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”Hallitus edistää 
määrätietoisesti EU:n 

energiatehokkuustavoitteiden 
saavuttamista”

1. EU:n energiatehokkuuden parantaminen on 
Suomen edun mukaista

2. Energiatehokkuusdirektiivin tulisi asettaa jäsen-
valtioille sitovat energiansäästötavoitteet

3. Yksityisomisteiset asuinrakennukset ja kiinteis-
töt tulisi ottaa mukaan energiatehokkuusdirek-
tiivin energiakorjausrakentamisen velvoitteisiin

4. Uusiutuvan energian etusija energiamarkkinoil-
la on säilytettävä

5. Parantuneen energiatehokkuuden seurauksena 
päästöoikeuksien määrää tulee vähentää, jotta 
päästökaupan toiminta voidaan taata seuraavi-
en vuosikymmenien aikana

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI, 
JÄRJESTÖJEN KANNANOTTO

Tämä ja muut kursivoidut lainaukset ovat 
pääministeri Kataisen hallitusohjelmasta.



ENERGIATEHOKKUUDEN JA 
ENERGIANSÄÄSTÖN LISÄÄMINEN EU:SSA 
ON SUOMEN EDUN MUKAISTA

”Panostamalla energiatehokkaan 
teknologian tutkimukseen, tuotekehityk-

seen ja soveltamiseen vahvistetaan 
Suomen kilpailukykyä maailmalla.”

Jotta ympäristömme ja taloutemme olisi tulevai-
suudessa kestävällä pohjalla, tulisi Suomen olla 
matkalla kohti yhteiskuntaa, joka perustuu pal-
veluihin, ekologiseen kestävyyteen, osaamiseen 
ja osaamisen vientiin. Tämä uusi yhteiskunta no-
jaa huomattavasti pienempään luonnonvarojen ja 
suurempaan henkisen pääoman käyttöön kuin ny-
kyinen järjestelmämme. Luonnonvaroja käytettäi-
siin kestävästi, tehokkaasti, kierrättäen ja uusiutu-
via luonnonvaroja suosien. Tulevaisuuden Suomi 
tuottaisi paitsi ruokansa, myös energiansa ympä-
ristöystävällisesti lähellä kuluttajaa. Jotta voimme 
siirtyä tulevaisuuden Suomeen, tarvitsemme 
sekä voimakasta energiansäästöä että ener-
giatehokkuuden parantamista. Lisäksi tar-
vitsemme vahvaa poliittista tukea näiden 
edistämiseen.

Suomen kannattaa tukea energiatehokkuutta myös 
resurssitehokkuuden näkökulmasta. Metsäenergi-
aa käytetään kasvavassa määrin lämpöenergian 
tuottamiseen. Jos tämä energia hukataan heikosti 

eristetyissä rakennuksissa, tuhlaamme arvokasta 
luonnonvaraamme. Resurssitehokkuuden säästö-
jen kautta voisimme tuottaa metsäbiomassasta uu-
sia, arvokkaita tuotteita Euroopan maihin, joissa 
biomassa tarjonta on suhteellisesti vähäisempää, 
mutta kysyntä kasvaa jatkuvasti. Suurempi re-
surssitehokkuus tarkoittaa kilpailukykyi-
sempää Suomea.

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI KASVATTAA 
SUOMALAISEN OSAAMISEN KYSYNTÄÄ

”Ympäristö- ja energiateknologiaan 
perustuva clean tech -toiminta on yksi 

elinkeinopolitiikan painopisteitä.”

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa 2011 eh-
dotuksen uudesta energiatehokkuusdirektiivistä.1  
Energiatehokkuusdirektiivi tulee voimaan koko 
EU:n alueella, joten se tulee takaamaan suuren 
kysynnän esimerkiksi Euroopan nykyisen raken-
nuskannan energiatehokkuusremontoinnille. 
Kylmästä ilmastosta johtuen Suomessa on paljon 
osaamista tiiviistä rakentamisesta. Direktiivi 
luo siis kysyntää suomalaiselle osaamisel-
le. Energiatehokkuusvaatimusten tiukentuminen 
vaatii silti myös Suomessa osaamisen päivittämis-
tä ja kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden vaa-
timuksia.

