtõõzz kaggmõš biogaazz ärvvtõllum vuässõõzz jäänab

0,1–0,6

Jeeʹres ärvvtõllum ekonoomlaž vuäʹpstemkuånst

0,9

2,8

0,3

Jååttlõksektoor lij šorradvuõđ diõtt kõskksaž roolâst obbvuõđ beäʹlnn. Tääʹrǩmõõžž jååttlõõǥǥ
piâstǩieʹppeemtååim šâʹdde fossiilteʹmes jååttlõõǥǥ čuâǥǥaskaart kueiʹt vuõssmõs pââʹj tiuʹddepiijjmõõžžâst
di komissio ođđ äimmõspaʹǩaat tiuʹddepiijjmõõžžâst jååttlõõǥǥ pieʹǩǩeld. Lââʹssen tuʹmmjet ooudâs
čuâǥǥaskaart kuälmad pââʹj tååimi taʹrbbesvuõđ.
Mäddtääll beäʹlnn kõõččmõš lij jeäʹrben EU õhttsaž mäddtäällpolitiikkain (YMP) tiuʹddepiijji
piâstǩieʹppeemtååimin. YMP pääiʹǩ ij kuuitâǥ leäkku vueiʹtlvaž leʹbe mieʹrrmeâldlaž viikkâd čõõđ pukid
mäddtääll äimmõsnmuttâz tuõʹllstõõllmõš- leʹbe šiõttlõõvvâmtååimid, pâi âânnmõʹšše âlgg väʹldded še
meersaid tååimid. Täʹst eʹtǩǩuum mäddtääll piâstǩieʹppeemtååim õhttne jeäʹrben lâuʹŋŋmääddai piâsttji
tuõʹllstõõllmõʹšše, mâta lâuʹŋŋmääddai šõddummša ââʹluum čääʹʒʒooʹlein, mineraalmääddai illčõõntem
lââʹzztummša, viõkkšõs-šâddummša di pââččamkuuzzi metaanpuuʹtʼtem ǩeäʹppummša. Tååimi
piâstǩieʹppeemvaaiktõõzz tillʼlâʹvve mäddtäällsektoor lââʹssen šurr pieʹǩǩin še mäddââʹnnemsektooʹre.
Pååđpakkummuž tuejjeem piâsttjid ǩieʹppeet ouddâl puk čåuddõõđeeʹl ålljpaakkummšest da seerdeeʹl
vääʹnnpiâsttjid räʹtǩǩõõzzid. Seʹrddem tuärjjeet investâʹsttemveäʹǩǩvuõđin da dommtäällǩieʹppummšin.
Lââʹssen lij miârktõs kaggâd paakkeempuäʹlddemaunnsi jueʹǩǩemõõlǥtõõzz, kååʹtt vaaikat viõkkšânji
ââʹnǩâni åårram ålljpakkummuž piâsttjid. Jueʹǩǩemõõlǥtõõzz kaggmõš ǩieʹppad še tuâjjmašinai da jeeʹres
åljjâânnmõõžž piâsttjid.
Äimmõsplaanâst lij meäʹrtõllum joukk tååimid, koin vueiʹtet ǩieʹppeed ââʹnnemnallšem piâsttjid.
Piâstlaʹsǩǩummšest täk ǩieʹppeemtååim vueiʹtte seeičâʹstted nueʹđđjueʹǩǩemsektoorin vueʹjjest
ouddmiârkkân jååttlõõǥǥ, pååđpakkummuž da mäddtääll piâsttjid. Õõnnʼjid smeʹllkââʹttet ooudâs beäʹlted
illǩiõjâs.
Vaʹstteeinalla ǥu âânnmõʹšše tillʼlõõvi tååim, še kooʹddi aktiivlaž äimmõstuâjj veekk ooudâs jeeʹres sektoori
piâstǩieʹppummšid vuõiʹǧǧest da pânnvuõiggsânji. Kååʹdd vaʹsttee vuuʹdin jeäʹrbi mieʹldd kääʹvvtummšest,
mäddânnmõõžžâst, jååttlõkplaanummšest, energiaõhttõõzzâst vuäʹmsteeijååʹđtummšest, määŋgai rajlmi
paakkeemnääʹllvaʹlljummšin da õlmmsaž haʹŋǩǩummšest. Âlddsin 80 proseeʹnt õlmmsa haʹŋǩǩõõzzi
šâddeempõrttgaasspiâsttjin šâdd kooʹddi da kåʹddõhttõõzz haʹŋǩǩõõzzin da nuʹt 20 proseeʹnt riikk
haʹŋǩǩõõzzin.

