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Viime vuosina niin kutsuttu hajautettu energiantuotanto kuluttajien keskuudessa on lisään-

tynyt nopeasti muun muassa aurinkopaneelien hintojen tullessa alaspäin, luoden mahdolli-

suuksia hyödyntää kuluttajien omaa sähköntuotantoa muuhunkin kuin pelkästään yksittäisen 

kuluttajan sähkön kulutukseen.  Tässä kandidaatintyössä on perehdytty kirjallisuustutkimuk-

sen kautta peer-to-peer sähkökaupan konseptiin ja siihen, miten se toteutuu tällä hetkellä. 

Peer-to-peer sähkökauppaan liittyen sen teoreettisia taloudellisia sekä teknisiä hyötyjä on 

pohdittu. Työssä esitellään myös yksi konkreettinen esimerkki tämän kaltaisen alustan luo-

misesta blockchain-pohjaisena. Tämän lisäksi esitellään kolme olemassa olevaa alustaa jotka 

liittyvät aiheeseen. Näistä yksi on aito peer-to-peer alusta ja muut kaksi mahdollistavat ku-

luttajalle sen, että sähköenergian voi ostaa pelkästään pientuottajilta. Olemassa oleviin alus-

toihin liittyen vertaillaan myös niiden taloudellista kannattavuutta perinteiseen sähkösopi-

mukseen verrattuna. 

 

Johtopäätöksinä työssä havaitaan, että esitellyistä alustoista aidolla peer-to-peer-periaattella 

toimiva on taloudellisesti kannattava, mutta vaatii alkuinvestoinnin oman aurinkopaneelijär-

jestelmän ja kotiakun muodossa. Kaksi muuta alustaa sen sijaan eivät ole taloudellisesti kan-

nattavia jolloin ainoa kannuste käyttää niitä on pientuotannon tukeminen ja vihreämpi ener-

gia. Aitojen peer-to-peer alustojen lisääntyessä voidaan myös niiden teknisiä hyötyjä käyttää 

hyväksi paremmin. 
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In recent years, the amount of distributed energy resources (DER) has increased for example 

due to the prices of photovoltaic systems coming down. This creates more opportunities to 

take advantage of DERs other than just the electricity consumption of a single consumer. 

This bachelor’s thesis examines the concept of peer-to-peer electricity trading through liter-

ature research and how it actualizes in the real world currently. The theoretical benefits, both 

financial and technical, of peer-to-peer electricity trading are also examined. The thesis pro-

vides one example of creating such a platform based on blockchain. In addition to this three 

existing platforms relating to the subject are introduced and compared. One of these is a true 

peer-to-peer platform while the other two allow consumers to buy energy through small-

scale production only. Regarding these the financial profitability is compared to a traditional 

electricity contract. 

 

As a conclusion it is found that that of the introduced platforms, the true peer-to-peer plat-

form is financially viable although an initial investment is required in the form of a photo-

voltaic system and a home battery. The other two platforms are not financially viable and 

are merely for supporting small-scale production of electricity and green energy. As true 

peer-to-peer platforms become more popular, their technical benefits can be taken advantage 

of better. 
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1. JOHDANTO  

Tässä kandidaatintyössä perehdytään malleihin joilla kuluttajat voivat käydä sähkökauppaa 

keskenään ilman välikäsiä.  

 

Peer-to-peer sähkökauppa mahdollistaisi kuluttajille sen, että itse tuotettua ylijäämäsähköä 

voisi myydä toisille kuluttajille, tai vaihtoehtoisesti ostaa muiden kuluttajien tuottamaa säh-

köä. Tällöin kotitalouksista tulisi pieniä sähköntuottajia ja hinta voisi olla kaikille osapuolille 

kannattava. Tällainen alusta täydentäisi kuluttajien sähkön ostamista ja myyntiä, tarjoten op-

timaalisempia vaihtoehtoja perinteisen sähkökaupan ohella. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on selvittää peer-to-peer sähkökaupan konsepti sekä miten se hyödyttää 

kuluttajaa ja tarjota esimerkki siitä miten tällainen alusta voitaisiin luoda, jotta P2P sähkö-

kauppa onnistuu käytännössä. Tämän lisäksi työssä esitellään jo olemassa olevia alustoja 

peer-to-peer sähkökaupalle. Näihin liittyen eri alustojen positiivia ja negatiivisia puolia eri 

näkökulmista myös vertaillaan, mukaan lukien sähkön hinta kyseisen alustan kautta verrat-

tuna siihen, että kuluttaja tekisi perinteisen sähkösopimuksen. 

 

Tämä kirjallisuustutkimus on toteutettu seuraavien tutkimuskysymysten pohjalta. Tutkimus-

kysymykset on esitetty taulukossa 1. 

 
Taulukko 1. Kandidaatintyön tutkimuskysymykset. 

Tutkimuskysymykset 

1. Mitä P2P sähkökauppa tarkoittaa? Konsepti ja hyödyt. 

2. Miten tällä hetkellä käytössä olevat P2P sähkökauppa-alustat toimivat? 

3. Millaisia havaintoja toiminnassa oleviin P2P sähkökauppa-alustoihin liittyen on 

tehty? 