1  Euroopan komissio 2011. Proposal 
for a Directive on energy efficiency and 
repealing Directives 2004/8/EC and 
2006/32/EC.



ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN ON 
TALOUDELLISESTI KANNATTAVAA

”Ympäristö- ja energiateknologian
 uusien sovellutusten käyttöönottoon 

liittyy suuri kasvun ja uusien 
työpaikkojen potentiaali sekä kotimaan 

markkinoilla että viennissä.”

Energiansäästö ja energiatehokkuuden paranta-
minen vähentävät yhteiskunnan kustannuksia ja 
lisäävät työllisyyttä. Euroopan komission tausta-
selvityksen mukaan EU:n energiatehokkuusta-
voitteen saavuttamiseen vaadittavat toimet 
toisivat rakennussektorille jopa 2 miljoo-
naa uutta työpaikkaa.2 

Energiansäästö vähentää riippuvuutta tuontiener-
giasta. Tällä hetkellä yli puolet EU:n kuluttamas-
ta energiasta tuodaan sen ulkopuolelta. Euroopan 
komissio on arvioinut, että nykyisillä energian-
säästötoimenpiteillä tuontienergiariippuvuuden 
on arvioitu kasvavan vuoteen 2020 mennessä 62 
prosenttiin. Jos energiansäästöä lisättäisiin 
ja energiatehokkuutta parannettaisiin ta-
voitteiden mukaisesti, tuontiriippuvuutta 
voitaisiin vähentää huomattavasti. Tällöin 
öljyn hinnan vaihtelu ja varsinkin hinnan oletettu 
nousu ei vaikuttaisi yhtä voimakkaasti Suomen ja 
Euroopan talouteen kuin tällä hetkellä.

McKinseyn tekemän arvion mukaan kasvihuone-

kaasupäästöjä voisi vähentää energiansäästö- ja -te-
hokkuustoimilla globaalisti noin 5 miljardia tonnia 
vuodessa. Tämä säästö vastaa noin 70-kertaisesti 
koko Suomen synnyttämiä kasvihuonekaasupääs-
töjä, jotka olivat 70 miljoonaa tonnia vuonna 2008. 
Tämän perusteella voi hyvin päätellä, että energia-
pihiydessä piilee suuria liiketoimintamahdollisuuk-
sia. Energiankäyttöä vähentävän tekniikan kysyntä 
lisääntyy jatkuvasti kansainvälisesti. Suomalaisten 
yritysten ja poliittisten päättäjien kannattaa muis-
taa, että energiansäästössä kuten muussakin 
liiketoiminnassa edelläkävijät saavat suu-
rimman hyödyn nopeasti kehittyvillä mark-
kinoilla. 3

EU:N ILMASTO- JA ENERGIATAVOITTEET 
TUKEVAT TOISIAAN JA SUOMEN TAVOITTEITA

”Päästöjen vähentämisessä ja samalla 
energiansaannin turvaavassa työssä ener-
giatehokkuus, toimitusvarmuus, energian 

kohtuuhintaisuus sekä omavaraisuuden 
lisääminen muodostavat yhteen sovitetta-

vien tavoitteiden kokonaisuuden.”

Euroopan unioni on asettanut vuodelle 2020 tavoit-
teen vähentää energiankulutusta 20 prosenttia pe-
rusuraan verrattuna. Lisäksi EU:n vuoden 2020 ta-
voitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 
prosenttia vuoden 1990 tasosta ja lisätä uusiutuvan 
energian osuus 20 prosenttiin energian kokonaisku-
lutuksesta. Nämä tavoitteet tukevat hyvin toisiaan: 

2  Euroopan komissio, 2011. Impact Assessment, 
Accompanying the document Directive on energy 
efficiency and amending and subsequently repealing 
Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC.
3  McKinsey & Company, 2009. Pathways to a Low 
Carbon Economy.



esimerkiksi alentunut energian kysyntä helpottaa 
sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä että 
uusiutuvan energian osuuden nostamista.