Äimmõsplaanâst lij valddum lokku tän vuâra še kõõrvekonomia piâstǩieʹppeemvueiʹtlvažvuõđ.
Kõõrvekonomia taʹrjjad räʹtǩǩõõzzid, koin vueiʹtet ǩieʹppeed šâddeempõrttgaasspiâsttjid da tuõʹllʼjed muđoi
še âânnmõõžž da puuʹtʼtõõzz pirrõsvaikktõõzzid. Miârkteei kõõrvekonomia veäkka vuäǯǯam
piâstǩieʹppummuž šâʹdde puuʹtʼtõståimmjummšest, ǥu puuʹttes luâttreeʹǧǧesvuõđ âânnmõš da nuuʹbbnalla
valmštemproseeʹss energiatarbb ǩeäppne.
Vaaldâšmvuuʹd čõnnâʹtte teâuddjââʹttet plaanâst meäʹrtõllum tååimid tõin meäʹrin, ǥu tõt lij tõi resuuʹrsi
raamin vueiʹtlvaz. Teäggtõõzz õõlǥteei tååim ǩiõttʼtõõlât da tõin tuʹmmjet jeäʹrab täällarvvlõõzz da õõlmâs
ekonomia plaan kuõskki proseeʹssin. Kooʹddi teäggtõõzz õõlǥtem tååim ǩiõttʼtõõlât kooʹddi jiijjâz
tuʹmmjemtuâjjproseeʹssin.

