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1.

Johdanto

Tässä julkaisussa on joukko Smart Energy Transition (SET) -hankkeen luetuimpia tai muuten
keskeisiksi arvioituja blogitekstejä vuosilta 2015 - 2019. Tämän lisäksi hankkeen tutkijat ovat
kirjoittaneet monia blogeja Tekniikka ja Talous -lehden teknologiamurrossarjassa. Hankkeen
aikana energiamurros muuttui vähitellen vahvistuvasta muutossignaalista osaksi jokapäiväistä
yhteiskunnallista keskustelua. Blogit, jotka kaikki ovat aikansa lapsia, julkaistaan tässä
sellaisenaan, mutta niiden lopuksi on lyhyt kommentti, joka kuvaa missä tilanteessa blogi on
syntynyt tai miten tilanne on muuttunut.

Voittajilla ja häviäjillä on tunteet – eletäänpä ihmisiksi
energiamurroksessakin
Armi Temmes
4.3.2019
Kaikki puhuvat nykyään energiamurroksesta. Murroksessa kaikki menee uusiksi ja enää ei
toimi se, miten aiemmin on tehty. Murroksessa on voittajia ja häviäjiä. Sekä voittajat että häviäjät
ovat ihmisiä, joilla on tunteet.

Uudet ratkaisut ovat pitkään alakynnessä
Systeemisten muutosten teoria puhuu hallitsevasta toimintamallista, joka murroksessa
joutuu muuttumaan. Muutosta edistää laajemman toimintaympäristön muutos – maailman
muuttuminen ympäriltämme esimerkiksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Toisaalta muutosta edistävät
uudet kehittyvät innovaatiopolut – erilaiset teknologiat, ratkaisut ja liiketoimintamallit. Aluksi ne
eivät kykene kilpailemaan hallitsevan toimintamallin kanssa, mutta saavat vähitellen lisää voimaa.
Murrokset ovat vaikeita. Ihmiset uusien innovaatiopolkujen takana joutuvat usein aluksi
taistelemaan elintilasta lähes Don Quijoten tapaan kuin tuulimyllyjä vastaan. Hallitseva
toimintamalli saattaa olla heille kuin ylivoimainen vihollinen. Hallitsevan toimintamallin osina niin
käyttäjät, teollisuus, poliittiset normit, tiede, palvelut ja teknologia kuin toimintakulttuuri
vastustavat muutosta.

Vanhan mollaaminen on urheilulaji
Murroksen edetessä hallitsevan toimintamallin osana toimivat ihmiset joutuvat
kohtaamaan todellisuuden, jossa he näyttävät olevan vanhentuneita pahiksia, jotka vastustavat
uutta hyvää kehitystä. Kukapa meistä nauttisi siitä, että tuntee olevansa putoamassa kelkasta tai
syytettynä suoranaisesta pahansuopuudesta kaikkea uutta hyvää kohtaan? Näihin liittyviä
voimakkaitakin tunteita olen nähnyt keskustellessani energiamurroksesta – ne ilmenevät
esimerkiksi tällaisina lausahduksina: ”He kiusaavat, he eivät ymmärrä…”. Niille olisi helppo
hymähdellä, mutta olisiko muitakin vaihtoehtoja?
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Muutosjohtamisessa opetetaan usein, että muutos alkaa siitä, että kaikki vanha romutetaan. Se
on mielestäni ihan hullu oppi, mutta se on edelleen ahkerassa käytössä. Sähköautojen
kannattajat kutsuvat Facebook-ryhmässään polttomoottoriautoja dinosauruksiksi ja Helsinkiin ei
kuulemma kehtaa tuoda enää vieraitakaan hiilikasojen takia.

Uudenkin mollaaminen on urheilulaji
Hallitsevan toimintamallin toimijat eivät säästele sanojaan kuvatessaan uusiutuvan energian
puolestapuhujia hörhöiksi, tukien varassa eläjiksi ja henkilöiksi, jotka eivät ymmärrä
termodynamiikasta eivätkä energialiiketoiminnasta mitään.

Eletäänpä ihmisiksi murroksessakin!
Mollausurheilun sijasta olennaista olisi ymmärtää, että hallitseva toimintamalli on hallitseva
siksi, että se on aikojen kuluessa kehittynyt erittäin hyväksi ja toimivaksi. Sen kehittäjät ovat
alansa osaavia ihmisiä. Tämä perusosaaminen ei katoa mihinkään, vaikka maailma muuttuu
ympäriltä. Lämmöntuotannon keskittäminen poisti huonot paikalliset lämmityskattilat, yhdistetty
lämmön ja sähkön tuotanto toi ylivertaista tehokkuutta, ja polttomoottoriautot mullistivat
liikkumisen. Ilmastonmuutoksen torjunta tuo kuitenkin aivan uudenlaisia vaatimuksia
energiajärjestelmälle.
Vastaavasti uuden kehittäjät ja puolestapuhujat ovat myös osaavia ja haluavat tosissaan kehittää
toimivia uusia ratkaisuja tilanteessa, jossa monet perusolettamukset muuttuvat. Katsoessamme
tarkemmin huomaamme, että tuulivoiman tuki ei pilannutkaan energiamarkkinoita,
varastointitarvetta ei laskelmissa unohdettukaan eikä ehdotuksissa oletettukaan kaikkien
kuluttajien luopuvan mukavuuksistaan.

”Tämä blogi syntyi perustuen omiin havaintoihin tällaisista tunnereaktioista. Kuulimme
niitä niin omista tuloksistamme käydyissä keskusteluissa kuin tutkimushaastatteluissa.
Eräistä sosiaalisen median kommenteista tähän blogiin voi päätellä, että ilmiö on varsin
yleinen.”
-

Armi Temmes

Tarvitaanko myös kulttuurinen murros?
Antti Majava
8.12.2017
Kahdeksan pysäkin verran uutta metrorataa tai yhden uuden ydinvoimalan rakentaminen ottaa
reilusti toistakymmentä vuotta rakentamispäätöksestä. Taustakeskustelut ja poliittiset väännöt
huomioiden projektien ajanlasku voidaan aloittaa jo 1990-luvun lopulta. Olkiluodon kohdalla
Suomi pidättää edelleenkin henkeään, saammekohan urakkaa koskaan valmiiksi?
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Isojen infrahankkeiden toteuttamiseksi tarvitaan korkeatasoista teknologiaa, vahvoja instituutioita,
lujaa tahtoa, laajapohjaista yhteiskunnallista keskustelua ja lopulta kansalaisten hyväksyntä.
Prosessit ovat hitaita, takaiskuiltakaan ei voi välttyä.
Arvovaltaisimpien tutkijaryhmien ilmastotiekartoissa kaikkien maiden energia- ja suurelta osin
muukin infra on rakennettava uusiksi seuraavien 20-30 vuoden aikana. Tämä vastaa tavallisesti
yksittäisen isomman hankkeen aikataulua. Nyt pitäisi kuitenkin tuottaa teollista vallankumousta
vastaava murros.
Luonnontieteilijöiden kuvaukset ympäristöuhkien koosta, laadusta ja etenemisnopeudesta ovat
kuin toiselta planeetalta vallitsevan yhteiskunnallisen todellisuuden kanssa. Vaikutusarvioiden
mukaan hallituksen Energia- ja Ilmastostrategia ei pienennä Suomen ilmastopäästöjä lainkaan
ainakaan vuoteen 2030 mennessä.
Murrosareenallakin sain kuulla useasti, että luonnontieteilijöiden olisi ymmärrettävä paremmin
yhteiskunnallisia ja erityisesti taloudellisia realiteetteja ja muotoiltava muutosehdotuksensa niiden
pohjalta.
Tilanne on kuitenkin paljon suoraviivaisempi. Tieteellisen konsensuksen mukaan ympäristökriisit
uhkaavat muutaman vuosikymmenen sisällä yhteiskuntamme perustoimintoja ja kansalaisten
perusturvaa. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset ”realiteetit”, jotka estävät tutkijoiden vaatiman
nopean muutoksen kuuluvat romukoppaan.
Arkkipiispa Kari Mäkinen nimesi Ylen haastattelussa ympäristötutkijat ”Vanhan testamentin
profeetoiksi”, joiden viestiin tulisi suhtautua äärimmäisellä vakavuudella. Vähättelyn ja
profetoinnin ristiaallokossa tutkijat kaipaavat myös ihan tavallisia työpäiviä ja asiallista
keskustelua tutkimustuloksistaan ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Puheet ja teot
Energiamurrosareena on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan. Monialainen foorumi pystyy
hahmottamaan haasteen ja polkuja sen ratkaisemiseksi. Areenan viestit ovat tärkeitä ja
valmistavat yhteiskuntaa tulevaan. Ongelmana on vain se, että elämme jo tulevassa.
Energiamurrosta pitäisi vihdoin toteuttaa, eikä vain suunnitella.
Areenan vetäjät ja osallistujat edustavat aidosti energiamurroksen eri osa-alueiden huippua.
Toivon, että meille kaikille suodaan laajat valtuudet tarvittavan murroksen läpiviemiseksi. Samalla
keskusteluun murroksesta ja sen luonteesta on osallistettava energia-ammattilaisten lisäksi
laajasti muitakin yhteiskunnan toimijoita.
Myös eduskunnassa on herättävä turvaamaan kaikkien kansalaisten yhteistä etua. Kyseessä ei
ole pelkkä energiamurros, vaan laaja yhteiskunnallinen ja kulttuurinen siirtymä, jossa ei ole varaa
epäonnistua.
Olen optimisti. Uskon pahimman katastrofin olevan vieläkin vältettävissä, mutta vain jos
pessimistien kuhnailu ja murroksen tietoinen hidastaminen loppuvat välittömästi.
Luontojärjestelmän reunaehdot eivät jousta. Mitä pidempään ratkaisuja viivytetään, sitä rajumpi
on pudotus.

3

Kuten kirjoitussävystäni voi päätellä, en juuri perusta markkinointi- ja myyntipuheista. Ilmaisuni
perustuvat keskusteluihin, joita käyn työssäni päivittäin pitkän linjan journalistien ja
kriisiviestijöiden kanssa. Vakavissa tilanteissa ei kaivata positiivisuushöpinää, vaan tosiasioita ja
vastuullisia määrätietoisia tekoja. Nyt on vakava tilanne.
Keskustelukulttuurimme, viestintämme ja tekojemme on muututtava sen mukaiseksi.
Isoja haasteita ja ongelmiakin on luvassa. Kaikki eivät murroksessa voi voittaa. Oikeilla
toimenpiteillä saamme kuitenkin pidettyä yhteiskuntamme ihan kohtuudella kasassa. Tämä tosin
vaatii meiltä nykyistä enemmän suoria panoksia yhteiseen hyvinvointiin. Pelkkä talouskasvun
tavoittelu, minkä tahansa tuotannon lisääminen tai keinolla millä hyvänsä rikastuminen eivät luo
pohjaa tulevaisuudelle.
Mihin energiaa tarvitaan?
Leslie Whiten vaikutusvaltaisen mallin (Energy and the Evolution of Culture, 1943) mukaan
yhteiskunnan käytettävissä olevan energian määrä määrittää sen sosiaalisen ja sivistyksellisen
tason. Kulttuurisen energiatransition ydin on tämän pinttyneen ja paikkaansa pitämättömän
ajattelutavan syrjäyttäminen. Me voimme elää terveempää, merkityksellisempää sekä
sivistyksellisesti ja sosiaalisesti rikkaampaa elämää nykyistä paljon pienemmällä energian ja
materiaalien kulutuksella.
Toinen saman suuntainen huomio on, että suurin osa nykyisestä energian käytöstä palvelee
kulttuurisia ja sosiaalisia tarpeita. (Shove, E., Walker, G., 2014.). Niinpä kysymys energian
käytöstä ja siten myös tuotannosta ei ole ensisijaisesti tekninen, vaan yhteiskunnallinen,
kulttuurinen ja jopa taiteellinen. Tämä ei välttämättä tee energiamurrosta yhtään helpommaksi.
Mutta energian ja teknologian kulttuurisen ja sosiaalisen luonteen hahmottaminen auttaa
energiamurroshaasteen fokusoinnissa ja jatkotutkimuksen suuntaamisessa.
On aiheellista kysyä, onko meidän aivan pakko pyrkiä tyydyttämään kaikin mahdollisin ja
mahdottomin keinoin, jopa yhteiskuntamme perusturvallisuuden vaarantumisen uhalla,
kulttuurisesti rakentuneita energian ja materiaalien käytön mieltymyksiämme? Vai voisiko
sittenkin olla perusteltua tarkastella myös sitä, kuinka muuttuvia kulttuuriset ja sosiaaliset arvot
luonteeltaan ovat?
Vuosi 2020 on monissa raporteissa ehdoton takaraja, johon mennessä ilmastopäästöjen on
lähdettävä jyrkkään ja pysyvään laskuun. Meillä on todella kova kiire ja kaikki hyvät keinot
tarvitaan. Panostus kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen aktiiviseen tuottamiseen voi yllättäen
olla suorin reitti yhteiskuntien kestävyystransition toteuttamiseen.
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”Ympäristön kantokyvyn kanssa ei ole leikkimistä. Blogi tuo ansiokkaasti esiin jatkuvasti
kasvavan kuilun, joka vallitsee ilmastotutkijoiden mallien vaatimien päästövähennysten ja
toteutuneiden yhteiskunnallisten toimien välillä. Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä
kietoutuvat toisiinsa kolme sosioteknisen muutoksen ydinongelmaa. Yhtäältä laajojen
muutosten tarvitsema aikajänne on pitkä: toimiin pitää ryhtyä paljon ennen kuin hätä on
käsillä, josta syystä toimien motivoinnissa ei voi viitata suoraan ulkoiseen todellisuuteen
vaan mallinnuksiin ja argumentteihin. Toisaalta uusien teknologioiden leviäminen ja
kehittyminen kustannustehokkaiksi kestää pitkään, mikä tapaa johtaa niiden potentiaalin
(ja nykytilassa niiden muutosvoiman) aliarvioimiseen kehityskaaren alkupuolen ajan.
Kolmanneksi teknologisen kehityksen pitkän aikavälin ennustaminen tiedetään vaikeaksi
johtuen uusista teknisistä ja taloudellisista mahdollisuuksista ja yllättävistä
kehityskuluista.
Suomikin on ollut hukkumassa hevosenlantaan, Helsingin keskustan läpi on ollut
välttämätöntä vetää moottoritiet ja vaikkapa hiilen korvaaminen kaukolämmössä oli vielä
aivan hiljattain olevinaan taloudellinen tai jopa tekninen mahdottomuus.
Energiamurroksen haarukointi ja aikaansaanti vaatiikin uudenlaista orientaatiota, jossa
on yhtäältä melko deterministisesti lähdettävä fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta ja
sen mahdollistavan uusiutuvan energian suotuisan kustannuskehityksen toteutumisesta.
Toisaalta on oltava inhorealisti sen suhteen miten paljon muutostyötä tarvitaan, jotta
fossiilienergian
pohjalta
toimiva
yhteiskunta
tapoineen,
säännöksinen,
yhduskuntarakenteineen ja verokantoineen muuttuu riittävästi ja riittävän ripeästi. Tässä
tarvitaan avuksi murrosareenan kaltaisia monialaista asiantuntijuutta kokoavia
toimintatapoja, joilla tarvittavia toimia saadaan jäsennettyä ja motivoitua. Toimien
suunnittelussa ja toteutuksen aikana paljastuu lähes poikkeuksetta myös uusia
mahdollisuuksia, joihin toimijat ja yhteiskunta laajemminkin voi tarttua.
Blogi nostaa esiin kysymyksen myös siitä riittääkö vain irtikytkentä hiilestä vai vaatiiko
kestävä elämä 9-10 miljardin ihmisen maapallolla laajemman kulttuurisen ja kulutuksen
muutoksen. Tämän suhteen lienee varmaa vain se, että kulttuurinen muutos tapahtuu aina
vähittäisesti ja sikäli kun eletään säännellyssä markkinataloudessa kokonaiset populaatiot
kuluttavat kestävästi vasta kun kestämättömät valinnat on verotettu sikäli kalliiksi etteivät
ne ainakaan ole päivittäistä rutiinia.”
-

Sampsa Hyysalo
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2.

Sähköntuotanto ja sähkömarkkinat

SET-hankkeen alkaessa eri tutkimushankkeissa oli jo luonnosteltu järjestelmätason skenaarioita
täysin hiilivapaasta energiajärjestelmästä (esimerkiksi http://www.neocarbonenergy.fi/). SEThankkeen lähtökohtana oli, miten polku nykyisestä energiajärjestelmästä tulevaisuuden
hiilivapaaseen energiantuotantoon on mahdollista toteuttaa ja miten regulaatiota tulisi muuttaa,
jotta uusiutuvaa energiaa ja niitä tukevia teknologioita olisi mahdollista ja houkuttelevaa ottaa
laajamittaisesti käyttöön myös Suomessa. Hankkeen alkuaikoina julkisessa keskustelussa käytiin
mittelöä muun muassa siitä, miten ja kuinka paljon tuulivoimaa tulisi Suomessa tukea. Vastakkain
olivat näkemykset, joiden mukaan yhtäältä tuulivoiman laajamittainen markkinoille tulo ei ole
mahdollista ilman tukea, mutta toisaalta tukipolitiikka sekoittaa sähkömarkkinoiden
markkinaehtoisen toiminnan.
Sittemmin tämä keskustelu on tuulivoiman osalta hiljentynyt, kun Suomen uusiutuvan energian
ainoassa järjestetyssä tarjouskilpailussa tukisummat jäivät erittäin maltillisiksi ja kun tuulivoimaa
on alkanut tulla markkinoille täysin ilman tukea. Avoimia kysymyksiä on silti edelleen runsaasti.
Miten sähkömarkkinat muuttuvat ja miten esimerkiksi energiaverotuksella voidaan vaikuttaa
kuluttajien käyttäytymiseen? Miten mahdollistetaan sähkömarkkinoilla kulutuksen joustot tai
energiamarkkinoiden integroituminen (power to X), joita tarvitaan, kun säästä riippuvaa tuotantoa
tulee yhä enemmän markkinoille? Miten turvataan sähköjärjestelmän tehotasapaino tai
toimitusvarmuus muuttuvilla markkinoilla? Millä vauhdilla uusien energiateknologioiden, kuten
aurinkovoiman tai sähkön varastointiteknologioiden kustannukset alenevat tulevaisuudessa?
Jotta näihin kysymyksiin voidaan vastata, on kuitenkin ensin hahmotettava, miten esimerkiksi
sähkömarkkinat toimivat.

Aurinkosähkön kehitys on nopeaa – skenaariot eivät pysy
perässä
Jero Ahola
7.6.2016
Käynnissä on uusien teknologioiden aiheuttama energiamurros. Nopeassa
markkinamuutoksessa päätöksenteon pohjaksi tarvittaisiin ajantasaista tutkimustietoa ja ketterää
ennakointia.
Nykyisin monet energiaraportit ja -skeenariot ovat jo kuitenkin tuoreeltaan vanhentuneita, kuten
uusi IEA:n Nordic Energy Technology Perspectives 2016 -raportti .1 Alla ongelmia
havainnollistetaan aurinkosähkön osalta vertailemalla raportin oletuksia toteutuneeseen
markkinakehitykseen.

1

IEA:n raportti Nordic Energy Technology Perspectives 2016 (NETP2016) on laadittu Nordic Energy Research:n
tukemassa yhteispohjoismaisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut luoda tulevaisuusskenaarioita
energiajärjestelmälle Pohjoismaissa. Tarkastelu ulottuu vuoteen 2050. Raportin CNS (Carbon Neutral Scenario) –
skenaariossa saavutetaan energiasektorilla 85% päästövähennys vuonna 2050 verrattuna referenssivuoteen
1990. NETP2016-raportissa CNS-skenaarion laskennassa käytetyt kustannukset on esitetty liitteessä A.5. (s. 231)
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Taulukko 1. Vertailu: Aurinkosähkö IEA:n raportissa ja ajankohtaisissa markkinatutkimuksissa

Nordic Energy Technology Perspectives –
raportin CNS-skenaarion oletukset

Tietoa aurinkosähkön
markkinatutkimuksista

Katoille sijoitettavien aurinkovoimaloiden
keskimääräinen kustannusarvio on raportissa
noin 1800 €/kWp vuodelle 2015.Vuodelle 2050
ennustettu kustannus on jopa kaksinkertainen
muihin hinta-arvioihin verrattuna (ks.kuva 1).

Suomessa vuonna 2015 aurinkovoimaloiden
yksikkökustannukset olivat (avaimet käteen
toimitus, alv 0%):
·
1600 €/kWp, < 10 kWp
·
1280 €/kWp, 10-250 kWp ja
·
1200 €/kWp, > 250 kWp.

Pohjoismaissa arvioidaan olevan 4 GWp
taloudellista aurinkosähköpotentiaalia vuonna
2050. Sillä tuotetaan alle 4 terawattituntia
sähköenergiaa, joka on alle 1% koko
pohjoismaisesta sähkön tuotannosta. Keskeiset
perusteet aurinkosähkön pienelle osuudelle
ovat korkea kustannustaso ja kattopinta-alan
rajallisuus.

Pohjoismaissa oli vuoden 2015 lopussa
asennettuna yhteensä 0,95 GW kapasiteettia,
joka on rakennettu lähes kokonaan
muutamassa vuodessa 2012-2015.
Tanskassa aurinkosähkön osuus on jo noin
1.7 (ks. kuva 2).2
Aurinkosähkökapasiteetin toteutunut
kasvuvauhti on ollut vuosina 2012-2015 yli
kolminkertainen verrattuna Nordic Energy
Technology Perspectives –raportin
ennustamaan kasvuvauhtiin.
Voiko vauhti hidastua, kun tulevaisuudessa
aurinkosähköjärjestelmien ja
energiavarastojen hinnat edelleen laskevat,
liikenne sähköistyy, paine vähentää
fossiilisten polttoaineiden käyttöä kasvaa,
ihmisten tietämys aurinkosähköstä lisääntyy,
erilaiset yhteisöt asettavat
aurinkosähkötavoitteita, rakennusten
aurinkosähkön lisäämiseen ohjaava
regulaatio, saatavilla edullisia
rahoitusinstrumentteja jne.?

