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Energiayhteisöt ovat osa EU:n puhtaan energian pakettia ja ne mahdollistavat
energiantuotannon yhteisömuotoisen omistuksen, jolloin energiayhteisön jäsenet jakavat
keskenään yhteisesti omistetun infrastruktuurin hyötyjä. Energiayhteisöjä ei ole vielä
määritelty Suomen lainsäädäntöön, mutta määrittelyn tultua kaikkien asumismuotojen
mahdollisuuksia osallistua energian pientuotantoon saadaan tasapainotettua. Energiayhteisöt
antavat jäsenilleen mahdollisuuden vaikuttaa kuluttamansa energian tuotantotapaan, jolloin
kansalaisia saadaan aktivoitua osaksi sähköjärjestelmän toimintaa.

Tässä työssä tarkasteltiin energiayhteisöjen määritelmää, hyötyjä ja haasteita teoreettisella
tasolla sähkön pientuotannon osalta. Tämän lisäksi työssä toteutettiin skenaario, jossa
Keravalla sijaitseville asuinkiinteistöille perustettiin energiayhteisöjä, olettaen, että
teoriaosuudessa esiintyneet haasteet oltiin ratkaistu. Skenaarion pohjalta tarkasteltiin
taloudellisia vaikutuksia sekä asiakkaalle, että paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle.

2

Energiayhteisöt mahdollistavat uusien ryhmien pääsyn sähkön pientuotannon markkinoille,
mikä

tuo

mukanaan

sähköjärjestelmää
energiantuotannon

taloudellista

yhteiskunnalle,
ratkaisuja.

hyötyä
sekä

Lisäksi

sen

jäsenille,

mahdollistaa
energiayhteisöt

uusia

kokonaistehokkaampaa
ympäristöystävällisiä

mahdollistavat

nykyisten

mikrotuotantoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän kasvun, sekä markkinan
uudenlaisille palveluille. Energiayhteisöjen kohtaamat haasteet ovat lainsäädännöllisiä sekä
teknisiä, mutta ne ovat ratkaistavissa, kun energiayhteisöt määritellään EU direktiivin
mukaisesti osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Taloudellisessa tarkastelussa selvisi aurinkovoimalla tuotetun sähkön olevan taloudellisesti
kannattavampaa kiinteistön sisäisissä energiayhteisöissä kuin kiinteistön rajat ylittävissä
energiayhteisöissä, sillä rajat ylittäville energiayhteisöille rakennettava erillinen linja
aiheuttaa

tuotantolaitoksen

kapasiteetin

koosta

riippumattomia

lisäkustannuksia.

Energiayhteisön omistama yksi suuri sähkövarasto ei tarkastelun perusteella ole
taloudellisesti kannattava investointi, jos sitä käytetään pelkästään tuotetun sähkön
omakäyttöasteen nostamiseen. Energiayhteisöt eivät tarkastelun perusteella aiheuta
jakeluverkkoyhtiölle pahimmassakaan tapauksessa suurta menetystä liikevaihdossa, vaikka
siirtohinnoittelun tariffit pysyisivät nykyisellään.
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Local energy communities are part of the EU clean energy package. They enable the
possibility of community owned micro-production of energy. The members of the
community share the benefits of their infrastructure, using their self-generated energy for
their own use. Local energy communities have not yet been included in the Finnish law, but
once accomplished, they will even the possibilities of self-production between different
forms of accommodation. Local energy communities provide a possibility for their members
to directly impact the form of production of the energy they consume.

In this thesis local energy communities are discussed from a theoretical point of view,
looking at their definition, opportunities as well as the challenges they face. In addition to
theoretical discussion, a scenario is included. The scenario is based on the assumption that
the challenges found in the theoretical part have been solved. Financial impacts of the
communities are analyzed for different stakeholders.
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Local energy communities provide an access for new groups to participate in microproduction, which brings financial benefits to community members, makes the national
energy system overall more efficient as well as provides new environmentally friendly
production solutions. The empowerment of local energy communities increases the demand
of already existing technologies and services related to them. They also create a market for
new solutions and services that are related to creating, maintaining and managing local
energy communities. The challenges faced by local energy communities are both legal and
technical but most of them will be solved after local energy communities are recognized by
the national law of Finland.

The financial analyze showed that local energy communities that are placed on the same turf
are more beneficial than those that are placed on multiple turfs due to the fixed costs caused
by the extra wiring. Investing in a battery to increase self-consumption rate was found
financially unbeneficial for the energy community. Based on the analysis, local energy
communities will not cause a major decrease in sales for the distribution system operator,
even if every piece of real estate was part of a community.
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO
a – Vuosi
GW – gigawatti
GWh – gigawattitunti
km - kilometri
km2 – neliökilometri
kW - kilowatti
kWh – kilowattitunti
m - metri
m2 - neliömetri
MW - megawatti
MWh - megawattitunti
W – watti
Wh - wattitunti
EU – Euroopan Unioni
IRR – Internal Rate of Return (Efektiivinen korko)
PPA – Pitkäaikainen aurinkosähkön ostosopimus
TEM – Työ- ja elinkeinoministeriö

Alaindeksit
p – huippu
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1 JOHDANTO
1.1 Taustoitus
Suomen pitkän aikavälin ympäristötavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta (TEM, 2014).
Tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään vaiheittain, ja ensimmäiseksi välitavoitteeksi
hallituksen ohjelmassa on asetettu uusiutuvan energian osuuden lisääminen yli 50 prosenttiin
loppukulutuksesta, omavaraisuuden kasvattaminen yli 55 prosenttiin, hiilestä luopuminen
energiantuotannossa, tuontiöljyn kotimaisen käytön puolittaminen sekä liikenteen
uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostaminen 40 prosenttiin. Nämä tavoitteet olisi määrä
toteuttaa vuoteen 2030 mennessä. (TEM, 2017)

Energiantuotanto ja -kulutus aiheuttavat tällä hetkellä noin 75 % kasvihuonepäästöistä, kun
mukaan lasketaan liikenteen käyttämä energia. Jotta vuoden 2030 tavoitteisiin päästäisiin,
on erilaisten uusiutuvien energianlähteiden käyttöä lisättävä. Vaikka hallituksen linjauksen
mukaan suurimmat mahdollisuudet tällä saralla saavutetaan nestemäisten biopolttoaineiden
ja biokaasun tuotannon ja teknologian kasvattamisesta, on myös hajautetulla pientuotannolla
merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Pöyryn (Pöyry, 2017) tekemän selvityksen
mukaan aurinkosähkö on hajautetun tuotannon muoto, jolla nähdään olevan merkittävin
potentiaali lähitulevaisuudessa. Sen käyttämisestä on tehtävä entistä kannattavampaa,
pientuotantoon investoinnin viehättävyyttä on lisättävä ja mikrotuotannon hankinnan
mahdollisuuksia laajennettava, jotta hajautetun tuotannon määrää saadaan kasvatettua.
(TEM, 2017)

Kotitalouksissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, niin sähkön mikrotuotannon kuin
kulutusjoustonkin puolella. Tilastokeskuksen (Suomen virallinen tilasto (SVT), 2017)
mukaan, kerrostaloissa asui vuonna 2017 yli 1,2 miljoonaa asuntokuntaa. Näillä
kerrostaloilla on kattopinta-alaa yhteensä yli 20 km2, josta hyödyntämällä edes 30 %,
saadaan potentiaalista aurinkosähkökapasiteettia 1,3 GW (Pöyry, 2017). Kerrostaloissa
asuvien on kuitenkin lähes mahdotonta investoida sähkön pientuotantoon, kuten
aurinkopaneeleihin, nykyisen lainsäädännön ja direktiivien puitteissa niin, että se olisi
taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Pientuotannon kannattavuutta voidaan parantaa uusien
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tuotantokohteiden mahdollistamisen lisäksi myös esimerkiksi mahdollistamalla kesämökillä
tuotetun energian kulutus muualla, kuten pääasiallisessa asunnossa.

Yhteisöllisellä investoinnilla voidaan hankkia kerralla suurempia tuotantolaitoksia,
esimerkiksi tuottamaan energiaa usean pientalon ryhmälle. Näin saadaan tuotantolaitoksen
yksikköhintaa laskettua pienemmäksi, mikä voi houkutella mukaan jäseniä, jotka eivät
yksinään investointia tekisi. Näiden uusien toimijoiden saattaminen energiamarkkinoille voi
mahdollisesti tuoda mukanaan paljon uutta hajautettua sähkön pientuotantoa.

Energiayhteisöt esiteltiin osana EU:n puhtaan energian pakettia. Energiayhteisössä sen
jäsenet investoivat yhteiseen energiantuotantoon ja jakavat tuottamaansa energiaa
keskenään. Ne antavat asiakkaille nykyistä paremmat mahdollisuudet olla aktiivisena osana
sähköjärjestelmää:

yhteisöön

osallistumalla,

jäsenet

voivat

vaikuttaa

vahvasti

sähköntuotannon arvovalintoihin suosimalla omia arvojaan vastaavaa tuotantoa, samalla
parantaen omaa sähkön toimitusvarmuuttaan ja saaden taloudellista hyötyä.

Yhteiskunnan näkökulmasta energiayhteisöistä on huomattavaa etua, kun uusiutuvien
energianlähteiden avulla tuotetun sähkön määrä saadaan lisääntymään ja kansalaisia saadaan
ohjattua olemaan aktiivisena osana sähköjärjestelmää. Energiayhteisöistä saattaa myös
syntyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jolloin niillä olisi myös työllistäviä ja
kansantaloutta parantavia vaikutuksia. Teknologiatoimittajille ja palveluntarjoajille
energiayhteisöistä saatava hyöty on ilmeinen tuotteiden ja palvelujen lisääntyvän kysynnän
myötä.

1.2 Tavoitteet
Tässä työssä pohditaan energiayhteisöjen toimintamahdollisuuksia yleisesti Suomessa ja
tarkemmin Keravan Energian jakeluverkon alueella. Tulevaisuuden toimintaa tarkastellaan
EU:n

direktiivien

ja

Työ-

ja

elinkeinoministeriön

(TEM)

älyverkkotyöryhmän

loppuraportissa esitettyjen määritelmien, sekä tulevaisuuden hintaestimaatioiden pohjalta.
Työn alkuosassa määritellään energiayhteisöt ja pohditaan teoreettisella tasolla
energiayhteisöjen yleistymisen vaikutuksia, hyötyjä, ongelmia, hidasteita sekä edellytyksiä.
Työn jälkipuoliskolla luodaan skenaario, jonka perusteella tarkastellaan energiayhteisöjen
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taloudellisia vaikutuksia energiayhtiö Keravan Energian toimintaan ja energiayhteisön
jäseniin. Skenaarion taustalla on vuoden 2024 asuntomessut, jotka järjestetään Keravalla.

Työn tavoitteena on luoda selkeä kuva energiayhteisöjen määritelmästä, sekä selvittää mitä
hyötyjä energiayhteisöjen mahdollistamisesta voi seurata ja mitä ongelmia ne voivat
kohdata.

Työssä

tarkastellaan

energiayhteisöjen

vaikutuksia

palveluntarjoajien,

sähkönmyyjien ja verkkoyhtiöiden näkökulmista. Energiayhteisön jäsenen näkökulmasta
tarkastellaan

energiayhteisöön

liittymisen

taloudellista

kannattavuutta

ja

sähkön

toimitusvarmuuden parantamista. Työ on rajattu tarkastelemaan energiayhteisöjä vain
sähkön tuotannon osalta. Muu mahdollinen energiantuotanto jätetään tarkastelun
ulkopuolelle.

1.3 Keravan Energia Oy
Keravan Energia -yhtiöt on konserni, jonka muodostaa emoyhtiö Keravan Energia Oy ja
tytäryhtiöt Sipoon Energia Oy sekä Keravan Lämpövoima Oy. Keravan Energia toimii
kestävien

periaatteiden

mukaisesti

tarjoamalla

nykyaikaisia

ja

hiilineutraaleja

energiaratkaisuja. Ympäristön näkökulmasta Keravan Energia pyrkii jatkuvasti tehostamaan
luonnonvarojen käyttöä.

