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perustuvilla ratkaisuilla on paremmat kehittymismahdollisuudet. Jo nyt 
hyödynnettävissä olevat uusiutuvat energialähteet pitää voida ottaa käyttöön 
tehokkaasti.

Jätehuollon merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on suurempi kuin 
kaatopaikkojen päästöjen osuus kaikista päästöistä antaa ymmärtää. 
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fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja siten vähentää kaatopaikkapäästöjen lisäksi 
myös energiasektorin päästöjä.

Tämän työn osoittaa, että liiketoimintatapoja kehittämällä, paikallisen ja biokaasun 
käyttöön perustuvan energiantuotannon kustannuksia voidaan alentamaan 
merkittävästi.__________________________________________________________
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Electricity used to be distributed and produced by one and the same company.
Due to competition in free energy market, the procedure has changed in many ways. 
There has been a lot of discussion about separating free energy trade from monopoly 
distribution.

The reasons why the use of biogas hasn’t been increased have been the economic 
realities and the difficulties to find the correct parameters to make the needed 
investments. Decentralizing the generation of energy to smaller, local units has 
become one possible means to make better use of biogas and other renewable 
sources of energy.

Even though biogas can already be quite inexpensively used to produce energy 
without any considerable financial or technical risks, a huge amount of landfill gas is 
still burned as waste without utilizing it in any way. This is ignominy for a sophisticated 
energy-aware country like Finland.

In the near future, international norms and standards can help Finland to increase the 
use of biogas. Furthermore, various subsidies and financial arrangements should 
make it easier to introduce new technology in the field. But the whole system should 
be reorganized so that decentralized generation of energy could have better chances 
to develop. At least all existing renewable sources of energy should be used 
efficiently.

Waste management plays a much more important role in the reduction of greenhouse 
gas than its proportional share of all emissions suggests. This is due to the fact that a 
lot of fossil fuels can be replaced by using landfill gas or waste energy and thus not 
only cut down on landfill emissions but also on emissions caused by the energy 
sector.

This thesis presents that the production costs of energy generated by biogas can be 
considerably reduced with fairly simple methods and by developing business 
strategies.____________________________________________________________
Keywords: bio energy, distributed generation, green energy, renewable 
energy, green electric, waste energy,landfill, biogas
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1 JOHDANTO

Kaupallisessa mielessä sähköenergian tuotannossa ja jakelussa on Suomessa 

ja pohjoismaissa tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana merkittäviä 

muutoksia. Tekniikassa kehitys on tapahtunut omalla painollaan ilman

merkittäviä hyppäyksiä. Aikaisemmin muutokset sähköenergian tuotannossa ja 

jakelussa tapahtuivat hitaasti ja muutostarpeet tulivat energian saatavuuden ja 

huoltovarmuuden näkökulmista. Voidaan havaita että merkittävimmät 

muutokset tapahtuivat lähinnä sähköenergian tuotantotavoissa ja käytetyissä 

polttoaineissa. Ensimmäisen öljykriisin jälkeen 1970- luvulla tuotantorakennetta 

pyrittiin muodostamaan kotimaisia polttoaineita suosivaksi ja päivän sana olivat 

suuret tuotantoyksiköt ja niiden suuret polttoainevarastot. Ydinvoima oli se 

energiamuoto, jonka mahdollisuuksien rajattomuuteen uskottiin ilman suurta 

kritiikkiä.

Sähköenergian jakelu oli kiinteä osa tuotantoa niin jakeluverkoissa kuin

valtakunnan tasolla eli jakelulla ja tuotannolla oli aikaisemmin lähes 

poikkeuksetta sama omistaja. Elettiin sähköenergian suhteen tilanteessa että 

jonkun ennalta määrätyn instanssin piti vastata energiahuollosta ja 

sähköenergiaan liittyviä päätöksiä tehtiin lähinnä näistä lähtökohdista. 

Varmistettiin että sähköenergiaa oli saatavilla riittävästi ja että sen jakelu 

kuluttajille toimi moitteettomasti. Toisaalta, Suomessa energiaintensiivisen 

teollisuuden kilpailukyky on aina riippunut käytettävissä olevan energian 

hinnasta ja sen tehokkaasta käytöstä, joten teollisuus on pyrkinyt itse 

varmistamaan edullisen sähköenergian olemalla itse aktiivinen toimija 

sähkönenergian tuotannossa ja jakelussa.

Pohjoismaissa on sähkön siirtoverkkoa valtakunnan tasoilla rakennettu niin että
se on mahdollistanut merkittävien energiamäärien siirron valtakunnanrajojen 

yli. Vuonna 1995 vapautettiin jo osa Suomen sähkömarkkinoista. Merkittävin 

muutosprosessi sai alkunsa 1998 kun myös kauppa pienkuluttajille vapautettiin 

ja aika nopeasti huomattiin että ollaan niin tuotannon kuin jakelun suhteen 

täysin eri tilanteessa kuin joitain vuosia sitten.
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Suomi on harvaan asuttu maa ja sähkönjakelun kannalta tehokkuudella 

sähköverkkojen käytön suhteen on keskeinen asema. Tällä hetkellä ollaan 

tilanteessa, jossa tuotantotavat valitaan pääosin tuotantokustannusten 

perusteella.

Energia on siis aina ollut keskeinen kustannustekijä Suomalaisessa 

teollisuudessa. Tästä johtuen energiaa on tuotettu ja käytetty tehokkaasti ja 

keksitty näihin liittyviä innovatiivisia ratkaisuja. Maailmanlaajuisesti ja ilmaston

kannalta on hyvä, että energiaintensiivistä teollisuutta on nimenomaan 

Suomessa, jossa energian ominaiskulutukset ovat pienet tuotantoon nähden.

Jos ajatellaan korkean teknologian ja uusien innovaatioiden kehittymistä, 

ongelmana on voimakkaan ”veturiyrityksen” puuttuminen energiasektorilta. 

Kattilateollisuus on merkittävä osa energiateknologiaa mutta se on keskittynyt 

yhteen kapeaan sektoriin energiateknologiassa. Suomessa sen vahvuudet 

liittyvät kehittyneeseen polttoteknologiaan sekä biopolttoaineiden ja jätteiden 

polton osaamiseen. Biopolttoaineiden käytössä metsäteollisuudella on ollut jo 

perinteisesti ratkaiseva asema. Parhaillaan kehitetään metsätähteiden 

keruuteknologian laitteita ja järjestelmiä.

Jatkossa merkittävänä apuna voivat olla kansainvälisessä yhteistyössä tehdyt 

ja tehtävät päätökset biopolttoaineiden käytön lisäämisestä, tähän liittyvät 

normit ja säännökset sekä uuden teknologian käyttöönottoa helpottavat 

rahoitusjärjestelyt.

Myös energiajärjestelmän pelisääntöjä on todennäköisesti uusittava niin, että 

hajautetuilla, uuteen energiateknologiaan perustuvilla ratkaisuilla on paremmat 

kehittymismahdollisuudet. Näyttää siltä että paikallisen energian 

tuotantokustannuksia kyetään tulevaisuudessa alentamaan merkittävästi ja että 

sillä on myös suuret välilliset työllisyysvaikutukset. Poliittiset päättäjät EU-
tasolla ovat sitä mieltä että poikkeamiselle markkinamekanismeista on myös 

taloustieteellisiä perusteita.
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Ongelmaksi biopolttoaineen jalostuksessa ja laajamittaisessa käytössä jäävät 

silti useat taloudelliset realiteetit ja lähinnä niiden parametrien löytäminen 

joiden perusteella investointeja uskalletaan tehdä. Tässä työssä pohditaan 

yhden uusiutuvan energiamuodon taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja 

esitetään keinoja niiden parantamiseksi.

Merkittävä määrä luontoa rasittavaa energiatuotantoa voidaan korvata 

biokaasulla. Kaatopaikoilla tapahtuvaa biokaasun polttoa ”taivaan tuuliin” 

voidaan pitää jopa kansallisena häpeänä.

Työn alkuosassa esitellään sähkökaupan markkinamekanismeja, sähköverkon 

rakennetta ja hajautetun energian tuotannon eri menetelmiä. Keskiosassa 

käsitellään kaatopaikkakaasuja käyttävillä biokaasumoottoreilla tuotettavan 

energian hinnanmuodostusta. Työssä esitellään myös tällä hetkellä 

biokaasumoottoreiden investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Lopussa 

esitellään eräitä keinoja kaatopaikoilta saatavan ja biokaasulla toteutetun, 

hajautetun sähkötuotannon kannattavuuden parantamiseksi ja arvioidaan 

niiden taloudellisia vaikutuksia.
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2 Sähkökauppa

Sähkömarkkinoiden vapautumisen myötä sähkön myynnistä ja tuotannosta on 

tullut kilpailtua toimintaa. Tavoitteena on ollut että markkinoiden vapautuminen 

ja kilpailu tehostaa toimintaa sähkömarkkinoilla. Uusi tilanne on tuonut 

toimintaan aivan uusia haasteita ja vaadittavat osaamisalueet poikkeavat 

vanhoista merkittävästi.

Sähköpörssin tehtävänä on muodostaa sähkölle uskottava markkinahinta. 

Sähköpörssin tulee olla avoin, keskitetty ja neutraali markkinapaikka, jossa 

kaikkia osapuolia kohdellaan tasapuolisesti. Lisäksi sähkön hinnan pitää 

muodostua pelkästään kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tuotteet joita pörssissä

myydään, täytyy olla standardisoituja, kauppaa pitää voida tehdä anonyymeinä 

ja ilman vastapuoliriskiä. Tuotteilla pitää olla riittävästi ostajia ja myyjiä ts. 

likviditeetin täytyy olla korkea.

2.1 Sähköpörssi

Avoimilla sähkömarkkinoilla sähkön tuottaja sitoutuu sopimuksissaan 

toimittamaan sähköverkkoon sovitun määrän sähköä ja vastaavasti sähkön 

ostaja sitoutuu kuluttamaan verkosta saman määrän sähköä (kuva 2.1).

Kuva 2.1 Sähkökaupan osapuolet ja toimijat pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla
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Toisaalta sähköyhtiöiden toimintamallit sähkökaupassa eivät täysin vastaa 

muilla vapailla hyödykemarkkinoilla toimivien yritysten perustoimintamalleja ja 

eräitä syitä toimintamallien poikkeamiseen ns normaalien kulutushyödykkeistä 

voidaan helposti löytää:

Kun vapaat sähkömarkkinat syntyivät, tarve sähköliiketoimintojen 

tehostamiselle ei lähtenyt sähköyhtiöistä itsestään sillä markkinat avattiin 

viranomaispäätöksellä. Monet sähköyhtiöt vastustivat muutosta ja se on 

saattanut hidastaa sopeutumista vapaille markkinoille.

muuttunut liiketoimintaympäristö on asettanut sähköyhtiöiden johtamiselle 

uudenlaisia haasteita ja sähköyhtiöiden johdolla on ollut merkittävämpi 

rooli yrityksen toimintamallin valinnassa.

sähkömarkkinat avattiin sähkön myynnin ja tuotannon osalta täydellisesti 

vasta muutama vuosi sitten ja markkinamekanismit ovat vasta 

kehittymässä.

toiminta tapahtuu kypsillä markkinoilla sillä lähes kaikki suomalaiset ovat jo 

pitkään olleet sähköhuollon piirissä. Uusia asiakkaita ei markkinoille tule ja 

kaikki mahdolliset uudet asiakkaat tulevat kilpailijoiden alueelta.

asiakkaita ei myöskään yritetä saada kuluttamaan lisää sähköä, vaan 

suuntauksen pitäisi pikemminkin olla juuri päinvastainen.

- laadulla ei voi kilpailla, koska sähkön laatu riippuu hyvin paljon 

verkonhaltijan toiminnasta.

Osittain edellä mainituista syistä johtuen, sähköyhtiöiden yritykset luoda 

sähköenergiasta uusia brändejä ovat lähes poikkeuksetta tähän mennessä 

epäonnistuneet. Ehkä suurin syy tähän on, että ne ovat tähän asti perustuneet 

vain sähkön tuotantomuotoihin eivätkä itse tuotteeseen. Toistaiseksi 

ympäristöystävällisten sähkötuotteiden kysyntä on ollut vähäistä, mutta niiden 

merkitystä ei silti kannata vähätellä [61] ,[26].
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2.2 Pistehinnoittelu

Suomessa sähköjakelun hinnoittelussa sovelletaan niin sanottua 

pistehinnoittelua. Sen mukaan asiakas, joka on liittynyt yhdessä pisteessä 

verkkoon ja maksanut tarpeelliset maksut, saa oikeuden käyttää koko maan 

sähköverkkoa liittymispisteestään käsin. Toisin sanoen, hän pääsisi käymään 

kauppaa periaatteessa kaikkien niiden kanssa, jotka ovat liittyneet Suomen 

verkkoon. Jakeluverkossa verkkopalvelujen hinta ei saa siis riippua siitä, missä 

asiakas maantieteellisesti sijaitsee verkonhaltijan vastuualueella.

Myöhemmin päädyttiin ratkaisuun, jossa verkkopalvelun hinta riippuu vain 

verkkoportaasta, johon asiakas on liittynyt eli ao. verkon jännitetasosta.

HU r I I I

Kuva 2.2 Sähkökauppa ja sähkön toimitus asiakkaalle |42)

Sähkön toimitukseen [kuva 2.2] liittyy aina tasevastuu. Tämä tarkoittaa että 

jokainen sähkökaupan osapuoli vastaa siitä, että sähkön hankinta ja myynti 

ovat tasapainossa.
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2.3 Sähkön markkinahinta ja sen muodostuminen

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkön markkinahinta riippuu kolmesta eri 

tekijästä:

- Vesivarastojen täyttöasteesta ja tulovirtaamasta

- Sähkön kysynnästä

- Sähkön tuotantokapasiteetista

Tavoitteena on, että sähkön markkinahinta muodostuisi normaalien kysynnän 

ja tarjonnan lakien mukaan, Sähköpörssin tehtävänä on synnyttää 

sähköenergialle uskottava referenssihinta eli markkinahinta. Tämä toteutuu 

siten, että sähköpörssi toimii avoimena, keskitettynä ja neutraalina 

markkinapaikkana, jossa hinta määräytyy pelkästään kysynnän ja tarjonnan 

perusteella.

Sen sijaan sähköpörssissä myytävät tuotteet ovat standardituotteita ja viestintä 

on tasapuolista kaikille toimijoille. Pörssissä tehtävien kauppojen ostajana ja 

myyjänä toimii aina pörssi, joten kaupankäynti on anonyymiä eikä sisällä 

vastapuoliriskiä.

Koska pörssin tarjoamien standardituotteiden mahdollisuudet ja joustot ovat 

kuitenkin rajalliset, tarvitaan myös mahdollisuutta hankkia yksilöllisiin tarpeisiin 

suunniteltuja sähkötuotteita. Osa sähkökaupasta tehdään suoraan tuottajan ja 

kuluttajan välillä niin sanotuilla OTC-markkinoilla (Over-the-counter - 

markkinat). OTC-markkinoilla tarkoitetaan kaikkea sähköpörssin ulkopuolella 

käytävää sähkön tukkukauppaa. Perinteinen kahdenkeskisiin sopimuksiin 

perustuva sähkön tukkukauppa on osa sitä.

OTC-markkinoiden tarjoamien palvelujen avulla on mahdollista räätälöidä oma 

hankinta- ja myyntisalkku vastaamaan omia tarpeita ja siellä on aina olemassa 

vastapuoliriski. Sähköpörssi ja OTC-markkinat ovat toisiaan täydentävät 

markkinat ja ne yhdessä muodostavat sähkön tukkumarkkinoille toimivan 

markkinamekanismin, jolla hallitaan pörssisähkön hinnan suuria vaihteluita.
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2.4 Systeemihinnan muodostuminen

Fyysisillä tuotteilla tarkoitetaan kauppaa johon liittyy aina myös sähkön 

toimitus. ELSPOT- markkinoilla tehdään kauppaa seuraavan päivän sähkön 

toimituksista ja markkina-alueena ovat Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi. 

Kaupankäynnin kohteena ovat kaupankäyntipäivää seuraavan päivän tunnit 01-

24 Suomen aikaa. Tarjous tehdään jokaiselle tunnille kerran päivässä ja 

tarjouksessa toimija ilmoittaa valitsemilleen hintaportaille osto- ja myyntihinnan 

[taulukko 2.1].

Taulukko 2.1 Esimerkki sähköntuottajan osto- ja myyntitarjouksesta kahdelle eri tunnille Elspot- 
markkinoilla

tunnit hinta myynti osto
10-11 jos 0-15 €/MWh - 110 MWh

jos 16-19 €/MWh - -

jos 18-30 €/MWh 90 MWh -

jos 31-40 €/MWh 150 MWh -

11-12 jos 0-13 €/MWh - 100 MWh
jos 14-21 €/MWh - -

jos 22-26 €/MWh 80 MWh -

jos 27-40 €/MWh 110 MWh -

Muut osapuolet eivät tiedä toistensa tarjouksista ja pörssi laskee kaikkien 

tarjousten perusteella osto- ja myyntikäyrien leikkauspisteen jota kutsutaan 

systeemihinnaksi.

Tämän jälkeen otetaan vielä huomioon rajajohtojen siirtokapasiteetin tuomat 

rajoitukset, jonka jälkeen on muodostunut aluehinta joka on lopullinen toimijan 

sähköstä maksama ja myynnistään saama hinta eli sähköpörssin toimijan 

lopullinen osto-Zmyyntihinta.

Aluehinta on siis systeemihinnan ja mahdollisen ”pullonkaulamaksun” tai

hyvityksen summa. Hinta-alueperiaate on sähköpörssikaupan periaate, jonka 

mukaan siirtokapasiteetin ylittävä siirtoalueiden välinen kysyntä ja tarjonta 

tasataan nostamalla hintoja alitarjonta-alueilla ja laskemalla ylitarjonta-alueilla. 

Tätä voidaan verrata vastaostoperiaatteeseen. Rajakustannus on 

ajojärjestyksessä viimeisen käyvän sähköntuotantokoneen muuttuvat 

tuotantokustannukset. Sähkömarkkinoiden Suomen aluehinta on tähän asti
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suurin piirtein seurannut tätä hintaa. Tosin tämä kustannus ei anna koko kuvaa 

siitä, miten sähkön hinta kokonaisuudessaan muodostuu, sillä toiminta 

sähkömarkkinoilla ei perustu pelkästään sähkökauppaan spot-markkinoilla. 

Markkinoilla yritetään hallita riskejä mm. käymällä kauppaa 

johdannaismarkkinoilla.

Pisimmillään toimitustunnin ja kaupankäynnin välillä on 36 tuntia ja joskus

osapuolille saattaa tulla tilanteita ELSPOTin jälkeiseen kaupankäyntiin. Tämä 

on mahdollista Ruotsissa ja Suomessa toimivilla ELBAS- jälkimarkkinoilla [kuva 

2.3]. Täällä on jokaiselle vahvistetulle ELSPOT- hinnalle mahdollisuus ostaa tai 

myydä lisää sähköä aina tuntia ennen toimitusajankohtaa [9],[36].

Tänään 24 h 3 vuotta

'El-Ex/Nordpool ) ( Nord Pool Nord Pool

) Bbas
Bspot Rahoitusmarkkinat

(Bterrrin, Boptions)

' Tunti- Seuraavan päivän Päivät, viikot, jaksot, vuoden
sopimuk tunnit, fyysiset ajat, vuodet, 3 vuotta

) set toimitukset eteenpäin

x Nord Pool Clearing

Kuva 2.3 Sähkökaupan eri muodot toimitusajankohdan mukaan [36|

Vuonna 2001 sähkön keskimääräinen hinta Nord Poolissa oli noin 23 €/MWh,

Saksan Leipzigin pörssissä 24 €/MWh, Puolan PolPx:ssä 27 €/MWh ja 
Alankomaiden APX:ssä 33 €/MWh. Kuukausihinnat vaihtelivat suurimman 

osan ajasta välillä 20-40 €/MWh. Vuoden 2001 lopussa ja 2002 alussa hinnat 

olivat melko lähellä toisiaan Saksan ja Alankomaiden pörsseissä ja seurasivat 

selkeästi toisiaan [9], [47].
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Tähän mennessä keskimääräinen hintataso on Euroopan sähköpörsseistä ollut 

alhaisin Nord Poolissa. Historiasta muistetaan vuosi 1996, joka oli kuiva vuosi 

Pohjoismaissa ja tällöin hintataso Nord Poolissa oli keskimäärin noin 30 

€/MWh. Pohjoismaisilla johdannaismarkkinoilla jotka kuvaavat sähkön 

ennakoitua hintakehitystä, vuosien 2003-2005 noteeraukset olivat keväällä 

2002 noin 21-23 €/MWh [9]. Aikainen kylmä jakso ja vesivoiman saatavuuden 

poikkeuksellinen minimi ovat syksyllä 2002 tuoneet uusia näkökulmia ja 

toimintamalleja sähkökauppaan pohjoismaissa. Kun sähkön pörssihinta on yli 

kaikkien käytettävissä olevien tuotantomuotojen rajakustannusten ja ollaan 

hyvin lähellä tuotantomaksimia, alkaa markkinoilla näkyä paniikin merkkejä.

Vaikka hintatiedot NordPoolia lukuun ottamatta perustuvat varsin pieniin 

kaupankäyntivolyymeihin, ei Keski-Euroopasta näyttäisi tulevaisuudessakaan 

olevan saatavilla ainakaan selkeästi pohjoismaisia markkinoita edullisempaa 

sähköä [9].

2.5 Riskienhallinta sähkömarkkinoilla

Yleisesti ajatellen riskien hallinta on tuotantomahdollisuuksien ja riskien 

tasapainottamista. Aikaisemmasta staattisesta ja turvatusta tilanteesta on 

siirrytty nopeassa tahdissa muuttuviin ja kilpailtuihin markkinoihin, joilla 

epäonnistunut riskienhallinta johtaa väistämättömästi taloudellisiin ongelmiin. 

Useimmissa yhtiöissä energia-asiat ovat kuuluneet teknisen johdon 

vastuualueisiin mutta nyt niitä pohditaan aivan ylimmässä johdossa. Muuttunut 

tilanne on tuonut mukanaan paitsi lisää riskejä, myös muilta markkinapaikoilta 

tuttuja riskienhallinnan työkaluja esimerkiksi sähköjohdannaisia. Energiayhtiöt 

joutuvat näitä käyttäessään siirtymään pelkästä sähkötaseen hallinnasta 

sähkösalkun hallintaan [42], [56].

Tilanne on uusi myös siinä mielessä, että aikaisemmasta poiketen useat riskit 

ovat kaksipuolisia eli ne voivat tuoda paitsi tappioita myös voittoja. Yksi 

tällainen voittomahdollisuuksia sisältävä riskikategoria on markkinariskit, jonka 

hinta-, hinta-alue-,valuutta- ja volyymiriskit voivat olosuhteista riippuen tuoda 

myös voittoa. Markkinariskien hallinnan olennaisuutta korostaa sähkön hinnan
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suuri volatiliteetti [56], joka on seurausta sen riippuvuuksista säästä, 

tuotannosta, siirtokapasiteeteista, markkinoiden suurten toimijoiden liikkeistä ja 

yleisistä odotuksista.

Riskienhallinnassa on kyse yrityksen harjoittamien toimintojen sitomisessa 

toisiinsa ja yksi tapa hallita riskejä on hankintahinnan varmistaminen. Jos yritys 

sitoutuu myymään asiakkaalleen jotain tuotetta ennalta määrättyyn hintaan, 

sen on samalla varmistettava, että se saa itse tuotteen edullisemmin. 

Asiakashinnan ei välttämättä tarvitse olla kiinteä hinta, vaan se voi esimerkiksi 

vaihdella ennalta määrätyissä rajoissa.

Vapailla sähkömarkkinoilla voidaan riskit luokitella seuraavasti [62]:

Hintariskit: kysynnän ja vesivoiman saatavuuden vaihteluista johtuen hintojen 

volatiliteetti sähkömarkkinoilla on suuri.

Valuuttariskit: sähkökauppa EU- alueella lisääntyy ja kaikki osapuolet eivät 

kuulu valuuttaunioniin (esim. NordPool: NOK, Skr ja Eur).

Operatiiviset riskit: hankinnan ja myynnin suunnittelu sisältää suuria 

epävarmuuksia.

Kysyntäriskit: vapailla energiamarkkinoilla asiakkaalla on aina oikeus vaihtaa 

toimittajaa.

Strategiset riskit: pitkällä aikavälillä yli- tai ali-investoinnit energian tuotantoon 

vaikuttavat energian tuotantokustannuksiin merkittävästi. Käytännössä 

kapasiteetin rakentamisen kannattavuus riippuu sähkömarkkinoiden antamista 

pitkien sähkösopimusten ja suojausinstrumenttien hintaindikaatioista. 

Markkinoiden ohjaava vaikutus yhdistettynä erilaisten vesivuosien 

hintavaikutukseen, aiheuttaa sähkömarkkinoilla vaikeasti hallittavia yli- ja 

alikapasiteettitilanteita (vrt. tilanne syksy 2002). Täytyy muistaa, että nykyään

tähän vaikuttavat myös muut pohjoismaiset tuottajat ja Venäjältä saatavan 

sähköenergian hinta. Puuttuvasta, pienestä energiamäärästä voidaan joutua 

maksamaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.
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Luottoriskit: markkinoilla tulee uusia osapuolia, joilla voi olla epävakaa 

vakavaraisuus ja luottokelpoisuus.

Poliittiset riskit: energia on jokaiselle kansakunnalle strategisesti tärkeä 

hyödyke ja siihen liittyviin päätöksin liittyy aina politiikka: muuttuvatko lait, 

asetukset, verot, päästörajat. Mikä on ydinvoiman asema ?

Riskienhallinnan osaamattomuus yhdistettynä yllättävään sähkön pörssihinnan 

nousuun on jo romahduttanut monen suuren sähköyhtiön sähkönmyynnin 

tuloksen. Yhtiöt ovat tämän jälkeen korjanneet loppuasiakkailtaan perimiään 

hintoja, mutta vanhoja tappioita joudutaan maksamaan vielä pitkään.

Mielenkiintoinen on toimintamalli jossa sähköyhtiö sitoutuu hankkimaan 

asiakkaille kulloinkin edullisinta sähköä suoraan sähköpörssistä. Täytyy 

huomioida että tässä toimintamallissa riski siirretään suoraan kuluttajalle ja sitä 

pidetään hyvänä niin kauan kun pörssihinta on muuta hintaa halvempaa. Jää 

arveltavaksi, miten toimivina avoimia energiamarkkinoita pidetään, kun 

pörssikauppaan niin merkittävänä osana kuuluva riski toteutuu.

Kilpailun kiristyessä sähköyhtiöiden tarjoushinnat ovat lähestyneet listahintoja. 

Sähkösopimusten myyntihinnat NordPool -sähköpörssissä putosivat

tammikuussa 2002 runsaan neljänneksen [7]. Vielä kesällä 2002 uskottiin 

touko-syyskuun sähköfutuureilla mitaten halvempaan energian hintaan.

2.6 Johdannaismarkkinat

NordPoolin johdannaismarkkinoilla käydään kauppaa vakioiduilla 

sähköjohdannaisilla jotka ovat finanssituotteita ja niihin ei liity sähkön fyysistä 

toimitusta. Kauppaa käydään sähkötermiineillä ja -optioilla. Termiini on taas 

sähkömarkkinoiden yleisnimitys futuureille ja forwardeille.

2.6.1 Optio

On johdannainen, jossa toinen osapuoli saa mahdollisuuden halutessaan 

toteuttaa sovitun kaupan sovituin ehdoin ja toinen osapuoli on velvollinen
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kaupan tekemään. Korvaukseksi luovuttamastaan oikeudesta kauppaan 

velvoitettu osapuoli saa korvauksen jota kutsutaan preemioksi.

2.6.2 Futuurit

Futuuri on vakioitu johdannaissopimus, jossa sopimuksen osapuolet sitoutuvat 

tulevaisuudessa ostamaan tai myymään tietyn määrän tiettyä hyödykettä 

sopimushetkellä sovittuun hintaan. Futuurin hinta on hyödykkeen hintaa 

korkeampi ja riippuu futuurin jäljellä olevasta juoksuajasta, hyödykkeen 

kurssista sekä markkinakorosta.

Futuurin hinta tulee erääntymispäivänä olemaan sama kuin alla olevan 

hyödykkeen hinta. Samantapainen tulevaisuuteen kohdistuva johdannainen 

kuin forwardi, mutta eroaa netottamiskäytäntönsä suhteen edellä mainitusta. 

Futuuri netotetaan sovituin väliajoin, esim. kerran päivässä, markkinahintaan ja 

sen arvonmuutokset johtavat kassavirtoihin jo ennen toimitushetkeä. Sopimus 

sitoo kumpaakin kaupan osapuolta.

2.6.3 Forwardit

Sopimus ostaa tai myydä tietty hyödyke tulevaisuudessa. Kauppa voi olla joko 

fyysinen tai finanssikauppa. Sopimishetkellä sovitaan kaupan kaikki ehdot, 

kuten toimitusaika, -hinta ja volyymi ja sopimus sitoo kumpaakin kaupan 

osapuolta. Kauppa netotetaan vasta toimitusaikana. Yksinkertaistettuna 

kaupassa johdannaisilla tarkoittaa, että yhtiö X maksaa myyjälle kysynnän ja 

tarjonnan mukaan muodostuvan hinnan siitä, että yritys saa ostaa tietyn 

määrän sähköä ennalta sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana.

2.7 Avointa kilpailua vaikeuttavia tekijöitä

Kulutuksen ja jakelun kannalta ainut merkittävä ero muihin hyödykkeisiin 

nähden on, että sähköä ei voida laajemmassa mittakaavassa suoraan 

varastoida. Tämä tuo omat erityispiirteensä sähkökauppaan. Toisaalta 

vesivoiman voidaan katsoa toimivan tällaisena sähkön ”energiavarastona”.



14

Pienasiakkaiden pelkkä sähköenergian hinta on kuluttajaryhmästä riippuen 

markkinoiden avaamisen myötä laskenut 12-14 prosenttia [7]. Sähköverojen ja

siirtomaksujen korotukset samanaikaisesti sähköenergian hinnan laskun 

kanssa ovat aiheuttaneet sen, että pienasiakkaan sähköstään maksama 

kokonaishinta on laskenut todellisuudessa vain muutaman prosentin.

Kun tarkastellaan kilpailun toteutumista sähköyhtiöiden kannalta, 

sähkömarkkinoiden avaaminen ei ole sujunut lainkaan niin hallitusti kuin olisi 

haluttu. Eniten tuntuu haittaavan pitkien tukkusopimusten säilyminen 

markkinoiden avaamisen jälkeen. Tämä on sähköyhtiöiden mielestä johtanut 

siihen, että sähkön tukkumarkkinat ovat vieläkin kaukana aidosti vapaista 

markkinoista. Lisäksi rajasiirtokapasiteetin riittämättömyys ja siitä aiheutuvat 

aluehintaerot heikentävät luottamusta sähkömarkkinoiden 

hinnanmuodostumismekanismeihin.

vesivarastot ja sähkön viikkohinta Suomessa 2001 ja 2002

70 —

-Ж-vesivaraslol 2001 
-»-vesivarastot 2002 
-•-sähkön elspot- viikkohinta 2002 
-«-sähkö elspot-viikkohinta 2001

viikko [lähde: Nordpool]

Kuva 2.4 Sähkön hinta ja käytettävissä olevat vesivarat |36|

Sähkön tuotantokoneiston keskittyminen vain harvojen omistukseen puolestaan 

mahdollistaa sen, että suurimmilla tuottajilla on halutessaan mahdollisuus 

vaikuttaa sähkön yleiseen hintatasoon tuotantoaan säätelemällä. Aidosti 

vapailla markkinoilla tuottajia pitäisi olla niin paljon, ettei yksittäinen toimija
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pysty vaikuttamaan hintatasoon. Ongelmia ovat myös aiheuttaneet sähkön 

myynnin-, tuotannon- ja verkkoliiketoimintojen eriyttämiseen liittyvät 

tulkinnalliset vaikeudet [44].