Pohjoismaissa aurinkosähkön tekniseksi
maksimiksi arvioidaan noin 6% vuodessa,
koska käytettävissä olevan koko kattopinta-

Maavoimaloita toteutetaan jo parhaillaan
Tanskaan, Ruotsiin ja Suomeen. Tanskassa
rakennettiin 131 MWp uutta
maavoimalakapasiteettia vuonna 2015.

2

IEA:n projekti Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) kerää jäsenmaistaan vuosittain tilastoja
aurinkosähkön kehityksestä. Raportin mukaan vuoden 2015 lopussa Pohjoismaissa oli asennettuna yhteensä
954 MW jakautuen seuraavasti: Tanska 789 MW, Ruotsi 130 MW, Suomi 20 MW ja Norja 15 MW. Pohjoismainen
kapasiteetti on rakennettu lähes kokonaan vuosina 2012-2015. Se koostuu pääosin sähköverkkoon kytketyistä
aurinkovoimaloista. Pienet off-grid-järjestelmät ovat alle kymmenys kokonaisuudesta. Globaalisti aurinkosähköllä
tuotettiin vuonna 2014 prosentti kaikesta kulutetusta sähköenergiasta ja Tanskassa osuus oli jo noin 1.7 % (ks.
kuva alla).
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alan teknisen tuotantopotentiaalin arvioidaan
olevan 32 terawattitituntia vuodessa.
Maavoimaloita ei ole sisällytetty skenaarioon,
vaikka ne ovat raportin mukaan
kustannustehokkainta uutta sähköenergian
tuotantokapasiteettia yhdessä maatuulivoiman
ja vesivoiman kanssa viimeistään vuonna 2050
ja mahdollisesti jo 2030.

Varbergs Energi rakentaa parhaillaan
Ruotsiin noin 3 MWp maavoimalaa. Keravan
Energialla on 245 kWp maavoimala ja
Suomen Voima Oy:n maavoimala (750 kWp)
otetaan käyttöön Haminassa kesäkuussa
2016.
Aurinkovoimaloiden sijoittaminen ei rajoitu
pelkästään kiinteistöjen katoille, joten 6 %:n
osuus aurinkoenergialle pohjoismaisessa
energiajärjestelmässä ei kuvaa todellista
teknistä potentiaalia.

Kustannuslaskelmissa on oletuksena 8 %:n
korkovaatimus kiinteistöjen
aurinkosähköinvestoinneille.
Aurinkosähköinvestoinnilta vaadittavaan
korkotasoon vaikuttavia tekijöitä ovat
ulkopuolisen rahoituksen määrä ja kustannus
sekä oman pääoman tuottovaatimus.

Toteutettujen investointien tuottovaatimukset
vaihtelevat yleensä 2-8% välillä. Esimerkiksi
kotitalouksille usein riittää, että
aurinkosähköinvestointi tuottaa paremmin
kuin pankkitili. Kuluttajien aurinkovoimaloiden
rahoittamiseen voi ainakin Suomessa käyttää
halpaa asuntolainaa. Myös kunnat voivat
saavat verotusoikeuden takia hyvin edullista
lainaa markkinoilta.
Investointien laskentakorolla on erittäin suuri
vaikutus aurinkosähkön
tuotantokustannukseen ja kannattavuuteen
(ks. kuva 3).3

Nordic Energy Technology Perspectives 2016 ottaa voimakkaasti kantaa aurinkosähkön
merkitykseen pohjoismaisessa energiajärjestelmässä. On harmillista, jos raportin painoarvo on
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa suuri. Olisi tärkeää, että päätöksiä tehtäisiin ajantasaisen
tiedon pohjalta.

3

Laskelmassa käytetyt investointikustannukset ovat: NETP2016: 2015 1800 €/kWp, 2030 1323 €/kWp, 2050
1053 €/kWp ja reference: 2015 1507 €/kWp, 2030 852 €/kWp, 2050 607 €/kWp. Laskelmassa on käytetty
mahdollisimman lähelle samoja laskentaparametreja kuin NETP2016-raportin taulukossa A.5. Vertailu on tehty
käyttämällä neljää eri korkotasoa pääomalle (0%, 2%, 5% ja 8%). Aurinkosähkön tuotantokustannukseen
vaikuttavat säteilyolosuhde, investointikustannus, pääoman korkovaatimus, elinikä ja huoltokustannus.
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Kuva 1. Arvioita katolle sijoitettujen aurinkosähkövoimaloiden keskimääräisestä hintakehityksestä
vuodesta 2013 vuoteen 2050. Vuodelle 2050 NETP2016:n ennustama keskimääräinen yksikkökustannus
on jopa kaksinkertainen alla esitettyjen lähteiden hinta-arvioihin verrattuna.

Kuva 2. Aurinkosähkön osuus sähkön kokonaiskulutuksesta vuonna 2014 (Ahm 2016).
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Kuva 3. Arvioita keskimääräisen katolle sijoitettavan aurinkosähkövoimalan energian
tuotantokustannuksista eri pääoman korkotasoilla (WACC = Weighted Average Cost of Capital) vuosille
2015, 2030 ja 2050. Tarkoituksena on vertailla NETP2016-raportin olettamuksia ja vaihtoehtoisten
investointikustannusarvioiden keskiarvoa. Investointikustannuksen ja koron vaikutus on merkittävä
aurinkoenergian tuotantokustannukseen. Jos esimerkiksi aurinkosähköinvestointi olisi taloudellisesti
kannattava 5% pääoman korkovaatimuksella ja se rahoitetaan 80 prosenttisesti 1% koron lainalla,
päästään noin 20% oman pääoman tuottoon.

”Kritiikkini NETP2019-raportin pessimistisistä olettamuksista aurinkosähkön osalta
Pojoismaissa osui oikeaan. Vuodesta 2016 vuoden 2019 loppuun aurinkosähkökapasiteetti
on yli tuplaantunut vajaasta gigawatista yli kahteen gigawattiin. Myös megawattiluokan
maavoimaloita rakennetaan. Niitä on jo Suomessakin. Aurinkosähköstä on tullut
Pohjoismaissa uusissa investoinneissa tuulisähkön jälkeen toiseksi edullisin
sähköntuotantomuoto. Tämä johtuu erityisesti voimaloiden komponenttien hintojen
laskusta ja saatavilla olevasta edullisesta rahoituksesta.”
-

Jero Ahola
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Miten sähkömarkkinat toimivat?
Kimmo Ollikka
12.5.2017
Meneillään oleva energiamurros on nostanut sähkömarkkinat energia- ja ilmastokeskustelujen
keskiöön. Monesti sähkömarkkinasta puhutaan yksikössä, mutta todellisuudessa sähkömarkkinat
koostuvat useista erilaisista, toisiinsa kytkeytyvistä markkinoista. Käyn läpi sähkömarkkinoiden
keskeiset termit ja toiminnan perusteet, jotta markkinakeskustelun seuraaminen ja siihen
osallistuminen helpottuisi muillekin kuin alan syväasiantuntijoille.

Sähkön tukkumarkkinat
Pohjoismaiset sähkömarkkinat koostuvat useasta toisiinsa kytköksissä olevasta
markkinasta, joilla kaikilla on oma merkityksensä. Yksityiset sähkön pienkuluttajat ostavat
sähköä vähittäismarkkinoilta sähkön myyjiltä ja välittäjiltä. Sähkön tukkumarkkinoilla puolestaan
käyvät kauppaa sähkön tuottajat ja sähkön suuret kuluttaja- ja välittäjäyhtiöt.
Pohjoismaissa on yhteiset sähkön tukkumarkkinat, jossa kauppaa käydään NordPool sähköpörssissä. Sähköpörssissäkin kauppaa käydään useilla eri markkinoilla. Keskeisin näistä
on niin sanottu Elspot vuorokausimarkkina (day-ahead market), jossa joka päivä kaupataan
seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille tarvittava sähköntuotanto tyydyttämään kysynnän
tarpeet.

Kuva 1. Suomen alueen sähkön tuntihintojen vaihtelu sähkön tukkumarkkinoilla (NordPool Elspot)
vuonna 2016. Vuorokauden tuntihinnat on järjestetty keskiarvojen mukaan. Lähde: NordPool.

Vuorokausimarkkinoiden sulkeuduttua kauppaa käydään jokaiselle tunnille erikseen päivän
sisäisillä Elbas-markkinoilla (intra-day market), jossa kysyntä ja tarjonta täsmäävät, mikäli niitä
heiluttavissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia päivän kuluessa. Elbas-markkinoita seuraa
puolestaan kansallisten kantaverkkoyhtiöiden, kuten suomalaisen Fingridin hallinnoimat
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säätösähkö- ja reservimarkkinat. Niiden tarkoituksena on ylläpitää tehoa ja tasata yllättäviä
kysyntätilanteita.

Sähkön kuluttajamarkkinat
Tukkumarkkinoista on erillään sähkön vähittäismarkkinat, joilla kuluttajat tekevät
sähkösopimuksia sähkön myyjien kanssa. Kun tukkumarkkinoilla hinta vaihtelee runsaasti
päivittäin ja etenkin vuodenaikojen välillä, myydään vähittäismarkkinoilla sähkö kuluttajille usein
kiinteään hintaan. Kuluttaja maksaa sähköstään lisäksi siirtomaksuja ja veroa, jotka nekin ovat
vakiohintaisia ja riippumattomia sähkön kulutuksen ajankohdasta tai kulloinkin tarvittavan
sähkötehon suuruudesta.
Kiinteähintaisilla sopimuksilla yksityiset kuluttajat suojautuvat sähkön hinnan vaihteluilta. Kiinteät
hintasopimukset hinnoitellaan kuitenkin niin, että ne kattavat sähkön välittäjien
sähkönhankintakustannukset yli ajan. Kiinteät sähkösopimukset eivät täten tule keskimääräiselle
kuluttajalle halvemmaksi kuin sähkösopimukset, jotka ovat sidottu tunneittain vaihtuvaan sähkön
tukkumarkkinahintaan (Spot-hinnoittelu).

Nykyinen järjestelmä on ongelmallinen monesta syystä
Keskeisimpiä ongelmia ovat sähkön tuotantokapasiteetin alentuneet investointinäkymät ja
markkinasignaalien heikko välittyminen tukkumarkkinoilta loppukuluttajille. Ilmastopolitiikan
välttämätön ehto on, että sähköntuotannossa siirrytään päästöttömään tuotantoon ja uusiutuviin
energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Näiden tuotantomuotojen markkinoille tulo
alentaa sähkön hintaa tukkumarkkinoilla ja heikentää olemassa olevan tai uuden säätö- tai
huippukulutuksen aikaisen kapasiteetin kannattavuutta. Lisäksi, kun kuluttajilla on kiinteähintaisia
sähkösopimuksia, markkinasignaalit eivät välity sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismarkkinoille.
Tämä heikentää muun muassa kuluttajien kannusteita sähkön säästöön kysyntäpiikkien aikana
ja halukkuutta osallistua kysyntäjoustoon. Nykyinen sähkön verotus ja hinnoittelu ei myöskään
kannusta kuluttajia sähkötehon hallintaan.

Tuulivoima ja kysyntäjousto aiheuttavat murroksen
sähkömarkkinoilla – miksi ja miten?
Kimmo Ollikka & Karoliina Auvinen
15.5.2017
Pohjoismaissa yksi ensimmäisistä askelista energiajärjestelmien murroksessa on ollut
voimakas tuulivoimatuotannon lisääntyminen erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa. Vaikka
tuulivoimatuotanto on kasvussa myös Suomessa, tuulivoiman voimakas kasvu
yhteispohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on riippumaton Suomen poliittisista valinnoista.
Lisääntynyt tuulivoimatuotanto on tuonut markkinoille lisäkapasiteettia. Tämä on laskenut
pohjoismaisen sähkön hintaa, eikä investointeja muuhun sähköntuotannon kapasiteettiin nähdä
kannattavina. Sähkön kulutuksen nousun tasaannuttua markkinoilla on ylikapasiteettia, mutta
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alhaalla olevat hinnat vaikuttavat jo olemassa olevan kapasiteetin kannattavuuteen niin, että
vanhaa kapasiteettia on alkanut poistua markkinoilta. Riski tuotantokapasiteetin riittävyydestä
kasvaa, mikäli aurinko ei paista eikä tuuli aina pyöritä tuulivoimaloiden roottoreita juuri silloin, kun
sähkön kulutus on kovimmillaan.

Sähkön hinta määräytyy polttoaineen ja käytön kustannusten sekä voimaloiden
säädettävyyden mukaan
Seuraavassa kuvataan sähkön tukkumarkkinoiden toimintaa ja kehitystä kolmen
yksinkertaistetun kuvan avulla. Kuvilla pyritään erityisesti havainnollistamaan lisääntyvän
tuulivoimatuotannon
ja
kysyntäjouston
vaikutuksia
sähkön
tukkumarkkinoiden
hinnanmuodostukseen.

Kuva 1. Kuvassa on yksinkertaistettu eri sähkön tuotantomuotojen ajojärjestys eli sähköntuotannon
tarjontakäyrä sähkön tukkumarkkinoille. Punaiset viivat kuvaavat kolmea eri sähkön kysyntäprofiilia:
matalan, keskitason ja korkean kysynnän ajanjaksoa. Sähkön hinta määräytyy aina tarjontakäyrän ja
kysynnän leikkauspisteessä. Matalan kysynnän aikana hinta on Ρm, normaalin kysynnän aikana Ρn ja
korkean kysynnän aikana Ρk. Kuva on esimerkinomainen, eivätkä kustannustasot, kysynnän tasot tai
kapasiteettirajat vastaa todellista tilannetta.

Sähkön tarjontakäyrä eli tuotantolaitosten ajojärjestys muodostuu tuotantomuotojen muuttuvien
kustannusten mukaiseen järjestykseen. Muuttuviin kustannuksiin vaikuttavat tuotannon
polttoaineen ja käytön kustannukset sekä voimaloiden säädettävyys. Edullisen tai ilmaisen
polttoaineen hyödyntäjät sekä heikosti säädettävän tuotannon omistajat myyvät tuotannon
melkein mihin hintaan hyvänsä. Tällaisia tuotantomuotoja ovat muun muassa aurinko-, tuuli-,
ydinvoima sekä vesivoima, jota ei voi varastoida.
Kalliimman polttoaineen, kuten kaasun ja öljyn, sekä säädettävän tuotannon myyjät pitävät
laitoksia periaatteessa päällä vain silloin, kun hinta nousee niin korkeaksi, että se kattaa voimalan
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käytön
kustannukset
tai
vesivoiman
tapauksessa
ylittää
varastoitavan
veden
vaihtoehtoiskustannuksen (myyntivoiton jonain tulevana ajanhetkenä). Säädettävän vesivoiman
tarjonta ei vastaa sen muuttuvia kustannuksia ja voi vaihdella huomattavasti esimerkiksi
vesitilanteesta ja sähkön kysyntäennusteista riippuen.

Tuulivoima alentaa sähkön hintaa, koska sen polttoaine ei maksa mitään
Uusiutuvan energian, erityisesti aurinko- ja tuulivoiman, tuotannon kiinteät kustannukset ovat
suhteellisen korkeat, mutta muuttuvat kustannukset ovat hyvin matalat. Karkeasti voidaan sanoa,
että aurinko- ja tuulivoimaloissa maksaa lähinnä teknologia, joka maksetaan pääosin voimalan
rakennusvaiheessa. Tuuli ei maksa mitään, joten tuulivoimaa ajetaan verkkoon aina kun
mahdollista. Kun polttoaine on ilmaista tai edullista, aurinko-, tuuli- ja ydinvoimaloita kannattaa
käyttää niiden eliniän (25-40 v.) aikana niin paljon kuin mahdollista teknologian korkean
alkupääomakustannuksen kuolettamiseksi.
Sähkön kysynnän ollessa matala, on myös sähkön hinta sähkön tukkumarkkinoilla verrattain
matala, kun sähköä tuotetaan pelkästään laitoksissa, joissa muuttuvat kustannukset ovat matalat.
Muuttuvilta kustannuksiltaan kalleimmat tuotantomuodot ovat puolestaan konventionaalisia,
fossiilisia tai biopolttoaineita käyttäviä tuotantolaitoksia. Näiden laitosten muuttuviin kustannuksiin
vaikuttavat polttoaineiden hinnat ja myös päästöoikeuden hinta.

Kuva 2. Kuvassa esitetään, miten lisääntyvä tuulivoimatuotanto vaikuttaa sähkön tukkumarkkinoihin.
Kasvava tuulivoimatuotanto siirtää tarjontakäyrää oikealle. Tuulivoima on kuitenkin säästä riippuvainen
tuotantomuoto, jolloin tarjontakäyrän paikka siirtyy tuulisuuden mukaan.

Tuulivoiman vaikutuksesta hinta sähkön tukkumarkkinoilla alenee keskimäärin, mutta hinnan
vaihtelusta tulee aiempaa voimakkaampaa. Samalla hinnasta tulee vaikeampaa ennustaa.
Alentunut ja vaihtelevampi hinta heikentää koko tuotantokapasiteetin kannattavuutta.
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Tuotantokapasiteettia poistuu markkinoilta, koska niiden tuntien määrä pienenee, joilla etenkin
CHP- ja lauhdevoimalaitokset kattavat tuotannon ja ylläpidon kustannuksensa. Jäljelle jäävä
huipputuotannon kapasiteetti puolestaan korottaa tarjoushintojaan kompensoidakseen
alentuneista tuotantomääristä koituneet menetetyt tuotot. Lisäksi vaihtelevan tuulivoiman myötä
säätelyyn kykenevät tuotantolaitokset joutuvat käynnistämään ja sulkemaan tuotantoaan
tiheämmin, mikä entisestään lisää kustannuksia ja siten myös huippukulutuksen aikaista hintaa.

Tuotantohuippuja voidaan tasata lisäämällä sähkön kuluttajien kysyntäjoustoa
Tuotannon riittävyyden varmistamiseksi on ehdotettu muun muassa kapasiteettimaksuja tai markkinoita, joiden tarkoituksena on maksaa erillistä korvausta kulutushuippujen aikaisen
tuotantokapasiteetin ylläpidolle. Maksut kapasiteetin ylläpidolle olisivat vakuutus
sähköjärjestelmän toimivuudelle. Toisaalta huippukulutusta voidaan myös alentaa lisäämällä
sähkön kuluttajien kysyntäjoustoa, jolloin reservissä olevan tuotantokapasiteetin tarve vähenee.
Kysyntäjousto voidaan toteuttaa esimerkiksi kytkemällä rakennusten sähkölämmitystä lyhyeksi
ajaksi pois päältä korkean kysynnän aikana tai varastoimalla sähkö lämmöksi sähkön hinnan
ollessa alhaalla.
Kuvan 3 esimerkissä sähkön kulutusta alennetaan kysyntäjoustokohteissa korkean kysynnän
tunteina, jolloin myös tuulivoimaa on vähemmän tarjolla, ja kulutusta kasvatetaan alemman
kulutuksen jaksoilla, jolloin on paljon tuulivoimatuotantoa.

Kuva 3. Kysyntäjousto laskee kulutusta ja siirtää sähkön kysyntää korkean kysynnän jaksolla vasemmalle.
Sähkömarkkinoiden tasapaino siirtyy kysyntähuipputunnilla pisteestä A pisteeseen B: kulutus laskee,
korkean rajakustannusten tuotantoa ei tarvitse ajaa ja sähkön hinta alenee. Kysyntäjousto kasvattaa
vastaavasti sähkön kulutusta normaalin (tai matalan) kysynnän tunnilla siirtäen kysyntäkäyrää tällöin
oikealle. Sähkömarkkinoiden tasapaino siirtyy tällöin pisteestä C pisteeseen D: kulutus kasvaa, edullinen
säätökapasiteetti kutsutaan tuottamaan sähköä ja sähkön hinta nousee.
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Kysyntäjouston lisäämisellä saavutetaan monia etuja. Kulutuksen tasaaminen kysyntätuntien
välillä tasaa sähkön hinnan vaihtelua. Kysyntäjousto vähentää myös reservikapasiteetin tarvetta.
Edullisen tuotanto- ja säätökapasiteetin, kuten vaikkapa CHP-laitosten tai muiden
kustannuksiltaan edullisten voimaloiden tuotto-odotukset paranevat, koska niiden käyttöaste
kasvaa. Myös tuulivoiman tuotto-odotukset kasvavat, sillä sähkön hinta nousee niillä tunneilla,
jolloin tuulivoimalla tuotetaan sähköä ja jolloin kysyntäjoustokohteet varastoivat sähköä nostaen
kulutusta. Tämä puolestaan alentaa valtiontalouden kustannuksia, koska tuulivoimalle
syöttötariffina maksettavan tuen osuus laskee.

Uusien teknologioiden käyttöönotto edellyttää uusia toimintamalleja
Uudet teknologiat aiheuttavat merkittäviä muutoksia sähkömarkkinoiden toimintaan ja
hinnanmuodostukseen. Tästä syystä on tärkeää kehittää markkinamalleja, hinnoittelua,
regulaatiota sekä siirtymäajan toimenpiteitä niin, että markkinat mahdollistavat lopulta
yhteiskunnan siirtymisen puhtaaseen energiajärjestelmään.

”Kun puhutaan sähkömarkkinoista, mistä itse asiassa puhutaan? Miten sähkömarkkinat
oikein toimivat, kun tuulivoimaa tulee markkinoille? Miksi sähkön hinta tällöin laskee?
Nämä olivat kysymyksiä, joihin edellisillä blogiteksteillä pyrittiin vastaamaan,
rakennusaineena rautalanka. Sähkömarkkinat ovat varsin monimutkainen kokonaisuus.
Ei ole aina aivan selvää, miten eri muutokset vaikuttavat sähkömarkkinoiden toimintaan.
Tästä esimerkkinä on Saksan kehitys, jossa ennakko-oletusten vastaisesti lisääntynyt
vaihtelevan tuotannon kapasiteetti tuuli- ja aurinkovoimaan ei olekaan kasvattanut
säätövoiman tarvetta. Säätövoiman tarve on laskenut. Arvioiden mukaan syitä tähän
kehitykseen ovat muun muassa lyhyemmät, 15 minuutin sopimukset päivän sisäisillä sekä
säätösähkömarkkinoilla sekä näiden markkinoiden vahvistunut asema. Markkinoiden
muodon ja toiminnan ymmärtäminen onkin erittäin oleellista.”
-

Kimmo Ollikka
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3.