Keravan Energia on täysin kuntien omistama (Keravan kaupunki 96,5 % ja Sipoon kunta 3,5
%) ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 64,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu
pääsääntöisesti sähkönsiirrosta, kaukolämmöstä ja sähkön myynnistä. Liikevaihdon
jakauma on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Keravan Energian liikevaihdon jakauma

Keravan Energia omistaa myös Keravan Aurinkovoimalan, jonka tuotantodataa
hyödynnetään tämän työn energiayhteisöjen laskelmissa. Aurinkovoimalaan kuuluu 774
kappaletta 320 Wp paneeleita, joiden yhdistetty huipputeho on 247,68 kWp. ja laitoksen
vuosituotanto on noin 230 MWh (Keravan Aurinkovoimala, 2019).

Kuva 2. Keravan Aurinkovoimala (Keravan Aurinkovoimala, 2019)
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2

MÄÄRITTELY

Energiayhteisöt esiteltiin EU:n puhtaan energian paketissa, joka julkaistiin marraskuussa
2016. Energiayhteisöt ovat osana uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja sähkönkäytön
tehokkuuden parantamista, jotta vuoden 2050 hiilineutraaliuden tavoite voidaan saavuttaa.
Asiakkaille energiayhteisöt tarjoavat niin taloudellista hyötyä, varmempaa sähköntoimitusta
kuin parempia mahdollisuuksia vaikuttaa itse kulutetun sähkön tuotantotapaan.

Euroopan komission aikaisimman ehdotuksen artiklassa 2.7 (European Commission, 2016)
energiayhteisöjen määritelmästä ehdotetaan seuraavaa:
” 'local energy community' means: an association, a cooperative, a partnership, a non-profit
organisation or other legal entity which is effectively controlled by local shareholders or
members, generally value rather than profit-driven, involved in distributed generation and
in performing activities of a distribution system operator, supplier or aggregator at local
level, including across borders;”

Energiayhteisö on siis alkuperäisen ehdotuksen mukaan järjestö, osuuskunta, voittoa
tavoittelematon

organisaatio

tai

muu

oikeushenkilö,

jota

kontrolloi

paikalliset

osakkeenomistajat tai jäsenet, ja joka yleisesti haluaa luoda osakkailleen arvoa ennemmin
kuin voittoa, ja joka osallistuu hajautettuun sähköntuotantoon ja osallistuu sähkönjakeluun,
sähkön toimittamiseen tai aggregaattoritoimintaan paikallisella tasolla, myös tontin rajojen
yli. (European Commission, 2016)

Ensimmäinen määrittely antaa hyvän kuvan siitä, mihin energiayhteisöjen määritelmällä on
alkutilanteessa tähdätty. Ehdotuksessa esitetty määritelmä on muokkaantunut siihen
muotoon missä se on nyt kirjoitettuna lopullisessa Euroopan komission direktiivissä, jossa
”Uusiutuvan energian yhteisö” määritellään seuraavasti:
”’uusiutuvan energian yhteisöllä’ tarkoitetaan oikeushenkilöä,

a) joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustuu avoimeen ja
vapaaehtoiseen

osallistumiseen,

on

riippumaton

ja

tosiasiallisesti

sellaisten
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osakkeenomistajien tai jäsenten määräysvallassa, jotka sijaitsevat lähellä kyseisen
oikeushenkilön omistamia ja kehittämiä uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä hankkeita;

b) jonka osakkeenomistajat tai jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä, pk-yrityksiä tai
paikallisviranomaisia, mukaan lukien kunnat;

c) jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa ympäristöön liittyvää, taloudellista tai sosiaalista
hyötyä osakkeenomistajilleen tai jäsenilleen tai alueille, joilla se toimii, eikä rahallista
voittoa;”
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, 2018)

Käytännössä energiayhteisöt ovat energiantuotantoon perustuva jakamistalouden muoto,
jossa asiakkaat muodostavat yhteisön, jonka jäsenten kesken jaetaan investoinnit, kulut,
tuotot

ja

muut

hyödyt

yhteisön

toiminnasta.

Tämän

työn

pääpainopiste

on

sähköntuotannossa ja varastoinnissa. Muu mahdollinen tuotanto (kuten lämmöntuotanto)
jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

Euroopan komission direktiivin 22 artiklassa (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi,
2018) on määritelty energiayhteisöjen runko, joka asettaa jäsenvaltioille vaatimukset
energiayhteisöjen mahdollistamisesta seuraavasti:
”

1.

Jäsenvaltioiden

on

varmistettava,

että

loppukäyttäjillä

ja

erityisesti

kotitalousasiakkailla on oikeus osallistua uusiutuvan energian yhteisöön säilyttäen
oikeutensa tai velvollisuutensa loppukäyttäjinä ja ilman että heihin kohdistetaan
perusteettomia tai syrjiviä ehtoja tai menettelyjä, jotka estäisivät heitä osallistumasta
uusiutuvan energian yhteisöön, sillä edellytyksellä, että yksityisten yritysten tapauksessa
niiden osallistuminen ei muodosta niiden kaupallista tai ammatillista pääelinkeinoa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että uusiutuvan energian yhteisöillä on oikeus

a) tuottaa, kuluttaa, varastoida ja myydä uusiutuvaa energiaa, mukaan lukien uusiutuvan
sähkön ostosopimuksin;
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b) jakaa uusiutuvan energian yhteisön omistamissa tuotantoyksiköissä tuotettu uusiutuva
energia kyseisessä uusiutuvan energian yhteisössä edellyttäen, että tässä artiklassa
säädettyjä muita vaatimuksia noudatetaan ja uusiutuvan energian yhteisön jäsenten
oikeudet ja velvollisuudet asiakkaina säilytetään;

c) syrjimättömään pääsyyn kaikille soveltuville energiamarkkinoille joko suoraan tai
aggregaattorien välityksellä.

3. Jäsenvaltioiden on arvioitava uusiutuvan energian yhteisöjen nykyisiä esteitä ja
kehittämismahdollisuuksia alueillaan.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava mahdollisuuksia luovat puitteet, joilla edistetään ja
helpotetaan uusiutuvan energian yhteisöjen kehittämistä. Näillä puitteilla on varmistettava
muun muassa, että

a) sääntelyyn ja hallintoon liittyvät perusteettomat esteet poistetaan uusiutuvan energian
yhteisöiltä;

b) uusiutuvaa energiaa tuottaviin yhteisöihin, jotka toimittavat energiaa tai tarjoavat
aggregaattoripalveluja tai muita kaupallisia energiapalveluja, sovelletaan tällaiseen
toimintaan liittyviä säännöksiä;

c) asianomainen jakeluverkonhaltija tekee yhteistyötä uusiutuvan energian yhteisöjen
kanssa energiansiirtojen helpottamiseksi tällaisissa yhteisöissä;

d) uusiutuvan energian yhteisöihin sovelletaan oikeudenmukaisia, oikeasuhteisia ja avoimia
menettelyjä, rekisteröinti- ja toimilupamenettelyt mukaan luettuina, sekä kustannuksia
vastaavia verkkomaksuja ja asiaankuuluvia maksuja ja veroja, varmistaen samalla, että ne
osallistuvat asianmukaisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti järjestelmän yleiseen
kustannustenjakoon kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kehittämän hajautettujen
energialähteiden läpinäkyvän kustannus-hyötyanalyysin mukaisesti;
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e) uusiutuvan energian yhteisöjä ei syrjitä, kun on kyse niiden toiminnasta, oikeuksista ja
velvoitteista loppukäyttäjinä, tuottajina, toimittajina, jakeluverkonhaltijoina tai muina
markkinatoimijoina;

f) uusiutuvan energian yhteisöihin osallistuminen on mahdollista kaikille kuluttajille,
mukaan lukien ne, jotka elävät pienituloisissa tai haavoittuvissa kotitalouksissa;

g) on saatavilla välineitä, joilla helpotetaan rahoituksen ja tiedon saantia;

h) viranomaisille tarjotaan sääntelytukea ja valmiuksia kehittävää tukea, jolla tehdään
mahdolliseksi uusiutuvan energian yhteisöjen perustaminen ja tuetaan viranomaisten
suoraa osallistumista;

i) käytössä on säännöt, joilla varmistetaan uusiutuvan energian yhteisöön osallistuvien
kuluttajien yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetun mahdollisuuksia luovan kehyksen ja sen täytäntöönpanon
tärkeimpien periaatteiden on oltava osa asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisia jäsenvaltioiden
yhdennettyihin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin ja edistymisraportteihin
liittyviä päivityksiä.

6. Jäsenvaltiot voivat säätää, että rajatylittävä osallistuminen uusiutuvan energian
yhteisöihin on mahdollista.

7. Rajoittamatta SEUT 107 ja 108 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on otettava
huomioon uusiutuvan energian yhteisöjen ominaispiirteet suunnitellessaan tukijärjestelmiä,
jotta nämä voivat kilpailla tuesta tasavertaisin edellytyksin muiden markkinatoimijoiden
kanssa.”

22 artikla määrittelee energiayhteisön oikeuksia, mutta vastuut ja velvollisuudet, sekä
toiminnan mittakaava ovat siinä määrittelemättä. Artiklan kohta 6 antaa myös jäsenvaltioille
mahdollisuuden päättää yhden energiayhteisön toimintamallin käyttöönotosta. Artikla ohjaa
jäsenmaita

kannustamaan

energiayhteisöjen

yleistymistä

tukien

avulla,

sekä
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mahdollistamaan

energiayhteisöön

osallistumisen

kaikille,

myös

pienituloisille

kotitalouksille. Se, miten eri jäsenvaltiot näitä ohjeita käytännössä toteuttavat, voi poiketa
paljonkin toisistaan. Määritelmä siis jättää jäsenmailleen tulkinnanvaraa, minkä seurauksena
energiayhteisöjen toteutukset voivat poiketa toisistaan eri jäsenvaltioiden välillä.

TEM:n perustama älyverkkotyöryhmä tutki energiayhteisöjen toimintamahdollisuuksia
Suomessa. Älyverkkotyöryhmä suhtautuu positiivisesti energiayhteisöihin ja niiden
tarjoamiin mahdollisuuksiin yhteisön jäsenille ja tätä kautta myös palveluntarjoajille sekä
teknologiatoimittajille. Työryhmän loppuraportissa energiayhteisöt on jaoteltu ensin
hajautettuihin ja paikallisiin energiayhteisöihin. Paikalliset energiayhteisöt on jaettu vielä
kahtia:

kiinteistön

sisäisiin

energiayhteisöihin

ja

kiinteistön

rajat

ylittäviin

energiayhteisöihin. (TEM, 2018)

2.1 Kiinteistön sisäinen energiayhteisö
Tällä hetkellä lähes jokainen kiinteistön sisäinen sähkönkäyttöpaikka on varustettu omalla
sähkömittarilla ja sähkömittarin läpi kulkevan energian perusteella maksetaan siirtomaksu
ja sähkövero riippumatta siitä, tuleeko kulutettu energia jakeluverkosta vai kiinteistön
omasta sisäisestä tuotannosta, koska myös kiinteistön sisällä tuotettu energia kulkee
sähkönkäyttöpaikan mittarin läpi. Tällöin omaan pientuotantoon, esimerkiksi kiinteistön
katolle asennettaviin aurinkopaneeleihin, investoineet asiakkaat hyötyvät omasta
tuotannostaan vain sähköenergiamaksun verran, mikä on noin kolmasosa kuluttajasähkön
kokonaishinnasta (Energiavirasto, 2019). Luonnollisesti tämä rajoittaa pientuotannon
hankinnan kannattavuutta ja sitä kautta myös asiakkaan investointihalukkuutta. Koska
kiinteistön sisällä tuotettu ja kulutettu energia ei käytä jakeluverkkoa hyväkseen, olisi
oikeudenmukaista, että kyseisestä energiasta ei maksettaisi sähkönsiirtomaksua. Tällä
hetkellä itse kulutetusta pientuotannosta ei myöskään tarvitsisi maksaa sähköveroa
(Verohallinto, 2016).
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Kuva 3. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö. (TEM, 2018)

