
Tulevaisuuden energiasta yhä suurempi osa uusiutuvaa 

Ener ian varastoi,nti paranee 
ja ku utusjousto kasvaa 
Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämisessä- niiden osuus energian 
loppukulutuksesta on lähes 40 prosenttia. Tulevaisuudessa 
uusiutuvan energian käytän lisääntymistä edesauttaa 
energian varastoinnin paraneminen, kulutusjousten kasvu 
ja erilaisten hybridijärjestelmien lisääntyminen. 
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S 
uomessa käytettävistä uusiutu
vista energiamuodoista tärkeim
piä ovat bioenergia, varsinkin 
metsäteollisuuden sivuvirrois
ta saatavat ja muut puupohjai

set polttoaineet, vesi voima, tuulivoima ja 
maalämpö. 

Aurinkosähkö kasvaa erityisesti kohteis
sa, jossa oma tuotanto korvaa verkosta os
tettavaa sähköä. 

Aurinkolämmitystä hyödynnetään täy
dentävänä järjestelmänä päälämmitysjär
jestelmän rinnalla. 



-Tulevaisuudessa energian varastointi' 
ja monipuolinen energian käsittely hii!l 
sähkössä kuin lämmössäkin tulevat 
paranemaan, toteaa asiantuntija Sami 
Seuna Motivasta. 

Uusiutuvan.energian osuus 
pient11lolssa kasvaa. Suom_e_lt 

tavoitteena uusiutuvan energian 
osalta on, -että sen•osuus• 

l9PPU~IJ!ut~~est~ .yl~äisl !noTn 
50 prosenttiin~ Kuvat: Suol}len, 

Asuntomessut/Tomi Gle~d : 

\ 

Uusiutuvan energian edistämisen kes
keisenä tavoitteena on kasvihuonekaasu
päästöjen vähentäminen ja irrottautuminen 
fossiilisiin pohtoaineisiin perustuvasta 
energiajärjestelmästä. 

Uusiutuvan energian käyttö lisää myös 
energian omavaraisuutta ja työllisyyttä 
sekä tukee alan teknologian kehittämistä. 

Hybridijärjestelmät 
yleistyvät edelleen 
Jo nykyisellään on niin, että uusiutuvaa 
energiaa halutaan pientalorakentamisessa 
käyttää paljon, ja jatkossa sen osuus vain 
kasvaa. 

Jo uudisrakentamisen energiamääräysten 
täyttäminen vaatii uusiutuvan energiaa, ja 
se on nykyisin jo sijoituksenakin kannat
tavaa. 

Pikemminkin voi kysyä niin päin, onko 
mitään järjellistä syytä nykypäivänä raken-

Uusiutuvan energian käyttö Suomessa 
.... Uusiutuvaa·energiaa ovat'aurinko-,. 
tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö 
sekäaalloistaja vuoroveden liikkeistä 
saatava energia. Bioenergiaa ovat puu
.peräiset1 polttoaineet, peltobiom~ssat, 
Biokaasu j~ , kierrätYspolttoaineiden 
Öionajoava osa. Aalto- ja vuorovesie
nergian tuotanto ei Suomessa nykytek
nologialla ole kannattavaa. 

l:Jusiutuvan energian, käyttöä pyri
tääi1)energia-ja ilmastostrategian sekä 
hgllitl,IS_olijelman tavoitteiden mukai
•sestillisääinääh nykyisestä. Suomen 
vuoäelle,2020asetett·u EU:n uusiutu" 
vanrgnergian(direRtiivin mukainen 38 
prosentinltavoite en~rgian lopgukulu
·tui<_Sesti!,ylitetiiin ·etuajassa.jo-vuonna 
2014; 

Känrallinenrenergia" jarjlmastostrate
giä1 R~ivit~ttiih r\iuonna 2o:r6; Strate-

giassa linjataan konkreettisiatoimia 
ja.tavoitteita,joilla Suomi saavuttaa 
nykyisessä hallitusohjelmassa ja El:J:ssa 
sovitut:energia- ja ilmastotavoitteet 
vuoteen 2030. Suomen tavoitteena uu
siutuvan energian osalta on, että -sen 
osuus loppukulutuksesta yltää noin 
50 prosenttiin ja energian hankinnan 
omavaraisuus 55 prosenttiin. 