 

 

1.2 Työn rajaaminen 

 

P2P sähkökauppa-alustan teknisen toteutuksen osalta työtä on rajattu antamaan esimerkki 

vain blockchain-pohjaisen P2P-alustan luomisesta, sillä erilaisia aihetta sivuavia alustoja tai 

järjestelmiä on olemassa hyvin paljon. Blockchain-pohjaiset alustat tulevat kuitenkin tämän 

hetken näkymien mukaan olemaan merkittävimmässä roolissa, kunhan niitä kehitetään pi-

demmälle ja ne yleistyvät, joten on relevanttia huomioida ne erikseen.  

 

Olemassa olevien alustojen esittelyyn on valittu kolme eri esimerkkiä, jotta saadaan tar-

peeksi kattava kuva siitä, miten P2P sähkökauppa toteutuu jo tällä hetkellä.  
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2. PEER-TO-PEER SÄHKÖKAUPAN KONSEPTI 

Teollisuusmaiden sähköverkkojen infrastruktuuri on pysynyt lähes samana niiden koko ole-

massaolon ajan, tuotanto on ollut keskitetty vähäiseen määrään suuria voimalaitoksia jotka 

tuottavat suurimman osan sähköstä laajalle alueelle levinneeseen sähköverkkoon. Siirtoetäi-

syydet ovat pitkiä koska kuluttajat ovat hajautuneena ympäri verkkoa ja ovat toimineet ai-

noastaan kuluttajina. 2000-luvulla kuluttajien keskuudessa sähkön tuottaminen itse on kui-

tenkin yleistynyt hyvin paljon muun muassa aurinko- ja tuulivoiman saatavuuden myötä, 

luoden niin kutsuttua hajautettua tuotantoa. Hajautetun energiantuotannon lisääntyminen on 

alkanut muuttaa sähköverkon toimintaa, nyt kuluttajat voivat toimia myös tuottajina. Tämän 

sähköverkon kuluttajakäytöksen muutoksen myötä halutaan myös hyödyntää sen mahdollis-

tamia etuja.  

 

Aurinkopaneelien tai tuulivoimaloiden omistajilla tilanne on usein sellainen, että ylituotan-

non hetkellä tuotettu sähkö jota ei itse voida hyödyntää myydään takaisin energiayhtiölle. 

Suomessa ostosähkö hinnoitellaan markkinahinnan perusteella mutta pientuottajan saamat 

myyntitulot eivät kuitenkaan sisällä verojen tai sähkönsiirron osuutta jolloin saatu hyöty jää 

pieneksi. Pientuottajalle hyöty sähkön myynnistä takaisin energiayhtiölle on siis huomatta-

vasti pienempi kuin hyöty siitä, että vältetään sähkön ostamista verkosta, tätä on havainnol-

listettu kuvassa 1. [1] 

 

 

 

 
Kuva 1. Sähkön osto- ja myyntihinnan rakenne sekä hyödyt pientuottajalle välttäessä ostoa verkosta tai myy-

dessä sähköä verkkoon. [1] 

 

 

P2P sähkökauppa mahdollistaisi sen, että kuluttajat voivat myydä ylijäämätuotantonsa toi-

sille kuluttajille, myös varastoiden sitä kotiakkujärjestelmään prosessin aikana. Tämä tarjoaa 

kuluttajille uuden tavan optimoida resursseja ja säästää rahaa sähkökauppaan liittyen. Jos 

luodaan alusta joka tarjoaa helpon ja tehokkaan tavan varastoida, ostaa ja siirtää sähköä pie-

nistä uusiutuvan energian tuotantolaitoksista käyttäen jo olemassa olevaa sähköverkkoa, tä-

män kaltaiset alustat luovat suuremman taloudellisen kannusteen alkaa sähkön pientuotta-

jaksi sillä toiselle kuluttajalle myytäessä saatu hyöty voisi olla huomattavasti suurempi, sa-

maan aikaan kun kuluttaja joka ostaa pientuottajan verkkoon syöttämää sähköä voisi myös 

hyötyä taloudellisesti hinnan ollessa pienempi kuin tällä hetkellä perinteiseltä sähkönmyy-

jältä ostaminen. Tätä myötä uusiutuvan energian saatavuus myös paranisi. 
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2.1 Muita peer-to-peer sähkökaupan mahdollistamia hyötyjä 

 

Vaikka taloudellinen kannuste kuluttajalle lienee merkittävin syy minkä nojalla P2P-sähkö-

kauppaa aletaan tuomaan valtavirtaan, muitakin hyötyjä voidaan saada aikaan käyttämällä 

kaikkia mahdollisia etuja pientuottajien sähköstä.  

 

Sähköntuotanto on suunniteltu kuormituksen huiput huomioiden. Keskimääräisen kuormi-

tuksen ja kuormitushuippujen välillä on kuitenkin merkittävä ero, ja huippukuormituksen 

hetkellä joudutaan kytkemään päälle kalliimpaa tuotantoa. P2P-alusta hajautetun energian-

tuotannon keskuudessa voisi vähentää kuormitushuippujen aikaista energiantarvetta isom-

pien voimaloiden puolelta ja muuttaa kuormituskäyriä tasaisemmaksi. Tällöin tarvetta ostaa 

kalliimpaa energiaa huippukuorman aikana voitaisiin saada pienemmäksi. [2]  

 

Kotiakkujärjestelmät ovat yleistymässä kuluttajilla oman sähköntuotannon yleistymisen 

myötä. Kotiakut voivat myös olla oleellinen osa P2P-alustaa. Kotiakkujärjestelmän käyttä-

minen pelkästään yksittäisen kuluttajan aurinkopaneelien ylijäämätuotannon varastona ei ole 

taloudellisesti kannattavaa, mutta jos tämän lisäksi käytettäisiin useita kotiakkuja toissijai-

sesti esimerkiksi säätösähkömarkkinoilla, voitaisiin saavuttaa taloudellista hyötyä. [3] P2P-

alusta voisi hyödyntää tätä kuluttajien kotiakkujärjestelmien avulla. 