Kuivina vuosina koetaan markkinoilla erittäin korkean volatiliteetin ajanjaksoja. 

Kysynnän vaihdellessa esimerkiksi juhlapyhinä tai äkillisen säätilan muutoksen 

johdosta joudutaan ottamaan käyttöön rajakustannuksiltaan yhä kalliimpia 

tuotantomuotoja. Pörssihinta muuttuu siten suurin hyppäyksin markkinoiden 

ollessa tällä tavoin lähellä sähköntuotannon kapasiteettimaksimia. 

Markkinavoiman käyttö tilanteessa jossa välttämättömyyshyödykkeestä on 

todellinen pula johtaa vääjäämättä hintojen manipulointiin. Tämä myös lisää 

volatiliteettia sähkömarkkinoilla. Tosin sähkömarkkinoilla toimijoiden ollessa 

huomattavan eri kokoisia voidaan selkeästi havaita markkinavoimien käytön 

helppous jopa tilanteissa, joissa ei olla lähelläkään kapasiteettimaksimia [2].

2.8 Sähkömarkkinoiden toimivuus

Sähkömarkkinoiden toimivuutta vuosina 1995-2000 koskevan tarkastelun [62] 

yksityiskohtaiset tulokset voidaan kiteyttää seuraavasti:

Myönteisiä piirteitä sähkömarkkinoiden toiminnassa ovat muun muassa:

järjestelmävastuun tekninen toimivuus ja käyttövarmuus koetaan 

Suomessa hyviksi

pörssihinnan katsotaan antavan erittäin vahvan hintareferenssin sähkö- 

kaupalle

tuntimittausvaatimuksen poisto sähkön pienkäyttäjiltä syksyllä 1998 johti 

välittömästi selvään sähköenergian hinnan laskuun kaikissa 

käyttäjäryhmissä

sähkömarkkinalain muutos, jolla mahdollistettiin avoimet toimitukset 

jakeluverkkoihin, merkitsi läpimurtoa sähkön vähittäiskaupan kilpailussa 

ja järjestelmän voidaan katsoa toimivan nykytilanteessa erittäin hyvin 

pohjoismaisten sähkömarkkinoiden 1990-luvun loppupuoliskon hinta

kehitys ja tuottajien tuotantokapasiteettia koskevat päätökset samana
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aikana eivät ole ristiriidassa sähkömarkkinoiden teorian mukaisen oikean 

ja tehokkaaseen ratkaisuun johtavan käyttäytymisen kanssa 

häiriöreservien osalta nykyiset järjestelyt ovat riittäviä Suomessa

Suomen sisäinen siirtojen hallinta on kyselystä päätellen hoidettu hyvin 

tarvittaessa vastaostojen avulla ja siirtokapasiteetin riittävyyttä ei ole 

koettu ongelmaksi sähkökaupassa

hintatilastojen perusteella jälkikäteisvalvonnalla voidaan katsoa olleen 

Suomessa vaikutusta valvottavien yritysten toimintaan ja valvonnan 

kohteena oleviin siirtohintoihin

Sähkömarkkinoihin kohdistuu seuraavia kehittämistarpeita:

toimijoille tehdyn kyselyn mukaan pohjoismaisen järjestelmävastaavan 

perustamista pidetään tarpeellisena

siirtokapasiteettia on liian vähän pohjoismaisilla yhdysjohdoilla erityisesti 

Ruotsin ja Norjan välillä

lakkautustariffit nähdään yleisesti ainakin osittaisena sähkökaupan 

kilpailun esteenä

nykyinen toimitusvelvollisuus yhdistettynä mittaussäännöksiin, joissa 

toimitusvelvollisuuden piirissä olevat sähkönkäyttäjät eivät ole 

velvoitettuja käyttämään rekisteröivää tuntimittausta, on johtanut 

epäterveisiin piirteisiin sähkön vähittäismyyntikilpailussa niiden käyttäjien 

osalta, joihin ei sovelleta kuormituskäyrämenettelyä 

kunnallisten ja valtiollisten liikelaitosten veroetu vaikuttaa merkittävästi

liikelaitosten kilpailuasemaan sekä kilpailuun sähkön tuotannossa ja 

sähkön myynnissä

vihreän sähkön markkinoiden voidaan katsoa toimivan Suomessa 

pienellä volyymilla ottaen huomioon, että tarjolla on vihreän sähkön 

tuotteita, joiden markkinoille pääsy on järjestetty neutraalisti 

jakeluverkonhaltijoiden neutraalisuudessa nähdään jonkin verran 

puutteita

pohjoismaisen sähköpörssin omistuksen avaamista muillekin kuin Norjan 

ja Ruotsin kantaverkkoyhtiöille pidetään tärkeänä
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Lisäksi raportissa [62] esitettiin muun muassa seuraavia huomioita:

sähköyhtiöt ovat sähkömarkkinoilla toimiessaan enemmän riskin karttajia 

kuin riskin ottajia (kunnallisia laitoksia)

yhtiöt katsovat, että niillä on riittävät valmiudet, työkalut ja resurssit 

sähkökaupan riskienhallintaan

vuonna 2000 53% kaikesta jakeluverkkoihin liittyneille asiakkaille 

myydystä sähköstä perustui kilpailutettuihin sopimuksiin 

kotitalouksien sähköstä hankittiin sopimushinnoilla vuonna 2000 noin 

23%

Suomessa valvontaviranomaistoiminto on järjestetty pienimmin 

resurssein muihin pohjoismaihin verrattuna ja tällä on ollut merkitystä 

tehtävien ja velvoitteiden täyttämiselle

- pitkistä tukkusopimuksista johtuvat kariutuneet kustannukset aiheuttavat 

edelleen useille toimijoille tappioita.

2.9 Pitkät tukkusopimukset

Sähkömarkkinoiden avautuessa ennen sähkömarkkinalain voimaantuloa 

solmitut sähkön tuottajien ja tukkumyyjien väliset pitkät tukkusopimukset jäivät 

sellaisenaan voimaan. Aluksi markkinoita ei käytännössä avattu täydellisesti 

markkinaketjun kaikilta osilta. Vaikka sopimuksia myöhemmin kohtuullistettiin, 

monet sähköyhtiöt ajautuivat tilanteeseen, jossa niiden vähittäismyynti oli 

täysin kilpailtua toimintaa, mutta mahdollisuudet hankkia markkinahintaista

sähköä tukkumarkkinoilla olivat hyvin rajoitetut. Osa tukkusopimuksista päättyi 

marraskuussa 2000. Monet sähköyhtiöt voivat vasta nyt sovittaa yhteen sähkön 

myynti- ja hankintatoimintonsa. Osalla yhtiöitä pitkät tukkusopimukset jatkuvat 

jopa vuoteen 2005 asti.

Kun kilpailu Kaliforniassa joitakin vuosia sitten avattiin, niin kuluttajahinnat 

olivat edelleen säännöstelyn piirissä mutta tukkukauppa vapautettiin. Kun oltiin 

lähellä tarkoituksella aiheutettua tuotantokattoa, tukkuhinnat nousivat pilviin 

mutta kuluttajille piti edelleen myydä vanhaan hintaan. Tämä aiheutti suuren
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määrän isojen toimijoiden konkursseja ja sen, että yksi maailman rikkaimmista 

alueista päätyi sähkön säännöstelyyn.

Pitkien sopimusten tuoma vakaa hinta voi olla myös etu tilanteessa, jossa 

sähkömarkkinat ajautuvat vähäisen vesivoiman ja suuren kulutuksen takia 

korkeaan hintaan. Tällöin sopimuksilla voidaan tehdä kauppaa rajoittamalla 

omaa kulutusta ja myymällä jäljelle jäävä kapasiteetti sähköpörssiin.

2.10 Rajasiirtokapasiteetin riittämättömyys

Vaikka kantaverkkoyhtiöiden tehtävänä on huolehtia rajasiirtokapasiteetin 

riittävyydestä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, näistä pullonkauloista 

aiheutuvat aluehintaerot hankaloittavat sähkömarkkinoiden toimintaa. 

Ongelmia aiheuttavat lähinnä Norjan ja Ruotsin väliset rajasiirtoyhteydet. 

Suomen ja Ruotsin välisten rajasiirtoyhteyksien kohdalla ongelmaa voidaan 

lievittää vastaostoilla.

On myös esitetty väitteitä, että onko kantaverkkoyhtiön motivaatio 

rajasiirtokapasiteetin kasvattamiseen paras mahdollinen. Kantaverkkoyhtiö 

viime kädessä tienaa aluehintaeroilla. Jos vesivarannot ovat vähissä, syntyy 

lähes kaiken sähkön vesivoimalla tuottavassa Norjassa sähköpula ja sähkön 

hinta nousee merkittävästi. Vastaavasti Tanskassa ei tuoteta sähköä 

vesivoimalla ja siellä alueellinen hinta jää vesivoimalla tuotettuun sähköön 

verrattuna matalalle tasolle. Tällöin sähkön aluehintoihin saattaa muodostua 

suuria eroja. Näin tapahtui syksyllä 2002 jolloin sähkö maksoin Norjassa 90 

Eur/MWh ja Tanskassa vain 9 Eur/MWh [43]. Suurimman hyödyn tästä korjaa 

kantaverkkoyhtiö.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että energiamarkkinoiden toimijat omistaisivat 

NordPoolin ja NordPool puolestaan omistaisi koko pohjoismaat kattavan 

kantaverkkoyhtiön. Tässä toimintamallissa kantaverkkoyhtiön toiminta tähtäisi 

kaikissa tilanteissa markkinoiden kannalta mahdollisimman edullisiin 

ratkaisuihin[43]. Toisaalta pohjoismainen kantaverkkoyhtiö voisi omistaa 

NordPoolin. Täytyy kuitenkin huomioida, että Pohjoismaissa on 5
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kantaverkkoyhtiötä. Niiden yhtiöittäminen sekä valvonnan järjestäminen ovat 

kysymyksiä, joihin ei tällä hetkellä ole vastausta.

2.11 Tuotannon keskittyminen

Teoriassa sähkön hinnan pitäisi vapailla markkinoilla muodostua puhtaasti 

kysynnän ja tarjonnan perusteella. Tällainen hinnanmuodostumismekanismi

edellyttää kuitenkin niin suurta tuottajien määrää, että yksittäisen sähkön 

tuottajan mahdollisuudet vaikuttaa yleiseen hintatasoon ovat olemattomat. 

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla merkittävä osa sähkön tuotantokoneistosta 

on monopoliajan perintönä keskittynyt 4-5 suurelle toimijalle. [28]

Kun lisäksi sähkön varastoitavuus on lähes olematonta, päädytään 

tilanteeseen, jossa paljon tuotantokapasiteettia omistava toimija voi 

halutessaan kieltäytyä tuottamasta sähköä ja pyrkiä näin nostamaan 

nimenomaan pörssisähkön hintatasoa. Sähköä loppukäyttäjille myyvien 

toimijoiden toimintavaihtoehdot tällaisessa tilanteessa ovat vähäiset. Niiden on 

ostettava sähköä juuri siihen hintaan, mihin sitä on tarjolla, koska laki velvoittaa 

niitä hoitamaan loppuasiakkaiden toimitussopimukset. Viranomaisilla ei ole 

keinoja puuttua tuotannon säätelyyn hintojen nostamiseksi, eikä se liene edes 

tarpeen, koska markkinaehtoiseen toimintaan kuuluu myös tuottajan vapaus 

olla halutessaan tuottamatta sähköä. Pienillä sähköyhtiöillä on mahdollisuus 

suojautua hintatason vaihteluita vastaan sähköpörssissä käytävällä 

johdannaiskaupalla.

2.12 Toimintojen eriyttämiseen liittyvät ongelmat

Sähköliiketoimintojen eriyttämistä on sähkömarkkinalaissa sekä 

sähkömarkkinoita säätelevissä asetuksissa vaadittu hyvin selkeästi. 

Säännökset ovat kuitenkin jättäneet tilaa myös yhtiöiden omille tulkinnoille. Eri 

sähköliiketoimintoihin kuuluvien tehtävien välinen rajanveto onkin ajoittain ollut 

hyvinkin tulkinnanvaraista. Sähkömarkkinalaissa ei nykyisellään oteta kantaa 

siihen, miten eriytettävät liiketoiminnot tulisi organisoida ja tämä on osaltaan 

mahdollistanut ristiinsubventoinnin jatkumisen. Kauppa- ja
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teollisuusministeriössä on jo jonkin aikaa valmisteltu sähkömarkkinalain 

tarkistusta.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan sähköverkkotoimintojen yhtiöittämistä omiksi 

erillisiksi jakelua hoitaviksi yhtiöiksi. Jakovelvoite koskisi verkossaan yli 130 

GWh vuodessa siirtäviä yhtiöitä ja energiamarkkinaviraston tilastojen mukaan 

maassamme toimivista 125 sähkönjakelua harjoittavasta energialaitoksesta 

yhtiöittämisvelvoitteen piiriin tulisi potentiaalisesti 87 yritystä. Tämä on 70 % 

kaikista energialaitoksista. Yhtiöittämisvelvoite koskisi 30 % kaikista 

potentiaalisista yrityksistä. Yhtiöittämisvelvoitteen piiriin kuuluvien yritysten 

osuus sähkön myynnin ja verkkotoiminnan liikevaihdosta, siirretystä 

vuotuisesta energiasta sekä verkkotoiminnan henkilöstöstä olisi kaikista noin 

85% [32].

Toteutuessaan ehdotusluonnos merkitsisi siis verkkotoiminnan yhtiöittämistä 

tavallisimmin osakeyhtiöksi. Tuntuisi luonnolliselta, että eri liiketoiminnot 

järjestettäisiin energialaitoksissa konsernimuotoon, koska ainakin suurimmat 

energialaitokset toimivat jo tällä tavoin organisoituneena.

Käytännössä yhtiöittämissuunnitelmia ei ole toteutettu sillä energiayhtiöissä 

odotetaan lainsäädännön valmistumista. Yhtiöittämisen rahoitukselliset, varojen 

ja velkojen jakoon liittyvät kysymykset eivät tuottane suuria ongelmia. 

Verotuksen osalta varsinaiset yhtiöittämisjärjestelyt ovat yleensä tehtävissä 

ilman verovaikutuksia mutta yhtiöittämisen myötä myös kunnalliset 

energialaitokset joutuisivat tuloverotukseen piiriin.

Yhtiöittäminen merkitsee verkkotoiminnon muodostumista itsenäiseksi 

kirjanpito- ja verovelvolliseksi, jolloin yhteisö-, kirjanpito-, tilintarkastus- ja 

verolainsäädännön asettamat vaatimukset yhtiön hallinnolle, taloudelle ja 

niiden tarkastamiselle on täytettävä [29].

Yhtiöittämisestä aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan pienimmillään 

30000 - 40000 Euroa ja suurimmillaan 180000 - 200000 Euroa [29]. 

Suurimmille energialaitoksille arvioidut kustannukset näyttäisivät kohtuullisilta,
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sillä kustannusten kasvu olisi enimmillään noin 5 % [29]. Pienimmille 

energialaitoksille yhtiöittäminen merkitsisi arvion mukaan vähintään noin 1,5 

%:n kustannusten kasvua, enimmillään noin viidenneksen kasvua. 

Huonoimmin kannattaville energialaitoksille arvioidut minimikustannukset 

olisivat yli kolmannes liikevoitosta ja maksimikustannukset selvästi liike-voittoa 

suuremmat. Toteutuvien kustannusten määrä riippuu luonnollisesti suuresti 

siitä, minkälaisia toimenpiteitä erillisyyden ja ennen kaikkea päätöksenteon 

riippumattomuuden turvaamiseksi vaaditaan [29].

Jakelukustannusten kasvaminen nostaa loppukäyttäjän maksamia hintoja. Jos 

yhtiöittämisellä saavutetaan tuloksen muodostumisen läpinäkyvyys ja siten 

mahdollisen ristiinsubvention poistuminen, pitäisi kuluttajahintojen alentua.

Eriyttämisvelvollisuuden voimaantulolle toivotaan riittävän pitkää, vähintään 

kahden vuoden siirtymäaikaa. Näillä näkymillä kaavailtu voimaantuloaika olisi 

1.1.2004 mutta myös myöhempiä aikarajoja on esitetty. Toisaalta 

ratkaisevinta on nopeaa päätöstä asiassa, jotta yhtiöittämisvalmistelut voitaisiin 

aloittaa.

Kehittämistä on varmasti säännösten rikkomisesta aiheutuneiden sanktioiden ja 

velvoitteiden ajoituksessa ja toimeenpanossa. Energiamarkkinavirasto 

ainoastaan velvoittaa säännöksiä rikkoneen tahon korjaamaan virheellisen 

toimintansa. Tarvitaan myös ennaltaehkäisevää seuraamusta, joka edistäisi 

säännösten noudattamista. Tätä ei sähkömarkkinalaissa nykyään tunneta [29]. 

Sen lisäksi, että säännösten tulkinnanvaraisuus on mahdollistanut 

ristiinsubventoinnin, se on myös haitannut hinnoitteluvalvonnan toimivuutta.

Myös kunnallisina liikelaitoksina toimivien sähköyhtiöiden verotuksellinen 

erityisasema on osaltaan vääristänyt kilpailua vapailla sähkömarkkinoilla. 

Koska kuntien veroetu liiketoiminnan harjoittamisessa perustuu tuloverolakiin ja

koskee kaikkia kunnan harjoittamia liiketoimintoja, sitä ei todennäköisesti 
ratkaista sähkömarkkinoiden osalta erikseen.
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3 SÄHKÖN SIIRTO- JA JAKELUVERKOT

Pelkästään sähköenergian tuotannossa käytettävien voimalaitosten 

sijoituspaikat määräytyvät lähes poikkeuksetta ympäristötekijöiden perusteella. 

Suuret lauhdevoimalaitokset (kivihiili- ja ydinvoimalaitokset) tarvitsevat suuren 

määrän lauhdevettä ja lämpöhäviöt on voitava siirtää ympäristöön siten, että 

niistä aiheutuu mahdollisimman vähän rasitusta ympäristölle. 

Vesivoimalaitokset on sijoitettava koskien varsille. Tällaisia sijoituspaikkoja ei 

normaalisti löydy paljon sähköä kuluttavien kohteiden lähistöltä.

Sähkön kulutus ja tuotanto on yhdistettävä toisiinsa sähköverkolla. Suomessa

kaikki kuluttajat ja merkittävät voimalaitokset on yhdistetty yhteiseen 

sähköverkkoon, jonka pituus on yhteensä n. 375 000 km.

Sähköverkot jaetaan käytetyn jännitetason perusteella siirto- ja 

jakeluverkkoihin. Siirtoverkkoihin kuuluvat Suomessa johdot, joiden jännite on 

400, 220 ja 110 kV. Näistä 400, 220 ja tärkeimmät 110 kV johdot sekä 

sähköasemat muodostavat koko maan kattavan valtakunnallisen kantaverkon, 

joka yhdistää toisiinsa voimalaitoksia ja syöttöasemia. Sitä käytetään sähkön 

siirtoon kulutusalueille. Ne 110 kilovoltin siirtojohdot, jotka eivät kuulu 

kantaverkkoon muodostavat alueverkkoja tai ovat kiinteästi liittyneet

jakeluverkkoon. Tällaisia verkkoja on 10 erillisen alueverkkoyhtiön sekä noin 60 

muun yhtiön hallinnassa. Alueverkon kautta siirretään sähköä kantaverkosta 

jakeluverkkoon.

Kantaverkosta on yhteydet Ruotsin, Venäjän ja Norjan sähköverkkoihin. Tämä 

mahdollistaa sähkön tuonnin ja viennin pohjoismaiden välillä.

Jakeluverkkoa käytetään sähkön siirtoon kulutusalueilla pienille ja keskisuurille 

sähkönkäyttäjille. Jakeluverkot voidaan jakaa edelleen keski- ja 

pienjänniteverkkoihin. Keskijännite on Suomessa useimmiten 20 kV. Joissain

kaupungeissa käytetään myös 10 kV jännitettä. Pienjänniteverkoissa käytetään 

400 V jännitettä. Tavalliselle sähkönkäyttäjälle tuttu 230 V jännite on 

pienjänniteverkon vaihejännite.
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Suomessa sähkön siirrosta kantaverkossa vastaa elokuussa 1997 perustettu 

Fingrid Oyj. Yhtiö omistaa suurvoimansiirtoon tarvittavan kantaverkon (400 kV, 

220 kV ja tärkeimmät 110 kV johdot) lisäksi myös rajayhdysjohdot Suomesta 

Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle.

Fingrid Oyj:n omistajia ovat Fortum ja Pohjolan Voima noin neljänneksen 

osuudella, Suomen valtio kahdeksasosalla sekä eräät institutionaaliset 

sijoittajat (eläkevakuutusyhtiöt). Fingrid Oyj muodostaa keskeisen osan 

valtakunnan sähköjärjestelmää. Sähkömarkkinalaki asettaa yhtiön toiminnalle 

tiukat tasapuolisuus- ja puolueettomuusvaatimukset.

Sähkönsiirrosta jakeluverkoissa (alle 110 kilovoltin johdot) vastaavat alueelliset 

sähköyhtiöt, joita on tällä hetkellä alle 100. Sähkölaitoskauppojen myötä niiden 

määrä on merkittävästi vähentynyt sillä 20 vuotta sitten niitä oli noin 200. 

Pääosa jakeluyhtiöistä on kunnallisessa omistuksessa ja perinteisesti 

sähkölaitostoimintaa on harjoitettu kunnallisena liikelaitoksena tai julkisesti 

omistetussa yhtiössä. Tuottajien tulo sähkönjakeluyhtiöiden omistajiksi on 

lisännyt markkinoiden keskittymistä eli niin sanottua vertikaalista integraatiota.

Lokakuussa 1998 tuli voimaan kilpailurajoituslain muutos. Se antaa 

kilpailuvirastolle mahdollisuuden rajoittaa sama omistajan omistusosuuden 

jakeluverkkoliiketoiminnassa enintään 25 %:iin.
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3.1 Sähköverkon rakenne

Sähköverkot voidaan niiden rakenteen perusteella jakaa säteittäisverkkoihin ja 

silmukkaverkkoihin. Säteittäisen verkon kuormitukset saavat sähköä vain yhtä 

reittiä. Silmukoidussa verkossa sähköllä on useampi kulkutie. Näitä tapauksia 

on esitetty kuvissa 3.1 ja 3.2. Silmukkaverkon käyttövarmuus on parempi, sillä 

yhden johdon vikaantuminen ei vielä aiheuta sähkökatkoa. Lisäksi jännitteen 

alenema ja tehohäviöt ovat silmukkaverkossa pienempiä.

Silmukoidun rakenteen haittapuolina ovat suuremmat oikosulkuvirrat ja 

suojauksen monimutkaisuus. Siirto- ja keskijänniteverkot rakennetaan 

silmukkaverkoiksi. Kantaverkossa johtorenkaat pidetään yleensä suljettuina. 

Alue- ja keskijänniteverkoissa johtorenkaat pidetään normaalisti avoimina. 

Rengasmuotoa käytetään lähinnä vianetsinnässä ja verkon kytkentää 

muutettaessa. Pienjänniteverkot rakennetaan maaseudulla kustannussyistä 

lähes pelkästään säteittäisiksi. Kaupungeissa ne ovat yleensä silmukoituja, 

mutta niitä käytetään säteittäisesti erottamalla verkkojen osia toisistaan.

Kuva 3.1 Säteittäisverkon periaatekuva
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Kuva 3.1 Silmukkaverkon rakenne

Generaattorit rakennetaan kustannussyistä tuottamaan sähköä suhteellisen 

matalalla jännitetasolla (esim. 20 tai 10,5 kV). Generaattorin ja verkon välisellä 

generaattorimuuntajalla jännite nostetaan sähkönsiirrossa käytettävän 

jännitetasolle. Kantaverkon sähköasemalla 400kV tai 220kV jännite 

muunnetaan 110kV tasolle. Sähköyhtiöt ja suuret teollisuuslaitokset saavat 

sähkön yleensä 110kV jännitetasolla. Alueellisella sähköasemalla 110kV 

jännite muunnetaan keskijännitteeksi, mikä on Suomessa yleisimmin 20kV. 

Sähköasemat pyritään sijoittamaan kulutuksen painopistealueille.

Keskijänniteverkkoa (jakeluverkkoa) tarvitaan sähkön siirtämiseen 

sähköasemalta loppukäyttäjien läheisyyteen. Teollisuudelle ja suurille 

tuotantoyksiköille sähköä voidaan tehotarpeen mukaan toimittaa myös 

suoraan keskijännitteellä. Tavallisten sähkönkäyttäjien käyttämä jännite 

muunnetaan keskijännitteestä jakelumuuntamoilla 400 V pienjännitteeksi. 

Kaapeliverkoissa muuntajat sijoitetaan rakennusten kellaritiloihin tai erikseen 

niitä varten rakennettuihin muuntamotiloihin. Pienjännitteellä voidaan sähköä 

siirtää enintään muutama sata metriä.
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3.2 Sähköverkon automaatio ja suojaus

Automaatio ja etäkäyttö on lisääntynyt voimakkaasti myös sähköverkkojen 

käytössä ja kunnossapidossa. Yksi merkittävimmistä sähköverkon automaation 

askeleista oli Suomessa 1970-luvulla tapahtunut kaukokäyttöjärjestelmien 

yleistyminen. Viime vuosina tapahtuneen voimakkaan tietojenkäsittelytekniikan 

kehityksen myötä myös kaukokäyttöjärjestelmät ovat yleistyneet ja sitä kautta 

myös merkittävästi kehittyneet.

Kaukokäytöstä on muodostunut laajempi kokonaisuus ja sitä kutsutaan 

nykyään käytönvalvontajärjestelmäksl. Käytönvalvontajärjestelmä muodostaa 

valvomon automaatiotoimintojen perustan. Tämän lisäksi niihin voi kuulua 

eriasteisia käytöntukijärjestelmiä. Sähköyhtiöissä käytetään nykyään myös 

erilaisia tietojärjestelmiä liittyen suunnitteluun ja mitoitukseen ns

verkkotietojärjestelmiä sekä asiakaslaskutukseen käytetään

asiakastietojärjestelmiä liitettynä tiedonkeruujärjestelmiin jolloin laskutus 

voidaan hoitaa myös nykyisessä, hyvinkin monimutkaisissa 

kaupankäyntitilanteissa. Lisäksi energianhallintajärjestelmiä käytetään 

sähkönhankinnan optimoinnissa ja energiankäytön seurannassa.

Aivan viime aikoina eri järjestelmiä on pyritty integroimaan päällekkäisten 

toimintojen välttämiseksi ja monet toiminnot pyritään hoitamaan internet tai 

intranet-sovellusten kautta. Toisaalta verkon käyttöön ja turvallisuuteen liittyviä,

kaikkien kriittisimpiä toimintoja ei voida hoitaa haavoittuvan julkisen verkon 

kautta vaan joudutaan investoimaan omaan tietoliikenneverkkoon.

Muita sähköverkon automaation osa-alueita ovat sähköasema-, verkosto- ja 

asiakasautomaatio. Erilaisten automaatiotoimintojen avulla on saatu 

parannettua sähkönjakelun turvallisuutta, taloudellisuutta ja käytettävyyttä.

Käytönvalvontajärjestelmän avulla voidaan sähköverkkoja valvoa sekä 

suorittaa niihin liittyviä ohjauksia keskusvalvomosta käsin. Valvonnassa ja 

ohjauksissa käytetään hyväksi kauko-ohjauksia ja -mittauksia. Järjestelmän 

perustoimintoja ovat:

tiedon hankinta prosessista
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tietojen ja arvojen näyttäminen 

tiedon käsittely valvomossa 

ohjausten välittäminen prosessiin 

hälytysten käsittely 

- tietojen ja arvojen säilyttäminen 

raportointi

tapahtumien ja toimintojen tallennus

laskentatehtävät

ala-asemien lisätoiminnot.

Nykyään järjestelmät ovat tietokantapohjaisia, jota päivitetään keräämällä tietoa 

valvottavasta verkosta. Tietokantaan on tallennettu tiedot verkon rakenteesta 

sekä sähkönjakelujärjestelmästä saaduista mittaus- ja tilatiedoista.

Mittaustietoja ovat mm. kuormitus- ja vikavirrat, sähköaseman kiskojännitteet ja 

säätiedot. Tilatietoja ovat mm. kytkinlaitteiden asentotiedot. Tämä mahdollistaa 

myös erilaisten ohjaustoimintojen, kuten katkaisijoiden kiinni- ja auki ohjaamiset 

keskusvalvomosta käsin. Se koostuu valvomossa sijaitsevasta 

keskusasemasta, sähköasemilla sijaitsevista ala-asemista sekä näitä 

yhdistävistä viestiyhteyksistä. Tänä päivänä taajamissa sijaitsevissa 

energiayhtiöissä viestiyhteys keskusaseman ja ala-asemien välille rakennetaan 

useimmiten omalla tai teleyritykseltä vuokratulla kaapeliyhteydellä. Harvaan 

asutuilla seuduilla eniten käytetty yhteysväline on radiolinkki tai radiomodeemi. 

Tulevaisuudessa digitaaliset, erilaisiin viranomaistoimintoihin tarkoitetut 

erillisverkot ovat ehkä tärkein yhteysväylä.

Käytöntukijärjestelmä on ensisijaisesti kehitetty sähköyhtiön käyttötoiminnoista 

vastaavan henkilöstön apuvälineeksi. Järjestelmä avustaa vikatilanteeseen 

liittyvien tapahtumien analysoinnissa, vian paikantamisessa ja 

palautuskytkentöjen suunnittelussa sekä tukee verkon normaalitilan aikaisten 

kytkentöjen suunnittelua. Järjestelmän toiminnan tavoitteena on minimoida 

verkon käyttökustannukset teknisten reunaehtojen sallimissa rajoissa.
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Käytöntukijärjestelmä ei suorita kytkentätoimenpiteitä itsenäisesti, vaan vastuu 

kytkentöjen tekemisistä jää aina operaattorille, jolle järjestelmä antaa neuvoja 

kytkentöjen suorittamiseksi. Tulevaisuudessa saattaa kuitenkin joidenkin 

kytkentöjen suorittaminen olla mahdollista myös täysin automaattisesti.

Käytöntukijärjestelmä tarvitsee toimiakseen yhteydet muihin sähköyhtiön 

tietojärjestelmiin. Käytönvalvontajärjestelmästä saadaan erilaisia reaaliaikaisia 

mittaus-, tila- ja tapahtumatietoja verkon eri pisteistä. Verkkotietojärjestelmästä 

saadaan tiedot verkon komponenttien ominaisuuksista, kuormituksesta ja 

sijainnista. Asiakastietojärjestelmästä saadaan verkostolaskennassa tarvittavat 

asiakkaiden energiatiedot.