Plaan vaikktõõzz
Äimmõsplaan vaikktõõzzid liâ kaartʼtum HIISI-haʹŋǩǩõõzzâst, mõõn lââʹssen vaikktõõzz liâ ärvvtõllum še
sektoorpuõđlai pååđhaʹŋǩǩõõzzi veäkka di pieʹǩǩeld veʹrǧǧtuâjjan. Täävtõssân liâ leämmaž vaikktõõzzi
vueiʹtlva määŋgpeällsaž ärvvtõõllmõš.
Vaikktõõzz meerekonomiaaʹje šâʹdde ouddâl puk lââʹssinvestâsttmõõžžin energiateknologiaaʹje, leša še
energiaviõkkšõsvuõđ lââʹzztummša da puuʹtʼtõsproseeʹssid di jeäʹrbi mieʹldd jååttlõõǥǥ liâdggnummša.
Investâsttmõõžž ođsmâʹtte ekonomia ââʹnnem- da puuʹtʼtõsraajõõzzid, koʹst šâʹdde miârkteei
viõkkšâsttmõõžž da ođđ vueiʹtlvažvuõđ. Piâsttji rääʹjtummuž õõlǥtem investâsttmõõžž šõõddee meerouddaz
šuur pieʹǩǩ 2020- da 2030-låkka. Raajâsmuttsi poodd viikkmõš da dommtäällai âânnmõš vuâllne
vuâđđskenaariooʹje veʹrddeeʹl, mii ǩieʹppad tõi šõddâmvaikktõõzzid. Ođđ, puuʹtʼtjab da energia- da
materiaalviõkkšab teknologia vueiʹtlvast kuuitâǥ kuuʹǩǩab äiʹǧǧkõõskâst viikkmõõžž jällʼjummuž da
ekonomia jeällõõvvmõõžž.
Takainalla vääʹldeeʹl vueiʹtet särnnad, što plaan vaikktõõzz meerekonomiaaʹje kuâđđje eža rääuhlõssân.
Reâuggamvuõtt lâssan valmštummšest, da ǩeäppan kääzzkõs-sektoorin. Lââʹsstååim tillʼlâvve dommtäälai
ââʹnnemkåårjast vuõiʹǧǧest ouddâl puki jälstummuž da jååttlõõǥǥ kääzzkõõzzi âânnmõʹšše, leša
pannvuõiǥeld vaikktõõzz kuâsttje še jeeʹres ouddsi da kääzzkõõzzi hââʹddest tõn mieʹldd, mäʹhtt energiada piâstintensiivlaž tõi puuʹtʼtõs lij.
Pirrõõzz beäʹlnn äimmõstäävtõõzzi õsttmõõžžin ärvvtõõlât åårram miõttlõs vaikktõõzz, ǥu piâsttjid ǩieʹppeeʹl
oʹnnstet cõggâd äimmõsmuttâz tuejjeem šuurid, pieʹǩǩin jårrâstteʹmes da õõudbeäʹlnn aʹrvveeteʹmes
vaikktõõzzid pirrõʹsse da õhttsažtuâjjkådda. Ođđneei energia da jeeʹres infrastruktuur raajjmõʹšše di jeäʹrbi
mieʹldd liâdggaauti da biopuäʹlddemaunnsi puuʹtʼtõʹsse da âânnmõʹšše õhttan kuuitâǥ luâttreeʹǧǧesvuõđi
âânnmõõžž, mii pieʹǩǩeld ǩieʹppad õsttmid pirrõsaauʹǩid.
Äimmõsnmuttâz tuõʹllstõõllâm mieʹtt ääim pannpuuʹttesvuõđi mieʹrr õccan, kuuitâǥ nuʹt dommjânnamlaž
aalǥin ǥu kookkasjåttjõõvvâm mieʹldd puõʹtti äimmkaaʹstin šõddi tiõrvâsvuõttriisk seilla ooudâs miârkteeʹjen.
Šuurmõõzz dommjânnamlaž piâstaalǥ liâ muõr smavvpuäʹlddem da uuʹlecpõõʹl, koid ânnʼjõõžž
äimmõstååim jiâ miârkteeinalla čõõnõõđ. Jååttlõõǥǥ kaarcgaasspiâstti liâ juʹn ǩeäppnam čiõlggsânji da
ǩeäppne še juätkast motorteknologia ouddneen. Tyyppoksiidi piâstti ǩeäppne liâdggaauti âânnmõõžž
koʹrvveen kuuitâǥ uʹccauttjååttlõõǥǥâst bensiin- da dieselaautid, da biogaazz âânnmõõžž lâssneen loʹsses
jååttlõõǥǥâst. Še âlddsin muõr smavvpuäʹlddmest da jååttlõõǥǥâst šõddâm, äimmõõzz paakkeei čaʹppes iil
piâsttji ouddtuʹmmjet õccnam.

Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan valmštõõllmõõžž õhttân vueʹlǧǧemsââʹjjen lij leämmaž
vueiʹtlva vuõiggvuõđmeâldlaž seʹrddem till vääʹnnillsa õhttsažtuâjjkååʹdd. Še äimmõstååimi
lââʹssvalmštõõllmõõzzâst âlgg ǩiʹddjed vuâmmšõõzz tõi vuõiggvuõđmeâldlažvuõtt- da
õõutverddsažvuõttvaikktõõzzid nuʹt jeeʹres tåimmvuuʹdi, tuâjjlai ǥu õõnnʼji pieʹǩǩeld.
Õõutverddsažvuõđ ärvvtõõllmõš lij tuejjuum veʹrǧǧtuâjjan pirrõsministeriast õhttsažtuâjast
vuõiggâdvuõttministeria di äimmõs- da energiastrategia sooǥǥbieʹllvaikktõõzzi ärvvtõõllmõõžžin.
Õõutverddsažvuõđ ärvvtõõllmõššân jäʹrjsteš kueʹhtt tuâjjpääʹj äʹšštobddjid da äuʹǩǩeeš tuʹtǩǩummuš- da
statistikkteâđaid. Lââʹssen vaʹlddeš lokku äimmõsplaan kuullmõõžži õhttvuõđâst kaggõõttâm
vuâmmšõõzzid tååimin, kooi puõtt vuõiggâdvuõđmeâldlažvuõđ âlgg taʹrǩstõõllâd jeäʹrben.