Uusiutuvan energian käytössä Suo
mi kuuluu.EU-maiden kärkijoukkoon 
yhdessä Ruotsin, Latvian ja Itävallan 
kanssa. Suomessa uusiutuvan ener
gian painopiste on-selkeästi puussa 
ja bioperäisissä kiimätyspolttoaiheis
sa. Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan 
energian tuotannosta merkittävä osa 
on vesivoimaa. 

Lähde: Motiva 
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Erilaisia lämpöpumppuja on 
Suomessa 900 000. Kuvassa 
IVT :n ilma-vesilämpöpumppu. 

taa esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvaa lämmitystä. 

- Uskon, että tulevaisuudessa energian 
varastointi ja monipuolinen energian käsit
tely niin sähkössä kuin lämmössäkin tule
vat paranemaan, toteaa asiantuntija Sami 
Seuna Motivasta. 

- Myös sähkön kulutusjousta ja talojen 
omat akkujärjestelmät lisääntyvät. 

Hybridijärjestelmiä tehdään paljon jo 
nyt, mutta jatkossa niiden osuus kasvaa 
edelleen ja mahdollistaa uusiutuvan ener
gian käyttöä entistäkin paremmin. 

- Merkittävää kehitystä tapahtuu ohjaus
puolella, tulee älykkäitä ohjausjärjestelmiä. 

Erilaiset lämpöpumput lisääntyvät edel
leen - nykyisin niitä on Suomessa noin 
900 000. 

Sähköauton 
akusta energiaa 
Sähköautot yleistyvät, ja vähitellen niis
täkin voi tulla osa kodin energiajärjestel
mää. Sähköauto voidaan liittää osaksi kodin 
energiavarastointia, eli kalliina tunteina voi
daan ottaa autosta energiaaja vaikka myy
dä sitä. 

Ene~gian~uota~f'O.n . 
omavaralsuusk.rn JO maf~d·ollrsta 
..,. - Kaikkea ilmaisenetgiaa, erityisesti 
aurinkoenergiaa, kannattaa hyödyntää 
mahdollisimman· paljon, toteaa ener
gia-asiantuntija Kari Balk Ekolämmöx 
Oy:stä. _ 

Balk näkee tulevaisuuden energiarat
kaisuina l1ybridijärjestelmät, joihin voi
daan liittää monenlaisia lämmönlähteitä, 
vuodenajasta ja energiantarpeesta riip
puen. 

- Uudiskohteissa ratkaisuihin vaikutta
vat rakennuksen koko ja sen energiantar
ve. Mutta keskikokoisessa omakotitalossa 
aurinkoenergian mahdollisimman teho
kas hyödyntäminen on olennaista, ja 
asukkaiden käyttötottumuksista·riippuu, 
paljonko· voidaan hyödyntää tulisijaläm
pöä joko takasta tai" muualta, esimerkiksi 
saunan kiukaasta. Kiinnostus vesikiertoi
siin tulisijoihinnan on kasvamassa. 

-Ja kun vaikkapa halutaan· viilennystä, 
voidaan hyödyntää myös maaperän vii
leää talon jäähdytyksessä. Ja kymmenen 
vuoden päästä meillä voi olla vaikkajää
kaappi kytkettynä talon lämmitysjärjes
telmään. 

AkkuteknolQgia kehittyy 

-Tekniikka kehittyy koko ajan. Tulevai
suudessa sekä lämpöpumpputekniikka 
että at1rinkoenergiatekniikka varmasti 
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paranevat, mutta suurimpana ja merkit
tävänä• kehitysaskeleena-näk.isin.akkutek
nologian lCehitylCseh. 

- Kun·sähköautot yleistyvät ja akkujen 
kierrätys tulee mukaan,.kunnostettuja au
tönakkuja voidaan käyttää kiinteistöjen 
järjestelmissä. 

- Kun akut paranevat ja halpenevat, 
yleistyvät myös yleisestä verkosta irti 
olevat ratkaisut, joiden jarruna on tällä 
hetkellä akkujen korkea hinta. 