3.3 Verkostoautomaatio

Erotinasemien etäkäyttö on tunnetuin verkostoautomaatiotoiminnon muoto. 

Kun verkko vikaantuu, vikaantunut verkon osa saadaan erotettua muusta

verkosta avaamalla jokin vikakohdan ja sähköaseman välinen erotin. Kun vika 
on korjattu, erotin on käytävä sulkemassa. Etenkin maaseudulla erottimen 

luokse siirtymiseen saattaa kulua pitkäkin aika. Erottimen kauko-ohjauksella 

erotin saadaan avattua tai suljettua nopeasti, jolloin sähkökatkon kestoaika 

lyhenee ja katkosta aiheutuva haitta pienenee. Kauko-ohjatut erotinasemat 

pyritään sijoittamaan sellaisiin paikkoihin, joissa keskeytyskustannuksia 

saadaan eniten pienennettyä. Tällaisia paikkoja ovat yleensä verkon 

risteyskohdat, jotka sijaitsevat kaukana valvomosta tai jonne on muuten 

hankalat kulkuyhteydet tai joiden läheisyydessä on merkittävää kuormitusta. 

Risteyskohdassa samalla asemalla voi olla 2 - 4 erotinta.

Erotinaseman keskeiset osat ovat moottoriohjain, ohjausyksikkö, 
jännitemuuntaja tehonsyöttöä varten, ylijännitesuoja sekä 

kommunikointijärjestelmä. Kytkinlaitteena voidaan käyttää tavallista erotinta tai 

kuormanerotinta.
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3.4 Viestiyhteydet

Suomessa viestiyhteys on tähän asti toteutettu lähinnä 85 MHz:n 

taajuusalueella toimivalla analogisella radioverkolla. Verkon ongelmina ovat 

tähän asti olleet rajoitetut tiedonsiirtomahdollisuudet. Uusista 

tiedonsiirtomahdollisuuksista yhtenä ovat digitaaliset radioverkot, joissa

sanomat välitetään ketjussa asemalta toiselle etukäteen määritellyn siirtotien 

mukaisesti. Muutaman vuoden kuluessa tuotannolliseen käyttöön otettava 

TETRA-standardiin perustuva VIRVE-verkko on yksi mahdollinen ratkaisu 

kasvavaan tiedonsiirtotarpeeseen kun tätä vaivaava taajuuspula 380 MHz 

alueella saadaan ratkaistua. Taajuuksia tarvitaan nimenomaan tukiasemien ja 

päätelaitteiden väliseen tietoliikenteeseen.

3.5 Hajautetun sähköntuotannon vaatimukset jakeluverkolle

On täysin selvää että sähkö kulutusrakenne ja jakeluverkon rooli muuttuvat 

hajautetun energiatuotannon myötä ratkaisevasti. Voidaan jopa kuvitella tilanne

että jakeluverkon tehosiirtotarve pienenee ja verkkoyhtiön tulot pienenevät. 

Toisaalta sopivaan paikkaan sijoitettu tuotantolaitos saattaa vähentää tai 

poistaa kokonaan verkon kapasiteetin kasvattamistarpeen. Muutokset voidaan 

jakaa siis joko teknisiin ja kaupallisiin vaikutuksiin [52]. Sähköverkkoon 

liittymisen vaikeus voi jossain tapauksissa hidastaa hajautettua energian 

tuotantoa ja vääristää siten eri tuotantoyksiköiden välistä kilpailua.

Äärimmäisenä vaihtoehtona voidaan ajatella että sähköverkko toimii vain 

varayhteytenä paikallisten tuotantoyksiköiden vikatapauksissa. Tai 

tuotantomuodon valintaa voi ohjata sähköenergian markkinahinta merkittävästi.

Joka tapauksessa hajautetussa energiantuotannossa verkossa olevilta kaikilta 

laitteilta vaaditaan nykyistä verkostoautomaatiota huomattavasti laajempaa 

kykyä keskustella toisten laitteiden kanssa. Muutos tulee koskemaan erityisesti 

kulutuspisteen lähellä olevia laitteita.

Kun ajatellaan kaikkia sähkönjakeluun liittyviä teknisiä ja kaupallisia ongelmia 

ollaan hyvin lähellä tilannetta että myös jakeluverkot ovat yksi osa
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infastruktuuria kuten maantiet ja rautatiet. Niiden ylläpito ja rakentaminen on 

osa esim. kunnan tarjoamia palveluita.

3.6 Tulevaisuuden sähkön jakeluverkko

Keskijänniteverkon suunnittelussa ja käytössä on voitu olettaa, että tehon 

suunta on aina sähköasemalta kuluttajille päin. Hajautetun tuotannon 

laajeneminen voidaan nähdä joko perinteisten kuormituskäyrien muuttumisena

tuotannon korvatessa osan kuormituksesta tai tuotantopisteiden lisäyksenä 
jakeluverkkoon.

Jakeluverkon rakenne tulee hajautetun tuotannon myötä muuttumaan 

lähemmäksi jakelujärjestelmää, jossa myös verkon sisällä on useita energiaa 

verkkoon tuottavaa komponenttia ja jakeluverkon suunnittelussa joudutaan 

jatkossa varautumaan hajautetun tuotannon aiheuttamiin muutoksiin [kuva 3.2]. 

Tällaisessa ”aktiivisessa” jakeluverkossa [40] voidaan keskijänniteverkon 

jännitettä säätää aikaisempaa tarkemmin, eikä jännitteen alenema enää 

muodostu verkon mitoituksen kannalta oleellisemmaksi tekijäksi.

Toisaalta tehon siirron hallinta sekä pätö- että loistehon osalta muodostuu 

aikaisempaa monimutkaisemmaksi ja keskijänniteverkon käytön kannalta 

saattaa olla edullista muuttaa verkko rengasverkoksi. Keskeytystilanteiden 

hallintaa varten voidaan kehittää parempia saarekekäyttöratkaisuja ja 

monipuolisemman verkostoautomaation avulla voidaan keskeytymätön 

sähkönjakelu turvata paremmin.

Erilaisten energiavarastojen ja helposti ohjattavien tuotantolaitosten (esim. 

polttokennojen ja mikro- CHP-laitteiden) ja kuormanohjauksen avulla voidaan

vaikuttaa kuormitushuippujen sekä tehonsiirtotarpeen tasaamiseen. Tästä on 

etua kun sähkön markkinahinta vaihtelee voimakkaasti tai kun halutaan siirtää 

sähköasema- ja verkkoinvestointeja.

Näiden jakelujärjestelmäpalveluiden avulla voitaisiin keskijänniteverkon 

tehonsiirtoa, loistehoa ja jännitettä hallita entistä tarkemmin ja vaikuttaa 

tehonsiirtoon kantaverkosta. Palvelut ovat pääasiassa sellaisia, joita
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tuotantoyhtiöt tarjoavat jakeluyhtiölle, mutta päinvastaisiakin palveluita voidaan 

kehittää. Tämä ei välttämättä tarkoita keskitetyn sähköntuotannon merkittävää 

vähenemistä, vaan se tarjoaa kuluttajille yhden uuden vaihtoehdon valita 

energian toimittaja

Hajautettu tuotanto voi aiheuttaa ongelmia, jos se ei voi reagoida kuormituksen 

muutoksiin johtuen tuotantoyksiköiden säätöperiaatteista. Yhdistettyä lämmön 

ja sähköntuotantolaitosta eli CHP- laitosta joudutaan ajamaan pääasiassa 

lämpötarpeen mukaan eli sähköä syntyy ilman lämpötilan funktiona. Samoin

tuulivoimaloiden teho määräytyy tuulennopeuden perusteella. Koska sähkö 

syntyy jossain tapauksissa paikallista tarvetta huomattavasti enemmän ja tämä 

ylijäämä täytyy siirtää muiden käyttöön, siirtoverkko tulee säilyttämään 

paikkansa sähköjärjestelmän taustavoimana tuotannon hajauttamisesta 

huolimatta.

Sähköenergian osuus kokonaisenergian kulutuksesta tulee kasvamaan, joten 

keskitetyllä sähköntuotannolla on edelleen suuri merkitys koko järjestelmää 

ajatellen. Paljon sähköä käyttävä teollisuus tarvitsee edelleen suuria 

tuotantoyksiköitä. Siirtoverkkoa tarvitaan myös käyttövarmuuden ja 

luotettavuuden ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi. On ilmeistä, että hajautetun

tuotannon paikalliset vaikutukset näkyvät myös siirtoverkkotasolla, kun 
tarkastellaan pidempää aikajännettä.

Jakeluverkon rakenne muuttuu hitaasti, mutta jollakin aikavälillä myös sen on 

reagoitava jakelualueella tapahtuviin muutoksiin.
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Kuva 3.2Aktiivi$en jakeluverkon mahdollisia osatekijöitä |40|

4 HAJAUTETTU ENERGIAN TUOTANTO

Periaatteessa energiaa voidaan tuottaa ja siirtää loppukäyttäjälle kahdella eri 

periaatteella, joko keskitetysti suurissa tuotantoyksiköissä tai maantieteellisesti 

hajautetusti ja käyttäjää lähellä olevissa, suhteellisen pienissä 

tuotantoyksiköissä. Hajautettu tuotanto sijaitsee kuluttajien lähellä mutta sillä on 

myös kytkentä valtakunnalliseen sähkönjakeluverkkoon.

Suurin osa uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta energiasta on luonteeltaan 

pienimuotoista ja maantieteellisesti hajautettua. Hajautettuun

energiantuotantoon soveltuvat jo tällä hetkellä monet eri tekniset ratkaisut. 

Periaatteessa ydinenergiaa lukuun ottamatta kaikki energian tuotantotavat 

voidaan jo nyt pienentää hajautetun energiatuotannon kokoluokkaan (1 kW- 

3000 kW) mutta taloudellisesti ajatellen ne tulevat käyttökelpoiseksi vasta 

tulevaisuudessa teknisen kehittymisen kautta [kuva 4.1].
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Kuva 4.1 Pienten CHP-laitosten kilpailukykyisen kokoluokan kehittyminen Suomessa [18]

Pienen koon lisäksi hajautetun energiantuotannon ominaispiirteitä ovat mm. 

vakioidut tuotteet, modulaarisuus, isot valmistussarjat, miehittämättömyys sekä 

kulutuksen ja tuotannon läheisyys. Hajautettu tuotanto voi myös parantaa 

sähkön laatua sekä vähentää sähkönjakeluverkon vahvistustarvetta. 

Yhdistämällä useita hajautetun tuotannon laitoksia kehittyneen tietoliikenteen, 

ohjauksen ja diagnostiikan avulla saadaan aikaan energiajärjestelmän kannalta 

yksi tuotantolaitos eli ”virtuaalivoimalaitos” [18].

Hajautetun sähkön ja lämmön tuotannon potentiaalisimpia sijoituskohteita ovat 

pienteollisuus, kasvihuoneet, uimahallit yms., joissa voidaan paikallisesti 

hyödyntää sähkön lisäksi myös lämpöä. Pienimittakaavaisen 

energiantuotannon tekniikka kehittyy suhteellisen nopeasti ja lyhyiden 

rakennusalojen takia se myös usein sopii kilpailluille energiamarkkinoilla. 

Hajautetussa tuotannossa energian siirtokustannukset jäävät pienemmiksi kuin

keskitetyssä tuotannossa, jolloin uusiutuvien energialähteiden käyttö tulee 

nopeammin kilpailukykyiseksi.



34

Asiakkaan verkossa tuotantoyksiköt voivat toimia varavoimakoneina tai 

sähköverkon rinnalla, mutta oleellista sähköverkon kannalta on, syötetäänkö

asiakkaan verkosta tehoa yleiseen sähköverkkoon vai ei. Tuotantoyksikön 

tehon ohjaus voidaan toteuttaa siten, ettei tehoa siirry missään olosuhteissa 

yleiseen sähköverkkoon, jolloin tuotetun tehon osalta ei myöskään tarvitse 

maksaa siirtomaksuja.

4.1 Hajautetun sähköenergiatuotannon ongelmat verkon kannalta

Sähköverkkoon tuodut sähkön lisäsyöttöpisteet tuovat aina suojaukseen 

ongelmia ja uudet syöttösuunnat lisäävät mm. sähkötapaturmariskejä. 

Tapaturmien riski ei käytännössä saa kasvaa vaan riskien minimoinnista 

joudutaan maksamaan lisää. Suurempi paikallinen oikosulkuvirta on haitaksi

varsinkin, jos syöttävä teho on suuri. Toisaalta uusi syöttöpiste voi pienentää 

jännitteen alenemaa ja tehohäviöitä mutta vain silloin kun tehoa todella 

syötetään verkkoon.

4.1.1 Jakeluverkon suojaus

Ongelmat sähköverkon kannalta tulevat esille suojauskysymyksissä ja yleensä 

koko laajan sähköverkon hallinnasta erityisesti vikatilanteissa. Sähkön 

lisäsyöttöpisteet tuovat suojaukseen ongelmia, koska ne moninkertaistavat 

nykyisellä tekniikalla toteutettuina suojareleiden määrät. Jotta hajautettu 

tuotantomalli voi yleistyä tarvitaan merkittävästi ”älykkäämpiä”

verkostokomponentteja, jotka voidaan joustavasti ja luotettavasti liittää 
toisiinsa.

4.1.2 Kuormitushuippujen tasaus

Sähkön käytössä saattaa esiintyä tilanteita jossa verkon kuormitus saavuttaa 

verkon siirtokyvyn kannalta äärirajat. Tämä saattaa olla kriittistä koko verkon 

toimivuuden kannalta. Toisaalta kriittisemmän tilanteen aiheuttaa 

minimikuormitus jolloin jännite voi nousta liian korkeaksi.
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Toisaalta, verkon kuormitusta voidaan jopa vähentää sijoittamalla 

sähköntuotantoa paikkoihin, jotka sijaitsevat kaukana isommista 

tuotantolaitoksista.

4.2 Hajautetun sähköntuotannon yleistyminen

Nykyisillä tariffirakenteilla sähkö tuottaminen kantaverkkoon on sähkön 

tuottajalle huomattavasti halvempaa kuin sähkön tuottaminen jakeluverkkoon. 

Jakeluverkkomonopolin haltijalla on omat syynsä hinnoitella tuottajan 

liittyminen ainakin verkon johonkin osaan niin kalliiksi, että se tekee tuotannon 

siinä pisteessä kannattamattomaksi. Tätä on perusteltu sillä, että jakeluverkon 

rakennetta joudutaan jossain tilanteessa uuden tuotannon takia vahvistamaan 

merkittävästi. Toisaalta säteittäisessä verkossa tuotantolaitoksen liittäminen voi 

jopa pienentää verkon keskeisten osien kuormitusta.

On esitetty myös väite, että hajautetun energiatuotannon sarjavalmistusetu on 

paljon merkittävämpi kuin suurten voimalaitosten skaalaetu. Tämä edellyttää 

kuitenkin sitä, että tuotantolaitteiden ja komponenttien valmistuksessa 

päästään myös käytännössä suuriin sarjoihin [taulukko 4.1]

Mielenkiintoinen on myös väite, että energiantuotantoteollisuus tulee 

läpikäymään samanlaisen kehityksen kuin tietokoneteollisuus, jossa siirryttiin 

suurista keskustietokonejärjestelmistä hajautettuun tietojenkäsittelyyn. Tämä 

tarkoittaisi sitä, että energiamarkkinat jaetaan totaalisesti uudestaan ja 

paikalliset energiantuottajat tulisivat vahvistamaan asemiaan merkittävästi.

Ydinvoiman vastustajien mukaan viides ydinvoimala vaikeuttaa merkittävästi 

Suomen energiateollisuuden mahdollisuuksia osallistua tähän 

maailmanlaajuiseen energiasektorin rakennemuutokseen ja sitä kautta 

avautuviin vientimarkkinoihin. Alueille, jossa ei ole kehittynyttä 

sähkönjakeluverkkoa näyttävät hajautetun energiatuotannon vientimarkkinat 

olevan varsin laajat. Kehitysmaissa yhtenäisten sähkönsiirtoverkkojen 

puuttuessa ja tuontipolttoaineen ollessa erittäin kallista olisi paikalliseen 

biomassaan perustuva hajautettu energiahuolto hyvin kannattavaa. Toisaalta 

se on vielä monessa tapauksessa ainut mahdollinen vaihtoehto.
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Suomessa ongelmana ovat pitkät maatieteelliset etäisyydet sitä kautta

taloudelliset realiteetit. Pitkät sähkölinjat sekä ilmaan rakennettu verkko 

yhdistettynä pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin tekevät varautumisen sähköverkon 

vikatilanteisiin vaikeaksi ja kalliiksi.

Taulukko 4.1 Uusiutuvien energiantuotantomuotojen markkinapotentiaali maailmassa (vuoteen 2010).|60|

uusituvat
energiatekniikat

Markkinapotentiaali maailmassa (MW/a)

Tuulivoima* Pien-ja
minivesivoima*

Aurinkoenergia Lämpö-
pumput**

Biomassa-
lämpö-
kattilat***

Sähkö Lämpö

Lyhyt ja keskipitkä 
tähtäin(v.2010 asti)

13000 1500 1000 8000 1000 6000

* sähköteho 
** nettolämpöteho
*** lämpöteho alle 10 MW:n lämpökattiloissa, ei sisällä CHP:tä eikä lauhdetuotantoa

4.2.1 Mooren diffuusioinani

Malli tunnetaan parhaiten muodossa: ”transistoreja voidaan pakata samalle 

puolijohdesirulle kaksi kertaa enemmän aina 18 kuukauden välein”. Tätä mallia 

on siten eniten sovellettu ja käytetty puolijohteiden pakkaustiheyden visiointiin 

kuvitellen että se samalla kuvaisi myös tietojenkäsittelynopeuden lisääntymistä.

Kun malli formuloidaan matemaattiseen muotoon, sillä voidaan esittää arvioita 

eksponentiaalisesti muuttuvista tilanteista. Lisäämällä malliin parametrina arvio 

uuden tuotteen käyttöönottonopeudesta se saadaan muotoon:

df = ßf{t)-[Nm-f{t)]dt 4.1

^l = ß.f(t).\Nm-f(t)] 4.2

dt

missä f(t) = uuden tekniikan markkinaosuus ajan funktiona
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Nm = markkinat kokonaisuutena 

ß= uuden tekniikan käyttöönottonopeus

Integroimalla yhtälön molemmat puolet saadaan:

f(t) = N
1 +äi

missä lähtötilanne määritellään seuraavasti:

4.3

N- 

/( 0)
ja /(0)>0

aika [vuosia]

Kuva 4.2 Uuden tekniikan leviäminen markkinoille

Antamalla käyttöönottonopeudelle arvot väliltä 0,25 ... 1 %/a saadaan hyvin 

eripituiset aikajaksot, joilla esimerkiksi uusi tekniikka tulee merkittäväksi 

tekijäksi markkinoilla [kuva 4.2]. Itse asiassa suurin mielenkiinto liittyy siihen, 

mitkä tekijät vaikuttavat käyttöönottonopeuteen.
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Näitä tekijöitä pohdittaessa täytyy huomioida että:

teknologia ei itse määrittele muutosta vaan sitä sovelletaan 

aina käyttäjien ja kuluttajien ympäristöön.

käyttäjät keksivät sovelluksille uusi käyttökohteita (esim www- 

sivut ja sähköposti internetin kehityksessä, tekstiviestit

kännyköissä jne) ja näillä uusiosovelluksilla on keskeinen 

merkitys tuotteen tai palvelun käyttöönottonopeuteen.

edelleen ei oikeasti tiedetä miten teknologian muutos 

tietoyhteiskunnassa liittyy yleiseen kehitykseen.

Hajautetun energiatuotannon yleistymistä ei voida nykyisillä malleilla 

luotettavasti arvioida. Yleisesti voidaan todeta, että nykyiseen 

tietoyhteiskuntaan tarvitaan uusia talousteorioita, jotka ottavat huomioon myös 

kokonaisuuden eli talouden, tekniikan ja arvot [57].
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5 UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET

Uusiutuvilla luonnonvaroilla tarkoitetaan maan ja veden tuotteita, joilla on 

aurinkoenergiaa hyväksikäyttäen kyky lisääntyä (uudistua) tietyllä nopeudella. 

Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi viljelykasvit, metsät ja muu 

hyödynnettävä kasvillisuus, kotieläimet, kalat ja riistaeläimet. Filosofisesti 

ajatellen ja laajassa mielessä myös vesi, ihmisvoima, elintila, maaperä ja jopa 

luonnonkauneus ovat uusiutuvia luonnonvaroja.

Uusiutuviin energialähteisiin katsotaan nykyään kuuluvaksi :

biomassat, biopolttonesteet, biokaasut

kierrätyspolttoaineet

aurinkoenergia

tuulienergia

geoterminen energia 

- maalämpö

pienvesivoima (alle 10 MW)

Uusiutuvien energialähteiden keskeinen ongelma on ollut niiden heikko 

taloudellinen kilpailukyky, kun laskenta suoritetaan vain nykyisillä talouteen 

vaikuttavilla parametreillä. Näin laskien vain suurimittainen vesivoima ja 

teollisuuden puujätteet ovat voineet kilpailla muiden energialähteiden kanssa.

5.1 Tuulienergia

Tuulen tehointensiteetti on suoraan verrannollinen tuulen nopeuden 

kolmanteen potenssiin, joten sillä tuotettu sähköteho kasvaa nopeasti tuulen 

nopeuden kasvaessa. Tämä merkitsee samalla että, palkallisilla olosuhteilla on 

ratkaiseva vaikutus tuulivoiman tuotannon taloudellisuuteen.

Peräkkäisinä vuosina tuulivoimalan tuotannossa saattaa ilmetä 30-40 %:n 

eroja. Ei riitä että eri vuosien välillä on huomattavia eroja tuulen vuotuisessa 

keskinopeuksissa, sillä nopeuden ajalliset vaihtelut ulottuvat erittäin nopeista, 

muutaman sekunnin sisällä tapahtuvista vaihteluista aina vuorokausi- ja



40

vuodenaikavaihtelukin asti. Suomessa vuodenaikavaihtelut ovat sikäli 

suotuisia, että kylmempinä talvikuukausina keskituulennopeudet ovat 

suurimmillaan. Toisaalta peräkkäisten talvien ja kuukausien erot ovat suuria. 

Yleisesti voidaan todeta, että varsinkin leutoina talvina sähkön tarpeen maksimi 

osuu Suomessa lähelle parhaita tuulisuusaikoja [34].

Maksimissaan tuulivoimalan roottorihyötysuhteet ovat 50 %:n luokkaa. Häviöitä 

syntyy:

virtauksen turbulenttisuudesta 

lapaprofiilin ja roottorin pyörimisnopeuden 

epäoptimaalisuudesta

mekaanisessa voimansiirrossa, generaattorissa, muuntajassa 

ja kaapeleissa

Tuulivoimalan sijoituspaikka ratkaisee keskihyötysuhteen, sillä paikallisilla 

olosuhteilla on suuri vaikutus. Koska tuulivoimalan tuottama teho riippuu 

voimakkaasti tuulen nopeudesta, on voimalan tuotantoa arvioitaessa oleellista 

etukäteen selvittää tuulen nopeuksien tilastollinen jakauma ja ajalliset vaihtelut 

kyseisessä kohteessa [34].

Tuulivoiman kustannukset painottuvat pääomakustannuksiin sillä vuotuiset 

käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat ainoastaan 2 %:n luokkaa 

investointikustannuksista.

Investointikustannukset muodostuvat seuraavista tekijöistä:

tuulivoimalan hankintahinnasta, 

infrastruktuurista (tie, sähköverkko), 

voimalan kuljetus- ja pystytyskustannuksista.

- suunnittelukustannuksista.

Käyttö- ja kunnossapitokustannukset koostuvat seuraavista tekijöistä:

huolto- ja korjauskustannuksista

- vakuutuksista

hallinta- ja valvontakustannuksista.
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Tuotantokustannukset riippuvat käytettävyydestä sekä tuulisuusoloista. 

Yleensä puhutaan 95-97 %:n käytettävyydestä ja se ikääntymisen myötä 

yleensä laskee. 20 vuoden käyttöikää pidetään realistisena, vanhimmat 

käytössä olevat voimalat ovat jo ylittäneet tämän.

Käytäntö on osoittanut että tuulivoimalan huipunkäyttöaika on oletettua 

pienempi. Suomessa se on rannikoilla ja saaristossa hyvissä kohteissa luokkaa 

1800-2500 h/a, tuntureilla ja merellä voidaan päästä jopa 3000 h/a tasolle [34].

Sijoituspaikalle toimitetun ja valmiille perustukselle pystytetyn tuulivoimalan 

investointikustannukset ovat 750-850 Euro/kW [60]. Tämän lisäksi tulee muita 

kustannuksia, kuten teiden rakennukset, sähkö- ja perustustyöt sekä 

suunnittelukustannukset. Taloudellisempaa tulokseen päästään jos samaan 

paikkaan sijoitetaan useita yksiköitä. Kokonaisinvestoinnit ovat yleensä noin 

1000 Eur/kW [34].

Uusien tuulivoimaloiden suunniteltu käyttöikä on 30 vuotta. Tähän on päästy 

käyttämällä matalakierroskoneistoa joka vähentää voimalan koneiston 

mekaanista kulumista [19].

Saksassa oli vuonna 2002 11500 tuulivoimalaa ja ne tuottivat yhteensä 8 750 

MW tehon. Vertailun vuoksi Suomessa kaikilla tuotantomuodoilla (myös tuonti) 

tuotetun sähkön maksimiteho on n 16000 MW ja tuulienergian osuus tästä on 

noin 40 MW [19], [53].

Tuulivoimaloiden energiantuottoennusteet ovat olleet johtavassa tuulienergian 

käyttäjämaassa Saksassa liian myönteisiä. Odotettua heikompien 

tuuliolosuhteiden lisäksi tuulivoimayhtiöiltä puuttuu vielä kriittistä massaa ja 

tuulienergia tuotti siihen sijoittaneille vuonna 2001 pettymyksiä.

Tuulivoimaloiden tuottavuus on lähes täysin luonnon armoilla ja vuosi 2001 oli 

poikkeuksellisen huono tuulivuosi Euroopassa. Esimerkiksi Pohjois-Saksan 

tuulisilla rannikkoalueilla tuulta saatiin jopa 30 prosenttia keskimääräisiä arvoja 

vähemmän. Ja vaikka tiedetään että prosentin pudotus tuulen nopeudessa 

tietää kolmen prosentin pudotusta tuulivoimalan tuotannossa, investoinnit
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tuulivoimaloihin olivat Saksassa vuonna 2001 yli 400 miljoonaa euroa joka on 

20 % enemmän kuin edellisenä vuonna [25], [19].

Tuulivoimaloihin sijoittaneiden tuotot romahtivat pahimmillaan vuonna 2000 

jopa 25 prosenttia. Merkittävästi tästä pudotuksesta kärsivät muiden muassa 

bremeniläisen Neuer Markt -indeksissä noteeratun Energiekontorin 

osakkeenomistajat. Yhtiön osake laski vuodessa noin 55 prosenttia [25]. Vuosi

2001 siis osoitti, että tuulienergian kohdalla ei voida odottaa nopeita ja 
lyhytaikaisia tuottoja sijoitetulle pääomalle.

Tästä huolimatta uusia tuulivoimaloita rakennettiin Saksaan 3 000 kappaletta. 

Saksassa tuulivoimalat eivät ole riippuvaisia sähkön hinnan ajankohtaisista 

heilahteluista, koska uusiutuvia energiamuotoja koskevan lainsäädännön 

vuoksi tuulivoimalayhtiöille maksetaan sähköstä vähintään 97 Eur/MWh [25]. 

Kiinteä valtion subventioihin perustuva vähimmäishintakaan ei auta, kun 

sähkön tuotanto supistuu merkittävästi sääolosuhteiden takia.

Kannattavuutensa parantamiseksi Saksan tuulienergiayhtiöiden pitäisi alaa 

seuraavien analyytikoiden mukaan haalia itselleen selvästi suurempia 

tuotantovolyymeja. Tämä on kuitenkin vaikeaa, koska tuulivoimaloille edullisia 

maa-alueita on Saksassa entistä vähemmän.

Tuulivoimayhtiöitä kehotetaankin siirtämään pääomiaan ulkomaisiin 

voimalayhtiöihin. Kun tämäkin vaihtoehto on tutkittu, voidaan voimaloita 

rakentaa suoraan mereen erityisesti pohjoisessa Pohjameren rannalla.

Saksan hallitus yrittää ydinvoimasta luopumisen jälkeen lisätä tuulivoiman 

osuutta maan sähköntuotannossa jopa neljänneksellä. Vuonna 2002

tuulivoiman osuus koko Saksan sähköntuotannosta on reilut kolme prosenttia 

[25], [19].

5.2 Biokaasut-ja polttonesteet

Biopolttoaineilla tarkoitetaan biologisissa prosesseissa syntyvää ainesta, jossa 

ei ole tapahtunut turpeen kaltaista varastoitumisprosessia. Näissä
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polttoaineissa oleva hiili on yhteyttämisen avulla sitoutunut poltettavaan 

ainekseen ilmakehässä olevasta hiilidioksidista. Biopolttoaineen palaessa 

muodostuu siis aina hiilidioksidia. Toisaalta, jos biomassaa ei polteta sen 

sisältämä hiili vapautuu ilmakehään mm. lahoamisen kautta. Anaerobisen 

hajoamisen kautta syntyy myös merkittävä määrä metaania joka on 20 kertaa 

pahempi kasvihuoneilmiötä aiheuttava kaasu kuin hiilidioksidi.

Biopolttoaineiden energiakäyttö ei vaikuta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. 

Biopolttoaineet ovat uusiutuvia polttoaineita ja ne voivat uusiutua riippumatta 

niiden energiakäytöstä. Ilmakehän hiilidioksiditasapaino säilyy, jos yhteyttävän 

ja ilmakehän hiiltä sitovan biomassan määrä ei vähene. Tämä tarkoittaa sitä, 

että uutta metsää pitää kasvaa sen kulutusta vastaava määrä.

On huomattava, että biopolttoaineiden ryhmään eivät kuulu fossiiliset 

polttoaineet vaikka periaatteessa nekin ovat peräisin bioaineksesta. Kuitenkin 

tämä prosessi on tapahtunut vuosimiljoonien aikana monimutkaisen 

geologisten prosessien kautta ja uusiutumista ei tapahdu.

Biopolttoaineilla voidaan korvata näitä fossiilisia polttoaineita kuten polttoöljyä 

ja kivihiiltä. Bioenergia on laajempi käsite kuin biopolttoaine, koska se pitää 

sisällään myös jalostetut (muunnetut) energiamuodot kuten sähkön ja lämmön. 

Täten esimerkiksi biopolttoaineista voimalaitoksissa tehty sähkö ja kaukolämpö 

ovat bioenergiaa.

Uusiutuvat biopolttoaineet, kuten puu, jäteliemet, kasviöljyt, etanoli jne. ovat 

polttamisen kannalta varsin erilaisia polttoaineita. Uusiutuvien biopolttoaineiden 

kilpailukyky vaihtelee voimakkaasti, ja niissä käyttökohteissa [kuva 5.1], joissa 

ne ovat kilpailukykyisiä niitä myös käytetään Suomessa laajemmin kuin muissa

maissa yleensä. Erityisesti puujätteen ja jäteliemien käyttö 

puunjalostusteollisuuden energian lähteenä on laajamittaista. Suomi on johtava 

teollisuusmaa uusiutuvan biopolttoaineen käyttäjänä koko maailmassa.