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö tarjoaa ratkaisua kerrostalojen pientuotannon
mahdollistamiseksi. Saman kiinteistön sisällä sijaitsevat sähkönkäyttöpaikat voivat luoda
kiinteistön sisäisen energiayhteisön. Energiayhteisö voi tuottaa sähköä esimerkiksi
kiinteistön katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla ja varastoida oman kulutuksen
ylimenevän tuotannon sähkövarastoon. Kaikkien kiinteistön osakkaiden ei ole pakko kuulua
energiayhteisöön ja siitä on myös mahdollista erota tehtyjen sopimusten ehtojen mukaisesti.
(TEM, 2018)

Energiayhteisön jäsenten itse tuottama ja kuluttama sähkö on verovapaata tuotantolaitoksen
ollessa pientuotannon rajoissa, eikä itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä makseta
siirtomaksua, koska se ei käytä julkista jakeluverkkoa sähkön siirtämiseen. Jotta
siirtomaksut välttävä järjestelmä olisi helppo toteuttaa, pitäisi jakeluverkkoyhtiön kautta
energiayhteisön jäsenille siirrettävä energia voida erottaa laskennallisesti energiayhteisön
itse tuottamasta sähköstä. Tällöin uusia jäseniä voidaan liittää yhteisöön ilman fyysisiä
toimenpiteitä ja samalla energiayhteisön perustamiskustannukset pienenevät, kun kiinteistön
sisäistä sähköverkkoa ei tarvitse muuttaa. Tämän toteuttaminen ei kuitenkaan ole nykyisestä
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lainsäädännöstä johtuen mahdollista. Niin sanotulla takamittarointimallilla siirtomaksuilta
ja sähköverolta välttyminen on mahdollista nykyiselläkin lainsäädännöllä, joskin myös tässä
menetelmässä on ongelmakohtia. (TEM, 2018)

2.1.1 Takamittarointi

Tällä hetkellä sähkön pientuotannon hyödyntäminen täysimääräisenä (ilman siirtomaksuja
ja veroja) kiinteistöosakeyhtiöissä on mahdollista, mutta se vaatii kiinteistön siirtymistä
takamittarointimalliin.

Teknisesti

toteutus

on

samankaltainen

kuin

esimerkiksi

omakotitalossa, jossa aurinkopaneeli on kytkettynä kiinteistön sähkömittarin taakse.
Takamittaroinnissa kaikki energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat yhdistetään
ylimääräiseen summamittariin, jonka taakse tuotantoyksikkö (kuten aurinkopaneeli)
kytketään. Tällöin itse tuotettu sähkö ei kulje mittarin läpi ja siirtomaksuilta sekä
sähköverolta vältytään. (FinSolar, 2018)

Yhteisö hoitaa sähkön hankinnan yhdellä sähköenergiasopimuksella ja yhdellä
verkkopalvelusopimuksella, taloyhtiötä siis käsitellään sähkönmyyjien ja verkkoyhtiön
näkökulmasta yhtenä sähkönkäyttöpaikkana. Asukkaat maksavat sähköstä oman kulutuksen
tai muun sovitun jakoperiaatteen mukaan energiayhteisön sisäisesti. (FinSolar, 2018)

Kuva 4. Takamittarointi (FinSolar, 2018)

20

Takamittaroinnissa on kuitenkin merkittäviä ongelmia. Takamittarointiin kuuluvat asukkaat
eivät voi kilpailuttaa tai solmia sähkösopimuksia itse, koska koko yhteisöä kohdellaan
sähkönmyyjän ja verkkoyhtiön näkökulmista yhtenä sähkönkäyttöpaikkana. Koska
jokaisella asiakkaalla on sähkömarkkinalain mukaan oikeus valita oma sähköntoimittaja,
vaatii takamittarointiin siirtyminen yhteisön asukkailta yksimielisen kannatuksen, jonka
toteuttaminen on käytännössä haastavaa. Lisäksi takamittarointi vaatii lisäkytkentöjä
kiinteistön sisäiseen sähköverkkoon ja näitä kytkentöjä on muutettava aina kun joku haluaa
liittyä tai erota energiayhteisöstä. Energiayhteisöihin on ehdotettu käytettäväksi
netotuslaskentaa, joka voisi olla esimerkiksi FinSolarin hyvityslaskentamallin kaltainen.
Tällaisella laskentamallilla voidaan välttyä takamittaroinnin edellä mainituilta ongelmilta.
(FinSolar, 2018)

2.2 Kiinteistön rajat ylittävä energiayhteisö
Omakotitaloja on usein keskitettynä paljon yhdellä alueella, ja jokaisella omakotitalon
tontilla ei välttämättä ole optimaaliset olosuhteet sähkön pientuotannolle. Perustamalla
kiinteistön rajat ylittävän energiayhteisön, lähekkäisten tonttien omistajat voivat hankkia
pientuotantoa ja varastointikapasiteettia yhteisön jäsenten yhteiseen käyttöön. Koska
sähköntuotantolaitosten kapasiteetin yksikköhinnalla on taipumus laskea tuotantoyksikön
koon kasvaessa, voidaan näin saada investointi huomattavasti kannattavammaksi jokaiselle
yhteisön jäsenelle verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen jäsen investoisi omaan
tuotantolaitokseen.

Teknisesti kiinteistönrajat ylittävässä energiayhteisössä on siis tuotantolaitos, joka ei
välttämättä sijaitse samalla tontilla kulutuskohteen kanssa (kuitenkin sen läheisyydessä).
Tuotantolaitos kytketään kulutuskohteeseen erillisellä sähkölinjalla, jolloin jakeluverkkoa ei
käytetä sähkönsiirtoon, eikä itse tuotetusta sähköstä tällöin makseta siirtomaksua. Myöskään
tällaisessa energiayhteisössä itse tuotetusta sähköstä ei makseta sähköveroa. Nykyinen
lainsäädäntö kuitenkin estää kiinteistön rajat ylittävän energiayhteisön toiminnan osittain,
sillä

sähköverkkojen

rakentaminen

ja

sähkön

siirtäminen

kiinteistöjen

(tai

kiinteistöryhmien) rajojen yli on sähkömarkkinalaissa määritelty luvanvaraiseksi
toiminnaksi. (TEM, 2018)
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Kuva 5. Kiinteistön rajat ylittävä energiayhteisö. (TEM, 2018)

Kiinteistörajat ylittävien energiayhteisöjen mahdollistamiseksi älyverkkotyöryhmä esitti
pientuotantokohteen kulutuskohteeseen liittävän kiinteistörajat ylittävän sähköjohdon
rakentamisen sallimista ilman jakeluverkkoyhtiön suostumusta ja ilman sähköverkkolupaa.
Tällaisessa tilanteessa asiakas vastaa itse sähkönkäyttöpaikan liittymispisteen takaisesta
sähkönlaadusta ja sähköturvallisuudesta. Linjan rakentava asiakas on myös vastuussa
maankäyttöluvan hankkimisesta. Liittymisjohto ei saa yhdistää sähkönkäyttöpaikkoja
toisiinsa, eikä se saa muodostaa rengasyhteyttä jakeluverkon rinnalle. (TEM, 2018)

2.3 Hajautettu energiayhteisö
Sähkön pientuotannon ja kulutuksen ei tarvitse aina olla toistensa välittömässä läheisyydessä
energiayhteisön luomiseksi. Jos henkilö on esimerkiksi investoinut aurinkopaneeliin
mökilleen, hän voisi hyödyntää mökillä tuottamaansa sähköä pääasiallisessa asunnossaan.
Vastaavasti jos henkilö haluaisi rakentaa tuulivoimalan omaa sähkönkulutusta kattamaan,
on otollinen paikka todennäköisesti jossain muualla kuin omalla takapihalla. Hajautetussa
energiayhteisössä tuotanto ja kulutus voivat olla maantieteellisesti kaukana toisistaan ja
sähkönsiirtoon käytetään julkista jakelu- ja siirtoverkkoa. Taloudellisena erona kiinteistön
rajat ylittävään energiayhteisöön onkin, että hajautetussa energiayhteisössä myös
sähkönsiirrosta joudutaan maksamaan, mutta oman erillisen linjan rakentamiseen ei tarvitse
investoida. (TEM, 2018)
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Hajautetun energiayhteisön sähköntuotantolaitteet, sähkövarastot ja kulutuskohteet mitataan
erikseen käyttöpaikoittain tai kohteittain ja energianjako käyttöpaikkojen välillä toteutetaan
laskennallisesti. Hajautetun energiayhteisön jokainen tuotanto- tai kulutuskäyttöpaikka
tarvitsee oman verkkopalvelusopimuksensa paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa. (TEM,
2018)

Kuva 6. Hajautettu energiayhteisö. (TEM, 2018)

Käytännössä hajautettu energiayhteisö toimisi virtuaalisesti Datahubia hyödyntämällä.
Datahub on Fingridin sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, joka
on määrä ottaa käyttöön huhtikuussa 2021 (Fingrid, 2018). Hajautetun energiayhteisön
tapauksessa sekä tuotanto-, että kulutustiedot toimitetaan Datahubiin, joka joko hoitaa itse
netotuslaskennan, tai tarjoaa sen toteuttamiseen tarvittavan tiedonvaihdon ulkoiselle
palveluntarjoajalle. Datahub ensimmäisissä versioissa ei ole netotuslaskentapalvelua, mutta
palvelun on tarkoitus olla käytettävissä TEM:n älyverkkotyöryhmän aikataulun mukaisesti
2024, jolloin hajautetut energiayhteisöt on määrä mahdollistaa.
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3 ENERGIAYHTEISÖJEN HYÖDYT
Energiayhteisöt tarjoavat monenlaisia etuja ja hyötyjä niin yhteiskunnan, palveluntarjoajan
kuin

tietenkin

yhteisön

jäsenten

näkökulmasta.

Tässä

kappaleessa

käsitellään

energiayhteisöjen tarjoamia teoreettisia hyötyjä niiden eri sidosryhmien näkökulmista.

3.1 Yhteiskunta
Tehokkaampi sähköjärjestelmä

Vaikka Suomen sähköntuotanto on moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna jo nyt
hyvin hajautettua, voi tilannetta parantaa entisestään. Vuonna 2018 Suomessa tuotetusta
sähköstä 32 % oli ydinvoimalla tuotettua, vaikka ydinvoimaloita on vain neljä
(Energiateollisuus, 2019). Näistä suurimmat Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ovat 880 MW
laitoksia, ja kumpikin vastaa 7,3 % Suomen sähköntuotantokapasiteetista (Suomen
virallinen tilasto (SVT), 2018). Tästä seuraa tilanne, jossa yksittäisestä tuotantolaitoksesta
ollaan erittäin riippuvaisia. Jos kokonaissähköntuotannon kannalta tällainen merkittävä
tuotantoyksikkö joutuu vikatilaan, joudutaan sähköverkon tehotasapainon kannalta
ongelmiin. Jos puuttuvaa tuotantoa ei korvata ja sähkönkulutus pysyy ennallaan, Suomen
sähköverkon taajuus tippuu ja koko maa jää ilman sähköä. Toki tähän ongelmaan on jo nyt
ratkaisuja, kuten Fingridin taajuudenhallintareservit, mutta niiden käyttäminen ja
kapasiteetin ylläpito aiheuttavat kustannuksia. Jos kokonaissähköntuotanto koostuu
suuremmasta määrästä pieniä voimalaitoksia, on yhden voimalaitoksen merkittävyys
pienempi ja sen joutuminen vikatilaan ei aiheuta sähköverkossa yhtä laaja-alaista ongelmaa.
Tällöin myös teho- ja häiriöreservien kapasiteettia voidaan mahdollisesti pienentää, jolloin
koko sähkönsiirtoverkon ylläpitokustannukset pienenevät.