Vuässâttmõš da seuʹrrjummuš
Äimmõsplaan valmštõõllâm poodd lij kullum jeeʹres čõõnâsjooukid da meerlaid veiddsânji da
määŋgpeällsânji. Pieʹǩǩen valmštõõllâmproseeʹss jäʹrjsteš šurr siâssâm vuäǯǯam meersažkõõjjõs, koʹst
rauʹǩǩeš vuäinlmõõžžid vuâđđeeinalla meäʹrtõllum piâstǩieʹppeemtååimin. Tän lââʹssen Turku
universiteeʹttin jäʹrjsteš meersažärvvtõõllijoouk, kååʹtt systemaattlaž naaʹlin saǥstõõli ođđ tååimin, da uuʹdi
tõin ceälkkmõõžž. Täk mõõntõõllmõõžž čuäʹjte čiõlggsânji, što meerlain liâ nuʹt vaalmâšvuõđ ǥu
haaʹleemvuõđ vuässõõttâd äimmõspolitiikk plaanummša. Äimmõsplaan valmštõõllmõõžž poodd kuʹlleš
veiddsânji še nuõrid, da pirrõsministeria jäʹrjsti čõõnâsjooukid tuâjjpääʹjjšõddmõõžžid. Lââʹssen
pirrõsministeria saǥstõõli sääʹmtiiʹǧǧin säʹmmlaid kuõskki äimmõstååimin. Vaiddâz vuässâttmõõžž pääiʹǩ
plaan tuärjjõssân liâ vuõǯǯum kaallšõs teâđ jeeʹresnallšem äimmõstååimi vaikktõõzzin.
Kuullmõõžžin šiõhttlõʹtteš vueiʹvvääššlânji miõđlõsân jeeʹresnallšem äimmõstååimid, leša veiddsõs jouʹǩǩe
čäʹǩǩe nuʹt äimmõstååimi vuâsttlõõʹsti ǥu mieʹrrteâđlab äimmõspolitiikk õõlǥteei. Takainalla vääʹldeeʹl
jiõččtäättlažvuõʹtte da smeʹllkââttmõʹšše vuâđđõõvi tååim vuõǯǯu kuulmõõžžin jeänab tuärjjõõzz ǥu pakku
leʹbe hâʹddummša nuäjjõõđi tååim.
Äimmõsplaan teâuddjummuž seuʹrrjet riikksuåvtõõzz kalenterpiirieeʹjji eeʹttiǩ-kådda tååimtem
äimmõseeʹǩǩčiõlǥtõõzz veäkka. Čiõlǥtõs âânn seʹst teâđaid piâstouddnummšest di
piâstǩieʹppeemtäävtõõzzi teâuddjummšest da tõi õsttmõõžž õõlǥtem lââʹsstååimin. Pieʹǩǩen seuʹrrjummuž
taʹrǩstõõlât še illneutraalvuõđ õsttmõʹšše õhttneei tuejjeeʹjid. Äimmõslääʹjj mieʹldd čiõlǥtõs âlgg ââʹnned
teâđaid politiikkatååimi teâuddjummuž seuʹrrjummšest kueiʹt eeʹjj kõõskin.
Äimmõsplaan tääʹrǩstet, jõs seuʹrrjummuž vuâđđan puätt õlmmsa, što plaanâst meäʹrtõllum tååim jiâ riʹjtte
piâstǩieʹppeemõõlǥtõõzz teâuddjummša. Eeʹjj 2030 täävtõõzzid õhttneei EU-lääʹjjšiõttummuž loopplaž
siiskõs vuäitt še uʹvdded ääʹšš meäʹrted äimmõsplaan siiskõõzz. Lââʹssen illneutraalvuõđ õõlǥtem piâsttässa vaaikat piâstkauppasektoor piâstouddnummuš da mäddââʹnnemsektoor nettnjiõlõk.