Yleisesti voidaan todeta että uusissa laitoksissa polttoaineisiin perustuvan 

energiantuotannon:
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- hyötysuhde tulee kasvamaan 10-20 vuoden aikana useita 

prosenttiyksiköltä

- rakennusaste tulee yhteistuotannossa nousemaan merkittävästi

Biopolttoaineisiin perustuva hajautettu energian tuotanto ja käyttö

Raaka- Konversio- Polttoaine Käyttötekniikka Käyttökohde
aine tekniikka

Kuva 5.1 Biopolttoaineisiin perustuvan hajautetun energian tuotantoja käyttö |17|

Tällä hetkellä ns. kierrätyspolttoaineina käytetään laajemmin hyväksi mm 

polttamalla käytöstä poistettuja auton renkaita ja rakennustähteitä. Pohjois- 

Amerikassa kierrätyksen kautta tulevilla polttoaineilla on jo tänä päivänä 

merkittävä rooli. Tämä voidaan konkreettisesti havaita niiden kanssa toimivien 

yhtiöiden pörssikursseista. Ongelmaksi jätteiden muuttamisessa energiaksi 

muodostuvat tiukentuvat päästönormit. EU-alueella valmisteltu

jätteenpolttodirektiivi tullee vaatimaan mm. puhdistustekniikan kehittämiseen 

suuria lisäpanostuksia.

5.2.1 Pyrolyysiöljyt

Kun puuta kuumennetaan hapettomassa tilassa, se hajoaa kaasuiksi. Kaasut 

jäähdytetään, jolloin ne tiivistyvät nestemäiseksi pyrolyysiöljyksi. Pyrolyysiöljy
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on nestemäinen polttoaine ja parhaimmillaan saadaan 80 % puusta muutettua 

nestemäiseen muotoon. Loppu on prosessissa syntyvää kiinteää 

hiiltojäännöstä ja kaasuja, jotka eivät tiivisty nesteeksi jäähdytettäessä. 

Pyrolyysiöljyä voidaan käyttää polttoaineena sähkön ja lämmön tuotannossa tai 

siitä voidaan jatkojalostaa erilaisia kemiallisia tuotteita.

Tällä hetkellä käytössä olevat pyrolyysiprosessit vaativat vielä kehittelyä, jotta 

prosesseista saatavan pyrolyysiöljyn laatu olisi riittävän hyvä. Toistaiseksi

ongelmana on tuotteen alhainen pH-arvo, joka tekee siitä liikaa syövyttävän. 

Kiinnostavaksi polttoaineeksi pyrolyysiöljyn tekee erityisesti se, että sen avulla 

voidaan korvata fossiilista polttoöljyä uusiutuvalla puuperäisellä energialla ja 

näin vähentää energian käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Sen etuna on 

myös alhainen rikkipitoisuus. Lämpöarvoltaan pyrolyysiöljy on noin puolet 

tavallisen polttoöljyn lämpöarvosta [34].

Pyrolyysiprosessilla voidaan valmistaa myös mm. PE-muovista nestemäistä 

polttoainetta, joka on varastoitavissa ja käytettävissä perinteisen polttoöljyn 

tavoin. Muita erikoistekniikoita ovat käyttö sementtiuuneissa, masuuneissa ja

pelkistyskaasuna. Euroopassa yleistyvät massapolttolaitoksina arinapolton 
rinnalla erityyppiset pyrolyysikaasutusratkaisut.

5.2.2 Biopolttonesteet

Biopolttonesteet taas jalostetaan kasveista, kuten rypsistä ja viljasta tai 

ylijäämäviinistä. Näiden käyttö tulee aina rajoittumaan jonkun muun

polttoaineen tukipolttoaineeksi sillä niiden yksinomainen käyttö vaatii suuria 

muutoksia nykyiseen polttotekniikkaan ja toisaalta näiden laajamittainen 

tuotanto vaatii suuria maa-alueita läheltä niiden käyttökohteita.

5.2.3 Kaasutus

Kaasutuksella tarkoitetaan polttokelpoisen kaasun tuottamista kiinteistä 
polttoaineista. Kaasutus perustuu hiiltä sisältävien polttoaineiden

"polttamiseen" kaasutusreaktorissa ali-ilmamäärällä, jolloin syntyy 

polttokelpoista tuotekaasua. Syntynyt tuotekaasu sisältää pääosin
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hiilimonoksidia (CO) ja vetyä (H2). Kaasutusta käytetään energian tuotannossa 

ja kaasuturbiineissa käytettävän polttokelpoisen kaasun tuottamiseksi kiinteistä 

polttoaineista.

Kaasutuksen etuna on kiinteiden polttoaineiden suoraan polttoon verrattuna 

mm. kaasun poltossa syntyvien savukaasujen alhainen tuhkapitoisuus, kaasun 

polton helppo säädettävyys, sekä kattilan kuonaantumisongelmien välttäminen. 

Kiinteiden polttoaineiden kaasutusta on sovellettu jossain määrin mm. 

lämpökeskuksissa. Parhaiten kaasutus soveltuu turpeelle, hakkeelle sekä kivi-

ru s ко hiilelle. Kaasutuksen käyttö ei toistaiseksi ole levinnyt kovin laajaan 
käyttöön.

Kaasutuksessa syntyvän kaasun laatua voidaan parantaa paineistetulla 

kaasutuksella. Erityisesti ympäristönäkökohtien korostuminen on lisännyt 

kiinnostusta kiinteiden polttoaineiden paineistettuun kaasutukseen ja syntyneen 

kaasun käyttöön kaasuturbiinien ja kombivoimalaitosten polttoaineena.

Tämän tekniikan suurimpina etuina voidaan pitää:

- päästöjen pieneneminen kiinteiden polttoaineiden poltossa

- energiantuotannon korkeampi kokonaishyötysuhde ja etenkin 
nykyistä parempi sähköntuotannon hyötysuhde

Energian tuotannossa Suomen osalta merkittävimmät teknologiset 

kehitysnäkymät seuraavan 10 vuoden aikana liittynevät suurella 

todennäköisyydellä bio- ja jätepolttoaineiden kaasutus- ja polttotekniikoihin. 

Kaasutusteknologioiden kaupallistaminen vaatii vielä merkittävää panostusta 

todellisen kokoluokan demonstrointilaitoksiin.

5.3 Aurinkoenergia

Maailman energiavarat ovat ydinenergiaa lukuun ottamatta kaikki peräisin

auringosta. Tällöin on erotettava vuosienergiavarat, jotka syntyvät nykyisestä 

auringonsäteilystä, ja kiinteät energiavarat, jotka ovat varastoituneet moneen
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eri materiaan vuosituhansien aikana. Näistä voidaan mainita mm. kivihiili, 

maakaasu ja öljy.

Aurinkoa voidaan pitää inhimilliseen elämään verrattuna ehtymättömänä 

energialähteenä. Maan saama auringonsäteily vastaa n. 170000 milj. MW:n 

tehoa (2,2-1014 kivi-hiilitonnin kulutusta vuodessa) [4]. Tämä riittäisi 
tyydyttämään 10000-kertaisesti maapallon energiantarpeen. Tästä valtavasta 

energiamäärästä pystytään käyttämään hyväksi vain hyvin pieni määrä, sillä 

suurin osa heijastuu takaisin avaruuteen. Noin 34000 milj. MW kuluu sateen 

tekemiseen eli veden höyrystämiseen ja 3000 milj. MW tuulien kehittämiseen. 

Kasvikunta taas kuluttaa n. 50 milj. MW [4].

Tekninen potentiaali eli muuntohyötysuhteet, maan käyttö, yms. rajoitukset 

huomioon ottaen aurinkoenergian kokonaispotentiaali on noin 10-kertainen 

energiantarpeeseen nähden. Käytännön potentiaali, joka ottaa huomioon 

kustannukset, liitännät energiahuoltoon, muutosten hitauden, varastointitarpeet, 

yms. on murto-osa edellisistä. Kaikki maahan jäävä auringon säteilyenergia ei 

siis kuitenkaan ole teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoista. Vesivoimana 

voidaan helposti käyttää vain vihaavan veden energia, kaikkia kasveja ei voida 

käyttää polttoaineena ja tuulista vain maan pintaa lähellä olevat ilmavirtaukset 

ovat käyttökelpoisia.

Tästä johtuen auringonsäteilystä syntyvät, teknisesti hyödynnettävissä olevat 

energiavarat eivät riitä kattamaan maailman nykyistä vuosittaista 

energiankulutusta [4].

5.4 Polttokennot

Polttokenno on hapettumisen (palamisen) avulla sähkövirtaa synnyttävä laite, 

jossa kemiallinen energia muuttuu suoraan sähköenergiaksi. Koska ilmiö 

tapahtuu isotermisesti eli vakiolämpötilassa, polttokennon hyötysuhde voi olla

paljon parempi kuin tavanomaisissa lämpövoimakoneissa, käytännössä 75- 
98%.
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Polttoaineena voidaan käyttää joko puhdasta vetyä ja hiilimonoksidia, 

metaania tai näiden seoksia kuten maakaasua. Myös muita fossiilisia 

polttoaineita on kokeiltu. Hapettimena käytetään joko puhdasta happea tai 

ilmaa. Polttokennon toimiessa syntyy jätteenä vettä tai hiilidioksidia. Polttoaine 

ja hapetin saatetaan reagoimaan elektrodien väliin sijoitetussa elektrolyytissä

Kuva 5.1 Polttokennon toimintaperiaate (51 ]

tai huokoisessa massassa, johon on lisätty erityistä katalyyttiä. 

Hapetusreaktioiden hitaus elektrodien pinnalla on vaikeuttanut taloudellisesti 

kannattavien sovellusten suunnittelua [51].

Polttokennossa siis vety ja happi reagoivat keskenään ja reaktiossa syntyy 

sähköä, lämpöä ja vettä. Itse polttokenno muodostuu anodista ja katodista. 

Anodilla katalyytti hajoaa. Polttokennon teoreettinen sähköhyötysuhde 

saadaan suoraan Gibbsib- energian ja entalpian suhteena. Todellisuudessa 

polttokennossa tapahtuu myös häviöitä jännite- ja virtahyötysuhteen muodossa. 

Jännitehyötysuhde aiheutuu erinäisistä ylipotentiaaleista, joita polttokennossa 

esiintyy, kun siitä otetaan virtaa.
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5.5 Geoterminen energia

Geoterminen lämpö on radioaktiivisten aineiden hajoamisesta maankuoren 

sisällä syntyvää lämpöenergiaa. Se otetaan käyttöön pumppaamalla kylmää 

vettä maakuoreen porattuun keinotekoiseen "luolaan” joka ulottuu maan kuoren 

alimpiin kalliokerrostumiin eli noin 20 km asti. Kuuma kivimassa toimii suurena 

kattilana ja höyrystää veden. Höyry siirretään erillistä putkea pitkin 

maanpinnalla, jossa sitä voidaan käyttää normaaliin tapaan sähköntuotantoon.

Maalämmöllä saadaan yli 20 kertaa enemmän sähköä kuin esimerkiksi 

aurinkovoimasta. Se on maailman kolmanneksi käytetyin uusiutuva luonnon 

energia vesivoiman ja biomassan jälkeen.

Geotermisen energian käyttö rajoittuu tuliperäiselle alueelle. Porausten 

toteuttaminen on muilla alueilla liian kallista. Pohjoismaista vain Islannissa 

hyödynnetään geotermistä lämpöä sekä lämmitykseen, että energian 

tuotantoon. Geotermistä lämpöä käytetään vähäisessä määrin 

energiantuotantoon mm. Japanissa, Indonesiassa, Filippiineillä ja Taiwanissa.

5.6 Maalämpö

Maalämpö on taas auringon säteilemää lämpöä, joka on varastoitunut maan 

kuoreen ja sitä hyödynnetään lämpöpumpun avulla lähinnä pientalojen 

lämmitykseen. Lämpöpumpulla voidaan siirtää energiaa matalammasta 

lämpötilasta korkeampaan. Maalämpöä voidaan ottaa maankuoresta, pinta- ja 

pohjavesistä sekä yhdyskuntien jätevesistä [16].

Lämpöpumpun toiminta tunnetaan hyvin ja lämmönlähteenä käytetään usein 

maaperää tai kallioon porattavaa pystyputkitusta tai porakaivoon asennettua 

putkitusta. Lämmönlähteenä voidaan käyttää myös vesistöjä. 

Maalämpöpumppu soveltuu parhaiten pohjoisiin oloihin, sillä kylmässä 

ilmastossa se tarjoaa varmimman ja tasaisimman lämmönlähteen ympäri 

vuoden .

Poistoilmaan asennettua lämpöpumppua voidaan käyttää kesällä myös 

jäähdytykseen.
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Lämpöpumppujen lämpökerroin eli tuotetun lämmön suhde käytettyyn 

energiaan riippuu lämmönlähteen ja tuotetun lämmön lämpötiloista.

Käyttöenergiana on usein sähkö ja tyypillinen lämpökerroin on 2,6-3,6 mutta 

parhaimmillaan on saavutettu yli 4 kerroin. Poistoilmalämpöpumppujen 

keskimääräinen lämpökerroin on vuositasolla 1,5-2,2 ja 

ulkoilmalämpöpumpuilla 1,0-2,0 [16].

Lämpöpumppuja ei kannata mitoittaa kattamaan rakennuksen koko 

lämmitystarvetta, koska laitteistoinvestoinnin käyttöaste jää tällöin liian 

alhaiseksi. Lämpöpumppu kannattaa mitoittaa noin 45-65 % rakennuksen 

mitoitustehosta, jolloin pystytään tuottamaan 83-91 % vuotuisesta 

lämmitysenergiantarpeesta. Ylittävä osa kannattaa tuottaa sähkövastuksella, 

öljykattilalla tai tulisijalla [16].

Koska lämpöpumpun investointikustannus lämmitystehoyksikköä kohti kasvaa 

merkittävästi lämpöpumpun tehon pienentyessä, on investointi sitä 

kannattavampi mitä suurempi on rakennuksen vuotuinen 

lämmitysenergiantarve.

5.7 Pienvesivoima

Vesivoima voidaan jaotella suur-, pien- ja minivesivoimaan voimalan 

nimellistehon perusteella. Suurvesivoimalla tarkoitetaan nimellisteholtaan yli 10 

MW:n, pienvesivoimalla 1-10 MW:n ja minivesivoimalla alle 1 MW:n tehoista 

vesivoima. Tämä kokoluokittelu perustuu Tilastokeskuksen käyttämään 

jaotteluun, mikä saattaa poiketa muissa maissa käytettävästä jaottelusta. 

Yleisesti pidetään kaikki alle 10 MW:n pien- ja minivesivoima hajautettuna 

energiantuotantona.

Suomessa vesivoiman yhteenlaskettu nimellisteho oli vuoden 2001 alussa noin 

3000 MW [53]. Tästä alle 1 MW:n minivesivoimaa oli yhteensä noin 40 MW ja 

1-10 MW:n pienvesivoimaa noin 284 MW [15]. Vuonna 2000 tuotettiin pien- ja 

minivesivoimaloissa yhteensä 1174 GWh, mikä vastaa suunnilleen vuosien 

1990-1999 keskituotantoa [53]. Huipunkäyttöajaksi saadaan näin ollen noin 

3600 tuntia.
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Suojelluissa vesistöissä on rakentamatonta vesivoimapotentiaalia noin 1200 

MW ja suojelemattomissa vesistöissä noin 460 MW. Lisäksi on vanhoja 

voimaloita parantamalla ja uusimalla saatavissa lisäkapasiteettia noin 320 MW. 

Vesivoimaloita joudutaan uusimaan keskimäärin noin 30 vuoden välein [15].

Vesivoimalan hyötysuhde riippuu käytettävästä tekniikasta. Viimeisen 30 

vuoden aikana pienvesivoimaloissa on lähes poikkeuksetta käytetty vaaka- 

akselista Kaplan- putkiturbiinia. Näiden hyötysuhde on noin 87-93 % kun joen 

virtaama on 30-100 % maksimivirtaamasta. Hyötysuhde putoaa lähes 

lineaarisesti virtaaman pienentyessä.

Vesivoiman rakentaminen on pääomavaltaista eli tuotantokustannukset 

muodostuvat investoinneista ja rahoituksen ehdoista. Rahoitusmahdollisuudet 

vaihtelevat suuresti riippuen siitä kuka on vesivoiman rakentaja. Ongelmat 

ovat samoja kuin tuulivoimalla.

Pienimuotoisen vesivoiman kustannuksiin vaikuttaa ratkaisevasti myös 

sijoituskohde sillä merkittävä osa (noin 40 %) kustannuksista muodostuu 

padoista ja kanavista [37]. Koneasemien ja rakenteiden kustannukset ovat 

pudonneet niiden modulaarisuuden kehittymisen myötä ja ne muodostivat alle 

neljänneksen kokonaiskustannuksista.

5.8 Uusiutuvien energialähteiden vertailu

Vain tuuli- ja vesivoimasta on jo tällä hetkellä olemassa todellista, jo vuosien 

aikana kertynyttä tietoa niiden tuotantokustannuksista ja käyttöiästä. Uuden

vesivoiman merkittävä lisääminen on mm. Vuotoksen esimerkin mukaan 

mahdotonta. Aurinko- ja polttokennot ovat laajamittaisessa käytössä vasta 

aikaisintaan 5-10 vuoden kuluttua. Jos nyt mietitään investointeja, tehdään 

päätöksiä vielä ns perinteisen tekniikan käytöstä jollain uusiutuvista 

energialähteistä. Biopolttoaineita voidaan jo nyt käyttää monissa eri 

polttamiseen perustuvissa sovelluksissa.

Tuotantotavasta, käyttöiästä, huipunkäyttöajasta, rakennusasteen, 

investointikustannusten sekä polttoaineiden hintojen suurista vaihteluista
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johtuen, kaikkia nykyään esitettäviä uusiutuvilla energialähteillä toteutettavien 

tuotantolaitteistojen kustannuksia [taulukko 5.1] voidaan pitää ainoastaan 

suuntaa-antavina. Niiden perusteella ei voida tehdä investointipäätöksiä vaan 

investointipäätökset joudutaan tekemään aina paikallisista olosuhteista lähtien.

Taulukko 5.1 Yhteenveto uusiutuvien ja pienimuotoisten CHP-tekniikoiden ominaisuuksista [60]

_______________
Yksikkö-teho

[kW]

hyötysuhde
sähkö

[%l

hyötysuhde
lämpö

[%]
Käyttö-ikä

[ai

Huipun-
käyttöaika

[hl

Investointi
kustannus

[mili.Euroa/MW]

Tuotanto- I
kustannus
[Eur/MWhl

Tuulivoima 0,1-2500 40-50 0 20 2500 0,9-1,1 46-50
Pien-ja minivesivoima 20-10000 80-85 0 30 4000 1,2-2,0 25-40
Aurinkosähkö 0,004-0,1 4-12 0 25 1000 6,5-10,0 45-70
Biomassakattilat 10-10000 0 70-90 20 1000/3500 0,1-0,2 10-50
Kaasu-ja dieselmoottorit 3-10000 30-45 45-50 15 5000 0,45-1,4 25-40
Mikroturbiinlt 25-250 15-35 50-60 15 5000 1,0-1,7 30-40
Stirling-moottorit 0,5-25 15-35 50-60 15 5000 1,4-2,2 40-50
Polttokennot 0,5-2000 38-55 30-45 15 5000 2,8-4,4 50-80
Höyrykoneet ja-turbiinit 0,5-10000 15-35 40-70 15 5000 1,5-3,0 30-40

5.9 Uusiutuvien energialähteiden käytön tavoitteet

EU:n tavoitteena on ollut kaksinkertaistaa vuoden 1992 tasosta uusiutuvilla 

energialähteillä tapahtuva energian tuotanto vuoteen 2005 mennessä. Tämä 

merkitsee että 8 % [27] energiasta tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä. 

Valkoisessa kirjassa ehdotetaan, että bioenergian käyttö kasvaisi 45 Mtoe:sta 

135 Mtoe ja että bioenergialla tuotetun sähkön osuus kasvaisi 22 TWh:sta 230 

TWh:n [27].

Suomessa on ollut käynnissä useita teknologiaohjelmia, joissa uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä sähkön tuotannossa on pyritty lisäämään. Kauppa- ja

teollisuusministeriössä on uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisestä 

vastaa uusiutuvat ja tehokkuus -ryhmä. Merkittäviä poliittisia tavoitteita on 

esitettyjä ne pohjautuvat pitkälti EU:n tavoitteisiin.
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5.10 Uusiutuvien energialähteiden avustukset ja tukimuodot

5.11 Nykyiset tukimuodot

ALTENER on Euroopan unionin ohjelma, joka tähtää uusiutuvien 

energialähteiden käytön lisäämiseen ja kehittämiseen EU:n alueella. 

Ohjelmaan sisältyvät uusiutuvat energialähteet ovat biomassat,

30,00 ----

O Muut uusiutuvat 
energialähteet 
(REF,pienvesi,aurinko) 

■ Tuulivoima

□ Energian säästö

□ Puun energiakäyttö

Kuva 5.2 Eri tuotantomuotojen saamat tuet 1997-2002 [28]

biopolttonesteet, biokaasu, kierrätyspolttoaineet, aurinkoenergia, tuulienergia, 

geoterminen energia, maalämpö ja pienvesivoima (alle 10 MW). Ohjelmaa 

toteutetaan mm. erityyppisten selvitys-, kehitys- ja tiedotustoimenpiteiden 

avulla. Ohjelmassa ei tueta investointihankkeita eikä tutkimusprojekteja.

Energiatuki [kuva 5.3] on taas harkinnanvarainen valtionapu. Energiatuella 

pyritään ensisijaisesti ohjaamaan energiantuotannon ja käytön valintoja 

vähemmän hiilidioksidipitoiseen suuntaan. Energiatuen painopiste on uuden 

teknologian käyttöönottoa edistävissä hankkeissa. Tuen tarkoituksena on 

edesauttaa hankkeen käynnistymistä ja vähentää siihen liittyvän uuden 

teknologian riskejä.
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Nykyiset tukimuodot eivät vastaa tehokkuudeltaan ja ohjaavuudeltaan vihreän 

sähkön tuotannolle ja käytölle esitettyjä tavoitteita. Jo nyt useissa EU-maissa 

on otettu käyttöön tai ollaan valmistelemassa tehokkaampia toimenpidemalleja, 

joilla vihreänsähkön tuotantoa ja käyttöä pyritään edistämään sekä kansallisten 

ilmastotavoitteiden, että EU:n uusiutuvan sähkön edistämisdirektiivin

tavoitteiden mukaisesti. Parhaiten vihreän sähkön tuotantoa on saatu

nousemaan ostovelvoitteilla.

Suomessa on tähän asti tukeuduttu lähinnä valtion rahoitukseen perustuviin 

instrumentteihin kuten investointiavustuksiin ja verotukiin. Muissa EU-maissa 

ollaan siirrytty malleihin, joista tärkeimpiä ovat ostovelvoitteiden ja takuu

hintojen asettaminen uusiutuvalle sähkölle, sekä vihreiden sertifikaattien 

kauppaan perustuvat järjestelmät.

Taloudelliset tukitoimet ovat olleet myös verotukia. Valtio palauttaa sähkön 

kuluttajan uusiutuvasta sähköstä maksaman veron tukena sähkön tuottajalle. 

Aikaisemmin tätä tukea on ollut saatavilla vain pienvesivoimalle, tuulivoimalle 

sekä puuperäisillä polttoaineilla tuotetulle sähkölle. Vuonna 2001 näiden tukien 

arvioitu kokonaismäärä oli noin 44 M€, josta puulla tuotetulle energialle meni 

43 M€ [28].

Välilliset sähköntuotannon tuet myönnetään hankkeisiin, jotka lisäävät 

kotimaisten polttoaineiden tuotantoa ja jalostusta. Tällaisia ovat esim. hakkuri- 

investoinnit ja pellettien valmistus. Vuonna 2001 näitä arvioitiin olevan 

yhteensä noin 2 milj.Euroa [28].

5.12 Päästökauppa

Päästökauppa (Emission trading, ET) tarkoittaa mahdollisuutta käydä kauppaa 
päästöoikeuksilla. Teollisuusmaa voi ostaa toiselta, päästökiintiönsä alittavalta 

teollisuusmaalta päästöoikeuksia. Päästöoikeuksia voi periaatteessa myös 

tallettaa myöhempää käyttöä varten tai hankkia etukäteen luottona. Tavoitteena 

on että päästöoikeuksille syntyy vähitellen maailmanmarkkinahinta, joka vastaa 

kullakin hetkellä teollisuusmaiden käytössä olevien päästöjen 

vähentämisratkaisujen kustannustasoa.
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EU:n komissio hyväksyi direktiiviehdotuksen EU:n päästökaupasta 23.10.2001. 

Tämän direktiiviehdotuksen mukaan yhteisön laajuinen kasvihuonekaasujen 

päästökauppa aloitettaisiin vuonna 2005. Ensimmäisessä vaiheessa 

päästökauppajärjestelmä kattaisi suurten teollisuuslaitosten ja 

energiantuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt. Päästökaupan ensimmäinen 

vaihe kattaisi ajan ennen Kioton pöytäkirjan sitoumuskautta eli vuodet 2005- 

2007. Seuraava vaihe kattaisi Kioton pöytäkirjan sitoumuskauden 2008-2012, 

minkä jälkeen kauppa jatkuisi viisivuotiskausittain.

Järjestelmään kuuluisivat ehdotuksen mukaan seuraavat toimialat:

- polttoaineteholtaan yli 20 MW:n energiantuotantolaitokset
- öljynjalostamot
- koksaamot
- rauta- ja terästehtaat
- sementtitehtaat
- kalkintuotanto
- lasi- ja lasivillatehtaat
- keraamisten tuotteiden kuten tiilien ja posliinin valmistus
- sellutehtaat
- paperi- ja kartonkitehtaat

Oleellista on että päästöoikeuksilla voidaan käydä kauppaa vain yhteisön 

alueella. Ensimmäinen jako tehdään ilmaiseksi noudattaen kansallista alkujako- 

suunnitelmaa ja päästöoikeuksien jakamisessa jäsenvaltion on noudatettava 

direktiivissä määriteltyjä kriteereitä. Myöhempiä kausia varten komissio 

määrittää yhdenmukaistetun menetelmän päästöoikeuksien jakamiseksi.

On muistettava, että päästökauppa ei sinällään vähennä päästöjä sillä vain 

päästöjä vähentävät investoinnit ja toimintatapojen muutokset vähentävät niitä 

käytännössä. Kasvihuonekaasujen päästöjen määrällisestä rajoittamisesta ei

Suomessa ole aikaisempaa kokemusta. Päästöjen puhtaaseen kiintiöintiin 

verrattuna päästökauppa saattaisi tarjota kuitenkin lähtökohtaisesti joustavan ja 

kustannustehokkaan vaihtoehdon päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Päästökauppa poikkeaa merkittävästi esimerkiksi osakekaupasta. 

Päästökiintiöillä kauppaa käydään osakemarkkinoihin verrattuna hyvin harvoin
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toisin kuin osakekauppaa käydään päivittäin. Toisaalta hyödykemarkkinat 

perustuvat tyypillisesti erillisiin käteis- ja johdannaismarkkinoihin. 

Johdannaiskauppa on hyödykemarkkinoilla tyypillinen pörssikaupan osa ja se 

voi olla volyymiltaan moninkertainen verrattuna spot- markkinaan.

Olemassa olevien pörssien lisäksi voi päästöpörssin käynnistäminen tapahtua 

esimerkiksi riippumattoman tietotekniikkaa hallitsevan operaattorin 

käynnistämänä. Keskeinen asia on saavuttaa kaikkien toimijoiden kanssa 

yhteisymmärrys uskottavuutta ja neutraliteettia koskevissa kysymyksissä.

5.12.1 Päästökaupan avoimet kysymykset 

Moniin vielä avoimiin kysymyksiin voidaan vaikuttaa vain osittain. 

Käytännössä vasta hyvin toimivat päästökaupan markkinat muokkaavat nyt 

avoimina olevia kysymyksiä tehokkaimmin:

Suomessa keskeisimmät päästökaupassa vielä avoimet kysymykset ovat:

kaupan kohteen määrittely

osapuolten päästövähennyspotentiaali ja

liiketoimintaedellytykset

- päästöhistorian huomioimisesta päästökiintiöitä jaettaessa.

- ympäristöverotuksen käyttöönotto

Kansainväliset avoimena olevat kysymykset liittyvät seuraaviin kysymyksiin: 

[38].

tuotemäärittely

mittaus- ja verifiointijärjestelmä

osapuolten päästövähennyspotentiaali

osapuolten mahdollisuudet kansainväliseen toimintaan

osapuolten kaupankäyntitarve 

osapuolten eroavat tarpeet 

päästöhistorian huomiointi 

primäärimarkkinan periaatteet 

lainsäädännnöt
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Kioton pöytäkirjan ratifiointi 

Jl-ja CDM-hankkeiden hyväksyntä 

päästökaupan sallittu osuus (50-100%) 

kansallisten päästötaseiden seuranta ja raportointi 

kansainväliset yhdentymishankkeet 

seurantajakson jälkeistä aikaa koskevat päätökset

Kansallisella tasolla täytyy ottaa huomioon, että päästökauppa ja päästövero 

ovat toisensa poissulkevat ohjauskeinot. Päästökauppajärjestelmään kuuluvia 

aloja ei voida sisällyttää samoja päästöjä koskevan vero-ohjauksen piiriin.

Yhdysvallat ei ole allekirjoittanut Kioton sopimusta, joten maassa toimivilla 

yhtiöillä ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta vähentää kasvihuonekaasuja. 

Kuitenkin siellä on perustettu yksityisen sektorin, vapaaehtoisuuteen perustuva 

ilmastopörssi Chicago Climate Exchange CCX. Pörssin tarkoituksena on 

myydä ja välittää kasvihuonekaasukiintiöitä. Pörssin perustajajäseniä ovat 

muun muassa Stora Enso North America, Temple-Inland Inc, International 

Paper, MeadWestvaco Corp. sekä Waste Management Inc. Pörssin on 

tarkoitus aloittaa toimintansa kevään 2003 aikana. Yhtiöt ovat lupautuneet

vähentämään kasvihuonekaasuja vuoteen 2006 mennessä neljällä prosentilla 

vuoden 1998-2001 tasosta.

5.13 Sertifikaattikauppa, RECS-järjestelmä

Jos sähkön tuottajalla on käytössään tuotantoa joka perustuu uusiutuvista 

energialähteistä saatavaan sähköenergiaan, on tuottajan nykyään mahdollista 

hyödyntää ympäristöimagoa sertifikaattikaupassa. Toisaalta jollain yrityksellä 

voi olla velvoitteita tai imagohyötyä ostaa tietty määrä vihreää sähköä jolloin 

yrityksestä tulee luonnollinen sertifikaattien ostajaehdokas.

Potentiaalisia myyjiä ovat siis yritykset, jotka tuottavat ekosähköä tai 

suunnittelevat investointeja tällaisiin hankkeisiin. Potentiaalisia ostajia ovat 

mm. sähkön jakeluyhtiöt ja suuret teolliset tai julkiset sähkönkuluttajat.
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Sertifikaattikaupassa sähkön ympäristöimago erotetaan itse sähköstä ja se 

ominaisuus myydään sertifikaatin avulla sähköstä erillään. Sähköä ei voida 

enää myydä vihreänä sähkönä vaan se myydään normaalisti joko suoraan 

asiakkaille tai sähköpörssiin.