Tuotannon desentralisoinnilla tarkoitetaan tuotannon hajauttamista suureen määrään pieniä
tuotantoyksiköitä, jotka ovat lähellä kulutuskohdetta. Kun tuotantoa ei tarvitse kuljettaa
pitkiä

matkoja

siirtoverkkoa

pitkin,

saadaan

vähemmän

siirtohäviöitä,

jolloin

sähkönsiirtoverkon kokonaishyötysuhde on parempi. Kiinteistön sisäisissä ja kiinteistön
rajat ylittävissä energiayhteisöissä pieniä sähköntuotantolaitoksia saadaan paljon kulutuksen
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välittömään läheisyyteen, jolloin näihin hajautetun sähköntuotannon hyötyihin päästään
käsiksi.

Vähäisemmät sähköverkon siirtohäviöt eivät ole ainoa energiayhteisöjen tuoma hyöty
sähköjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi, vaan niillä voidaan mahdollisesti lisätä
kulutusjouston määrää samanaikaisesti. Energiayhteisöt voivat investoida sähkövarastoon,
johon ne voivat varastoida omaa sähköntuotantoaan tilanteessa, jossa tuotantoa on enemmän
kuin yhteisössä on kulutusta. Sähkövarastot parantavat tällöin yhteisöjen tuottaman sähkön
omakäyttöastetta merkittävästi, mutta samalla ne voisivat toimia myös kulutusjoustona
osallistumalla esimerkiksi Fingridin taajuudenhallintareserveihin. Akut ovat erinomaisia
komponentteja taajuudenhallintamarkkinoilla, koska ne voivat toimia sähköverkon
jännitteensäädössä molempiin suuntiin nopealla vasteajalla: liikatuotantotilanteessa akkuja
voidaan ladata, jolloin ne toimivat kuorman lisäyksenä ja alituotantotilanteessa akkuja
voidaan purkaa verkkoon, jolloin ne toimivat sähköntuotannon tukena. (Tikka et al., 2018)

Ympäristövaikutukset

Energiasektori on tällä hetkellä kaikista merkittävin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Siksi
onkin itsestään selvää, että tällä sektorilla on paljon kehitettävää, jotta päästäisiin täysin
hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteeseen, joka Suomelle on asetettu. Tämän toteuttaminen
vaatii fossiilisten energialähteiden osuuden pienenenemistä energiantuotannosta ja lopulta
fossiiliset energianlähteet on korvattava lähes kokonaan uusiutuvilla ja päästöttömillä
energianlähteillä. (TEM, 2014)

Energiayhteisöjen taustalla on EU:n puhtaan energian paketti, joten on luonnollista, että
näillä yhteisöillä ajetaan takaa positiivisia vaikutuksia ympäristölle. Energiayhteisöissä
energiaa tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, kuten aurinko- ja tuulivoimalla.
Energiayhteisöt ovat siis yksi keino, jolla uusiutuvien energialähteiden osuutta sähkön
kokonaistuotannosta saadaan kasvatettua. Samalla myös sähkönhankinnan omavaraisuutta
saadaan parannettua. (Gancheva et al., 2018)

Vaikka energiayhteisöjen tuottamalla sähköllä ei korvattaisikaan fossiilisilla energialähteillä
tuotettua sähköä, vaan ne tulisivat vain nykyisen tuotannon rinnalle, olisi niistä silti

25

merkittävää hyötyä. Suomessa tuotetaan vähemmän sähköä kuin sitä kulutetaan, joten
sähköä on tällä hetkellä pakko tuoda naapurimaista. Energiayhteisöjen yleistyessä etenkin
sähkövarastojen

avulla

hetkellisiä

kulutuspiikkejä

saadaan

pienennettyä,

jolloin

tuontisähköä tarvitaan vähemmän ja Suomesta tulee tällöin omavaraisempi sähköntuotannon
suhteen.

Yhteiskunnan aktivointi

Kun henkilö kokee, että tämän toiminnalla on merkitystä ja se vaikuttaa hänen omaan
elämäänsä, kuten esimerkiksi sähkölaskunsa suuruuteen ja sähkön toimitusvarmuuteen, on
hänellä huomattavasti enemmän motivaatiota selvittää toimintaan liittyviä asioita.
Energiayhteisöt tuovat sähköntuotannon ja siirron lähemmäs jäseniään, antaen heille
nykyistä paremmat mahdollisuudet osallistua aktiivisesti sähköjärjestelmän toimintaan,
jolloin asiakkaan ymmärrys koko sähköjärjestelmän toiminnasta paranee. Asiakkaiden
parempi ymmärrys sähköjärjestelmän toiminnasta voi helpottaa sellaisten tulevaisuuden
toimintamallien käyttöönottoa, jotka vaativat asiakkailta nykyistä parempaa ymmärrystä
aiheesta. Tästä esimerkkinä on sähkönsiirron tehopohjainen hinnoittelu, jonka käyttöönoton
yksi haaste on asiakkaiden heikko ymmärrys tehon käsitteestä. (Gancheva et al., 2018)

3.2 Asiakas
Taloudelliset hyödyt

Jotta kuluttajat kiinnostuisivat energiayhteisöistä, on heidän saatava niistä jotain hyötyä.
Taloudelliset hyödyt luovat asiakkaalle selkeän insentiivin liittyä energiayhteisöön.
Energiayhteisössä

voidaan

investoida

isompaan

tuotantokokonaisuuteen,

jolloin

investoinnin asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset jäävät pienemmäksi kuin tilanteessa,
jossa jokainen jäsen investoisi itse osuutensa kokoiseen tuotantoon. Tämä johtuu
tuotantokokonaisuuksien

tendenssistä

laskeviin

yksikköhintoihin

tuotantoyksikön

kapasiteetin kasvaessa, sekä asennuskustannuksien vähenemisestä. Energiayhteisöön
liittyvä jäsen saa taloudellista hyötyä siis jo investointivaiheessa. (FinSolar, 2017)
Investoimalla energiayhteisöön asiakas pystyy siis toteuttamaan sähkön pientuotantoa
pienemmällä investoinnilla, saaden kuitenkin saman hyödyn kuin yksin investoidessa.
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Yhteisöön

kuuluvien

sähkönkäyttöpaikkojen

tehon

kulutuksen

risteily

tasaa

kokonaiskuormituskäyrää, jolloin tuotannon mitoitus voidaan optimoida paremmin niin, että
verkkoon syötettävän sähkön määrä jää minimiin, mutta tuotantoa on kuitenkin riittävästi
kattamaan merkittävä osa kulutuksesta sen huipputunneillakin. Varsinainen säästö saadaan
aikaan energiayhteisön tuottaman sähkön kuluttamisesta. Kiinteistön sisäisten ja rajat
ylittävien energiayhteisön tuottamasta sähköstä ei tarvitse maksaa siirtomaksuja tai
sähköveroa,

joten

tuotetulla

sähköllä

saadaan

säästöä

ostosähköön

verrattuna

täysmääräisenä ostosähkön kokonaishinnan verran. Energiaviraston (Energiavirasto, 2019)
mukaan sähkön kokonaishinta veroineen oli vuonna 2018 keskimäärin 14-20 snt/kWh
kuluttajatyypistä

riippuen

(sisältää

myös

perusmaksun

osuuden).

Hajautetussa

energiayhteisössä jäsen joutuu maksamaan sähkönsiirrosta, joten saatava säästö on
siirtomaksujen verran pienempää. (TEM, 2018)

Jos sähkönsiirron hinnoittelussa siirrytään tehopohjaiseen hintakomponentin käyttämiseen,
tulee sähkövarastoon investoimisesta entistä kannattavampaa. Suurimmat päivittäiset
huipputehot syntyvät kylminä talvipäivinä, jolloin aurinkopaneelit eivät tuota sähköä.
Tällöin

sähkövarastoon

investoimisella mahdollistetaan kulutuksen tehohuippujen

leikkaaminen, mikä vähentää laskutettavan tehon suuruutta. Näin jäsenet voivat saada
taloudellista lisähyötyä investoimastaan sähkövarastosta, vaikka sähköntuotantoa ei
olisikaan.

Oman tuotannon kuluttamisen lisäksi, energiayhteisöt voivat hyötyä myös muilta
markkinapaikoilta. Jos energiayhteisö investoi sähkövarastoon, voidaan sitä mahdollisesti
käyttää Fingridin taajuudenhallintareservimarkkinoilla. Tämä on erityisen kannattavaa
etenkin talvella, kun aurinkopaneelit eivät tuota sähköä, jota tulisi varastoida. Näin
energiayhteisö voi saada investoinnillaan lisää taloudellista hyötyä, menettämättä
ylituotannon varastoinnin hyötyjä. Taajuudenhallintareserveille osallistuminen vaatii
kuitenkin vähintään 100 kW säätökapasiteettia, joten sähkövaraston ollessa tätä pienempi,
tulee markkinoille osallistuminen toteuttaa sähkövarastoja virtuaalisesti yhdistelevän ja
hallinnoiman aggregaattorin kautta. (Fingrid, 2019)
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Toimitusvarmuus

Taloudellisen hyödyn lisäksi toinen merkittävä insentiivi asiakkaille voi olla sähkön
toimitusvarmuuden parantaminen. Energiayhteisön jäsenet voivat mahdollisesti kuluttaa itse
tuottamaansa ja varastoimaansa sähköä silloinkin, kun jakeluverkossa on vikatila ja sähköä
ei sitä kautta ole saatavilla. Tällöin sähkökatkosten vaikutus on energiayhteisön jäsenille
vähäisempi kuin yhteisöön kuulumattomille asiakkaille. Alueilla, joissa sähkökatkoksia on
usein esimerkiksi verkon heikon säävarmuuden takia, toimitusvarmuuden parantaminen on
erittäin merkittävä tekijä investointia harkitsevalle asiakkaalle. Toimitusvarmuuden
parantaminen onnistuu kiinteistönrajat ylittävillä ja kiinteistön sisäisillä energiayhteisöillä,
joissa on sähkövarasto ja mahdollisuus irrottautua verkosta saareketilaan. (TEM, 2018)

Vihreiden arvojen toteuttaminen

Asiakkailla voi myös olla halua olla aktiivisena osana itse viemässä yhteiskuntaa kohti
hiilineutraalisuutta. Tällaiset arvomaailmaan liittyvät tekijät voivat myös kannustaa henkilöä
liittymään energiayhteisöön. Energiayhteisössä päätäntävalta on jäsenillä itsellään, ja
päätöksenteko on demokraattista. Tämä tarkoittaa sitä, että energiayhteisöön liittyvällä
jäsenellä on mahdollisuus äänestämällä vaikuttaa esimerkiksi siihen, millä energianlähteellä
hänen kuluttamaansa sähköä tuotetaan. Arvomaailmaan perustuvassa päätöksenteossa
taloudellisilla tekijöillä ei ole yhtä paljoa painoarvoa, joten energiayhteisöjen yleistyminen
on mahdollista, vaikka taloudellinen hyöty olisi marginaalista. Tämä riippuu vahvasti
yksilön asenteesta ja arvomaailmasta. (Gancheva et al., 2018)

3.3 Palveluntarjoajat
Energiayhteisöjen

mahdollistaminen

Suomessa

voi

luoda

uusia

liiketoimintamahdollisuuksia palveluntarjoajille, ja ainakin lisätä nykyisten sähkön
mikrotuotannon laitteiston ja akkujen myyntiä sekä niihin liittyvien palvelujen kysyntää.
Uudet

liiketoimintamahdollisuudet

ovat

kuitenkin

keskeneräisen energiayhteisöjen määrittelyn vuoksi.

vain

spekulointia

toistaiseksi
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Energiayhteisön tuotantolaitoksen vuokraaminen

Jo olemassa olevat tuotantolaitokset voisivat mahdollisesti hyödyntää tuotantoaan osana
hajautettua energiayhteisöä. Tämä voisi onnistua esimerkiksi vuokraamalla omaa
tuotantolaitostaan, kuten aurinkovoimalaa, osaksi energiayhteisöä. Tulonmuodostus olisi
tuotantolaitoksen omistajalle tällöin tuotannosta riippumatonta ja aurinkovoimala tuottaisi
saman verran liikevaihtoa pilvisenä ja aurinkoisena päivänä vuokratun kapasiteetin osalta.
Tällaisessa

toimintamallissa

energiayhteisön

jäsenet

maksavat

kuukausimaksua

energiayhteisöön kuulumisesta, ja vastineeksi saavat tuotantolaitokselta osuutensa verran
sähköä pelkän siirtomaksun ja sähköveron hintaan. Ongelmana tässä on se, että
energiayhteisöt joutuvat maksamaan tuotantolaitoksen omistajalle vuokraa, josta jää
tuotantolaitoksen omistajalle kate. Tuotantolaitoksen yksikköhinta on siis käytännössä
korkeampi tällöin kuin itse omistetussa tuotantolaitoksessa. Tämän toimintamallin
mahdollisuus ja kannattavuus riippuu kuitenkin energiayhteisöjen lopullisesta määrittelystä.