Kulutusjousto

Kulutusjoustopalveluiden tulo energiamarkkinoille on yksi energiamurroksen osa, jonka
toteutumista olemme päässeet seuraamaan ja tutkimaan Smart Energy Transition -hankkeen
aikana. Tämä oli yksi niistä älykkäistä teknologioista, jonka läpimurron oletimme olevan lähellä
hanketta suunniteltaessa ja osuimmekin hypoteesissamme kohtuullisen oikeaan. Suomi on ollut
yksi kulutusjouston edelläkävijämaista, tässä on ollut osuutensa SET-hankkeen lisäksi
esimerkiksi Fingridin aktiivisella otteella, Älyverkkotyöryhmällä, KIRA-digi hankkeella sekä
entisten Nokian insinöörien perustamilla startup -yrityksillä. Vaikka Suomessa
kulutusjoustopalvelut ovat edellä muuta maailmaa, on markkina täälläkin edelleen pieni ja
alkuvaiheessa. Sääntelyn kehitys vaikuttaa siihen, miten markkinat kasvavat tulevina vuosina.

Älyenergian murros avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Hanna-Liisa Kangas
4.3.2016
Maailman energiamarkkinat ovat valtavassa murroksessa. Uusiutuvan energian, etenkin
aurinko- ja tuulivoiman kasvu on todella nopeaa. Samalla näiden energiatuotantomuotojen
kehitys avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi energian tuotannon ja kulutuksen piikkejä
tasoittavalle älyteknologialle, energian varastoinnille ja energiapalveluille.
Joulukuussa 2015 sovittu kansainvälinen ilmastosopimus kiihdyttää omalta osaltaan jo käynnissä
olevaa murrosta. IEA on arvioinut, että vuoteen 2035 mennessä vuotuiset investoinnit
energiatarpeen tyydyttämiseksi nousevat maailmanlaajuisesti 2000 miljardiin dollariin ja
energiatehokkuusinvestoinnit 550 miljardiin. Pelkästään uusiutuviin energialähteisiin arvioidaan
investoitavan 230 miljardia dollaria vuodessa 2020 saakka. Avautumassa ovat siis yhdet
maailman suurimmista markkinoista.
Tutkimme energiamurroksen vaikutuksia Suomeen Smart Energy Transition (SET) ja Paikallisen
uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden liiketoimintaekosysteemin muutos – Parempia
energiapalveluita kuluttajille (USE) hankkeissa. SET-hankkeen keskiössä on siirtymä
älykkääseen energiajärjestelmään ja USE:ssa tutkitaan energiapalveluiden mahdollisuuksia.

Uusiutuva energia on paljon muutakin kuin puuta
Perinteisesti Suomessa on ollut vallalla ajattelumalli ”uusiutuva energia = bioenergia” ja se
heijastuu myös Suomen energiantuotannon rakenteeseen ja energiapolitiikkaan. Puupolttoaineet
ovat Suomen merkittävin energianlähde, kun taas tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto on edelleen
pientä. Globaaleilla markkinoilla tilanne on täysin päinvastainen, bioenergiainvestoinnit ovat
marginaalissa ja aurinko- ja tuulivoima jyräävät.
Suomi on siis keskittänyt tähän mennessä panostuksensa bioenergiaan, mutta voisimmeko
laajentaa tuotantopalettiamme ja samalla pyrkiä uusien älyenergiatuotteiden kilpailun kärkeen?
Myös älyenergiaa hyödyntävät palvelukonseptit avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia,
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esimerkiksi saksalainen Mobisol vie aurinkosähköjärjestelmiä kehittyviin maihin tuottamatta itse
mitään muuta teknologiaa kuin ohjelmistoja.
Energiamurros näkyy myös Suomessa: aurinkoenergiamarkkinat ovat lähteneet käyntiin vihdoin.
Lisäksi Suomessa on paljon osaamista älyenergiamurrokselle oleellisissa tietotekniikassa ja
tehoelektroniikassa. Suomen maaseudulla on valtava potentiaali monipuolistaa uusiutuvan
energian tuotantopalettia metsäbioenergian lisäksi esimerkiksi biokaasuun, aurinkoenergiaan ja
tuulivoimaan. Hajautettu energiatuotanto on tärkeää etenkin maaseudun elinvoimaisuuden
kannalta.
Uusiutuvan energian tuotannolla on vaikutuksia paikallistalouteen, koska arvonlisä ja
työllisyys jäävät usein alueelle. Tästä hyötyisivät myös suomalaiset teknologiayritykset, koska
ne saisivat kotimaan referenssejä, jotka helpottaisivat yritysten vientiponnisteluissa.
Energiapalveluista yritystoimintaa
Hajautetun energian edistäminen maaseudulla vaatii paikallistoimijoiden innostusta ja laajaa
verkostoitumista. Ylhäältä päin sanellut strategiat eivät ole yhtä tehokkaita kuin paikallisten
toimijoiden suunnitelmat. Optimaalisessa mallissa kansalliset ja alueelliset suunnitelmat
tehtäisiinkin yhteistyössä. Maaseudun hajautettua energiantuotantoa hankaloittavat usein
asenteet ja tiedon puute. Maaseudun yrittäjille esteeksi muodostuu monesti myös investointien
pitkä takaisinmaksuaika ja tähän liittyvät rahoitushaasteet. Energiapalvelut voisivat tuoda yhden
ratkaisun haasteisiin.
Energiainvestointipäätös vaatii paljon tietoa niin tekniikasta kuin säädöksistäkin. Apua tähän saa
julkisilta toimijoilta (esimerkiksi Energiatehokkaasti-verkkosivustolta tai
Motivalta) ja
energiapalveluyrityksiltä. Energiapalveluyritykset paikkaavat asiakkaidensa tietoaukkoja ja
koostavat kohteen kannalta optimaalisen teknologiayhdistelmän alihankintayrityksiltään tai
omista tuotteistaan.
USE-hankkeessa tutkimme rakennuksiin liittyviä energiapalveluita. Vaikka maaseudun
energiakysymykset ovat usein tätä monipuolisempia, voidaan hankkeen tutkimuksesta oppia
varmasti myös maaseudun energiapalveluiden liiketoimintakonseptien kehittämisessä.
Energiapalveluyritykset ovat usein uusia yrityksiä, joten niiden verkostot ja henkilökohtaiset
suhteet perinteisten toimijoiden kanssa eivät ole vielä kehittyneitä. Tämän vuoksi pilottihankkeet
ja kokeilut voivat auttaa uusia liiketoimintakonsepteja alkuun.
Myös jokaisen energiahankkeen ainutlaatuisuus vaikeuttaa liiketoimintakonseptien kehittämistä.
Yhdessä kohteessa optimaalinen ratkaisu ei toimikaan seuraavassa kohteessa. Tämän haasteen
yli voidaan päästä esimerkiksi niputtamalla samankaltaisia kohteita suuremmiksi
hankekokonaisuuksiksi.
Energiamurros tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia, joissa suomalaiselle osaamiselle on
kysyntää. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Uusiutuvaan energiaan ja
älyenergiaratkaisuihin sekä näiden palveluliiketoimintaan panostamalla voimme vähentää
tuontienergian tarvetta ja lisätä vientiä.
Kirjoitus on julkaistu alun perin Maaseutuakatemia-blogissa.
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”Tämän blogin julkaisusta on aikaa tätä kirjoitettaessa noin neljä vuotta ja moni asia on
edennyt tänä aikana. Tuulivoimasta on tullut Suomessakin merkittävä sähköntuotantomuoto
(arviolta noin 9 prosenttia vuonna 2019), ja tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto jatkaa edelleen
kasvuaan. Suomen ICT-osaamista on myös valjastettu energiamurroksen käyttöön viimeisen
neljän vuoden aikana aivan uudella tavalla ja tämä näkyy esimerkiksi talotekniikassa ja
kulutusjoustopalveluissa. Vaikka asiat ovat menneet neljän vuoden aikana nopeaa tahtia
eteenpäin, tulee murroksen jatkua nopeana, jotta vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite
saavutetaan.”
-

Hanna-Liisa Kangas

Kysyntäjousto hyödyttää kaikkia sähkön käyttäjiä ja laskee
sähkön hintaa
Samuli Honkapuro
17.11.2016
Kysyntäjoustosta hyötyvät kaikki sähkön käyttäjät. Suomessa on merkittävästi joustavia
kuormia esimerkiksi sähkölämmityskohteissa. Kysyntäjousto laskee kaikkien sähkönkäyttäjien
hintaa.
Sähkön hinta tukkusähkömarkkinoilla määräytyy kulutuksen ja tuotannon perustella osto- ja
myyntitarjousten mukaan (ks. kuva 1). Joustavamman kysynnän myötä kulutusta voidaan siirtää
edullisemmille tunneille, jolloin kulutuksen painoarvo hinnanmuodostuksessa kasvaa. Kysynnän
pienentyessä hinta laskee kaikilla asiakkailla, eikä ainoastaan kulutustaan pienentäneillä.
Huippukuormitustilanteessa kysyntäjoustolla voidaan turvata tehon riittävyys, ja myös
normaalitilanteissa kulutuksen pienentäminen vähentää kapasiteettitarvetta sekä sähkön
tuotannossa että verkoissa. Kysyntäjoustolla voidaan parantaa energiajärjestelmän luotettavuutta
ja resurssitehokkuutta sekä pienentää kustannuksia. Samalla kysyntäjousto edistää uusiutuvan
energian integrointia ja vahvistaa kuluttajan roolia sähkömarkkinoilla. Kaikki nämä tekijät tuovat
suoria tai välillisiä hyötyjä sähkön käyttäjille.
Suomessa kysyntäjoustoa on toteutettu jo pitkään sähkölämmityksen yösähköohjauksena.
Sähkölämmityksen
tehontarve
Suomessa
on
suurempi
kuin
tämän
hetkinen
ydinvoimakapasiteetti. Sähkölämmitystä on mahdollista ohjata lyhytaikaisesti pois päältä siten,
ettei asukas sitä käytännössä edes huomaa, kun hyödynnetään rakennuksissa luontaisesti olevia
lämpövarastoja. Sähkölämmityksen ohella hyviä kysyntäjouston resursseja ovat käyttöveden
lämmitys, lämpöpumput, ilmanvaihto, jäähdytys, kylmälaitteet; käytännössä kaikki
sähkönkäyttökohteet, joissa varastoidaan energiaa jossain muodossa.
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Kuva 1. Sähköenergian markkinahinta muodostuu kalleimman tuotantomuodon marginaalihinnan
perusteella (osto- ja myyntitarjousten mukaan). Kun kysyntä pienentyy, hinta laskee kaikilla sähkön
käyttäjillä, ei ainoastaan kulutustaan pienentäneillä.

Tulevaisuudessa sähköautot tulevat olemaan erinomainen joustoresurssi järjestelmälle.
Kaikkialla jousto tapahtuu pääosin automaatioon perustuen. Kuluttajan aktiivisuutta tarvitaan
lähinnä investointipäätöksessä, joten
kysyntäjousto on vaivatonta
ja helppoa.
Kysyntäjoustoinvestointeja tulisi edistää taloudellisin kannustein, normiohjauksella ja
informaatiolla. Kysyntäjouston merkitys Suomen sähköjärjestelmälle on suuri. Kysyntäjouston
edistäminen edesauttaa kotimaisen sähköjärjestelmän toimintaa, uusiutuvan energian
hyödyntämistä sekä suomalaisten kysyntäjoustoyritysten vientiliiketoimintaa.

Suomi on globaalisti kysyntäjoustoteknologian johtava maa
Samuli Honkapuro
18.11.2016
Suomi on edelläkävijä kysyntäjoustoinfrastruktuurissa ja sähkömarkkinoiden kehityksessä.
Hyvät kotimarkkinaratkaisut edistävät vientiliiketoimintaa. Globaalisti älykkäissä verkoissa ja
kysyntäjoustossa on valtava liiketoimintapotentiaali.
Suomessa on hyvin edistykselliset sähkömarkkinat: kysyntäjoustoa voidaan hyödyntää useilla
sähkömarkkinapaikoilla, kuten Elspot-markkinoilla (ns. day-ahead markkinat), päivänsisäisillä
Elbas-markkinoilla sekä säätö- ja reservimarkkinoilla. Käytännössä kaikilla sähkönkäyttäjillä on
etäluettavat AMR-mittarit ja sähkömarkkinoiden taseselvitys tehdään perustuen todellisiin
tuntimittaustietoihin, mikä on ainutlaatuista maailmassa. Tämä mahdollistaa todelliseen
tuntikohtaiseen sähkönkäyttöön perustuvan dynaamisen hinnoittelun, jossa asiakkailla on
mahdollisuus ostaa sähköä siten, että hinta vaihtelee tunneittain sähköpörssin hintojen mukaan.
Tällöin asiakas saa suoraa hyötyä siirtäessään kulutusta kalliilta tunneilta halvoille.
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Kuva 1. Open Smart Grid Protocol (OSGP) -liittouman tilannekatsauksen mukaan Suomella on ollut jo
pitkään erinomaiset edellytykset dynaamiseen toimintaan kysyntäjoustomarkkinoilla (OSGP, ESNA, 2012).

Etäluettavilla mittareilla voidaan jo etäohjata sähkökuormia. Niitä käytetään nykyisin lähinnä
sähkölämmityksen yö-päivä ohjaukseen. Näiden ohjausmahdollisuuksien dynaamisempi
hyödyntäminen sähköjärjestelmän tarpeiden mukaan edellyttäisi ohjauksen nopeampia
vasteaikoja ja siten toimijoiden välisten tietojärjestelmärajapintojen kehittämistä. Jotta ohjattavia
kuormia pystytään tehokkaasti hyödyntämään sähkömarkkinoilla, tulee laite- ja
järjestelmävalmistajien määritellä yhteistyössä viranomaisten kanssa avoimet ja standardoidut
rajapinnat sekä toiminta- ja tietomallit ohjaustietojen välitykseen. Tuntimittauksista syntyvän
suuren tietoaineiston avaaminen avoimeksi anonyymiksi dataksi edistäisi kysyntäjoustoa tukevia
innovatiivisia ratkaisuja.
Suomessa on merkittävästi teollisuutta, joka kehittää kysyntäjouston ja älykkäiden verkkojen
laitteita, ohjelmistoja ja palveluita. Alalla toimivia yrityksiä ovat esimerkiksi ABB, Aidon, CGI,
Empower IM, Enermix, Enoro, Ensto, FinnEnergia, Fourdeg, Landis+Gyr, Leanheat, MX Electrix
Oy, Optiwatti Oy, Schneider Electric, Seam Group, Siemens, There Corporation, Tieto ja
Tietokoura.
Älykkäitä energiaratkaisuja tarjoaville yrityksille kysyntäjouston toimivat kotimarkkinat tarjoavat
mahdollisuuden toteuttaa pilotteja ja kerryttää referenssejä, jotka tukevat vientiliiketoimintaa.
Kysyntäjouston kotimarkkinoita on tärkeää edistää taloudellisin kannustein, normiohjauksella ja
informaatiolla. Globaalisti älykkäissä verkoissa ja kysyntäjoustossa on valtava
liiketoimintapotentiaali; vuosina 2015–2035 energia-alan investoinnit ovat globaalisti yhteensä
noin $40 000 Mrd, josta noin $ 16 000 Mrd kohdistuu sähkösektorille (IEA International Energy
Agency, 2014, World Energy Investment Outlook).
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Kysyntäjousto ja varastot markkinoille hinnoittelun ja
verotuksen uudistuksilla
Samuli Honkapuro
15.5.2017
Sähköjärjestelmässä tuotannon ja kulutuksen tulee olla joka hetki tasapainossa. Perinteisesti
tasapainoa on ylläpidetty säätämällä tuotantoa kulutuksen vaihteluiden mukaan. Jatkossa tilanne
muuttuu, kun merkittävä osa tuotannosta on sään mukaan vaihtelevaa tuuli- ja aurinkovoimaa tai
tasaisella teholla ajettavaa ydinvoimaa.

Sähköjärjestelmä tarvitsee kysyntäjoustoa ja energiavarastoja
Jotta sähköjärjestelmän tehotasapainoa voidaan ylläpitää jatkossakin, tarvitaan myös asiakkaan
osallistumista eli kysyntäjoustoa sekä energiavarastoja, kuten sähköautojen ja kotitalouksen akut.
Suomessa on kysyntäjouston näkökulmasta hyvin edistyksellinen infrastruktuuri ja
sähkömarkkinat. Kaikilla sähkönkäyttäjillä on etäluettavat mittarit ja sähkömarkkinoiden
taseselvitys tehdään todellisiin tuntimittaustietoihin perustuen, mikä on ainutlaatuista
maailmassa. Keskeisiä esteitä kysyntäjoustolle on joustoista saatavan taloudellisen hyödyn
pienuus sekä yhtenäisten teknologisten ratkaisuiden, kuten tietojärjestelmärajapintojen puute.

Hinnoittelumallit perustuvat vanhentuneeseen yksisuuntaiseen sähkömarkkinamalliin
Hinnoittelua ja verotusta tulee uudistaa, jotta hajautetut joustavat resurssit, kuten kysyntäjousto
ja akut, saadaan tehokkaasti markkinoille. Nykyiset käytännöt perustuvat pitkälti toimintamalliin,
jossa tuottaja myy sähköä markkinalle, josta kuluttaja ostaa sitä. Samoin sähköverkko ajatellaan
yksisuuntaiseksi siirtotieksi tuotannosta kulutukseen.
Asiakkaan sähkönhinta puolestaan muodostuu kolmesta, suurin piirtein yhtä suuresta osasta:
sähkön myynti, sähkön siirto ja verot. Kaikissa näissä vallitsevana hinnoittelumallina on
vakiohinta, joka ei kannusta siirtämään kulutusta kalliilta tukkusähkötunnilta halvalle, eikä palkitse
verkosta otetun huipputehon leikkaamisesta.

Kuva 1. Sähköverkko oli ennen yksisuuntainen siirtotie tuotannosta kulutukseen.
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Energian internet edellyttää toimintamallien päivittämistä
Lähitulevaisuudessa käytännössä kaikki sähkölaitteet, mikrotuotanto ja sähkövarastot ovat
liitettävissä esineiden internettiin (IoT, internet of things). Kuluttajalle tämä tuo lisää
käyttömukavuutta muun muassa kodin etäohjauksen ja –valvonnan mahdollistamisen kautta.
Samalla näitä laitteita voidaan ohjata energiajärjestelmän tarpeiden mukaan ja käyttää
tehotasapainon ja tehopulatilanteiden hallintaan.

Kuva 2. Sähköverkko toimii nykyisin kaksisuuntaisesti

Hajautettuja resursseja voi myös hallita energiayhteisöt, jotka voivat toimia tarvittaessa
itsenäisesti mikroverkossa (micro grid), mutta useimmiten liitettynä valtakunnalliseen
sähköverkkoon. Energiayhteisöt voivat olla myös virtuaalisia, jolloin resurssit ovat
maantieteellisesti erillään, mutta niitä voidaan käyttää virtuaalisesti yhdistettynä. Sähköverkkoon
kytkeytyy jatkossa entistä enemmän hajautettuja resursseja, jotka voivat ajoittain syöttää ja
ajoittain ottaa tehoa verkosta.
Tällainen kehitys lisää energiajärjestelmän resurssitehokkuutta ja joustavuutta sekä parantaa
sähkön toimitusvarmuutta loppuasiakkaille. Kehityksen edesauttamiseksi tulee varmistaa, että
hajautetut resurssit ja energiayhteisöt voivat osallistua tehokkaasti sähkömarkkinoille. Tähän
tarvitaan teknisten ratkaisuiden, kuten esimerkiksi tiedonsiirtorajapintojen yhtenäistämistä sekä
markkinasäännösten ja sähköverotuksen kehittämistä.
Nykyisen hinnoittelurakenteen haastetta kuvaa hyvin akkujen tilanne. Akkuvarasto lataa välillä
sähköä verkosta ja välillä puolestaan purkaa latausta verkkoon. Latauksesta peritään nyt
energiaperusteinen siirtohinta, sähkön myyntihinta sekä sähkövero, kun taas akun purkamisesta
markkinan käyttöön saadaan palkkioksi ainoastaan sähkön myyntihinta. Pahimmassa tilanteessa
sähkövero maksetaan sekä akkuun ladatusta sähköstä että akussa varastoidun sähkön käytöstä,
jos energia siirtyy akusta käyttöön verkon kautta.

Verotuksen ja hinnoittelun tulisi mahdollistaa kaksisuuntainen sähköverkko
Edellä kuvatut ongelmat johtuvat lähinnä siitä, että kaksisuuntaisuutta ei ole otettu huomioon
käytäntöjä suunniteltaessa. Hinnoittelun ja verotuksen tulee tukea toimintamallia, jossa älykäs
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sähköverkko toimii aidosti markkina-alustana hajautetuille resursseille. Tällöin kuluttaja voi
esimerkiksi ladata sähköautoaan työpaikan parkkipaikalla omien aurinkopaneelien kotona
tuottamalla sähköllä. Samalla sähköverkon hinnoittelu tulee olla sellainen, että verkon
ylläpitämiseen tarvittavat kustannukset voidaan kerätä asiakkailta, mahdollisimman hyvin
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistaen. Verotuksessa puolestaan tulee fiskaaliset
tavoitteet täyttyä, mutta niin että verotus kannustaa kestävän energian tuottamiseen ja käyttöön.
Käytännössä tavoitteisiin voidaan päästä, kun siirrytään nykyisestä siirretyn energian määrään
perustuvasta verkkohinnoittelusta verkkokapasiteetin eli tehon käyttöön perustuvaan
hinnoitteluun. Siinä lähtökohtana on, että verkko toimii kaksisuuntaisena markkinapaikkana
hajautetun ja keskitetyn tuotannon, käytön ja varastojen välillä. Tällöin asiakas maksaa
käyttämästään verkkokapasiteetista, ei siirretyn energian määrästä. Hinnoittelu olisi siis
samankaltainen kuin laajakaistaliittymässä, jossa ei makseta siirrettävän datan määrästä, vaan
kaistanleveydestä eli siirtonopeudesta.
Verotuksessa voidaan kyseenalaistaa koko sähköveron järkevyys tilanteessa, jossa
sähköistäminen nimenomaan tukee ilmastotavoitteita. Mikäli sähkön käyttöä halutaan jatkossakin
verottaa, tulee vero ainakin muuttaa nykyistä dynaamisemmaksi esimerkiksi siten, että vero olisi
prosenttiosuus sähkön tukkumarkkinahinnasta. Tällöin sähkövero voimistaisi hintavaihtelun
vaikutusta ja lisäisi siten kannusteita kysyntäjoustolle ja varastoille.