Euroopan komissio on todennut, että ny-
kyisillä toimilla, joissa otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden kansalliset energiansäästö-
tavoitteet ja -toimet, saavutetaan vain puo-
let energiansäästötavoitteesta. Euroopan ko-
mission teettämien PRIMES-laskelmien mukaan 
Suomen tapauksessa 20 prosentin energiansäästö 
perusuraan verrattuna vastaisi noin 87 TWh ener-
giansäästöä.4  Suomen toisessa kansallisessa ener-
giatehokkuuden toimintasuunnitelmassa ehdote-
tut toimet vastaavat 43,8 TWh energiansäästöjä.5  
Suomen nykyiset ja suunnitellut toimet ei-
vät siis läheskään riitä EU:n tavoitteen saa-
vuttamiseen. Uuden energiatehokkuusdirektii-
vin on tarkoitus lisätä EU:n energiatehokkuutta 
vastaamaan 20 prosentin tavoitetta.

ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITE TULISI ASETTAA 
SITOVAKSI JÄSENVALTIOTASOLLA

”Edistetään energiatehokkuutta ja 
energiansäästöä niin, että kansantalous 

kasvaa ilman, että energiankulutus 
kasvaa samalla.”

Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan kaksiportais-
ta lähestymistapaa energiansäästötavoitteen saa-
vuttamiseksi. (1) jäsenvaltiot tekevät direktiivi-
ehdotuksen mukaiset toimet, (2) komissio arvioi 

30.6.2014 mennessä, riittävätkö direktiiviehdo-
tuksen toimet tavoitteen saavuttamiseen. Jos toi-
met eivät riitä, komissio esittää sitovia tavoitteita 
jäsenvaltioille. Direktiiviehdotus ei siis aseta jäsen-
valtioille heti sitovia energiatehokkuustavoitteita. 

Ympäristöjärjestöjen arvion mukaan oli-
si kustannustehokkaampaa asettaa sito-
vat energiansäästötavoitteet jäsenvaltioille 
suoraan energiatehokkuusdirektiivin yhte-
ydessä. Tämä antaisi jokaiselle valtiolle vapauden 
toteuttaa kansallisesti tehokkaimmat toimet.Lisäk-
si nyt ehdotettu kaksiportainen järjestelmä aiheut-
taa tehottomuutta ja epävarmuutta investointeihin. 
Jos direktiivi asettaisi suoraan sitovat jäsenvaltio-
kohtaiset tavoitteet, olisi yrityksillä aikaa investoida 
vaadittaviin energiatehokkuustoimiin. Euroopan 
unionin sitovaksi primäärienergian  kulu-
tus tavoitteeksi tulisi asettaa korkeintaan 
1474 Mtoe (eli 17 143 TWh) vuonna 2020.6  

Tämä vastaisi 20 prosentin vähennystä verrattuna 
energiankulutuksen perusuraan.

Yksi mahdollinen tapa jakaa EU:n energiansäästö-
tavoite jäsenvaltioiden kesken on asettaa jokaiselle 
jäsenvaltiolle 20 prosentin energiansäästötavoite 
suhteessa kansallisen energiankulutuksen perus-
uraan. Tämä laskentatapa on tasapuolinen ja siinä 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset taloudel-
liset tilanteet, koska ne ovat vaikuttaneet kunkin val-
tion perusuran laskentaan. Suomen tapaukses-
sa tämä tarkoittaisi korkeintaan 29,9 Mtoe 
(eli 347,7 TWh) primäärienergiankulutusta 
vuonna 2020.

4  Euroopan komission tilaamat PRIMES 2007 –mallin 
laskelmat ennustavat Suomen perusuran mukaiseksi 
primaarienergiankulutukseksi 37,4 Mtoe (eli 435 TWh) 
vuodelle 2020. Mallilaskelmia esitellään esimerkiksi 
dokumentissa European Commission 2009, EU 
Energy Trends to 2030.
5  Suomen toinen kansallinen energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelma NEEAP-2, 2011. Energiapalvelu-
direktiivin (32/2006/EY) 14 artiklan mukainen rapor-
tointi Euroopan komissiolle.
6 1474 Mtoe vastaa 20 prosentin energiansäästöä 
verrattuna perusuraan. Euroopan komissio, 2011. 
Background on Energy in Europe.



ENERGIAYHTIÖIDEN VELVOITEJÄRJESTELMÄ
”Asumisen energia-avustuksia 

kehitetään niin, että pienituloisillakin 
on mahdollisuus lämmitysjärjestelmän 

vaihtoon ja energiaremontteihin.”