Kolmas osapuoli voisi myös omistaa esimerkiksi kiinteistön sisäisen energiayhteisön
tuotantolaitoksen, kuten kerrostalon katolle asennettavat aurinkopaneelit. Tällöin
tuotantolaitoksen omistaja kerää energiayhteisöltä vuokraa tuotantolaitoksen kapasiteetista.
Tuotantolaitoksen omistaja käyttää energiayhteisön hallinnoimaa tonttia tuotantolaitoksessa,
joten tuotantolaitoksen vuokra voisi olla yhteisölle halvempi, kun voimalan omistajan ei
tarvitse lunastaa itsellensä tonttia aurinkopaneeleita varten. Tämä voisi olla energiayhteisön
kannalta riskitön investointiratkaisu, mahdollistaen myös kilpailun tuotantolaitosten
myynnistä tähän tarkoitukseen. Tällöin saadaan mahdollisesti kustannustehokkaimmat
kokonaisuudet.

Teknologian ja palveluiden myynti

Energiayhteisöt tarvitsevat toimiakseen tuotantolaitoksia ja osa yhteisöistä haluaa myös
varastoida tuottamaansa energiaa, mihin tarvitaan sähkövarastoja. Nämä tuotantolaitokset
ovat

käytännössä

tuulivoimaloita.

aurinkopaneelikokonaisuuksia

Joka

tapauksessa

laitokset

ja

tai

joissain

sähkövarastot

skenaarioissa
hankitaan

jopa
joltain

jälleenmyyjältä ja näiden tuotteiden myyminen, sekä niiden asennus- ja huoltopalvelut ovat
jo nykyiselläänkin kannattavaa liiketoimintaa. Energiayhteisöjen mahdollistaminen tulee
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lisäämään näiden tuotteiden ja palveluiden kysyntää, kun markkinat avautuvat uusille
asiakasryhmille.

Energiayhteisöt voivat mahdollistaa myös täysin uusia palveluita. Esimerkkinä tästä on
netotuslaskennan toteutus, mikäli se jätetään Datahubin ulkopuolelle kilpailun piiriin.
Netotuslaskentaa ei ole kustannustehokasta toteuttaa jokaisessa jakeluverkkoyhtiössä
erikseen, vaan palvelu on hyvin ulkoistettavissa, jolloin markkinoille tulee varmasti
tarjontaa.

Yksi uusi liiketoimintamahdollisuus voisi olla valmiiden tuotantoratkaisujen myyminen
energiayhteisöille. Tällaiseen pakettiin kuuluisi tuotantolaitoksen mitoitus, laitteisto ja
asennus. Näin energiayhteisön perustaminen olisi asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman
helppoa ja koska asiakkailla on nykyisellään heikosti tietotaitoa energiayhteisöihin liittyen,
voisi tällaisilla valmiilla ”avaimet käteen” periaatteella toimivilla ratkaisuilla olla suurtakin
kysyntää.

Erillinen linja

Kiinteistön rajat ylittävässä energiayhteisössä tuotantolaitoksen ja kulutuksen välille
rakennettava linja on sähkömarkkinadirektiivin 2 artiklan kohdan 15 määritelmän mukainen
erillinen linja (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, 2009). TEM:n ehdotuksen
mukaan tällaisen erillisen linjan rakentaminen tulisi sallia ilman jakeluverkkoyhtiön
suostumusta ja ilman sähköverkkolupaa. Oli linjan rakentamisen säätely loppupeleissä
minkä tahansa kaltainen, on todennäköistä, etteivät ainakaan kaikki energiayhteisöt halua,
uskalla tai osaa rakentaa kyseistä linjaa tuotantolaitokselta kulutuskohteeseen. Erillisen
linjan rakentaminen ja siihen liittyvät tarkastustyöt tuovat tällöin verkkoyhtiöille tai
verkkourakointiyrityksille tarjottavaksi lisää tuotteita ja palveluita, koska sähköturvallisuus
ja sähkönlaatu jäävät viime kädessä yhteisön vastuulle.
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Verkon ylläpitokustannukset

Tuotantolaitoksen

sijaitseminen

jakeluverkkoyhtiön

alueella

vähentää

kyseisen

verkkoyhtiön kantaverkosta otetun sähkön määrää, koska sitä tuotetaan enemmän
paikallisesti. Tämän seurauksena verkkoyhtiön kustannukset pienenevät ja samanaikaisesti
jakeluverkkoyhtiöllä on mahdollisuus periä verkkoon syötetystä sähköstä 0,07 snt/kWh
energiayhteisöltä.

Kun sähkönkäyttöpaikat tuottavat jatkuvasti lisääntyvissä määrin kuluttamaansa sähköä,
sähkönjakeluverkon kuormitus pienenee. Lyhyellä aikavälillä tämä ei vaikuta verkkoyhtiön
investointitarpeisiin, mutta pitkällä aikavälillä tästä voi seurata, että verkon kapasiteetin
lisäämiseen tarvittavia investointeja voidaan lykätä ja mahdollisesti kokonaan poistaa.

Asiakkaiden tuoman hajautetun energiantuotannon myötä sähkön siirtoon käytetään
vähemmän

jakeluverkkoa,

jolloin

jakeluverkon

häviösähkön

määrä

pienenee.

Kokonaisuudessaan siis jakeluverkkoyhtiön kustannukset pienenevät pitkällä aikavälillä
energiayhteisöjen yleistyessä.

Energiayhteisön resurssien hyödyntäminen ulkopuolisen toimijan näkökulmasta

Jakeluverkkoyhtiö voi mahdollisesti tehdä energiayhteisön kanssa sopimuksen, joka
mahdollistaa

jakeluverkkoyhtiölle

energiayhteisöjen

hajautetun

tuotannon

ja

sähkövarastojen hyödyntämisen. Tällöin jakeluverkkoyhtiön on mahdollista käyttää
hajautettua

tuotantoa

verkon

huipputehon

leikkaamiseen.

Sähkönmyyjät

voivat

mahdollisesti tehdä energiayhteisön kanssa vastaavanlaisen sopimuksen, jolloin se voi
käyttää energiayhteisöjen tarjoamaa kysyntäjoustoa esimerkiksi taseenhallinnassa.
Kantaverkkoyhtiö

Fingrid

voi

hyödyntää

etenkin

energiayhteisöjen

sähkövarastokokonaisuuksia (aggregoituna) reservimarkkinoillaan, mikä mahdollistaa myös
lisätuloa energiayhteisölle talvella, jolloin aurinkosähkön tuotantoa on vain marginaalisesti,
eikä sähkövarastolle ole jatkuvaa tarvetta. (Järventausta, 2015)
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Asiakkaiden parempi käsitys sähköjärjestelmän toiminnasta

Suoranaisten taloudellisten hyötyjen lisäksi palveluntarjoajat voivat hyötyä siitä, että
energiayhteisöt parantavat asiakkaiden ymmärrystä sähköjärjestelmän toiminnasta. Tämä
voi vähentää asiakaspalvelun tarvetta, kun asiakkaat osaavat itse ratkoa yksinkertaisia
ongelmia, jotka ovat tällä hetkellä liian monimutkaisia heidän ymmärrettäväksi. Lisäksi
tällainen kehitys voi mahdollistaa verkkoyhtiöille helpomman siirtymisen sähköjärjestelmän
toiminnan

ymmärtämistä

siirtohinnoitteluun.

vaativiin

toimintamalleihin,

kuten

tehopohjaiseen
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4 ENERGIAYHTEISÖJEN KOHTAAMAT HAASTEET
Energiayhteisöt ovat uusi konsepti, joten on luonnollista, että niihin liittyy vielä
epävarmuuksia

ja

kehitystä

hidastavia

tekijöitä.

Tässä

kappaleessa

käsitellään

energiayhteisöissä olevia mahdollisia ongelmia eri sidosryhmille, kehityksen hidasteita ja
esteitä, sekä lakien ja direktiivien tulkinnallisia ongelmakohtia.

4.1 Yhteiskunnalliset ongelmat
Siirtomaksujen keskittyminen energiayhteisöön kuulumattomille

Jos energiayhteisöt yleistyvät, hajautetun mikrotuotannon määrä kasvaa ja keskitetyn
tuotannon merkitys pienenee. Kiinteistönrajojen sisäisten ja kiinteistön rajat ylittävien
energiayhteisöjen jäsenet tuottavat kuluttamaansa sähköä itse, käyttämättä jakeluverkkoa
sen siirtämiseen. Tämä tarkoittaa vähenevää siirretyn energian määrää jakeluverkkoyhtiölle,
mistä seuraa nykyisellä tariffirakenteella pienentyvät tulot, mikäli siirtohintoja ei nosteta tai
hinnoittelurakennetta muuteta.

Verkkoyhtiöiden on pidettävä jakeluverkkoaan toimintakykyisenä, joten verkkoyhtiön
investointikustannukset eivät lyhyellä aikavälillä pienene, vaikka energiayhteisöjen
yleistymisen myötä tulot laskisivat nykyisellä siirtohinnoittelun rakenteella. Jos
energiayhteisöistä tulee todella yleisiä, sähkönsiirron hintoja on pakko nostaa merkittävästi,
jotta

kaikki

verkkoyhtiön

kustannukset

saadaan

katettua.

Tämän

seurauksena

energiayhteisön jäsenet saavat entistä enemmän säästöjä kuluttaessaan itse tuottamaansa
sähköä ja taloudet, jotka eivät kuulu energiayhteisöön joutuvat maksamaan korkeaa
siirtohintaa kaikesta kuluttamastaan sähköstä. Näin siirtoverkon ylläpidon kustannukset
kaatuvat energiayhteisöön kuulumattomien harteille, jolloin tilanteesta tulee epätasaarvoinen ja energiaköyhyyden riski kasvaa.

Älyverkkotyöryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala näkee riskin siihen, että energiayhteisöt
mullistaisivat jakeluverkkoyhtiön tulopohjaa pieneksi. Energiaköyhyyttä käsitellään osana
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köyhyyttä ylipäätään, johon työkaluna on sosiaalipolitiikka, joten energiaköyhyyttä vastaan
ei ole tarkoitus rakentaa kohdennettuja toimia. (Pahkala, 2019)

Vapaamatkustajaongelma kiinteistön sisäisissä energiayhteisöissä sähkökatkon aikaan

Jos kerrostaloon perustetaan kiinteistön sisäinen energiayhteisö, tuotantolaitoksen kytkentä
toteutetaan hyvityslaskentamallin mukaisesti jakeluverkkoon, josta se fysiikan lakien
mukaan kulkee lyhimmän mahdollisen matkan kulutukseen. Tällöin jakeluverkkoa ei
käytännössä käytetä sähkönsiirtoon, vaan sähkö menee suoraan kiinteistön asukkaille. Jos
jakeluverkossa ilmenee vika, eikä sen kautta saada kiinteistöön hetkellisesti tuotua sähköä,
on kiinteistön edelleen mahdollista saada sähköä omasta sähkövarastostaan, jolloin sähköt
pysyvät päällä. Ongelma tässä on se, etteivät kaikki kiinteistön asukkaat välttämättä kuulu
energiayhteisöön, mutta kaikki saavat sähkökatkoksen aikana sähkövarastosta sähköä, koska
energiayhteisön jäseniä ei ole fyysisesti erotettu kiinteistön sisällä mitenkään.
Energiayhteisöön kuulumattomatkin siis hyötyvät energiayhteisöstä, ja tästä syntyy ns.
vapaamatkustajailmiö. Euroopan komission ehdotuksen (European Commission, 2016)
artiklan 16 kohtaa 2(g) voidaan tulkita niin, että energiayhteisöllä voisi olla mahdollisuus
periä energiayhteisöön kuulumattomilta asukkailta tällaisessa tilanteessa kohtuullinen
maksu, mutta kyseinen kohta on poistettu nykyisestä voimassa olevasta direktiivistä.