”Kysyntäjousto etenee, uusia toimijoita, palveluita ja markkinaratkaisuja (esim. itsenäiset
aggregaattorit) on tullut markkinoille. Myös tähän liittyvä lainsäädäntötyö etenee,
esimerkiksi TEM:n Älyverkkotyöryhmän ehdotusten perusteella.
Avoimet rajapinnat ja data eivät ole toteutuneet. GDPR ahdistaa avoimessa datassa,
avoimet rajapinnat puolestaan voivat olla uhka nykyisille toimijoille, jos ne poistavat
”vendor lock-in” tilanteen.
Hinnoittelussa kysyntäjoustoa edistävät mallit ovat yleistymässä (esim. tehopohjainen
hinnoittelu ja aggregoinnin toimintamallit). Verotuksessa ei ole näköpiirissä joustoja
edistäviä muutoksia, mutta sähköveron alentaminen näyttää todennäköiseltä, mikä edistää
sähköistymistä yleisesti.
Energiayhteisöt tulevat ja ne mahdollistava laki on tekeillä.”
-

Samuli Honkapuro
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4.

Rakennukset ja lämmitys

SET researchers focused also on building energy solutions exploring different viewpoints. At first
a database (ENERGIAKOKEILUT.FI) of real case studies/examples has been created, collecting
valuable information about demonstration buildings and installations. The real case studies
collection inspired SET researchers to investigate nearly zero energy building concepts for district
heating connected buildings and building with individual heating system (ground source heat
pump). The use of more energy performance building design principles and/or use of onsite solar
technologies have been considered .Results of the study emphasize that is possible to achieve
nearly Zero energy buildings at northern latitudes, but the energy generated onsite with
conventional solar technologies is not enough to reach the Net Zero Energy target and research
should focus on innovative solutions, such as seasonal storage and advanced “building to urban
energy networks” solutions to go even beyond the Net Zero Energy horizon and achieve positive
energy buildings. In parallel to the technical work, SET researchers investigated the social aspect
of purchasing a PV system asking to adopters of PV system how they have overcome the barriers
to adopting solar PV systems. Results of the study show that even though economic profitability
of PV system is not particularly good, adopters are very satisfied with their PV system and find
satisfaction in producing pollution-free energy effortlessly and increase the awareness of other
people on clean energy production methods sharing info or their experience.

Energiatehokkuus ei aiheuta homeongelmia
Miimu Airaksinen
25.5.2016
Rakennukset kuluttavat noin 30% Suomen loppuenergiankäytöstä, joten niiden merkitys
energiankulutuksen ja päästöjen pienentämisessä on tärkeä. Käyttämätön energia on
kaikkein ympäristöystävällisintä energiaa. Rakennukset ovat myös merkittävä osa
kansallisvarallisuuttamme. Lisäksi rakennukset ovat koteja, lapsuudenmuistoja; niillä on
rahallisen arvon lisäksi myös merkittävä tunnearvo. Rakennuskantaa tulee siis kehittää, ylläpitää
ja parantaa pieteetillä.

Energiatehokkuus ei ole syy homeongelmiin
Aika ajoin julkisuudessa nousee esiin hometalot. Syynä homehtumiselle esitetään useimmiten
energiatehokkuus. Tässä menee kuitenkin valitettavasti käsitteet sekaisin. Se ei ole
energiatehokkuutta, että lämmöneristys on asennettu väärään paikkaan ja rakenne ei toimi
rakennusfysikaalisesti oikein. Märkä ja homehtuva materiaali ei eristä lämpöä. Myöskään väärin
tasapainotettu ilmanvaihto, joka vetää epäpuhtauksia maaperästä tai seinärakenteista
sisäilmaan, ei ole energiatehokkuutta, vaan päinvastoin, se on energiatehottomuutta.

Lämmöneristeen asentaminen väärään paikkaan aiheuttaa ongelmia
Energiatehokkuutta on tutkittu paljon. Toistaiseksi näyttöä ei ole, että energiatehokkuus
aiheuttaisi homeongelmia. Sitä vastoin on paljon vakuuttavaa näyttöä siitä, että lämmöneristeen
asentaminen rakennusfysikaalisesti väärään paikkaan aiheuttaa pitkällä aikavälillä ongelmia, oli
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rakennus sitten energiatehokas tai ei. Samoin energiatehokkuus usein yksinkertaistetaan
tarkoittamaan paksumpaa lämmöneristekerrosta seiniin. Kylmässä ilmastossamme on toki
tärkeää eristää ulkoseinä riittävän hyvin, jo ihan lämpöviihtyvyyden kannalta, mutta
energiatehokkuus on monen tekijän summa.

Energiatehokkuudessa sähkönkulutuksen hallinnalla on merkittävä rooli
Erityisesti uudemmissa rakennuksissa sähkönkulutuksen suhteellinen osuus on lämpöä paljon
suurempi. Yksittäisten sähkölaitteiden energiatehokkuus on toki parantunut, mutta samalla
laitteiden määrä on kasvanut. Tässä on myös mahdollisuutemme. Uudella teknologialla
sähkökuormia voidaan säätää paremmin ja nopeammin. Tehon hallinnan merkitys tulee
kasvamaan, sillä energiajärjestelmässämme on entistä suurempi osa vaihtelevaa
energiantuotantoa.
Vaihtelevan tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä varastoinnin tarve ja
kysynnänjouston merkitys korostuvat. Rakennukset ovat yksi merkittävä potentiaali kysynnän
joustossa. Rakennusten energia- ja taloteknisiä järjestelmiä tulisikin entistä enemmän suunnitella
niin, että kysyntäjousto voidaan huomioida paremmin. Suomessa huipputehon tarve ei ole
pienentynyt, vaikka energian kysyntä on viime vuosina pienentynyt. Esimerkiksi vuoden 2015
energiankulutus oli 7-8 TWh pienempi vuoteen 2007 verrattuna, siitä huolimatta tammikuun
alussa 2016 tuli kaikkien aikojen tehohuippu Energiateollisuuden tilastojen mukaan. Energian
kysyntä on pienentynyt esimerkiksi energiatehokkuuden parantumisen ja vientiteollisuuden
pienentyminen takia.

Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen parantavat rakennuskannan kestävyyttä
Rakennuskanta on pitkäikäistä ja siksi on tärkeää ohjata rakentamista ratkaisuihin, jotka ovat
energia- ja resurssitehokkaita. Kun rakennusta optimoidaan kokonaisuutena, voidaan pienentää
samanaikaisesti energian- ja resurssien käyttöä sekä hiilijalanjälkeä.
Rakennuskannan kestävä kehitys on kuitenkin myös muuta kuin numeroita. Se on asumisen
viihtyisyyttä, turvallisuutta, terveellisyyttä, kulttuurisia ja esteettisiä arvoja, meidän omia
muistojamme. On tärkeää muistaa, että nämä tavoitteet eivät ole ristiriidassa energiatehokkuuden
kanssa, vaan tukevat sitä. Energiatehokkuudella ja päästöjen vähentämisellä pystymme
vaikuttamaan siihen, että arvokas rakennettu ympäristömme säilyy myös lapsillemme ja
lapsenlapsille sekä synnyttää uusia kivoja muistoja.

Rakennusten energiatehokkuus hyödyttää kaikkia suomalaisia
Ilkka Räsänen
1.12.2017
”Vuonna 2030 Suomi on proaktiivinen suunnannäyttäjä, joka tarjoaa johtavia ratkaisuja
globaaleihin ympäristö- ja energiasektorin haasteisiin. Suomi hyödyntää digitalisaation, uusien
palveluiden, kansalaisten osallistumisen sekä uusimman tutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet”
– tämä tavoite siivitti Energiamurrosareenan asiantuntijaryhmän työtä.
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Ilmastokeskustelu liikkuu paljon energiantuotannon ja liikenteen energialähteiden muuttamisessa
uusiutuviin polttoaineisiin. Yhtä tärkeää on kuitenkin kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen
kiinteistöissä, koska niissä syntyy merkittävä osa Suomen päästöistä. Kun energiankulutusta
pienennetään, myös tuotannon päästöt laskevat.

Tavoitteeksi energiankulutuksen puolittaminen
Energiamurrosareenassa tavoitteeksi asetettiin rakennusten nettoenergiankulutuksen
puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Tähän etsittiin ratkaisuja hahmottelemalla muutospolkua
asiantuntijoiden kesken. Uusi toimintamalli oli innostava ja ajatuksia herättävä. Oli ilo ja kunnia
tehdä tätä työtä monien ammattilaisten kanssa.

Energiatehokkuus voi olla mielenkiintoista ja jopa hauskaa
Haasteeksi todettiin, että kiinteistöjen energiakulutuksen vähentämistä ei useinkaan koeta
kiinnostavaksi.
Energiatehokkuusvaatimukset
koetaan
ulkopuolisena
ohjailuna.
Energiatehokkuuden lisäämisestä voidaan tehdä kuitenkin jopa mielenkiintoista ja hauskaa.
Energiaan voidaan liittää uutta teknologiaa, älyä ja joustomahdollisuuksia. Myös kampanjointi
ilmasto- ja energiaratkaisuista auttaa. Asukkaiden omaehtoisia energiaremontteja voi aktivoida
kuntien kampanjoinnilla. Lisäksi energiatodistusjärjestelmää voisi kehittää määräaikaiseksi ja
tarkistettavaksi, jotta kiinteistössä tapahtuvat muutokset voidaan huomioida todistuksessa.
Katselmustoiminta pitäisi muuttaa hyödyllisemmäksi siten, että se kytkeytyisi rakennusten
todelliseen kulutukseen ja kustannuksiin.

Kiinteistönomistajilta odotetaan ryhtiliikettä
Asukkailla ja kiinteistöjen omistajilla on keskeinen rooli rakennusten energiatehokkuuden
lisäämisessä omistajina ja päättäjinä. Energiaremontit tuovat taloudellista säästöä erityisesti
isojen rakennusmassojen omistajille. Toivon lämpimästi ryhtiliikettä kiinteistönomistajilta sekä
julkiselta sektorilta, joiden tulee toimia esimerkkinä kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäjinä.

Rakennusten energiatehokkuus edistää vientiä ja kohentaa aluetaloutta
Rakennusten energiatehokkuudesta on merkittäviä etuja aluetaloudelle. Remontit ovat usein
paikallisten yritysten toteuttamia, jolloin raha jää kiertämään paikkakunnalle.
Energiasektori on lisäksi voimakkaan teknologisen kehityksen keskellä. Silloin uusien
teknologioiden käyttöönotto hyödyttää myös suomalaisen teknologian kehitystä ja mahdollistaa
vientituotteiden syntymisen. Tällä hetkellä Suomessa on paljon tahtoa ja intoa siirtyä ilmasto- ja
energiaratkaisuissa maailman kärkeen. Meillä on myös paljon osaamista ja tekoja, joita esitellä.
Tältä osin olemme usein turhan vaatimattomia. Onnistuneen viestinnän rinnalla täytyy olla myös
tahtoa nostaa rimaa sekä tuottaa lisää onnistumisia – vientiosaamisen tueksi.
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”Rakennusten energiatehokkuuspolitiikka on ollut Suomessa kohtuullisen vähällä
huomiolla, ja SET-hankkeen tutkijat yhdessä muiden STN-energiahankkeiden tutkijoiden
kanssa ottivat tähän voimakkaasti kantaa kirjoittamalla kevään 2019
hallitusneuvottelijoille politiikkasuosituksen “Hallitusohjelmalla vauhtia rakennusten
puhtaisiin energiaratkaisuihin”.
Rakennusten energiatehokkuuspolitiikkaan tulikin merkittävä muutos Rinteen ja
Marinin hallitusten ohjelmissa. Rakennusten energiakorjausten avustus on otettu
hallitusohjelman mukaisesti käyttöön alkuvuodesta 2020 ja se voi onnistuessaan toimia
energiakorjausten merkittävänä vauhdittajana Suomessa. Öljylämmityksestä
luopumisen politiikka oli toinen suuri muutos hallitusohjelmassa ja tähän liittyvää
ohjausta suunnitellaan tällä hetkellä.”
-

Hanna-Liisa Kangas

Finnish energy system can be made 100% fossil free
Samuli Rinne, Karoliina Auvinen, Francesco Reda, Salvatore Ruggiero & Armi Temmes
28.11.2018
In Finland, 40% of the total energy consumption including electricity, heating, transport, and
industry is still based on fossil fuels. Fossil fuels can be replaced mainly by electricity-generating
technologies using wind, solar, biofuels and nuclear as primary energy sources. This means that
a higher degree of electrification is needed in both the heating and transport sectors.

Figure 1: Primary energy sources in Finland 2017. All fossil fuels should be replaced by clean energy
sources before 2040.
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Fossil fuel-free energy scenario for Finland
The following scenario for a 100% fossil fuel-free Finnish energy system includes all sectors of
energy use. It has been made simulating clean energy production technologies and storages
using EnergyPLAN-simulation program, that aims to balance power and heat production and
consumption hour by hour. The simulation is made in a deterministic way, trying to minimize the
total fuel input in the system with optimization.

Energy sources and installed capacity in the 100% fossil fuel-free energy scenario
The simulation shows that the Finnish energy system can be made 100% fossil fuel-free. 95% of
the energy sources are resolved in the simulation as they can be produced at a moderate cost,
with proven technologies as well as readily available renewable energy sources and nuclear
power. The remaining 5% is liquid or gas fuels needed in long-distance transportation, aviation
and to a smaller extent also in the most flexible part of peak power production. These fuels can
be produced with wind, solar, biomass or nuclear.
Table 1. The primary energy sources in Finland 2017 and in 100% fossil fuel-free scenario for
comparison. Hydropower 15 TWh, recycled fuels 9 TWh and reaction heat from industries 2 TWh are
assumed to remain on the level of 2017, and therefore not included in the table.
Consumption in 100%
Energy sources
Consumption in Finland, 2017
fossil-free scenario
Wind power
5 TWh
60 TWh
Ambient (ground, sea, air,
6 TWh
38 TWh
geothermal) and excess heat
Biomass
100 TWh
110 TWh
Nuclear fuels, uranium
65 TWh
106 TWh (36 TWh power)
Solar power
0 TWh
3 TWh
Clean fuels
16 TWh
Net imports or exports of
20 TWh imports
5 TWh exports
electricity
Natural gas 18 TWh, oil 87 TWh, coal
Fossil fuels
–
33 TWh and peat 15 TWh

Energy sources and assumptions in 100% fossil fuel-free scenario
Wind power is assumed to increase and it will be the largest single source of electricity. This is
considered realistic as wind power is currently the cheapest energy source in Finland with a
production cost of 30-35eur/MWh and very large growth potential. The capacity factors of the new
wind turbines have recently increased to over 40%.
Ambient and excess heat includes heat taken from the sea, lake, river, air, ground, geothermal
sources and various urban excess heat sources like wastewater and exhaust air, and used by
heat pumps. This can also be very deep geothermal heat.
Biomass is already now a major source of renewable energy in the Finnish energy system. The
scenario assumes only minor growth of biofuels originating i.e. from the enhanced collection of
logging residues, and agricultural residues. The Finnish economical biogas potential is
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approximately 10 TWh and main sources are various agricultural residues. Since the availability
of sustainable biomass is limited, biofuels must be used sparingly. Therefore, we suggest using
biomass in combined heat and power plants (CHP) for maximal efficiency.
Nuclear fuels include the energy content of the nuclear fuel used: the level of uranium use in
2017 and that of the Olkiluoto 3 EPR reactor, which is under construction. 106 TWh uranium use
in the scenario translates to 36 TWh power production.
Hydropower production is assumed to remain at the current level.
Solar energy and, in particular solar photovoltaics (PV) will significantly increase in buildings
especially to meet their cooling demand. Solar electricity production also complements wind
power production during summers. Solar thermal heating is not part of this scenario because,
according to hourly simulation, seasonal heat storages were not yet an optimal solution. Solar
heating potential can, however, grow in the future depending on the development of the electric
and heat storage solutions.
Alternative clean fuels not specified in this scenario include liquid and gas fuels that are needed
for example in long-distance road transportation, aviation, peaks of electricity and heat production,
and some industrial processes. These fuels can be biofuels requiring additional biomass use on
top of the 110 TWh assumption in this scenario, or liquids or gases converted from renewable or
nuclear electricity. Renewable electric energy can be transformed into storable methane via
electrolysis and subsequent methanation. For example, biogas can be used as carbon dioxide
source in power to gas (PtG) process chain and higher methane content can be achieved. Some
of these technologies are still under development. In this scenario, the energy sources of the fuels
are left open for discussion.
Imports and exports of electricity. A small amount of imports, about a third of the amount of
2017, and exports is allowed as an assumption in the simulation. The electricity is assumed to be
transmitted without limits inside Finland. In the scenario Finland will turn to be a net exporter of
electricity, exporting approximately 5 TWh of electricity to Nord Pool or Russian power markets
annually. The amount of imports is very low compared to the situation in 2017.

Installed energy capacity and assumptions in 100% fossil fuel-free scenario
Table below shows the changes in the installed power and heating capacities in Finland 2017 and
in the 100% fossil-free scenario.
Table 2. Differences in installed energy production capacity in Finland between year 2017 and 100%
fossil-free scenario.Industrial CHP 2900 MW and hydropower 2700 MW are assumed to remain the
present level, and therefore they are not included in the table.
Installed
capacity
in Installed capacity in 100% fossilFinland, 2017
free scenario
Energy production capacity
Electricity
Heat
Electricity
Heat
Wind power
2 000 MW
19 000 MW
Solar power
70 MW
4 000 MW
CHP, district heating
3 200 MW
4 600 MW
1 500 MW
2 300 MW
Nuclear power
2 700 MW
4 300 MW
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Heat pumps in district heating
networks

250 MW

6 000 MW

Heat only boilers

12 000 MW

4 000 MW
12 000 MW

Condensing power
Electric boilers in
heating networks

2 000 MW
district

–

1 600 MW
1 000 MW

Wind and solar power capacity grows significantly. The amount of district heating CHP capacity
will reduce to about half of the 2017 level, due to the decommissioning of plants which can only
or mainly use coal or natural gas. The remaining district heating CHP plants with fluidized bed
boilers can quite easily be converted to 100% biomass.
Heat pump capacity will be built to the district heating networks and industry, and it will also
replace oil combustion and 5 TWh (out of 17 TWh) of small-scale wood use, in the residential
sector.
Heat only boilers are covering heat demand peaks in district heating networks with CHP. Electric
boilers are used to convert peaks of excess electricity to heat. Condensing power in the fossil
fuel-free scenario consists of condensing tails and auxiliary coolers of bio-CHP plants, i.e. not
separate thermal power plants. Condensing power production is used in the scenario only as
minor backup, as separate thermal power inefficiently wastes about 50-70% of the fuel. Existing
gas turbines in Fingrid’s power reserves are assumed to remain in the scenario.
We also assume that the system contains 10 terawatt hours (TWh) of flexible demand: 5 TWh in
electric vehicles and another 5 TWh in heating, especially in detached houses. In addition, the
heat storages will grow from the current 0,02 TWh to 0,1 TWh in the scenario.

”The blog is provocative and realistic at the same time. Researchers outlined a possible
scenario for a 100% fossil free Finnish energy system, exploring synergies between regional
and national energy markets through cross-sectoral interactions and use of intermittent
renewable energy generation assets. The vision for a clean district heating and cooling
system has been also presented. Use of storage solutions to balance the intermittent
generation of renewables, integration with old buildings, which require higher
temperature, are among the aspects addressed by researchers. Besides the technical
aspects, societal benefits and social acceptance of such innovative clean energy
infrastructure have been also explored.”
-

Francesco Reda
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5.

Käyttäjät

Energiamurros vaikuttaa kaikkiin toimijoihin yhteiskunnassa. Periaatteessa energiankulutus
johtuu siitä, että kuluttajille halutaan tarjota tuotteita tai palveluita esimerkiksi lämpimän veden,
asuntojen lämmityksen, valaistuksen tai sähkölaitteiden tarvitseman sähkön muodossa. Siitä
syystä tavallisten ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokseen on ladattu paljon odotuksia ja
kuluttajat on nähty tärkeinä energiatehokkuuden toteuttajina sekä uusien energiamuotojen ja
kulkuvälineiden käyttöönottajina. Kuluttajat kuitenkin toimivat osana ympäröivää yhteiskuntaa ja
heidän valinnanmahdollisuuksiinsa vaikuttaa voimakkaasti olemassa oleva infrastruktuuri,
sosiaaliset normit ja jaetut käytännöt, sekä käyttäytymisen muutoksen helppous. Toisaalta,
suomalaiset kuluttajat ovat osaltaan myös täyttäneet näitä odotuksia ja ovat kiinnostuneita uuden
teknologian käyttöönotosta. Näitä mahdollisuuksia ja haasteita pohditaan seuraavassa kolmessa
kirjoituksessa, jotka tuovat hyvin esille tavallisten kuluttajien ja kotitalouksien kohtaamia
kysymyksiä energiamurroksessa.

Totta vai tarua: Voiko ihmisten käyttäytymisen ohjauksella
vähentää kotitalouksien energiankulutusta?
Eva Heiskanen
29.7.2017
Käyttäytymisen ohjauksesta ja ihmisten ”tuuppaamisesta” intoillaan nykyisin paljon. On
totta, että valintaympäristömme parempi muotoilu ihmisten käyttäytymisen ohjaamiseksi tuottaa
näkyviä tuloksia. Yksittäisten kokeilujen tuloksia ei voi kuitenkaan suoraan yleistää koko Suomen
energian kulutukseen. Käyttäytymisen ohjauksella voidaan saavuttaa parannuksia, mutta sillä on
rajansa ja hintansa.