 

Tällaiset järjestelmät kuitenkin vaativat todella kattavan ohjelmisto-infrastruktuurin taustal-

leen. Hajautetun energiantuotannon määrän kasvaessa kuitenkin myös sen hyödyntämätön 

potentiaali kasvaa jolloin tämän tyyppisestä jakamistaloudesta voi tulla osa sähköverkon toi-

mintaa erittäin laajassakin mittakaavassa. 
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3. PEER-TO-PEER SÄHKÖKAUPPA-ALUSTAN MAHDOLLISTAMINEN 

 

 

Täydellisen P2P-sähkökaupan mahdollistaminen vaatisi muutoksia nykyiseen sähköntuo-

tantojärjestelmään. Näistä oleellisimpina kuluttajien täytyisi kyetä ostamaan ja myymään 

sähköä avoimilla markkinoilla, sähkön myyjää voisi vaihtaa minuutista toiseen. Sähkön os-

tossa tulisi myös olla valinnan vapaus esimerkiksi siltä osin, miten sähkö on tuotettu, kuinka 

kaukana tuotanto tapahtuu tai mistä saa parhaan hinnan.  

 

Tämän mahdollistamiseksi täytyisi luoda P2P alusta jolla sähkön pientuottajat voivat käydä 

kauppaa keskenään. Alustan luomisen jälkeen sen toimintaa voitaisiin jalostaa pidemmälle 

automatisoimalla prosessia. Haluttuja lopputuloksia tälle ovat taloudellinen hyöty, kuormi-

tuskäyrien optimointi tai vain paikallisten pientuottajien tukeminen. [4] Sähkönsiirrossa ai-

heutuu enemmän häviöitä mitä pidemmälle sähköä siirretään, joten lyhyempiä siirtoetäi-

syyksiä tuotannosta sähkön käyttäjälle voidaan myös hyödyntää. 

 

Vaatimuksia P2P-alustalle on vähintään seuraavasti:  

 

1. Pientuottajien sähköntuotannon tarkka seuranta, tuotetun sähköenergian määrä ja 

tuotannon ajankohta. Sähkön hinta muuttuu jatkuvasti, joten tämä on välttämätöntä. 

2. Jokainen siirretty yksikkö sähköä pystytään yhdistämään omaan virtuaaliseen vasti-

neeseensa alustan sisällä. 

3. Jokainen tehty transaktio voidaan jäljittää tarkkaan, jotta rahaliikenne toimii. [4] 

 

 

3.1 Esimerkki alustan luomisesta 

 

Blockchain-teknologia on usein valittu tavaksi jolla P2P-alusta toteutetaan. Muitakin mah-

dollisuuksia on, mutta tässä työssä esitetään yksi esimerkki tavasta, joka on rajattu 

blockchain-pohjaiseen alustaan, sillä siitä on muodostunut yleisin ratkaisu tällaisen alustan 

luomiseen. Blockchain tarjoaa tavan jolla toisilleen vieraat käyttäjät yhdessä luovat ja yllä-

pitävät tietokantaa hajautetusti, tässä tapauksessa sisältäen tiedot kaikista sähkökauppa-

transaktioista eri käyttäjien välillä. Blockchainin kryptografia takaa, että kaikki transaktiot 

ovat turvallisia, varmennettuja ja tarkkaan dokumentoituja. [5]  

 

Alusta koostuisi useista komponenteista jotka yhdessä loisivat avoimen markkinan pien-

tuottajien väliselle sähkökaupalle. Esimerkki blockchain-pohjaisen alustan kokonaisuu-

desta on esitetty kuvassa 2. Kyseisen alustan toimintaa kuluttajan näkökulmasta on havain-

nollistettu kuvassa 3.  
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Kuva 2. Esimerkki blockchain-pohjaisen P2P-alustan toimintaperiaatteesta. [4] 

 

 

 
Kuva 3. Kyseisen esimerkin alustan toiminta kuluttajan/pientuottajan näkökulmasta. [4] 

 

 

Tässä mallissa Household supplier on pientuottaja joka tuottaa sekä käyttää tuottamaansa 

sähköä, myy ylijäämää ja ostaa sähköä markkinoilta silloin kun oma tuotanto ei riitä. Kai-

killa pientuottajilla on etäluettava sähkömittari, jonka avulla kulutuksesta ja tuotannosta 

kerätään kaikki tiedot talteen. Nämä tiedot välitetään ohjelmistolle (Oracle), joka suorittaa 

tosimaailman tapahtumien välittämisen blockchain-tietokantaan jossa sähköstä tehdään vir-

tuaalista valuuttaa. Yksi yksikkö virtuaalivaluuttaa voisi kuvastaa esimerkiksi yhden kilo-

wattitunnin energiaa. [4] Tämän virtuaalivaluutan avulla voidaan luoda virtuaalilompakko 



11 

 

jokaiselle rekisteröityneelle käyttäjälle joka sisältää tiedot tuotetuista energiamääristä virtu-

aalivaluuttana. Lompakon avulla jokainen käyttäjä voidaan yksilöidä ja tunnistaa. Jokaisen 

käyttäjän ”tilitasapaino” hoituisi automaattisesti ohjelmiston puolesta kuten myös varsinai-

nen kaupanteko. Kuvassa 2 Household Supplier sekä Purchaser ovat molemmat kuluttajia 

joista toinen kyseisellä hetkellä myy sähköä ja toinen ostaa.  

