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Vieras

Vuotta on vielä neljännes 
jäljellä, ja se on se kaikkein 
pimein. Vaatii melkoista  
optimismia nähdä huomi-
sessa valonpilkahduksia, 
kun ottaa huomioon tähän 
mennessä jo tapahtuneen 
sekä eri ilmansuunnissa  
kasaantuvat pilvet.

Jukka Leskelä on 
Energiateollisuus ry:n 
toimitusjohtaja.

Suomen hallituksen haastava ta
voite ilmastoneutraalista Suo
mesta vuonna 2035 on kannatet

tava. Se on linjassa kansainvälisen 
ilmasto politiikan toimien kanssa, joilla 
hilli tään ilmastonmuutosta.  

Tavoitteeseen ei voida päästä mil
lään yhdellä toimenpiteellä tai ratkai
sulla, vaan se edellyttää isoja muutok
sia tapoihin, joilla tuotamme ja käy
tämme energiaa, liikumme, asumme se
kä valmistamme ja kulutamme tuottei
tamme. 

Suomalaisen elinkeinoelämän toimi
jat ovat valmistelleet tiekartat ilmasto
neutraaliuteen. Niissä kuvataan, millä 
toimenpiteillä ja aikataululla esimerkik
si eri teollisuudenalat, energiantuotan
to ja rakentaminen voivat siirtyä ilmas
toneutraaliksi. 

Kokonaistulos on lupaava: ilmasto
neutraalius on mahdollista saavut
taa tavoiteaikataulussa. Toimialat ovat 
myös kuvanneet ne edellytykset, joiden 

pitää toteutua, jotta tavoitteeseen pääs
tään. Kansallisessa ilmasto ja energia
politiikassa onkin hyvin tärkeää ottaa 
nämä tiekartat lähtökohdiksi.

Toimialojen ratkaisut ovat sidoksis
sa toisiinsa. Teollisuuden, liikenteen 
ja lämmityksen päästöt voivat vähen
tyä merkittävästi vain, jos fossiiliset 
polttoaineet voidaan korvata sähköl
lä, uusiutuvilla polttoaineilla ja puhtail
la kaasuilla. 

Murroksessa sähkö on suuressa roo
lissa. Sillä tehdään lämmitystä lämpö
pumppujen kautta, vetyä ja synteettisiä 
kaasuja teollisuudelle ja liikenteeseen 
suoran sähköistämisen rinnalla. Eri ar
vioiden mukaan sähkön osuus käyttä
mästämme energiasta tulee merkittä
västi kasvamaan ja sähkön kysyntä li
sääntymään kymmeniä prosentteja.

Päästöttömän sähkön tuotantoa voi
daan onneksi lisätä lähes rajatta vastaa
maan kysyntää. Rakenteilla on ydinvoi

maa ja erityisesti tuulivoimaa, jota voi
daan kasvattaa moninkertaiseksi melko 
lyhyessä ajassa. 

Jo nyt 82 prosenttia sähköstä on pääs
tötöntä, kaukolämmityksestäkin yli 
puolet. Kehitys vain kiihtyy kuluval
la vuosikymmenellä. Samalla liikenteen 
päästöt puolitetaan ja teollisuusproses
sien ilmastoinvestoinnit jatkuvat.

Suomella on huimat mahdollisuudet 
osoittaa, että ilmastotavoite on mah
dollinen. Osaamme kehittää ja ottaa 
käyttöön uusia teknologioita ja digita
lisoida integroituvaa energiajärjestel
mää siten, että energiankäyttäjien pal
velut paranevat. Samalla luomme uut
ta teollista pohjaa taloutemme tukija
laksi.

Nyt on panostettava rohkeasti uu
den teknologian ja palveluiden kehit
tämiseen ja kaupallistamiseen. Olem
me keskellä globaalia murrosta, jos
sa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä 
luodaan. Tällä tiellä energiaala on rat
kaisija! ¬

Onneksi valoakin on – ainakin si
tä, jonka saa päälle katkaisijasta. 
Samoin lämpöä. Nämä ovat Suo

messa käytännössä kaikkien saavutetta
vissa ja käytettävissä elämäntilanteesta ja 
paikasta riippumatta. Moderniin yhteis
kuntaan kuuluu ja sen mahdollistaa ener
giainfrastruktuuri, joka on toimintavar
ma ja kohtuuhintainen. 

Oppiminen on helpompaa keskuslämmi
tetyssä koulussa kuin iltapuhteella pä
reen valossa. Tehdas ei ole riippuvainen 
joen virtaamasta, ja lämpimästä marke
tista saa jäähdytettyä mozzarellaa. Viih
teelläkin oleminen on nykymukavuuk
silla taatusti menneisyyttä mukavampaa. 
Arkitodellisuus on sanalla sanoen tehty 
meille mahdottoman helpoksi ja miellyt
täväksi.

Kaikki kehitys vaatii energiaa, ja eri
tyisen paljon sitä on vienyt siirtyminen 
agraariyhteiskunnasta jälkiteolliseksi yh
teiskunnaksi. Vuodesta 1960 Suomen vä
kiluku on kasvanut 25 prosenttia. Samas
sa ajassa energiankulutus kasvoi noin 250 
prosenttia.

Sijoittuminen globaalisti noin sijalle vii
sitoista ei enää varsinaisesti ole ylpey
denaihe, kun mittatikkuna on energian
kulutus vuodessa asukasta kohti. Se on 

ollut kiistatta tuomassa maahamme työtä 
ja vaurautta, ja tuo yhä. Mutta yhtä kiis
tatonta on ollut bruttokansantuotteen ja 
energiankulutuksen suora riippuvuus toi
sistaan.

Kunnes nyt. Yksi ihminen voi lopulta 
ajaa vain yhtä autoa kerrallaan, eikä sau
noakaan voi määräänsä enempää. Palve
lutyö kuluttaa vähemmän kuin sulatto. 
Kohtuuhintainenkaan energia ei ole il
maista, ja siksi kilpailu on tehostanut niin 
teollisia prosesseja kuin eristänyt taloja 

entisestään. Hyötysuhteeltaan erinomai
nen sähkömoottori siirtää yhä useam
man pyörällä tai potkulaudalla autoruuh
kien ohi.

Inhimilliset rajat ja markkinavoimat ovat 
saaneet energiankulutuksen Suomessa 
laskevalle trendikäyrälle jo yli kymme
nen vuoden ajan.

Kun tähän yhdistetään energiantuotan
non teknologiset ja kulttuuriset harp
paukset, hiilineutraali Suomi vuonna 
2035 ei ole mahdoton tavoite. Kiinteistö 
ja aluetasolla lämpöpumput, aurinko
paneelit, lämmön ja kylmän varastointi 
sekä akustot ovat esimerkkejä vauhdik
kaasta kehityksestä, johon yksittäinen
kin ihminen voi halutessaan osallistua. 
Tuulivoimaloiden siipiinkin silmä to
dennäköisesti tottuu, siinä missä se tot
tui vaikkapa moottoriteihin aikoinaan – 
nyt vain kehityksen henki on aivan toi
nen.

Vielä hetki sitten kaikki tämä olisi kuu
lostanut aivan pähkähullulta. Monimut
kaiselta se kuulostaa yhä, ja kaikki liittyy 
kaikkeen lähes hallitsemattomalla taval
la. Mutta pohjalla paistaa pettämätön lo
giikka. 

Melkein kuin evoluutiota katselisi. ¬

Vallankumous, jonka haluat

Ilmastoneutraalius on Suomelle  
sekä mahdollista että mahdollisuus
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Valtava, 400 metriä pitkä 
Solitaire-alus laski Nord 
Stream 2 -kaasuputkea  
merenpohjaan Ruotsin 

edustalla viime vuoden 
syyskuussa.

Nord Stream 2 todennäköisesti saadaan rakennettua valmiiksi, 
mutta Yhdysvallat saattaa estää eurooppalaisyhtiöitä 

käyttämästä kallista kaasuputkea.

Teksti ja kuvat Teppo Kuittinen

Kaikkien aikojen 
kallein hukkaputki?Vallankumous, jonka haluat

Itämeren pohjaan saattaa syntyä kaik
kien aikojen kallein hukkaputki. Nord 
Stream 2 hankkeella on kaksi suur

ta uhkaa. Venäläisen oppositiopoliitikko 
Aleksei Navalnyin myrkytyksestä johtu
en Saksan ja Venäjän suhde on jäähtynyt 
nopeasti. Lisäksi Yhdysvallat vastustaa 
kaasuputkihanketta rajusti.

Yksi Nord Stream 2 yhtiötä rahoitta
neista eurooppalaisista energiayhtiöistä, 
Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper, 
ennakoi jo kesän osavuosikatsaukses
saan, että kaasuputkihanke saattaa epä
onnistua. Pörssiyhtiöiden tulee riskiarvi
oinneissaan ilmoittaa kaikki riskit, vaikka 
ne olisivat suhteellisen epävarmojakin.

Myös kansainvälisen energiapolitii
kan asiantuntijat pitävät kaasuputkihank
keen epäonnistumista hyvin mahdollise
na. Nord Stream 2 voi jäädä tyhjänpan
tiksi Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi, 
arvioivat asiantuntijat.

Nord Stream 2 rakennustyöt kes
keytyivät viime vuoden joulukuussa, kun 
Yhdysvaltain pakotteet pakottivat sveit
siläishollantilaisen Allseasyhtiön kes
keyttämään kaasuputken laskun Itäme
ren pohjaan Tanskan talousvesillä. →
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”Kukaan ei halun-
nut tehdä enää  
mitään Iranissa 
sen jälkeen kun 
Yhdysvaltain 
asettamat pakot-
teet astuivat voi-
maan. Jos olisi jat-
kanut Iranissa,  
niin mitään bis-
nestä ei olisi voi-
nut tehdä Ameri-
kassa.”

Allseas on maailman markkinajohtaja 
putkien ja kaapeleiden laskemisessa me
renpohjaan. Se omistaa maailman suu
rimmat putkenlaskualukset, jotka ovat 
käytännössä jättimäisiä uivia tehtaita. 
Laivojen sisällä kaasuputken paloja hitsa
taan yhteen usealla eri tuotantolinjalla ja 
valmista putkea lasketaan mereen useita 
kilometrejä vuorokaudessa.

Venäläisellä Gazpromilla on käytettä
vissään Akademik Cherskiy putken
laskualus, jonka ennakoidaan jatkavan 
Nord Stream 2:n rakentamista. Akademik 
Cherskiy on teknologisesti jäljessä All
seasyhtiön aluksia, eikä se pysty laske
maan kaasuputkea läheskään yhtä nope
aan tahtiin. Puuttuvan osuuden rakenta
misen arvioidaankin kestävän ainakin tä
män vuoden loppuun saakka.

Mutta mitä sitten, jos ja kun raken
nustyöt saadaan valmiiksi? Yhdysvallat 
on jo varoittanut Nord Stream 2 hank
keen rahoitukseen osallistuneita euroop
palaisia yhtiöitä, että ne voivat joutua 
USA:n pakotteiden kohteiksi. Kyseiset 
yhtiöt ovat Engie, OMV, Shell, Uniper ja 
Wintershall Dea.

Suomalaisasiantuntijat ovat yksimie
lisiä siitä, että jos USA toteuttaa uhkauk
sensa, eurooppalaiset energiayhtiöt ve
täytyvät hankkeesta. Tappiot tulevat 
olemaan valtavia, sillä kaasuputkihanke 
maksaa kokonaisuudessaan lähes kym
menen miljardia euroa.

”Jos pakotteet ovat sellaisia, että eu
rooppalaisyhtiö ei voi toimia yhdysvalta
laisten toimijoiden kanssa tai ei voi saa
da rahoitusta Yhdysvalloista paikallisten 
pankkien kautta eli jos Yhdysvalloissa 
toimimisen perspektiivi vaarantuu, niin 
ei kukaan voi ottaa sitä riskiä”, Tampe
reen yliopiston Jean Monnet professori 
Pami Aalto sanoo.

”Sitten laitetaan miljardit jäihin ja sil
lä siisti.”

Aalto muistuttaa, että Yhdysvaltain 
Iranpakotteet lopettivat länsiyhtiöiden 
kaiken bisneksen maassa.

”Kukaan ei halunnut tehdä enää mi
tään Iranissa sen jälkeen kun Yhdysval

Idea

Vety saattaa korvata 
maakaasun

Ilmastonmuutos pakottaa Eu-
roopan muuttamaan rajusti 
energiantuotantoaan. Energia-
murroksessa otetaan käyttöön 
monia uusia energiantuotan-
non teknologioita, mutta vedyn 
käytöstä on puhuttu varsin vä-
hän ainakin Suomessa.