Toinen samaan tilanteeseen liittyvä ongelma on, että energiayhteisöön kuulumattoman
sähkömittari mittaa tuotua sähköä myös sähkökatkoksen aikana. Koska energiayhteisöön
kuulumattomalta ei netoteta mitään pois, jakeluverkkoyhtiö veloittaa energiayhteisöön
kuulumattomalta sähkönsiirrosta myös sähkökatkoksen aikana, vaikka sähkö siirrettäisiinkin
tuona aikana energiayhteisön sähkövarastosta eikä jakeluverkosta. Tällöin verkkoyhtiö saa
tuloja, joille se ei anna vastiketta. Jos energiayhteisö veloittaa sähkökatkoksen ajalta
energiayhteisöön

kuulumatonta

kuulumattomalle

kaksinkertainen

sähkönkäyttöpaikkaa,
kustannus,

energiayhteisölle, että jakeluverkkoyhtiölle.

kun

se

aiheutuu
joutuu

energiayhteisöön
maksamaan

sekä
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Hajautetun tuotannon ongelmat

Energiayhteisöt tuovat tullessaan paljon hajautettua tuotantoa, jolla on paljon hyviä puolia.
Siinä on myös ongelma, mikä johtuu Suomen ilmastosta. Energiayhteisöissä yleisin sähkön
tuotantomuoto on todennäköisesti aurinkosähkö, jonka tuotanto on erittäin riippuvainen
sääolosuhteista. Se on myös hyvin joustamatonta tuotantoa, joten kokonaistuotannon
heitellessä kulutuksen on joustettava, jotta tehotasapaino saadaan säilytettyä. Päivien
mittaisella ajanjaksolla tilannetta pystytään

parantamaan sähkövarastoilla, mutta

vuodenaikojen ylittävillä ajanjaksoilla tilanne on toinen. Talvisin aurinkovoimaloista ei
saada juurikaan tuotantoa, mutta maanlaajuinen sähkönkulutus on samanaikaisesti
korkeimmillaan. Tällöin hajautetuista aurinkovoimaloista ei hyödytä lainkaan, vaan
joudutaan edelleen käyttämään keskitettyä energiantuotantoa täydellä teholla sekä
turvautumaan tuontisähköön, jotta saadaan katettua koko maan sähkönkulutus.
Aurinkosähköllä siis ei saada korvattua nykyisiä keskitettyjä tuotantolaitoksia ennen kuin
sähkönvarastointiteknologia kehittyy merkittävästi niin, että sähköä voidaan varastoida
vuodenaikojen ylittävillä ajanjaksoilla.

4.2 Asiakkaan kohtaamat ongelmat
Investointimallit

Energiayhteisön perustamiseen liittyy asiakkaan ja yhteisön toiminnan näkökulmasta
ongelmia. Energiayhteisön perustamisvaiheeseen liittyy tuotantolaitoksen elinkaaren
suurimmat investoinnit, jotka on tehtävä etukäteen, ennen kuin yhteisöstä saadaan mitään
hyötyä. Näiden alkuinvestointien jälkeen kuitenkin ylläpitokustannukset ovat pienet, joten
energiayhteisöjen

kokonaisinvestointi

sen

elinkaarelle

painottuu

vahvasti

sen

syntymisvaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että energiayhteisöä perustettaessa siihen on
kiinnitettävä suuri määrä vierasta tai omaa pääomaa. Käytettäessä jäsenten omaa pääomaa,
on energiayhteisöstä eroaminen kuitenkin hankalampi prosessi, kun sijoitetulla omalla
pääomalla hankittu omistusosuus halutaan myydä. Myös ylläpitokustannukset on
huomioitava, sillä esimerkiksi akkujen yleinen käyttöikä on noin 10 vuotta, minkä jälkeen
akku on joko vaihdettava tai sen mukanaan tuomat hyödyt unohdettava.
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Vieraalla pääomalla investoidessa tilanne on siinä mielessä helpompi, että yhteisöstä
erotessa ei tarvitse myydä omaa omistusosuuttaan. Tällöin energiayhteisön laina on
mitoitettu tuotantolaitoskokonaisuuden laskennalliselle käyttöajalle ja lainanlyhennykset
kerätään jäseniltä jäsenmaksuina, esimerkiksi kuukausierinä tai vuosimaksuna. Ongelma
tulee tilanteessa, jossa yhteisöstä eroaa suuri määrä jäseniä. Tällöin jäsenmaksuja on
nostettava kohtuuttomaksi, jotta lainan lyhennykset saadaan maksettua ja energiayhteisön
kannattavuus jäljellä olevien jäsenten kesken katoaa. Lainarahoitusta käyttäessä on
huomioitava korkokulut, jotka pidentävät investoinnin takaisinmaksuaikaa.

Muita mahdollisia rahoitusmalleja ovat rahoitus-leasing, osamaksukauppa, pitkäaikainen
aurinkosähkön ostosopimus (PPA) ja joukkorahoitus. Eri rahoitusmallien korkokulut
vaihtelevat 0 ja 10 % välillä. (Auvinen, 2015)

Investoinnin riskit voidaan poistaa käyttämällä kolmannen osapuolen tuotantolaitosta.
Tällöin kolmas osapuoli omistaa energiayhteisön käyttämän tuotantolaitoksen, ja
energiayhteisö maksaa tuotantolaitoksen käyttämisestä vuokraa. Vuokrasopimus näkyy
energiayhteisölle kiinteänä kuukausittaisena kustannuksena ja investoinnin riskit saadaan
siirrettyä kolmannelle osapuolelle. Tällöin joudutaan tuotannosta kuitenkin maksamaan
korkeampaa yksikköhintaa, jotta toiminta on kolmannelle osapuolelle kannattavaa.
Älyverkkotyöryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala ei näe estettä tuotantolaitoksen
kolmannen osapuolen omistajuudelle. (Pahkala, 2019)

4.3 Verkkoyhtiön kohtaamat ongelmat
Hajautetun energiayhteisön siirtomaksujen periminen

Hajautetussa energiayhteisössä tuotanto ja kulutus voivat olla kahden eri jakeluverkkoyhtiön
alueella. Tällöin hajautettu energiayhteisö käyttää molempia jakeluverkkoja tuottamansa
sähkön siirtämiseen kulutuspaikalle, joten molempien verkkoyhtiöiden tulisi saada korvaus
sähkönsiirrosta. TEM:n älyverkkotyöryhmä totesi, että ”Koska tällainen yhteisö hyödyntää
yleistä sähköverkkoa, tulee sen maksaa verkon käytöstä yleisten periaatteiden mukaisesti.”,
minkä perusteella jakeluverkkoyhtiö, jonka alueella tuotantolaitos on, saisi nykyisen
lainsäädännön mukaan periä tuotantolaitokselta 0,07 snt/kWh siirtomaksun verkkoon
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syötetystä energiasta (Finlex, 2009). Verkkoyhtiöllä on velvollisuus ylläpitää verkkoa, ja
tilanteessa, jossa hajautettuun energiayhteisöön sijoitetaan niin, että tuotantolaitokseen ei
liity mitään kulutusta (kuten kesämökki), ei tuotantopään jakeluverkkoyhtiö saa verkon
ylläpidosta muita tuloja kuin perusmaksun ja tuon 0,07 snt/kWh. Toisaalta paikallinen
tuotanto vähentää jakeluverkkoyhtiön kantaverkosta ottamaa energiaa, joka puolestaan
vähentää sen kokonaiskustannuksia, joten saatava taloudellinen kokonaishyöty on suurempi
kuin 0,07 snt/kWh.

Verkkoyhtiön tulonmuodostus

Jakeluverkkoyhtiön tulojen pienentyessä energiayhteisöjen lisääntymisen seurauksena,
menetetyt tulot on korvattava tavalla tai toisella. Perusmaksun nostaminen on yksi
mahdollisuus, jolla tuloja saadaan lisättyä tasavertaisesti niin, ettei siirtohintojen nosto kaadu
pelkästään energiayhteisöön kuulumattomien harteille. Asiakkaille halutaan kuitenkin antaa
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman siirtomaksunsa suuruuteen ja perusmaksun
nostaminen sotii tätä ajatusmaailmaa vastaan (TEM, 2017). Nostamalla vain energiamaksua
energiayhteisöjen saamat taloudelliset hyödyt kasvavat ja jakeluverkkoyhtiön kustannukset
kasautuvat energiayhteisöön kuulumattiomien maksettavaksi, jolloin energiaköyhyyden
riski kasvaa, joten tämäkään ei ole optimaalinen vaihtoehto. Kolmas vaihtoehto voisi olla
tehopohjaiseen siirtohinnoitteluun siirtyminen, jossa tehokomponentin hinta määrittyy
huippukulutustunnin perusteella. Energiayhteisöt voivat investoida sähkövarastoihin, joilla
ne voivat leikata jäsenten huippukulutusta, jolloin heidän siirtomaksunsa pienenevät.
Tehohinnoitteluun siirtyminen ei siis poistaisi täydellisesti energiayhteisön etuja
sähkönsiirtomaksujen osalta. Tehokomponentilla voidaan säilyttää asiakkaiden hyvät
vaikutusmahdollisuudet siirtomaksuihinsa, mutta energiaköyhyyden riski on edelleen
olemassa, joskin se lienee pienempi kuin pelkkää energiamaksua nostettaessa. Tehotariffin
käyttöönotto on myös ongelmallista asiakkaiden heikon sähköjärjestelmän toiminnan
ymmärryksen takia.
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Toimitusvarmuuteen investoiminen maakaapeloimalla

Jakeluverkkoyhtiöt voivat investoida toimitusvarmuuden parantamiseen korvaamalla
ilmajohtoja maakaapeliyhteyksillä ja investoinnin seurauksena verkkoyhtiö saa eri
kannustimien kautta kerätä enemmän tuottoa. Tällaisella investoinnilla takaisinmaksuajat
ovat kuitenkin jopa kymmeniä vuosia (Lågland, 2015). Energiayhteisöjen oma tuotanto
nostattaa sen alueen sähkön omavaraisuutta, jolloin kysyntä maakaapeloidulle osuudelle
pienenee ja tilanne pahenee entisestään, jos energiayhteisö pystyy jopa irrottautumaan
verkosta. Tällöin verkko tuottaa vähemmän rahaa, jolloin siihen kohdistuneiden
investointien takaisinmaksuajat pitenevät entisestään.

4.4 Teknologiankehitykseen liittyvät ongelmat
Datahub

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoille tarkoitettu tiedonvaihtojärjestelmä, jonka
ensimmäisen version käyttöönoton on määrä olla huhtikuussa 2021. Datahub helpottaa
merkittävästi kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen käyttöönottoa mahdollistamalla
tiedonvaihtokanavan kulutetun ja tuotetun sähkön netotuslaskennalle. Datahubin
mahdollistama tiedonvaihto on myös erittäin oleellista hajautetun energiayhteisön
mahdollistamiseksi.

Datahubin ensimmäisissä versioissa ei ole sisäänrakennettua

netotuslaskentapalvelua, mutta sen pitäisi tarjota tiedonvaihto niin, että netotuslaskenta on
mahdollista toteuttaa kolmannen osapuolen, eli jonkin palveluntarjoajan toimesta.

Datahub vaatii syötteensä yhdenmuotoisena, joten syötettävän datan tulee olla
yhdenmukaista. Mikäli netotuslaskenta toimii Datahubissa, tulee sinne syöttää myös
prosentuaalinen tuotannon jakosuhde energiayhteisön jäsenten kesken. On epäselvää, onko
Datahubissa mahdollista toteuttaa dynaamista tuotannon jakosuhdetta, mikä on
energiayhteisölle oleellista tuotannosta saatavan taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi.