 

Hajautetun tuotannon lisääntyessä sähköverkkoa käyttäville kuluttajille voidaan mahdollis-

taa paljon suurempi kontrolli sähkökaupan suhteen kuin tällä hetkellä. Edellä esitetty esi-

merkki olisi yksi potentiaalinen tapa toteuttaa P2P-alusta. [4] 
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4. OLEMASSA OLEVAT PEER-TO-PEER SÄHKÖKAUPPA-ALUSTAT JA NII-

DEN TOIMINTA 

 

Maailmassa on jonkin verran jo toiminnassa olevia P2P sähkökaupan mahdollistavia alus-

toja. Osa niistä toimii aidolla P2P-periaatteella. Osa taas esimerkiksi yhdistää sähkön pien-

tuottajia ja ostajaehdokkaita välikäden kuten energiayhtiön kautta mutta tämäkin sivuaa ai-

hetta tarpeeksi, että ne ovat kuitenkin mielenkiintoisia tämän työn yhteydessä. Kaikki esitel-

lyt alustat poistavat tarpeen ostaa isoissa voimalaitoksissa tuotettua sähköä. 

 

Tässä työssä esitellään hollantilainen Vandebron, saksalainen Sonnen sekä kotimaisen Ou-

lun Energian lanseeraama Farmivirta -konsepti.  

 

 

4.1 Saksa – Sonnen 

 

Saksalainen Sonnen tarjoaa sonnenCommunity -nimellä kulkevaa palvelua. Taustalla on sa-

man yhtiön sonnenBatterie kotiakkujärjestelmä, joka on ollut myynnissä Saksassa jo aiem-

minkin. Kyseisen alustan lähtökohta on se, että omistat tai liittyessäsi ostat yhtiön kotiakku-

järjestelmän itsellesi ja maksat jäsenmaksua 19.99€ kuukaudessa. Tämän jälkeen voit hyö-

dyntää yhtiön P2P sähkökauppa-alustaa. [6] 

 

Alustan toiminta perustuu siihen, että sen käyttäjillä on omaa tuotantoa, Saksan tapauksessa 

aurinkovoimaa. Ylijäämää varastoidaan kotiakussa ja siltä osin mitä et itse sitä voi hyödyn-

tää, se yhdistetään virtuaaliseen energiavarastoon jonka kautta muut palvelun tilaajat voivat 

sitä ostaa tai sitä käytetään Saksan sähkönkulutuksen ja tuotannon tasapainottamisessa 

apuna. Taustalla oleva ohjelmisto yhdistää kaikki palvelun tilaajat tähän virtuaaliseen varas-

toon joka pitää jokaisen käyttäjän sähkönkulutuksen ja omasta varastosta ottamisen tai 

muilta oston tasapainossa. Iso kannuste tällaisen alustan käytölle onkin juuri oma sähkön-

tuotanto, sillä potentiaaliset hyödyt ovat paljon suuremmat kuin ylijäämän myynti verkko-

yhtiölle. Alkuinvestointi Sonnenin kotiakkujärjestelmän ostoon on 3600 € - 22 000€ riippuen 

akuston koosta. [6]  

 

Jokainen ostettu kilowattitunti maksaa 0.23 €/kWh vuosittaiseen 2000 kWh asti, tämän yli 

menevältä osalta 0.259 €/kWh. Tarjolla on myös sonnenFlat-niminen hinnoitteluvaihtoehto, 

jossa saat kotiakun koon ja aurinkopaneelien tehon perusteella määriteltyyn kokonaisvuosi-

kulutukseen asti ilmaista sähköä siltä osin mitä et sitä itse pysty tuottamaan. Vastineeksi 

annat osan kotiakun varastostasi Saksan sähköverkon käyttöön koko maan kulutuksen ja 

tuotannon tasapainottamisen avuksi. sonnenCommunityn alustan käyttäjien tuotantoa voi 

seurata yhtiön verkkosivuilta, esimerkkinä tästä kuva 4.  
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Kuva 4. sonnenCommunity alustan sähköntuotanto Saksan ympäristössä 25.10.2016 kello 16:30. [6] 

 

 

 

Saksassa ja Itävallassa kyseinen alusta on levinnyt jo melko laajalle ja olisi todennäköisesti 

toteutettavissa muissakin maissa jossa aurinkovoiman tuotantopotentiaali on korkea, sillä 

aurinkosähkö on yksityishenkilölle helppo tapa tuottaa omaa energiaa.  