Venäjältä Eurooppaan kul-
kevissa maakaasuputkissa 
saattaa tulevaisuudessa ni-
mittäin kulkea vetyä.

”Saksalaiset kollegani pu-
huvat paljon vetytalouteen 
siirtymisestä hyödyntäen ole-
massa olevaa maakaasuput-
kiverkostoa”, Venäjän ympä-
ristöpolitiikan apulaisprofesso-
ri Veli-Pekka Tynkkynen Hel-
singin yliopistosta sanoo.

Tynkkysen mukaan Sak-
sassa Nord Stream 2 -hanket-
ta perustellaan muun muassa 
juuri mahdollisuudella hyödyn-
tää kaasuputkea vedyn kuljet-
tamiseen. 

”Saksalaisilla on kaunis 
ajatus, että vety tuotetaan uu-
siutuvalla energialla, jolloin se 
on lähes täysin puhdasta. Ve-
näläiset ovat myös innostu-
neet vedystä, ja Venäjä sanoo, 
että vedyn määrää voidaan li-
sätä putkistossa.”

”Heidän energiatransi-
tionäkemyksensä mukaan ve-
ty kuitenkin tuotettaisiin maa-
kaasulla Venäjällä.”

tain asettamat pakotteet astuivat voimaan. 
Jos olisi jatkanut Iranissa, niin mitään bis
nestä ei olisi voinut tehdä Amerikassa.”

”Yhdysvalloilla on kyllä keinoja, jot
ka saavat ihan joka ikisen tähän kaasu
putkeen sitoutuneen toimijan varpail
leen. EU ei pysty siihen vastaamaan oi
kein millään.”

Aallon mukaan EU voisi periaatteessa 
asettaa vastapakotteita yhdysvaltalaiselle 
nesteytetylle maakaasulle (lng).

”En pidä sitä kauhean todennäköise
nä. Nord Stream 2 on muutamia euroop
palaisia yrityksiä koskeva hanke, ei Eu
roopan unionin hanke. Päinvastoin put
kihanke jakaa EU:n jäsenmaita ja siihen 
suhtautuminen hajottaa EU:ta sisäisesti.”

Suomen Pankin Venäjäasiantunti
ja, vanhempi neuvonantaja Laura Solan-
ko on samoilla linjoilla kuin professo
ri Aalto.

”Jos Yhdysvallat päättää oikeas

ti asettaa sellaisia rajoittavia toimenpi
teitä, mistä on ollut löysää puhetta, niin 
kyllä se yhteistyö Nord Stream 2:n kans
sa loppuu. Ei isoilla yhtiöillä ole muuta 
vaihtoehtoa”, Solanko sanoo.

”Se tulisi olemaan EU:lle nikottelun 
paikka. Poliittinen arvovaltatappio olisi 
melkoinen. Mutta isoilla firmoilla ei oli
si muuta mahdollisuutta kuin noudattaa 
Yhdysvaltain pakotteita.”

Venäjän ympäristöpolitiikan apulaispro
fessori Veli-Pekka Tynkkynen Helsin
gin yliopistosta muistuttaa, että Yhdys
valtain kovat toimet eivät ole vain pre
sidentti Donald Trumpin hallinnon poli
tiikkaa. Yhdysvallat on vastustanut niin 
Nord Stream 1:n kuin 2:n rakentamista.

”Siinä mielessä Trump on oikeassa, 
että hankkeen myötä Saksan ja sitä kaut
ta koko EU:n riippuvuus venäläisestä 
energiasta kyllä kasvaa. Se on ihan tosi
asia. Riippuvuus kasvaa vielä semmoista 
reittiä, joka lisää entisestään Moskovan 
vipuvartta suhteessa Euroopan unioniin 
eli Saksan kautta”, Tynkkynen sanoo.

”Putkihanke liittyy Saksan teollisuu
den ja talouden intresseihin, jotka vai

kuttavat Saksan sisäpolitiikan kautta Sak
san ulkopoliittiseen linjaan ja EUlinjaan 
koskien esimerkiksi Euroopan yhteistä 
energiapolitiikkaa.”

Tynkkysen mukaan Venäjä jatkaa kaasu
putkihankkeen myötä taitavaa hajota ja 
hallitse politiikkaansa Euroopassa. Ve
näjä on vuosikymmenien ajan tehnyt 
kahdenvälisiä kaasutoimitussopimuk
sia EUmaiden kanssa tarjoten erilaisia 
porkkanoita tilanteesta riippuen. Tämä 
on osaltaan estänyt EUmaita laatimasta 
yhteistä energiapolitiikkaa.

”Jokaisen EUmaan keskittyessä 
omiin taloudellisiin intresseihinsä EU:lle 

Suuri kaasuputki näytti  
juomapillin paksuiselta  
suhteessa Solitaireen,  

joka on käytännössä jätti-
mäinen uiva tehdas.

Solitairen sisällä 
kaasuputken paloja 

hitsattiin yhteen 
usealla tuotanto- 
linjalla yhtä aikaa.
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Tausta

ei ole syntynyt yhteistä energiapolitiik
kaa. Näin ei ole voitu käyttää myöskään 
suuren ostajan voimaa, mikä meillä pape
rilla on.”

Kun EU on yrittänyt voimistaa yh
teistä energiapolitiikkaansa, Tynkkysen 
mukaan Venäjän propaganda on kään
tänyt asian Venäjän vastaiseksi toimin
naksi.

”Uskon, että se on ollut valitettavan 
menestyksekästä politiikkaa Venäjän ta
holta, sillä EU:ssa ollaan oltu varpaillaan 
tämän suhteen. Että ei voida esimerkiksi 
asettaa hiilitulleja Venäjälle.” 

Suomalaisasiantuntijat näkevät Nord 
Stream putkihankkeet myös Venäjän 
geopoliittisena toimena vähentää riippu
vuutta Ukrainan kautta kulkevasta kaasu
putkesta.

”Venäjällä halutaan eroon Ukrainan 
reitin haavoittuvuuksista”, professori 
Aalto sanoo.

Suomen Pankin Solangon mukaan 
Ukraina näkee Nord Stream 2 kiistassa 
pelin paikan.

”Ukraina osaa hinnoitella omat kaut
takulkumaksunsa niin, että saavat mah
dollisimman hyvän hinnan. Se on heille 
sallittua, mutta Venäjän kannalta katsot
tuna ylimääräinen kustannus”, Solanko 
sanoo.

”Puhtaasti taloudellisesta näkökul
masta ymmärrän Venäjän pyrkimyksen 
päästä eroon Ukrainanreitin taloudelli
sista riskeistä.”

Yhdysvallat on vastustanut Nord Stream 
kaasuputkihankkeita, koska se haluaa 
jarruttaa Euroopan ja Venäjän välistä 
energiakauppaa ja riippuvuutta toisis
taan. Nord Stream 2 vastustuksessa on 
mukana myös USA:n sisäpolitiikkaa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
Yhdysvaltain talous on hyötynyt merkit
tävästi liuskekaasun tuotannosta. Se on 
tuonut suuren määrän uusia työpaikko
ja maan talouteen. Samoin se on tuonut 
vaurautta Yhdysvaltain syrjäseuduille.

Yhdysvallat on paitsi saavuttanut 
omavaraisuuden maakaasun suhteen, 

myös uusia vientituloja viemällä ylimää
räistä liuskekaasua nesteytettynä muihin 
maihin – erityisesti Aasiaan, mutta myös 
Eurooppaan. 

Nesteytetyn lng-kaasun maailman
markkinat ovat kokeneet räjähdysmäisen 
kasvun viimeisen kymmenen vuoden ai
kana. Markkinoille on tullut uusia tuot
tajamaita ja kilpailun koventuessa hinnat 
ovat laskeneet. Tämä on saattanut liuske
kaasutuottajat ahdinkoon Yhdysvalloissa.

Koronavirus puolestaan on iskenyt 
erityisesti fossiilisten polttoaineiden hin
toihin heikentäen entisestään USA:n lius
kekaasuyhtiöiden tilannetta.

Suomen Pankin Solanko muistuttaa, 
että USA:n liuskekaasuteollisuuden yri
tysrakenne on hyvin poikkeuksellinen 
energiasektorilla. Toimiala perustuu val
tavaan määrään pieniä ja keskisuuria, yk
sityisesti omistettuja yhtiöitä.

”Tällainen yritysrakenne johtaa sii

”Jokaisen EU- 
maan keskittyessä  
omiin taloudellisiin 
intresseihinsä 
EU:lle ei ole syn- 
tynyt yhteistä  
energiapolitiikkaa.  
Näin ei ole voitu 
käyttää myöskään 
suuren ostajan  
voimaa, mikä  
meillä paperilla 
on.”

hen, että hintojen laskiessa lähteitä sulje
taan ja firmoja menee konkurssiin. Mut
ta kun hinnat nousevat, niin toimialakin 
nousee nopeasti.”

Nyt amerikkalaisyhtiöitä on mennyt 
konkurssiin ja työpaikkoja on menetetty, 
mikä on tuonut uutta virtaa Yhdysval
tain Nord Stream 2 vastustukseen. Näin 
on, vaikka yksi uusi kaasuputki Euroo
passa ei käytännössä vaikuta mitenkään 
kansainvälisiin lngmarkkinoihin. 

Nord Stream 2 pakotteet ovat kuiten
kin kätevä työkalu Yhdysvaltain sisäpolitii
kassa, kun liuskekaasun tuotantoalueiden 
vihaiset äänestäjät vaativat toimenpiteitä.

Tynkkysen mukaan Yhdysvallat tekee 
kuitenkin virheen Nord Stream 2 poli
tiikassaan.

”Keino, jolla jenkit pyrkivät tätä on
gelmaa ratkaisemaan, on tietysti täysin 
väärä. Se suututtaa venäläiset, jotka käyt
tävät tilannetta hyväkseen omassa pro
pagandassaan eli Yhdysvallat on kaiken 
pahan alku ja juuri”, Tynkkynen sanoo.

”Samalla Yhdysvallat suututtaa sak
salaiset puuttumalla Saksan omaan sekä 
myös EU:n talous ja energiapolitiikkaan. 
Tätä voi ymmärtää trumppilaisista sisä
poliittisista intresseistä käsin. Mutta ty
peräähän se on.”

Tynkkynen on varoittanut Yhdysval
tain viranomaisia asiasta. Hän on käynyt 
puhumassa viime vuosina kahteen ottee
seen Yhdysvaltain ulkoministeriössä Eu
roopan ja Venäjän energiakauppaa seu
raaville viranomaisille. 

”Kerroin että Nord Stream 2 hank
keen vastustus on typerintä mitä voi teh
dä. Venäjä saa propagandavälineen ja EU 
kääntyy amerikkalaisvastaiseksi.”

”Mitä jenkkien olisi pitänyt tehdä, 
mutta mikä on Trumpille ylitsepääsemä
tön asia, on että Yhdysvallat olisi tuke
nut Euroopan unionin liittovaltiomuo
toista energiapolitiikkaa, niin että yksit
täinen putkihanke ei vaarantaisi EU:n 
energiaturvallisuutta.”

EU:n yhteinen energiapolitiikka mah
dollistaisi ison ostajan vaikutusvallan 

käyttämisen Venäjän suhteen ilmas
tonmuutoksen hillinnässä. Professori 
Tynkkysen mukaan ongelmana on, että 
tällä hetkellä Euroopalla on vain suun
taa antava käsitys siitä, minkälaiset hii
lidioksidipäästöt ja ympäristörasitukset 
Venäjän maakaasun tuotanto aiheuttaa 
ennen kuin maakaasu saapuu Euroop
paan.

”Euroopalla ei ole tällä hetkellä todel
lista vipuvartta pakottaa Venäjää avaa
maan kaikki se data, mikä liittyy ympä
ristöjalanjälkeen. Öljypuolella on ihan 
vastaava tilanne.”

”Nyt Gazprom ilmoittaa, että päästöt 
ovat vuodessa näin ja näin paljon. Euroo
passa bisnesjärki on ollut, että saadaan 
kaasua halvalla, niin ei kysellä enem
pää. Ilmastonmuutos pakottaa kuitenkin 
muuttamaan tätä ajattelua.”

Vaikka EU on eripurainen suhtautumi
sessaan venäläiseen maakaasuun, yksit
täiset maat ovat saaneet rakennettua vi
puvarsia, joilla neuvotella vähintäänkin 
paremmat hinnat Venäjän kanssa. 

Länsi ja PohjoisEuroopan satamiin 
on rakennettu suuri määrä lnglaivater
minaaleja, joiden yhteenlaskettu kapasi
teetti alkaa olla samassa mittaluokassa 
Venäjältä Eurooppaan tulevien kaasuput
kien siirtokapasiteetin kanssa.