Uusiutuvan energian tuottajalla on olemassa sertifikaattiini, jonne jokaista 

tuotettua MWh:a kohti talletetaan yksi sertifikaatti. Esimerkiksi biokaasulla 

tuotettua 5000 MWh sähköä vastaan tuottaja saa 5000 sertifikaattia tililleen. 

Näitä tilillään olevia sertifikaatteja tuottaja sitten myy asiakkailleen suoraan tai 

välittäjän kautta. Sertifikaattien hinnat eivät ole julkisia mutta silti niille 

ajatellaan muodostuvan ns markkinahinta kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Ruotsissa on jo voimassa laki, jonka perusteella tietty osa sähkönkuluttajan 

sähköstä tulee olla uusiutuvilla energiavaroilla tuotettua. Svenska Kraftnät:llä 

on järjestelmä [1], joka kerää automaattisesti vihreän sähkön tuotantolaitosten 

tuotantotietoja ja luo sillä perusteella tuotantolaitoksen tilille arvopapereita (1 

MWh = 1 arvopaperi). Järjestelmässä on myös käyttöliittymä sähkönkuluttajille, 

joilla on velvollisuus ostaa ja osoittaa hankkineensa arvopapereita suhteessa 

omaan kulutukseensa. Järjestelmä on kansallisen, eikä siihen toistaiseksi 

hyväksytä ulkomailta ostettuja sertifikaatteja [61].

Ruotsissa on arvioitu, että vihreistä sähkösertifikaateista saadaan 

metsäteollisuudelle miljoonien lisätulot. Yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille 

tulee keväällä 2003 uusi sähkövero, kun Ruotsi alkaa tukea vihreää sähköä 

sertifikaattipakolla. Tosin sähköä paljon käyttävä perusteollisuus on toistaiseksi 

vapautettu sertifikaattien ostopakosta. Ruotsalaisten tavoitteena on nostaa 

nykyinen 1,5 TW:n vihreän sähkön tuotanto 10 TW:n [24].

RECS tulee sanoista Renewable Energy Certificate System ja järjestelmän

pilot- vaihe loppui vuoden 2002 lopussa. RECS on EU:ssa kehitetty järjestelmä 

ja viisitoista maata on ottanut osaa sen pilot- vaiheeseen. Testivaiheessa sen 

osallistumismaksu on ollut 4200 € ja sen aikana on myönnetty yli 4 miljoonaan 

sertifikaattia [13]. Tämä on paljon enemmän kuin tavoitteena ollut miljoona. 

Suurin osa myönnetyistä sertifikaateista ovat lähtöisin Pohjoismaista,
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Itävallasta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista ja Espanjasta. Aktiivisimmat 

teollisuuden haarat ovat metsäteollisuus sekä maatalous.

Käytännössä järjestelmä toimii niin, että energiantuottajan on hyväksytettävä 

uusiutuvaa energiaa hyödyntävä tuotantoyksikkönsä Eurooppalaiseen RECS- 

järjestelmään. Hyväksynnässä kiinnitetään huomiota miten vihreä sähkö 

erotellaan muusta sähkön tuotannosta. Pilot-järjestelmään kuuluu yli sata 

käytännön toimijaa ja kauppapaikkana toimii internet. Suomessa 

sertifikaattikauppaa hoitaa Fingrid Oyj ja energian tuotannon sopivuuden 

arvioijana toimii SFS Sertifiointi Oy Fingrid Oyj:n toimeksiannosta. Fingrid Oyj 

toimii Suomessa ns. National Issuing Body:ä (NIB) ja rekisteröi järjestelmään 

hyväksytyn sähköntuotannon, myöntää sertifikaatit ja ylläpitää 

sertifikaattikaupan tasetietoja.

Kun sertifikaatit myydään, ne siirtyvät pois tuottajan tililtä ostajan tilille. Jos 

ostaja ei kuulu RECS- järjestelmään, sertifikaatit poistetaan RECS- 

järjestelmästä ja ostajalle lähetetään todistus, jossa ilmoitetaan ostettujen 

sertifikaattien määrä, alkuperä ja tunnistetiedot. On huomattava, että RECS- 

järjestelmään kuuluvien sertifikaattien hinnat eivät ole julkisia.

5.14 Tukimuotojen muutosvoimat

EU:ssa valmisteltu vihreän sähkön direktiivi aiheuttaa myös Suomessa suuria 

paineita vihreän sähkön tukimuotojen kehittämiselle. EU:n jäsenvaltioiden on 

julkaistava vuosi direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides vuosi 

kertomus, jossa vahvistetaan uusiutuvan sähkön kulutusta koskevat tavoitteet 

prosenttiosuutena sähkön kulutuksesta sekä toteutetut ja suunnitellut 

toimenpiteet. Vaikka tämä on Suomen osalta yksi korkeimmista eli 31,5%, 

uusia vihreän sähkön tuotantolaitoksia tarvitaan. Jäsenvaltioiden on julkaistava 

joka toinen vuosi kertomus, jossa arvioidaan tavoitteiden saavuttamista [27].

Komission ehdotus on vuonna 2007 tukijärjestelmät EU:n alueella saadaan
yhtenäiseksi [27].
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Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä, jonka mukaan uusiutuvaan energiaan 
perustuvalle sähköntuotannolle annetaan pyydettäessä alkuperätakuu. 

Alkuperätakuun antaa jäsenvaltion nimeämä sähkön tuotannosta ja jakelusta 

riippumaton elin. Alkuperätakuun tulee sisältää tiedot tuotannon 

energialähteestä, tuotantoajankohdasta ja -paikasta ja vesivoimaloiden osalta 

voimalaitoksen kapasiteetista. Lisäksi alkuperätakuun on osoitettava, että 

sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä [27].

Suomessa on jo toiminnassa kaksi alkuperätakuujärjestelmää, toinen osana 

Norppa-sähkökauppaa ja toinen osana RECS-kauppaa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja jakeluverkko-operaattorit 

takaavat uusiutuvasta energiasta tuotetun sähkön siirron. Jäsenvaltiot voivat 

säätää, että verkko-operaattoreiden on asetettava uusiutuvaan energiaan 

perustuva sähkö etusijalle [27].

Verkko-operaattoreiden on :

laadittava ja julkaistava säännöt teknisten toimien kustannusten jaosta, 

kuten verkkoon liitännät ja verkkojen vahvistus, jotka ovat tarpeen 

uusiutuvan sähkön tuottajien verkkoon liittämiselle. Sääntöjen on oltava 

objektiivisia, avoimia ja syrjimättömiä sekä niiden on otettava huomioon 

kaikki kustannukset ja hyödyt, jotka liittyvät ko. tuottajan verkkoon 

liittymiseen. Jäsenvaltiot voivat halutessaan vaatia verkko-operaattoreita 

maksamaan edellä mainitut kustannukset kokonaan tai osittain, 

tarjottava uuden liittymän haluavalle yksityiskohtainen arvio liittymän 

kustannuksista ja jäsenvaltiot voivat antaa uusiutuvan sähkön tuottajalle 

luvan liittymätöitä koskevan tarjouspyynnön tekemiseen, 

laadittava ja julkaistava säännöt kustannusten jaosta

Järjestelmän on oltava objektiivinen, avoin ja syrjimätön ja siinä on otettava

huomioon alkuvaiheessa ja myöhemmin liittyneiden tuottajien sekä muiden

verkko-operaattoreiden saama hyöty.
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Siirto- ja jakelumaksuilla ei saa syrjiä uusiutuvaa sähköä etenkään silloin, kun 

sähköä tuotetaan syrjäisillä alueilla. Uusiutuvan sähkön siirrosta ja jakelusta 

perittävien maksujen tulee ottaa huomioon laitoksen verkkoon liittämisestä 

aiheutuvat kustannushyödyt. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirto- ja 

jakeluverkko-operaattorit takaavat uusiutuvasta energiasta tuotetun sähkön 

siirron.

Direktiivi on toimeenpantava kansallisesti kahden vuoden sisällä sen 

voimaantulosta eli lokakuuhun 2003 mennessä. Ensimmäisten arvioinnin 

mukaan sertifioinnin kustannukset olisivat luokkaa 1000 €/voimalaitos ja 

alkuperätakuiden myöntämiseen liittyvä työ 200 €/kk/laitos [27].

KTM:n työryhmän 5/2002 julkaiseman mietinnön [27] mukaan suositeltavimmat 

uusiutuvan energian käytön edistämisvaihtoehdot ovat:

investointi- ja verotuet 

- ostovelvoite vähimmäishintaan 

sertifikaattijärjestelmä

5.14.1 Investointi- ja verotuet

Nykyinen tapa lisättynä alkuperätodistuksella on työryhmän mukaan tehokas ja 

investoijien kannaltaan varma, sillä energiapolitiikan muutokset eivät vaikuta 

hankkeen kannattavuuteen. Mallin vaikutukset valtion budjettiin ovat suuret. 

Tehokkuutta voidaan lisätä järjestämällä uusiutuvan sähkön investoinneista 

julkisia tarjouskilpailuja. Tällöin voidaan vähentää mallin valtiontaloudellisia 

kustannuksia kohdentamalla tuen tarve energiapolitiikan mukaan 

tarkoituksenmukaisesti niihin hankkeisiin, jotka luvataan toteuttaa edullisimmin. 

Tämä malli tehostaa työryhmän mukaan myös teknologian kehitystä.

5.14.2 Ostovelvoite vähimmäishintaan

Jos on olemassa vain yksi ostovelvoitehinta tämä malli on hallinnollisesti ja 

budjettivaikutusten kannalta kevyt ja se myös rohkaisee investoijia. Se luo 

epävarmuutta jos päätökset ostovelvoitehinnasta tehdään käytännössä kerran
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vuodessa. Vähemmän kilpailukykyiset energialähteet pääsevät markkinoille 

vain, jos ostovelvoitehinta on hyvin korkea. Ei edistä teknologista kehitystä 

tehokkaasti. Tehokas jos kullekin energialähteelle on oma ostovelvoitehinta. 

Voi olla myös kansantaloudellisesti tehokas, mutta edellyttää suurempaa 

hallinnollista työtä [27].

5.14.3 Sertifikaattijärjestelmä

Tämä malli on valtiontalouden kannalta kevyt ja ne soveltuvat yhden 

energialähteen edistämiseen (esim. tuulivoiman). Voidaan karrikoidusti todeta 

että kannattavimmat energiamuodot hyötyvät ja heikoimmin kannattavat 

muodot kuihtuvat. Heikommin kannattavien tuotantomuotojen elinkelpoisuuden 

takaaminen edellyttäisikin rajoitetusti avustusten ja/tai verotuen käyttöä [27].

5.14.4 KTM:n työryhmän ehdotus

Työryhmän mukaan sekä ostovelvoitteisiin perustuvat järjestelmät että 

sertifikaattijärjestelmät voivat olla yhteensopivia pohjoismaisten 

sähkömarkkinoiden kanssa. KTM:n työryhmä suosittaa vaihtoehtoa, jossa 

uusiutuvan energian edistämisestä järjestetään tarjouskilpailuja ja tuki 

kohdennetaan edullisimmille hankkeille. Samalla lähdettäisiin kehittämään 

ripeällä aikataululla nykyisen RECS-hankkeen pohjalta 

alkuperätakuujärjestelmää [27].

Tämä malli saattaa johtaa budjettivaikutuksiltaan halvimpaan ratkaisuun mutta 

ei välttämättä aina johda teknisesti parhaaseen valintaan.
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6 BIOLOGISEN HAJOAMISEN KAUTTA SYNTYVÄ BIOKAASU

6.1 Biokaasun muodostuminen

Biokaasu on orgaanisesta jätteestä hapettomassa eli anaerobisessa tilassa 

tapahtuvan hajoamisen tuloksena syntyvää kaasua. Hajoaminen on eri 

vaiheissa toimivien bakteereiden yhteistoiminnan tulos ja tämä anaerobinen 

hajoaminen tapahtuu neljässä vaiheessa [41], [33]. Biokaasun hyötynä 

nähdään se, että sitä tuotetaan uusiutuvista orgaanisista aineksista eikä se 

rasita ilmakehän C02-tasapainoa.

6.1.1 Hydrolyysi

Tämä tapahtuu haponmuodostajabakteereiden tuottamien entsyymien 

toimesta. Bakteereiden solun ulkopuoliset entsyymit hydrolysoivat 

monimutkaisia polymeerisiä yhdisteitä, kuten polysakkarideja, proteiineja ja 

rasvoja liukoisiksi pienimolekylaarisiksi yhdisteiksi. Nämä yhdisteet voivat 

kulkeutua soluseinän läpi [41].

6.1.2 Haponmuodostajabakteerien toiminta

Nämä hajottavat yksinkertaisia liukoisia orgaanisia yhdisteitä lähinnä lyhyt- 

ketjuisiksi rasvahapoiksi, alkoholeiksi, vedyksi ja hiilidioksidiksi. 

Haponmuodostajabakteereita on useita eri lajeja, joista useimmat ovat

obligatorisesti anaerobisia ja osa fakultatiivisesti anaerobisia. Happokäyminen 
tapahtuu yleensä nopeasti ja spontaanisti [41].

6.1.3 Asetogeenisten bakteerien toiminta

Vetyä muodostavat bakteerit pilkkovat rasvahappoja ja alkoholeja asetaatiksi, 

vedyksi ja hiilidioksidiksi. Anaerobiprosessin toiminnan kannalta merkittävä on 

butyraatin ja propionaatin hajoaminen. Ne hajoavat vain, kun vedyn osapaine 

prosessissa on alhainen, sillä vain tällöin Gibbsin energian muutos on 

negatiivinen ja energiatasojen kannalta olosuhteet hajoamisreaktiolle ovat 

otolliset [33].
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Vedyn osapaineen voivat pitää alhaisena esimerkiksi vetyä käyttävät 

metaanibakteerit [41]. Propionaatin ja butyraatin hajoamisen edellytyksenä on,

että vetyä käyttävät bakteerit poistavat prosessista vetyä samalla kun sitä 
muodostuu aikaisemmissa hajoamisvaiheissa. Tätä ilmiötä nimitetään 

bakteerien väliseksi syntrofiäksi. Vetyä muodostavia asetogeenisia bakteereita 

on eristetty vain muutamia. Ne kasvavat yhdessä vetyä käyttävien 

bakteereiden kanssa [41].

Vetyä käyttävät asetogeeniset bakteerit muodostavat lopputuotteena asetaattia

[41].

6.1.4 Hajoamisen viimeisin vaihe

Metaanibakteerit tuottavat metaania asetaatista tai vedystä.

Anaerobiprosesseissa merkittävin osa eli noin 70 % metaanista muodostuu 

asetaatista. Vetyä käyttävät metaanibakteerit tuottavat metaania vedystä ja 

hiilidioksidista seuraavasti:

C02 + 4 H2 -4 CH4 + H20

Reaktio poistaa systeemistä vetyä ts. pitää vedyn osapaineen alhaisena, jolloin 

vetyä tuottavat asetogeeniset bakteerit pystyvät toimimaan. Vetyä käyttäviä 

metaanibakteereita tunnetaan useita [41].

Asetaatti taas hajoaa metaaniksi seuraavasti:

CH3COO" + H2O -> CH4 + HCO3

Biokaasu sisältää lähinnä metaania (55-65 %) ja hiilidioksidia (35-45 %). 

Metaani ja hiilidioksidi ovat molemmat värittömiä ja hajuttomia kaasuja.

Pieninä pitoisuuksina kaasussa esiintyy useita kloori- ja fluorihiilivetyjä sekä 

rikkiyhdisteitä, joista muodostuu biokaasulle ominainen haju. Luonnossa 

anaerobinen hajoaminen tapahtuu kun eloperäinen aine hajoaa soilla, 

kaatopaikoilla, järvien ja merien pohjaliejussa ja riisiviljelmillä. Eläinkunnassa 

biokaasua syntyy mm. märehtijöiden pötseissä [33].
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Ihminen käyttää tätä biologista prosessia monipuolisesti hyväksi esimerkiksi 

jätevesien, lietteen ja jätteiden käsittelyssä. Biometanointia voidaan pitää 

jätteiden ekologisena käsittelyprosessina, jossa yhdistyvät 

ympäristönsuojelulliset hyödyt ja pienimuotoinen energian tuotanto.

Lopputuotteena anaerobisessa hajoamisessa saadaan lannoitteeksi soveltuvaa 

biomassaa ja runsaasti metaania sisältävä biokaasua. Biokaasua poltettaessa 

syntyy hiilidioksidia ja vettä seuraavan reaktion mukaan :

Metaanin palamisreaktio:

CH4 + 2 O2 -> C02 + 2 H2O 

metaani + happi -> hiilidioksidi + vesi

On huomioitava, että metaani sekä hiilidioksidi ovat kasvihuonekaasuja, mutta 

metaani vaikuttaa noin 20 kertaa hiilidioksidia tehokkaammin kasvihuoneilmiön 

kehittymiseen [54]. Niinpä biokaasun hyötykäyttöä voidaan pitää erittäin 

ympäristöystävällisenä tapana tuottaa energiaa. Tuotettuun energiamäärään 

nähden biokaasu aiheuttaa myös huomattavasti vähemmän 

typenoksidipäästöjä kuin esimerkiksi poltto- tai dieselöljy. Biokaasun 

hyötykäytön kannattavuutta ei voida vielä mitata suoraan rahassa, sillä pelkkä 

biokaasun polttaminen hidastaa kasvihuoneilmiötä vaikka vapautuvaa energiaa 

ei hyödynnettäisi.

Kaasun muodostumiseen kaatopaikoilla vaikuttavat eniten [64] :

- jätteen koostumus 

jätepenkereen rakenne 

jätteen rakenne 

kosteus 

lämpötila

Olosuhteet biokaasun muodostumiskohteissa ovat aina erilaisia ja siten myös 
biokaasun tuotto eri kohteiden välillä poikkeaa toisistaan merkittävästi. 

Anaerobisen hajoamisen optimilämpötilat ovat 35-40°C (mesofiiliset bakteerit)
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ja 55-65 °C (termofiiliset bakteerit) [41]. Optimilämpötilat määräytyvät 

useimmiten asetaattia käyttävien metaanibakteereiden kasvun mukaan ja 

yksittäisten metaanibakteerilajien optimilämpötilat vaihtelevat. 

Anaerobibakteereita on yleisesti pidetty herkkinä lämpötilan vaihteluille mutta 

useat tutkimukset eivät tue tätä näkemystä [41], [33], [64].

Pienet ja matalat kaatopaikat saattavat olla vuosikausia pääosin aerobisessa 

tilassa, jolloin biokaasua muodostuu vähän jätteen hajotessa pääosin heikosti 

kompostoitumalla. Kaasun muodostus lisääntyy, kun jätekerroksen paksuus 

kasvaa tai kaatopaikka peitetään. Kun jätepenkereen korkeus on useita metrejä 

edistyy mätäneminen paremmin ja kaasua muodostuu jo muutaman kuukauden 

kuluttua jätteen läjittämisestä [63], [64].

Jätteen hajoaminen on useimmilla kaatopaikoilla erittäin hidasta ja kaasua 

muodostuu vuosikymmenten ajan. Hitaasti hajoavia jätejakeita ovat tyypillisesti 

pakkausjätteet, muovit, puu ja kuori, johon anaerobiset mikro-organismit 

pääsevät heikosti käsiksi. Metanogeenien toimintaa saattavat suoranaisesti 

hidastaa kosteuden puute, sulfaattipitoiset jätteet (esim. tuhka) tai torjunta- 
aineet [41], [64].

Suuri osa suomalaisista kaatopaikoista on matalia ja jätepenkereen lämpötila 

niissä on 10-15 °C. Kylmästä talvesta huolimatta anaerobinen hajoaminen 

jatkuu, kun jätetäytön korkeus on yli 5 metriä. Vaikka vesipinnat jätetäytössä 

ovat paikoitellen korkealla, aiheuttaa jätteen kuivaminen kaasun tuotannon 

vähenemistä erityisesti kevättalvella penkereen pintakerroksissa. Kosteuden 

lisäyksellä voidaan nopeuttaa jätteen hajoamista ja lisätä kaasun tuotantoa 

merkittävästi [63].

Kaasualan lainsäädäntö vaihtelee biokaasun osalta runsaasti eri maissa ja 

laitokset ovat tekniikaltaan ja käyttöturvallisuudeltaan kirjavia. Suomessa 

kaatopaikkakaasu on otettu mukaan Maakaasuasetukseen, joka muodostaa 

kaasualan standardien kanssa lähtökohdan laitosten suunnittelulle, 

rakentamiselle ja käytölle.
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Maakaasulaitosten tavoin biokaasulaitoksille on haettava rakentamislupa sekä 

suoritettava rakenne- ja käyttöönottotarkastukset [64]. Jos polttoaineteho ylittää

1,2 MW, on biokaasulaitokselle nimitettävä Turvatekniikan keskuksen (TUKES) 

hyväksymä käytönvalvoja ja hänelle varamies. Sähkön tuotanto edellyttää 

myös riittävän pätevyyden omaavan vastuuhenkilön nimeämistä. 

Biokaasulaitoksen putkisto- ja käyttölaiteasentajilta edellytetään TUKES:in 

myöntämä asennuslupa. Sähkö-, instrumentointi- ja automaatioasennuksissa 

on noudatettava räjähdysvaarallisista (EX-luokitus) tiloista annettuja 
määräyksiä.

6.1.5 Biokaasun kemiallinen rakenne

Luonnossa biokaasua syntyy biologisen hajoamisen kautta ja käytännössä 

biokaasut voidaan ajatella muodostuvan metaanista ja hiilidioksidista. 

Todellisuudessa biokaasussa on useita eri kemiallisia yhdisteitä [taulukot 6.1 ja 

6.2].

Taulukko 6.1 Biokaasureaktorissa syntyvän biokaasun keskimääräinen koostumus.

Aine %
Metaani, CH 4 55-75 %
Hiilidioksidi, C02 25-45 %
Hiilimonoksidi, CO 0-0,3 %
Typpi, N? 1-5%
Vety, H2 0-3 %
Rikkivety, H2S 0,1-0,5 %
Happi, 02 jälkiä

Taulukko 6.1 Eräältä kaatopaikalta talteen otettavan kaatopaikkakaasun koostumus.

Aine Pitoisuus
Metaani, CH4 54 %
Hiilidioksidi, C02 42 %
Happi, O? 0,8 %
Typpi, NP 3,1 %
Kloori (summa Cl2) 22 mg/ m3
Fluori (summa F?) 5 mg/ m3
Rikkivety, H2S 88 mg/m3
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6.1.6 Biokaasusta saatavan energiamäärän laskeminen

Biokaasun energiamäärään Eb vaikuttaa eniten metaanipitoisuus Mch4■ Jos 

tuotetussa biokaasussa on metaania 65%, voidaan energiasisältö laskea 

likiarvokaavalla:

Eb = а - Л/СЯ4 6.1

missä Eb = biokaasun energiamäärä [MWh/m3]

MCH4 - metaanipitoisuus [%] 

a = 0,099 ■ 10"3

Kaavan [3] tarkkuus on riittävä normaaleilla biokaasun koostumuksilla.

Jos bioreaktor! tuottaa biokaasua 2000m3 vuorokaudessa, saadaan sen 

sisältämä energiamääräksi kaavaa 6.1 soveltaen Eb = 12,87 MWh.

Kuutiometristä kaatopaikkakaasua saadaan metaanipitoisuudesta riippuen 

poltettaessa noin 4-6 kWh energiaa [3]. Tuotetun biokaasun hyödyntämistavan 

hyötysuhde vaikuttaa ratkaisevasti tuotetun hyötyenergian määrään. Pelkän 

lämmön tuotannon hyötysuhde on noin 95 %. Sähkön ja lämmön 

yhteistuotannon hyötysuhde on 85 % (35 % sähköä ja 50 % lämpöä). Pelkän 

sähköntuotannon hyötysuhde on parhaimmillaan 38-40 %. Jos laitos käyttäisi 

kaiken tuottamansa biokaasun sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, tuottaisi se 

vuorokaudessa energiaa 10.94 MWh [3].

6.2 Biokaasun hyötykäyttö

Biokaasu on ympäristöön päästessään ongelma, mutta hallittuna

käyttökelpoinen energialähde. Tehostuva jätteiden lajittelu ja biojätteiden 

erilliskeräys ei yksinään riitä merkittävästi vähentämään nykyistä biokaasun 

tuotantoa sillä se jatkuu useita vuosikymmeniä myös suljetuilla kaatopaikoilla. 

Biokaasua on hyödynnetty jo kauan, sillä viemäreiden kautta kerättyä lietettä 

on mädätetty biokaasun takia jo yli sata vuotta. Kahden viimeisimmän 

vuosikymmenen aikana kiinnostus biokaasun hyötykäyttöön on monissa
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Euroopan maissa lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi Pariisin Euro- 

Disneylandissä tuotetaan biokaasua asiakkaiden jätöksistä jalostettavaksi 

edelleen sähköksi.

Toisaalta myös energian hinnan nousu, sähkömarkkinoiden vapautuminen ja 

yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kilpailukyky lisäävät mielenkiintoa 

biokaasuhankkeisiin. Lähivuosina kaikille kaatopaikoille joudutaan 

rakentamaan biokaasuun keräilyjärjestelmät eli näiden määrä tulee jatkossa 

lisääntymään.

On kuitenkin muistettava, että yleensä biokaasua tuottavat yksiköt ovat 

paikallisia ja kooltaan pieniä ja siten niiden kilpailukyky pelkässä 

sähkötuotannossa suuriin voimalaitoksiin nähden on edelleen huono.

Biokaasun muuntaminen hyötyenergiaksi on mahdollista monilla eri tekniikoilla. 

Jo nyt on valmista tekniikkaa saatavissa kilpailukykyisellä hinnalla vieläpä ilman 

suuria taloudellisia ja teknisiä riskejä. Näistä pieniä riskejä sisältävistä 

tuotantotavoista voidaan mainita kaasumoottoreihin perustuvat CHP- voimalat 

ja pelkästään lämmön tuotantoon soveltuvat kattilalaitokset.

Biokaasun käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset ja sillä voidaan tuottaa 

sähköä ja lämpöä usealla eri tuotantotavoilla. Sitä voidaan käyttää mm. 

polttoaineena autoissa. Esimerkiksi Tukholmassa on käytössä biokaasulla 

kulkevia linja-autoja ja biokaasua voi jo tankata muutamilta huoltoasemilta. 

Suomessa biokaasun käyttö ajoneuvoissa on kariutunut pitkälti verotukseen, 

sillä biokaasusta peritään sekä polttoaine- että dieselveroa.

Yleisin tapa tällä hetkellä hyödyntää biokaasua on sen polttaminen 

lämpökattiloissa. Toiseksi yleisintä on tuottaa yhteistuotantona 

kaasumoottoreihin perustuvilla tuotantoyksiköillä sähköä ja lämpöä. 

Suuremmissa biokaasun tuotantoyksiköissä voidaan käyttää myös 

kaasuturbiineja.
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Taulukko 6.3 Biokaasun tuotanto Suomessa vuonna 2001 |31|

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamo!

Tuotettu 
kaasu 

(KUKI m’)

Ylijäämäpellon osuus 
<%)

tuotetusta energiasta

Ylijäämäpellossa 
hukattu lämpö- 
energia (M\Vh)

Espoon ХЫ 3414 20,6 2 718

Forssan vesihuoltolaitos 487 0.4 13

Helsingin кем 9 »74 5,5 3074

1 timeenliuean Seudun Usa Oy 552 0 0

Joensuun Vesa 585 0.6 20

Jvvåskv Iän Seudun Puhdistamo Ov 1 403 28.5 2 181)
Kuopion Vbi 1138 36.7 2 582
I V Lahti Vvsi t h -Kuiuixtiu м Ah-Juhahkala 1 665 18.6 1 689
Mariehaams stad lofeivo kellu* 219 22.5 236
Mikkelin Vesilaitos 4+1 22.S 588
Rühmten kaupungin vesbiti» 483 ti 0

Satun kaupungin vesi- ju » ieutiiilaikis 310 3.5 83

tampeicen Vksi/Rahotin puhdistamo 833 30.6 1 437

Tampereen Vesi/Viinikanlahdeu puhdistamo 1 721 3.1 296
Teollisuuden biokaasulahoksct
Chip* Oy Ab ■ . .

1 .Onnen Tehtaat Ovj 533 82.0 2 728
Raisio Yhty ml Ovj 641 0 0

Skua Enso (S ki.animating Papers. Kotka 338 36.1 867

Muut hiokaasuUitnksrt
AST Slot mossen 1 472 ti 0

Maatalouden hiokaa* uUitnksct

Hannula 42 20.7 45

Jungen ■ • -
Junttila 40 0 O
Kaiutan 50 ti ti
Kûivmi ■ • -
Kaatopa! kkapunippaiunoi
Espoo. Mankkaa 249$ loo 8645
Espoo. AiniuiUsuo 26 800 too 125 364

Helsinki 2 004 31.1 2 511

Hyvinkää ja Riihimäki. Kiertokapula 3 213 ti u

kvitiUU t 39-1 13.0 787
Kerava 1 050 ti ti
Lappeenranta 900 ti 0

luhta 200 luo 736
Oltu 3 707 ti 0

Pori 600 100 2 271
Porvoo 2 100 0 0

Tampere 3 300 ti 0

Vantaa 2490 2,9 329
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Suomessa toimi vuoden 2001 lopussa kaupunkien jätevedenpuhdistamoilla 15 

biokaasureaktorilaitosta [31]. Kiinteitä yhdyskuntajätteitä käsiteltiin yhdessä 

laitoksessa ja teollisuuden jätevesiä käsiteltiin anaerobisesti kolmessa eri 

laitoksessa, joista yhdessä käsiteltiin puunjalostuksen ja kahdessa 

elintarviketeollisuuden jätevesiä sekä orgaanisia liuottimia.

Vuonna 2001 reaktorilaitoksilla tuotettiin biokaasua 25,4 milj.m3 [31]. 

Biokaasua ylijäämäpoltettiin soihduissa 3,2 milj. m3 [31]. Tuotettua biokaasua 

hyödynnettiin lämpö- ja sähköenergiana sekä mekaanisena energiana 

yhteensä 126,2 GWh. Soihtupoltossa hukattiin lämpöenergiaa 90 prosentin

hyötysuhteella laskettuna yhteensä 18,6 GWh [31]. Reaktorilaitosten biokaasun 

tuotto ja sillä tuotetun energian määrä pysyi lähes samana verrattuna vuoden 

2000 tilanteeseen [31].

Samaan aikaan biokaasua kerättiin [kuva 6.1] talteen 19 kaatopaikalta.

Kaatopaikoilla syntyy vuosittain lahoavaa jätetonnia kohti 5 - 10

normaalikuutiometriä kaasua. Vuonna 2001 käynnistyi kaatopaikoilla viisi

biokaasupumppaamoa ja niiden tuotantoa ei ole huomioitu näissä tilastoissa.

Kaatopaikkalaitoksilla kerättiin biokaasua talteen 52,5 milj. m3 joka on noin 16

% enemmän kuin edellisenä vuonna [31]. Kuitenkin kaasun hyötykäyttö pysyi

samana kuin edellisenä vuonna. Pumpatusta biokaasusta alle puolet eli 21,4

milj. m3 käytettiin sähkön ja lämmön tuotantoon.
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Energiaksi muutettuna kaatopaikoilta pumpatusta biokaasusta saatiin 80,0 

GWh [31]. Talteen otetun biokaasun ylijäämäpoltossa kaatopaikoilla hukattiin 

lämpöenergiaa 90 % hyötysuhteella laskettuna 140,7 GWh [31].