Mihin energiaa kuluu kodeissa ja minkä verran sitä voisi vähentää pelkästään
käyttötavoilla?
Kotien energian käytöstä suurin osa kuluu lämmitykseen ja toiseksi suurin osa käyttöveden
lämmitykseen (Tilastokeskus 2016). Näihin omakotitaloissa on suurempi mahdollisuus vaikuttaa
kuin kerrostaloissa, joissa asukkaat eivät useimmiten tiedä tilojen lämmityksen energiankulutusta
tai osuutta yhtiövastikkeesta tai vuokrasta.
Nissinen ym. (2012) ovat arvioineet, että energiaviisailla käyttötavoilla voitaisiin saavuttaa
vuoteen 2020 mennessä:
-

10% lämmön säästö 30%:ssa asunnoista (mukaan lukien lämmin käyttövesi) ja
10% sähkön säästö 65% asunnoista

Tähän ei kuitenkaan päästä millään yksittäisellä, tällä hetkellä tiedossa olevalla käyttäytymisen
ohjauksen toimenpiteellä, koska kulutus ja sen vaihtelut johtuvat monista tekijöistä.
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Kuva 1. Kotitalouksien energiankulutuksen arvioitu jakauma vuonna 2015 (Tilastokeskus 2016).
Uudisrakennuksissa sähkön ja käyttöveden lämmityksen osuus on paljon suurempi, kun lämmitysenergiaa
kuluu vähemmän. Esimerkiksi uusissa rakennuksissa laite- ja valaistussähkön osuus on puolet
kokonaiskulutuksesta.

Lämmön säästö
Teknisesti lämmitysenergiaa on suhteellisen helppoa säästää alentamalla sisälämpötilaa.
Esimerkiksi alentamalla sisälämpötilaa 2°C voidaan saavuttaa 10 % lämmön säästö lämpötilaa
(Nissinen ym. 2012).
Suomessa on selvästi korkeammat sisälämpötilat kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.
Tätä asiantilaa lienee kuitenkaan vaikea muuttaa nopeasti, edes lämmityksen hintaa nostamalla
(ellei sitä moninkertaisteta). Lämmityskäytännöt muuttuvat hitaasti. Esimerkiksi Vavra ym. (2016)
vertailivat olohuoneiden lämpötiloja ilmastovyöhykkeeltään samanlaisilla alueilla (Aberdeenshire,
Brandenburg, Etelä-Böömi). Lämpötilat olivat alhaisimpia Aberdeenshiressä (18°C), vaikka siellä
lämmityskustannukset olivat pienempiä kuin Brandenburgissa (20°C), koska lämmittäminen oli
aikoinaan Skotlannissa kallista.
Tekniikka on tehnyt suomalaisista mukavuudenhaluisia. Pohjois-Euroopassa ei muista maista
poiketen ole yleensä tapana säätää huonelämpötiloja käytön mukaan, eli sulkea lämmitystä kotoa
poistuttaessa tai silloin kun huone ei ole käytössä (Urban ja Ščasný 2012). Suomessa käytetään
yleisesti termostaattisia patteriventtiilejä, jotka automaattisesti säätävät lämmitystä tietyissä
rajoissa. Myös vanhassa rakennuskannassa on patteriventtiilit. Suomessa patteriventtiili ja
rakennusautomaatio säätävät (ainakin periaatteessa) automaattisesti huoneen lämpötilaa
tietyissä rajoissa, jonka vuoksi asukkailla ei ole niin suurta tarvetta säädellä lämpötiloja.
Mukavuus on hyvä asia, mutta samalla lämmitämme esimerkiksi tyhjilläänkin olevia asuntoja ja
toimistoja.
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Suomessa asuinkerrostaloissa maksetaan lämmityksestä osana vuokraa tai yhtiövastiketta, eikä
lämmityskuluja ole eritelty, saati sitten laskettu asukkaan todellisen käytön mukaan. EU:n EEDdirektiivin taustaselvitysten mukaan huoneistokohtaiseen lämmön laskutukseen siirtymisen on
sanottu säästävän noin 20 % (Edelenbos 2014). Direktiivi edellyttää huoneistokohtaiseen
lämmönlaskutukseen siirtymistä kerrostaloissa, mikäli se on kustannustehokasta. Suomessa sitä
ei ole VTT:n laskelmien perusteella pidetty kustannustehokkaana (TEM 2014). Säästövaikutus
riippuukin rakennuksen lämmöneristyksen tasosta (Boverket 2015), ilmanvaihdon
lämmöntalteenotosta sekä siitä, miten kannuste vaikuttaa esimerkiksi tuuletuskäyttäytymiseen.
Suomessa epäillään, saataisiinko näin suurta säästövaikutusta suhteellisen uusissa, hyvin
eristetyissä ja suurelta osin koneellisen ilmanvaihdon piirissä olevissa rakennuksissamme.
Ensiaskel voisi olla, että ihmiset saisivat tietää, kuinka paljon kerrostaloasunnon lämmitys
maksaa. Itselläni summa on noin 300 euroa kuussa. Jos sellainen lasku rapsahtaisi
postiluukustani vuokrasta erillisenä (vaikkei se perustuisikaan yksikölliseen kulutukseen),
saattaisin olla hiukan tarkempi. Jos lämpölasku kasvaisi, saattaisin miettiä, miksi.

Taloyhtiöt avainasemassa
Koska Suomessa kerrostalojen lämmitys on kollektiivista, taloyhtiöiden hallitukset ovat
avainasemassa. Havainnollinen kulutuspalaute ja kohdennettu neuvonta taloyhtiöiden hallituksille
voi tuottaa käyttötapamuutoksia ja kannustaa myös energiakorjauksiin. Esimerkiksi Motivan
(2017) arvioiden mukaan jopa kolme neljästä asuinrakennuksesta Suomessa kaipaisi
patteriverkoston perussäätöä ja oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10-15 %
säästö.
Tampereella Ekokumppanit on järjestänyt yhdessä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa
Energiatriathlon-nimisen kilpailun, jossa yksittäiset taloyhtiöt ovat saavuttaneet dramaattisia
tuloksia: yhdessä taloyhtiössä pienennettiin kiinteistösähkön kulutusta jopa 40%. Taloyhtiöt saivat
asumiskuluihin tuntuvia säästöjä esimerkiksi sammuttamalla talokellarin tarpeettoman
viilennyksen, käyttämällä rännien sulatusjärjestelmää vain tarpeen mukaan tai asentamalla
vakiopaineventtiilit vesihanoihin.

Veden säästö
Kerrostaloasukas voi vaikuttaa lämmitykseen vain rajallisesti, mutta lämpimän veden käyttö on
paljolti asukkaan omissa käsissä. Lisäksi lämpimän käyttöveden suhteellinen merkitys kasvaa,
kun rakennuksista tulee entistä energiatehokkaampia uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen
seurauksena.
Motivan (2017) mukaan asuinkerrostaloissa, joissa on käytössä huoneistokohtainen vesilaskutus,
kulutus on pienentynyt entisestä 10-30%. Huoneistokohtainen käyttöveden mittaus on muuttunut
lakisääteiseksi uusissa (2011-) ja peruskorjattavissa (2013-) asuinkerrostaloissa.
Huoneistokohtainen laskutus ei kuitenkaan ole pakollista (TEM 2014), eivätkä kaikki
vesimittaroidut taloyhtiöt laskutakaan vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Vuoteen 2030
mennessä voidaan arvioida, että noin puolessa kerrostaloasunnoista olisi huoneistokohtainen
mittaus, kun uutta rakennetaan ja vanhaa korjataan. Jos vielä taloyhtiöt saadaan laskuttamaankin
vedestä, aika moni suomalainen näkee, miten paljon vettä kuluu. Tähän kulutuksen
”murroskohtaan” voitaisiin myös vaikuttaa ohjausta tehostavasti esimerkiksi kohdennetuilla
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kampanjoilla, jossa uusiin vesikalusteisiin liitetään vettä säästäviä ja veden kulutuksesta
muistuttavia laitteita ja asiaan liittyvää havainnollista viestintää.

Sauna ja muut laitteet
Kotitaloussähkön säästöstä vaikuttavimpia toimia olisivat huoneistosaunan käytön vähentäminen
tai keskittäminen, kuivausrummun käytön vähentäminen sekä mahdollisen sähköisen
lattialämmityksen lämpötilan säätö sellaisissa kotitalouksissa, jossa nämä laitteet ovat käytössä.
Huoneistosauna on 62%:ssa ja kuivausrumpu 18%:ssa kotitalouksista sekä sähköinen
kylpyhuoneiden lattialämmitys 30%:ssa kaukolämmitetyistä huoneistoista (Adato 2013). Kun
kodinkoneet ovat Ecodesign-direktiivin ansiosta yhä energiatehokkaampia, käyttötavoilla on niihin
suhteellisen pieni vaikutus. Laitesähkön kulutukseen vaikuttaa enemmän laitteiden
kokonaismäärä (Adato 2013), jonka kasvua lienee vaikea julkisen vallan toimin hillitä.

Johtopäätökset
On olemassa dramaattisia esimerkkejä käyttötapamuutoksilla saavutettavista säästöistä, mutta
ne perustuvat pääasiassa yksittäisiin tapauksiin, joissa kotitalouksiin on kohdistettu runsaasti
tukea ja neuvontaa sekä osallistujat ovat olleet vapaaehtoisia. Kuluttajien käyttäytymisen ohjaus
suuressa mitassa vaatisi nykyistä suuremmat resurssit erityisesti yksilölliseen ohjaukseen. Silti
voi olla vaikeaa saavuttaa väestötasolla kaikkein dramaattisimpia, yksittäisissä kokeiluissa
saatuja tuloksia. Energiatehokkuuteen ei ole yhtä ihmelääkettä, vaan tuotestandardeja,
energiakorjauksia, käytön ohjeistusta ja uudenlaisia käyttötapoja pitää edistää rinnakkain.
Kuluttajakäyttäytymisen ja käyttötapojen ohjauksella voidaan kuitenkin täydentää muita keinoja,
jotta voidaan kulkea kohti Nissisen ym. (2013) ennakoimaa 10% säästöä. Esimerkiksi taloyhtiöille
kautta maan tulisi tarjota oikea-aikaista räätälöityä apua ja neuvontaa. Uusien lämmitys- ja
ilmanvaihtojärjestelmien sekä lämminvesivaraajien käyttöön tulisi antaa lakisääteisesti nykyistä
huomattavasti parempaa ohjausta. Huoneistokohtainen veden mittaus ja laskutus pitäisi tehdä
pakolliseksi ja sen yhteydessä voitaisiin auttaa asukkaita säästämään hyvillä apuvälineillä.
Mietittäväksi jää vielä, miten suuri osa väestöstä saataisiin pienentämään sisälämpötiloja.

”Hauskaa päästä kommentoimaan tätä tekstiä, kun olen sen kirjoittamisen jälkeen ollut
mukana ENERGISE-nimisessä EU-hankkeessa, jossa noin 300 kotitaloutta Euroopan eri
maista kokeili huoneenlämmön alentamista ja pyykinpesun vähentämistä. Tulokset yllättivät
minut: keskimäärin suomalaiset mukana olleet 39 kotitaloutta vähensivät sisälämpötilaansa
asteella ja pienensivät pyykin pesuaan noin yhdellä viikottaisella pesukerralla.
Uskon nyt, että normeja haastamalla voidaan edistää käyttötapojen muutosta, joskin olen
edelleen epävarma, miten tällainen kokeilu skaalautuisi väestötasolle. Olen edelleen sitä mitä,
että käyttötapojen muutos ei saa olla “ihmelääke” johon vetoamalla jätetään rakenteelliset
uudistukset tekemättä.”
-

Eva Heiskanen
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Kuluttajista vauhtia energiamurrokseen, osa 3/5: Suomalaisilla
on paljon halua ja kykyä oppia ja omaksua uutta
energiatekniikkaa
Sampsa Hyysalo
28.9.2017
Vapaus valita, asennuttaa ja räätälöidä omaa energiantuotantoaan on selvästi monille
suomalaisille mieleen, vaikka se tarkoittaisi energiatekniikkaan perehtymistä tai hieman
vaivalloisempia lämmitystapoja.
Olennaista on kuitenkin se, miten helppoa ja kustannustehokasta vähähiilisten
energiateknologioiden
ja
käyttäytymismallien
omaksuminen
on.
Esimerkiksi
ilmalämpöpumppujen kohdalla Internetin keskustelupalstojen merkitystä pumppujen
leviämisessä ei voi liiaksi korostaa (ks. tietolaatikko alla). Samaten pellettien pienpolton
leviämisen todennäköisesti suurin hidaste liittyy järjestelmän työläyteen ja epävarmuuteen
(Juntunen & Hyysalo, 2015).
Kansalaiset ovat osallistuneet myös erilaisiin haasteisiin ja tapahtumiin, joiden avulla ymmärrystä
vähähiilisemmästä, energiatehokkaammasta tai energiapihimmästä asumisesta on pyritty
synnyttämään. Energiansäästön alueella positiivisia tuloksia on saavutettu erilaisilla kilpailuilla ja
haasteilla kuten Vattenfallin energiaperhe kisalla. Ne ovat aktivoineet osallisia merkittäviin
energiankäytön vähennyksiin: 29 %-65 %:n säästöt viittaavat siihen, että säästöpotentiaalia on
kosolti, mutta laajemmalle väestölle suunnatut kilpailut, joissa on väistämättä vähemmän
järjestäjien huomiota per osallistuja eivät ole tuoneet vastaavia säästöjä kansainvälisellä tasolla
(Darby, 2012).

Case: Ilmalämpöpumput Suomessa
Ilmalämpöpumput lähtivät leviämään Suomessa nopeasti vuonna 2002, mutta vielä 2006
tietopohjaisen kulutuspäätöksen tekeminen soveliaimmasta ja luotettavimmin toimitetusta
pumppumallista vei 9 kk osa-aikaista selvittelyä (Heiskanen et al. 2011; Martiskainen, 2014).
Nykyiseen 750 lämpöpumppuun ei olisi koskaan ylletty, ellei kattavaa vertaistukea
lämpöpumppujen vertailuun ja valintaan ei olisi syntynyt samaan aikaan internetin
keskustelupalstoilla.
Pelkästään www.lämpöpumput.info sivustoa on Suomessa katseltu 2,5 miljoonasta eri
osoitteesta, joka tarkoittaa vähintään 1,5 miljoonaa eri lukijaa, laajimmillaan 3 miljoonaa
(Hyysalo et al. 2017).

Hiilineutraalit kunnat (HINKU) aloite on levinnyt vuosikymmenessä viidestä kunnasta 37:een
(28.9.2017) ja tarjonnut tukirakenteen kuntien energiatyölle (Mattinen, 2016; Heiskanen et al.
2017; Jalas et al. 2017). HINKU kuntien ensimmäisen viiden vuoden päästövähennykset ylittivät
odotukset ollen 30 %, josta suuri osa koitui merkittävistä kunnallisiin energiatuotantojärjestelmiin
tehdyistä uudistuksista. HINKUn on raportoitu tuoneen uuden energiatekniikan ja
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energiakysymykset kansalaisille tutuiksi, sekä parantaneen, inspiroineen ja legitimoineen paitsi
yksityisten yritysten niin myös kuntien investointeja uusiutuvaan energiaan. Kansalaiset liittyvät
moniin kampanjoihin mukaan niin osallistujina kuin toteuttajina.
Kiinnostavia kansainvälisiä tuloksia on myös siitä, että oman pientuotannon käyttöönotto muuttaa
kansalaisten energiankulutusta. Mekanismi on ilmeisesti se, että oman tuotantonsa kautta ihmiset
tulevat tietoisemmiksi omasta energiankulutuksestaan. Kansainvälisesti on myös havaittu, että
uusien kulutusvalintojen muuttuminen normaaleiksi kannustaa ihmisiä muutokseen: katolle
asennetut aurinkopaneelit lisääntyvät usein kortteleittain ja HINKU kunnissa energiakävelyillä
naapurustossa havaitut ratkaisut omaksutaan helpommin itselle, kuin ne joista saa vain yleistä
tietoa (Jalas et al. 2017). Haastattelututkimuksissa on paljastunut myös ”omaksumispolkuja”
joissa yhden uusiutuvan energiamuodon hankkiminen johtaa sen täydentämiseen toisella ja
kolmannella uusiutuvalla energialähteellä (Juntunen, 2014).

”Blogi on hyvä välietapin kuvaus energiamurroksesta. Vuonna 2020 lämpöpumppuja on
asennettu jo yli miljoona, HINKU kuntia on yli 70 kattaen kolmasosan suomalaisista ja
kuluttajien energiamurros on leviämässä uusille alueille. Blogin ytimessä ovat tulokset siitä,
että kansalaiset kyllä tarttuvat muutokseen laajalti jos se tehdään heille houkuttelevaksi tai
edes mahdolliseksi ja positiivinen kehitys onkin jatkunut ilahduttavasti. Tätä kommenttia
kirjoitettaessa uusiutuvaan energiaan ja energiaremontteihin ovat tarttumassa Suomen yli
80 000 taloyhtiötä, mutta blogissa kuvatun kaltaiset markkina- ja informaatiovajeet
hidastavat niiden toimia merkittävästi. Oma tutkimuksemme (Murto et al. 2019a, 2019b)
näyttivät, että energiaremontin hankinta on liian monimutkainen toimi taloyhtiöiden
hallituksille, tekniset isännöitsijät eivät ole vielä toimeen tarttuneet ja tarvittavat
energiakonsultit vaikeita löytää heidän keskittyessään suurempiin kohteisiin. Vertaisapu
keskustelupalstojen kautta tuskin paikkaa taloyhtiömarkkinan ongelmia, ja uudenlaiselle
vertais-organisoitumiselle onkin tarvetta ja sitä alkaa myös näkymään esimerkiksi
taloyhtiöklubi-kokeiluissa.”
-

Sampsa Hyysalo

Kuka haluaa ajaa fossiilisella autolla (jos ei ole pakko)?
Saara Jääskeläinen
19.12.2017
Liikenteellä on keskeinen merkitys Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden
saavuttamisessa, sillä liikenne tuottaa Suomessa noin 40 prosenttia taakanjakosektorin
kasvihuonekaasupäästöistä. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa tavoitteeksi on
asetettu, että liikenteen päästöjä tulee vuoteen 2030 mennessä vähentää jopa 50 % verrattuna
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vuoden 2005 tilanteeseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi liikenteessä tulisi muun muassa
olla vähintään 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuonna 2030.
Vaihtoehtoisten käyttövoimien tavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ovat varsin
vaatimattomat verrattuna liikenteen päästövähennystavoitteen haastavuuteen. Murrosareenan
työskentelyn lähtökohdaksi otettiin huomattavasti kunnianhimoisempi tavoite: 750 000 kpl jotakin
vaihtoehtoista käyttövoimaa hyödyntävää ajoneuvoa vuonna 2030. Muutospolun pohdinnoissa
sähköautojen osuus uusista henkilöautoista nostettiin 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja
lähes 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Näin liikenteessä olisi noin 300 000 sähköautoa
vuonna 2024 ja yli 600 000 sähköautoa vuonna 2030.
Sähköautojen yleistymisen esteenä on tähän asti ollut näiden autojen korkea hankintahinta.
Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan hinnat ovat kuitenkin vuoden 2020 jälkeen laskemassa
perinteisten polttomoottoriautojen tasolle. Kun lisäksi sähköautojen käyttö on ainakin toistaiseksi
ollut hyvin edullista, vain noin 2 euroa/ 100 km, ja autojen verotus kevyempää kuin
suurempipäästöisten serkkujensa, tehdashintojen lasku tullee vaikuttamaan kuluttajien
ostohalukkuuteen hyvin vahvasti.
Liikenteen energiamurroksen kipeimmät kysymykset liittyvät juurikin liikkumisen hintaan.
Odotettavissa on, että fossiilisten polttoaineiden hinnat tulevat jatkossa nousemaan toisaalta
maailmanmarkkinahintojen, toisaalta verotuksen vuoksi. Myös biopolttoaineiden lisääntyvän
käytön arvioidaan nostavan hintoja pumpulla. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa ostaa uutta, vain
vähän kuluttavaa autoa; ei, vaikka näiden autojen hinnat kuinka laskisivat. Vaarana on, että
liikenteen energiamurroksen maksajiksi päätyvät vanhoilla autoilla ajavat, syrjäseuduilla asuvat
ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa uutta autoa tai käyttää matkoillaan vaihtoehtoisia
liikennemuotoja.

Kuinka välttää tämä sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ongelma?
1. Ensimmäisenä keinona voisi olla uusien, vähäpäästöisten autojen kaupan tuki niin, että
nämä samat autot päätyisivät jo lyhyessä ajassa käytettyjen autojen markkinoille. Tämä
toisi esimerkiksi sähköautot jatkossa yhä nopeammin yhä useamman kuluttajan
saataville. Käytettyjen autojen markkinoihin vaikuttaisivat esimerkiksi yrityksille suunnatut
hankintatuet tai työsuhdeautoedun verotuksen muuttaminen.
2. Toinen merkittävä keino liikenteen energiamurroksen tasapainottamiseksi olisi siirtyminen
yksioikoisesta polttoaineverotuksesta eri alueiden erilaisuuden huomioivaan
tienkäyttömaksumalliin. Tienkäyttömaksut tulisi kyllä porrastaa auton päästöjen mukaan,
mutta maksut voisivat kaupunkien ulkopuolella olla matalammat kuin kaupungeissa.

Hyötyjiä liikenteen energiamurroksesta olisivat joka tapauksessa ainakin mutkan
kautta kaikki suomalaiset. Fossiilisten polttoaineiden tuonnin korvautuminen kotimaisilla
vaihtoehdoilla parantaisi maamme työllisyyttä ja kauppatasetta. Autojen energiankulutuksen
pieneneminen pienentäisi auton käyttökustannuksia, myös uusien, käytettyinä myyntiin
tulevien autojen osalta. Liikenteeseen liittyvät uudet ratkaisut puolestaan voisivat lisätä
merkittävästi vientitulojamme. Ja ilmastonmuutoskin ehkä etenisi hitaammin, kuten toivoa
sopisi!
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”Tämän blogin kirjoittamisen aikaan Murrosareenan tavoitetta sähköautojen määrästä
pidettiin ihan huuhaana. Sitten LVM:n ILMO45 -työryhmä asetti joulukuussa 2018
samansuuntaisen tavoitteen ja laski, että se edellyttäisi vuonna 2020 sähköautojen
markkinaosuutta noin 8,5 % uusista autoista. Edelleen julkinen keskustelu tuomitsi tämän
mahdottomaksi. Syyskuussa 2020 teknologiateollisuus kuitenkin julkisti, että sähköautojen
markkinaosuus oli noussut jo 15 %:iin. Samoin käytettyjen sähköautojen saatavuus on
hiljallen paranemassa, mikä alentaa sähköauton hankintakustannusta.
Blogin kirjoittaminen oli silloin virkamiehen rohkea vetoomus kunnianhimoisten
tavoittieden puolesta - ja todellisuus on osoittautumassa vielä rohkeammaksi.”
-

Armi Temmes
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6.