Pami Aallon mukaan lngterminaalei
ta rakentaneet EUmaat voivatkin kilpai
luttaa nyt venäläistä putkimaakaasua.

”Maa voi valita, että ei osta putki
kaasua sovittua määrää, vaan ostaa lng
kaasua ja maksaa Venäjälle kahdenväli
sen sopimuksen mukaiset sopimussakot. 
Silti se voi tulla edullisemmaksi.”

Esimerkiksi Baltian maat saivat he
ti neuvoteltua paremmat hinnat Gazpro
min kanssa, kun Baltiaan valmistui oma 
lnglaivaterminaali. Lisäksi Venäjältä os
tettua maakaasua voidaan nykyään myös 
myydä eteenpäin Euroopan sisäisillä 
kaasumarkkinoilla.

”Hubmarkkinat, joissa myydään se
kä ostetaan lngkaasua ja EUrajat ylittä
vää venäläistä maakaasua, kasvavat koko 
ajan”, Aalto muistuttaa.  ¬

Nord Stream 2: ”Ilmoitamme 
jatkosuunnitelmistamme kun on  
sen aika”

Nord Stream 2 -yhtiö ei tarjonnut edustajaansa 
haastateltavaksi, mutta kommentoi sähköpostitse 
Yhdysvaltain pakotteiden aiheuttamaa tilannetta.

”Kaikkiaan 2300 kilometriä yhteensä noin 2460 
kilometristä Nord Stream 2-putkilinjaa oli rakennettu 
20.12.2019 mennessä, jolloin urakoitsijamme Allseas 
oli pakotettu keskeyttämään putkenlasku Yhdysval-
tojen uhkaamien pakotteiden takia. Euroopan komis-
sio on kuvannut näitä pakotteita kansainvälisen oi-
keuden vastaisiksi”, yhtiö kirjoittaa sähköpostivas-
tauksessaan.

Kaasuputkiyhtiö toteaa joutuvansa etsimään uu-
sia vaihtoehtoja asentaakseen jäljellä olevat kuusi 
prosenttia putkilinjasta.

”Nord Stream 2 ja yhtiöt, jotka tukevat hanket-
tamme, ovat vakuuttuneita siitä, että putkilinjan mah-
dollisimman pikainen käyttöönotto on Euroopan ener-
giaturvallisuuden, eurooppalaisten kuluttajien, EU:n 
taloudellisen kilpailukyvyn ja ilmastonsuojelutavoit-
teiden etujen mukaista”, yhtiö toteaa.

”Olemme tietoisia putkenlaskukapasiteettiin ja ai-
katauluun liittyvistä spekulaatioista. Emme ota kan-
taa näihin spekulaatioihin, ilmoitamme jatkosuunnitel-
mistamme kun on sen aika.”

Kuljetusalukset 
toivat jatkuvalla 
syötöllä lisää 
kaasuputken pa-
loja Solitairelle.
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Sähkön reaaliaikaiseen kaupankäyntiin
siirtyminen vaatii muutoksen sekä
rautaista osaamista kulujen ja
riskien minimoimiseksi. 

Riskit kuriin edistyneellä 
energiankäytön  
hallinnalla

Sähkö-
kauppaa 
reaaliajassa
UPM:n energianhal-
lintapalvelussa asi-
antuntijat optimoi-
vat energian ostoa 
ja myyntiä käymäl-
lä aktiivisesti kaup-
paa sähkömarkkinalla, 
jossa vuorokauden jo-
kaiselle tunnille mää-
räytyy oma hintan-
sa. Työssä hyödyn-
netään pilvipohjaisia 
it-työkaluja.

Parin vuoden ku-
luttua sähkökauppaa 
käydään jo 15 mi-
nuutin jaksoissa, kun 
Pohjoismaat siirtyvät 
Keski-Euroopan ta-
voin uuteen käytän-
töön.

”Sähkömarkkinoil-
la mennään entistä 
enemmän reaaliaikai-
seen kaupankäyntiin. 
Tämä vaatii järjestel-
mien ja toimintatapo-
jen muuttamista”, Juk-
ka-Pekka Häkli sanoo.

UPM:lle varttitunnin 
kaupankäyntijaksois-
ta on kertynyt jo koke-
musta Saksassa sijait-
sevista tuotantolaitok-
sista.

”Sähkön hintojen 
vaihtelu on siellä aivan 
eri tasolla, koska uu-
siutuvien energiamuo-
tojen osuus on iso, ei-
kä sieltä löydy tasoit-
tavaa vesivoimaa. 
Kaikki vaihtelut näky-
vät sähkön hinnassa. 
Olemme tuoneet sieltä 
paljon kokemusta pal-
velumalliimme.”
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KULUTUSPIIKKEJÄ VÄLTTÄMÄLLÄ MERKITTÄVIÄ SÄÄSTÖJÄEsimerkki 1

Tiistaina 11.6.2019 pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oli suuria eroja tuntikohtaisissa 
hinnoissa (3,21 – 69,23 €/MWh). Hinnanvaihtelut olivat nähtävissä jo edellisenä 
päivänä julkaistussa sähkönhintojen ennusteessa, joten tehtaat pystyivät 
optimoimaan sähkönkulutustaan, niin että ne vähensivät kulutustaan kalliiden 
kulutuspiikkien aikana. Saman viikon perjantaina keskimääräinen tuntihinta oli 
hieman alhaisempi kuin tiistaina ja hinnanvaihtelut olivat pieniä. Sähkönkulutuksen 
ajoituksella ei ollut merkittävää vaikutusta kustannuksiin. 
Lähde: Nordpool.
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RISKIEN VÄLTTÄMINEN VÄHENTÄMÄLLÄ 
SÄÄTÖSÄHKÖN TARVETTAEsimerkki 2

Tiistaina 4.6.2019 kantaverkkoyhtiö Fingridin operoimalla säätösähkömarkkinalla 
kulutustasesähkön hinta nousi kahden tunnin kulutuspiikin aikana peräti 3000 
euroon megawattitunnilta. Ainoastaan tehtaat, jotka pystyivät noudattamaan 
sähkönkulutuksen ennustettaan, eivätkä tarvinneet ylimääräistä säätösähköä, 
säästyivät merkittäviltä lisäkustannuksilta.
Lähde: Fingrid

Tiistain 4.6.2019 kahden tunnin kulutuspiikki säätösähkömarkkinoilla oli mahdollisuus 
kymmenien tuhansien eurojen lisätuottoihin tehtaille, jotka osallistuivat säätösähkö- 
ja säätökapasiteettimarkkinoille. Ylössäätöhinta nousi peräti 3000 euroon megawat-
titunnilta. Ylössäädössä kyse on siitä, että tehdas vähentää tietyllä tunnilla 
sähkönkulutustaan ja myy ylijäämäsähkön kantaverkkoyhtiö Fingridille.
Lähde: Fingrid
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UUTTA LIIKEVAIHTOA SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINOILTAEsimerkki 3

UPM on Suomen johtava metsä
teollisuusyritys, mutta yhtiö on 
merkittävä toimija myös energia

markkinoilla. UPM Energy on maan toi
seksi suurin sähkön tuottaja. Suurin osa 
markkinoille tuotetusta sähköstä on hiili
dioksidivapaata vesi ja ydinvoimaa, joita 
tuotetaan UPM Energyn omissa vesivoi
malaitoksissa ja osakkuusyhtiöissä.

Vuosien aikana kertynyttä asiantunte
musta energiaalalta voivat nyt hyödyntää 
myös muut teollisuusyritykset UPM:n tar
joaman energianhallintapalvelun avulla. 
Palvelu yhdistää osaamisen ja nykytekno
logian. Tekemisen malli perustuu pitkään 
kokemukseen, jota tuetaan digitalisaatiolla 
ja jossa huomioidaan ympäristötavoitteet. 

UPM Energyn projektinvetäjä Jukka-Pek-
ka Häkli sanoo, että energiamarkkinan 
murros ja yhteiskunnan toimintojen kiihty
vä sähköistyminen lisäävät sähkön hinnan 
vaihteluita ja sen aiheuttamia hintariskejä. 

Riskejä kasvattavat myös säästä riip
puvan tuuli ja aurinkoenergian määrän 
kasvu. Myös ympäristötavoitteet ovat 
muuttaneet tapaa, jolla teollisuudessa 
ajatellaan energiasta. 

”Muutokset luovat kuitenkin myös 
liiketoimintamahdollisuuksia energian 
tuotannon ja kulutuksen piikkejä tasaa
valle toiminnalle”, Häkli muistuttaa. 

Tämä vaatii uudet työkalut ja toimin
tatavan muutoksen. Ulkoistamisen kautta 
energiamurroksen hyödyt ovat saatavis
sa nopeasti ja helposti. 

Tiistaina 11.6.2019 pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oli suuria eroja tuntikoh-
taisissa hinnoissa (3,21 – 69,23 €/MWh). Hinnanvaihtelut olivat nähtävissä 
jo edellisenä päivänä julkaistussa sähkönhintojen ennusteessa, joten tehtaat 
pystyivät optimoimaan sähkönkulutustaan niin, että ne vähensivät kulutus-
taan kalliiden kulutuspiikkien aikana. Saman viikon perjantaina keskimääräinen 
tuntihinta oli hieman alhaisempi kuin tiistaina ja hinnanvaihtelut olivat pieniä. 
Sähkönkulutuksen ajoituksella ei ollut merkittävää vaikutusta kustannuksiin.

LÄHDE: NORDPOOL

UPM:n Industrial Energy Excellence 
palvelun avulla teollisuusyritys voi hal
lita sähkönkulutuksensa reaaliaikaises
ti ja optimoida energiankäyttönsä mark
kinatilanteen ja ympäristötavoitteiden
sa mukaan.

Eräs palvelun hyöty on tasevirheen 
pienentyminen. Paljon sähköä kulutta
vien yritysten on huolehdittava koko 
ajan sähkötaseestaan eli suunniteltava 
toimintansa niin, että sähköä kuluu teh
tyjen ennusteiden mukaan.

Jos sähköä kuluu arvioitua enemmän 
tai vähemmän, yritys joutuu maksamaan 
erotuksesta. Tästä syystä pieleen men
neet ennusteet voivat aiheuttaa huomat
tavia kustannuksia.

UPM:n energianhallintapalvelu on 
suunnattu ennen muuta raskaan teolli
suuden yrityksille, joille sähkön hinnalla 
on iso merkitys liiketoiminnan kannatta
vuudelle ja jotka ovat sitoutuneet ympä
ristötavoitteisiin. Tällaisia yhtiöitä löy
tyy esimerkiksi metsä, kemian ja teräs
teollisuudesta.
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Tiistaina 11.6.2019 pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oli suuria eroja tuntikohtaisissa 
hinnoissa (3,21 – 69,23 €/MWh). Hinnanvaihtelut olivat nähtävissä jo edellisenä 
päivänä julkaistussa sähkönhintojen ennusteessa, joten tehtaat pystyivät 
optimoimaan sähkönkulutustaan, niin että ne vähensivät kulutustaan kalliiden 
kulutuspiikkien aikana. Saman viikon perjantaina keskimääräinen tuntihinta oli 
hieman alhaisempi kuin tiistaina ja hinnanvaihtelut olivat pieniä. Sähkönkulutuksen 
ajoituksella ei ollut merkittävää vaikutusta kustannuksiin. 
Lähde: Nordpool.
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Tiistaina 4.6.2019 kantaverkkoyhtiö Fingridin operoimalla säätösähkömarkkinalla 
kulutustasesähkön hinta nousi kahden tunnin kulutuspiikin aikana peräti 3000 
euroon megawattitunnilta. Ainoastaan tehtaat, jotka pystyivät noudattamaan 
sähkönkulutuksen ennustettaan, eivätkä tarvinneet ylimääräistä säätösähköä, 
säästyivät merkittäviltä lisäkustannuksilta.
Lähde: Fingrid