 

 

4.1.1 Hintavertailua tavalliseen sähkösopimukseen 

 

Sonnenin osalta hintavertailussa huomioidaan aurinkopaneelien sekä kotiakkujärjestelmän 

hinta, sekä arvioidaan kuinka suuren osan sähköstä kuluttaja tuottaa omavaraisesti ja kuinka 

iso osa ostetaan P2P-alustan kautta ja kuinka suuri korvaus saadaan takaisinsyötetystä yli-

jäämätuotannosta. Näitä verrataan saksan sähkön keskihintaan ja pyritään saamaan ainakin 

karkea arvio koko järjestelmän takaisinmaksuajasta. 

 

Valitaan laskentaan 4250 kWh sekä 5250 kWh kulutukset vuodessa. Aurinkopaneelien ja 

kotiakun hinta otetaan Sonnenin verkkokaupasta, sillä yhtiön kautta voi ostaa myös aurin-

kopaneeleja asennettuna. 6 kWp aurinkopaneelijärjestelmä sekä 6 kWh kotiakku asennet-
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tuna maksaa 18787 €. [6] Kyseisellä yhdistelmällä Sonnen ilmoittaa arvioiduksi kor-

vaukseksi takaisinsyötetystä sähköstä Saksassa noin 311 € vuodessa, perustuen vuoden 2016 

loppuun mennessä katolle asennetuille aurinkopaneelijärjestelmille tarjottuun EEG syöttö-

tariffiin 0.123€/kWh.  

 

Oletetaan että kuluttaja käyttää sonnenFlat-hinnoittelua, joka kyseisellä aurinkopaneelin ja 

akun koolla on ostettavasta energiasta 0 €/kWh juuri 4250 kWh vuosikulutukseen asti [6], 

yli meneviltä osin 0.23 €/kWh. Oletetaan myös, että kuluttaja on omavarainen 70 % osuu-

delta kulutuksesta, jolloin P2P-verkosta ostettavan sähkön osuus olisi 30 %.  Tässä tapauk-

sessa pienemmällä näistä kahdesta vuosikulutuksesta se on siis kuluttajalle ilmainen ja suu-

remmalla kulutuksella kustannuksia tulee vain 1000 kWh osuudelta. Tämän lisäksi kuluina 

on 19.99 € kuukausimaksu. Lasketaan koroton takaisinmaksuaika 18787 € järjestelmälle. 

Laskentaa on yksinkertaistettu siltä osin, että sähkön hinta perinteisessä sähkösopimuksessa 

pysyisi koko ajan samana kuin vuoden 2016 keskihinta 0.297 €/kWh. [7] Vuodessa saadun 

hyödyn laskentaa esitetty taulukossa 2. 

 

 
Taulukko 2. Sonnenin kotiakkujärjestelmän sekä aurinkopaneelien nettohyöty yhdessä vuodessa verrattuna 

Saksan keskihinnalla ostetun sähkön kustannuksiin vuodessa annetuilla kulutuksilla. 

 4250 kWh 5250 kWh 

Saksan keskihinnalla os-

tettu energia 

1262.25 € 1559.25 € 

Sonnen kuukausimaksut -239.88 € -239.88 € 

Sonnen energiamaksut 0 € -230 € 

Syöttötariffi +311 € +311 € 

Nettohyöty vuodessa 1333.37 € 1400.37 € 

 

Tästä päästään korottomiin takaisinmaksuaikoihin molemmissa tapauksissa: 

 

4250 kWh kulutuksella 

 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
18787 €

1333.37 €/𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖
= 14.1 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

 

ja vastaavasti 5250 kWh kulutuksella 

 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
18787 €

1400.37 €/𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖
= 13.4 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

 

 

Takaisinmaksuajan laskentaa on yksinkertaistettu, tarkempia tuloksia varten pitäisi arvioida 

sähkön markkinahinnan vaihtelua yli kymmeneksi vuodeksi eteenpäin kuten myös kulutta-

jan omavaraisuusastetta tarkemmin sekä tietyn alueen auringonsäteilyn määrän perusteella 

takaisinsyötetystä sähköstä saadun korvauksen määrää. Karkeastakin vertailusta nähdään 

kuitenkin selvästi, miten suuri ero vuosikustannuksilla on perinteiseen sähkönmyyjään ver-

rattuna, kunhan alkuinvestointi on tehty.  

 

Vertaillaan vielä Sonnenin järjestelmän hintaa siihen, että kuluttaja asennuttaisi vastaavan 

aurinkopaneelijärjestelmän ja kotiakun erikseen eikä osallistuisi P2P-alustan toimintaan. 

Kotiakuksi on valittu Teslan Powerwall-järjestelmä, joka asennettuna Saksassa maksaisi 
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7050€ [8]. Akun ainoa kokovaihtoehto on 14 kWh joka on hintaan nähden huomattavasti 

isompi kuin Sonnenin akkujärjestelmä. Saksassa keskihinta asennetulle aurinkovoimalle 

vuonna 2015 oli 1270€/kWp. [9] Vastaavan kokoisen aurinkopaneelijärjestelmän hinnaksi 

tulisi siis 7620€ jolloin yhteiskustannukset olisivat 14670€, mukaan lukien Teslan isompi 

kotiakkujärjestelmä. 

 

 

Jos oletetaan sama 4250 kWh vuosittainen kulutus, sekä sama 70 % omavaraisuusaste, jäisi 

kuluttajan ostettavaksi vuosittain 1275 kWh. Teholtaan vastaavalla aurinkopaneelilla voi-

daan myös olettaa syöttötariffista saatava korvaus yhtä suureksi kuin edellä, eli 311€ vuo-

dessa. Vuodessa saatu hyöty esitetty taulukossa 3. 