Yhteistä näille kohteille on se, että biokaasupotentiaalit ovat suuret, mutta 

korkeiden kustannusten ja teknisten ongelmien pelossa energian 

hyödyntäminen on vielä vaatimattomalla tasolla.

Biokaasun tuotantomahdollisuudet vuoteen 2010 mennessä on arvioitu olevan 

noin 0,1 Mtoe/a [3]. Valtaosa tuotannosta olisi kaatopaikkakaasun talteenottoa.

6.2.1 Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttö ja kierrätys

Jätehuollosta aiheutuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt tulevat pääosin 

kaatopaikoilta ja niiden tekniset vähentämismahdollisuudet vaihtoehtoisia

käsittelyjä hyväksikäyttäen ovat sekä hyvät että kustannustehokkaat. 

Kaatopaikalle viety orgaaninen aines hajoaa tuottaen mm. metaania, joka on 

siis pahin kasvihuonekaasu. Kaatopaikkojen metaanipäästöt muodostavat 

nykyisten arvioiden mukaan noin 2 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. 

Vastaavasti jätevesien käsittelystä aiheutuu noin 1 % metaanipäästöistä [54].

Jätteiden synnyn vähentäminen on paras ja tehokkain keino vähentää päästöjä 

ja kaatopaikkasijoitus on 1990-luvulla vähentynyt merkittävästi. Tämä on myös 

aiheuttanut ainakin laskennallisesti voimakkaan kasvihuonekaasujen päästöjen 

alenemisen.

Lyhyellä aikavälillä kaatopaikalta tulevia metaanipäästöjä ei voida kuitenkaan 

kokonaan poistaa. Kaatopaikkakaasun talteenotolla ja jätteiden energiakäytöllä 

voidaan vaikuttaa mm. kasvihuonekaasujen päästöihin nopeasti ja tehokkaasti. 

Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttö vähentää myös kaatopaikoilta 

vapautuvan kasvihuonekaasun määrää. Vaikka kaatopaikkojen osuus kaikista 

metaanipäästöistä on vain 10-20 %, yhteensä vähennysmahdollisuudet 

bioenergian käytön lisäämisellä ovat noin neljännes tarvittavasta päästöjen 

vähentämistarpeesta. Todellisuudessa biopolttoainevarat mahdollistaisivat
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huomattavasti suuremmankin käytön mutta kustannukset kasvaisivat 

merkittävästi [48].

Hallitsemattomasti kaatopaikalla virtaava kaasu aiheuttaa hajuhaittoja, 

kasvistovaurioita sekä palo- ja räjähdysvaaran. Kaatopaikalla muodostuva 

biokaasu on ainakin vuosina 1974 ja 1997 aiheuttanut onnettomuuksia, josta 

on seurannut henkilövahinkoja. Kaatopaikoilla tehdyissä mittauksissa on 

todettu, että kaasu saattaa myös virrata pitkiäkin matkoja varsinaisen jätetäytön 

ulkopuolelle esimerkiksi tienpohjia pitkin, asfaltin alla tai putki- ja 

viemärikaivannoissa [64].

Tekniset mahdollisuudet kaatopaikkojen metaanipäästöjen merkittävään 

vähentämiseen ennen vuotta 2010 ovat kuitenkin jo olemassa. Lyhyellä 

aikavälillä parhaat keinot päästöjen vähentämiseen ovat kaatopaikkakaasun 

talteenoton ja energiakäytön lisääminen, lajitellun jätteen poltto ja kaasutus 

sekä orgaanisten materiaalien, kuten paperin, tehostettu talteenotto ja 

kierrätys.

Energian tuotannon kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että jätteet lajiteltaisiin 

syntypaikalla, jolloin energiakäyttöön tulevan jätejakeen seassa olisi 

mahdollisimman vähän polttoaineen kuljetuksen ja käsittelyn, 

energiantuotantoprosessin ja päästöjen syntymisen kannalta haitallisia aineita.

Erityisen hankalia ovat kloori (lähteenä etenkin PVC-muovi) ja raskasmetallit. 

Jätteiden polttoainekustannuksiin vaikuttavat olennaisesti energiakäytöllä 

vältetyt jätehuoltokustannukset.

Kiinteät, syntypistelajitellut jätteet käytetään niin teollisuuden kuin yhdyskuntien 

isoissa kiinteän polttoaineen kattiloissa EU:n jätteenpolttodirektiivin 

(hyväksymisvaiheessa) vaatimusten puitteissa. Syntypistelajitteluun tukeutuva 

kierrätyspolttoaineiden valmistus edistäisi oleellisesti myös eri jätejakeiden 

materiaalihyötykäyttöä. On todennäköistä, että kierrätyspolttoaineet tultaneen 

hinnoittelemaan alle pääpolttoaineiden markkinahinnan, jotta energiakäyttö
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yleistyisi nopeasti. Voidaan olettaa että kierrätyspolttoaineiden hintatason 

määrittelee SFS-standardiehdotus laatuluokituksesta.

Jäteveroilla pyritään ohjaamaan niin materiaalikierrätyksen kuin energiakäytön 

edistymistä. Pääosa Suomen kaatopaikoista suljetaan lähivuosina

ympäristövaikutuksien vuoksi ja kaatopaikkamaksut ovat voimakkaasti 

nousemassa vastaamaan entistä paremmin todellisia uusien kaatopaikkojen 

käyttökustannuksia.

Jos jätteiden energiakäyttö olisi 0,5 Mtoe/a , kaatopaikkojen metaanipäästöjen 

poistuminen merkitsisi noin 2 milj. ekvivalenttisen C02-tonnin laskua vuodessa 

[54].

6.2.2 Yhdyskuntajätteiden kautta syntyvän bioenergian merkitys Suomessa 

Suomessa viedään kaatopaikoille vuosittain yli 2 miljoonaa tonnia 

yhdyskuntajätettä [49] ja tähän nähden moninkertainen määrä teollisuusjätettä. 

Pitkällä aikavälillä jätteen sisältämä eloperäinen aines hajoaa ja muuttuu 

biokaasuksi. Kaasun muodostuminen jatkuu useita vuosikymmeniä.

- ■ - tilavuusvirta ■låmpöteho

Kuva 6.2 Ämmäsuon kaatopaikan biokaasun tuotanto |6|
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Espoon Ämmässuon kaatopaikan hukkapoltetulla 14 milj. m3:llä metaanilla olisi 

kaasumoottorikäyttöisillä linja-autolla pystytty liikennöimään lähes kaikki 

Helsingin liikennelaitoksen linja-autojen liikennöimät linjakilometrit [31]. 

Ammäsuolta saadaan biokaasua seuraavan 20 vuoden aikana keskimäärin 25 

MW teholla [6].

Jätehuollon ratkaisujen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 

on suurempi kuin kaatopaikkojen päästöjen osuus kaikista päästöistä antaa 

ymmärtää. Kierrätyspolttoaineiden ja kaatopaikkakaasun energiakäytöllä 

voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja siten vähentää 

kaatopaikkapäästöjen lisäksi myös energiasektorin päästöjä. Jätehuollon 

kasvihuonekaasupäästöjä vähentävillä keinoilla on usein myös monia muita 

positiivisia ympäristövaikutuksia.

6.3 Biokaasun talteenottolaitosten tekniikkaa

biokaasulla toimiva kaasumoottori

Kuva 6.1 Biokaasun keräys ja hyötykäyttö [221

Biokaasun talteenottolaitoksia [kuva 6.1] on rakennettu kaatopaikoille jo yli 500, 

joista suurin osa on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tekniikkaa on kehitetty 

1970-luvun alusta lähtien ja uusimmat laitteistot ovat laitteiltaan ja putkistoiltaan 

hyvin samankaltaisia. Merkittävimmät erot voidaan havaita prosessien 

automaatioissa, laitoksen toiminnan optimoinnissa, kaukokäyttöjärjestelmissä
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ja kaasun kuivauksessa. Kuivausta tarvitaan kylmissä olosuhteissa ennen kuin 

kaasu johdetaan jakeluputkistoon.

Biokaasun keräys tapahtuu jätepenkereeseen asennettujen siiviläputkien 

avulla, jotka voidaan sijoittaa pysty- tai vaakatasoon. Myös pysty- ja 

vaakakeruujärjestelmien yhdistämisestä on todettu olevan hyötyä. Suomessa 

usein esiintyvillä korkeilla, yli 6 m kaatopaikoilla pystykaivot ovat osoittautuneet 

tehokkaimmiksi ratkaisuiksi kun taas salaojat soveltuvat paremmin kun 

täyttökorkeus on alle 6 metriä. Molemmat järjestelmät soveltuvat kaasun 

talteenottoon myös vielä käytössä olevilla kaatopaikalla. Jos kaasun 

talteenottoasteiden ajatellaan olevan samat, niin investointikustannuksiltaan 

pystykaivo on edullisempi. Imujärjestelmän toteutuksessa sijoitetaan kaivot 

suhteellisen lähelle (25 m - 40 m) toisiaan [64].

Kaasu siirretään imukaivoista ja salaojista pumppaamolle 1-2 metrin syvyyteen 

asennetulla, alipaineisella imuputkistolla. Kun biokaasu jäähtyy, kaasusta 

putkistoon tiivistyvä vesi aiheuttaa usein ongelmia. Tämän takia 

biokaasulaitoksilla veden erotukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Parhaaksi ratkaisuksi on osoittautunut kaikkien siirtoputkien liittäminen 

suoraan pumppaamoon, jolloin mittaukset ja imun säätö voidaan tehdä 

sisätiloissa ilman jäätymisongelmia [64], [63].

Biokaasupumppaamon tehtävänä on turvallisesti ylläpitää siiviläputkissa 

tarvittava alipaine ja korottaa paine kaasun siirtoa ja käyttöä varten. Olennaisia 

tekijöitä pumppaamon toiminnassa ovat:

käyttöturvallisuus,

korkea, yli 8000 tuntia vuodessa käytettävyys 

kaasun talteenoton maksimointi.

Lisäksi eri komponenttien valinnassa tulee huomioida, että pumppaamon 

konehuone on luokiteltu räjähdysvaaralliseksi tilaksi. Uusimmat 

biokaasupumppaamot ovat miehittämättömiä automaattisesti toimivia yksiköitä 

ja ne on varustettu kaukokäyttöjärjestelmillä [63].
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Kaasun ainesosat ja paine voidaan helposti mitata havaintoputkista 

kannettavilla analysaattoreilla, mutta kaasun määrämittaus edellyttää kaasun 

talteenottojärjestelmän rakentamista ja jatkuvaa pumppausta. Tuotetun 

biokaasun määrää voidaan arvioida teoreettisten mallien perusteella. Näissä 

käytetään parametreinä kenttämittausten tuloksia sekä kaatopaikan jätemäärä- 

ja koostumustietoja. Käytäntö on osoittanut että näihin malleihin sisältyy 

merkittäviä epävarmuuskomponentteja.

6.4 Biokaasulla tuotetun energian tuotantotavat

Kilpailukykyisin tapa tuottaa yhdistettyä lämpö- ja sähköenergiaa biokaasulla 

ovat perinteiseen tekniikkaan perustuvat kaasu moottorit. Nämä voidaan ottaa 

heti tuotannolliseen käyttöön ja niiden hyvät ja huonot ominaisuudet tiedetään 

hyvin. Muut hyödyntämistekniikat sisältävät vielä merkittäviä kaupallisia tai 

teknisiä epävarmuustekijöitä.

Myös mikroturbiinit ovat varteenotettava teknologia pienessä, alle 100kW 

kokoluokassa. Polttokennojen odotetaan nousevan merkittäväksi teknologiaksi 

vasta pitkällä (3-10 vuotta) aikavälillä, jolloin niiden hinnan oletetaan laskevan

kaupallisten sovellutusten mahdollistaessa massatuotannon. Kaikkien CHP- 

teknologioiden kasvu kehitystä rajoittavana tekijänä on polttoaineen saatavuus 

ja sen hinta. Suomen oloissa merkittäväksi nousevat tulevaisuudessa 

biomassapohjaiset CHP- ratkaisut [60].

6.4.1 Isot lämpökattilat

Biomassaa poltetaan kolmella eri polttotavalla:

arinapolttoa,

kaasutuspoltto

leijupolttoa.

Arinapoltto on vielä yleisin polttotapa pienissä, alle 5 MW:n kokoluokassa. 

Isossa kokoluokassa (yli 20 MW) uusimmat polttotekniikat kuten leijupoltto, 

ovat syrjäyttämässä sen. Leijupolton etuna on mahdollisuus monien eri
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polttoaineiden käyttöön, halpa rikinpoisto ja pienet päästöt. Se mahdollistaa 

myös kiinteän biomassan polton hallituissa olosuhteissa ja pienillä päästöillä.

Leijupolton suurimmat ongelmat liittyvät polttoaineen laadusta riippuvaan 

hiekkapedin kuonaantumiseen. Leijupolton kehityskohteet liittyvät vaikeiden 

biopolttoaineiden ja jätejakeiden polttoon. Tämä on johtanut parempien 

rakennemateriaalien käyttöön kohdissa missä kuluminen on nopeinta ja 

mitoitusten tarkentumiseen tukkeutumisherkissä osissa.

Biokaasua on mahdollista polttaa suurissa CHP- kattiloissa joko omilla 

polttimilla tai maakaasuun sekoitettuna. Biokaasun koostumus täytyy 

huomioida polttimen säädöissä sillä biokaasulla on maakaasua pienempi 

lämpöarvo ja kaasu sisältää myös korrodoivia yhdisteitä. Teknisesti toimivin 

ratkaisu saadaan, kun poltin on biokaasun polttoon suunniteltu ja palamisilman 

säätö tapahtuu savukaasujen happipitoisuuden perusteella.

Biokaasun lähteet (kaatopaikat, jätevedenpuhdistamot) ovat hyvin harvoin 

isojen voimalaitoksien lähellä ja tästä johtuen biokaasun siirto 

tuotantoyksiköihin tulee liian kalliiksi. Näistä saatavat kaasumäärät ovat isojen 

tuotantoyksiköiden kulutukseen nähden pieniä.

6.4.2 Pienet paikalliset lämpökattilat

Biokaasua on mahdollista polttaa myös pienissä paikallisissa lämpöä (kuuma- 

vesi tai höyry) tuottavissa tulitorvi-tuliputkikattiloissa. Ongelmat ovat samat kuin 

suurissa CHP- kattiloissa eli kulutuskohteet sijaitsevat liian kaukana kaasun 

keräilypisteistä jotta investointi kaasun siirtoputkistoon tulisi kannattavaksi. 

Toisaalta kaasun siirtäminen on huomattavasti edullisempaa kuin lämmön 

siirtäminen esimerkiksi kaukolämpöverkkoon kuuman veden avulla.

6.4.3 Mikroturbiinit

Yleisesti ottaen kaasuturbiinit soveltuvat parhaiten kohteisiin, joissa tarvitaan

nopeaa käynnistystä ja sähkön sivutuotteena vesihöyryä. Tämä johtuu siitä että 

pakokaasujen lämpötila on korkea, tyypillisesti 400-600 °C. Varavoima ja 

erilaiset teollisuuskohteet ovat tyypillisimpiä sovelluksia pienille



79

kaasuturbíineille. Osatehoilla niiden käyttö on hyvin epätaloudellista joten 

pientä energiaa vaativiin kohteisiin ne soveltuvat varsin huonosti.

Mikroturbiineilla tarkoitetaan yleensä kaasuturpiineja ja niissä on yleisesti yksi 

akseli, johon kaikki tarvittavat komponentit eli generaattori, kompressori ja 

turbiini on laakeroitu. Mikroturbiineilla voidaan tuottaa sekä lämpöä että sähköä 

25-250 kW teholuokassa ja niistä saadaan suhteessa suuri teho pienestä 

tilavuudesta ja massasta. Syötettävä ilma paineistetaan kompressorissa ennen 

sen syöttämistä palokammioon. Samalla parannetaan myös 

kokonaishyötysuhdetta.

Lentokoneiden kaasuturpiineissa virtaus on aksiaalinen ja teollisuuden 

kaasuturpiineissa ja mikroturPiineissa kaasuvirtaukset ovat säteittäinen.

2 5 4

1. generaattori 6. turbiini 11 .kuumavesi
2. ilman sisäänotto 7. rekuperaattori 12 .kylmävesi
3. kompressori 8. pakokaasut
4. rekuperaattori-ilma 9. lämmönvaihdin
5. palokammio 10 pakoputki

Kuva 6.4 . Turbec T100 CHP mikroturbiinin periaatekuva ja rakenne [ 24j

Käytännössä kaasuturpiinien sähköhyötysuhde riippuu voimakkaasti turpiinin 

tehosta. Alle 1 MW kokoluokassa sähköhyötysuhde jää ilman rekuperaattoria 

25 %:n alapuolelle [60], kun taas noin 3 MW:sta ylöspäin voidaan saavuttaa 30 

% kokonaissähköhyötysuhde. CHP- sovelluksissa kaasuturbiinivoimaloiden 

kokonaishyötysuhde on 75-85 % [60], sillä pakokaasujen lämmön talteenotto 

parantaa hyötysuhdetta merkittävästi.

Mikroturbiinin [kuva 6.4] pääkomponentit ovat: 

kaasuturpiini ja rekuperaattori
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generaattori

pakokaasukattila 

- valvonta ja ohjausyksikkö 

kaasukompressori

Rekuperaattori on pakokaasu/ilma lämmönvaihdin, jossa pakokaasuilla 

esilämmitetään paineistettua ilmaa joka taas johdetaan polttokammioon. 

Rekuperaattori parantaa mikroturbiinin hyötysuhdetta merkittävästi [58].

Mikroturbiineissa voidaan käyttää sekä kaasumaisia että useita erilaisia 

nestemäisiä polttoaineita. Teollisissa sovelluksissa yleisin polttoaine on 

maakaasu, muita mahdollisia kaasumaisia polttoaineita ovat myös biokaasut, 

vety sekä kaasutetut kierrätyspolttoaineet ja biomassa. Nestemäisistä

polttoaineista yleisimmät on dieselöljy ja nestekaasut, muita mahdollisia ovat 

bensiini, metanoli, etanoli ja bioöljyt.

Mikroturbiinien investointikustannukset ovat nykyisin noin 650 Euro/kW [60] ja 

niiden arvioidaan puolittuvan 2010 mennessä. Suurin osa 

investointikustannuksista johtuu talteenotosta, sähkölaitteista, rakentamisesta 

ja asennuksesta.

Suhteellisesti mikroturbiinien käyttö- ja kunnossapitokustannukset pienenevät 

tehon kasvaessa. Useat mikroturbiinien valmistajat ilmoittavat heidän 

tuotteidensa käyttö- ja kunnossapitokustannusten olevan alle 10 Eur/MWh 

mutta tähän voidaan käytännön kokemuksen kautta suhtautua varauksella [59]. 

Todelliset käyttökustannukset liikkuvat välillä 30-40 Eur/MWh [22].

Turbiinista tulevan kaasun lämpötila on korkea ja sitä voidaan taloudellisesti 

hyödyntää höyryn tuottamiseen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä teollisissa 

sovelluksissa. Silti mikroturbiinit ovat vielä nykyään moneen sovellukseen liian 

kalliita. Suurissa tuotantosarjoissa niiden kilpailukykyä voidaan parantaa 

ratkaisevasti.
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6.4.4 Stirling-moottori

Stirling- moottori keksittiin 1816 jo ennen diesel- tai ottomoottoria. Se eroaa 

otto- ja dieselmoottoreista siinä, että sen sylinterillä on suljettu ja palaminen 

tapahtuu sylintereiden ulkopuolella. Varsinaisena työkaasuna toimii ilma, 

helium tai argon. Oleellista on että kampiakseliin kiinnitettyjen mäntien välissä 

on 90° vaihesiirto. Toimintaan liittyy neljä vaihetta:

1. Lämmitysvaihe

2. Laajenemisvaihe

3. Jäähdytys

4. Puristus

Koska lämpöenergia tuodaan prosessiin sylinterin ulkopuolelle, mahdollistuu 

erilaisten polttoaineiden, kuten maakaasun, öljyn ja jopa puun käytön.

Stirling- moottoreiden merkittävimpiä etuja ovat:

- alemmat päästöt ja alhaisempi melutaso verrattuna diesel- tai 

otto moottoriin.

Ulkoisesta palamisesta johtuen voidaan polttaa hyvin 

monenlaisia polttoaineita.

pitkät huoltovälit (4000-6000 h) mikä on kokonaiskustannusten 

kannalta merkittävä etu

Em. seikoista johtuen Stirling- moottorit ovat kilpailukykyisiä pienessä (< 30 

kW) kokoluokassa kun sitä verrataan kaasu- ja dieselmoottoreihin.

Ensimmäiset kaupalliset tuotteet ovat jo markkinoilla. Lisäksi käynnissä on 
joitakin kokeiluita todellisen kokoluokan tuotteilla. Stirling- moottoreiden 

sähköhyötysuhteet ovat 25-30 % luokkaa kun polttoaineena on käytetty 

maakaasua. Jos käytetään kiinteitä polttoaineita ei näin hyvään 

hyötysuhteeseen vielä päästä. Parhaimmillaan Stirling- moottoreiden on 

raportoitu saavuttaneen 40 % sähköhyötysuhde. Jos myös lämpöenergia 

otetaan käyttöön saavutetaan muissakin pienissä CHP- laitoksissa 

saavutettavat kokonaishyötysuhteet [60].
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6.4.5 Polttomoottorit

Polttomoottori on voimakone, joka kehittää polttoaineen palaessa vapautuvasta 

kemiallisesta energiasta mekaanista työtä. Laajemmassa mielessä 

polttomoottoreita ovat myös kaasuturbiini, rakettimoottori ja vapaamäntäkone, 

mutta yleensä polttomoottoreilla ymmärretään vain mäntäpolttomoottoria.

Polttomoottori kehitettiin monessa eri vaiheessa ja monien keksijöiden ansiosta 

1800 -luvun aikana. Vaikka kehittymiseen vaikuttaneita henkilöitä oli useita, 

merkittävimmän roolin polttomoottoreiden kehityshistoriaan ovat saaneet 

polttomoottoreiden kehittäjät saksalainen insinööri Nikolaus August Otto (1832 

- 91) joka kehitti nimeään kantavan periaatteen eli ottomoottorin sekä 

dieselmoottorin kehittäjä, myöskin saksalaisen koneinsinööri Rudolf Dieselin 

(1858 - 1913) [64]. Näiden koneiden toimintaperiaate eroaa lähinnä tavassa 

jolla kaasu-ilmaseos sytytetään.

Polttomoottorin toiminnan kannalta moottorin olennaisimmat osat ovat sylinteri, 

sylinterissä liikkuva mäntä sekä kiertokanki ja kampiakseli, jotka muuttavat 

männän edestakaisen liikkeen pyöriväksi. Moottorin työkierto alkaa männän 

liikkuessa suurinta sylinteritilavuutta vastaavasta alakuolokohdasta pienintä 

tilavuutta vastaavaa yläkuolokohtaa kohti, jolloin sylinterissä olevan kaasun 

paine samalla kasvaa. Tätä vaihetta sanotaan puristustahdiksi. Kun 

polttoaineen palaminen (syttyminen) järjestetään yläkuolokohdan läheisyydestä 

alkavaksi, kehittyvä lämpö männän jälleen liikkuessa alakuolokohtaa kohti 

aiheuttaa paineen sylinterissä ja tekee siis myös mäntään kohdistuvan voiman 

suuremmaksi kuin puristustahdin aikana vastaavalla kohdalla.

Mäntä siis kykenee tämän työtahdin aikana suorittamaan enemmän työtä kuin 

puristustahdin aikana tarvitaan kaasun puristamiseen. Tästä työylimäärästä 

osa kuluu häviöihin sekä apulaitteiden käyttämiseen. Jäljelle jäävä osa on 

moottorin ulospäin suorittama tehollinen työ.

Seuraavan työkierron aloittamiseksi on palamistulokset poistettava ja sylinteri 

täytettävä uudelleen. Tämän mukaan polttomoottorit jaetaan kaksi- ja 

nelitahtimoottoreihin. Kaksitahtimoottoreissa kaasut päästetään pois sylinteristä
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ennen työtahdin loppua ja uusi täytös painetaan sylinteriin männän ollessa 

lähellä alakuolokohtaa. Kaksitahtimoottori suorittaa joka kierroksella täyden 

työkierron.

Nelitahtimoottorissa käytetään yksi männän edestakainen liike, ts. yksi kierros, 

kaasunvaihtoon. Yläkuolokohtaan päin suuntautuvan liikkeen, poistotahdin, 

aikana mäntä työntää palamistulokset ulos sylinteristä. Vastakkaissuuntaisen 

liikkeen, imutahdin, aikana se imee sylinteriin uuden latauksen. Työtahti on vain 

joka toisella kierroksella.

Mäntämoottoreissa hyötysuhde eli saadun työn suhde polttoaineen 

sisältämään energiaan on sitä parempi, mitä suurempi on ala- ja 

yläkuolokohtaa vastaavien sylinteritilavuuksien suhde, ns. puristussuhde. Muut 

energialajit voivat muuttua lämmöksi rajoituksetta, esim. mekaaninen energia 

kitkan välityksellä, sähköenergia vastuksessa syntyvänä lämpönä jne. 

Lämpöenergiaa ei sitä vastoin voida muuttaa täydellisesti esim. mekaaniseksi

energiaksi, vaan suurin saavutettavissa oleva hyötysuhde (suoritetun työn 

suhde käytettyyn lämpömäärään) on = (Ti - T2)/Tb missä Ti on se 

absoluuttinen lämpötila, jossa olevaa lämpöä muutetaan mekaaniseksi työksi, 

ja T2 ympäristön (lauhdesäiliön) lämpötila.

Polttoaineen sekoittamis- ja sytyttämistavan mukaan polttomoottorit jaetaan 

otto- ja dieselmoottoreihin.

Ottomoottorissa polttoaine sekoitetaan palamisilmaan ennen sen joutumista 

sylinteriin, ts. sylinteriin imetään valmista polttoaine-ilmaseosta. Puristustahdin 

lopussa seos sytytetään sähkökipinällä. Puristussuhteen on oltava käytetyn 

polttoaineen puristuskestävyyden eli oktaanilukua asettaman ylärajan 

alapuolella tai muuten kaasu syttyy liian aikaisin ja syntyy ns. nakutusimiö 

(knoking) joka pienentää koneesta saatavaa tehoa ja lisää sen mekaanista 

rasitusta.

Dieselmoottorissa ilma sylinterissä puristetaan niin suureen paineeseen, että 

sen lämpötila tämän vuoksi kohoaa ja siihen puristustahdin loppuvaiheessa
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ruiskutettu polttoneste syttyy ilman erityistä sytytyskipinää. Jotta ilma kuumenisi 

riittävästi, dieselmoottorin puristussuhteen on oltava suuri, minkä ansiosta 

hyötysuhde on korkea eli 30-42% [64]. Yleensä polttoneste ruiskutetaan 

sylinteriin ruiskusuuttimen kautta sumuna ja polttoaineena käytetään tavallisesti 

kaasuöljyä. Tietystä sylinteritilavuudesta saatavaa tehoa rajoittaa sylinterissä 

olevan ilmamäärä. Ilman hyväksikäyttöön vaikuttaa palotilan muoto, jonka 

mukaan erotetaan moottorin päätyypit, suoraruiskutus- ja apukammiomoottorit.

Suoraruiskutusmoottoreiksi sanotaan moottoreita, joissa polttoneste 

ruiskutetaan suoraan työsylinteriin. Tämän tyypin etuina ovat pieni 

polttonesteenkulutus ja hyvä käynnistyvyys. Apukammiomoottoreita on kolmea 

alatyyppiä: etu-, pyörre- ja ilmakammiomoottoreita. Yhteistä niille on 

sylinteritilasta erillään oleva pieni kammio, jossa syttyminen ja osa palamisesta 

tapahtuu.

Käytännössä polttomoottorin teho riippuu sylintereihin saatavasta ilmamäärästä 

sillä polttoaineen määrää voidaan suhteellisen helposti lisätä. Ilmamäärä taas 

riippuu imukanavien painehäviöistä. Jos moottorin tehoa halutaan nostaa, 

voidaan ilma syöttää moottoriin paineistettuna. Menettelyä sanotaan 

ahtamiseksi ja sillä voidaan saavuttaa jopa kaksi kertaa niin suuri teho kuin 

luonnollisella ilmanotolla.

Dieselmoottorin suuresta puristussuhteesta johtuu, että maksimipaine 

sylinterissä on suuri ja rakenteen on oltava huomattavasti järeämpi kuin saman 

tehoisessa ottomoottorissa. Tämä johtaa väistämättä kalliinpiin rakenteisiin itse 

koneessa ja sen asennuksessa käyttökohteeseen. Polttomoottorien jako eri 

rakennetyyppeihin perustuu sylinterien ryhmittelyyn. Rivimoottorissa sylinterit 

ovat yhdensuuntaisia ja peräkkäin, V-moottorissa on kaksi riviä sylintereitä ja

eri rivien sylinterit ovat toisiinsa nähden kulmassa. Bokseri- eli 

vastaiskumoottorissa on kaksi riviä samassa tasossa olevia sylintereitä, yksi rivi 

kummallakin puolella kampiakselia.
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6.4.6 Kaasumoottorit

Kaasumoottori on periaatteessa tavallinen mäntämoottori, jossa käytetään 

kaasumaisessa olomuodossa olevaa polttoainetta. Kaasumainen polttoaine 

vaikeuttaa polttoaineen syöttämistä palotilaan ja varsinkin diesel-periaatteella 

toimivissa moottoreissa kaasun [taulukko 6.2] käyttäminen polttoaineena on 

johtanut hyvinkin monimutkaisiin ratkaisuihin.

Kun energiantuotannossa halutaan käyttää matalan lämpöarvon omaavia 

kaasuja (kuten biokaasu ja puukaasu) ja joiden ominaisuudet saattavat vielä 

vaihdella merkittävästi ja nopeasti, vaaditaan polttoaineen sekoitusjärjestelmiltä 

ja säädöiltä paljon.

Taulukko 6.2 Polttoaineina käytettyjen kaasujen tärkeimpiä ominaisuuksia |22|

Kaasu koostumus tiheys
[kg/Nm3]

ämpöarvo
[kWh/Nm3]

metaaniluku laminaarinen
syttymisnopeus

[cm/s]

vety H2 0,0899 2,996 0 305

Metaani CH4 0,717 9,971 100 41

Propaani C3H8 2,003 26,00 33 45
Hiilimonoksidi CO 1,25 3,51 75 24
Maakaasu
(esimerkki)

CH4=88,5%
C2H6=4,7%

C3H8=1,6%

C4H10=0,2%

N2=5%

0,798 10,14 80 41

viemärikaasu
(esimerkki)

CH4=65%

C02=35%
1,158 6,5 135 27

Kaatopaikkakaasu

(esimerkki)

CH4=50%

C02=40%

N2=10%

1,274 4,98 150 20

Puukaasu

(esimerkki)

H2=7%

C0=17%
CnH=5%
N 2=56%

C02=15%

1,258 1,38 15
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Metaaniluku [kuva 6.4] on kaasujen puristuskestävyyden mitta. Asteikko on 

muodostettu antamalla vedylle metaaniluku 0, ja metaanille 100. Maakaasun 

metaaniluku on n. 90 sen sisältämien raskaampien hiilivetyjen (etaani, 

propaani,...) vuoksi. Sen sijaan kaasun metaaniluku voi olla yli 100, jos se 

sisältää palamattomia komponentteja, kuten typpeä tai hiilidioksidia. Tämän 

takia biokaasun metaaniluku on n. 130. 100-oktaanisen bensiinin metaaniluku 

on noin 35. Metaaniluku kuvaa poltettavan kaasun ominaisuuden estää 

nakutusta eli syttymistä ennen suunniteltua puristuspainetta.