Tiistain 4.6.2019 kahden tunnin kulutuspiikki säätösähkömarkkinoilla oli mahdollisuus 
kymmenien tuhansien eurojen lisätuottoihin tehtaille, jotka osallistuivat säätösähkö- 
ja säätökapasiteettimarkkinoille. Ylössäätöhinta nousi peräti 3000 euroon megawat-
titunnilta. Ylössäädössä kyse on siitä, että tehdas vähentää tietyllä tunnilla 
sähkönkulutustaan ja myy ylijäämäsähkön kantaverkkoyhtiö Fingridille.
Lähde: Fingrid
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Tiistaina 11.6.2019 pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oli suuria eroja tuntikohtaisissa 
hinnoissa (3,21 – 69,23 €/MWh). Hinnanvaihtelut olivat nähtävissä jo edellisenä 
päivänä julkaistussa sähkönhintojen ennusteessa, joten tehtaat pystyivät 
optimoimaan sähkönkulutustaan, niin että ne vähensivät kulutustaan kalliiden 
kulutuspiikkien aikana. Saman viikon perjantaina keskimääräinen tuntihinta oli 
hieman alhaisempi kuin tiistaina ja hinnanvaihtelut olivat pieniä. Sähkönkulutuksen 
ajoituksella ei ollut merkittävää vaikutusta kustannuksiin. 
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Tiistaina 4.6.2019 kantaverkkoyhtiö Fingridin operoimalla säätösähkömarkkinalla 
kulutustasesähkön hinta nousi kahden tunnin kulutuspiikin aikana peräti 3000 
euroon megawattitunnilta. Ainoastaan tehtaat, jotka pystyivät noudattamaan 
sähkönkulutuksen ennustettaan, eivätkä tarvinneet ylimääräistä säätösähköä, 
säästyivät merkittäviltä lisäkustannuksilta.
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Tiistain 4.6.2019 kahden tunnin kulutuspiikki säätösähkömarkkinoilla oli mahdollisuus 
kymmenien tuhansien eurojen lisätuottoihin tehtaille, jotka osallistuivat säätösähkö- 
ja säätökapasiteettimarkkinoille. Ylössäätöhinta nousi peräti 3000 euroon megawat-
titunnilta. Ylössäädössä kyse on siitä, että tehdas vähentää tietyllä tunnilla 
sähkönkulutustaan ja myy ylijäämäsähkön kantaverkkoyhtiö Fingridille.
Lähde: Fingrid
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Tiistain 4.6.2019 kahden tunnin kulutuspiikki säätösähkömarkkinoilla oli mah-
dollisuus kymmenien tuhansien eurojen lisätuottoihin tehtaille, jotka osallistui-
vat säätösähköja säätökapasiteettimarkkinoille. Ylössäätöhinta nousi peräti 
3000 euroon megawattitunnilta. Ylössäädössä kyse on siitä, että tehdas vä-
hentää tietyllä tunnilla sähkönkulutustaan ja myy ylijäämäsähkön kantaverk-
koyhtiö Fingridille.

LÄHDE: FINGRID

Energianhallintapalvelua hyödyntävät 
myös UPM:n omat tuotantolaitokset. Esi
merkiksi paperitehtailla tarvitaan run
saasti sähköä muun muassa mekaanisen 
puumassan ja paperin tuottamiseen.

”Suurin osa käyttämästämme säh
köstä hankitaan markkinoilta päivittäin. 
Käytännössä homma toimii niin, että las
kemme sähkön tulevan tarpeen paperin
tuotannon näkökulmasta”, UPM:n pa
periliiketoiminnan energiajohtaja Petri 
Hyyryläinen sanoo. 

”Sen jälkeen energianhallinnan asian
tuntijat hoitavat sähkön ostamisen puo
lestamme.”

 
Tehokkaan energianhallinnan avulla 
teollisuusyritys voi myös ansaita tuloja 
mukauttamalla kulutustaan sähköverkon 
tarpeiden mukaan.

Niin sanotussa kulutusjoustossa yri
tys vähentää tai lisää hetkellisesti sähkön 
käyttöään, mikä auttaa pitämään kysyn
nän ja tarjonnan tasapainossa valtakun
nan sähköverkossa. Kantaverkkoyhtiö 
Fingrid maksaa tästä yhtiöille korvausta.

”Paperin valmistus on tiukkaa kustan
nuspeliä, joten kaikki säästöt ovat kotiin

päin. Tehokkaan energianhallinnan avul
la on mahdollista pienentää sähkölas
kua”, Hyyryläinen sanoo.

Hyyryläinen huomauttaa, että kulutus
joustoon osallistuminen on vastuullis
ta toimintaa. Yritys tasapainottaa sähkö
markkinoita ja auttaa vähentämään pääs
töjä, kun tarve fossiilisia polttoaineita 
käyttäville varavoimaloille vähenee kulu
tushuippujen aikana.

JukkaPekka Häkli sanoo, että asiakas 
saavuttaa muitakin hyötyjä energiankäy
tön tarkalla hallinnalla. Tuotannosta voi
daan löytää asioita, joilla energiankäyt
töä pystytään tehostamaan ja säästämään 
kustannuksia sekä toimimaan ympäris
töystävällisemmin.

Energiankulutuksen tarkka seuran
ta auttaa myös yrityksen vastuullisuus
raportointia. Yhä useammat rahoittajat 
ja sijoittajat ovat kiinnostuneita, kuinka 
paljon ja millä tavalla tuotettua energiaa 
tehtaissa käytetään. ¬

Lue lisää: www.upm.fi

Tiistaina 4.6.2019 kantaverkkoyhtiö Fingridin operoimalla säätösähkömarkki-
nalla kulutustasesähkön hinta nousi kahden tunnin kulutuspiikin aikana peräti 
3000 euroon megawattitunnilta. Ainoastaan tehtaat, jotka pystyivät noudatta-
maan sähkönkulutuksen ennustettaan, eivätkä tarvinneet ylimääräistä säätö-
sähköä, säästyivät merkittäviltä lisäkustannuksilta.

LÄHDE: FINGRID

Korkeatasoinen kaupallinen media  
yritysten väliseen viestintään. 
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Suomen suurimmalle päättäjäkohderyhmälle.
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EU:n tavoitteena on hiilineutraa
lius vuoteen 2050 mennessä. Tä
mä edellyttää uusiutuvan energian 

käytön merkittävää lisäämistä, mutta sillä 
yksin ei tyydytetä energiatarpeita.

”Jos aiomme pitää kiinni ilmastota
voitteesta, tarvitsemme myös tulevaisuu
dessa hiilidioksidipäästötöntä ydinvoi
maa”, Fortumin johtaja Esa Hyvärinen 
huomauttaa.

EU:n alueella toimii tällä hetkellä 126 
ydinreaktoria 14 maassa. Rakenteilla on 
neljä uutta laitosta.

”EU:ssa tuotetusta sähköstä 26 pro
senttia tulee ydinvoimaloista. Päästöt
tömästä sähköntuotannosta ydinvoiman 
osuus on noin puolet”, Fortumin ydintur
vallisuuden arvioinnista vastaava johtaja 
Peter Tuominen sanoo.

Ydinvoimaloista saadaan sähköä paljon 
ja tasaisesti ympäri vuorokauden. Tuu
li ja aurinkovoimaloiden tuotantomäärät 
vaihtelevat sään mukaan.

”Ydinvoimaa ja uusiutuvia energia
muotoja pidetään usein toistensa vaihto
ehtoina. Vastakkainasettelu on kuitenkin 
turhaa, sillä molempia tarvitaan päästöta
voitteisiin pääsemiseksi”, Tuominen huo
mauttaa.

Hänen mukaansa ydinvoima on talou
dellisesti kilpailukykyinen energiantuo
tantomuoto.

”Tässä on kuitenkin tehtävä koko ajan 
töitä kehittämällä standardoituja laitteita 
ja lupaprosesseja yhteistyössä teollisuu
den, viranomaisten ja hallitusten kanssa.”

Valtaosa Euroopan ydinvoimaloista on 
yli 30 vuotta vanhoja. Monien laitosten 
elinaikaa on jatkettava tulevan vuosikym
menen aikana.

”Alan keskeinen haaste on, miten lai
tokset pidetään kustannustehokkaasti se
kä luotettavasti käynnissä, parantaen tur
vallisuutta ja pidentäen niiden käyttöi
kää”, Hyvärinen sanoo.

Uudet ydinvoimalat ovat pitkiä ja kal
liita rakennushankkeita. Kansainvälisen 
energiajärjestön IEA:n mukaan ydinlai
tosten käyttöiän pidentäminen on kus
tannustehokkain tapa tuottaa tulevina 
vuosina sähköä päästöttömästi.

Fortum selvittää parhaillaan Loviisas
sa vuosina 1977 ja 1980 käyttöön otettujen 
kahden ydinreaktorin tulevaisuutta. Niiden 
käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030.

”Olemme käynnistäneet ympäristö
vaikutusten arviointimenettelyn, jos
sa selvitetään voimalaitoksen mahdolli
sen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti 
käytöstä poiston ympäristövaikutuksia”, 
Hyvärinen sanoo.

Fortum on investoinut Loviisan voi
malaitokseen viimeksi kuluneen viiden 
vuoden aikana lähes 500 miljoonaa euroa.

”Tekniikkaa modernisoidaan jatkuvas
ti, mikä parantaa turvallisuutta ja käytettä
vyyttä entisestään”, Tuominen sanoo.

Käytetyn ydinpolttoaineen käsittelys
tä huolehtiminen on oleellinen osa vas

EU ja ilmasto 
tarvitsevat ydinvoimaa 

Pienet ydinreaktorit 
tekevät tuloaan

Eri puolilla maailmaa selvi-
tetään parhaillaan mahdolli-
suutta rakentaa pienydinre-
aktoreita tuottamaan sähköä 
ja lämpöä. Suomessa VTT ja 
Lappeenrannan LUT-yliopis-
to kehittävät pienydinvoima-
laa, joka voisi kattaa kokonai-
sen kaupungin kaukolämmön 
tarpeen.

”Suomessa pienydinreak- 
torit sopisivat erityisen hy-
vin kaukolämmön tuotantoon, 
koska lämmitykseen on vai-
keampaa löytää päästöttömiä 
tuotantomuotoja”, Fortumin 
Esa Hyvärinen sanoo. 

”Niiden avulla olisi myös 
mahdollista tuottaa päästö-
töntä vetyä teollisuuden pro-
sesseihin, joita on vaikeaa 
muuten tehdä päästöttö- 
miksi.” 

Fortumin arvion mukaan 
teknologian ja lainsäädännön 
puolesta ensimmäiset pienre-
aktorit olisi mahdollista saada 
tuotantokäyttöön Suomessa 
noin 10–15 vuoden päästä.

”Ollakseen kilpailukykyi-
siä, laitosten on oltava pitkäl-
ti standardisoituja ja sarjaval-
misteisia.”

Idea

Euroopan päästöttömästä sähköstä puolet tulee tällä hetkellä 
ydinvoimasta. Sitä tarvitaan myös jatkossa ilmastopäästöjen 
vähentämiseen.

tuullista toimintaa. Tätä varten Eurajoen 
Olkiluotoon valmistuu loppusijoituspaik
ka syvälle peruskallioon.

Suhtautuminen ydinvoimaan on EU:s
sa osin ristiriitaista. Euroopan komission 
kestävän rahoituksen paketissa ydinvoi
maa ei määritellä ympäristön kannalta 
kestäväksi sijoituskohteeksi.

”Linjaus ei vaikuta vain uusien ydin
voimaloiden rakentamiseen, vaan myös 
olemassa oleviin. Nykyiset voimalat hank
kivat markkinoilta rahoitusta jälleenra
hoittaakseen erääntyviä lainoja tai inves
toidakseen turvallisuuteen ja käytettävyy
teen. Myös elinajan jatkaminen edellyttää 
investointeja”, Hyvärinen sanoo.

Komission kriteerit ohjaavat yksityis
ten sijoittajien päätöksiä. Ne vaikutta
vat myös julkisen rahan käyttöön ja muun 
muassa EU:n suureen elvytyspakettiin, 
josta rahoitetaan kestävän kehityksen 
hankkeita koronakriisistä toipumiseksi. ¬

Lue lisää: www.fortum.fi

”Ydinvoimaa ja 
uusiutuvia ener-
giamuotoja pide-
tään usein toisten-
sa vaihtoehtoina. 
Vastakkainasette-
lu on kuitenkin tur-
haa, sillä molempia 
tarvitaan päästö-
tavoitteisiin pää-
semiseksi.”
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Idea

K un päivystävä asentaja saapuu 
Helsingin sähköverkon vikapaikal
le, monttu on tavallisesti jo auki.

”Helsingin katutila on ahdas, ja suu
rin syy sähköverkon vioille on se, että jo
ku on osunut kaapeliin kaivinkoneella”, 
Helen Sähköverkon verkkojohtaja Jyrki 
Nieminen sanoo. 

”Myös sähköverkon laitteisiin tulee 
silloin tällöin vikoja, mutta pystymme 
pitkälti välttämään niitä pitkäjänteisel
lä uusimisohjelmalla sekä ennakoivalla 
kunnossapidolla.” 

Nieminen ei usko, että kaivuuvaurioista 
päästään koskaan eroon, mutta niiden ai
heuttamat häiriöt voidaan minimoida. Tä
hän Helen Sähköverkko on tähdännyt jo 
vuosikymmeniä muun muassa automaatio
ta lisäämällä ja toimintatapoja uudistamalla. 