Energiatehokkuusdirektiivin ehdotuksessa yksi 
tärkeä energiatehokkuustoimenpide on luoda ener-
giayhtiöiden velvoitejärjestelmä. Tämän myötä 
energiayhtiöt toteuttavat toimia, jotka vähentävät 
energiankulutusta määrän joka vastaa vuosittain 
1,5 prosenttia energiayhtiön myymästä energiasta. 
Energiayhtiöt voivat järjestelmässä ostaa energia-
tehokkuustoimia myös ulkopuolisilta toimijoilta. 
Vastaava järjestelmä on otettu Tanskassa käyttöön 
vuonna 1995. Tanskan energiayhtiöiden etujärjes-
tö Dansk Energi on tehnyt järjestelmästä selvityk-
sen keväällä 2011.7  Tanskalaisten energiayhti-
öiden mukaan järjestelmä on onnistunut ja 
velvoitejärjestelmä tuo niille uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia. 

Tanskassa energiayhtiöiden velvoitejärjestelmä 
kattaa 52 prosenttia maan vuosittaisesta energian-
säästöstä, eli se on erittäin tehokas energiatehok-
kuutta lisäävä poliittinen ohjauskeino. Lisäksi vel-
voitejärjestelmä on ollut kustannustehokas keino 
lisätä energiatehokkuutta. Vuonna 2010 tanska-
laiset sähköyhtiöt investoivat 0,85 miljardia DKK 
energiansäästötoimenpiteisiin. Tämä investointi toi 
Tanskaan työllisyyttä ja muuta arvonlisää 4 miljardin 
DKK edestä. Säästöjen elinkaaren aikana tämä 0,85 
miljardin DKK investointi tuo energian kuluttajille  

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN TULEE OTTAA 
HUOMIOON SEKÄ ENERGIANTUOTANTO ETTÄ 
ENERGIANKULUTUS

”Hallituksen tavoitteena on parantaa 
materiaali- ja energiatehokkuutta 

koko yhteiskunnassa.”

Ehdotettu energiatehokkuusdirektiivi koskee pri-
määrienergiankulutusta. Tämä laskentatapa on 
järkevä, koska se huomioi myös tuotannon eko-
tehokkuuden, joten tällöin energiatehokkuus- ja 
energiansäästövelvoitteet koskevat sekä tuotta-
jia että kuluttajia. Ympäristöjärjestöt tuke-
vat Euroopan komission ehdotusta laskea 
energiansäästötavoitteet primäärienergi-
ankulutukselle.

Energiatehokkuuden parantaminen vähentää kas-
vihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti. Se 
myös vähentää energian kysyntää ja siirtää ener-
giantuottajien liiketoimintaa energianmyynnistä 
energiatehokkuustoimiin. Energiantuotanto on 
päästökaupan suurin toimiala. Energiatehokkuus-
direktiivillä on siis tiivis yhteys päästöoikeusmark-
kinoille. Päästöoikeuksien määrää eli kattoa 
tulee laskea, jotta päästökaupan toiminta 
voidaan taata seuraavien vuosikymmenien 
aikana.

7  Dansk Energi, 2011. 
Danish energy efficiency 
obligation scheme, 
Memorandum.



8 miljardin DKK säästöt. Tanskan lisäksi energiayh-
tiöiden velvoitejärjestelmä on jo käytössä tai tulossa 
käyttöön Ranskassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa, 
Belgiassa, Puolassa ja Irlannissa.

Energiatehokkuusdirektiivin ehdotuksessa on koh-
ta (Artikla 6, kohta 9), joka mahdollistaa jäsenval-
tioille omien toimien käyttämisen velvoitejärjestel-
män sijaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi usean 
jäsenvaltion tapauksessa nykyisten, riittämättö-
mien järjestelmien jatkamista. Koska energiayhti-
öiden velvoitejärjestelmä on kustannustehokas ja 
esimerkiksi Tanskan tapauksessa erittäin toimi-
vaksi todettu tapa lisätä energiatehokkuutta, tu-
lisi kohta 6.9 mukaan poistaa varsinaisesta 
direktiivistä.