Esimerkiksi Tanskassa· on· kokonai
nen kylä, joka tuottaa· energiansa oma
varaisesti eikä ole o!Jehkaan·valtakunnan 
sähköverko·ssa. Siellä käytetään paljon 
tuulienergiaa, joka ei Suomessa ainakaan 
vielä ole kannattavaa ilman tukijärjestel
miä. Aurinkoenergia sen sijaan on kus
tannustehokasta, sillä on pitkä elinkaari 
ja se on lähes huoltovapaata. 

- Omavaraisuus on kyllä nykyteknii
kalla mahdollista Suomes·sakin. Silloin 
rakennetaan saarekesähköjärjestelmä, ja 
käytetään aurinkosähköpaneeleita, joiden 
tueksi tosin tarvitaan·talviaikaan akkujen 
lataamiseen aggregaattia. 

- Kiinnostus tämäntyyppisiin ratkai
suihin on lähtenyt vapaa-ajan asunnois
ta, joihin sähköjen hankkiminen saattaa 
olla hyvin kallista. Nyt vastaavia järjes
telmiä on suunniteltu myös ympärivuo
tiseen asumiseen. 

- Omavarainen energiantuotanto 
on pientalossa•jo mahdollista, 
sanoo•enei1Jia-asiantuntija 
Kar:i Balk Et<olämmöx Oy:stä. 



Aurinkolämpöjärjestelmä soveltuu hyvin osaksi muuta 
lämmitysjärj~~elr:nää hybridljärjesteimänä, jolloin 
aurlnkc:ilämmöllä korvataan ostoenergiaa tai varastoidaan lämpöä. 

Sähköauto voidaan·liitiää·osaksi kodin 
energiavarästoint-iä, eli kalliina tunteina voidaan 
ottaa autosta energiaa ja vaikka myydä sitä. 

- Näin varmasti tulevaisuudessa tullaan 
teKemään, mutta on kuitenkin muistettava, 
että prosessi, jossa energiaa siirrellään ak
kuihin ja sieltä taas takaisin, aiheuttaa aina 
hävikkiä siirrossa. Samoin siirtely myös 
kuluttaa akkuja nopeammin, Seuna sanoo. 

Siten sähköauton akkojen käytön hyö
dyntäminen ei ole aivan suoraviivainen 
asia. Se on kannattavintaja mielekästä sil
loin, kun puhutaan suurista sähkön hinnan 
vuorokausivaihteluista, eli esimerkiksi ko
vien pakkaspäivien kulutus- ja hintapiikin 
tasaamisessa. 

Tapauskohtaisia 
valintoja 
Uusiutuvan energian käyttö pientalota
kentamisessa kasvaa, mutta käytännössä 
sopivat energiamuoto valitaan aina tapaus
kohtaisesti . Valintaan vaikuttavat monet 
asiat: lupa-asiat, tontin koko, käytössä oleva 
tila, maaperän tyyppi, naapurien läheisyys. 

- Sekä kohteen ominaisuudet että omat 
tavat ja mieltymykset vaikuttavat siihen, 
mihin suuntaan mennään, ja mikä on mah
dollista ja mikä ei. 

Esimerkiksi takan käyttö tukilämmitys
muotona on Suomessa perinteisesti ollut 
vahvassa asemassa, ja nyt tulisijat yleisty
vät uusissa rakennuksissa lämmitysjärjes
telmän osana tai tukena. Myös puukattiloita 
käytetään, ja puulämmityksellä on osuuten
sa uusissa taloissa. 

- Joillekin sopii puun käyttö lämmönläh
teenä, toisille ei: puun hankinta, käsittely 
ja varastointi vaativat työtä. Kun valintoja 
tehdään ja lasketaan kannattavuuksia, läm
mönjakotapa ja energian tarve lämmityk
seen ja käyttöveteen ovat oleellisia asioita. 