Sitä voidaan verrata oktaanilukuun jolla vastaava ominaisuus kuvataan 

öljyperäisillä polttoaineilla. Metaaniluku ilmoittaa prosentuaalisen metaani-happi 

seossuhteen, jolla tietyssä testikoneessa ja tietyissä olosuhteissa on sama 

nakutuksen estokyky kuin testattavalla kaasulla. Esimerkiksi jos maakaasun 

metaaniluku on 85, tämä ilmoittaa että tällä maakaasulla on sama nakutuksen 

estokyky kuin seoksella jossa on 85 % metaania ja 15% happea.

140

metaani propaani butaani maakaasu biokaasu

Kuva 6.4 Eräiden kaasujen metaanilukuja (22|

Laminaa inen syttymisnopeus on nopeus, jolla hapettuminen eli palaminen 

liekin pintaosissa polttoaineessa olevien kaasukomponenttien ja hapen kanssa
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tapahtuu. Tämä riippuu ilma/polttoainesuhteesta (Xs) ja se saavuttaa 

maksiminsa kohdassa jossa A*=1.

Vaatimukset käytettävälle polttoaineelle voidaan jakaa kahteen 

perusvaatimukseen:

polttoaineen fysikaalisien ominaisuuksiin liittyviin vaatimuksiin 

polttoaineen sisältämään energiaan liittyviin vaatimuksiin.

Metaaniluku ja laminaarinen syttymisnopeus [kuvat 6.4 ja 6.5] ovat 

kaasumaisten polttoaineiden tärkeimmät ominaisuudet ja käytännössä ne 

määrittävät kaasut joita voidaan käyttää kaasumoottoreissa.

Kaasuissa, joiden pitoisuudet ovat hyvin matalia, laminaarinen syttymisnopeus 

määrittää voidaanko niitä ilma-kaasuseoksena polttaa kaasumoottoreissa. 

Minimiarvona voidaan pitää 8 cm/s; kun Xs=1 voidaan konetta käyttää ilman 

tukipolttoaineita. Metaaniluku taas määrittää nakutuksen keston ja nakutuksen 

kesto riippuu koneen mm. palothan rakenteesta ja koneen käyttöolosuhteista.

laminaarinen

syttymisnopeus

[cm/s] biokaaçu
maakaasu

20
puukaasu

kaasu-ilmaseos X*

Kuva 6.5 Kaasujen laminaarisia syttymisnopeuksia |22|

Kaasumoottorivoimalan mekaanisen energianlähteenä on joko diesel- tai 

ottomoottori. Mekaanisen energian ulosottoon on kytketty sähkögeneraattori 

joka muuttaa mekaanisen energian sähköenergiaksi. Sähkögeneraattorina on
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nelinapainen tahtigeneraattori eli 50 Hz verkkotaajuudella pyörimisnopeus on 

1500 r/min ja 60 Hz järjestelmässä 1800 r/min.

Normaalisti kaasuvoimalat suunnitellaan siten että niiden tuottama 

sähköenergia voidaan siirtää paikalliseen sähkönjakeluverkkoon. 

Kaasumoottoreita ei yleisesti pidetä dieselpolttoaineella käyvien moottoreiden 

tapaan ns varavoimakoneina. Tällöin verkkoon kytketyt lukuisat voimalaitokset 

ja tahtimoottorit vastaavat verkkotaajuuden ylläpidosta. Generaattorin 

säätöjärjestelmä vastaa vain kuormituksen mukaan vaihtelevan jännitteen 

säädöstä.

Saarekekäytössä kaasumoottorivoimala vastaa pääosin verkkotaajuuden 

ylläpidosta ja tällöin koneen käyttöjärjestelmältä vaaditaan huomattavasti 

enemmän. Paitsi jännitteen säädöstä, täytyy moottorigeneraattorin huolehtia 

myös kuormituksen mukaan vaihtelevasta verkkotaajuudesta 

^pyörimisnopeudesta). Tällöin täytyy erittäin tarkkaan määritellä käytettävät 

kuormat ja niiden todelliset käyttötavat kuten tähti-kolmio käynnistykset ja 

kytkemisjärjestykset, loistehot jne.

Teorian mukaa dieselvoimalan hyötysuhde on parempi kuin 

ottomoottorinvoimalan, mutta käytännössä erot jäävätä alle 1 %. Polttoaineena 
voidaan käyttää kevyttä ja raskasta polttoöljyä ja nykyaikaisissa 

kaasudieseleissä myös maakaasua. Dieselvoimaloita käytetään lähinnä 

helposti siirrettävinä, pienehköinä voimaloina tilapäistarpeeseen; suurten 

kaasudieselmoottoreiden käyttö maavoimaloissa ja CHP- laitoksissa on 

kuitenkin lisääntynyt.

Kaasumoottorivoimaloiden valmistajia on useita. Tosin osa valmistajista 

markkinoi tuotteitaan useilla tuotenimikkeillä ja todellisten valmistajien määrä 

tätä pienempi.

Eräitä kaasumoottoreiden valmistajia ja tuotemerkkejä:

- Jenbacher 

Catepillar
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- Deutz (Perkkins)

Waukeska

Wärtsilä

Bergen

- Man (MWM)

Oberdörfer

Toimivuuden kannalta on oleellista, että kaasumoottori on alunperin suunniteltu 

toimivaksi laajalla kaasun lämpöarvoalueella [taulukko 6.3]. Tällöin

polttoaineena voidaan ilman suuria ongelmia käyttää lähes kaikkia kaasuja 

maakaasun ja puukaasun väliltä.

Taulukko 6.3 Esimerkkejä kaasumoottorille sopivien polttoaineiden lämpöarvoista [22]

Kaasu Läm pöarvo/kW h/Nm3
puukaasu 1.6
kaatopaikkakaasu 5
bioreaktorikaasu 6-6.5
maakaasu 10

Yleisesti voidaan todeta että ottomoottorit mahdollistavat diesel-moottoreita 

kevyemmän rakenteen ja pienemmät fyysiset mitat sekä tasaisen ja 

värinättömän käynnin. Ottomoottorin ja generaattorin perustuvat ratkaisut eivät 

vaadi kalliita perustuksia ja kiinnityksiä asennusalustaan.

Useimmilla valmistajilla toimituslaajuuteen kuuluvat kaasumoottori, 

sähkögeneraattori, ohjainautomatiikka ja sekä sähköverkkoon kytkemiseen 

tarvittavan automaattisen tahdistuslaiteen. Joillakin toimittajilla on valmius 

toimittaa lämpöä- ja sähköä tuottava CHP-laitos konttiin asennettuna 

kokonaisuutena.

Polttokammion rakenteella ja palamista hoitavalla säätöjärjestelmä [kuva 6.6] 

vaikutetaan koneen hyötysuhteeseen ja sen ympäristöpäästöihin. 

Säätöjärjestelmä on optimoitu siten, että täydellä kuormituksella saavutetaan 

pakokaasujen alhaisimmat päästöarvot.
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såMäventM lauhduin Tuboahdin Kaasun ja ilman sctoius

Kuva 6.6 Kaasumoottorivoimalaitoksen säätöjärjestelmä [22]

Kaasumoottorivoimalan toteutuksessa on olennaista automaattinen toiminta 

vaihtelevalla kaasun metaanipitoisuudella ja pitkät huoltovälit, jotta 

kannattavuuden kannalta välttämätön korkea käytettävyystavoite saavutetaan

6.5 Biokaasulla tuotettu sähköenergia Suomessa

Globaalisti ajatellen biokaasun hyötykäyttö ei ole uusi asia. Kiinassa ja Intiassa 

on käytössä lukuisia pieniä kyläkohtaisia, tekniikaltaan yksinkertaisia 

reaktoreita, joissa syntyvä kaasu hyödynnetään uunien ja lamppujen

polttoaineena. Jätevesipuhdistamojen lietteitä on käsitelty reaktoreissa jo yli 

100 vuoden ajan. Kaatopaikoilla jätteestä muodostuvaa biokaasua on kerätty 

talteen 1970-luvulta lähtien ja kiintoainepitoisuudeltaan korkeita biojätteitä on 

mädätetty reaktoreissa 20 vuoden ajan. Maatalouden jätteitä on käsitelty myös 

suurehkoissa reaktoreissa useita vuosikymmeniä.

Energiakäyttöön voidaan johtaa suuriakin jätemääriä mutta energiatekniikkaa 

pitää kehittää uusille jätevirroille ja voimalaratkaisuille sopiviksi. Tämä tarkoittaa 

mm. savukaasujen puhdistustekniikan kehittämistä. Yhdyskuntajätettä syntyy 

noin 3 milj.t/a ja niiden energiasisältö on noin 3 Mtoe/a [49]. Uudet jäteverot ja 

kasvavat kaatopaikkamaksut ovat lisänneet kiinnostusta jätteiden 

energiakäyttöön.
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Lähivuosien tärkeimpänä tavoitteena on jätteiden syntypaikkalajittelun

kehittäminen sekä materiaalikierrätykseen että energiakäyttöön. Kasvava 

energiakäyttö tukee parhaiten myös materiaalikierrätyksen laajentumista, koska 

näin syntypaikkalajittelun kustannuksia voidaan jakaa koko jätemäärälle [49].

Kaatopaikoilla syntyvän biokaasun systemaattinen talteenotto on Suomessa 

melko uusi asia. Ensimmäinen suomalainen kaatopaikan biokaasulaitos 

rakennettiin tutkimuskäyttöön Helsingin Vuosaaren kaatopaikalle 1986.

Vuonna 2002 sähköä ja lämpöä tuotetaan kaasumoottorivoimalaitoksissa 

Vantaalla, Espoossa, Forssassa ja Tampereella. Uusin 

kaasumoottorivoimalaitos otettiin käyttöön Kuopiossa tammikuussa 2003.

Biokaasu on maakaasuun verrattava energialähde mutta sen täysimittainen 

hyödyntäminen on vielä kaukana tavoitetilasta. Suomessa tuotettiin vuonna 

2000 paljon julkisuutta saanutta tuulienergiaa yhteensä 76,6 GWh [19] mutta 

välittömästi hyödynnettävää biokaasua haaskattiin samana vuonna 

soihtupoltossa 159,3 GWh vastaava energiamäärä [31].

6.6 Tulevaisuus

Suomi on saanut tunnustusta Euroopan ympäristöviraston (EEA) kesällä 2002 

ilmestyneessä uusiutuvia energialähteitä koskevassa raportissa [8]. Taajamien

kaukolämpölaitosten sähkön ja lämmön yhteistuotanto on Suomessa maailman 

kehittyneintä. Suomen käyttämät polttoaineet ovat yleisesti arvioiden positiivisia 

haitallisten aineiden kuormituksen ja luonnonvarojen riittävyyden suhteen. 

Samoin yhteiskunnallisen energiapolitiikan vero-ohjaus on ollut tehokasta [8] ja 

Suomessa otettiin ensimmäisenä käyttöön hiilidioksidikuormaan perustuva 

energiaverotus.

Toisaalta Suomessa ei ole toistaiseksi hyödynnetty periaatteessa ilmaista 

biokaasua riittävän tehokkaasti. Hyvin yleisesti tämä energia korvataan 

tuontienergialla kuten maakaasulla tai öljyllä. Biokaasulla toimiva voimalaitos 

on ympäristöinvestointi, joka maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan 3-10



92

vuodessa. Useat muut ympäristöinvestoinnit tuottavat yleensä vain pelkkiä 

kustannuksia.

6.7 Biokaasulla tuotettu sähköenergia muualla maailmassa

Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannosta on korkein 

Itävallassa, jonka jälkeen tulevat Ruotsi ja Suomi. Eri energialähteitä 

verrattaessa Suomen ja Ruotsin yhteinen osuus biomassan polton kasvusta 

koko unionin alueella on 60 %. Vertailujaksolla 1993-1999 aurinkoenergian 

hyödyntäminen nousi Suomessa peräti 8270 %:lla, mutta sen tuottama sähkö 

vastaa täällä silti vain noin 200 öljytonnin polttamista vuosittain [8].

Sen sijaan biologien hajoamisen kautta syntyvän biokaasun merkittävimmät 

käyttäjämaat ovat Tanska ja Hollanti. Tanska on edelläkävijä lannan ja muun

biojätteen anaerobikäsittelyssä sillä keskitettyjen biokaasulaitosten käsite on 

lähtöisin sieltä. Tämä yhdistettynä biokaasulla tuotetun sähkönenergian 

korkeaan lunastushintaa on johtanut siihen että Tanskassa on yli 200 

biokaasua käyttävää kaasumoottorivoimalaitosta.
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7 BIOKAASUENERGIAA KÄYTTÄVÄN VOIMALAITOKSEN 
KANNATTAVUUS

Koska biokaasun lähteet ovat teholtaan pieniä (alle 3 MW), on investoinnin 

mielekkyys biokaasua käyttävään CHP- laitokseen aina riippuvainen 

paikallisista olosuhteista.

Optimaalisin ratkaisu on saada tuotetusta energiasta kaikki (mekaaninen-, 

lämpö-, sähköenergia) paikalliseen käyttöön. Toisaalta saatavat sähkötehot 

ovat esim. kaatopaikoilla luokkaa 50 -500 kWe. Maatalouden ja kyläyhteisöjen 

biokaasun tuotantolaitoksilta saadaan sähköksi muutettuna maksimissaan 5- 

150 kWe :n teho. Näihin kokoluokkiin soveltuvat parhaiten kaasumoottoreihin 

perustuva voimalaitosratkaisut [kuva 7.1], [60].

håtäjiähdytys

CHP-sàatimet

yleinen sähköverkko

V

sähkön
omakäytto

Kuva 7.1 Kaasumoottoreilla toteutettu CHP- voimalaitos |22|

Suomessa biokaasun ”omistaa” tyypillisesti yhtymä, joka on kaupunkien tai 

kuntien yhdessä omistama. Tällainen on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 

toimiva YTV. Yksityiset kaatopaikat tai jäteveden käsittelylaitokset ovat vielä 

harvinaisia mutta niiden odotetaan lisääntyvän nopeassa tahdissa kun kunnat 

ja kaupungit ulkoistavat toimintojaan.
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Tästä johtuen investointipäätös biokaasun hyödyntämiseksi tehdään hyvin 

usein poliittisten prosessin kautta. Näissä tarve biokaasun hyödyntämiselle 

kyllä tunnistetaan mutta hyödyntämisen tuomia liiketoimintamalleja ei koeta

omiksi. Ja kun vielä lakien ja asetusten kautta mitään velvoitetta biokaasun 
hyödyntämiselle ei ole, nykyisille omistajille on tähän asti riittänyt että biokaasu 

hävitetään soihtupoltossa.

7.1 Biosähköä käyttävän voimalaitoksen investointiin saatavat tuet

Ratkaisevaa osaa hajautetun tuotannon yleistymisessä tulevat esittämän 

erilaiset yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot. Tämä voidaan havaita kun 

tarkastellaan maita joissa biokaasua jo hyödynnetään tehokkaasti. Niissä on 

mm. verkkoyhtiöillä velvollisuus lunastaa tämä vihreä sähkö kiinteään hintaan.

Investoinnit biokaasun hyödyntämiseen ovat monelle toimijalle liian suuria ja

tämä on ollut myös suuri este biokaasun järkevälle hyötykäytölle. Myös 
epävarmuudet ennen tukipäätöksiä sekä sekavuus tukimuotojen 

hakuprosesseissa ja suuri riskipääoman osuus ovat olleet suurina jarruina 

uusien biokaasun käyttökohteiden toteutumiselle.

7.1.1 Veroluonteiset maksut

Normaalisti sähkön tuottajan pitää maksaa sähköveroa ja

huoltovarmuusmaksua tuottamastaan sähköenergiasta. Jos sähköä kuitenkin 

tuotetaan alle kahden megavolttiampeerin tehoisessa generaattorissa eikä 

sähköä siirretä yleiseen sähköverkkoon, näitä maksuja ei tarvitse suorittaa.

7.1.2 Tuotantotuet

Toisaalta, jos biokaasulla tuotetulle sähkölle on oikeus hakea erillistä 

tuotantotukea siinä tapauksessa että sähköä tuotetaan yleiseen

sähköverkkoon. Tällä hetkellä tuotantotuen määrä on 4,2 Eur/MWh [27].
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7.2 Päästökaupan ja vihreiden sertifikaattien vaikutus sähköenergian 
hintaan

Yleinen näkemys sähkömarkkinoilla toimivien tuottajien keskuudessa on [45] 

että sähkön hinta nousee huomattavasti, mikäli EU-komission ehdottama 

pakollinen hiilidioksidipäästökauppa sähköä tuottaville yhtiöille otetaan 

käyttöön vuonna 2005. Päästökauppaan liittyvän hiilidioksiditonnin hinnan on 

EU:ssa arvioitu [30] asettuvan noin 20 Euroon. Tällä oletuksella on laskettu, 

että päästökauppa nostaa muiden kuin täysin päästöttömien tuotantomuotojen 

hintoja. Taulukossa 7.1 on esitetty eräiden tuotantomuotojen mahdolliset 

hintamuutokset kivihiileen verrattuna. Vertailu koskee lauhdesähkön tuotantoa.

Taulukko 7.1 Päästökaupan vaikutus sähkön tuotantohintoihin kivihiileen verrattuna [30|

Tuotantomuoto muutos kivihiileen 
verrattuna 
Eur/MWh

kivihiilellä tuotettu lauhdesähkö 0

maakaasulla tuotettu lauhdesähkö -2,7

puulla tuotettu lauhdesähkö -5

Kaasulla tuotettavan lauhdesähkön suhteellinen kilpailuasema paranisi ja 

vastaavasti kivihiilisähkön ja turpeella tuotettavan lauhdesähkön kilpailuasema 

heikkeäisi [45], [30].

Päästökauppa parantaa voimakkaimmin vähiten hiilidioksidia tuottavien 

polttoaineiden kilpailukykyä [30]. Päästöoikeuden hinnalla 20 €/tco2 kaasun ja 

puun polttoainekulutus kasvaa ja vastaavasti hiilen, turpeen ja öljyn kulutus 

laskee. Määrältään suurimmat muutokset tapahtuvat lauhdetuotannossa, jossa

kaasuun perustuvan tuotannon arvioidaan korvaavan hiili- ja 

turvelauhdetuotantoa sekä yhdistetyssä tuotannossa, jossa puu korvaa turvetta 

ja kaasu hiiltä. Nykyisten verojen ja tukien poistaminen vaikuttaa eniten 

tuulivoiman tuotantoon, mutta heikentää myös nykyisin vähiten verotettujen 

polttoaineiden (puu, turve, kaasu) kilpailukykyä [30].
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Voidaan olettaa että päästökauppa vaikuttaa biokaasulla tuotetun sähkön 

kilpailukykyyn hiililauhdesähköön verrattuna suunnilleen saman verran kuin se 

vaikuttaa puulla tuotettuun lauhdesähkön kilpailukykyyn.

Vihreiden sertifikaattien kauppaa käydään jo nyt muutamissa maissa. Jos 

järjestelmä saadaan toimimaan luotettavasti ja tasapuolisesti niin vihreille 

sertifikaateille tulee muodostumaan markkinahinta. Tässä vaiheessa hinnan 

arviointi on vaikeaa koska pilot- vaiheen kokeilukaupassa hinnat eivät olleet 

julkisia.

7.3 Paikalliset sähkö-ja lämpökuormat

Koska biokaasun lähteet ovat aina teholtaan pieniä on investoinnin mielekkyys 

aina riippuvainen paikallisista olosuhteista. Paras tapa on saada kaikki tuotettu 

energia (mekaaninen-, lämpö-, sähköenergia) paikalliseen käyttöön. Niillä 

voidaan korvata merkittävästi kalliimpia energiamuotoja ja tätä kautta 

saavutetaan sekä taloudellisia että ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja. 

Sähkön osalta täydellinen saarekekäyttö siten että jakeluverkosta otetaan vain 

poikkeustilanteissa energiaa on optimaalisin.

Lämmön osalta tilanne on toinen sillä kesällä tarvitaan vain osa siitä 

lämmitysenergiasta mikä on sähkötuotannon takia pakko tuottaa. Jos taas 

kaikki lämmön tuotto on kaasumoottorin varassa joudutaan sen käyttö 

optimoimaan lämpökuorman mukaan. Tämä ei ole varsinkaan korkean 

sähköhinnan aikana taloudellisesti paras ratkaisu.

7.4 Biokaasun hinta

Tähän päivään mennessä biokaasulle ei ole haluttu tai voitu asettaa 

markkinahintaa. Kaatopaikan omistajan etuna on verrata biokaasun hintaa 

suoraan maakaasun keskimääräiseen hintaan ja tätä kautta voidaan ainakin 

maksimiarvo biokaasun hinnalle määritellä. On mielenkiintoista hinnoitella 

tuote, joka pitää joka tapauksessa hävittää tavalla tai toisella. Tämän takia 

voidaan biokaasuille laskea jossain tapauksissa jopa negatiivinen hinta, jos 

joudutaan harkitsemaan soihtupolttimien lisäämistä.
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Yleisesti on arveltu että biokaasun relevantti hintahaarukka liikkuu välillä -1 ... 

+ 3 Eur /MWh) [13]. Kaasun siirtäminen maksaa noin 1/3 siitä mitä 

kaukolämmön siirtäminen saman matkan kustantaa. Kaasuputken 

rakentamiskustannuksille voidaan käyttää likiarvoa 50 Eu r/m [47].

7.5 Investointikustannukset asennuksineen

Pelkän moottori-generaattorin investointikustannukset ovat 0,3-0,6 milj.€/MWe 

koneen tehosta riippuen [22]. Yleisesti on laskettu että suuremmilla koneilla 

investointikustannukset tehoa kohden pienenevät. Toisaalta moottori- 

generaattorin investointikustannukset [kuva 7.2] ovat noin puolet kaikista 

muista prosessiin liittymisen kustannuksista.

Kuva 7.2 Kaasumoottorivoimalaitoksen investointikustannusten jakautuminen |22|

7.6 Huolto-ja ylläpitokustannukset

Kaasumoottoreiden huoltokustannukset ovat merkittävä osa 

kokonaiskustannuksia. Ottomoottoreiden huoltokustannukset ovat samaa 

luokka kuin kaasuturpiinien mutta halvemmat kuin diesel-koneiden [22].

Vain osalla kaasumoottorivoimalaitosten toimittajista on tarjota koko koneen 

käyttöiän kattavaa huoltosopimusta. Tänä päivänä yleisin tapa on tehdä huollot
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omalla organisaatiolla. Tällöin todellisia huoltokustannuksia ei aina edes 

tiedetä.

Huoltosopimukset hinnoitellaan yleensä käyttötuntia kohden ja ennakoivan 

huollon kokonaisuuteen kuuluvat huolloissa tarvittavat varaosat ja niihin 

tarvittavat työtunnit.

Yleinen huomio on, että kaasumoottorivoimalaitoksen huoltokustannukset 

tuotettua energiaa kohden pienenevät kun koneteho kasvaa [22].

ф 6.50

S 6,00

2500

sähköteho [kW]

Kuva 7.3 Kaasumoottorivoimalaitoksen huoltokustannukset |22|

7.7 Biokaasuun sovellettava polttoainevero

Biokaasusta ei nykyisen lainsäädännön mukaan tarvitse suorittaa 

polttoaineveroa,

7.8 Biosähkön hinnoittelu ja ekoimagon hinta

Nykyinen sähkön siirtohinta ja verkkoon liittymiskustannukset tekevät 

paikallisen ja pienimuotoisen sähkötuotannon valtakunnan verkkoon lähes
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aina kannattamattomaksi. Tilanne on toinen jos sähkön markkinahinta nousee 

ja liittyminen sähköverkkoon tulee halvemmaksi. Sähkön käyttö paikallisesti eli 

ns. saarekekäyttö esimerkiksi vedenpuhdistamojen mädättämöillä on 

vastaavasti siirtomaksuista saatavilla vähennyksillä aina kannattavaa.

Verkkoon myytävän sähkön vertailuhintana voidaan pitää sähköenergian spot- 

m arkki n oi Itä saatua pörssihintaa. Toisaalta oikein markkinoituna biosähköstä 

voidaan saada OTC- hintana huomattavasti parempi tuotto, jos vaan löydetään 

asiakas joka on valmis maksamaan ekoimagosta (vihreästä sähköstä) riittävän

korkean hinnan. Asiakkaan maksamaan hintaan täytyy ottaa huomioon myös 

sovellettavat sähkön siirtotariffit ja verkkoon liittymiskustannukset.

Vuoden 2003 alussa vihreän sähkön hinta oli Suomessa noin 30% kalliimpaa 

kuin vuosi sitten ja sen hinta on seurannut pörssisähkön hintaa lineaarisesti [7]. 

Tuottajat selittävät hinnannousua vesivarantojen vähydellä mutta 

energiamarkkinaviraston mukaan vihreän sähkön hinnan tulisi seurata 

tuotantokustannuksia sen sijaan, että se seuraa yleistä pörssihintaa. Tosin 

tuottajien tulee saada vapailla energiamarkkinoilla hinnoitella tuotteensa 

vapaasti.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua vihreää sähköä on yritetty tuotteistaa 

monilla eri tavoilla. On ajateltu, että valveutuneet kuluttajat suostuvat 

maksamaan vihreästä sähköstä enemmän kuin luontoa rasittavilla lähteillä 

tuotetusta sähköstä. Jos vertaillaan sähköyhtiöiden vihreän energian hintoja ns 

normaaleihin listahintoihin, huomataan että tämän egoimagon verollinen hinta 

on n 6,0-8,0 Eur/MWh [7].

“Norppa suositelee ekoenergiaa”- merkin käyttäminen edellyttää sähkön 

tuottamista uusiutuvilla energialähteillä [62]. Ekoenergiamerkinnän on saanut 

kaksikymmentä sähköyhtiötä. Sen myöntää Suomen luonnonsuojeluliitto ry [62] 

ja sitä tuotettiin vuonna 2000 yhteensä n. 66 GWh. Ostajina olivat 2200 

kotitaloutta ja 100 yritysasiakasta ja 450 muuta yhteisöä [12], [62].



100

Helsingin Energian tekemän tutkimuksen mukaan ekosähköä ostavat lähinnä 

hyvin koulutetut 20-30-vuotiaat naiset. Yhteistä kaikille ekosähkön myyjille on, 

että kuluttajien suhtautuminen ekosähköön on yllättänyt kaikki vihreän sähkö 

kauppiaat [20]. Graninge Kainuu Oy (ent. Kainuun Sähkö) on luopunut 

näyttävästä ja kalliiksi käyneestä ekosähkökampanjastaan, sillä laajasta 

televisiomainonnasta huolimatta yhtiö on onnistunut saamaan vain noin 2000 

ekosähköasiakasta. Ongelmista kertoo myös että ns. vihreä liiketoiminta on 

eriytetty Ekosähkö Oy:ksi ja sen henkilökunta on vähennetty minimiin. 

Ekosähkön myynti oli raskaasti tappiollista vuonna 2000 [12].

Jos eri sähkön tuotantotavoille saadaan vain todellisista tuotantokustannuksista

riippuva hinta ja kun tietämys energia-asioista lisääntyy niin myös vihreälle 

sähkölle syntyy lisäkysyntää. Niin kauan kun vihreä sähkö on ”vihreyden” takia 

kalliimpaa kuin normaali sähkö tulee kysyntä jäämään vähäiseksi. Muutosta 

nykyiseen tilanteeseen saadaan vain jos vihreälle sähkölle muodostetaan oma 

markkinapaikka eli vihreän sähkön pörssi.

7.8.1 Case Tervola

Tervolan kuntaan Keminmaalle on valmistumassa biopolttoaineen 

kaasutukseen perustuva CHP- voimalaitos. Se tuottaa 90 prosenttia kunnan 

tarvitsemasta kaukolämmöstä sekä 10 % sähkölaitoksen hankkimasta 

sähköstä. Sivutuotteena saadaan tervaa ja tuhkaa, jotka sopivat mm. 

lannoitteeksi. Kun laitos saadaan kokonaisuudessaan tuotannolliseen käyttöön 

sen kokonaisteho on kaksi megawattia, josta sähkötehon osuus on noin 

neljännes. Voimalaitos käyttää polttoaineena sahanpurua puunkuorta ja 

metsähaketta. Lisäksi se pystyy hyödyntämään turvetta ja lajiteltua 

yhdyskuntajätettä. Ajatuksena on että aiemmin tuontiöljyyn mennyt raha jää 

tämän investoinnin jälkeen paikkakunnalle. Investoinnin kokonaiskustannukset 

ovat noin 1,24 miljoonaa Euroa [50].

Voimalaitoksen keskeisin komponentti on Tervolalaisen Kustaa Saareksen jo

vuosikymmeniä sitten ideoima myötä- ja vastavirtakaasutukset yhdistävä
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kaasunkehitin. Sen pohjana on sota-aikana käytetty myötävirtakaasutuksella 

toimiva ”häkäpönttö”.

kaasumoottori
CHP-voimalatos

Kuva 7.1 Puun kaasutukseen perustuva voimalaitoskonsepti |50|

Siinä polttoaine syötetään kaasunkehittimen yläosaan. Kaasunkehittimen 

yläosasta saadaan tervapitoista vastavirtakaasua kaukolämpökattilaan. 

Alaosasta saatava myötävirtakaasu pitäisi soveltua puhdistettuna 

sähkögeneraattoria pyörittävään kaasumoottoriin. Kaasumoottorin lauhdelämpö 

hyödynnetään kaukolämmöksi, jolloin voimalaitoksen kokonaishyötysuhde voi 

ylittää 80 prosenttia. Vaikka projekti on viivästynyt ja kohdannut matkalla 

monta vastoinkäymistä on se osoitus innovatiivisesta ja ennakkoluulottomasta 

tavasta soveltaa omaa erikoisosaamista perinteiseen tekniikkaan.
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8 KANNATAVUUDEN PARANTAMINEN

Biokaasumoottoreilla tuotetaan Suomessa vähän energiaa. Käyttökokemusta ja 

luotettavaa tietoa kokonaiskustannuksista sekä taloudellisuudesta on todella

niukasti. Euroopassa ja muissa maissa on biokaasua muutettu hyötyenergiaksl 

kaasumoottoreiden avulla jo pitkään. Esimerkiksi Tanskassa on jo yli 200 

kaasumoottorivoimalaitosta tuotannollisessa käytössä.

Suurin osa Suomessa käytössä olevista biokaasulaitoksista on kaupunkien tai 

kuntien omistamia ja ne toimivat saman omistajan hallitseman energiayhtiön 

toimialueilla. Tällöin ei ole syntynyt luonnollista tarvetta optimoida omaa 

energian kulutusta, edullista energiaa on ollut joka tapauksessa saavilla. 

