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Sähkön vihreiden alkuperätakuiden (GO) hinnat ovat nousseet syksyllä energian hinnan noustessa. Viime aikoina 
markkinoilla on kiinnitetty huomiota erityisesti Norjan hallituksen suunnitelmiin poistua GO-markkinoilta.

Euroopan sähkömarkkin-
oilla on ollut erittäin dra-
maattinen syksy. Erityis-
esti kaasumarkkinoilla on 

ollut hyvin levotonta, ja samaan aikaan 
Pohjoismaiden hydrotaseen alijäämä 
nousi lokakuussa ennätyksellisen 
suureksi. Nämä vaihtelut ovat vaikut-
taneet suuresti myös eurooppalaisiin 
GO-markkinoihin. Hintataso on kaiken 
kaikkiaan nyt huomattavasti kesäistä 
korkeampi, ja sekä vuosien 2021 että 
2022 vesivoiman alkuperätakuiden 
hinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet 
elokuun jälkeen. 

Hydrotaseen alijäämä oli jo kasva-
nut kesän aikana, ja myös alkusyksyn 
ollessa kuiva tase laski suurimpaan 
alijäämäänsä yli 20 vuoteen. Koska 
suuri alijäämä osui samaan aikaan raa-

ka-ainemarkkinoiden epävarmuuden 
ja uusien pohjoismaisten siirtokaape-
leiden käyttöönoton kanssa, hinnat 
GO-markkinoilla nousivat voimakkaas-
ti. Korkea hintataso on pysynyt muut-
tumattomana koko syksyn jälkipuolis-
kon ajan, vaikka hydrotaseen alijäämä 
on jälleen pienentynyt.

Kysyntä kasvaa
Myös tuuli- ja aurinkoenergian alk-
uperätakuut ovat nousseet, mutta 
vesivoiman alkuperätakuiden hinnan 
nousu on ollut niin suuri, että tuuli- ja 
vesivoiman alkuperätakuiden välinen 
perinteinen hintaero on lähes olema-
ton, ja näiden kahden energialähteen 
alkuperätakuut ovat nyt lähes samalla 
hintatasolla.

Kysyntä markkinoilla on vaihdellut 

viime kuukausien aikana, mutta viime 
viikkojen aikana ostohalukkuus on 
kasvanut yllättävästi. Tämä voi liittyä 
huhuihin, jotka koskevat Norjan mah-
dollista poistumista GO-markkinoilta. 
Huhu on kiertänyt markkinoilla jo pit-
kään, ja viime aikoina spekulaatiot 
ovat lisääntyneet.

Lokakuussa Norjan keskustavase-
mmistolainen hallitus ilmoitti halu-
avansa vetää maan pois eurooppa-
laisilta GO-markkinoilta. Tämän syy 
on, että hallituksen mukaan markki-
noiden nykyinen järjestelmä aiheut-
taa lisäkustannuksia ja haittaa maan 
teollisuuden kilpailukykyä, sillä teolli-
suuden on ostettava vihreän energian 
alkuperätakuita, vaikka maan ener-
giapaletti on jo 100-prosenttisesti 
vihreä. 



COP26 antaa lisävauhtia

Marraskuussa päättynyt COP26-huippu-
kokous Skotlannissa on myös merkittävä 
päästöoikeusmarkkinoihin vaikuttava tekijä. 

Vaikka sopimukset ja COP-huippukokoukset voi-
vat vaikuttaa abstrakteilta ja epäkonkreettisilta, 
kokouksen päättyessä välittyi tunnelma yhteis-
estä taistelusta ilmaston lämpenemistä vastaan. 
Uudet ilmastoaloitteet Euroopassa merkitsevät 
todennäköisesti sitä, että kysyntä GO-markkinoilla 
kasvaa lähivuosina.

SEURAAVAT KUUKAUDET
Tämä todennäköisesti aiheuttaa suuria 
vaihteluja GO-markkinoilla, sillä odotamme 
myös sähkömarkkinoiden epävakaan tilanteen 
jatkuvan. Samalla seuraamme tilannetta 
Norjassa ja selvitämme, onnistuuko maan 
hallitus poistamaan maan GO-markkinoilta, ja 
analysoimme sen vaikutuksia sekä hintoihin että 
markkinoiden yleiseen rakenteeseen.  
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Mullistava uutuus markkinoilla
Norjan mahdollinen poistuminen GO-markkinoilta olisi 
valtava mullistus koko järjestelmälle, sillä valtavien ve-
sivoimaresurssiensa ja vuotuisen 140 TWh:n vesivoiman 
tuotannon ansiosta Norja on ylivoimaisesti suurin 
alkuperätakuiden myyjä. Norjalaisten energian alku-
perätakuiden myynnin loppuminen muualla Euroopassa 
olisi kuitenkin suuri takaisku EU:n tulevaisuutta koskeville 
ympäristötavoitteille. 

Jos Norja päättää lähteä GO-markkinoilta, markkinoiden 
tarjonta laskee edellä kuvatulla tavalla valtavasti, ja se 
saattaa selittää syksyn jälkipuoliskolla havaitun kysyn-
nän kasvun. Norjan hallitus ei ole vielä kertonut, miten ja 
milloin maa aikoo poistua markkinoilta, ja koska hallituk-
sella ei ole enemmistöä maan parlamentissa, suunnitel-
man toteuttaminen edellyttää muiden puolueiden tukea. 
Norjalainen vesivoimajätti Statkraft haluaa pitää Norjan 
osana markkinoita ja vastustaa ehdotusta. 
  


