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TULOKSET / Energiapeli 3  
 
Tulevaisuuden visioita ja haasteita 
 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana sähköntuotannossa tapahtuu paljon muutoksia - 
ennen kaikkea sähkönsiirtoyhtiöiden rooli kasvaa. Ennen sähkön käyttäminen on ollut melko 
passiivista, mutta tulevaisuudessa käyttäjät alkavat myös tuottaa sähköä, jolloin 
siirtoverkosta tulee eräänlainen fasilitoija monien eri toimijoiden välillä.  
 
Asiakkaita aktivoidaan energiamyynnissä enemmän ja heille tarjotaan enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa kulutukseen.  
 
RUUANTUOTANTO 
 
Pientuotannossa pyritään vähentämään energiankulutusta. Olemme valtavan murroksen 
keskellä eikä vielä tiedetä mitä seuraavaksi tapahtuu.  
 
Erottuvat tuotteet kiinnostavat pieniä kauppoja, koska ne tuottavat lisäarvoa kaupalle. 
Hyvälaatuinen luomutuote on myyntivaltti. Millä hinnalla ja millä toimitusvarmuudella tuote 
saadaan kaupan hyllylle? Jos volyymit pysyvät pieninä, se tuottaa liikaa työtä kaupalle. 
Helpottaa kauppiasta, jos koko tuotemäärä tulee yhdeltä tuottajalta. Keskitetympi tuottaja 
toimittaa tuotteet pienemmällä hinnalla. Pienelle kaupalle pienempi määrä voi olla riittävä. 
Pieni kauppa myy perunaa 100-150 kg viikko. Erityisemmissä juureksissa joitain kymmeniä 
kiloja. Yrteissä ongelmana on se, että ne pilaantuvat niin nopeasti. Nopea toimitus, tuoreus, 
kesto ja laatu ovat tärkeämpi kriteeri kuin hinta. Yrttejä pitää toimittaa useita kertoja 
viikossa.  
 
K-ketjussa on vapaat kädet ostaa pientuottajilta, jos lainsäädännöllisesti kaikki on kunnossa. 
Kauppiaita kannustetaan ostamaan läheltä ja pientuottajilta.  
 
Viranomaissäädökset ovat eri eri suuruusluokissa. Kauppaketjut vaativat sellaista 
laatustandardia, jota viranomaiset valvovat. Kaupan ostamisen kohdalla kyse ei välttämättä 
ole lainsäädännöstä vaan kauppateknisistä kysymyksistä. Pienimuotoisessa jutussa työ ei ole 
kamalan raskasta.  
 
Luomu on menossa ehkä jo ohitse ja uusi trendi olisi permakulttuuri. Permakulttuurissa 
mietitään maan käyttöä paljon paremmin, vuorotellaan kasveja ja unohdetaan byrkratia jos 
niin halutaan eikä pelätä kemikaaleja.   
 
Maatiaislajien sato-oletus on pienempi.  
 
Toistaiseksi ekoenergian jakeluverkosto ei ole vielä niin kehittynyt, että tuotantoa olisi 
mahdollista järjestää kokonaan uusiutuvan energian varaan. Eko-energiamerkinnät eivät 
vielä ole sillä tavoin brändättyjä, että kuluttaja osaisi huomioida niitä. Tämä voi olla 
kiinnostava mahdollisuus tulevaisuudessa?  
 
Sähköautojen ja kuljettajattomien autojen tulevaisuus on vielä tuntematon. Auttaako esim 
robotiikan kehitys logistiikan järjestämistä ja virtaviivaistamista niin, että kuluttaja voisi 
ostaa suoraan tuottajalta? Miten automatisaatio vaikuttaa kuljetuskustannuksiin?  
 
REKO-torien kannattavuus tuottajalle on hyvin heikko. Huomattavasti kuluja ja työtä.  
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Kuljetuskysymys sitoo ruoan- ja energiantuotannon yhteen.  
 
SÄHKÖNTUOTANTO  
 
Helenillä on jo paljon pientuottajia, jotka myyvät tuottamaansa sähköä.  
 
Pitää olla sähköliittymä, joka kiinnittää kansalliseen verkkoon.  
 