Kokeilut

Kokeilut ovat aina olleet teknologisen muutoksen liikkeellepaneva voima. Yrittämällä ja
erehtymällä kokeilijat oppivat itse, ja tieto kokeilujen tuloksista leviää yhteiskuntaan - yleensä
kylläkin hitaasti ja puolivahingossa. Kokeiluja on viime vuosina pyritty valjastamaan
systemaattisen innovaatiopolitiikan ja kestävän kehityksen edistämisen välineeksi. Tällöin olisi
tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että tieto haasteista ja epäonnistumisista leviäisi onnistumisten
rummuttamisen ohella. Tähän vain ei yleensä ole suuria kannusteita, varsinkaan kun kokeilut
toteutetaan tosielämän ympäristöissä ja niissä on mukana kuntapäättäjiä, yrityksiä, kuntalaisia ja
onnistumisia kaipaavia rahoittajia. Osallistujat toki oppivat aina, ja sekin on erittäin tärkeää.
Systemaattinen yhteiskunnallinen oppiminen kokeiluista edellyttäisi kuitenkin, että eri paikoissa
tehtyjen kokeilujen tuloksia tuodaan yhteen, kokeiluja arvioidaan kehittävän ja myötämielisen
kriittisesti, ja myös kokeiluissa kohdatut haasteet avataan kriitiselle tarkastelulle. Haasteet voivat
kertoa kokeiltavan ratkaisun ongelmista - tai ongelmista toimintaympäristössä, esimerkiksi
rakentamisen laatukulttuurissa tai tekijöiden osaamisessa. Kun ongelmat tunnistetaan, niitä
voidaan lähteä ratkaisemaan. Kokeilujen skaalaaminen voi edellyttää toimintaympäristön
muutosta, ja tällaisten muutostarpeiden esiintuominen voi olla yksi kokeilujen tärkeimmistä
opeista.

Experimentation and sustainability: a paradox or an opportunity
for institutional learning?
Eeva Primmer & Mikael Hildén
16.11.2015
Finland’s Government programme places high expectations on experiments as a way to
progress from austerity to growth. There is a feeling of impatience: we need an entrepreneurial
spirit because there is an urgent need to find better ways of doing things. But what is better? For
one, better could mean more sustainable. In other words, the new ways in which we start to
operate should maintain the carrying capacity of our ecosystems and improve wellbeing in our
society.
If we had full knowledge of all factors that lead to sustainability in the long run we would not need
experiments, we could simply design and execute. But although we oftentimes know a fair amount
about the immediate environmental and social impacts of our choices, we have limited
understanding of the long-term future. Because we cannot design exact plans for the future, we
experiment: we try out new solutions, we develop new technologies and we explore new ways of
governing our activities. We establish pilots, we work with new partners and we seek new
audiences, users, customers.
A seminar with Professor Stephen Zavestoski from the University of San Francisco and other
environmental policy and sustainability transitions experts from Finland, the UK and India was
held in SYKE on 14 October 2015. The presentations and discussions in the seminar showed that
it is not a trivial task to bridge across experiments or to scale up experiments at local level to wider
institutional change. The presenters highlighted the everyday commonsensical nature of
experiments and that effort needs to be put into aggregating and communicating the lessons from
incremental improvements in order to achieve radical changes in societies.
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Local trials and tailored solutions can appear too unique, too ordinary or even too private. A fear
of failure or external monitoring adds onto the fear of misplaced investments. For higher level
decision-making, the challenge is to aggregate knowledge and to control currently understood
risks, without suffocating the local level experimentation. Obviously, high risks should be identified
and managed. For example, the risks of back-firing and accidents can be chartered and the
experiments designed in such a way that the risks are manageable. All risks must be weighed
against the potential sustainability improvements and the opportunities for learning.
In experimenting for innovation and institutional learning, temporariness and
disappointment must be accepted. Failures may be one of the greatest sources of learning that
experiments can provide, and the possibility of failure needs to be an integral part of a reflexive
approach to governance. In cases where success is obvious, e.g., when a new heating system
reduces costs, energy use and pollution, whilst creating local jobs, information sharing is easy
and compelling, but it may miss crucial learning aspects for transferring or upscaling.
Clearly, the challenges of scaling up and institutionalizing technology or context specific
experiments relate to knowledge management and sharing. Evaluations of success or failure, in
particular with ecological and social sustainability criteria, should build on input from science and
from those actors who can use the new solutions. Intermediaries between science, policy and
private sector actors have an important role to play. A special issue in the Journal of Cleaner
Production will explore these and other relevant topics on experiments.
The new experiments and institutional support structures launched by the Finnish Government
will need the observations and experiences of us all. Transformative new solutions can only
emerge through collaboration and communication. Importantly, they will require a combination of
patience and entrepreneurship.
Kirjoitus on julkaistu alun perin Suomen ympäristökeskuksen Ratkaistuja-blogissa.

”Tämä teksti on kestänyt aikaa yllättävän hyvin. Kokeilujen haasteet ovat edelleen samat miten edetä pienen mittakaavan toiminnasta todellisia murroksia toteuttaviin muutoksiin?
Alkuperäisessä monitasomallissa (Geels 2002) kokeilut ja innovaatiot suuntautuvat lopulta
yhdenmukaisesti niin, että ne pakottavat esiin murroksen. Uudet politiikat, ei vähiten
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (COM(2019) 640 final), mutta myös Sanna Marinin
hallitusohjelma, eivät tyydy odottamaan, vaan pyrkivät saamaan aikaan murroksen
aktiivisesti ja nopeutetusti. Tämä on kunnioitettavaa ja vaatii poliitikoilta rohkeutta. Niin
kauan, kun pysytään tavoitteissa, murrosohjelmat voidaan esittää myönteisessä valossa.
Mutta kokeilut, joista kerroimme 2015, osoittavat, että niillä on myös tummempi puoli.
Hyvätkin kokeilut voivat epäonnistua, ainakin siltä osin, että ne eivät monistu eivätkä
myötävaikuta haluttuun murrokseen. Tarinamme pääviesti, joka pätee edelleen, on se, että
pitää oppia vielä enemmän epäonnistuneista kokeiluista. Akateeminen kiinnostus kokeiluita
kohtaan on säilynyt, ja aihetta on käsitelty lukuisissa artikkeleissa ja kirjoissa (Hildén ym.
2017, Huitema ym 2018, Turnheim ym. 2018). Aihe tulee olemaan ajankohtainen jatkossakin.”
-

Mikael Hildén
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Miksi aurinkojärjestelmien ja sähköautojen rakentelu nuorten
kanssa on tärkeää?
Eva Heiskanen
9.6.2017
Uuden teknologian käyttöönotto vaatii osaamista. Saksan viime vuosien suuren
aurinkoenergiamurroksen kuvitellaan usein johtuneen vain aurinkoenergian suotuisasta
syöttötariffista. Harvemmin mainitaan, että maassa oli 1990-luvun alussa 1 000 katon
pilottiohjelma ja saman vuosikymmenen lopussa 100 000 katon ohjelma. Nämä ohjelmat kehittivät
teknistä, liiketaloudellista ja käyttäjien osaamista ja voimaantumista kaikkialle maahan. Vähitellen
– alhaalta ylöspäin – syntyi myös esimerkiksi kattoasennusten standardiratkaisuja ja sujuvan
luvituksen käytäntöjä. Käytännön kokemusten kertyminen myös pohjusti aurinkoenergialle
suotuisan politiikan oikeutusta.
Helsingin Eko-Viikissä pilotoitiin taas käänteisesti 2000-luvun puolessavälissä uusia
energiaratkaisuja. Vuosikymmenen lopulla arvioitiin, miten ratkaisut olivat toimineet. Eräässä
talossa selviteltiin aurinkolämpöjärjestelmän heikkoa tuottoa. Ongelman syyksi selvisi, että
järjestelmää ei ollut kytketty talon lämmitysjärjestelmään, koska asentaja oli jättänyt vain
saksankieliset käyttöohjeet. Heikko toteutus syö paitsi uusien teknologioiden kannattavuutta ja
ympäristöhyötyjä, myös niiden uskottavuutta. Toteutus on kaikki kaikessa, eikä sitä voida koskaan
aukottomasti ohjeistaa tai automatisoida. Tarvitaan ajattelevia, sitoutuneita ja kekseliäitä tekijöitä.
Uusiutuva energia, rakennusten energiakorjaukset ja älykkäät sähköverkot ovat
työvoimavaltaisempia kuin muut energiaratkaisut. Siksi energiamurroksesta syntyy paineita
työvoiman ammattitaidon päivittämiseksi: uudet teknologiat vaativat vanhoja suurempaa
osaamista myös sellaisissa työtehtävissä, joita ei perinteisesti ole mielletty tietointensiivisiksi.
Smart Energy Transition -hankkeessa olemme tehneet case-tutkimuksen kolmesta
edelläkävijäoppilaitoksesta: Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK), Satakunnan
ammattikorkeakoulusta (SAMK) sekä Kymenlaakson ammattiopiston (KSAO) BioSampokeskuksesta. Nämä oppilaitokset valittiin, koska ne ovat kunnostautuneet energiatehokkuuden,
uusiutuvan energian ja siihen liittyvään automaation T&K-hankkeissa ja käytännön piloteissa.
Lisäksi näissä kouluissa painotetaan tekemällä oppimista ja ammattikorkeakoulun sekä
ammatillisen oppilaitoksen yhteisiä projekteja, joissa siis tulevat suunnittelijat ja toteuttajat
toimivat yhdessä: esimerkiksi rakentavat aurinkosähköjärjestelmiä tai sähköautoja.
Työelämälähtöisessä koulutuksessa ja kehittämishankkeissa mukana olevat opettajat tunnistivat
nykyosaamisen pullonkauloja ja aukkoja. Haasteita liittyy ratkaisujen testaamiseen ja markkinoille
tuontiin sekä käytettävyyteen, yhteensopivuuteen ja käytön ohjeistamiseen. Lisäksi tarvittaisiin
vahvempaa tilaajaosaamista, käytön ja käyttöönoton osaamista ja ohjeistusta sekä parempaa
ratkaisujen paketointia kokonaisuuksiksi.
Osaamisen pullonkauloja liittyy opettajien mukaan myös erilaisten teknologioiden ja osaamisten
yhdistämiseen
(esimerkiksi
hybridilämmitysjärjestelmät,
LVI-automaatio
ja
sähkötekniikka-ohjelmointi), johon koulutuksessa pyritään vastaamaan yhdistetyillä tutkinnoilla.
Lisäksi tuli esiin tarve muuttaa toimialojen työkulttuureja. Esimerkkejä olivat laadun arvostus
työmarkkinoilla, hajautettuun energiantuotantoon ja energian järkevään käyttöön liittyvän
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tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostaminen sekä palvelukulttuurin vahvistaminen: yritysten
pitäisi ymmärtää jälkimarkkinoista huolehtimisen ja järjestelmien ylläpidon tärkeys – myös
vientimarkkinoilla.
Teknologiaosaamisesta puhuttaessa ajatellaan usein huippuyliopistoja, laboratorioita ja suurten
yritysten T&K-yksiköitä. Mutta mitä laajemmalle energiateknologia levittäytyy yhteiskunnassa, sitä
suuremman joukon osaaminen on tärkeää, jotta järjestelmät saadaan toimimaan laadukkaasti.
Jotta Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta, olisi tärkeää löytää monella alalla ja
vaativuudeltaan erilaisiin työtehtäviin osaavia ja työtään kunnioittavia tekijöitä.
Ammattikorkeakouluilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla voi olla tärkeä rooli myös työelämän ja
ammattikuvien uudistamisessa, joka tukisi uuden teknologian kehittävää käyttöönottoa.
Energiamurroksessa menestymisen kannalta on siis tärkeää vahvistaa paikallista
ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten verkostoa. Muuten uuden teknologian
käyttöönotto ontuu. Koulutus ei myöskään voi ohjautua pelkästään nykyisten työmarkkinoiden
tarpeista – edes ammattiopistotasolla. Tutkimissamme edelläkävijäkouluissa tehdään yritysten
kanssa projekteja ja samalla kannustetaan yrityksiä miettimään tulevaisuuden osaamistarpeita.
Paikalliset oppilaitokset voivat tuoda tärkeän panoksen työ- ja elinkeinoelämän uudistamiseen, ja
on tärkeää, että ne tuovat työmarkkinoille ihmisiä, joilla on rohkeutta tehdä asioita eri tavalla kuin
ennen. Siksi aurinkosähköjärjestelmien ja sähköautojen rakentelu nuorten kanssa on tärkeää.

Energiamurrokseen vauhtia epäonnistumisia jakamalla
Jenni Happonen
23.11.2018
Onko aurinkopaneelien asentaminen satavuotiaaseen jugendtaloon läpihuutojuttu? Entä
onko hyvä idea asentaa ne kuumimpana kesäpäivänä? Kuinka pitkälle uutta ratkaisua kannattaa
kehittää ottamatta loppukäyttäjiä mukaan? Entä kuinka helppoa on tuulivoimalan rahoituksen
saaminen?
Muun muassa edellisen kaltaisia haasteita ja kysymyksiä voi tulla eteen erilaisissa
energiakokeiluissa ja -piloteissa, joita toteutetaan Suomessa innokkaasti: energiakokeilut.fi sivulle on koottu yli sata erilaista energiakokeilua liittyen esimerkiksi liikkumiseen, rakennuksiin
tai uusiin liiketoimintamalleihin. Kokeiluja toteuttavat niin yritykset, julkinen sektori kuin yksityiset
ihmisetkin. Monet kokeilut ovat kuitenkin paikallisia, joten tieto ja oppi eri kokeilujen välillä ei
välttämättä helposti leviä, varsinkaan ongelmien osalta. Miten hyvin eri kokeiluissa esimerkiksi
onnistutaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tai sovittamaan uusia teknisiä ratkaisuja
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön?
On väistämätöntä, että kokeilu tai pilotti ei aina etene suunnitelman mukaan – tarkoitus on ottaa
selvää siitä, mikä uudessa ratkaisussa toimii ja mikä ei. Kokeilu ei oikeastaan ole kokeilu, jos
siihen ei sisälly epäonnistumisen mahdollisuutta. Usein myös onnistuneiden kokeilujen kulisseihin
voi mahtua paljon kompurointia. Onnistumisista puhutaan mielellään, mutta takapakeista ja
epäonnistumisista usein mieluummin vaietaan. Tämä on inhimillistä, mutta samaan aikaan
ongelma. Ei-niin-putkeen menneistä kokeiluista avoimesti viestimällä muut voisivat välttää
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samoihin sudenkuoppiin astumisen, mikä edistäisi kollektiivista oppimista ja osaltaan siirtymistä
kohti kestävämpää energiajärjestelmää.
Yksi syy haluttomuuteen jakaa epäonnistumisia liittyy siihen, miten mokailuun
yhteiskunnassamme suhtaudutaan – niin omiin, kuin muidenkin. Helposti päädytään
hakemaan syyllisiä, tai sitten lakaistaan koko asia maton alle, koska siitä puhuminen on
epämiellyttävää ja vaikeaa. Omia mokia saatetaan hävetä. Monilla virkamiehillä ja muilla
asiantuntijoilla voi olla joko tiedostettu tai tiedostamaton pelko oman uskottavuuden ja
auktoriteettiaseman menettämisestä. Yritykset tietysti haluavat antaa positiivisen kuvan omasta
toiminnastaan ja myydä tuotteitaan: miksi esimerkiksi asiakas ostaisi aurinkopaneeleita, jos niitä
tarjoavat yritykset korostavat, miten tässä ja tuossa asiassa on sähläilty?
Toisaalta mokailusta vaikenemiseen voi vaikuttaa individualistinen kilpailuhenkisyys: meillä on
kiire osoittaa omaa pätevyyttä, ja hoitaa asiat paremmin kuin naapuri tai kilpailija. Suomalaiset
ovat tee-se-itse ja “ei tartte auttaa” -kansaa, joka haluaa pärjätä yksin. Jos kuitenkin halutaan
ratkaista yhteisiä ongelmia, se tapahtuu parhaiten avoimella yhteistyöllä, kollektiivisesti oppien.
Miten sitten voisimme kannustaa kokeilijoita ja pilottien tekijöitä jakamaan enemmän myös
epäonnistumisia? Tätä päätimme tietysti kokeilla käytännössä. Kehitimme Energiakokeilijoiden
After Work -tapahtumakonseptin, jossa tavoitteena on rohkaista kokeilijoita jakamaan avoimesti
epäonnistumisiaan, tai oikeastaan oppimiskokemuksiaan. Tapahtumat ovat suunnattu kaikille
energiakokeiluja tai -pilotteja tekeville, niiden parissa työskenteleville tai niistä kiinnostuneille
liittyipä hanke sitten aurinkoon, tuuleen, hajautettuun energiantuotantoon, liikenteeseen tai vaikka
uusiin liiketoimintamalleihin. Myöskään kokeilun koolla ei ole väliä, niin pienissä yhden ihmisen
projekteissa, kuin suurissakin kokeiluissa opitaan yhtälailla tärkeitä asioita.
Tähän mennessä tapahtumia on takana kaksi, joista ensimmäinen, Energiakokeilijoiden After
Work, järjestettiin Helsingissä osana valtakunnallista Kokeiluviikkoa, ja toinen, Aurinkofoorumi,
otetaanko opiksi? järjestettiin Lappeenrannassa yhteistyössä Greenreality Networkin kanssa.
Helsingin After Workissa mukana oli kokeilijoita ja pilottien tekijöitä moneen eri energiateemaan
liittyen, kun taas Lappeenrannassa keskityttiin aurinkoenergiaan. Molemmissa tilaisuuksissa
kiiteltiin hyvää ilmapiiriä ja sitä, että paikalla oli monipuolinen joukko mm. palveluntarjoajia,
julkisen sektorin edustajia sekä uusien energiaratkaisujen käyttäjiä.
Tapahtumien tarkoitus on osaltaan edistää oppimista ja yhteistoimintaa Suomessa käynnissä
olevien energiapilottien ja -kokeilujen kesken. Samalla herätellään ajattelutapojen muutosta, jota
välttämättä tarvitaan kestävämpään energiajärjestelmään ja koko yhteiskuntaan pääsemiseksi.
Kokeilujen ja pilottien tarkoitus on löytää skaalattavia ja vanhan maailman rakenteita muuttavia
ratkaisuja sekä vauhdittaa innovaatioiden syntymistä. Skaalautuminen edellyttää, että opit, niin
onnistumiset kuin takapakit, leviävät tehokkaasti. Epäonnistumisia ruotimalla ymmärretään,
millaisia taitoja ja osaamista uuden energian ratkaisujen kehittäjät ja käyttäjät tarvitsevat.
Tarvittavat teknologiat löytyvät jo – nyt tarvitaan ihmiset rohkeasti mukaan muutokseen ja
voittamaan pelko epäonnistumisesta. Rapatessa roiskuu, ja niin kuuluukin.
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Kaupungit voivat edistää uuden energian ekosysteemejä
Eva Heiskanen
16.4.2018
Kaupungit ovat tärkeitä uusia toimijoita ilmastopolitiikassa. Usein ne etenevät nopeammin
ja tarmokkaammin kuin valtiot, vaikka ilmastosopimukset eivät niitä velvoitakaan. Kaupungit
vaikuttavat monin tavoin siihen, miten helppoa tai vaikeaa kansalaisten on toimia
ilmastomyötäisesti arjessaan. Jotkut kaupungit menevät tätäkin pidemmälle, ja luovat aktiivisesti
edellytyksiä uusien teknologisten ja palveluverkostojen synnylle.
Tästä esimerkkinä on Lappeenrannan kaupungin innovatiivinen toiminta liikenne- ja
energiajärjestelmien solmukohdassa. Kaupungin omissa hankinnoissa on pitkään pyritty
edistämään ilmastonsuojelua ja energiansäästöä. Viime vuosina on myös vahvistunut näkemys
siitä, että ilmasto- ja energiatyön tulisi edistää paikallisten kestävän energian yritysekosysteemien
kehitystä. Lappeenrannan kaupunki, sen konserniyhtiöt ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Eksote päättivät keväällä 2017, että ne hankkivat pääosin uusiutuvalla energialla käyviä autoja.
Alkuvaiheessa päätettiin panostaa kaasuautoihin, jotta synnytettäisiin markkinoita EteläKarjalassa tuotettavan kaasun käytölle samalla kun pyritään järjestämään kaupunkikonsernin
liikkumistarve vähäpäästöisesti ja kokonaistaloudellisesti. Tavoitteena on myös kasvattaa
maakunnan energiaomavaraisuutta ja lisätä ympäristö- ja energia-alan yritysten työpaikkoja. Ensi
vaiheessa hankittavaksi valikoitui noin 20 kaasuajoneuvoa, joiden polttoaineena voidaan käyttää
biokaasua. Käyttäjät ovat olleet pääosin tyytyväisiä ajoneuvoihin ja aikovat hankkia niitä lisää.
Liikenteessä näkyessään kaupungin biokaasukäyttöiset ajoneuvot lisäävät kaupunkilaisten
kiinnostusta ja luottamusta uusiutuvalla energialla käyviin autoihin.
Konkreettinen hankinta on myös ensiaskel kaupungin laajemmassa tavoitteessa luoda kysyntää
ja tuottaa käyttökokemuksia ilmastomyötäisille tuotteille ja palveluille. Päätöksellä kestävistä
ajoneuvohankinnoista on pyritty myös myötävaikuttamaan paikallisen biokaasun tarjonnan
liikkeellelähtöön. Kaupungin tavoitteena on tukea paikallista biokaasun tuotantoa paitsi
ajoneuvohankinnoin,
myös
jätevesiratkaisuin.
Lisäksi
kaupunki
on
järjestänyt
markkinavuoropuheluja mahdollisten toimittajien kanssa ajoneuvojen ja liikennepalveluiden
hankinnoissa. Tavoitteena on siis saada kestävyyskriteerit mukaan myös hankittaessa
koulukuljetusten ja paikallisliikenteen palveluja ja saada palveluntarjoajat kehittämään ratkaisuja
kaupungin ilmastotavoitteiden ratkaisemiseksi.
Kaupunki on jopa mennyt pidemmälle olemalla aktiivisesti mukana selvittämässä uuden energiaekosysteemin kehittämistä yhdessä muiden kanssa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston, LUT:in
kampukselle on rakennettu demonstraatiolaitteisto, jossa tuotetaan elektrolyysillä vetyä, josta
voitaisiin tehdä esimerkiksi uusiutuvalla sähköllä synteettistä kaasua ajoneuvokäyttöön.
Lappeenrannan kaupunki, Gasum ja LUT olivat mukana selvittämässä mahdollisuuksia siirtyä
LUT:in demonstraatiolaitteistosta teollisen mittakaavan tuotantoon. Selvityksen mukaan laitos ei
tällä hetkellä olisi kannattava, vaan synteettisen kaasun käyttäjiksi tarvittaisiin suurempaa
ajoneuvokantaa. Demolaitteiston skaalaamismahdollisuuksia selvitetään kuitenkin edelleen. Sillä
aikaa Etelä-Karjalan jätehuolto on alkanut hankkia uutta suurta biokaasulaitosta. Autoilijoiden
mahdollisuudet ajaa paikallisesti tuotetulla kaasulla siis paranevat Etelä-Karjalassa.
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Kaiken lisäksi Lappeenrannan kaupunki on myös kehittänyt autojen yhteiskäyttöä ja herätellyt
kaupunkilaisten kiinnostusta jakamistalouteen autojen vertaisvuokrauspilotin avulla. Autojen
vertaisvuokrausta on pilotoitu ensi vaiheessa viidellä kaupungin omistamalla autolla. Kaupungin
tavoitteena ei ole toimia autovuokraamona, vaan synnyttää alueen markkinoille vertaisvuokraustai yhteiskäyttöpalveluja, joita kaupunki voisi käyttää yhdessä muiden asiakkaiden kanssa.
Tällaiset palvelut mahdollistaisivat ajoneuvojen tehokkaamman ja harkitsevamman käytön, jolla
olisi positiivisia ilmastovaikutuksia. Ennen Lappeenrannan vertaisvuokrauspilottia autojen
yhteiskäyttöpalveluja ei ollut tarjolla Suomessa suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Pilotti on
osaltaan vaikuttanut siihen, että useat yritykset ovat alkaneet suunnata palvelujaan kunnille, ja
kuntien rooli paikallisten markkinoiden avaajana on tunnistettu.
Kestävän energia- ja liikenne-ekosysteemin rakentaminen Lappeenrannan seudulla jatkuu. Osaa
vaikutuksista saadaan odottaa, koska innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla pyritään laajoihin,
rakenteellisiin vaikutuksiin tuotteiden ja palvelujen tarjonnassa. Ensi vaiheessa Lappeenranta on
tarjonnut kaupunkilaisille konkreettisen ja näkyvän esimerkin toimiessaan edelläkävijänä
kaasuajoneuvojen ja yhteiskäyttöautojen käyttöönotossa. Näin se osaltaan normalisoi kestäviä
teknologisia ratkaisuja yleisön silmissä. Esimerkillään Lappeenranta osoittaa, miten paljon
kaupungit voivat tehdä ilmastomyötäisten liikenne- ja energiajärjestelmien synnyttämiseksi.