Esimerkiksi keskijänniteverkossa 
sähkönjakelua voidaan jatkaa toista reit
tiä, jos yksi reitti vioittuu tai jos jänni
te katkaistaan uudistus tai laajennustöi
den vuoksi.

Näillä eväin Helen Sähköverkko teki 
viime vuonna Euroopan ennätyksen säh
kön toimitusvarmuudessa. Sähkönjakelu 
keskeytyi Helsingissä keskimäärin vain 
1,5 minuutiksi asiakasta kohden.

Helen Sähköverkossa on totuttu ohjaa
maan lukuisten yritysten yhteistyötä niin 
verkon suunnittelussa, rakentamisessa 
kuin ylläpidossakin. Tämän vuoden loka

Euroopan varmin sähköverkko
Helsingin sähköverkko on jo Euroopan luotettavin. Nyt siitä vastaava Helen  
Sähköverkko tähtää yhä huomaamattomammaksi ja tehokkaammaksi tiiviissä 
yhteistyössä Eltelin kanssa.

Sujuvuutta kenttätöihin digitaalisin työkaluin 
Digitaaliset työkalut tukevat Eltelin asentajia suuren ja ruuhkaisen kau-
pungin kenttätyössä. Ajoneuvojen reitit suunnitellaan automaattisesti ym-
päristöä ja aikaa säästäen, ja myös arvokkaat mittalaitteet voidaan pai-
kantaa ja saattaa suorinta tietä käyttäjilleen.

Vankka digituki ulottuu myös projektien hallintaan.
”Voimme seurata reaaliaikaisesti viankorjauksen ja rakennusprojektien 

tilannetta järjestelmällä, johon asentaja tai vaikkapa kaivinkoneenkuljettaja 
raportoi tabletillaan työn edistymisestä”, Eltelin digitaalista kehitystä joh-
tava Erno Lehto sanoo.

Seuraavaksi käyttöön tulee Eltelin jo testaama kaapelikelojen paikan-
nusjärjestelmä, jonka ovat kehittäneet kaapelivalmistaja Reka ja paikan-
nusjärjestelmätoimittaja Kiho.

”Kun olemme mukana hankkeissa, pääsemme heti testaamaan niitä ja 
myös vaikuttamaan lopputulokseen. Kehitystyö on jatkuvaa, ja haluamme 
myös kokeilla uusia asioita ennakkoluulottomasti, vaikka kaikki niistä eivät 
tuotantoon päätyisikään”, Lehto sanoo.

kuussa pien ja keskijänniteverkon han
kesuunnittelu ja kaikki kenttätyöt siirty
vät kuitenkin kokonaisuudessaan Eltel 
Networksille.

Niemisen mukaan tavoitteena on säi
lyttää erinomainen toimitusvarmuus ja 
parantaa asiakaskokemusta muun muas
sa kaduilla. 

”Meillä on yli 500 kaivuutyömaa
ta vuodessa, ja haluamme, että niistä on 
mahdollisimman vähän haittaa kaupunki
laisille. Tämä onnistuu parhaiten, kun vas
tuu toteutuksesta on yhdellä yrityksellä.”

”Silloin esimerkiksi rakennushank
keen suunnittelijan on helppo miettiä, 
miten rakentaminen ja ylläpito hoidetaan 
sujuvasti ja turvallisesti.”

Sujuvuuden varmistamiseksi Eltel 
edustaa Helen Sähköverkkoa myös kau
pungin yhteisrakentamishankkeissa.

Kun vahti vaihtuu lokakuussa, Helen 
Sähköverkko hallinnoi verkkoa edel
leen käyttökeskuksestaan, mutta vikati
lanteissa viesti lähtee sieltä Eltelin pal
velukeskukseen, joka päivystää ympäri 
vuorokauden ja lähettää asentajat korja
ustöihin. Palvelukeskukseen ottavat yh
teyttä myös häiriöistä ilmoittavat asiak
kaat. 

”Meillä on noin 70–80 hengen tiimi, 
jonka suunnittelijat, maanrakentajat ja 
asentajat erikoistuvat Helsingin sähkö
verkon ylläpitoon”, Eltelin asiakkuusjoh
taja Hannu Rovio sanoo.

”Lisäksi kehitämme toimintatapo
jamme ja työkalujamme jatkuvasti koko 
yrityksen voimin. Näin meillä on hieno 
mahdollisuus parantaa Helsingissä niin 
palvelun laatua kuin tehokkuuttakin.”

Sen lisäksi, että Helen Sähköverkko 
ja Eltel sopivat poikkeuksellisen tiiviistä 
kumppanuudesta, yhtiöt sitoutuivat sii
hen myös poikkeuksellisen pitkäksi ajak

si, peräti viideksi vuodeksi. Samalla neu
voteltiin mahdollisuus jatkaa sopimusta 
myös viiden vuoden jälkeen.

”Näin voimme kehittää toimintamal
leja pitkäjänteisesti ja ottaa muun muas
sa digitalisaation tarjoamia hyötyjä entistä 
paremmin käyttöön”, Nieminen toteaa. ¬

Lue lisää: www.eltelnetworks.com

Helen Sähköverkko Helsingissä:
• Toimitusvarmuus 99,9997 %
•  400 000 asiakasta
•  6 400 km sähköverkkoa
•  Keskijänniteverkosta kaapeloitu 99,8 %
•  Helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkö- 
 katkon keskimäärin joka kymmenes vuosi
•  Lue lisää: www.helensahkoverkko.fi
 

KUVA KIHO
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”Luolat täytetään 
elokuussa aurin-
gon lämmittämäl-
lä merivedellä, josta 
lämpöpumput saa-
vat energiansa ja 
pääsevät lämmittä-
mään asuntoja tal-
visin.”

Euren ja Ryynänen kertovat, kuinka 
uusiutuvan energian haaste on kausiva
rastointi. Meidän leveysasteillamme talvi 
on pitkä ja energian tarve on silloin suu
rin, mutta esimerkiksi uusiutuvaa aurin
koenergiaa on ollut niukalti saatavilla.

Idea uusiutuvan energian tuottamises
ta luolaston merivedellä on suorastaan 
nerokas. Luolat täytetään elokuussa au
ringon lämmittämällä merivedellä, josta 
lämpöpumput saavat energiansa ja pääse
vät lämmittämään asuntoja talvisin.

Luolastosta on hyötyä ympäri vuo
den, koska lämmityskaudella merivet
tä lämmönlähteenään käyttäviä lämpö
pumppuja  käytetään myös asuntojen vii
lennyksessä kesäisin.

Miksei luolastoja ole otettu vastaa
vaan hyötykäyttöön aiemmin?

Eurenin kollega, liiketoiminnan ke
hityspäällikkö Jouni Kivirinne Heleniltä 
pohtii, että ihmiskunta on ollut pakotettu 
miettimään täysin uudentyyppisiä ener
giaratkaisuja vasta jonkin aikaa.

Kruunuvuoressa erityisen hienoa on, 
että vanhaa infrastruktuuria voidaan hyö
dyntää uusiutuvan energian tuottamises
sa. Vastaavanlaisia luolastoja on Suomes
sa muissakin rannikkokaupungeissa. ¬

Lue lisää:  
www.skanska.fi/kruunuvuorenranta

Asunnot lämmitetään 
luolaston merivedellä
Jännittävään merivesiluolastoon mahtuu vettä kolmen  
eduskuntatalon verran. Nerokkaalla ratkaisulla on tarkoitus  
lämmittää uusia koteja ympäristöystävällisesti.

Hiilijalanjälki 
lähes nolla

Kallioluolastossa olevan me-
riveden lämmön siirtäminen 
lämpöpumppujen energiaksi 
ja edelleen kotien lämmöksi 
on todiste suomalaisten in-
sinöörien huippuosaamises-
ta ja taidoista.

Vaikka Kruunuvuoren uu-
menissa toteutettava idea 
kuulostaa yksinkertaisel-
ta, se on vaatinut runsaas-
ti työtä.

”Ja työ jatkuu edelleen”, 
huomauttaa Skanskan han-
kekehitysjohtaja Satu Ryy-
nänen.

Iso osa paperityöstä on 
jo tehty. Nyt odotetaan, että 
alueen kaava saadaan vahvis-
tettua, lupa-asiat kuntoon se-
kä julkiselta vallalta energiatu-
kea – onhan kyseessä uusiu-
tuvan energian innovaatio. Tä-
män jutun mennessä painoon 
Skanskan ja Helenin keskinäi-
nen sopimus hankkeesta oli 
vielä viimeistelyä vailla.

Innovaation ansiosta 
Kruunuvuoren alueen elin-
kaaren käytönajan lämmityk-
sen ja viilennyksen hiilijalan-
jälki on lähes nolla.

Ainutlaatuinen hanke on 
vaatinut paljon tutkimusta ja 
laskelmia. Luolat on pitänyt 
mallintaa ja tutkia. Lisäksi on 
muun muassa selvitetty, mi-
ten merivesi käyttäytyy, kun 
sitä säilötään pitkään.

Kruunuvuoressa Skanskan 
asunnoissa uusiutuvaa ener-
giaa aiotaan hyödyntää muu-
tenkin. Kesäkaudella otetaan 
talteen rakennusten ylimääräi-
nen lämpö ja  kierrätetään se 
edelleen asukkaiden käyttöön.

Lämmin merivesi on tarkoi-
tus ottaa talteen parin viikon 
aikana heinä–elokuussa. Tek-
nologiaan tarvittavat kompo-
nentit ovat olemassa ja mark-
kinoilta hankittavissa, mutta 
tällaisen kokonaisuuden ra-
kentaminen on uutta kaikille.

Kivirinne kertoo, että He-
lenin ja Skanskan meriluolas-
tohanke on kiinnostanut koti-
maan lisäksi ulkomailla. Hel- 
singin kallioluolien energia- 
varastokäyttö on ollut esil-
lä muun muassa kansainvä-
lisessä kalliorakentamisen 
konferenssissa.

Idea

Merivesiluolaston sijainti ei voi
si olla parempi asuinalueelle. 
Helsingin Laajasaloon raken

nettavaa Kruunuvuorensiltaa pitkin kul
kevat raitiovaunut vievät alueen asuk
kaat 15 minuutissa suoraan kaupungin 
keskustaan.

Näkymät mäen päältä ovat upeat, sillä 
vastakkaisella rannalla heijastuu kaupun
gin siluetti. Nyt ei kuitenkaan tultu ihaile
maan maisemia, vaan matka on maan alle. 
Oppaina merenpinnan alapuolella sijait
sevassa luolastossa ovat Helenin yritys
toiminnan vetäjä Jyrki Euren ja Skanskan 
hankekehitysjohtaja Satu Ryynänen.

Helen ja Skanska ovat yhteistyös
sä muuttamassa merenalaisen luolaston 
uuteen tehtävään. Luolien avulla ryhdy
tään tuottamaan merivedestä uusiutuvaa 
energiaa luolaston yläpuolelle rakentu
viin asuntoihin.  

Reitti luolastoon viettää voimakkaas
ti alaspäin kallioon louhitulta oviaukol
ta. Taskulamput ovat tarpeen, mutta heti 
toisen paksun oven takana väyliä valaise
vat loisteputket. Ilmastointilaitteet alka
vat hurista. 

Olemme viitisentoista metriä meren
pinnan alapuolella, ja kännykästä häviää 
verkkoyhteys. Merivedellä täytettävät 
luolat sijaitsevat vieläkin alempana jalko
jemme alla, 50 metrin syvyydessä. 

Merivedellä täytettävien luolien 
yhteinen tilavuus on 300 miljoonaa 
litraa, mikä vastaa kolmea 
eduskuntataloa.

Jyrki Euren

Satu 
Ryynänen

KUVAT SAMI PISKONEN

KUVA AUSTIN DISTEL , UNSPLASH



11S A N O M A  T E K N I I K K A J U L K A I S U J E N  T U O T T A M A  M A I N O S L I I T E Ideat Energia

KUVA BETHANY LEGG, UNSPLASH

IdeaK aksinumeroiset tuottoprosen
tit ovat tällä hetkellä sijoittajalle 
harvinaista herkkua. Kiinteistön 

omistajalla on kuitenkin mahdollisuus 
päästä tähän parantamalla rakennusten 
energiatehokkuutta.

”Hyvin suunnitelluissa energiare
monteissa päästään tyypillisesti 10–30 
prosentin sijoitetun pääoman vuosi
tuottoon”, konsulttitoimisto Granlundin 
energiasta vastaava toimialajohtaja Ville 
Reinikainen sanoo.

Energiainvestointien tuotto perustuu 
merkittävään säästöön kiinteistön lämmi
tykseen, jäähdytykseen ja sähkön käyt
töön kuluvassa energiassa. Samalla vähe
nevät hiilidioksidipäästöt.