Jååʹđtõs
Tät lij jiârǥ mieʹldd nuʹbb kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan. Vuõssmõs plaan valmštõõvi
eeʹjjest 2017. Äimmõslääʹjj (609/2015) mieʹldd kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan âlgg raajjâd
õõut vuâra vaalpooddâst. Plaan uuʹdet čiõʹlǧǧeemtuâjjan eeʹttiǩ-kådda. Äimmõslääʹǩǩ meäʹrtââll
Lääʹddjânnam äimmõspolitiikk plaaneemriâšldõõǥǥ, koozz tät plaan kooll kõskksaž pieʹǩǩen. Ǩiõđin åårrai
plaan lij rajjum viõǥǥâst åårrai äimmõslääʹjj õõlǥtõõzzi meâldlânji. Valmštõõllâm vueʹlnn åårrai äimmõslääʹjj

oođummuš kuâskk nuʹt kuâsttjeeinalla puõʹtti kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaani siiskõõzzid da
raajjâmproseeʹssid.
Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan tuâjjan lij meäʹrtõõllâd nuʹt koččum nueʹđđjueʹǩǩemsektoor
äimmõspoliittlaž tååimid da täävtõõzzid nõõmâs meâldlânji kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõskâst. Täʹst plaanâst
taʹrǩstõõlât nuʹt nueʹđđjueʹǩǩemsektoor ekka 2030 šiõttuum piâstǩieʹppeemtäävtõõzz õsttmõõžž ǥu
nueʹđđjueʹǩǩemsektoorin taarbšeei piâstǩieʹppeemtååimid eeʹjj 2035 illneutraalvuõtt-täävtõõzz õsttmõššân.
Nueʹđđjueʹǩǩemsektooʹre koʹlle kõskksânji jeäʹrbi mieʹldd jååttlõõǥǥ, rajlmi pååđpakkummuž, mäddtääll,
njeäʹššhuâl da tuâjjmašinai šâddeempõrttgaazz.
Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan lij valmštõllum koordinõstteeʹl palddlõõžži meersaž äimmõsda energiastrategia valmštõõllmõõžžin. Täin kueiʹtin plaaneemproseeʹssin liâ määŋg õhttâmsââʹj. Di
strategia ǥu plaan nuäjjâʹtte seämma tuâǥǥažlasklmid da vaikktemärvvtõõllmõõžžid, kook liâ rajjum
Illneutraal Lääʹddjânnam 2035 – äimmõs- da energiapolitiikk tååim da vaikktõõzz -haʹŋǩǩõõzzâst (Hiisihaʹŋǩǩõs; VTT 2021a) eeʹjjest 2021. Vaikktemaʹrvvõõzz tiuddeet jooulmannust 2021 jåttjam Hiisi-juätkkhaʹŋǩǩõõzzâst.
Ekka 2030 šiõtteem piâstǩieʹppeemtäävtõs taʹrǩstõõvi valmštõõllâmtuâj poodd, ǥu EU komissio
sueiʹnnmannust 2021 čõõđti eʹtǩǩõõzzes eeʹjj 2030 äimmõs- da energialääʹjjšiõttummuž muʹttem diõtt (EU
2021a). Komissio eʹtǩǩeem nueʹđđjueʹǩǩemasetõõzz muuttâs lij valddum tän plaan täävtõõzzpiijjmõõžž
vueʹlǧǧemsââʹjjen. Komissio eʹtǩǩõõzz mieʹldd Lääʹddjânnam piâstǩieʹppeemõõlǥtõs
nueʹđđjueʹǩǩemsektoorin čouggneʹči 39 proseeʹntest 50 prosentta eeʹjjest 2030 veʹrddeeʹl eeʹjj 2005
piâsttjid. Plaaneemtuâj poodd lij še taʹrǩstõõvvâm mii lij nueʹđđjueʹǩǩemsektoor piâstǩieʹppummši vuässõs