 
Taulukko 3. Itse erikseen ostetun vastaavan aurinkopaneelijärjestelmän ja kotiakun nettohyöty vuodessa. 

 4250 kWh 

Saksan keskihinnalla ostettu energia  1262.25 € 

Kuluttajan ostettavaksi jäävä energia 70 % 

omavaraisuusasteella 

-378.675 € 

Syöttötariffi  +311 € 

Nettohyöty vuodessa  1194.58 € 

 

Josta päästään korottomaan takaisinmaksuaikaan 

 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
14670 €

1194.58 €/𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖
= 12.3 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

 

Takaisinmaksuaika on lyhyempi kuin Sonnenin kautta ostetulla järjestelmällä, johtuen Tes-

lan kotiakun alhaisemmasta hinnasta. Nettohyöty vuositasolla jää kuitenkin pienemmäksi, 

sillä samalla omavaraisuusasteella ostettavaksi jäävä energia maksaa enemmän energiayhti-

öltä ostettuna kuin Sonnenin alustan kautta. Lisäksi Sonnenin kautta ostettuna koko järjes-

telmän saa kuluttajaystävällisenä all-in-one ratkaisuna. 

4.2 Hollanti – Vandebron 

 

Hollantilainen Vandebron tarjoaa käyttäjilleen alustan joka yhdistää sähkönkuluttajan ja 

pientuottajan suoraan keskenään ilman perinteistä sähkönmyyjää välikätenä. [10] Alusta jul-

kaistiin 2014 alkuvuodesta ja reilussa kahdessa vuodessa se on kasvanut merkittävän ko-

koiseksi.  Hollannissa kyseinen alusta onnistuttiin toteuttamaan erityisen hyvin koska Hol-

lannin sähkömarkkinat ovat laajalti dereguloidut ja fossiilisten polttoaineiden osuus on edel-

leen erittäin suuri, [11] joten kuluttajien kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan on korke-

alla. 

 

Vandebron esittelee verkkosivuillaan eri pientuottajia hyvin yksityiskohtaisesti, esimerkki 

tästä kuvassa 5. 
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Kuva 5. Näkymä Vandebronin verkkosivujen tuottajaesittelysivulta. [10] 

 

Tuottajina toimii muun muassa yksityishenkilöitä, jotka omistavat aurinkovoimaa, kouluja 

joilta jää ylimääräistä aurinkoenergiaa yli sekä tuulivoimaloita. Uusiutuvan energian ympä-

ristöhyötyjen lisäksi yhteisöllisyyttä painotetaan vahvasti. Jokaiselle pientuottajalle on mää-

ritelty oma energia- ja perusmaksu (kuva 6) jotka ovat pientuottajille kannattavammat kuin 

jos kyseiset tuottajat myisivät energiansa takaisin sähköyhtiölle.  

 

 
Kuva 6. Erään aurinkoenergian pientuottajan hinnoittelu Vandebronin kautta. [10] 

 

Tällä hetkellä Hollannissa noin 88 000 taloutta saa sähkönsä Vandebronin kautta. [10] 
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4.2.1 Hintavertailua tavalliseen sähkösopimukseen 

 

Vandebronin tapauksessa hintavertailu on suoritettu energian kokonaishinnan osalta. 

 

Hollannin energian hinnan keskiarvona on käytetty vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon 

keskihintaa 0.162 €/kWh. [7] Vandebronin kautta on valittu muutama erityyppinen energi-

antuottaja, sisältäen aurinko-, tuuli-, sekä bioenergiaa, sekä näitä vastaavat energiahinnat. 

Tuottajien välillä on hyvin pientä vaihtelua hinnoissa mutta valittujen tuottajien hinnat ku-

vastavat melko tarkasti kyseisen tuotantomuodon keskihintaa Vandebronin palvelussa. 

Vertailun tuloksia on esitetty taulukossa 4. 

 

Keskikulutuksena on käytetty 3300 kWh vuodessa.  

 
Taulukko 4. Vertailua Vandebronin kautta ostetun sähkön ja maan keskihinnan välillä. 

 Energian hinta Vuotuinen hinta 3300 kWh 

kulutuksella 

Maan keskihinta 2016 0.162 €/kWh 534.60 € 

Vandebron - Tuulisähkö 0.18652 €/kWh + 6.25 €/kk 690.62 € 

Vandebron - Aurinkosähkö 0.19136 €/kWh + 6.25 €/kk 706.49 € 

Vandebron - Biosähkö 0.18532 €/kWh + 6.25 €/kk 686.56 € 

 

 

Vertailusta nähdään, että Hollannin keskihinta on alempana kuin Vandebronin tarjoamat 

energiahinnat, jolloin pientuottajalta ostettu sähkö tulee aina kalliimmaksi, eron kasvaessa 

mitä suurempi kulutus taloudessa on. 

 

Tulee kuitenkin huomioida, että vuonna 2016 energian keskihinta Hollannissa on laskenut 

vuoteen 2015 verrattuna. Jos oltaisiin tehty vertailu vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon 

keskihintaan 0.199 €/kWh, [7] olisi Vandebronin hinnoittelu voinut olla kulutuksesta riip-

puen myös matalampi. Hintakehitystä tulisi seurata ja ennustaa pidemmälle, jotta voitaisiin 

tarkemmin pohtia taloudellista kannattavuutta. 

