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Kannattavuus?

• Kilpailukykyisesti ≈ ”Kokonaisedullisimmin”
• Tuottajan näkökulma vai sähköjärjestelmän näkökulma

– Mahdollisimman kannattava vai
– Sähköjärjestelmästä mahdollisimman toimiva ja tehokas

• Riskitasot
– Hallitaanko polttoaineriskiä, markkinahintariskiä vai 

regulaatioriskiä
• Yhteiskunnallisen tahtotilan näkökulma?

– Onko yhteiskunnalla oikeasti tahtotila, joka kestää yli 
investoinnin taloudellisen pitoajan?
• Mikä se olisi: ilmasto, uusiutuvuus, kotimaisuus, 

tuettomuus, omavaraisuus, ...
• Ja jos olisikin tahotila, toimisiko yhteiskunta 

loogisesti sen suhteen?
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Lisänäkökulmia

• Ansaintalogiikka
– Tuet vai markkinat?

• Tehokkuusnäkökulma
– Yhteistuotannolla polttoaineesta saa tuplasti tai triplasti

myytävää energiaa
• Rahoittajanäkökulma

– Raha on niin tiukassa, että investoi siihen, mihin saat 
rahoituksen

• Lupanäkökulma
– Luvat niin tiukassa, että investoi siihen, mihin saat 

ympäristö- ja rakennusluvan
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Vai onko niin, että
investoiminen nyt on joka tapauksessa 

virhe?

...ja tuottaa kannattaa vain vanhoilla 
voimalaitoksilla
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Suunta on selvä ja muutos tarvitaan
Kokonaispäästöt – 80 %, sähkö -95...-99%

Ilmastotiekartta – kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet:
20% vuoteen 2020 (25% nykyisin politiikkatoimin + energiatehokkuus)
40% vuoteen 2030 (54 - 68% vähennys sähkösektorille)
80% vuoteen 2050

C
O

2-
pä

äs
tö

t v
er

ra
ttu

na
 

vu
os

i 1
99

0

JUL
15.3.2013



Viesti on silti ”hieman” epäselvä

• Kaupallisesti käytettävissä olevia fossiilisia polttoaineita 
tarjolla enemmän kuin koskaan

• Kv. ilmastoneuvottelujen tilanne ei ainakaan tue oletusta, 
että ilmastokysymykselle oltaisiin oikeasti tekemässä kovin 
paljon

• EU panostaa kaasuinfrastruktuurin kehittämiseen
• Hiilidioksidikustannus on hyvin alhainen
• Sähkön ylitarjontaa luodaan yhteiskunnan päättämin 

tukivaroin tilanteessa, jossa EU:n talous on kuralla
– Kilpailija USA siirtymässä halvan energian aikaan

• Suomessa kehitellään veroa päästöttömille ydin- ja 
vesivoimalle ainoina sähköntuotantomuotoina

15.3.2013
JUL

6



Energia-
tehokkuus-

toimet

Nykyhetken ongelmat
Ohjauksen päällekkäisyys, taantuma ja 
rahoituskriisi
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Päästö-
oikeuden 

hinta 
< 5 €/tCO2

Tarjonta:
Päästö-
kaupan
kiintiö = 
vakio

Päällekkäiset 
energiaverotUusiutuvan 

tukijärjestelmät

Kysyntä:
EU:n heikko 
taloustilanne

Päästövähennyksen varjohinta jopa 
satoja euroja / t CO2 15.3.2013



Investointeja ei tehdä markkinahinnan 
mukaan

• 70-80 % sähköntuotantoinvestoinneista koko EU:ssa 
perustuu tukiin

– Tätä on jo kestänyt vuosia ja tulee kestämään seuraavat 
vuodet

– Markkinoille tulee toki uutta, päästötöntä 
sähköntuotantoa, mutta kalliisti ja ”vääriin paikkoihin”

• Nimellistehona investointeja tulee enemmän kuin koskaan 
ennen

– Mutta silti sähkön saannin varmistamiseksi joudutaan 
ottamaan käyttöön kapasiteettimekanismeja

• Ollaanko jo peruuttamattomassa kierteessä, jossa kaikki 
tuotanto rakentuu kansallisten tukien tai maksujen varassa
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EU:n energia- ja ilmastopolitiikan 
arkkitehtuuri teoriassa nyt
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Ilmasto-
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EU:n energia-arkkitehtuurissa yhteiset 
toimet yskivät ja edetään kohti 

kansallista sääntelyä
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EU on valinnan edessä
• Tavoitellaanko edelleen yhteisiä markkinoita ja 

kilpailukykyistä energian hintaa?
• Vai tavoitellaanko kansallisia energiajärjestelmiä, jossa 

poliitikot valitsevat sähköntuotantomuodot ja maksattavat 
ne asiakkailla tai veronmaksajilla?

• Energiateollisuuden näkemys:
– Ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa molemmissa 

tulevaisuuksissa
• ...ja molemmissa uusiutuvaa energiaa tuotetaan valtavasti 

enemmän kuin nyt
– Kustannuksilla ja kilpailukyvyllä on väliä
– Tehokkain järjestelmä syntyy, kun ohjaus tehdään 

markkinahinnan kautta
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Lopulta vastaus itse kysymykseen
”Miten sähköä kannattaa tuottaa”

• Edelleen kaikilla energialähteillä ja tuotantotavoilla
– Kasvihuonekaasupäästöjä reilusti vähentäen
– päästökustannus ohjaamaan investointeja ja tuotantoa
– Energia, teho ja säätökyky on kaikki ratkaistava
– Markkinoille annettava tilaisuus etsiä ratkaisut

• Hajautettu mikrotuotanto tulee integroiduksi osaksi 
sähköjärjestelmää

• Älykäs sähköjärjestelmä tuo markkinoille uusia 
”tuotantomuotoja”

– Negawatteja eli energian säästöä ja tehokkuutta
– Uutta säätötehoa kulutuksen puolelta (modernia 

kysyntäjoustoa)
– Sähkövarastoja eri muodoissaan
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