JULKISEN SEKTORIN TULISI TOIMIA ENERGIA-
TEHOKKUUDEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ

”Esimerkiksi julkisten hankintojen kaut-
ta voidaan edistää pilottihankkeita ja 

edistää ilmastotavoitteita myös energian 
käytössä ja tuotannossa.”

Direktiiviehdotus asettaa julkisen sektorin omis-
tamille rakennuksille 3 prosentin energiakorjaus-
velvoitteen. Direktiivin mukaan julkinen sektori 
toimii siis energiakorjausten edelläkävijänä. Ra-
kennussektori on merkittävin energiankuluttaja 
Suomessa: noin 36 % energiankulutuksesta tapah-
tuu rakennuksissa ja 4 % rakentamisen yhteydes-

sä. Rakennussektorilla on suuri potentiaali 
energiansäästöön. Olemassa olevan rakennus-
kannan korjaaminen on erityisen tärkeää, koska 
siitä noin 75 % on käytössä vielä vuonna 2050.8  
Suomen toisessa kansallisessa energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmassa energiakorjausten osuus 
energiansäästöstä on marginaalinen (noin 1 TWh 
vuonna 2020).

Suomessa on jo vahva korjausrakentamisen 
perinne, johon energiakorjaaminen voi-
daan yhdistää. Velvoite on Suomelle näin 
ollen myönteinen asia. Energiakorjausvelvoite 
työllistää huomattavan määrän ihmisiä, joilla tu-
lee olla energiakorjaamisen osaamista. Järjestöt 
näkevät, että Suomi voisi toimia energiakorjausra-
kentamisen edelläkävijäosaajana. Tämä vaatisi ra-
kentamisalan toimijoiden lisäkouluttamista ener-
giakorjaamiseen. Tätä osaamista on mahdollista 
viedä myös ulkomaille. 

Järjestöjen mukaan Suomen tulisi tukea energia-
korjausvelvoitetta ja vaatia direktiiviehdotuksen 
muokkausta niin, että energiakorjausten määri-
telmää tarkennettaisiin. Järjestöt ehdottavat, 
että määritelmä energiakorjaukselle olisi 
(1) rakennus remontoidaan vähintään pas-
siivienergiatalon tasolla, jos se on teknises-
ti mahdollista tai (2) rakennuksen energia-
tehokkuutta parannetaan 75 prosenttia.

Julkisen sektorin energiakorjausten kustannuksia 
laskettaessa on tärkeää erottaa muut korjauskus-

8  Suomen toinen kansallinen energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelma NEEAP-2, 2011. Energia-
palveludirektiivin (32/2006/EY) 14 artiklan mukainen 
raportointi Euroopan komissiolle.



tannukset energiatehokkuutta parantavista, direk-
tiivin aiheuttamista lisätoimenpiteistä. Muuten 
on vaarana, että kaikki julkisen sektorin korjaus-
toimenpiteiden kustannukset allokoidaan ener-
giatehokkuuteen ja energiatehokkuuskorjaukset 
vaikuttavat kustannustehottomilta johtuen lasken-
tatavan epäloogisuudesta.

KOKO RAKENNUSKANTA TULISI OTTAA 
MUKAAN ENERGIAKORJAUSVELVOITTEESEEN

”Energiatehokkuuden 
parantamisella vaikutetaan myös 

asumisen energian hintaan.”

Koska julkisen sektorin omistamat rakennukset 
kattavat alle 12 prosenttia EU:n rakennuskan-
nasta, jää valtaosa nykyisestä rakennuskannasta 
direktiiviehdotuksen ulkopuolelle. Rakennus-
kannan korjausvelvoite tulisi siis ulottaa 
koskemaan myös yksityisomistuksessa 
olevia asuinrakennuksia ja yritysten kiin-
teistöjä. 

Energiatehokkuustoimien rahoituksen riittämättö-
myys on suurimpia esteitä rakennuskannan ener-
giatehokkuuskorjauksille. Jokaiseen jäsenvalti-
oon tulisi perustaa energiakorjaustietoa ja 
rahoitusta jakava instanssi energiakorjauk-
sia edistä mään. Rahoitus tulisi useista eri läh-
teistä, kuten energiayhtiöiden velvoitejärjestel män 
kautta. Muita mahdollisia rahoituslähteitä ovat 

Euroopan investointipankki, energiatehokkuusra-
hastot ja päästökaupan huutokauppatulot. 