 

4.3 Oulun Energian Farmivirta 

 

Oulun Energia tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa pientuottajien sähköä toimien vä-

littäjänä kuluttajan ja tuottajan välillä. Sähkösopimus tehdään edelleen Oulun Energian 

kautta kuten perinteinenkin sähkösopimus, mutta perusmaksua ei ole. Sen sijaan energia-

maksu on kuitenkin markkinahintaa korkeampi [12] (kuva 7) joten kulutuksen ollessa tar-

peeksi suuri Farmivirta ei tarjoa taloudellista kannustetta ostaa sähköä tätä kautta. Se kuiten-

kin tukee kotimaisia pientuottajia, lähienergian itsessään ollessa tärkeimmässä roolissa, sillä 

Suomessa se on kuitenkin vielä harvinainen tapa ostaa sähköä.  
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Kuva 7. Oulun Energian Farmivirran myyntihinnasto. [12] 

 

 

Farmivirran pientuottajat tuottavat Oulun Energian mukaan sähköenergian pelkästään uu-

siutuvilla energianlähteillä (Puu, tuuli, vesi, aurinko) ja sähköntuotannon mittaukseen ja 

seurantaan käytetään vielä lisäksi ulkopuolista asiantuntijaa. [12]  

 

Suomessa todellista P2P sähkökauppaa ei vielä ole tarjolla mutta Oulun Energian konsepti 

kuitenkin kannustaa kuluttajia sijoittamaan pientuottajiin joka taas kannustaa useampia ku-

luttajia ryhtymään pientuottajaksi. Jos Suomeen saataisiin hajautettua tuotantoa isommassa 

mittakaavassa, voitaisiin luoda isompia järjestelmiä ja saada mukaan lisäksi muita talou-

dellisia ja teknisiä hyötyjä pientuottajista.  

 

4.3.1 Hintavertailua tavalliseen sähkösopimukseen 

 

Farmivirran osalta hintavertailu tehdään pelkän energiamaksun ja perusmaksun osalta, sillä 

Suomessa siirtohinnat määräytyvät asuinpaikan perusteella ja verojen osuuteen kuluttaja ei 

voi vaikuttaa. Vertailukohde otetaan Oulun Energian 12 kuukauden määräaikaisten sähkö-

sopimusten tarjonnasta, jonka hinnasto on tarkemmin kuvassa 8. 
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Kuva 8. Oulun Energian sähkön myyntihinnasto. [13] 

 

 

Tehdään vertailu vuoden kokonaiskulutuksen perusteella, esimerkkeinä kolme asukasta ker-

rostalossa, kokonaiskulutus 2400 kWh, kolme asukasta rivitalossa, kokonaiskulutus 4000 

kWh sekä neljä asukasta omakotitalossa, kokonaiskulutus 7300 kWh. [14] 

 

Vertailussa Oulun Energian Varmavirta 12 kuukauden määräaikainen sopimus 1-aikamit-

tauksella, joka on kannattavin vaihtoehto kaikilla esimerkkikulutuksilla, sekä edullisin Far-

mivirtavaihtoehto, Farmivirta BioKymppi Oy. Tuloksia on esitetty taulukossa 5. 

 
Taulukko 5. Energiamaksujen hintavertailua Farmivirran ja tavallisen sähkösopimuksen välillä. 

 Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo 

Vuotuinen kulutus 2400 kWh 4000 kWh 7300 kWh 

Varmavirta energiamaksu 12 

kuukaudessa 

112.32 € 187.20 € 341.64 € 

Varmavirta perusmaksu 12 

kuukaudessa 

42 € 42 € 42 € 

Varmavirta yhteensä 12 

kuukaudessa 

154.32 € 229.2 € 383.64 € 

Farmivirta energiamaksu 12 

kuukaudessa  

141.60 € 236 € 430.70 € 

Farmivirta perusmaksu 12 

kuukaudessa  

0 € 0 € 0 € 

Farmivirta yhteensä 12 

kuukaudessa 

141.60 € 236 € 430.70 € 

 

Vertailusta nähdään, että edullisin Farmivirta-vaihtoehto on yhdessä tapauksessa myös edul-

lisempi kuin 12 kuukauden määräaikainen perinteinen sähkösopimus. Pienen kulutuksen ta-

louksille eli kerrostalossa asuville pienille perheille tai yksin asuville se voi siis olla talou-

dellisestikin kannattava vaihtoehto. Suuremmalla kulutuksella eli käytännössä kaikki rivita-

lossa tai omakotitalossa asuvat eivät saa taloudellista hyötyä, hintojen erotuksen kasvaessa 

mitä suurempi kulutus on. Huomioitavaa on myös se, että vain yksi Farmivirta-kohteista eli 

tähän valittu BioKymppi Oy pitää energiamaksun niin matalana, että se voi olla taloudelli-

sesti kannattavaa. Muut Farmivirta-kohteet tulevat kalliimmiksi myös kerrostaloasujille. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Alla olevissa taulukoissa 6, 7 ja 8 on pohdittu esiteltyjen olemassa olevien alustojen positii-

visia sekä negatiivisia puolia yhteiskunnan, kuluttajan sekä yhtiön itsensä kannalta. 