Sähköliittymän hinta pitää miettiä tarkasti - tuleeko liittymän hinta suhteessa liian 
korkeaksi? Jos myy verkkoon 3000 kWh, saako sähköliittymän maksamisen jälkeen vielä 
tuloa?  
 
Nykyisellä energian ostohinnalla sähköntuotannolla voi tienata vain satasen tai joitain 
satasia vuodessa.  
 
Niinä aikoina kuin aurinkopaneelit tuottavat - mitä enemmän aurinkoenergiaa tulee 
järjestelmään sitä enemmän se painaa hintoja alas - sähkön hinta tosiaan romahtaa.  
 
Kymmenen vuoden päähän on tottakai tehty jo joitain hankintoja, mutta sähkönhinnan 
muutoksia ei kukaan uskalla ennustaa.  
 
Kansalainen voi tehdä sähköntuotannostaan tunnettua, jolloin sen hinta voi nousta.  
 
Sähkön varastointi onnistuu vuorokausitasolla akuilla, mutta pidemmällä aikavälillä vain 
powert to gas -menetelmällä.  
 
Sähköä voisi ehkä käyttää suoraan viereisillä tonteilla.  
 
Sähkön hinta muodostuu 1/3 siirtomaksusta, 1/3 verosta ja 1/3 sähköntuotannosta - mutta 
tulevaisuudessa verotus saattaa koskea myös sähköntuotantoa omaan käyttöön.  
 
Helsingin Energia huolehtii siitä, että sähköä on aina saatavilla. Tulevaisuudessa, jos 
sähköntuotanto tai jakelu on hajautettua, aina saatavilla oleva sähkö voi olla kalliimpaa.  
 
Sähköverkon kustannus syntyy siitä, että sähköverkko on olemassa. Se ei riipu kulutuksesta. 
Kiinteä hinta ei ole järkevä, koska siitä puuttuu energiatehokkuus. Hinnoittelu tulee 
muuttumaan. Tulevaisuudessa oma sähköntuotanto tulee hieman 
kannattamattomammaksi. Vaikuttamalla omaan tehokkuuskomponenttiin, sähkön hintaa 
voi ehkä laskea.  
 
Hinnoittelumuutos tulee johtamaan osittaiseen off grid -ratkaisuun. Sähkönhinnan 
muodostumisen pitäisi olla läpinäkyvää. Energian hinnan pitäisi perustua todelliseen 
hintaan, mutta yksittäiselle kuluttajalle se tarkoittaa riskinottoa. Tällä hetkellä ostaessaan 
kiinteähintaista sähköä kuluttaja maksaa riskinhallinnasta sähkömyyjälleen. 2016 kuluttajat 
eivät ole kauhean valmiita ottamaan riskiä itse ja on epätodennäköistä, että sellainen 
lakialoite, että jokaisen on otettava riski itse, menisi läpi.  
 
Kuka omistaa tulevat energiantuotantolaitokset? Aurinkoenergiainvestointi on kuluttajalle 
kätevä, mutta energiayhtiölle se ei ole mielekäs.  
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Jakamistalous on tulevaisuuden vaihtoehto.  
 
Pro Agria kertoo maataloustuesta, jolla saa 60% tukea jos aurinkoenergiapaketin hinta on 16 
000.  
 
Sähkönvarastointi esimerkiksi kulkuneuvojen akkuihin.  
 
Yksi vaihtoehto olisi kasvattaa omaa sähkönkäyttöä omassa tuotannossa. Esimerkiksi Bit 
Coin -serveri, joka louhisi bitcoineja.  
 
Sähköautojen akut täytyy vaihtaa noin 10 tai 20 vuoden välein, mutta niissä on kapasiteettia 
yhä noin 80% jäljellä. Ne voivat siis soveltua energianvarastointiin tontilla, vaikka ne eivät 
soveltuisi enää ajoneuvokäyttöön.  
 
Kahdenvälinen kauppasopimus on mahdollista jo vuonna 2016, jolloin sähkön hinnan voi 
sopia kahdenkesken. Alkuperätakuujärjestelmässä pienin yksikkö on niin suuri, että 
yksittäisen pientuottajan ei ole sitä mahdollista hakea. Kahdenvälisen kaupan tasevastaaja 
huolehtii siitä, että kaikki paneeleista tuleva sähkö tulee myydyksi, ja lisäksi kuluttaja saa 
kaiken sähkön, jota se haluaa tasevastaajalta muusta lähteestä. Kansalainen voi tehdä myös 
tappiollisen kauppasopimuksen oman asuntonsa kanssa, jolloin hänelle jää enää 
maksettavaksi siirtomaksu ja vero. Tuottoa siitä ei kuitenkaan tule.  
 