Energiamurrokseen vauhtia siirtämällä pilottien opit
politiikkaohjelmiin
Eva Heiskanen
27.5.2019
Uuden teknologian pilotit ja kokeilut ovat aina tärkeitä uusien markkinoiden
syntyvaiheessa. Todellisissa käyttöympäristöissä tehdyt pilotit kehittävät uusien teknisten
ratkaisujen kustannustehokkuutta, käytettävyyttä ja uskottavuutta. Lisäksi ne luovat
käyttäjäyhteisöjä, jotka edistävät teknologian hyväksyttävyyttä ja julkista tukea. Kuluneella
hallituskaudella onkin edistetty kokeilukulttuuria, jotta Suomi uudistuisi.
Smart Energy Transition –hankkeen osahanke 4 tutkii ja kehittää uuden energian piloteista ja
kokeiluista oppimista. Olemme saaneet selville, että piloteista saadut opit eivät välity riittävän
hyvin politiikkaan. Erityisesti piloteissa havaitut haasteet ja ongelmat jäävät usein kertomatta, kun
piloteista viestitään. Ongelmat ja haasteet voivat kuitenkin tuottaa tärkeää tietoa, kun halutaan
kehittää toimintaympäristöä suotuisammaksi uusille teknisille ratkaisuille. Ongelmat voivat
esimerkiksi kertoa siitä, että uusien ratkaisujen asennusosaamisessa tai lupakäytännöissäon
puutteita. Syksyllä 2018 kokeilimme uutta tapaa välittää pilottien kokemuksia politiikkaohjelmiin.
Kokeiluun
osallistui
työja
elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä,
joka julkaisi loppuraporttinsa 24.10.2018. Työryhmän
tehtävänä
oli selvittää
ja
esittää
konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua
aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.
Järjestimme älyverkkotyöryhmän informoimiseksi pilottien kuulemisen. Tilaisuus rajattiin
koskemaan yritysten kysyntäjoustopilotteja, joissa haettiin erilaisia sähkön kysyntäjoustoja
yhdessä uudenlaisten kohteiden kuten kauppakeskusten, liikerakennusten, asunto-
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osakeyhtiöiden
ja
kotitalouksien
kanssa. Kysyntäjoustopilotit
osallistuvat
Fingridin
ylläpitämille kysyntäjouston markkinapaikoille. Seitsemästä pilotista kerättiin etukäteen
kuvaukset ja jokaisesta pilotista haastateltiin kontaktihenkilöä seuraavista kysymyksistä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pilotin tavoite ja toteutuksen aikataulu
Mitä tietoa kysyntäjouston mahdollisuuksista pilottinne pyrki tuottamaan?
Missä onnistuttiin?
Missä ei onnistuttu?
Mitä uusia ratkaisuja pilotti tuotti havaittuihin ongelmiin?
Miten aiotte jatkaa pilotoitujen ratkaisujen edistämistä?
Onko pilotissa tullut esiin lainsäädännöllisiä esteitä kysyntäjouston toteuttamiselle?

Itse kuulemisessa esiteltiin ensin haastattelukierroksen tulokset. Sen jälkeen pilotteja
vetävien yritysten edustajilla oli tilaisuus kommentoida ja tuoda esiin omia ajatuksiaan.
Yhteisessä keskustelussa syntyi vielä lisää ajatuksia. Esimerkiksi kysyntäjoustopilotit nostivat
esiin seuraavat kysymykset, joihin tulisi kiinnittää huomiota Älyverkkotyöryhmän suosituksia
toteutettaessa:
●
●
●
●
●
●

Pienten kysyntäjoustokohteiden kannattavuus suhteessa jouston todentamisen vaatimiin
investointeihin
Kysyntäjoustomarkkinan ennustettavuus suhteessainvestointien pitkiin
takaisinmaksuaikoihin
Fingridin ohjeiden ja markkinasääntöjen monimutkaisuus ja tulkittavuus pienille toimijoille
Palvelujen skaalattavuus kansainvälisille markkinoille ottaen huomioon eri markkinoiden
kehittyneisyyden
Kysyntäjouston avulla saavutettujen päästövähenemien todentaminen
Tarve kannustaa rakennus- ja kiinteistöalaa kysyntäjouston edellyttämän
automaation asentamiseen

Älyverkkotyöryhmä oli jo ennen Smart Energy Transition -hankkeen järjestämää
kuulemistilaisuutta kuullut asiantuntijoina useita kysyntäjoustopilottien osapuolia ja rahoittajia.
Tärkeimpiin työryhmän suosituksiin oli tätä kautta saatu jo tietoa. Siksi tilaisuudessa ei noussut
esiin suuria yllätyksiä. Osallistujien mielestä oli kuitenkin hyvä päivittää tietoja ja varmistaa, että
kentällä ja politiikassa ollaan samalla aaltopituudella. Piloteissa tulee usein esiin myös asioita,
jotka kuuluvat usean eri tahon toimialueelle. Esimerkiksi kysyntäjoustopiloteissa tällainen asia on
kysyntäjouston päästövähennysten todentaminen ja niiden ottaminen huomioon rakennusten
energia- ja ympäristösertifioinnissa
”SET-hankkeen yhtenä tavoitteena oli energiamurrokseen liittyvän osaamisen kehittäminen
tutkimalla alaan liittyviä pilotteja ja kokeiluja. Tällainen kokeilukulttuurin kehittäminen on
osoittautunut yllättävän vaikeaksi. Suomalaisissa uuden energian piloteissa ja kokeiluissa
syntyy ilmeisesti paljon hiljaista tietoa, jonka tekeminen näkyväksi ja kuuluvaksi ei ole
yksinkertaista. Olemme kokeilleet monenlaista, kuten työpajoja rahoittajille,
energiakokeilijoiden after work-tapahtumia ja pilottien kuulumisia. Kaikki ovat tuottaneet
kiinnostavia ja hyödyllisiä tuloksia, mutta systemaattisen oppimisen vakiinnuttaminen ja
skaalaaminen on ilmeisen vaikeaa, ainakin tutkimushankkeelle. Toivottavasti oppimisen
edistäminen jatkuu esimerkiksi ministeriöissä ja oppilaitoksissa SET-hankkeen päätyttyä.”
-

Eva Heiskanen
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7.

Transitioareena

Murrosareenasta uutta voimaa energia-, ilmasto- ja
innovaatiopolitiikkaan
Sampsa Hyysalo
20.12.2017
Globaali energiamurros on meneillään. Ilmastonmuutos ja Suomen vastuut sen torjumisessa
haastavat nykyisen energiapolitiikan. Riittävät päästövähennykset edellyttävät merkittäviä
rakenteellisia muutoksia. Ne muuttavat energiantuottajien ja -jakelijoiden liiketoimintaa, avaavat
ovia valtaville uusille vientimarkkinoille ja luovat uusia tapoja asua, liikkua ja kuluttaa arjessa.
Energiajärjestelmän murros koskettaa meitä kaikkia suoraan ja välillisesti, ja sitä koskevat
päätökset edellyttävät asiantuntemusta energia-alaa laajemmalta alueelta. Avainkysymys on,
miten Suomi voi menestyä tässä murroksessa?
Murrosareenatyöskentely on uudenlainen työmuoto Suomessa. Siinä kootaan yhteen joukko
asiantuntijoita, osallisia ja vaikuttajia yhteiskunnan eri lohkoilta pitkäaikaiseen työskentelyyn
jäsentämään jollain sektorilla tapahtuvaa muutosta. Työskentely pohjaa kansainväliseen
transition management -metodologiaan, jota on kehitetty eteenpäin Suomeen soveltuvammaksi.
Murrosareenan työskentelyssä edetään nykytilan haasteista ja muutoksen ajureista visioon
vuodelle 2030 ja muutostavoitteisiin, joilla visio on saavutettavissa. Työskentelyn painopiste on
yksityiskohtaisten muutospolkujen luonnostelussa nykytilasta tavoitteisiin ja sen viimeisessä
vaiheessa listataan välittömiä muutostoimia joihin muutospolut antavat aihetta.
Vuonna 2017 Smart Energy Transition -projekti ja Sitran hiilineutraali kiertotalous -teema
järjestivät ensimmäisen murrosareenan, joka kokosi yhteen 23 energia-alan uudistamiseen ja
hiilipäästöjen vähentämiseen eri sektoreilla sitoutunutta toimijaa. Areenan loppuraportti ”Uusia
näkymiä energiamurroksen Suomeen” luovutettiin Ulkomaankauppa ja kehitysministeri Kai
Mykkäselle 28.11.2017 ja siitä keskustelivat paneelissa kansanedustajat Harri Jaskari (kok)
Hanna Kosonen (Kesk) Ville Skinnari (SDP) ja Joakim Strand (RKP) sekä TEKESin hallituksen
puheenjohtaja Pertti Korhonen.
Tämän toteutuksen pohjalta voidaan todeta, että murrosareenoiden käyttö voi tuoda ilmasto- ja
energiapolitiikan tarkasteluun piirteitä, jotka täydentävät työryhmien työskentelyä,
kuulemismenettelyä ja lausunto-käytäntöä.

1. Murrosareenalla toimia työstetään yhdessä
Lausuntokäytännössä lausuntojen ehdottamien toimien ristiinvaikutukset ja informaation
ristiinpölytys jäävät valmistelijoille. Näin lausunnonantajat eivät altistu yhdessä tapahtuvalle
pohdinnalle, eikä heillä ole kontrollia siihen mitä heidän lausumistaan sisällytetään lopulliseen
suunnitelmadokumenttiin. Kumpikin piirre on omiaan tuottamaan kapeasti lausunnonantajan omia
intressejä ajavia ja muodoltaan ehdottomia lausumia.
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2. Ääripäät eivät hallitse keskustelua
Työryhmissä ja lausuntomenettelyissä tapaavat olla eniten äänessä ne, jotka ovat menettämässä
jotain pohjaehdotuksessa tai ne joiden tavoitteet eivät ole toteutumassa haluamassaan
laajuudessa. Lausuntomenettely toimii hyvin tällaisten voimakkaasti toisistaan poikkeavien
näkemysten esilletuonnissa ja kirjatuiksi saattamisessa. Murrosareena ja vastaavat
konvergenssiin pyrkivät työskentelymallit voivat motivoida osaamisen ja näkemyksen tuomista
strategiaprosessiin myös niiltä, joille kaavaillut muutokset ovat neutraaleja, odotettuja tai lievästi
positiivisia ja jotka siksi eivät investoi aikaansa lausuntoprosesseihin.

3. Monialaisella tarkastelulla kohti systeemistä muutosta
Ilmastopoliittiset toimet kohdistuvat monilta osin systeemiseen muutokseen kohti vähähiilisempää
yhteiskuntaa. Tällainen muutos on enemmän kuin osiensa summa ja keskeiseksi muodostuvat
eri toimien yhteisvaikutukset, keskinäissuhteet sekä vaikutukset seuraaviin toimiin muutospoluilla
– sekä eri toimijoiden rooli ja vastuut julkisen sektorin ohella. Energiapolitiikan lisäksi
ilmastopolitiikka kytkeytyy välittömästi innovaatio-, kaupunki-, alue- ja kuluttajapolitiikkaan, mikä
nostaa tarvetta monialaiselle tarkastelulle.

4. Muutospolut kartoittavat tietä
Toimien ajoituksen merkitys kasvaa sitä mukaa kun ilmastotyössä siirrytään vähittäisistä
ensimmäisen vaiheen päästövähennyksistä syvempiä muutoksia vaativiin toimiin. Murrosareenan
polkutarkasteluiden yksi tärkeimmistä viesteistä on se, että toimien tarkastelu yksittäisinä panoshyöty suhteina ei sellaisenaan vielä huomioi aikajänteitä ja valmistavia toimia, joita tarvitaan
pidemmälle menevien päästövähennysten toteutuksessa. Muutosten sosiaalinen hyväksyttävyys
kehittyy vähittäin ja usein monien valmistavien toimien yhteisvaikutuksesta sekä teknisen
kehityksen suuntaamisesta.

5. Konkretiaa muutosaskeleilla
Monet murrosareenassa esille tulleet muutosaskeleet ja muutostoimet olivat merkittävästi
yksityiskohtaisempia kuin valtaosa energia- ja ilmastostrategiassa tai keskipitkän aikavälin
ilmastosuunnitelmassa ehdotetut. Ministeriöt tekevät sisäisesti vastaavien yksityiskohtaisten
toimien ehdotuksia ja valmisteluprosesseja, mutta nykyiset strategian valmisteluprosessit tuovat
tämän tason konkretiaa näkyviin vain ajoittaisesti ja pistemäisesti.

6. Näkemyksiä laaja-alaisesti
Murrosareena kerää laaja-alaisen joukon osallistujia pohtimaan tavoitteita ja tarvittavia
muutoksia. Työskentely synnyttää näin verkostoitumista ja näkemysten välittymistä yli toimialojen
ja hallinnonalojen sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

7. Keskeiset asiat pöydälle ja toimeksi
Murrosareena nostaa esiin aiheita joita on käsitelty monessa paikassa jo pitkään, mutta ilman
selkeää
toimenpideohjelmaa.
Esimerkkinä
vaikkapa
taloyhtiöiden
aktivoiminen
energiansäästössä, energiakatselmoinnin kehittämisessä, energiaratkaisuidensa uudistamisessa
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ja sähköautojen latauksessa. Viimeksi mainittua edistetään parhaillaan Liikenne- ja
viestintäministeriönä EU:n tahoilta, mutta areena nostaa esiin laajemman taloyhtiöitä koskevan
kokonaisuuden.
Nyt läpikäydyn toteutuksen pohjalta katsomme, että murrosareenan kaltainen monialainen
asiantuntijaprosessi voi olla hyödyllinen lisä energia- ja ilmastotyön työkalupakissa. Se täydentää
ennemminkin kuin korvaa nykyisiä toimintatapoja.
Kirjoitus on julkaistu alun perin Strategisen Tutkimuksen blogisarjassa.

”Murrosareenat – tai tarkemmin ottaen Suomeen sovelletut keskipitkän aikavälin
muutostyöpajasarjat – ovat blogin kirjoittamisen jälkeen levinneet Strategisen Tutkimuksen
hankkeiden työkalupakkeihin. Niitä on toteutettu vesiresurssien käytöstä (BlueAdapt),
Biodiversiteettitavoitteista (ForBIO), kansalaisenergiasta (CORE ja SET) sekä kaupunkitason
hiilineutraaliustavoitteista (TransBotnia). SET hanke on tukenut kaikkia toteutuksia ja sekä
osallistujien että järjestäjien kokemukset ovat olleet positiivisia. Myös useat
hakemusvaiheessa olevat hankkeet ovat sisältävät murrosareenoita ja kiinnostusta niitä
kohtaan on ilmaistu monelta eri taholta. Kertyneen kokemuksen valossa blogissa ensimmäisen
areenan pohjalta luonnehditut edut pitävät paikkansa. Toistaiseksi murrosareenoita ei
kuitenkaan ole toteutettu yksinomaan kaupallisesti tai virkamiestyönä. Todennäköinen syy on
prosessin laajuus ja järjestämisen vaatima työmäärä ja/tai osaaminen, sillä työkalut ovat CCBY lisensoituja ja vapaasti käytettävissä.”
-

Sampsa Hyysalo
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8. Politiikkatoimet
Älykäs energiamurros vaatii älykästä yhteiskunnallista ohjausta, mutta ei ole itsestään selvää,
miten sellaista saadaan aikaan ja mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Päästökauppa on
esimerkki keinosta, jolla on vahva taloustieteellinen perusta ja joka on ‘älykäs’ siinä mielessä, että
se luo edellytyksiä päästöjä vähentävien innovaatioiden syntymiselle markkinamekanismin avulla
- ei tarvita virastoa, joka suunnittelee kuinka paljon päästöjä vähennetään tai millä tekniikalla
päästövähennykset toteutuvat. Mutta käytäntö on osoittanut, että tämä teoreettinen älykkyys ei
riitä. Syy on ilmeinen: ohjauksen kriittinen osa, koko järjestelmää ajava päästökatto, on voidaan
EU:ssa asettaa ei-niin-älykkäästi polkuriippuvuuden mukaisesti liian korkealle tasolle. Seuraukset
ja yksi ratkaisuehdotus on kuvattu Karoliina Auvisen blogissa. Vaikka päästöoikeuksien hinta on
syksyllä 2020 kivunnut lähelle tasoa (30 €/tCO2), jota 2017 pidettiin välttämättömänä miniminä,
kysymys yhden keskeisen ohjauskeinon toiminnan tehostamisesta on edelleen ajankohtainen,
sillä päästövähennystavoitteet ovat kiristymässä mentäessä kohti vuotta 2030. Toinen tapa
lähestyä älykkään ohjauksen haasteita, on pohtia mikä ylläpitää nykyistä järjestelmää. Paula
Kivimaan blogi nostaa esille sen, että älykäs murros edellyttää myös polkuriippuvuuden
murtamista yhteiskunnallisessa ohjauksessa: samalla kun kehitetään uusia innovaatioita tukevaa
ohjausta pitää purkaa sääntelyä, joka ylläpitää vanhaa järjestelmää. Tämä ei ole helppo tehtävä,
mutta siihen voi hakea apua myös muiden maiden kokemuksista (ks. luvun 9 blogit).