Jatkossa ollaan yhä useammin tilanteessa että energiayhtiön omistaa eri 

organisaatio ja taloudelliset parametrit ratkaisevat investoinnin mielekkyyden. 

Ehkä tällöin tarve tuottaa omakäyttösähkö biokaasulla kasvaa huomattavasti.

Tiedostamalla taloudellisuuteen vaikuttavat parametrit [kuva 8.1], voidaan myös 

biokaasulla tuotetun energian taloudellisista kannattavuutta parantaa. 

Käytännön toteutuksissa on havaittu että juuri näihin itsestään selviltä tuntuviin 

seikkoihin kiinnitetään liian vähän huomiota. Esimerkiksi huoltokustannukset 

ovat merkittävä osuus kokonaiskustannuksista vaikka oman työn osuutta ei 

niihin lasketa mukaan. Investointi näyttää aluksi suurelta mutta laskettuna koko 

käyttöiälle sen merkitys suhteessa muihin kustannustekijöihin pienenee.

muut työt

investointi
47%

Kuva 8.1 Biokaasua käyttävän, kaasumoottorivoimalaitoksen kustannustekijät |22]
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Biokaasua käyttävän moottorivoimalaitoksen kannattavuuden parantaminen 

voidaan jakaa teknisiin ja taloudellisiin keinoihin. Toisaalta teknisillä 

parannuksilla vaikutettaan aina myös taloudellisiin parametreihin ja päin 

vastoin.

8.1 Tekniset kannattavuuden parantamiskeinot

8.1.1 Huoltokustannusten optimointi

Huoltokustannukset tuotettua energiaa kohden ovat n 40 % kaikista 

kustannuksista [22]. Hyvin harvassa suomalaisessa kaasumoottorikohteessa 

huoltokustannukset ovat alittaneet kannattavuuslaskelmien alkuperäiset arviot. 

Tosin yhtään julkaistua raporttia todellisista huoltokustannuksista ei ole 

saatavilla mutta huolloissa tarvittavien varaosien tilastoista saadaan karkea 

arvio todellisista huoltokustannuksista [21]. Tyypillisin malli on että huollot 

tehdään oman organisaation toimesta ja jos vielä nämä opetteluun menevät 

kustannukset lisätään muihin kustannuksiin päädytään niin suuriin lukuihin että 

niitä ei kukaan edes halua julkaista.

Pitkän käyttökokemuksen myötä ovat useat moottorivalmistajat määritelleet 

koneilleen huolto-ohjelman jota voidaan pitää parhaana arviona 

huoltokustannuksista siinä tapauksessa että huollon tekijät ovat tehtäviinsä 

harjaantuneita ammattilaisia.

Mädätysprosessissa syntyvä biokaasu on pääosin metaania ja hiilidioksidia. 

Näiden lisäksi prosessissa syntyy käsiteltävistä aineista riippuen epäpuhtauksia 

kuten klooria, fluoria, rikkiä ja piitä. Orgaaninen pii (Si) muuttuu palamisen 

yhteydessä piidioksidiksi, joka edelleen kerrostuu sylinterin ja mäntien pinnoille.

Sitä kautta piidioksidiksi kulkeutuu voiteluöljyn sekaan ja lisää moottorin
kulumista merkittävästi.

Biokaasun laadulla [taulukko 8.1] on siis keskeinen merkitys 

kaasumoottoreiden huoltoväleihin ja myös öljynvaihtoväleihin. Parantamalla 

kaasun laatua esimerkiksi poistamalla siitä korrodoivat yhdisteet ja kiintoaineet 

voidaan huoltovälit pitää suunnitellussa pituudessa. Seuraavassa taulukossa
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on esitetty Jenbacher AG:n ilmoittamat kaasun laatukriteerit Kaikki arvot ovat 

annettu NTP-olosuhteissa (NTP = O °C, 1.013 barabS) ja kaasun lämpöarvolla 

10 kWh/m3,

Taulukko 8.1 Biokaasun laatukriteerit [22]

ilman katalysaattoria katalysaattorin kanssa

kiintoaineet 
halkaisija (gm) 3 3
määrä (mg/m3) 50 50
maksimi halogeenipitoisuus 
(CI+2T mg/m3) “
ilman takuuehtojen rajoitusta <100 0
ehto takuussa 100-400 0
ei takuuta >400 0
Maksimi pii-pitoisuus (mg/mJ) 
ilman takuuehtojen rajoitusta <20 0
ehto takuussa >20 0
(koskee pakoventtiileitä.puslia 
¡a männänrenkaita)
maksimi ammoniakkimäärä 
(mg/m3)

55 55

maksimi (mg/m3) 5 5

On huomioitava että esim.puukaasussa ei saa olla lainkaan tervaa.

Pii muuttuu palaessaan piidioksidiksi joka on hiekkamainen, erittäin merkittävää 

kulumista aiheuttava komponentti. Pii-pitoisuuden mittaus perustuu 

näytteenottoon ja sen luotettava mittaus on käytännössä erittäin vaikeaa..
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Koska piin pitoisuudella voiteluöljyssä on keskeinen merkitys kaasumoottorin 

kulumiselle on tullut tarve määritellä sen suhteellinen pii-pitoisuus öljyssä. Siinä 

otetaan huomioon koneen teho ja öljymäärä ja öljynvaihtoväli.

missä Si г = suhteellinen piipitoisuus 
Si = piipitoisuus [ppm]
Ö = öljynmäärä [I]
P = sähköteho 
t = öljynvaihtoväli

Jos tämä arvo ylittää 0,02 niin takuuehtoihin tulee rajoitus koskien erityisesti 

männänrenkaiden kulumista.

Kannattavuutta voidaan siis parantaa suodattamalla biokaasu mahdollisimman 

hyvin. Tällöin voidaan öljynvaihtoväliä pidentää kulumista lisäämättä. Säästöä 

syntyy siis kahta kautta, öljynvaihtoväliä voidaan pidentää ja toisaalta kuluvien 

osien vaihtotarve vähenee [21].

Ф 1,50

250020001000

sähköteho [kW]

Kuva 8.1 Biokaasumoottorin voiteluöljykustannukset sähkötehon funktiona [21)
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8.1.2 Biokaasun laadunvaihteluiden hallinta

Kaatopaikoilta saatavan biokaasun metaanipitoisuus vaihtelee vuodenajan ja 

lämpötilan mukaan. Myös kaasun kosteus saattaa vaihdella merkittävästi. 

Bioreaktoreista saatavan biokaasun metaanipitoisuus riippuu mm. 

mädätettävän massan tiheydestä.

Biokaasuun energiasisältö on lineaarisesti riippuvainen metaanipitoisuudesta, 

koska metaanipitoisuus vaikuttaa suoraan biokaasun lämpöarvoon. Toisaalta 

biokaasun metaanipitoisuutta on ainakin kaatopaikkaprosesseissa hyvin vaikea 

hallita. Tähän vaikuttavat esimerkiksi kaatopaikoille tuodun jätteen koostumus 

ja suljetuilla kaatopaikoilla siihen ei voida enää vaikuttaa.

Kalmarin maatilalla on tilakohtainen biokaasulaitos, jossa on tutkittu mm. 

lannan kanssa käytettävien lisämateriaalien vaikutusta metaanin tuotantoon 

[23]. Eniten metaania tuottavaksi lisämateriaaleista osoittautui 

makeisteollisuuden sivutuote. Tämä sivutuote on pääasiassa murskattua 

suklaata sekä lakritsia ja niissä olevat hiilihydraatit ja rasvat hajottavat nopeasti 

bakteereiden avulla. Makeistehtaan sivutuotteen ja lannan yhteiskäsittely jopa 

kaksinkertaisti päivittäisen biokaasun- ja metaanintuoton, vaikka syöttövirtaani a 

oli vain noin 15 % suurempi.

Johtopäätöksenä kokeesta oli että lannan kanssa yhteiskäsiteltävän 

lisämateriaalin tulee olla helposti hajoavaa [23].

8.1.3 Sähköenergian paikallinen käyttö ja lämmön talteenotto

Suurin hyöty hajautetusta energiantuotannosta saavutetaan jos sähköenergia 

voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan paikallisesti ilman liityntään 

jakeluverkkoon. Tällöin vältytään mm sähköenergian siirtomaksuista. 

Nykyisellä hintatasolla siirtomaksut ovat noin puolet kuluttajan maksaman 

sähköenergian hinnasta. Tämän lisäksi tuotantolaitoksen liittämismaksut 

sähköverkkoon saattavat olla merkittäviä ja vaihtelevat eri verkkoyhtiöiden

välillä suuresti.
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Tyypillisimpinä kohteina ovat vesi- ja viemärilaitosten mädättämöt, joissa

myös tuotettu lämpöenergia voidaan käyttää kokonaan hyödyksi ja näissä 

investointi biokaasu käyttävään CHP- moottorivoimalaitokseen maksaa itsensä 

takaisin 3-4 vuodessa [22].

Erään suomalaisen jätevedenpuhdistamon mädättämöllä tuotetaan biokaasua 

vuodessa 1300000 m3. Kaasun metaanipitoisuus on keskimäärin 65% joten 

käyttämällä kaavaa 6.1 energiamääräksi saadaan 8366 MWh.

Puhdistamon vuotuinen sähköenergian kulutus on 2610 MWh , joka vastaa 

noin 300 kW keskimääräistä sähkötehoa. Verollinen, keskisuuren teollisuuden 

maksama sähköenergia kokonaishinta 11/2002 oli 35 Eur/MWh. Jos tämä 

määrä ostetaan keskimääräisellä markkinahinnalla sähkömarkkinoilla niin 

kustannukset vuodessa ovat 91350 Eur.

Jos vastaava määrä voidaan tuottaa paikallisessa tuotantoyksikössä muuttuu 

em. kustannus kokonaisuudessaan säästöksi. Tähän täytyy vielä laskea 

mukaan säästyneet siirtomaksut, jotka ovat tyypillisesti 35% sähköenergian 

kokonaiskustannuksista. Tämän lisäksi voidaan kaasumoottorin tuottama 

hukkalämpö ottaa talteen ja käyttää bioreaktorin lämpöenergiatarpeen 

tuottajana sekä huoltorakennusten lämmitykseen. Tyypillinen lämpöenergian 

tarve edellä mainitussa kohteessa on vuositasolla luokkaa 3000 MWh. Jos

Kuva 8.2 Pienteollisuusyrityksen sähkön hinnan muodostuminen |7|
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lämpöenergia maksaa keskimäärin 20 Eu r/MW h niin säästöä syntyy 60000 Eur.

Toisena esimerkkinä nopean takaisinmaksuhan investoinnista 

biokaasumoottoreihin voidaan mainita kasvihuoneet. Niiden tarvitsema lämpö

jä sähköenergia voidaan tuottaa biokaasulla polttoöljyn ja markkinahintaisen 

sähkön sijasta huomattavasti edullisemmin.

Eräällä kasvihuoneyrittäjällä kevyttä polttoöljyä kuluu vuodessa 50 litraa 

tomaattineliötä kohden ja kokonaisuudessaan jo pelkkään lämmitykseen kuluu 

75000 Eur/vuodessa [14]. Kevyen polttoöljyn hinnaksi arvioidaan 22,4 

Eur/MWh, joten lämmitysenergiaa kuluu vuodessa 3348 MWh. Tämä vastaa n 

388 kW keskimääräistä lämpötehoa. Jos tehdään oletus, että sähköä kuluu

saman verran niin vaadittava kokonaisteho (sähkö ja lämpö) on 775 kW. 
Ottaen huomioon kaasumoottorin hyötysuhteen ja muut häviöt niin 50 % 
metaania sisältävää kaatopaikkakaasua tarvitaan n. 1400000 m3 vuodessa. 

Tämä vastaa keskisuuren kaatopaikan biokaasun tuotantoa.

Sijoittamalla kasvihuoneet lähellä kaatopaikkoja tämä muuten soihtupoltossa 

hävitettävä biokaasu saadaan hyödynnettyä ja merkittäviä määriä 

tuontipolttoainetta voidaan korvata uusiutuvalla bioenergialla.

8.1.4 Kaasun varastointi

Jos energian tarve ei ole yhtäaikainen tuotannon kanssa, voidaan biokaasun

varastoinnilla käyttötaloutta parantaa. Jos taas sähköä myydään valtakunnan 
verkkoon, voidaan kaasun varastoinnilla sähkön tuotantoa siirtää tunneille, 

joista saadaan paras hinta. Biokaasun varastointi tapahtuu yleensä 

kaasukellojen avulla. Kaasun varastoinnin tuomaan hyötyyn vaikuttaa

investoitu pääoma 

kaasuvaraston koko 

täyttämisnopeus 

tyhjentämisnopeus

Keskeinen kysymys on biokaasun varastointi riittävän isoihin varastoihin. 

Biokaasun varastoinnilla voidaan sähkön ja lämmön tuotanto ajoittaa
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kulutushuippujen kannalta parhaimpaan aikaan vaarantamatta muina aikoina 

tapahtuvaa tuotantoa. Nykyiset kaasuvarastot mitoitetaan lähinnä ylläpitämään 

kaasun painetta oikealla tasolla ja niiden varastointikyky vastaa tyypillisesti 

täydellä kuormituksella vain 1- 4 tunnin käyttöä.

8.1.5 Biokaasun nesteytys

Biokaasun nesteytys tulee kysymykseen kun biokaasua halutaan käyttää 

esimerkiksi ajoneuvojen polttoaineena. Edullisinta on hyödyntää biokaasu 

lähellä sen tuotantopaikkaa. Esimerkiksi linja-autoissa biokaasun 

hyödyntäminen vaatisi kaasun kuljettamisen linja-autojen tankkauspisteisiin. 

Kaatopaikkakoneissa voidaan taas käyttää dieseliä edullisempaa verovapaata 

polttoöljyä ja tällöin verohyöty vähenee.

Keskikokoiselta kaatopaikalta biokaasua riittää maksimissaan 20-30 jäteauton 

käyttöön. Jotta jäteautoyrittäjät saisivat kohtuullisessa ajassa kahden 

polttoainejärjestelmän aiheuttamat lisäkustannukset olisi kaasun polttoainekulut 

oltava 30 - 40 % edullisemmat kuin dieselin [47].

8.1.6 Hiilidioksidin erotus ja hyötykäyttö

Kasvit tarvitsevat hiilidioksidia yhteyttämiseen. Kaasumoottorista pakokaasujen 

mukana tuleva hiilidioksidi voidaan periaatteessa käyttää hyväksi 

kasvihuoneissa [kuva 8.3]. Tämä edellyttää kuitenkin että polttoaineena 

käytetään maakaasua.
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pakokaasun puhdistus

pakokaasuksipa

kasvihuone

Kuva 8.3 Kaasumoottorin savukaasujen hiilidioksidin ja lämmön talteenotto kasvihuoneissa |35]

Ennen kaasujen johtamista kasvihuoneeseen täytyy kaasu kuitenkin puhdistaa 

ja jäähdyttää. Biokaasun puhdistaminen niin, että sen pakokaasut voitaisiin 

suoraan johtaa kasvihuoneeseen on nykytekniikalla liian kallista.

jaikipoltton 
liekki kaasun 
märkäpesu

esipoltto
hiilenpoisto

coa
kompressointi 
& hapenpoisto

Lämpö, sähkö

lähde http://www. c<2 captureproj*ct corn

Kuva 8.5 Hiilidioksidin erotus |5|

Hiilidioksidin käyttökohteet teollisuudessa ovat pääasiassa väliaikaisia 

varastoja kuten virvoitusjuomat ja erilaiset jäähdytyssovellukset
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Nykyisin hiilidioksidin käyttö on huomattavasti vähäisempää kuin sen tuotanto. 

Kuitenkin hiilidioksidille voidaan tulevaisuudessa korvata monia terveydelle tai 

ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja sillä löydetään uusia sovelluskohteita 

jatkuvasti. Tämä nostaa puolestaan hiilidioksidin kysyntää ja taloudellista 

mielenkiintoa sen tuottamiseen.
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8.2 Taloudelliset kannattavuuden parantamiskeinot

Kannattavuuden parantamiskeinot liittyvät taloudellisiin tekijöihin. Biokaasun 

nykyisillä omistajilla on yleensä vähän kokemusta ja tietämystä 

energialiiketoiminnasta. Kaikkien saatavissa olevien tukimuotojen 

täysimittainen hyväksikäyttö on myös keskeisessä asemassa. Toisaalta tukien

osittainen harkinnanvaraisuus luo joskus liian suuria epävarmuuksia
investointipäätöksiin.

8.2.1 Investoinnin oikea mitoitus

Huolimatta käytössä olevista laskentamalleista, kaatopaikkojen ja reaktoreiden 

biokaasun tuotantomääriä on vaikea etukäteen arvioida. Varsinkin 

kaatopaikoilla syntyvän kaasun määrä ja laatu riippuu monesta tekijästä ja sen 

mallintaminen on osoittautunut hankalaksi. Osittain tästä syystä on monissa 

kohteissa päädytty koneen teholuokan valinnassa vääriin ratkaisuihin. 

Kaasumoottorin hyötysuhde on riippuvainen tehosta ja osakuormilla sen

taloudellisuus huononee. Paras hyötysuhde saavutetaan aina
nimelliskuormalla.

Monessa tapauksessa olisi ollut taloudellisempaa lähteä liikkeelle pienemmällä 

koneteholla ja ”opetella” sillä taloudellisemmat käyttötavat. Jo lyhyen 

käyttökokemuksen kautta voidaan määrittää optimaalinen koneteho 

sovittamalla se tuotettuun kaasumäärään ja omakäyttöön.
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Kuva 8.6 Biokaasumoottorin käyttökustannukset sähkötehon funktiona
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8.2.2 Biokaasun tuotannon ja kulutuksen optimointi

Biokaasun tuotantoa ei voida verrata ehtymättömään kaasuvarastoon. 

Kaatopaikoilta saatavan biokaasun määrää on vaikea ennustaa ja 

biokaasureaktoreissa kaasun tuotanto riippuu mm. biomassa tiheydestä ja 

reaktiolämpötilasta. Jos kaasua voidaan riittävässä määrin varastoida ja sen 

kulutusta siirtää sähkökulutuksen huipputunneille vielä niin että sähkön hinta 

voidaan ottaa huomioon, saavutetaan säästöjä omakäyttösähkön hankinnassa.

Toisaalta on olemassa tilanteita jolloin kaikki ylimääräinen sähkö kannattaa 

myydä sähköpörssiin ja ostaa halvempaa sähköä vajaille tunneille.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

vuorokauden tunti

Ibiokaasulla tuotettu sähkö ■■sähkön kulutus -X-sähköstä maksettu hinta

Kuva 8.7 Tuotetun biokaasun ja sähkön kulutus jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksella [21 ]

Vastaavasti, jos kaasun tuotanto ylittää omakäytön ja biokaasuvoimalan teho 

mahdollistaa sähkön myynnin laitoksen ulkopuolelle niin riittävän suurella 

kaasuvarastolla voidaan sähkön tuotantoa siirtää parhaiten tuottaville tunneille.

Saavutettava säästö/tuotto riippuu varastoitavan kaasun määrästä, 

omakäyttösähkön kulutuksen vaihtelusta ja sähkön markkinahinnan vaihtelusta 

ja hinnan itseisarvosta.



114

Tällaisia optimointiohjelmia [11] on jo kaupallisesti saatavilla mutta niiden käyttö 

rajoittuu tällä hetkellä maakaasun käyttöön polttoaineena. Haminan Energia 

käyttää tällaista järjestelmää optimoimaan maakaasulla toimivan 

kaasumoottorivoimalaitoksen tuotantoa [55], [11].

Järjestelmä on liitetty Nordpoolin tietokantaa ja se saa ftp-siirtona tiedon 

sähkön ELSPOT- tuntihinnasta seuraavan 24 tunnin aikana. Järjestelmä 

optimoi CHP-voimalan ajotapaa ottaen huomioon useita muita käyttötalouteen 

vaikuttavia parametreja.

8.2.3 Biokaasuvoimalaitoksen vuokraus ja leasing

Leasing-sopimukset eli pitkäaikaiset vuokrasopimukset ovat vaihtoehtoja 

hyödykkeen omistamiselle. Yrityksen tai yhteisön ei tällöin tarvitse investoida 

hankintamenoa. Poistojen verohyöty menetetään ja vastaavasti 

vuokramaksujen verohyöty taas saadaan. Jos poistot ja vuokrat eroavat 

ajallisesti toisistaan, niin siitä voi syntyä eroa vuokraamiseen ja ostamiseen 

liittyvien kustannusten välille. On huomioitava että verohyödyn poistoista saa 

vuokralle antaja.

Vuokrakulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia ja siten leasing- sopimuksiin 

liittyvät vuokrakulut voidaan kirjata vuosittain vuokrina. Vuokramaksujen ja 

poistojen verovaikutus voi poiketa hyödykkeen taloudellisena vaikutusaikana.

Leasing on turvallinen tapa hankkia tuotantolaitteita, joiden tekninen kehitys 

on nopeaa ja niiden käyttämiseen liittyy vaativia teknisiä huolto- ja 

ylläpitotehtäviä. Myös lakisääteiset velvoitteet kuten paineastioiden 

käytönvalvonnat voivat lisätä omistamisen kustannuksia merkittävästi.

Leasingissä maksetaan vain laitteen käyttämisestä, ei omistamisesta. Tämä 

sopii hyvin yritykselle tai yhteisölle jolla ei ole edullista pääomaa tehdä suuria 

laitehankintoja kertainvestointina.

Vuokralle ottajan kannalta leasing-sopimuksen kannattavuus riippuu siitä mikä 

on yrityksen saaman vieraan pääoman marginaalikorko ja miten etupainotteisia
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leasingmaksut ovat verrattuna mahdolliseen lainaan. Kun verrataan 

hyödykkeen vuokraamista sen rahoittamiseen vieraalla pääomalla on otettava 

huomioon että vuokrasopimusta ei voida yleensä peruuttaa ilman taloudellisia 

jälkiseuraamuksia.

Yleisesti ajatellaan että jos vuokranottaja häviää, niin vuokranantaja voittaa. 

Tosiasiassa kumpikin voi voittaa, kun yhtiöiden todelliset verokannat eroavat 

toisistaan. Jos tarve on lyhytaikainen ja sopimukseen voidaan sisällyttää huolto 

(koneet ja laitteet) säästyvät kaikki lainan hankintaan liittyvät kustannukset 

(rahoitusyhtiöllä economies of scale- vaikutus rahoituksen hintaan).

Leasingin edut:

rahoituskohde toimii vakuutena - muita vakuuksia ei tarvita, 

pääomia ei tarvitse sitoa yrityksen käyttöomaisuuteen, 

leasing ei näy yrityksesi taseessa.

leasingvuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, 

kaikki lainan hankintaan liittyvät kustannukset säästyvät 

alkupääomaa ei tarvita

investointirahat voidaan kohdentaa muihin kohteisiin 

kiinteät, ennalta tiedetyt kustannukset 

huoltopalvelu aina saatavilla

jatkuva laitosseuranta ennaltaehkäisee odottamattomia seisokkeja 

mahdollisuus tulevaisuudessa vaihtaa laitoskokoa joustavasti

Leasingrahoituksen vuokrat ovat yleensä kiinteitä, mutta ne voidaan sitoa myös 

yleisesti määriteltyihin indekseihin (esim elinkustannusindeksi). Alv-palautukset 

tulevat vuokraerien mukaan.

Leasing ja vuokraus mahdollistavat sen, että käytössä on aina alan uusinta 

teknologiaa edustava laitekanta ja että laitekannan mitoitus vastaa täysin 

tarvetta. Omarahoitteiseen kauppaan verrattuna virhehankintojen riski alenee 

huomattavasti, sillä sopimuksesta riippuen laitekantaa voidaan vaihtaa tai 

täydentää tarpeen mukaan.
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Leasing-rahoituksessa maksut mitoitetaan yrityksen/yhteisön kassavirran 

mukaisiksi, millä turvataan myös maksuvalmiuden säilyminen. 

Pankkivakuuksia ei tarvita, sillä sopimuksen kohde riittää vakuudeksi. Lisäksi 

leasing- / vuokrausmaksuun sisältyy yleensä kohdevakuutus laitteelle.

Investointien kannattavuuden arvioitiin käytetään yleisesti 

nettonykyarvomenetelmää jossa kaikille kassavirroille (tuotot ja kustannukset) 

lasketaan nettonykyarvo N PV (net price value). Tätä menetelmää pidetään 

luotettavimpana kannattavuuden arviointitapa kun kyseessä on yksittäinen 

investointi. Investointi on kannattava kun nettonykyarvo on hankintajaksolla 

positiivinen.

Leasing- sopimuksen nettonykyarvo voidaan laskea seuraavasti:

NPV =
N p

«[l + oÖ-rJ
8.2

missä:

Р/ = leasingmaksu 
N = jaksojen lukumäärä 
rd = korkokanta 
Tc = jakson aikaväli

Esimerkki NPV- positiivisesta laskelmasta:

Toimittaja vastaa konttiin asennetun kaasumoottorivoimalaitoksen 

toimittamisesta ja koulutetun huoltohenkilöstön saatavuudesta sekä 

määräaikaishuolloista ja hälytyspäivystyksestä 24 h/vrk. 

Kaasumoottorilaitoksen tilaaja vastaa vain kuukausivuokrasta ja laitoksen 

ulkopuolisista liitynnöistä sekä laitoksen päivittäisestä käytöstä ja hälytysten 

ensisijaisesta vastaanotosta. Tilaajalle kuuluvat myös käyttöpäiväkään

täyttäminen sekä öljynvaihdot 1000 käyttötunnin välein. Tilaaja vastaa 

biokaasun laadusta. Lopullinen vuokra riippuen lisäksi peruskonseptista ja 

laitoksen maantieteellisestä sijainnista.
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Taulukko 8.2 Leasingvuokran laskenta

kävttötunnit vuodessa h 7500
kustannukset käyttötuntia kohden [Eu r/oh] 4,05
sähköteho [MW] 0,324
energia vuodessa [MWh] 2430
investointi [Eur] 290000
huolto,korjaus, öljyt vuodessa [Eur] 30375
muut työkustannukset vuotta kohden [Eur] 10825
käyttökustannukset vuodessa yht. [Eur] 41200
sisäinen korko [%] 6%
käyttökulut vuodessa [Eur] 93328
käyttökulut kuukaudessa [Eur] 7777
käyttökulut viikossa [Eur] 1795
tuotettavan energian hinta [€/MWh] 38
käyttökulut käyttötuntia kohden [€/oh] 12,44

Kun käytetään taulukon 8.2 arvoja ja kaavaa 8.2 sekä leasingaikana 8 vuotta, 

saadaan nettonykyarvoksi NPV= 1000 [taulukko 8.3].

Taulukko 8.3 Nettonykyarvon laskenta, NVR positiivinen investointi

vuosi 0 1 2 3 4 5 6 7

Menot - investointi -290000
-käyttökulut -41200 -41200 -41200 -41200 -41200 -41200 -41200

Tulot -vuokra 93328 93328 93328 93328 93328 93328 93328
yhteensä -290000 52128 52128 52128 52128 52128 52128 52128

-290000 49178 46394 43768 41290 38953 36748 34668
NPV 1000
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Jätehuollon ratkaisujen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä 

on suurempi kuin kaatopaikkojen päästöjen osuus kaikista päästöistä antaa 

ymmärtää. Kierrätyspolttoaineiden ja kaatopaikkakaasun energiakäytöllä 

voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja siten vähentää 

kaatopaikkapäästöjen lisäksi myös energiasektorin päästöjä.

Kaatopaikoilta saatavan biokaasun höytykäyttö on konkreettinen ympäristöteko 

josta kaikki yhteiskunnan osatekijät loppujen lopuksi hyötyvät. Jos kaikki 

osatekijät otetaan huomioon, tarkastelu voidaan suorittaa niin taloudellista kuin 

ympäristönäkökohdista lähtien.

Kaatopaikkojen ”omistajat” ovat useimmiten yhteiskunnan hallinnoimia 

toimijoita ja päätökset tehdään lopulta poliittisin perustein. Asioita tutkitaan 

mutta käytännön toimiin ei ryhdytä vaikka tekniikka olisi jo muualla maailmassa 

moneen kertaan kokeiltua. Biokaasun omistajat toimivat usein saman 

omistajan hallitseman energiayhtiön toimialueilla. Tällöin ei ole syntynyt tarvetta 

optimoida omaa energian kulutusta. Jatkossa ollaan yhä useammin tilanteessa 

että energiayhtiön omistaa eri organisaatio eli pelkät taloudelliset parametrit 

ratkaisevat investoinnin mielekkyyden. Ehkä tällöin tarve tuottaa vaikka pelkkä 

omakäyttösähkö biokaasulla kasvaa huomattavasti.

Voidaan olettaa että kaatopaikoista Suomessa muodostuu samanlaisia 

”energialähteitä” kuin USA.ssa, jossa suurten jäteyhtiöiden pörssikurssit 

nousevat nyt kuin it- yhtiöiden kurssit vielä muutama vuosi sitten.

Kaikki tosiasiat viittaavat siihen että nyt on aika tehdä rohkeita päätöksiä ja 

muuttaa mm. kaatopaikoilta saatava biokaasu hyötyenergiaksi. Esimerkiksi 

kaasumoottoreilla toteutettujen CHP- voimalaitosten taloudellinen käyttöikä on 

noin 10-15 vuotta ja sinä aikana muiden uusiutuvien energiamuotojen on 

mahdollista kehittyä kilpailukykyiseksi ja sarjatuotantoasteelle.
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Toisaalta myös energian hinnan nousu, sähkömarkkinoiden vapautuminen ja 

yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon kilpailukyky lisäävät mielenkiintoa 

biokaasuhankkeisiin.

Pohjoismaisilla energiamarkkinoilla biokaasua käyttävät CHP- voimalaitokset 

ovat suhteellisesti pieniä ja siten niiden kilpailukyky suuriin voimalaitoksiin 

nähden on edelleen huono. Biokaasun hyötykäytön kannattavuutta ei osata 

vielä mitata rahassa sillä mm. pelkkä biokaasun polttaminen hidastaa 

kasvihuoneilmiötä vaikka vapautuvaa energiaa ei hyödynnettäisi.

Tulevaisuudessa merkittävänä apuna pitäisivät olla kansainvälisessä 

yhteistyössä tehdyt ja tehtävät päätökset biopolttoaineiden käytön lisäämisestä, 

tähän liittyvät normit ja säännökset sekä uuden teknologian käyttöönottoa 

helpottavat tuki- ja rahoitusjärjestelyt. Mutta koko energian tuotannon 

pelisääntöjä on uusittava niin, että hajautetuilla, uuteen energiateknologiaan 

perustuvilla ratkaisuilla on paremmat kehittymismahdollisuudet. Lähtökohtana 

pitää olla että jo nyt hyödynnettävissä olevat uusiutuvat energialähteet voidaan 

ottaa tehokkaasti käyttöön.

Jätehuollon merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on suurempi 

kuin kaatopaikkojen päästöjen osuus kaikista päästöistä antaa ymmärtää. 

Kierrätyspolttoaineiden ja kaatopaikkakaasun energiakäytöllä voidaan korvata 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja siten vähentää kaatopaikkapäästöjen 

lisäksi myös energiasektorin päästöjä.

Tämä työ osoittaa, että varsin pienillä toimenpiteillä ja liiketoimintatapoja 

kehittämällä, paikallisen, biokaasun käyttöön perustuvan energian 

tuotantokustannuksia kyetään monissa tapauksissa alentamaan merkittävästi.
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