 

 
Taulukko 6. Esitellyt alustat yhteiskunnan kannalta 

 Positiivista Negatiivista 

Sonnen -100 % aurinkovoimaa 

 

-Käytetään tasapainottamaan 

maan sähkönjakelun toimin-

taa käyttämällä käyttäjien re-

servejä tarpeen mukaan 

 

-Kannuste kuluttajille hank-

kia omaa sähköntuotantoa 

aurinkopaneelien muodossa 

 

-Ei merkittäviä negatiivisia 

tekijöitä 

Vandebron -100 % uusiutuvaa energiaa 

 

-Tuetaan uusiutuvan ener-

gian pientuotantoa 

 

-Ei merkittäviä negatiivisia 

tekijöitä 

Oulun Energian Farmivirta -100% uusiutuvaa energiaa 

 

-Tuetaan uusiutuvan ener-

gian pientuotantoa Suomessa 

 

-Kannustaa vastaavien jär-

jestelmien pidemmälle kehit-

tämistä myös Suomessa 

-Ei merkittäviä negatiivisia 

tekijöitä 
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Taulukko 7. Esitellyt alustat kuluttajan kannalta 

 Positiivista Negatiivista 

Sonnen -Nettohyöty hinnassa vuosi-

tasolla suuri. 

 

-Kohtuullinen takaisinmak-

suaika aurinkopaneelijärjes-

telmälle 

 

-Kynnyksenä alkuinves-

tointi 

 

-Täytyy olla mahdollisuus 

omille aurinkopaneeleille 

 

Vandebron -Kuluttaja voi valita millä ta-

valla tuotettua energiaa ha-

luaa ostaa 

-Korkeampi hinnoittelu. Ei 

taloudellisesti kannattavaa 

2016 sähkön keskihintaan 

verrattuna 

 

Oulun Energian Farmivirta -Spesifisessä tapauksessa voi 

olla kannattavaa taloudelli-

sesti kannattavaa 

 

-Jonkin verran valinnanvaraa 

energian tuotantomuodon 

suhteen 

-Korkeampi hinnoittelu 

energiamaksujen osalta. 

Pääasiassa ei taloudellisesti 

kannattavaa 

 

-Merkittävät hintaerot pien-

tuottajien välillä 

 

 

 
Taulukko 8. Esitellyt alustat yhtiön kannalta 

 Positiivista Negatiivista 

Sonnen -Tarjotaan uudenlainen, ym-

päristöystävällinen sekä ta-

loudellisesti järkevä tapa os-

taa energiaa, aito peer-to-

peer alusta 

 

-Voidaan soveltaa myös 

muihin maihin jossa aurin-

kopaneelien tuotantopotenti-

aali tarpeeksi iso 

 

-Käytännössä täysin riippu-

vainen aurinkopaneelien 

tuottamasta energiasta, eli 

ei sovellu alueille jossa au-

rinkoenergiaa hyödynnettä-

vissä vain vähän 

 

Vandebron -Yhdistetään pientuottajia 

kuluttajiin, jotka haluavat 

ostaa uusiutuvaa energiaa 

 

-Ei merkittäviä negatiivisia 

tekijöitä 

Oulun Energian Farmivirta -Yhdistetään pientuottajia 

kuluttajiin, jotka haluavat 

ostaa uusiutuvaa energiaa 

-Ei merkittäviä negatiivisia 

tekijöitä 

 

 

 



22 

 

Ainakin Sonnenin osalta, joka onkin vertailluista alustoista ainoa aito P2P-alusta, on sel-

västi nähtävissä, että P2P-sähkökaupalla on suuri potentiaali taloudellisen kannattavuuden 

suhteen. Muut kaksi vertailtua alustaa vain yhdistävät kuluttajat pientuottajaan ja ainoa 

kannustin on pientuotannon tukeminen. Eri maiden maantieteellisten ominaisuuksien ja 

lainsäädännön takia kaikki ratkaisut eivät ole yleispäteviä mutta lähtökohtia joita voidaan 

kehittää pidemmälle, on jo olemassa paljon. Suomessa Oulun Energian konsepti on hyvä 

lähtökohta P2P-sähkökauppaan, hajautetun tuotannon lisääntyessä on varmaankin kannat-

tavaa tutkia laajemman infrastruktuurin luomista. 

 

Sähköteknisiä hyötyjä esimerkiksi kulutuksen ja tuotannon tasapainon ylläpidon helpotta-

miseksi sekä sähkönjakeluun liittyen on olemassa. Näistä erityisen mielenkiintoisena on 

kotiakkujen käyttäminen säätösähkömarkkinoilla, joka olisi erittäin sopiva lisä todelliseen 

P2P-alustaan, ja oletettavasti Sonnen toimii juuri näin. Kotiakut itsessään eivät vielä yksit-

täiselle kuluttajalle ole taloudellisesti kannattavia aurinkopaneelijärjestelmän lisänä, mutta 

jos suurta määrää kotiakkuja voidaan yhdistää esimerkiksi P2P sähkökauppa-alustaan liit-

tyen, voitaisiin niillä saavuttaa taloudellista hyötyä käyttämällä kotiakkuja myös muihin 

tarkoituksiin kuin vain yksittäisen kuluttajan sähkönkulutukseen. Tämä voisi olla hyvä li-

sätutkimuksen kohde.  
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