Jos netotuslaskenta halutaan toteuttaa Datahubissa, niin netotuslaskennan implementointi
siirtyy automaattisesti vuosille 2023-2024. Vaihtoehtoisesti verkkoyhtiö voidaan velvoittaa
tekemään netotuslaskenta jo sitä ennen, mutta tilanne olisi hieman ristiriitainen, kun
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verkkoyhtiöt ovat luopumassa mittaustietokannoistaan Datahubin ensimmäisen version
implementoinnin yhteydessä. Toki mittaustietokantojen hallinnointiin on jo nyt, ja siihen
tulisi lisää palveluita, mitkä olisivat hyvä peruste jättää netotuslaskenta Datahubin
ulkopuolelle, kilpailun piiriin. Tällöin voidaan mahdollisesti saada kustannustehokkaampia
ratkaisuja. (Pahkala, 2019)

Netotuslaskenta

Takamittarointiin liittyviltä ongelmilta voidaan välttyä käyttämällä niin kutsuttua
netotuslaskentaa. Netotuslaskennalla vältytään uusien mittarien hankinnalta ja kiinteistön
sisäisen sähköverkon investoinneilta, sillä se perustuu nykyisten mittarien dataan.
Tuotantolaitoksen tuotantodata ja sähkönkäyttöpaikkojen tuntisarjat siirretään Datahubiin ja
energiayhteisöjen

sähkönkäyttöpaikkojen

kulutuksesta

vähennetään

niiden

osuus

tuotantolaitoksen tuotannosta. Näin saadaan nettokulutus, joka toimii sähkönmyyjien ja
jakeluverkkoyhtiöiden

laskutusperusteena.

Netotuslaskenta

voidaan

mahdollisesti

tulevaisuudessa toteuttaa suoraan Datahubissa, tai Datahub voi tarjota riittävän
tiedonvaihdon palveluntarjoajalle, joka hoitaa netotuslaskennan. Jotta netotuslaskennalla
saataisiin optimaalinen hyöty, tulisi tuotannon jaon olla tuntikohtaisesti dynaaminen. Jos
jakosuhde on kiinteä, käyttöpaikkakohtainen ylituotanto syötetään kuluttajan näkökulmasta
julkiseen jakeluverkkoon, jolloin taloudellinen hyöty pienenee.

Netotuslaskenta

ei

ole

nykyisellä

lainsäädännöllä

mahdollinen,

vaan

vaatii

mittauslaitedirektiivin tai sen tulkinnan muuttamista mittarin näytön vaatimuksen osalta.
Netotuslaskenta helpottaa merkittävästi kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen perustamista
ja etenkin niiden muokkaamista, kun jäseniä halutaan poistaa tai lisätä yhteisöön. Tämän
lisäksi hajautettua energiayhteisöä ei TEM:in määrittelemällä tavalla voida toteuttaa ilman
netotuslaskentaa. (Finsolar, 2015)
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Kuva 7. Kiinteistön sisäisen energiayhteisön netotuslaskentaa tukeva kytkentä (Finsolar, 2015)

4.5 Lainsäädännölliset ongelmat
Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva sähkömarkkinalaki ei tunne energiayhteisön
määritelmää, mutta laki kuitenkin vaikuttaa yhteisön toimintaan. Sähkömarkkinalakia
voidaan tulkita niin, että voimalaitos voidaan kytkeä asiakkaisiinsa liittymäjohdolla niin,
ettei se ole luvanvaraista sähköverkkoliiketoimintaa, mutta se vaatii kuitenkin paikalliselta
jakeluverkkoyhtiöltä suostumuksen. Nykyinen mittauslaitedirektiivi estää netotuslaskennan
hyödyntämisen, mikä vaikeuttaa merkittävästi kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen
luomista

niin,

etteivät

jäsenet

joutuisi

maksamaan

tuottamastaan

sähköstä

sähkönsiirtomaksua ja sähköveroa. Tämän lisäksi mahdollisia ongelmia energiayhteisön
implementoinnille aiheuttavat EU direktiivit ja kiinteistöihin liittyvä lainsäädäntö.

Mittauslaitedirektiivi

Netotuslaskenta (esimerkiksi FinSolarin hyvityslaskentamalli) ratkaisee kiinteistön sisäisen
energiayhteisön takamittarointimallissa esiintyviä ongelmia. Netotuslaskentamallissa
jakeluverkkoyhtiön

kautta

energiayhteisön

jäsenille

siirrettävä

energia

erotetaan
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laskennallisesti energiayhteisön itse tuottamasta sähköstä. Tämän toteuttaminen saattaa
vaatia mittauslaitedirektiivin tai vähintään sen tulkinnan muuttamista, sillä tällä hetkellä
mittauslaitedirektiivi vaatii liitteen I kohdassa 10, että mittarin näytössä on lukema, jonka
perusteella määritetään maksettava sähkömaksu (Euroopan parlamentti ja Euroopan Unionin
neuvosto, 2014). Jos erotus oman tuotannon ja jakeluverkon kautta siirretyn energian välillä
tehdään laskennallisesti, ei mittarin lukema ole enää mittaustulos, jolla maksun suuruus
määritellään. Mittauslaitedirektiivin tai sen tulkinnan muuttaminen on välttämätöntä myös
hajautetun energiayhteisön toiminnan mahdollistamiseksi.

Netotuslaskennan mahdollistaminen on tutkinnan alla mittauslaitedirektiivin osalta.
Ongelmaan voi löytyä ratkaisu useamman eri tutkintapolun kautta. Yksinkertaisin
vaihtoehto olisi saada Euroopan komissiolta tulkinta asiasta. Vaihtoehtoisesti tietoliikenne
mittarilta tietovarastoon voitaisiin sertifioida osaksi mittauslaitetta, jolloin tietovarastossa
sijaitsevaa lukemaa voidaan käyttää netotuslaskentaan mittauslaitedirektiiviä noudattaen.
Tämän mahdollisuuden selvittely on kesken. Kolmas vaihtoehto olisi mittarien vaihto, mutta
se

on

näistä

vähiten

kustannustehokas.

Toisaalta

mittarit

tullaan

vaihtamaan

lähitulevaisuudessa uuden sukupolven älymittareihin joka tapauksessa. (Pahkala, 2019)

Energiayhteisöjen määrittelyn puute

Energiayhteisöjen määritelmä sisältää toistaiseksi täsmentämättömiä kohtia. Yksi
täsmentämättömistä seikoista on energiayhteisöjen kapasiteettia, sekä jäsenmääriä koskevat
yhteisökokojen rajoitukset. Euroopan komission ehdotuksessa esitettiin uusiutuvaa energiaa
tuottavalle yhteisölle 18 MW energian kokonaistuotannon (sähköntuotannon, lämmityksen,
ja muun tuotannon summa) vuosittaisen lisäämisen rajoitusta niin, että viiden vuoden
aikajänteellä vuosittainen keskiarvo ei saa ylittää annettua arvoa, mutta kohta on poistunut
viimeistellystä

direktiivistä.

Suomen

lainsäädäntään

kapasiteetin

rajauksesta

ei

älyverkkotyöryhmä ottanut raportissaan kantaa. Jäsenmäärällisesti energiayhteisöille ei ole
asetettu eikä tiedettävästi ehdotettu ylä- eikä alarajaa. (Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi, 2017)

18 MW kapasiteetin vuosittainen lisääminen on niin suuri yläraja, ettei se käytännössä rajoita
energiayhteisön kokoa juuri lainkaan. Suuren kapasiteetin salliminen mahdollistaa erittäin
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suurten energiayhteisöjen muodostamisen, jolloin yhteisön kohtaamat riskit esimerkiksi
jäsenkadosta saadaan minimoitua. Energiayhteisöjen kokoa rajoittaa kiinteistön sisäisen
energiayhteisön

tapauksessa

kiinteistön

rajat,

ja

kiinteistön

rajat

ylittävässä

energiayhteisössä rakennettavan uuden sähköverkon kustannukset, jotka vähentävät
energiayhteisön kannattavuutta kasvaessaan.

TEM:n älyverkkotyöryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkalan mukaan, kapasiteetin tai
jäsenmäärien rajoittamista ei ole pohdittu, mutta lähtökohtaisesti energiayhteisöille
asetetaan samanlaiset tuotannon rajat kuin pientuotannolle, jossa rajana on 100 kW.
(Pahkala, 2019)

EU direktiivi antaa energiayhteisöjen toimintamalleille aika vapaat kädet, joten niiden
velvollisuudet voivat vaihdella. Energiayhteisölle ei ole asetettu yhtiömuotoa, koska sen
määritelmää ole implementoitu Suomen lainsäädäntöön. Jokin yhtiömuoto on pakollinen,
sillä EU direktiivin mukaan energiayhteisö on oikeushenkilö, eikä esimerkiksi kahden
yksityishenkilön keskinäinen sopimus luo erillistä oikeushenkilöä. Suomessa toimiviin
energiayhteisöihin

on

mahdollista

kohdistua

erilaisia

velvollisuuksia,

riippuen

energiayhteisöille määriteltävästä yhtiömuodosta. Jos toiminta nähdään yritystoimintana,
silloin energiayhteisöä koskee yrityksiin liittyvä lainsäädäntö ja verotusmenetelmät.
Energiayhteisöt voivat myös toimia vapaaehtoistoimintana, jolloin velvollisuuksia on
vähemmän, mutta esimerkiksi voittoa ei tule tuottaa.

Energiayhteisön luokittelua sähkönmyyjäksi pyritään välttämään, eikä energiayhteisön
omistamaa sähköverkkoinfrastruktuuria lähtökohtaisesti säännellä. Energiayhteisöjen
lopullinen kohtelu lain ja yhtiömuodon näkökulmasta on kuitenkin vielä selvittelyn alla.
(Pahkala, 2019)

Erillinen linja

Kiinteistön rajat ylittävässä energiayhteisössä on rakennettava sähkölinja kiinteistön rajojen
yli tuotantolaitokselta kulutuskohteisiin. Koska sähköverkkoliiketoiminta on luvanvaraista
ja valvottua liiketoimintaa Suomessa, on oleellista tarkastella kyseisen johdon sääntelyä.
Liittymäjohdon käyttäminen ei ole verkkoliiketoimintaa ja Energiavirasto totesi
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selvityksessään (Energiavirasto, 2017), että kiinteistön rajat ylittävässä energiayhteisössä
rakennettava

erillinen

linja

tulkitaan

EU:n

tulkintavaikutuskin

huomioiden

liittymisjohdoksi, jolloin siinä suoritettava sähkönjakelu ei ole sähkömarkkinalain kannalta
sähköverkkoluvanvaraista eikä siihen sovelleta verkonhaltijan yleisiä velvoitteita.

Virasto

toteaa,

että

sähkömarkkinalain

13

§:n

mukaiseen

jakeluverkonhaltijan

verkonrakennusmonopoliin vastuualueellaan edellä esitetty tulkinta ei kuitenkaan
vaikuttaisi. Nimittäin pykälän nimenomaisen säännöksen mukaan ilman vastuualueen
jakeluverkonhaltijan

suostumusta

saa

rakentaa

kiinteistön

tai

sitä

vastaavan

kiinteistöryhmän rajat ylittävän liittymisjohdon ainoastaan verkonhaltijan verkkoon
(voimalaitos) ja jakeluverkonhaltijan verkkoon (sähkönkäyttöpaikka). Tältä osin
verkkosääntelyn

keventäminen

edellyttäisi

sähkömarkkinalain

muuttamista.

(Energiavirasto, 2017)

Tämä tarkoittaa, että kiinteistönrajat ylittävässä energiayhteisössä sähkölinjan rakentaminen
tuotantolaitokselta

kulutukseen

vaatii

jakeluverkkoyhtiön

suostumuksen

ja

sähköverkkoluvan. Vaikka jakeluverkkoyhtiön tulee myöntää suostumus kaikille hakijoille
samoin perustein sähkömarkkinalain tasapuolisten palveluperiaatteiden nojalla (Finlex,
2013), jakeluverkkoyhtiön suostumuksen saaminen aiheuttaa eri jakeluverkkoyhtiöiden
asiakkaiden välille epätasa-arvoa, kun eri jakeluverkkojen alueille myönnettävien
suostumusten käytännöt voivat poiketa jakeluverkkoyhtiöittäin. Tämä johtuu siitä, että
joillakin alueilla kiinteistön rajat ylittävän energiayhteisön perustaminen voi olla
kannattavampaa verkkoyhtiön näkökulmasta, kuin uuden verkon rakentaminen tai vanhan
vahvistaminen ja silloin lupa myönnetään helpommin. Kuten TEM:n ehdotuksessa käy ilmi,
näiden luvanvaraisuuksien poistaminen helpottaa merkittävästi kiinteistön rajat ylittävien
energiayhteisöjen

luomista.