”Kiinteistön omistaja lyö näin kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla.”

Reinikainen painottaa, että tuotto ja 
päästövähennysten saavuttaminen edel
lyttää energiainvestointien hyvää suun
nittelua.

Useita kohteita omistavan kiinteis
tösijoittajan kannattaa hahmottaa aluksi 
kokonaisuus ja aloittaa kohteista, joissa 
on suurin energiansäästöpotentiaali.

”Matalimmalla roikkuvat hedelmät 
kannattaa korjata ensin talteen.”

Onnistunut energiaremontti 
tuo heti ison säästön 
kiinteistön juokseviin kuluihin. 
Myös päästöt vähenevät 
merkittävästi.

Kaksinumeroiset tuotot 
energiaremontilla

Kiinteistösijoittaja 
luottaa Granlundin 
osaamiseen

Pohjoismainen kiinteistösi-
joittaja Brunswick Real Estate 
hallinnoi Suomessa Kielo-yh-
tiötä, joka omistaa liikekiin-
teistöjä eri puolilla maata. Kiin-
teistöjen energiatehokkuu-
den parantaminen on yhtiön 
keskeinen tavoite, ja energia-
remonteissa se hyödyntää 
Granlundin asiantuntemusta.

”On harvinaista löytää 
kumppani, jolla on kattava ko-
konaiskäsitys kiinteistön ener-
giankulutuksesta ja energiate-
hokkuuden parantamisesta”, 
Brunswick Real Estaten tek-
niikka- ja kestävyysvastaava 
Markus Mittler sanoo.

”Haluamme olla edelläkävi-
jä ja suosimme uusinta saata-
villa olevaa teknologiaa. Silloin 
myös kumppanin osaamisen 
on oltava huippuluokkaa”. 

Mittlerin mukaan onnistu-
neimpia   – mutta samalla myös 
teknisesti vaativimpia – ovat 
energiankierrätykseen liittyvät 
hankkeet, joissa eri puolilla kiin-
teistöä syntyvä hukkalämpö 
kerätään talteen ja hyödynne-
tään lämmitykseen.

Tällaiset energiaremontit to-
teutettiin hiljattain neljässä Jy-
väskylässä sijaitsevassa toi-
mistokiinteistössä. Mittler on 
tyytyväinen lopputulokseen.

”Energiansäästöksi ennus-
tetaan 3,5 gigawattia vuodes-
sa, mikä on noin 30 prosenttia 
kiinteistöjen yhteenlasketusta 
energiankulutuksesta.”

”Energiatehokkuuden parantaminen 
ei ole ainoa kriteeri, vaan remontin on 
myös tuettava omistajan kiinteistöstra
tegiaa ja vastattava tuottoodotuksiin.”

Granlund on Suomessa taloteknisen 
suunnittelun markkinajohtaja. Energia 
asioissa konsultointi keskittyy toimisto, 
liike ja teollisuuskiinteistöihin, mutta 
enenevässä määrin myös taloyhtiöt kysy
vät neuvoja energiaasioissa.

Energiaremonttien tyypillisiä kohtei
ta ovat talotekniikan uudistaminen ja au
tomatiikan lisääminen. Monessa kiinteis
töissä myös tehostetaan hukkalämmön 
talteenottoa ja siirrytään tuottamaan 
energiaa paikallisesti esimerkiksi aurin
kopaneelien ja maalämmön avulla.

Reinikaisen mukaan ammattimaises
ti toimivat kiinteistösijoittajat ymmärtä
vät energiaremonttien suuren potentiaa
lin. Haasteena kuitenkin on, miten hank
keet toteutetaan mahdollisimman vaivat
tomasti.

”Siksi kehitämme energiainvestointei
hin konsepteja, jotka voidaan viedä läpi 
tehokkaasti, nopeasti ja mahdollisimman 
pienillä häiriöillä kiinteistön käyttäjille.”

Hyvä esimerkki konseptoidusta ener
giainvestoinnista on Granlundin ja 
Kryhmän kehittämä energiankierrätys
järjestelmä, jonka ansiosta kauppaliikkei
den lämpöenergian ostotarve vähenee jo
pa 95 prosenttia.

Kantavana ajatuksena on ottaa tal
teen kylmäjärjestelmien tuottama hukka
lämpö ja hyödyntää se lämpöpumppujen 
avulla kiinteistön lämmitykseen.

Ville Reinikaisen mielestä parasta kon
septissa on, että se voidaan monistaa kus
tannustehokkaasti satoihin kauppoihin. 

”Vastaavanlaisia ratkaisuja on mah
dollista toteuttaa myös esimerkiksi toi
mistokiinteistöissä, jolloin samoista pali
koista rakennetaan kuhunkin kiinteistö
tyyppiin soveltuva ratkaisukokonaisuus.”

Konseptoiduissa ratkaisuissa laitteet 
tulevat tehtaalta valmiiksi esiasennettui
na ja testattuina. Näin uusi järjestelmä 
saadaan nopeasti käyttöön.

”Säädöt tulevat kohdilleen parissa 
päivässä, kun niissä voi mennä muutoin 
jopa useita kuukausia. Näin investointi 
alkaa tuoda heti tuottoa kiinteistönomis
tajalle.” ¬

Lue lisää: www.granlund.fi

”Hyvin suunnitel-
luissa energia- 
remonteissa  
päästään tyypil-
lisesti 10–30 pro-
sentin sijoitetun 
pääoman vuosi-
tuottoon.”

Energiaremonttien haasteena on niiden 
vaivaton toteutus. Kiinteistön käyttäjien 
kokemat häiriöt tulee minimoida.

KUVA AUSTIN DISTEL , UNSPLASH
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SELLUTEHTAAT:
Uusiutuvaa puuta

kasvavista
metsävaroista.

TUOTTEET:
Biomuovien ja komposiittien

raaka-aineet. Erikois- ja paino-
paperit. Nanosellut lääke-

tieteeseen. Liimat ja maalit mm. 
rakentamiseen. 

Vihreät kemikaalit ja poltto-
aineet. Kartongit - Hygienia-

tuotteet - tekstiilit. 
Kuidut, ligniini, mäntyöljy, 

tärpätti yms.

Sellun tuotanto
työllistää tehtailla

ja puunhankinnassa
ympäri Suomea sekä

tuo vientituloja.

TYÖTÄ JA TULOJA:

Sähköä ja lämpöä teollisuuden
omaan käyttöön. Kaukolämpöä

kunnille. Sähköä sähkö-
verkkoon.

ENERGIA: 
UUSIUTUVA SÄHKÖ 

JA LÄMPÖ

Tuotantomääriin suhteutettuna Suomen metsäteollisuu-
den hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet peräti 64 pro-
senttia vuoteen 1990 verrattuna.

Absoluuttisia päästöjä toimiala on leikannut 49 pro-
senttia, kun samaan aikaan muun Suomen päästöt ovat 
vähentyneet vain 20 prosenttia.

Päästöjen vähenemisessä investoinneilla uusiutuvaan 
energiaan on iso merkitys. Toimialan energiantuotannosta 
jo 86 prosenttia tulee uusiutuvista polttoaineista, mikä on 

kansainvälisesti vertailtuna erittäin korkea osuus.
Metsäteollisuuden ilmastovaikutuksiin on laskettava 

myös se, että puupohjaisista raaka-aineista valmistetut 
tuotteet auttavat asiakkaita vähentämään omia päästö-
jään. 

On arvioitu, että alan vientituotteet luovat maailman-
laajuisen ilmastohyödyn, joka vastaa noin 16 miljoonan 
tonnin hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Tämä vastaa yli 
kolmasosaa kaikista Suomen nykyisistä päästöistä.

Isoja päästövähennyksiä tehnyt metsäteollisuus teki realistisen 
arvion tulevaisuudesta. Tehtaiden päästöt voidaan nollata. 

Nollapäästöihin ilman 
taikatemppuja

Metsäteollisuuden il-
mastotiekartan tukijal
koihin kuuluu myös Suo
men hiilidioksidia va
rastoivien metsävarojen 
vahvistaminen. Luon
nonvarakeskus LUKEn 
Metsäteollisuus ry:lle äs
kettäin tekemän skenaa
rion mukaan tehokkaal
la metsänhoidolla metsien 

hiilivarastoa voidaan nykyi
seen tapaan kasvattaa, vaik

ka puunjalostus lisääntyisi 
selvästi nykyisestä.

Fagerblom toivoo, että il
mastokeskustelussa otetaan huo

mioon kokonaisuus. Tuotannon 
päästöjen vähentämisen ja metsien 

hiilivaraston kasvattamisen lisäksi glo
baalien ilmastohyötyjen saavuttaminen 

edellyttää ilmastoystävällisten tuotteiden 
valmistamista maailmanmarkkinoille. 

Metsäteollisuuden tuotteilla on iso 
merkitys, kun fossiilista muovia tai be
tonia korvataan sahatavaralla sekä muilla 
puupohjaisilla vaihto ehdoilla esimerkiksi 
rakentamisessa sekä elintarvikkeiden ja 
verkkokaupan pakkauksissa. ¬

Lue lisää: www.metsateollisuus.fi

Tausta

”Tehtaissa on käy-
ty järjestelmälli-
sesti läpi kohtei-
ta, joissa energiaa 
voidaan säästää. 
Tuotantoproses-

seja on optimoi-
tu niin, etteivät 

laitteet pyöri 
turhaan.”

Ylivoimainen ykkönen uusiutuvassa energiassa

Paljon energiaa käyttävät teolli
suuden toimialat ovat esitelleet 
suunnitelmansa, joilla ne auttavat 

omalta osaltaan Suomea hiilineutraaliksi 
vuoteen 2035 mennessä. 

Metsäteollisuus julkaisi ilmastotie
karttansa kesäkuussa. Sen mukaan alan 
on mahdollista päästä lähes nollapääs
töihin seuraavan viidentoista vuoden ku
luessa.

”Metsäteollisuuden nykyiset noin 
kolmen miljoonan tonnin vuotui
set hiilidioksidipäästöt voidaan 
painaa kymmenesosaan tuossa 
ajassa”, Metsäteollisuus ry:n 
energia ja ilmastopäällikkö 
Ahti Fagerblom sanoo.

Metsäteollisuus on ol
lut Suomessa jo pitkään 
edelläkävijä päästö
jen leikkaamisessa ja 
energiatehokkuuden 
parantamisessa. 

Alan yhtiöt ovat 
esimerkiksi tehneet 
suuria investointeja 
fossiilisten polttoai
neiden korvaamisek
si uusiutuvilla ener
gialähteillä.

Myös energian
käyttöä on tehostettu 
merkittävästi paranta
malla tuotantoproses
seja ja uudistamalla lait
teistoja.

Esimerkiksi massa ja 
kartonkitehtaissa tarvitaan 
runsaasti sähköä ja lämpöä 
massan valmistukseen, veden 
ja ilman pumppaamiseen sekä 
tuotteiden kuivaamiseen.

”Tehtaissa on käyty järjestel
mällisesti läpi kohteita, joissa energi
aa voidaan säästää. Tuotantoprosesseja 
on optimoitu niin, etteivät laitteet pyöri 
turhaan. Myös syntyvä hukkalämpö kerä
tään talteen”, Fagerblom mainitsee.

Mittavista päästövähennyksistä huoli
matta aina riittää parannettavaa. Fager
blom korostaa, että ilmastotiekartta pe
rustuu realistiselle arviolle tulevasta.

”Kyse ei ole hattarapohjaisesta haa
veilusta tai taikatempuista, sillä keinot 
päästöjen nollaamiseen ovat olemassa.”

”Esimerkiksi maakaasua ja turvetta 
korvaava teknologia on jo nyt saatavilla. 
Sama pätee energiatehokkuutta paranta
vaan tekniikkaan.”

Fagerblomin mukaan ilmastotavoit
teiden saavuttaminen kuitenkin edellyt
tää, että yrityksillä on kykyä ja halua in
vestoida päästöjä vähentävään tekniik
kaan. Se puolestaan vaatii kilpailukykyis
tä ja ennakoitavaa toimintaympäristöä.

”Metsäteollisuudelle oleellinen asia on 
energian hinnan pitäminen kohtuullisena.” 

Fagerbomin mielestä oleellista on 
myös estää hiilivuoto eli tuotannon siir
tyminen maihin, joissa on EU:ta alhai
semmat päästötavoitteet.
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IdeaTuulivoima on edullisin tapa lisä
tä sähköntuotantoa Suomessa, ja se 
kattoi viime vuonna seitsemän pro

senttia maan sähkönkulutuksesta. Tuuli
voiman reipasta kasvua on kirittänyt tek
nologian kehitys.