Aurinkolämpöjärjest~lf!lä 
korvaamaan ostoenergiaa 
Aurinkoenergian saanti on epäsäännöllistä 
vuodenajan, sään ja maantieteellisen sijain-

nin mukaan. Lämpövarasto on aurinkoläm
pöjärjestelmissä lähes aina tarpeen, koska 
kulutus ei useinkaan tapahdu samaan ai
kaan kun aurinko paistaa. 

- Aurinkolämpöjärjestelmä soveltuu hy
vin osaksi muuta lämmitysjärjestelmää niin 
sanottuna hybridijärjestelmänä, jolloin au
rinkolämmöllä korvataan ostoenergiaa tai 
varastoidaan lämpöä. 

Auringolla lämmitetään tavallisimmin 
käyttövettä, mutta aurinkolämpö voidaan 
liittää mainiosti myös muihin vesikiertoi
siin lämmitysjärjestelmiin ja vähentää näin 
polttoaineen- tai sähkönkulutusta. Aurin
kolämpöjärjestelmä on mahdollista liittää 
myös kaukolämpöverkkoon. 

Aurinkolämpö
järjestelmä on 
mahdollista liittää 
myös kaukolämpö
verkkoon. 

Aurinkokeräinjärjestelmä mitoitetaan 
usein niin, että sillä katetaan noin puo
let lämpimän käyttöveden tarvitsemasta 
energiamäärästä. Tavallisessa pientalossa 
se tarkoittaa lähinnä lämmintä käyttövet
tä ja esimerkiksi pesu- ja saunatilojen lat
tialämmityksiä. a 

U·uden ja va:nhan teho~kasta yhdi:stelyä 
..,. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä 
energia on päästötöntä, halpaa ja riip
pumatonta. Se perustuu pääasiassa au
rinkoonja tuuleen sekä sähköverkkoon 
kytkettäviin joustaviin energiavarastoi
hin. Sähköjärjestelmä on kytköksissä 
myös muihin energiasektoreihin, kuten 
liikenteeseen ja lämmitykseen. 

Tällaista• energiajärjestelmää kehite
tään' parhaillaan LUF:n, Teknologian 
tutkimuskeskus VTT Öy:n ja Turun 
yliopiston Thlevaisuuden tutkimuskes
kuksen meneillään olevassa yhteistut
kimuksessa. 

- Varastointijärjestelmien tutkiminen 
ja koko en_ergiajärjestellnän sähköistä
minen ovat tässå avainasioita, mutta 
väliintään yhtä tärkeää-on tiedostaa 
uusien liiketoiffiihtamallien niahd,ql
li~uudet sekä ll!iden yhteiskunnalliset 
ja· taloudelliset· vaikufQkset. nltkiinuk..,. 
se~sa•.teemme't'mergiäj!iijestelfuästä·. eri1 

versioita~a laskemme,,mill)psen!!•töml! 
uusiutuva, ener~äj~estefuiäl on t:älou,. 

dellisesti kanna:ttava ja järkevä, sanoo 
tutkimusta' johtava ,tutkija, LU'F:n do
sentti ja VTT:n johtava tutkija Pasi 
Vainikka. 

Tulevaisuuden energiajärjestelmä luo 
tarpeen esimerkiksi kysynnän joustolle 
sekä vuorovaikutukselle sähkö-, iäm
mitys- jäähdytys- ja liikennejärjestel
mien kesken. 

Kotitalooksilla ja kiinteistöillä on 
tutkijoiden arvion mukaan tulevaisuu
dessa merkittävä osuus sähköenergian 
tuottamisessa yleiseen verkkoon. 

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa• 
esimerkiksi •sitä, että"krika(tanansa ·ku,. 
luttaja voisi• luovuttaa sähkö_a4tonJ)~ 
akuista säli.köä sähl{overkkoon silloin 
kun· siitä saa fiy:väii liihnan. AKtiivi
sen eile_rgiajäfj~t~lmäfi mahdc;>llistaa 
energian iritemetdonka osaksi koneet 
ja•läitteet;tulevät. JK:ailli ltapälituisi'.eri= 
la:isteli1pilvipalveluiäen Jkautt& 

Läl\i:le: 
LagP,eenrannan •te knillin ~'fi >Yli Qp isfo l!ll.lif 
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