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Tässä ”jälkipeliä” osaltani, eli ajatuksiani jotenkin kirjallisesti jäsenneltynä. 
  
Ajatuksia kansalaisen omasta sähkön- ja ruuantuotannosta 
  
Kansalaiselle sähkön tuottaminen myytäväksi ei ole erityisen hyvää bisnestä, jollei tuotteella pysty 
erottumaan ja löytämään omaa asiakaskuntaa, joka on valmis maksamaan tuotteesta enemmän kuin vastaava 
bulkki. Tämä analogia on hyvinkin rinnasteinen ruuan tuotantoon. 
  
Ruoka on konkreettisempi ja maalaisjärjellä käsiteltävämpi asia kuin sähkö, ainakin suurimmalle osalle 
ihmisistä. Ruuantuotannossa on hiljalleen alkanut löytyä se kuluttajasegmentti, joka on valmis maksamaan 
laadusta. Laatu on hyvin subjektiivinen käsite. Keskeisiä tekijöitä ovat itse tuotteen hyvä laatu ja 
käytettävyys sekä entistä enemmän tuotteen eettisyys ja ekologisuus (perma, luomu, alkuperäislaji, yms.). 
Ruokatuotannossa itse lopputuote on vain osa pitkää ketjua, jossa jokaisella portaalla on merkitystä 
asiakkaan arvostamaan laatuun. Alkutuotanto (lannoitteet, käytetty energia, lajivalinta, sijainti), kuljetus 
(etäisyys, kuljetustapa) ja vähittäismyynti ovat kaikki merkityksellisiä tekijöitä asiakkaan valinnassa. 
Asiakas myös painottaa eri osa-alueita omien näkemystensä valossa. Tämä tekee 
profiloitumisen ”laatutuotteeksi” haastavaksi. 
  
Sähköön pätevät hyvin monessa mielessä samat näkökulmat kuin edellä ruokaan kuvatut. Tietyiltä osin 
sähkö on yksinkertaisempi tuote, ja tietyiltä osin monimutkaisempi. Sähkön laatu (eli sähkön absoluuttinen 
tekninen ja toiminnallinen hyvyys) ei ole mielipidekysymys. Hyvälaatuinen sähkö pysyy jatkuvasti sovitussa 
taajuus- ja jännitealueessa. Tästä huolehtii paikallinen verkkoyhtiö, joten osti kenen tahansa sähköä missä 
tahansa, tämä asia ei tule vaikuttavaksi tekijäksi. Toki edelleen ajatellaan, että esim. tuulisähkötuotteen 
valitsemalla ei sähköä saisi käytettäväksi lainkaan jos ei tuule. Sähköverkkoa on hyvä verrata tällöin 
vesitynnyriin. Tynnyri on täynnä sähköä ja alhaalla olevasta hanasta asiakas käyttää haluamansa määrän 
haluamanaan aikana. Asiakkaalla on tuulisähkötuote, eli kun asiakas valuttaa tynnyristä kilowattitunnin 
sähköä ulos, asiakkaan sähkönmyyjä on sitoutunut valuttamaan tynnyriin yläpäästä saman verran tuulisähköä. 
Asiakkaan käyttämä sähkö ei ole sitä nimenomaista tuulisähköä siitä nimenomaisesta turbiinista, mutta 
asiakas on ostopäätöksellään päättänyt, että se tuulisähkö kilowattitunti todella tuotetaan ennemmin tai 
myöhemmin. 
  
Sähkön tuotantomuotoihin liittyy paljon arvotusta asiakkaiden mielessä. Siksi onkin hyvinkin mahdollista 
löytää asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita nimenomaan aurinkosähköstä. Tällaisen asiakkaan löydettyään 
kansalaisella on mahdollisuus käyttää palveluntarjoajaa (esim. https://www.oulunenergia.fi/farmivirta) 
myydäkseen oma sähköntuotantonsa löytämälleen asiakkaalle kahdenvälisesti sovittuun hintaan. Haasteena 
kansalaisella on asiakkaan löytäminen. 
  
Sähköä kannattaa lähtökohtaisesti tuottaa lähellä kulutusta ja mahdollisimman tehokkaasti. Aurinkosähkössä 
mittakaavaetua ei juuri tule kuin investoinnin hinnassa, joten pieni laitos on yhtä tehokas kuin isokin. 
Suomen sähköverkossa siirtohäviöt ovat kuitenkin hyvin pienet. Kokonaishäviöt ovat noin 3 %. 
Aurinkosähkö kuitenkin kannattaa verkonkin näkökulmasta käyttää mahdollisimman lähellä kulutusta. Tästä 
syystä kansalaisen ei olisi kannattanut ylimitoittaa aurinkosähköjärjestelmäänsä yli oman tarpeensa. 
Aurinkosähköinvestoinnin kannattavuus asiakkaalle on myös aina sitä parempi, mitä enemmän tuotetusta 
sähköstä voi käyttää itse. 
  



Ylipäätään sähköjärjestelmän toiminta ja mitoitus perustuvat tarvittavaan huipputehoon. Huipputehon 
pienentäminen on siis se suurin ekoteko. Kansalaisella olisi mahdollisuus osallistua tähän energian 
varastoinnilla. Erityisesti talven tehohuippuihin tulisi kiinnittää huomiota omassa sähkön käytössä sekä 
mahdollisuuksissa varastoida energiaa kesäajalta. 
  
Kansalaiselle selkeäksi haasteeksi jää profiloida omat tuotteensa, sekä sähkö että ruoka, siten, että hän löytää 
niille kiinnostuneet asiakkaat. Tämän jälkeen palveluketjuja on olemassa. Taloudellinen kannattavuus 
riippuu siitä millaisen hinnan kansalaisen löytämä asiakas on valmis tuotteesta (sähkö tai ruoka) maksamaan. 
  
 