”Vielä viisi vuotta sitten lapojen kär
jet ulottuivat alle 200 metrin korkeu
delle Suomen suurimmissa voimaloissa. 
Nyt rakennetaan jo 250metrisiä”, YIT:n 
Teollisuus, energia ja vesihuolto yksi
kön johtaja Mika Virtanen sanoo.

Korkeus lisää voimalan tuotantoa, kos
ka korkeammalla tuulee enemmän ja pit
kät lavat pyyhkäisevät laajaa alaa, pisim
mät jopa paria hehtaaria. Samaan aikaan 
uusien turbiinien nimellisteho on nous
sut muutamassa vuodessa kolmesta me
gawatista kuuteen. 

Tuulivoimaloiden lukumäärä on las
kenut osassa uusia puistoja, eikä Virta
nen odota kasvua.

”Jos voimaloita asennetaan kovin ti
heästi, ne aiheuttavat häiriöitä toisilleen. 
Toisaalta, alueita ei voida enää suurentaa 
asutuksen, luontoarvojen ja muiden ra
joitteiden vuoksi.”

Se, paljonko yksittäinen voimala vie
lä kasvaa, jää valmistajien ratkaistavaksi. 
Virtanen toivoo voimaloille joka tapauk
sessa kasvuvaraa kaavoitukseen, jotta 
kaavamuutosta ei tarvitse hakea 50 met
rin kasvupyrähdyksen takia.   

Suomessa rakennetaan yhä korkeammalle kohoavia tuulipuistoja. Luvassa on lisää  
edullisesti tuotettua ja ympäristölle ystävällistä sähköenergiaa.

• Suomen korkeimmat tuulivoi-
malat kohoavat 250 metriin

• Tuulivoimala käynnistyy, kun 
tuuli puhaltaa 3–4 m/s 

• Tuulivoimalat tuottavat Suo-
messa sähköä yli 90 % ajasta

Datakeskus tuuli-
puiston kupeeseen

Vihreissä visioissa tuulipuis-
to tuottaa sähköä vieressä 
sijaitsevan datakeskuksen 
käyttöön, ja keskuksen huk-
kalämpö siirtyy suoraan vie-
reiseen kasvihuoneeseen. 
Päästöt jäävät nollaan tai jo-
pa negatiivisiksi. 

YIT:llä tällainen konsep-
ti odottaa jo toteutusta. Da-
takeskusta tarvitseva yritys 
saa kokonaisuuden suunni-
teltuna, luvitettuna ja raken-
nettuna, ja tarvittaessa YIT 
ehdottaa myös kumppaneita.

”Suurin hidaste tuulivoiman raken
tamiselle on usein se, että luvituksesta 
voi valittaa ilman perusteita ja valitusten 
käsittelyissä kestää vuosia, vaikka lähes 
kaikki valitukset lopulta oikeusasteissa 
kaatuvatkin.”

Uuden tuulipuiston taustaselvitykset, 
suunnitelmat ja luvitukset vievät taval
lisesti vuosia ja syövät miljoonia euro
ja, ja vain osa hankkeista lopulta toteu
tuu.

”YIT:lle on luontevaa tehdä hankeke
hitystä ja kantaa siihen liittyvä riski. Ra
kennamme myös tuulipuistojen infraa ja 
meillä on pitkä kokemus monenlaisten 
hankkeiden kehittämisestä”, YIT:n divisi
oonajohtaja Anne Piiparinen sanoo.

”Tämän kokemuksen pohjalta pys
tymme jo kehitysvaiheessa vaikuttamaan 
tuulipuiston kannattavuuteen.”

YIT myi ensimmäisen omakehitteisen 
tuulivoimahankkeensa marraskuussa 
Suomen Hyötytuulelle. YIT:n hankera
hoitukseen perehtynyt johtaja Antti Sep-
pälä näkee, että valmiiksi kehitetty han
ke kiinnostaa niin sijoittajia kuin ener
giaalankin toimijoita. Ja rahaakin tuntuu 
riittävän.

”Globaali korkoympäristö tukee täl
laisia vähäriskisiä sijoituksia, ja pääomia 
hakeutuu myös yhä enemmän kestävän 
kehityksen äärelle.”

Koska sähkön hinta vaikuttaa merkittä
västi investoinnin kannattavuuteen, osa 
tuulivoimasijoittajista haluaa varmistaa 
tuottoaan PPAsopimuksilla, siis sopi
malla sähkön myynnistä suuren kulutta
jan, kuten datakeskuksen, kanssa. Osa jää 
odottamaan sähkön hinnannousua ilman 
sopimuksia.

”Jos päästöoikeuksien hinta nousee, 
sähkönkin hinta nousee ja päästöttömän 
tuulienergian kannattavuus paranee enti
sestään”, Seppälä toteaa. 

Kannattavuusyhtälön toinen jätti on 
turbiinin hinta. 

”On erittäin tärkeää, että turbiinitoi
mittajien kesken säilyy riittävä kilpailu ja 
halu kehittää tuotetta”, Piiparinen sanoo. 

Jotta Suomen ympäristötavoitteet voi
sivat toteutua vuonna 2030, tuulivoiman 
määrän pitäisi moninkertaistua. Meri
tuulessa se olisi periaatteessa helpompaa 
kuin maalla.

Esimerkiksi Pohjanmeren uusista voi
maloista odotetaan lähes kymmenen me
gawatin tehoja, vaikka lapojen kärjet jää
vät alle 190 metrin korkeuteen. Pohjan
lahdella sen sijaan tuulee varsin hillitysti, 
ja liikkuva jää haastaa niin voimalan ra
kenteen kuin rakentamisenkin. 

”Meri alkaa kiinnostamaan Suomessa 
toden teolla vasta sitten, kun sopivat maa
alueet käyvät vähiin”, Piiparinen arvioi. ¬

Lue lisää: www.yit.fi

Tuulivoimalat kasvavat 
jättimäisiin mittoihin

KUVA VESA RANTA

Mitä korkeammalla tuulivoimalan 
siivet pyörivät, sitä kovempaa tuulee. 
Pidemmät siivet muodostavat 
myös laajemman pyyhkäisypinta-
alan, mikä tehostaa tuulivoimalan 
energiantuotantoa. Kuvassa Simon 
tuulipuisto.

Tiesitkö?
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Tietomalli hyödyksi 
vanhassakin talossa

Kun asuinkerrostalossa val-
mistellaan putki-, julkisivu- tai 
pihakansiremonttia, tulee tar-
ve selvittää, miltä osin van-
hat piirustukset vastaavat 
todellisuutta. 

Mitataan tilat, avataan 
kokeeksi hormeja, selvitetään 
rakennusmateriaaleja ja ku-
vataan putkia. Seuraavan re-
montin alla tehdään sama 
homma uusiksi, jos paperipi-
no on jäänyt edelliselle ura-
koitsijalle tai isännöitsijälle tai 
vaikuttaa epäluotettavalta.

Sitowisen korjausraken-
tamisen yksikönjohtaja To-
mi Valkeapää kannustaa ta-
loyhtiöitä siirtymään digitaa-
liseen 3d-tietomalliin, jossa 
kertaalleen tehdyt mittauk-
set säilyvät ja johon muutok-
set voidaan päivittää. 

”Tietomallin voi rakentaa 
kerralla suuren remontin alla 
tai vähitellen täydentämällä. 
Kannattaa joka tapaukses-
sa aloittaa laserkeilauksella, 
jolla tiloista saadaan erittäin 
tarkat mitat. Tarkka tieto hel-
pottaa jatkossa merkittävästi 
niin taloyhtiön kuin osakkai-
denkin remontteja, mikä nä-
kyy myös kustannuksissa.”

Toimistoja, kouluja, päivä-
koteja ja palvelutaloja kan-
nattaa Valkeapään mukaan 
mallintaa, vaikka edessä ei 
edes olisi suurta remonttia.

”Malli on tärkeä työkalu 
esimerkiksi tilamuutosten ja 
tilojen toiminnallisessa suun-
nittelussa.”

Idea

Tarkka 3d-tietomalli helpottaa kiinteistöjen ylläpitoa ja suuria 
remontteja. Rakennusta voidaan valvoa automaattisesti kuin 
modernia tehdasta. 

K okousväki haukottelee, eikä ihme. 
Kiinteistönhoitaja näkee 3dku
vasta, että kokoustila on rävähtä

nyt vihreästä punaiseksi. Hiilidioksidia on 
ilmassa kohtuuttoman paljon. Ilmanvaih
tokone vilkkuu kuvassa keltaisena, ja so
vellus ehdottaa kiinteistönhoitajalle syitä 
ja ratkaisuja koneen poikkeavaan käyntiin. 

Näin voisi toimia rakennuksen digi
taalinen kaksonen. Se analysoi hyvin yksi
tyiskohtaisesti rakennusten käyttäjien tar
peita ja teknisten järjestelmien toimintaa. 

”Digitaalinen kaksonen tukee omista
jia, käyttäjiä ja ylläpitäjiä erityisesti suu
rissa kiinteistöissä, joissa käyttötarpeita 
on vaikea ennakoida ja tiloja on monen
laisia, kuten sairaaloissa, liikekeskuksissa 
ja toimistoissa”, osastopäällikkö Marko 
Tulamo Sitowiselta sanoo.

”Paraskaan kiinteistönhoitaja ei pysty 
yksin seuraamaan satojen taloteknisten 
laitteiden käyntiä ja analysoimaan niiden 
suhdetta toisiinsa.” 

Tulamo odottaa, että automaattinen seu
ranta johtaa rakennusten seuraavaan 
energiatehokkuusloikkaan. Osana älykau
punkia rakennuksen digitaalinen kakso
nen voisi myös neuvotella automaattises
ti naapurin kanssa ylimääräisen aurin
koenergian siirrosta tai varastoinnista.

”Älykkäillä rakennuksilla on keskei
nen rooli kaupunkien hiilineutraaliuden 
saavuttamisessa.”

Tietomallit mullistavat 
kiinteistöjen ylläpidon

”Paraskaan  
kiinteistönhoitaja 
ei pysty yksin  
seuraamaan sato-
jen taloteknisten 
laitteiden käyntiä 
ja analysoimaan 
niiden suhdetta 
toisiinsa.”

Digitaalisen kaksosen perustaksi on 
otettu Sitowisella 3dtietomalli, joka seu
raa tarkasti kiinteistön mittoja ja näyttää 
näkymän myös seinien ja lattioiden si
sälle. Malli osoittaa kaikki putket ja kaa
peloinnit, tunnistaa materiaalit ja tarjoaa 
tuotetietoa sanoin ja kuvin. 

”Tietomalli sisältää staattisen tiedon, 
jota päivitetään, kun talon rakenteita muu
tetaan. Digitaalinen kaksonen syntyy, kun 
mallin päälle lisätään nopeasti muuttuvaa, 
dynaamista tietoa, jota tulee muun muas
sa taloteknisistä järjestelmistä ja kiinteis
tön käyttäjiltä”, Tulamo kertoo. 

Tietomallit ovat jo tuttuja työkaluja 
suunnittelijoille ja rakentajille, ja esi
merkiksi YIT:llä myös asunnon ostaja 
pääsee havainnollistamaan materiaali
valintojaan asuntonsa 3dmallissa. Tie
tomalleja jalostetaan myös ylläpitäjien 
avuksi.

”Rakennuksen tilaaja vaikuttaa yllä
pitomallin tasoon. Esimerkiksi kauppa
keskus Triplan ylläpitomalliin on liitetty 
taloteknisten laitteiden monitorointia ja 
etäohjausta”, YIT:n asumisen kehitysjoh
taja Marko Oinas sanoo.

Sitowisessa on huomattu, että suuret 
omistajat, kuten valtio ja kaupungit, ovat 
viime vuosina mallinnuttaneet kiinteistö
jään innokkaasti. 

Varsinaisia digitaalisia kaksosia kui
tenkin vasta testaillaan. Tulamo pitää 
haasteena sitä, että eri järjestelmistä ke
rätylle datalle ei ole vielä yhteistä stan
dardia.

Standardoinnin haasteet eivät estä 
alan ammattilaisia visioimasta.

”Digitaalinen kaksonen voisi hyö
dyntää myös lisättyä todellisuutta. Kiin
teistönhoitaja kulkisi lisätyn todellisuu
den arlasit päässään ja näkisi seinästä 
tai katosta, missä kohtaa kanava tai sul
kuventtiili sijaitsee”, YIT:n Oinas sa
noo.  ¬

Lue lisää: www.sitowise.com

Uudet kiinteistöt ovat niin 
täynnä talotekniikkaa, että 

kaikkien hormien ja putkien 
hahmottaminen on mahdotonta 
ilman kolmiulotteista tietomallia.
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Hiilineutraaliksi globaalisti vuo
teen 2050 mennessä tähtäävän 
SaintGobainkonsernin Pohjois

maiden vastuullisuuspäällikkö Anne Kai-
ser sanoo sen suoraan.