Asumisen energiatehokkuuden parantamisella on 
myös sosiaalisia vaikutuksia. Euroopassa on arvi-
olta 50-125 miljoonaa henkilöä, jotka elävät ener-
giaköyhyydessä. Heillä ei ole varaa lämmittää kote-
jaan riittävästi korkeiden energiahintojen vuoksi.9  
Asumisen energiatehokkuuden parantaminen 
vähentää lämmityksen tarvetta ja asumisen ener-
giakustannuksia. Energiatehokkuusremon toin teja 
suunniteltaessa tulee varmistaa, että pienituloi-
simmat ovat remontointirahoituksessa etusijalla.

Direktiiviehdotuksessa on myös kuluttajien käyt-
tötottumuksiin liittyviä toimenpiteitä, mutta 
nämä jäävät järjestöjen näkökulmasta vähäisik-
si. Järjestöt tukevat direktiiviehdotuksen asetta-
mia vaatimuksia sähkön, kaasun, kaukolämmön 
ja –jäähdytyksen yksilöllisistä mittareista. Direk-
tiiviehdotuksen mukaan kuluttajien tulee saada 
tietoa päivä-, viikko- kuukausi- ja vuositasolla. 
Kun rakennuskantaa energiakorjataan, nousee 
elektroniikan kulutustottumusten merkitys koko-
naisenergiankulutuksessa. Järjestöjen mukaan 
kuluttajien tulisi saada tietoa sähkön kulu-
tuksestaan reaaliaikaisesti huoneistokoh-
taisilla mittareilla. Tämä on nykyteknologialla 
helposti toteutettavissa.

9  ADEME/IEE, 2009.Tackling Fuel Poverty in 
Europe, European Fuel Poverty and Energy 
Efficiency Project.



UUSIUTUVAN ENERGIAN ETUSIJA ENERGIAN-
TUOTANNOSSA ON VARMISTETTAVA

”Kaukolämpöverkon ulkopuolella hyö-
dynnetään lisääntyvästi pienimuotoisia 

talo- tai kiinteistökohtaisia maalämpöön 
ja uusiutuviin energiaraaka-aineisiin 

pohjautuvia ratkaisuja.”

Direktiiviehdotuksessa suositellaan sähkön ja läm-
mön yhteistuotannon (CHP) edistämistä. Ympä-
ristöjärjestöjen mukaan CHP:n edistäminen on 
kannattavaa alueilla, jossa polttoaineena voidaan 
käyttää kestävästi tuotettua biomassaa. Fossii-
lisilla polttoaineilla tuotetun CHP:n edis-
täminen ja esimerkiksi investoinnit uusiin 
kivihiilivoimalaitoksiin eivät ole kannat-
tavia ilmastotavoitteiden vuoksi. Suomessa 
monilla alueilla olisi kustannustehokkaampaa, ja 
ympäristön kannalta kestävämpää, siirtyä talo- tai 
kiinteistökohtaisiin lämmitysratkaisuihin, kuten 
maalämpöön. Ympäristöjärjestöt esittävät, että 
direktiiviehdotusta muutettaisiin niin, että 
siinä edistetään uusiutuvalla energialla 
tuotettuja lämmitysratkaisuja ja esitetään 
suunnitelmat niiden suhteen. Tämä koskee 
siis uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä 
ja talo- ja kiinteistökohtaisia lämmitysratkaisuja.

Yhtenä keinona direktiiviehdotuksessa esitetään 
CHP-sähkölle etusijaa sähkömarkkinoilla. Tämä 
etusija on tällä hetkellä uusiutuvalla energialla. Jos 
kaikki (myös fossiilisilla polttoaineilla tuotettu) 
CHP-sähkö saisi etusijan sähköverkkoon pääsyssä, 
voisi tämä sekä sekoittaa sähkömarkkinoiden toi-
minnan että vaarantaa uusiutuvalla energialla tuote-
tun sähkön edistämistä. Jotta uusiutuvan ener-
gian kehitys ei vaarantuisi, ei CHP-sähkölle 
tulisi antaa etusijaa sähkömarkkinoilla.
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