eeʹjj 2035 illneutraalvuõđtäävtõõzz õsttmõõžžâst piâstkaaup da mäddââʹnnemsektoor paaldâst.
Nueʹđđjueʹǩǩemsektooʹre puõʹtti piâstǩieʹppeemõõlǥtõs ekka 2030 puätt čouggned vââʹljest veʹrddeeʹl
ääiʹjbuʹšše. Tõn tieuʹddeem õõlǥat ođđ piâstǩieʹppeemtååimi âânnmõʹšše välddmõõžž pukin
nueʹđđjueʹǩǩemsektoorin kuulli pieʹǩǩ-vuuʹdin. Piâstǩieʹppeemtååimi meäʹrtõõllmõõžžâst lij ǩiʹddjum
vuâmmšõõzz tõi kuullviõkkšõsvuõʹtte da vuöiggâdvuõđmeâldlažvuõʹtte. Tååimi piâstvaikktõõzzi
arvvtõõllmõʹšše õhttan pâi pannaainâsvuõtt, kååʹtt âlgg väʹldded lokku, ǥu taʹrǩstõõlât puõʹtti
piâstouddnummuž. Ođđ tååimi leʹbe lââʹsstååimi mettummuš vuâđđââvv ânnʼjõžouddnummuž vuâđald
tuejjeem ärvvtõõllmõʹšše, koon mieʹldd taarbšeei õʹhtte laʹsǩǩuum piâstǩieʹppeemtarbb meäʹrtââvv.
Ânnʼjõžouddnummuž juätkkjummuš, leʹbe nuʹt sarnnum vuâđđskenaario ekka 2030 da 2035 vuâđđââvv
Hiisi-haʹŋǩǩõõzz pieʹǩǩen tuejjuum lasklmid.
Ođđ piâstǩieʹppeemtååimi ärvvtõõllmõõžž õhttvuõđâst lij kullum jeeʹres čõõnâsjooukid da meerlaid
veiddsânji da määŋgpeällsânji. Pieʹǩǩen valmštõõllâmproseeʹss jäʹrjšteš šurr siâssâm vuäǯǯam
meersažkõõjjõõzz, koʹst rauʹǩǩeš vuäinlmõõžžid vuâđđeemnalla meäʹrtõllum piâstǩieʹppeemtååimin. Tän
lââʹssen jäʹrjsteš õhttsažtuâjasttuâjast Turku universiteeʹttin meersažärvvtõõllijoouk, kååʹtt systemaattlaž
naaʹlin saǥstõõli ođđ tååimin, da uuʹdi tõin ceälkkmõõžž.
Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan kätt äʹrbbvuõđla nueʹđđjueʹǩǩemsektoor tåimmvuuʹdi
lââʹssen še rââstsektoraalʼlaž tååimid. Täid koʹlle kooʹddi äimmõstuâjj di vaikktummuš piâstõuddnummša
âânnmõõžž pääiʹǩ. Määŋg kååʹdd tuejjee ânnʼjõžääiʹj puârast aktiivlaž äimmõstuâj da plaan veäkka haaʹleet
smeʹllkâʹtted pukid kooʹddid seämmanallšem aktiivlažvuõʹtte. Âânnmõõžž da õõnnʼji kõskkvuõđlaž miârktõs
äimmõspolitiikkâst lij čiõlggsânji šõddâm mââimõs iiʹjjin, da tät ouddnummuš seeičâstt jeäʹrben tän plaan

suåvldemvõudda. Še õlmmsaž haʹŋǩǩõõzzi da kõõrvekonomia taʹrjjeem äimmõspolitiikk čõnnsid ǩiʹddjet
täʹst plaanâst vuâmmšõõzz.
Kõskk-kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk äimmõspolitiikk plaan valmštõõllmõõžž tuärjjõssân pirrõsministeria šiõttii
kålggmannust 2020 ääʹšš beäʹlnn kõskksai ministeriai veʹrǧǧoummuin norrum ääʹrtel. Ääʹrtel nââneeš
äimmõspaneel äʹšštobddivuäzzlain. Ääʹrtel juõtkkum toiʹmmjempââʹjj piiʹšti čõhččmannu loʹppe eeʹjjest 2021.
Plaan valmštõõllmõõžž ouddnummuž lij raportõsttum äimmõspoliittlaž ministerärttla mieʹrrkõõski.