”Ilmastonmuutostaistelua ei edis
tä tällä hetkellä niinkään viranomaisten 
sääntely, vaan suurten yhtiöiden omaeh
toinen toiminta hiilidioksidipäästöjen vä
hentämiseksi”, Kaiser toteaa.

Esimerkiksi Euroopassa käytössä ole
va päästökauppa on teknisesti toimiva 
järjestelmä, mutta yhden ilmaan pääste
tyn hiilidioksiditonnin hinta on liian hal
pa eli 2030 euroa. Hinnan pitäisi asian
tuntijoiden mukaan olla vähintään 50 eu
roa, jotta se pakottaisi yritykset vähentä
mään rajusti päästöjään.

”SaintGobainkonsernissa meillä 
on käytössä sisäinen päästökauppamal
li, jossa hinnat ovat jo nyt korkeammat ja 
nousevat lähitulevaisuudessa edelleen. 
Tämä ohjaa tehtaitamme vähentämään 
päästöjään”, Kaiser kertoo.

Saint-Gobain on yksi maailman suurim
mista rakennustuotevalmistajista. Rans
kalaisyhtiö toimii 68 maassa, sillä on 
noin tuhat tehdasta ja yli 170 000 työnte
kijää. Suomessa SaintGobain tunnetaan 
paremmin yksittäistä brändeistään kuten 
Ecophonista, Gyprocista, Isoverista, Le
casta ja Weberistä.

Vaikka konserni on kansainvälinen, 
yli 90 prosenttia Suomessa myytävis
tä tuotteista valmistetaan  maassamme. 
Tuotteet on myös suunniteltu ja testat
tu suomalaisiin ilmastoolosuhteisiin so
piviksi.

Sekä Gyprockipsilevyjen että Iso
verlasivillan valmistus on hyvin ener
giaintensiivistä. 

Kipsilevyjen valmistuksessa luonnon 
kipsi kalsinoidaan eli kipsistä poistetaan 
kuumentamalla kolme neljäsosaa kipsiki
teisiin sitoutuneesta vedestä. Tämän jäl
keen kipsi jauhetaan hienoksi ja pursote

Saint-Gobainin kaltaiset kansainväliset 
suuryhtiöt ovat tällä hetkellä suurin voima 
taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 
Viranomaiset tulevat perässä.

Suuryhtiöt johtavat 
ilmastonmuutostaistelua

taan kahden ohuen kartongin väliin sekä 
muotoillaan. Lopullinen lujuus saadaan 
kuivattamalla levyt kahdessa peräkkäi
sessä uunissa. Kalsinoinnin ja kuivatuk
sen lämpö tuotetaan maakaasulla ja muu 
prosessi toimii sähköllä, joka on tuotet
tu uusiutuvalla energialla vuodesta 2018 
lähtien.

Lasivillan valmistuksessa kierrätyslasi 
ja täyteaineet sulatetaan 1400asteisessa 
uunissa, minkä jälkeen siitä kuidutetaan 
ohutta lasivillaa, jota vielä täytyy kuivat
taa tai ”kypsyttää”, kuten ammattikielel
lä sanotaan.

Lasinsulatusuuni ja prosessit toimi
vat sähköllä, kun taas lasivillan kuidutus 
ja kuivatukset tapahtuvat maa tai bio
kaasun voimalla. SaintGobainin kaikki 
Pohjoismaissa käytetty sähkö on alkupe
räsertifikaateilla varmistettua uusiutuvaa 
energiaa.

Isoverin Forssan tehtaalla 70 prosent
tia lasivillan valmistuksen tarvitsemas
ta kaasusta on biokaasua, joka on tullut 
jo kymmenen vuoden ajan läheisestä En
vorin biokaasutehtaasta. Forssan  lasivil
latehdas on maailman ensimmäinen, jo
ka on ottanut biokaasun käyttöön maa
kaasun sijaan.

Saint-Gobain kehittää maailmanlaajuises
ti teknologisia ratkaisuja, joilla kaasukäyt
töiset prosessit saataisiin sähköistettyä.

”Maailmalla meillä on jo muutama pi
lottitehdas. Jos ratkaisut todetaan toimi
viksi, myös Suomessakin voidaan jatkossa 
sähköistää kaasupohjaisia prosessejam
me”, Kaiser sanoo.

”Tässä tulee esille ison, ilmastonmuu
tostaisteluun vahvasti mukaan lähteneen 
konsernin etu. Tarvitaan isot resurssit, 
kun vuosikymmeniä käytössä olleita teol
lisia prosesseja lähdetään muuttamaan.”

Saint-Gobainin tavoitteena on kertoa 
mahdollisimman läpinäkyvästi, miten se 

käyttää energiaa ja aiheuttaa hiilidioksi
dipäästöjä.

”Tieto tuotteiden ympäristövaiku
tuksista tulee olla kolmannen osapuolen 
vahvistamaa. Sama koskee myös meidän 
raakaainetoimittajiamme”, SaintGobain 
Finlandin markkinointijohtaja Viktor Lax 
sanoo.

”Samalla kun olemme läpinäkyviä 
oman tuotantomme ja koko arvoketjun 
päästöjen osalta, näemme itsekin, mistä 
päästöt tarkalleen syntyvät. Tämä auttaa 
meitä kehittämään toimintaamme.” 

Lax muistuttaa, että muutos ei tapahdu 
yhdessä yössä vaan askel askeleelta.

”Kyseessä on eräänlainen kauhun tasa
paino arvojen, kustannusten ja ajan välillä. 
Päästöjen vähentäminen aiheuttaa kustan
nuksia, joita arvioimme lisäarvon näkökul
masta. Kun tunnemme oman arvoketjum
me, osaamme priorisoida toimiamme.”

”Lisäksi joudutaan etsimään hinnalle 
kipupistettä, jonka rakennusliike tai rau
takaupan asiakas on valmis maksamaan 
hillitäkseen ilmastonmuutosta.” ¬

Lue lisää: www.saint-gobain.fi

”Tieto tuotteiden 
ympäristövaiku-
tuksista tulee  
olla kolmannen 
osapuolen vahvis-
tamaa. Sama kos-
kee myös meidän 
raaka-ainetoimit-
tajiamme.”

Tarvitaan isot resurssit, kun 
vuosikymmeniä käytössä 
olleita teol lisia prosesseja 
lähdetään muuttamaan 
ilmastoystävällisiksi.

Lasivillan valmistuksessa 
kierrätyslasi ja täyteaineet 
sulatetaan 1400-asteisessa 
uunissa.
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Järjestelmä varastoi asiakas-,
mittaus- ja käyttöpaikkatietoa:
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Kuluttajat ja yritykset voivat saada 
tulevaisuudessa sähköyhtiöiltä en
tistä nopeampaa ja monipuolisem

paa palvelua, kun sähkömarkkinoilla ote
taan helmikuussa 2022 käyttöön keskitet
ty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub.

Järjestelmästä vastaa kantaverkkoyh
tiö Fingridin tytäryhtiö Fingrid Datahub. 

Jatkossa ydintiedot Suomen noin 3,6 
miljoonasta sähköliittymästä löytyvät yh
destä paikasta, kun ne nyt ovat hajallaan 
jakeluverkkoyhtiöiden ja sähkönmyyjien 
tietojärjestelmissä.

”Uudistus parantaa sähkösopimuksiin 
ja energian kulutukseen liittyvien perus
tietojen oikeellisuutta. Ne ovat myös en
tistä nopeammin eri toimijoiden saatavil
la”, Fingrid Datahubin johtaja Pasi Aho 
sanoo.

Tavalliselle kotitaloudelle uudistus nä
kyy muun muassa siinä, että sähkösopi
muksen vaihtaminen muuton tai kilpailu
tuksen yhteydessä nopeutuu nykyisestä. 

Sähkön myyjillä on myös mahdolli
suus kehittää asiakkaille räätälöityjä pal
veluita. Esimerkiksi kaupunkiasunnon ja 
kesämökin sähkösopimukset on mahdol
lista sisällyttää samaan sähkösopimuk
seen, vaikka ne sijaitsisivat eri puolilla 
Suomea.

”Yhteinen järjestelmä mahdollistaa 
myös uudenlaisten palveluiden kehittä
misen vaikkapa kulutuksen seurantaan tai 
energiansäästöön”, Aho huomauttaa.

Sähköyhtiöt voivat kehittää tulevaisuu
dessa kuluttajille mobiilisovelluksia, jois
ta voi yhdellä kertaa seurata kaupunki ja 
vapaaajan asunnon sähkönkäyttötietoja.

Datahubin tietoja voi käyttää jatkos
sa noin sata sähkönmyyjää ja 80 sähkön
siirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä. 
Ahon mukaan tietojen välityksessä ollaan 
tarkkoja siitä, että tietoja saavat vain hen
kilöt ja yritykset, joilla on siihen oikeu
det.

”Yksityisyyden suoja ja tietoturva 
ovat erityisen tärkeässä roolissa järjestel
män kehityksessä. Henkilötiedot ja säh
könkäyttöpaikan tiedot välitetään luotet
tavasti ja turvallisesti eri osapuolten vä
lillä”, Aho toteaa.

Datahubiin tulee asiakasportaali, jos
ta voi tarkistaa omat tietonsa. Siellä on li
säksi mahdollisuus määritellä tahot, joille 
annetaan valtuudet päästä tietoihin.

Suomen 3,6 miljoonan sähkö-
liittymän ydintiedot siirtyvät 
uuteen järjestelmään. Se helpottaa 
sähkösopimusten kilpailutusta ja 
tuo kuluttajille uusia palveluja.

Sähkömarkkinoiden vähittäismarkkinat murroksessa
Sähkönmyynnin vähittäismarkkinoilla on käynyt viime aikoina kuhina, kun 
energiayhtiöt ovat yhdistäneet voimiaan fuusioitumalla keskenään ja pe-
rustamalla yhteisiä sähkön myyntiyhtiöitä.

Tuoreimpia esimerkkejä on valtakunnallinen sähkönmyyntiyhtiö Oomi, 
jossa on mukana 11 sähköyhtiötä eri puolilta Suomea. 

Sähköyhtiöitä ajavat yhteen energiamarkkinoiden murros ja kiristyvä 
kilpailu. Yhteistyöllä haetaan suuruuden tuomia hyötyjä ja parempaa kan-
nattavuutta. 

Sähkön myyjien määrän arvioidaan vähenevän tulevina vuosina edel-
leen. Kehitystä voi verrata telealaan, jossa operaattoreiden määrä on pu-
donnut rajusti.

Sähkömarkkinoiden järjestelyjä työntävät omalta osaltaan eteenpäin 
nyt tekeillä olevat ja tulevaisuudessa näkyvät tietojärjestelmäinvestoinnit. 

Sähkömarkkinoilla siirrytään jatkossa tunnista vartin jaksoihin, joissa 
myydään ja ostetaan sähköä sekä selvitetään sähkömarkkinoilla toimivien 
osapuolten väliset sähköntoimitukset.

Tausta

Datahubin perustaminen liittyy EUlain
säädäntöön, jonka tavoitteena on paran
taa sähkömarkkinoiden toimivuutta ja li
sätä kilpailua Euroopassa.

”Pitkällä aikavälillä sähköä kulutta
vien kotitalouksien ja yritysten rooli kas
vaa, kun sähköjärjestelmästä tulee entistä 
hajautetumpi, älykkäämpi ja vihreämpi”, 
sisäisen energiamarkkinan johtaja Ca-
tharina Sikow-Magny Euroopan komis
siosta sanoo.

Hänen mukaansa sähkön kuluttajil
la on mahdollisuus hyötyä osallistumalla 
aktiivisesti sähkömarkkinoiden toimin
taan. Esimerkiksi kotitalous voi myydä 
aurinkopaneeleilla tuottamansa ylimää
räisen energian sähköverkkoon. Yrityk
sellä on puolestaan mahdollisuus osal
listua sähkön kysyntäpiikkejä tasaavaan 
kulutusjoustoon ja saada tästä alennusta 
sähkön hintaan.

Keskitettyjä tiedonvaihtojärjestelmiä 
valmistellaan useissa maissa. Datahubia 
vastaava järjestelmä on jo nyt käytössä 
Tanskassa, Norjassa ja Virossa. Ruotsissa 
se on parhaillaan rakenteilla.

”Suomi on hyvin mukana kehitykses
sä”, SikowMagny arvioi. ¬

Lue lisää: www.fingrid.fi