EU:n päästökauppa ei toimi – saataisiinko päästöille
minimihinta Pohjoismaihin?
Karoliina Auvinen
15.12.2017
Minulla oli suuri kunnia fasilitoida Energiamurrosareenassa asiantuntijaryhmää, joka pohti
kysymystä: “Miten kivihiilestä voidaan luopua vuoteen 2030 mennessä niin, että samalla
edistetään Suomen kilpailukykyä puhtaiden energiaratkaisujen markkinoilla?”
Keskeinen johtopäätös oli, että tavoitetta ei voi saavuttaa vain nykyistä tuotanto- ja
kulutusrakennetta säätämällä ja polttoaineita vaihtamalla. Vanhoja rakenteita ylläpitämällä
haaskataan suuri vientipotentiaali ja energiamurroksen tarjoamat massiiviset globaalit markkinat
uusille ratkaisuille.
Todettiin, että tarvitaan systeeminen muutos ja päästöjen kunnollinen hinnoittelu olisi tehokkain
keino edistää fossiilisista polttoaineista luopumista. Se mahdollistaisi investoinnit
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan sekä hiilen käytöstä luopumiseen.
Carbon price leaders coalitionin (2017) mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen
saavuttamiseksi päästöoikeuksien hintojen pitäisi olla 40-80 dollaria vuonna 2020 ja 50-100
dollaria CO2-tonnia kohden vuoteen 2030 mennessä. Nämä hintatasot varmistaisivat puhtaan
energian ja kiertotalouden kasvun. EU:n päästöoikeuksien hinnat ovat kaukana siitä: ne ovat
nykyisin vain noin 7 euroa CO2-tonnia kohden (Intercontinental Exchange, 2017).
Murrosareenassa todettiin, että EU:n päästökauppa tulisi korjata asettamalla päästöoikeuksille
lattiahinnaksi vähintään 30 euroa/CO2-tonni, mitätöimällä päästökaupasta liialliset
päästöoikeudet sekä asettamalla päästökauppaan nykyistä jyrkempi päästöjen vähentämispolku.
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Tämän onnistumista ei kuitenkaan pidetty todennäköisenä, koska monessa EU-maassa kivihiilen
kaivannais- ja tuotantoteollisuudella on niin vahva sija.
Tästä syystä Murrosareena päätyi ehdottamaan, että Suomessa asetetaan päästöille lattiahinta
kansallisesti Britannian ja Hollannin esimerkkien mukaisesti. Lattiahinta varmistaa, että
päästöoikeuksien hinta pysyy aina tietyllä minimitasolla. Lattiahinta voidaan toteuttaa
dynaamisena päästömaksuna tai verona, joka on sidottu päästökaupan hintaan.
Britanniassa päästöjen lattiahinta on noin 18 puntaa (20 eur) /CO2-tonni. Britanniassa lattiahinta
on vähentänyt kivihiilen käyttöä tehokkaasti muiden toimien ohella: esimerkiksi vuonna 2016
kolme hiilivoimalaa suljettiin, kivihiilen poltosta peräisin olevat päästöt puolittuivat ja
kokonaispäästöt vähentyivät lähes 6 %. Myös Hollannissa ollaan ottamassa käyttöön CO2päästöjen lattiahintaa vuonna 2020. Lattiahinta on Hollannissa alussa 18 eur/CO2-tonni ja nousee
sen jälkeen vuosittain: arvioitu päästötonnin hinta vuonna 2030 on jo 43 euroa!
Energiamurrosareenan raportti ja ehdotukset luovutettiin ministeri Kai Mykkäselle 28.11.2017.
Ministeri kannatti kommenttipuheenvuorossaan lattiahintaa. Hän kuitenkin totesi, ettei sitä voi
toteuttaa kansallisesti, vaan se pitäisi toteuttaa Nordpoolin alueella. Samasta syystä hallituksen
toimenpidevalinta on kivihiilen kieltäminen.
Kivihiilen kielto on ehdottomasti hyvä ja välttämätön askel oikeaan suuntaan, mutta kivihiilen
kulutuksen tarkemman tarkastelun pohjalta se ei välttämättä johda päästöjen vähenemiseen eikä
älykkäiden energiaratkaisujen kotimarkkinoiden kasvuun. Sama huoli kiellon vaikutuksesta nousi
esiin myös murrosareenassa. Kivihiiltä poltetaan nykyisin Suomessa pääasiassa yhdistetyssä
sähkön- ja lämmöntuotannossa eli CHP-voimaloissa, joissa kivihiili voidaan korvata esimerkiksi
turpeella, öljyllä ja jätteillä. Päästöjen sijaan polttoaineiden hinnat ratkaisevat, missä määrin
mitäkin polttoainetta monipolttovoimaloiden kattiloihin syötetään. Hintatilastojen trendien valossa
kivihiili voi korvautua ensisijaisesti turpeella ja toissijaisesti metsähakkeella. Esimerkiksi vuonna
2015 Kuopion Energia Oy:n kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä tuotettiin 692 GWh
jyrsinturpeella ja 0,4 GWh kivihiilellä. (Energiateollisuus ry kaukolämpötilastot, 2016).
Päästöjen lattiahinta voisi sopia Pohjoismaille erinomaisesti ilmastonmuutoksen torjunnan
edelläkävijöinä ja kansainvälisinä lipunkantajina. Murrosareena ehdotti, että Sitra perustaisi
Suomeen energia- ja ilmastotalouden toimikunnan, jonka tehtävänä olisi tarvittavan taloudellisen
ohjauksen varmistaminen vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseksi kansallisesti ja
kansainvälisesti. Voisivatko Sitra ja hallitus ottaa kopin päästöjen lattiahinnan edistämisestä
Pohjoismaiden tasolla?
”Elokuuhun 2020 mennessä useat tutkimusraportit ovat vahvistaneet, että Suomen
hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää hintaohjauksen
huomattavaa tehostamista ja korkeampaa päästökaupan hintaa. Lisäksi asiantuntijat ovat
todenneet, että päästökaupan lattiahinta voidaan toteuttaa kansallisesti, jos vain päättäjät
niin haluavat. Tarvittavia poliittisia päätöksiä korkeammista hiilidioksidiveroista,
päästökaupan lattiahinnasta tai energiaverojen muutoksista ei ole kuitenkaan toteutettu.”
-

Karoliina Auvinen
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Uusi energia- ja ilmastostrategia, energiamurros ja ‘luova tuho’
Paula Kivimaa
30.11.2016
Hallitus hyväksyi viime viikolla vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen energia- ja
ilmastostrategian, jota eduskunta alkaa käsittelemaan tänään 30. marraskuuta. Strategialla on
merkitystä Suomen energiamurroksen edistämisessä, sillä se tekee linjauksia uusien
’energiapolkujen’ edistämiseksi ja vanhojen, ympäristönäkökulmasta katsottuna kestämättömien
rakenteiden purkamiseksi.
Energiamurros on globaali ilmiö, joka viittaa energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmien
perustavanlaatuiseen muutokseen, tyypillisesti uusien älykkäiden sähkötekniikoiden,
energiavarastoinnin ja uusiutuvan energian ajamana. Tällainen murros tarjoaa potentiaalia uusille
liiketoimintamalleille mahdollisten ympäristöhyötyjen ohessa. Energiamurrokseen kytkeytyy
taloustieteilijä Joseph Schumpeterin ajatus ’luovasta tuhosta’, joka johtaa taloudellisten
rakenteiden murtumiseen tekemällä tietyt taidot ja osaamiset tarpeettomiksi ja luomalla samalla
uusia mahdollisuuksia. Olen aiemmin argumentoinut, että julkisen politiikan näkökulmasta
luovaan tuhoon perustuva murros tarvitsee sekä uusia innovaatiopolkuja tukevia, että
kestämättömiä järjestelmiä horjuttavia toimia.
Uusi energia- ja ilmastostrategia on selvästi ottanut askeleen kestävää kehitysta edistävän
murroksen suuntaan, sillä se sisältää perinteistä järjestelmää horjuttavia linjauksia:
”Suomi luopuu kivihiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä.”
”Mineraalipohjaisen tuontiöljyn energiakäyttö puolittuu 2020-luvun loppuun mennessä verrattuna
vuoden 2005 vertailutasoon.”
Fossiilisten polttoaineiden lisäksi myös liikennesektoria koskevat linjaukset
järjestelmätason muutoksista, kaavoituksen ja pysäköintinormien muuttumisesta kävelyä ja
pyöräilyä paremmin tukeviksi, ja liikkuminen palveluna -konseptista viittaavat vanhojen
rakenteiden horjumiseen.
Vastaavasti strategian linjauksissa tulee esille monia hallituksen suosimia innovaatiopolkuja.
Näistä vahvimmin huomioita ovat saaneet metsäpohjaiset bioenergiaratkaisut ja biokaasu.
Kulutuspuolella liikenne palveluna -konsepti, rakennusten energiatehokkuus sekä
puurakentaminen on tuotu esille kohdealueina. Valitettavasti rakennusten energiatehokkuudesta
puhuttaessa kustannusoptimaalisuus on nostettu keskiöön, kun taas innovaatioiden kehittämistä
ja parempaa käyttöönottoa ei tuoda esille. Osa aiemmista innovaatiopoluista on rajattu pois
keskiöstä, merkittävimpänä esimerkkinä tuulivoima. Myös lämpöpumput ovat kehitykseen nähden
varsin vähän esillä.
Osa strategian linjauksista selvästi kytkeytyy edistämään energiamurrosta ja luovaa tuhoa, kun
taas osa kuvastaa polkuriippuvuutta vanhasta järjestelmästä, esimerkkeinä turpeen verotus,
metsäteollisuuden sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen sekä kaukolämmön kehittäminen.
Polkuriippuvuuden
hyötyjä
(kahden
jälkimmäisen
kohdalla)
ovat
aiempien
(ympäristö)tehokkuuksien ja toimivien rakenteiden ja taitojen edelleen kehittäminen. Tämä
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ajattelu kytkeytyy luovan tuhon vastavoimaksi kehitettyyn ’luovan kertymän’ käsitteeseen, jonka
mukaan olemassa olevat yritykset mukauttavat toimintojaan murroksen keskellä.
Uuden energia- ja ilmastostrategian pohjalta voi syntyä tärkeitä toimenpiteitä, joilla Suomi
sopeutuu aktiivisesti menossa olevaan globaaliin energiamurrokseen. Tämä kuitenkin edellyttää,
että (1) sen linjaamat ’horjuttavat’ toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman pian, (2)
energiatehokkuutta edistetään aktiivisesti joka sektorilla helpottamaan luopumista fossiilisista
energianlähteistä, ja (3) politiikkakeinoja kehitetään tukemaan useampia innovaatiopolkuja, jotka
auttavat ratkaisemaan ei vain Suomen, vaan myös muiden maiden energiahaasteita.

”Reilussa kolmessa vuodessa energiamurros on edistynyt. Suomessa kivihiilen käyttö väheni
10% vuosien 2016 ja 2018 välillä, ja 25% vuodesta 2018 vuoteen 2019. Tuulivoima lähes
kaksinkertaistui ja aurinkovoima lähes kolminkertaistui. Toisaalta turpeen käyttö on
kasvanut, heijastaen tähän liittyvää vanhaa polkuriippuvuutta. Käsitys energiamurroksesta
on
laajentunut
koskemaan
sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden
kysymyksiä
ympäristövaikutusten ohella. Nähdään siis yhä tärkeämmäksi ne tavat joilla murrosta
toteutetaan, ja mitä vaikutuksia sillä on eri ihmisille. Uusin hallitusohjelma vuodelta 2019 on
paljon kunnianhimoisempi ilmastonmuutoksen hillinnän ja energia murroksen suhteen. Sen
toimeenpano vaikuttaa osin siihen, missä määrin tarvittavaa luovaa tuhoa tapahtuu.”
-

Paula Kivimaa
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9.

Opit ulkomailta

Pohtiessa energiamurroksen ominaisuuksia ja vaikutuksia Suomeen, on tärkeää tarkastella
myös, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Kategoriset maavertailut ovat usein hankalia, sillä
sosiotekniset siirtymät tapahtumat useiden eri tekijöiden myötävaikuttamana ja täten
maakohtaisiin kehityskulkuihin liittyy paljon kontekstisidonnaisuuksia. Näitä ovat muun muassa
maantieteelliset seikat, julkisen sektorin rakenne, poliittinen historia ja kulttuuri, talouden rakenne,
jne. On kuitenkin tärkeää hahmottaa erilaisia mahdollisuuksia Suomelle, sen perusteella ja siitä
oppien, mitä muualla on tapahtunut.
SET-hankeessa haluttiin oppia muiden maiden energiamurroksesta tutkimalla uusiutuvan
energian leviämistä Saksassa ja Tanskassa, energiajärjestelmän horjumista (‘disruptiota’)
Saksassa, Iso-Britanniassa ja Tanskassa, sekä EU kansalaisten näkemyksiä energiamurroksesta
ja erilaista kokeilutoimintaa lukuisissa Euroopan maissa. Näiden perusteella havaittiin lukuisia eri
malleja toimia. Esimerkiksi Iso-Britannian energiamurros on lisännyt uusiutuvan energian osuutta
yhtä korkealle kuin Saksan energiamurros, mutta Iso-Britanniassa energian omistajuus on
pysynyt keskittyneenä suuryrityksille kun taas Saksassa erilaiset yhteisöomisteiset mallit ovat
lisääntyneet.

Disruptive innovation meets industrial policy: insights from
energy transitions in Denmark and the UK
Phil Johnstone & Paula Kivimaa
28.8.2017
The Smart Energy Transition project has examined energy transitions in the United
Kingdom (UK), Denmark and Germany from the perspectives of ‘disruption’ and ‘industrial
policy’. We here summarise the overall approach and findings for UK and Denmark.
An analytical framework developed in the project identifies key characteristics of disruption and
industrial policy. It includes different dimensions of what disruption means from a ‘system’
viewpoint and ‘varieties’ of industrial policy.
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The Smart Energy Transition project examined how actors within the Danish and UK energy
systems understand (1) the nature and extent of disruption, (2) links between the energy sector
and industrial policy and (3) how energy disruption and industrial policy interact.
Broadly, the following key findings are:
●

In the UK, despite large penetration of renewable energy in the generation mix, the system
remains centralised with traditional incumbent actors still retaining the dominant market share.
Community ownership constitutes only a small proportion of energy ownership. Significant
technological disruption is however, taking place in the UK electricity grid.

●

The UK has had minimal green or any industrial policy in the past 30 years, while policy
support for offshore wind and the nuclear industry can be interpreted as implicit industrial
policy.

●

In Denmark, the traditional centralised energy system has been disrupted with a shift to a
decentralised system, including more demand side management, and greater role for
communities and cooperative forms of ownership. The energy transition has been driven by
long term-state involvement through capital grants, subsidies, Feed-in-Tariffs, close
collaboration between state and industry, and involvement of the trade union movement.

●

In terms of industrial policy, there was evidence of sustained interventions by the Danish state
to promote the wind energy industry since the 1980s through a variety of mechanisms,
including a long-term vision, a greater focus on skills and jobs benefits and regional clustering
activities.
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Status and dimensions of energy disruption in the UK and Denmark

Industrial policy in the UK and Denmark
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Six propositions on the interplay of disruption and industrial policy
The relation between industrial policy and disruption is complex: the context and timing are
crucial.
Directed ‘green’ industrial policy can enable disruptive change in the energy sector
The case of Denmark indicates how through subsidizing manufacturing, then subsidizing
production, and intervening to form policies requiring the purchasing of wind energy by utilities,
amongst many other changes alongside clear long-term policy goals initiated by the Alternative
Energy Plan, facilitated energy disruption.
●

● Lack of green industrial policy hinders energy disruption
In the UK, there is a sense of a ‘missed opportunity’ around renewables. A lack of long-term
vision, lack of support around some renewables and reliance on market-mechanisms rather than
coordination was thought to have influenced the slower pace of disruption in the UK

Renewing industrial policy can be used to manage already ongoing disruptive change in the
energy sector and stabilise a new kind of energy system
In Denmark, examples of the involvement of the trade unions and seemingly greater emphasis
on job creation through renewables stood out, as well as the reskilling of coal workers when
divestment from coal infrastructure was taking place. There is evidence of close collaboration in
both countries between the state and the offshore wind sector. In Denmark this includes state
funded wind test parks and export platforms; in the UK coordination functions such as the offshore
wind forum and local content requirements have been used to strengthen this technological
preference.
●

Traditional industrial policy protects and maintains incumbent actors less willing to change
An example from the UK is that industrial policy is used to protect existing incumbent regimes. In
this case, given the threat posed to nuclear by new low carbon technologies, the British
government’s long term support for nuclear skills and training as well as policy support highlights
this protective function.
●

Energy disruption paves the way for new green industrial policy
Energy disruption is perhaps an influencing factor in why industrial policy is widely being
reconsidered in many countries around the world. This can be seen in the UK, where there are
signs that the dominant non-interventionist economic logic is increasingly being challenged as
industrial policy makes a return.
●

” The perceptions of the connections of industrial policy to energy transition still hold, and
increasing attention is paid internationally to green industrial policies and the energy
transition. In this, the potentially changing role of trade unions is important. The
conceptualisation of energy justice has advanced and should be integrated into industrial
policy, considering and preparing for the impacts of the energy transitions on employment
regionally, nationally and globally.”
-

Paula Kivimaa
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Miksi kotitalouksien uusiutuvan energian ratkaisut leviävät
epätasaisesti Euroopassa?
Eva Heiskanen & Kaisa Matschoss
12.4.2017
Saksassa tuotetaan aurinkosähköä henkilöä kohti enemmän kuin aurinkoisessa
Espanjassa. Itävallassa aurinkolämpöä hyödynnetään enemmän kuin lämpimässä
Italiassa, jossa puolestaan on enemmän pellettikattiloita henkilöä kohti kuin kylmässä ja
metsäisessä Suomessa. Miksi näin?
Erojen ymmärtäminen on tärkeää, mikäli haluamme viedä tai tuoda teknologiaa tai
politiikkakeinoja.
On helppo sanoa, että syyt johtuvat politiikasta ja eri ratkaisuihin suunnatusta taloudellisesta
tuesta. Mutta miksi eri maissa on erilaiset politiikat? Erojen ymmärtämiseksi on kaivauduttava
syvemmälle historiaan ja markkinoiden kehitykseen.
Tutkimme asiaa katsauksessa aurinkopaneeleiden, aurinkokeräinten, lämpöpumppujen ja
pellettikattiloiden yleisyyttä selittävään eurooppalaiseen tutkimukseen. Katsauksessa etsimme
yhtäläisyyksiä ja eroja eri teknisten ratkaisujen leviämisessä eri maissa.
Uuden ratkaisun leviämiseen vaikuttaa kunkin maan fyysinen rakennuskanta, erityisesti
omakotitalojen osuus asuinrakennuksista sekä omistusasumisen yleisyys. Omistusasuminen,
tulot ja pääoman saatavuus, koulutustaso ja jossain määrin myös ikä selittävät kotitalouksien
valmiuksia investoida uusiutuvan energian tuotantoon. Näillä tekijöillä on erilainen vaikutus uuden
ratkaisun leviämiskäyrän eri vaiheissa.
Koulutetut nuorehkot edelläkävijät, jotka eivät liikaa mieti kustannuksia ja hyötyjä, ovat kriittisessä
roolissa leviämisen alkuvaiheessa. Seuraavan vaiheen valtavirtamarkkinoilla kustannukset ja
hyödyt – tai niitä koskevat uskomukset – ovat puolestaan tärkeämpiä.
Vaikuttaa siltä, että kotitalouksien uusiutuvan energian ratkaisujen on helpompi yleistyä maissa,
joissa on riittävä tiheys ja kokonaismäärä taloudellisesti hyvin toimeentulevia, suhteellisen
koulutettuja omakotitalon omistajia. Leviämisen liikkeelle lähtöä vauhdittavat usein paikalliset
kansalaisliikkeet, yksittäiset aktivistit sekä vertaisviestintä. Markkinoiden vakiintumisvaiheessa
leviämistä edistävät esimerkiksi paikallisten asentaja- ja rahoituspalvelujen saatavuus ja
luvituksen helppous, joiden johdosta jokin teknologia vaikuttaa ”helpommalta” kuin muut.
Onnistuneissa tapauksissa paikallinen kysyntä ja tarjonta vahvistavat toisiaan luoden positiivisen
kierteen.
Maiden välillä on tärkeitä eroja siinä, mitä kilpailevia tai täydentäviä ratkaisuja kussakin maassa
on tarjolla. Esimerkiksi kattava kaasu- tai kaukolämpöverkko on kova kilpailija uusille
lämmitysratkaisuille. Myös eri ratkaisujen uskottavuudessa on eroja riippuen siitä miten ne istuvat
paikalliseen kulttuuriin ja infrastruktuuriin ja siitä, kuinka ja miten otolliseen aikaan asiantuntijat,
sosiaaliset liikkeet ja media ovat esitelleet niitä, ja minkä ensikokemukset kuluttajat ovat niistä
saaneet. Politiikalla on vaikutuksensa, mutta yksittäisten tekijöiden lisäksi keskeisiä ovat
pitkäaikaiset panostukset markkinoiden ja osaamisen sekä infrastruktuurin kehittämiseen.
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Tutkittavaa on vielä paljon, mutta katsauksemme perusteella voi tehdä muutamia suosituksia:
1. Koska kysyntä ja tarjonta kehittyvät vuorovaikutuksessa, politiikan kannattaa keskittyä
molempiin samanaikaisesti markkinoiden rakentamiseksi. Rakennukset on sidottu tiettyyn
paikkaan ja paikalliseen rakennuskulttuuriin, joten markkinat ovat varsinkin alkuvaiheessa
paikallisia. Kriittisen massan ja positiivisen kierteen saavuttamiseksi markkinoita saattaa olla
järkevä rakentaa paikallisesti ennen kuin yritetään kattaa koko maa.
2. Kun markkinoita halutaan laajentaa, ratkaisut on sopeutettava niiden käyttöympäristöihin,
jotka ovat Euroopan eri osissa (joskus maiden sisälläkin) varsin erilaisia. Käyttöympäristöt ja
käyttäjien mahdollisuudet ja rajoitteet on tärkeä tuntea hyvin; esimerkiksi kotitalouksien
mukavuusodotukset, investointimahdollisuudet ja paikallisten täydentävien palveluiden
saatavuus.
3. Lisäksi on hyvä miettiä, miten päästään laajentamaan markkinoita ”helppojen” kohteiden,
kuten keskiluokkaisten omakotitaloalueiden, yli. Noin puolet eurooppalaisista
asuinrakennuksista on hallintamuodoltaan vaihtelevia kerrostaloja. Uusia markkinoita
avautuu, kun löydetään ratkaisuja näiden kohteiden uusiutuvan energian investointien
rahoittamiseksi,
helppokäyttöisiksi
teknisiksi
ratkaisuiksi
sekä
päätöksenteon
sujuvoittamiseksi.

”Kolmessa vuodessa tilanne eri maissa ei ole juurikaan muuttunut. Suomessa päätös luopua
hiilestä energiantuotannossa vaikuttaa kaukolämpöverkkojen kilpailuasemaan muihin
energiankäyttömuotoihin verrattuna. Uusien kokeilujen myötä pientuottajat, ns. prosuumerit,
voivat hyödyntää kaukolämpöverkkoa ylijäämäenergiansa varastona, jolloin se voi myös
toimia uusien ratkaisujen tukena. Kirjoituksessa esittämämme suositukset ovat vielä
ajankohtaisia. Erityisesti markkinoiden laajentaminen tuottamalla toimivia ratkaisuja
asuinkerrostaloille vaatii vielä työtä. Aurinkosähkön hyvityslaskentamallin käyttöönotto on
yksi askel tähän suuntaan.”
-

Eva Heiskanen & Kaisa Matschoss
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