Nettipalvelu joka yhdistää digitalisesti halukkaat myyjät ja ostajat.  
 
Logistiikka on olennainen osa ruoan- ja sähköntuotantoa. Robotiikka on korvannut 
kuljettajan työt.  
 
Hajautetulla sähköverkolla on huoltoetuja. suomi on sähköistynyt yksittäisten 
jokivoimalalaitosten ympärille ja lämmitys perustuu kaupungistuneemmissa alueissa 
sähköelimien yhteistuotantoon, jotka ovat tuoneet paikallisen sähköntuotantolaitoksen 
kaupungin yhteyteen. Aurinkosähkö yksinään ei lisää huoltovarmuutta. Se vaatii vähintään 
varastointia ja todennäköisesti tukituotantoa, jossa on säätömahdollisuus. Esimerkiksi 
saarikohteessa, jossa ei ole juurikaan vakituista asutusta, irtautunut mikroverkko voi olla 
relevantti vaihtoehto. Kuka silloin hallinnoi niitä verkkoja? Kuka varmistaa sähkön laadun?  
 
Rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ei ole kustannuksiltaan järkevää. Verkkoon 
liittymisen ja käyttämisen hinnoittelu perustuu siihen, että sähkön voi ostaa mistä tahansa 
Suomessa, mutta hinnoittelun täytyy estää vapaamatkustujuus. Toimitusvarmuusvaatimus 
kasvaa. Mikroverkko voi olla järkevä ratkaisu alueilla joilla on vain vähän asiakkaita.  
 
Tukkuverkosto ostaa monen tuottajan kaiken tuotannon ja myy sen edelleen kaupoille. 
Isommat myyjät voivat ostaa yksittäisen tuottajan koko tarjonnan, koska he tietävät ettei se 
ylitä heidän kysyntäänsä. Pienemmän toimijan kanssa pienempi kauppias voi ostaa koko 
tuotannon, mutta pienempi kauppias ei voi kuitenkaan pyörittää kauhean montaa tuottajaa.  
 
Kuluttajahuiput vaikuttavat kaikkien energiahintoihin. Reservienergialaitokset ovat kalliita 
ylläpitää, mutta voi olla, että niitä ei siitä huolimatta milloinkaan tarvita. Tähänastinen 
kulutushuippu oli 2016, mikä oli monelle ylätys, koska suuria teollisuuslaitoksia on ajettu 
alas, emme elä nousukautta, energiatehokkuutta on lisätty ja silti tehohuiput kasvavat. Se on 
huolestuttavaa. Silloin ei ollut erikoistilannetta - esimerkiksi poikkeuksellisen kylmää. 
Tällaiset erikoistapaukset ovat kaikille kalliita.  
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Kysyntäjoustopalvelukset kehittyvät tulevaisuudessa ja niistä saa tulevaisuudessa korvausta. 
Miten pienasiakkaat saadaan mukaan tähän kysyntäjoustoon, johon suurteollisuus on jo 
ryhtynyt vuonna 2016.  
 
Lannotteiden valmistamiseen kuluu aivan valtavasti energiaa. Tätä energiankulutusta voisi 
leikata.  
 
 
LOPPUPUHEENVUOROT 
 
Miten luomusähkö brändätään kuluttajalle niin, että kuluttaja saadaan tietoiseksi siitä miten 
ruoka on tuotettu? Onko kannattavampaa tuoda tomaatti ulkomailta vai kasvattaa se 
kasvihuoneessa? Toistaiseksi kuluttajalla ei ole riittävästi tietoa.  
 
Kysyntäjousto mahdollistaa uusien energiatuotannon tekniikoiden kehittymisen. Siihen 
liittyy ihmisten ymmärrys energiakulutuksesta.  
 
Sesonkiajattelun lisääminen ruoankulutuksessa.  
 
Miten jakelun voisi järjestää uudella tavalla? Robottiautot voisivat auttaa jakelun uudelleen 
järjestämistä.  
 