Luvanvaraisuuden

poistuessa

sähköturvallisuus

ja

jännitteenlaatu ovat energiayhteisön vastuulla, eikä rakennettuun linjaan sovelleta
verkkoyhtiön yleisiä velvoitteita, (kuten verkon kehittämisvelvoitetta) tai kolmannen
osapuolen pääsyoikeutta. Tällöin sähköä saa toimittaa tuotantopaikasta kulutuskohteille,
mutta ei kulutuskohteiden välillä.
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Energiayhteisöjen pääsy tukien piiriin

Pientuotantoon investoimiseen voi saada erilaisia tukia riippuen tuen hakijan profiilista ja
investointikohteen tuotantotavasta. Yksityiset kansalaiset voivat saada verotuksen
kotitalousvähennystä

investoinnin

asennustyön

osuudesta

maksimissaan

2400

€

(Verohallinto, 2019). Yritykset ja kunnat voivat hakea energiatukea uusiutuvia
energialähteitä hyödyntäviin ratkaisuihin ja myönnettävä tuki on maksimissaan 40 % (uuden
teknologian hankkeet) kokonaisinvestoinneista (Finlex, 2017). Aurinkosähköhankkeisiin
myönnettävä energiatuki on 25 % 30.4.2019 asti, jonka jälkeen tuki on 20 % (Business
Finland, 2019).

Koska kyseessä on energiayhteisö, jonka omistusmuoto on todennäköisesti yhtiömäinen eikä
yksittäinen kuluttaja, ei se luonnollisesti voi saada verotuksen kotitalousvähennystä.
Asennuksen osuus itse investoinnista olisi kuitenkin niin pieni, että tuen myöntämisellä
tuskin olisi suurta vaikutusta energiayhteisön perustamisen kannattavuuteen.

Energiayhteisö ei kuulu myöskään energiatuen piiriin. Energiatuella voisi olla suuri vaikutus
energiayhteisön taloudelliseen kannattavuuteen: tuen kattaessa 20 % kokonaisinvestoinnista,
myös takaisinmaksuaika nopeutuu 20 %. Investoinnin halventuminen tarkoittaa alhaisempia
energiayhteisön jäsenmaksuja, mikä puolestaan nopeuttaa energiayhteisöjen yleistymistä.
Energiatuen myöntäminen harkitaan aina tapauskohtaisesti, joten energiayhteisöjen
saattaminen energiatuen piiriin saattaisi ruuhkauttaa tuen hakemisen, minkä seurauksena
investointitukien saaminen voi hidastua.

Aurinkovoimalle saatavien tukien asettaminen on poliittinen kysymys. Lähtökohta kuitenkin
on, että Suomessa tuista pyritään pääsemään kokonaan eroon. Älyverkkotyöryhmän
puheenjohtajan mukaan lähtökohtaisesti energiayhteisöille ei olla suunnittelemassa
tukijärjestelmää, mutta poliitikkojen toisin päättäessä tukia myönnetään. (Pahkala, 2019)
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Lupamenettelyjen harmonisointi

Eri kuntien välillä on sähkön mikrotuotantoon liittyviä poikkeamia oman tuotannon lupien
myöntämisessä. Tästä esimerkkinä on paloturvallisuusvaatimukset, jotka eivät ole
mikrotuotannon osalta valtakunnallisesti määriteltyjä, vaan paloturvallisuustarkistusten linja
voi vaihdella kunnittain. Tämän seurauksena eri kuntien asukkaat joutuvat epätasa-arvoiseen
tilanteeseen, kun tarkemmat paloturvallisuusvaatimukset aiheuttavat kunnittain erisuuruisia
lisäkustannuksia investoinneille. Palveluntarjoajan on etukäteen hankala arvioida, miten
paloturvallisuusvaatimukset eri kunnissa määritellään, minkä seurauksena investoinnin
kustannukset voivat muuttua niin, että liiketoiminta on tappiollista. Jotta paikkakuntien
välinen epätasa-arvo saadaan korjattua, tulisi kaikki energiayhteisöihin ja mikrotuotantoon
liittyvät lupamenettelyt harmonisoida valtakunnallisesti.
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5 ENERGIAYHTEISÖT MAAILMALLA
Tässä kappaleessa tarkastellaan muualla EU:ssa jo toimivia sähkön pientuotantomalleja,
energiayhteisöjä, niiden toimintamalleja ja yhteisön jäsenten saamia etuja. Muiden mallin
toimintamalleja verrataan Suomen käytäntöihin.

5.1 Tanska
Tanskassa yhteisöt omistavat 70-80 % tuulivoimaloista ja niiden tuotannon osuus maan
kokonaissähköntuotannosta on muiden maiden yhteisöllisen energiantuotannon osuuksiin
verrattuna kärkitasoa. Yhteisöjen omistamat tuulivoimalat ovat kuitenkin kapasiteetiltaan
pieniä, mikä tarkoittaa, että niiden volyymi on erittäin suuri. Nyt pienet tuulivoimalat ovat
ikääntymässä ja niitä halutaan korvata isommilla tuulivoimaloilla, jotta niiden volyymia
voidaan pienentää. Tämän seurauksena tuulivoiman mikrotuotannon (alle 1 MW)
kapasiteetti

onkin

ollut

laskusuhdanteessa

vuodesta

2005

asti.

Vuonna

2017

mikrotuotantokapasiteettia oli kuitenkin 1967 MW. (Krönert et al., 2019)

Aurinkosähkön puolella Tanskassa oli vuonna 2012 yli-ihanteellinen tilanne, sillä käytössä
oli

ympärivuotinen

netotusmittarointi.

Asiakkaat

pystyivät

asentamaan

maksimikapasiteetiltaan 6 kWp aurinkopaneelin ja netottamaan sen kesällä tuottamaa
energiaa talvella, jolloin sähkö oli huomattavasti kalliimpaa. Aurinkosähkön tuottajat eivät
maksa myöskään veroa tuottamastaan energiasta, mikä on merkittävä osa sähkölaskusta,
joten saatavan säästön määrä kasvaa myös sen osalta. Tämän seurauksena aurinkosähkön
mikrotuotannon (alle 1 MW) kapasiteetti nousi vuodessa (2011-2012) 16 MW:stä 407
MW:iin, vuoden 2020 tavoitteen ollessa vain 200 MW (Krönert et al., 2019). Tuotanto siis
25-kertaistui vuodessa, toteuttaen tuotantotavoitteen kahdeksan vuotta etuajassa, jolloin
tilanne nähtiin liian houkuttelevana asiakkaille. Tämän seurauksena netotus siirrettiin
vuoden ympäri tapahtuvasta netotuksesta tuntinetotukseen ja verkkoon syötettävästä
energiasta maksettavaa yksikköhintaa on laskettu portaittain. Muutosten jälkeen kasvu on
ollut tasaista: vuoden 2017 lopussa kapasiteettia oli 690 MW. Aurinkoenergian pientuotanto
on kuitenkin ollut yksityistä, eikä yhteisöllistä toimintaa toistaiseksi. Energiayhteisöjen
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tullessa mahdolliseksi, vastaavilta yli-ihanteellisilta tilanteilta tulee välttyä. (Community
Power, 2019a)

Energiayhteisöille oleellista on verkkoon kytkemisen kustannukset. Tanskassa tuulivoiman
omistajat

maksavat

laajennuskustannukset

liittymisen
siitä

lähimpään
eteenpäin

mahdolliseen
jäävät

pisteeseen

energiayhtiön

ja

verkon

maksettavaksi.

Energiayhteisöihin osallistuminen onnistuu ostamalla osakkeita jo olemassa olevasta
energiayhteisöstä, tai perustamalla uuden yhteisön, jonka tuotannosta jäsenet omistavat
osuuksia.

Suuren tuulivoimalan osakkeita ostamalla jäsen ei kuitenkaan itse konkreettisesti kuluta
osuutensa

tuottamaa

sähköä,

vaan

tuotanto

myydään

verkkoon.

Esimerkkinä

Middelgrundenin maailman suurin energiayhteisö, jossa hinta on n. 570 € per osake, ja osake
vastaa noin 1000 kWh vuosituotantoa. Tuotetusta energiasta maksetaan normaali sähkön
myyntihinta, sekä uusiutuvan energian syöttötarffi, jolloin investoinnin takaisinmaksuaika
on noin kuuden vuoden luokkaa. (Vikkelsø A., Larsen J. Sørensen H., 2003)

5.2 Saksa
Saksassa valtio tukee hajautettujen energiaresurssien hankintaa. Tuki rahoitetaan
sähkönsiirtomaksun yhteydessä veloitettavalla maksulla, jolla pyritään vähentämään
siirtoverkon

kuormitusta.

Investoimalla

omaan

uusiutuvaan

sähköntuotantoon,

yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat vähentää omia tukiin meneviä maksujaan. Tukien lisäksi
maassa on pitkälle historiaan ulottuva paikallisen energiantuotannon kulttuuri, sekä
ympäristöstä huolehtimisen halu (Romero-Rubio & Díaz, 2015). Myös nämä tekijät
vaikuttavat osakseen siihen, että saksalaiset ovat aktiivisia paikallisen energian tuotannossa.
Saksassa on 25 000 MW asennettua yhteisöjen omistamaa uusiutuvan sähköntuotannon
kapasiteettia, josta 15 000 MW on aurinkosähköä, noin 8 000 MW on tuulivoimaa ja noin 2
000 MW on bioenergialla tuotettua. (Community Power, 2019b)

Vuonna 2000 uusiutuvan energian tuottajille taattiin syöttötariffi 20 vuodeksi, mikä kannusti
kotitalouksia investoimaan aurinkopaneeleihin joko omaa kulutusta kattamaan tai
syöttämään tuotantoa verkkoon. Myös yhteisöjä muodostettiin hankkimaan suuremman

47

mittakaavan investointeja, joihin yksittäisillä henkilöillä ei olisi resursseja. Yhteisöjen koot
vaihtelevat kolmen jäsenen pienestä yhteisöstä 3125 jäsenen yhteisöön. Yhteisöllisen
energian projektien liikevaihto on keskimäärin 359 k€, josta voitto-osuus on 3,43 %.
(Borchert L., Wettengel J., 2018)

Saksassa sähkön kokonaiskuluttajahinta on noussut, vaikka pelkän sähköenergian hinta on
laskenut.

Tämä johtuu siirtohintojen nostamisesta. Myös tämä kannustaa paikalliseen

tuotantoon, koska omasta tuotannosta ei makseta siirtomaksuja. (Pasonen & Hoang, 2014)

5.3 Vertailu
Saksassa ja Tanskassa yhteisöllinen energiantuotanto on huomattavasti suuremmassa
mittakaavassa kuin Suomessa. Yhteistä Saksan ja Tanskan tapauksissa on uusiutuvaa
energianlähdettä käyttävän tuotantomuodon tukeminen energianmyynnin syöttötariffilla.
Verkkoon syötetystä energiasta siis maksetaan pelkän myyntihinnan päälle tukea, joka takaa
vakaan myyntihinnan tuotetulle energialle. Tällaista syöttötariffia ei Suomessa ole, ja onkin
yleisesti pohtimisen arvoista, olisiko syöttötariffin käyttöönotto Suomessa tarpeellista,
mikäli hajautetun pientuotannon määrää halutaan lisätä.

Syöttötariffi takaa mikrotuotannon investoijalle vähimmäistuoton pitkälle aikavälille
tuottamastaan sähköstä. Tämän takia takaisinmaksuaika on helppo arvioida ja se vähentää
investoinnin riskejä merkittävästi. Toisaalta syöttötariffin tarjoaminen pitkälle ajalle sitoo
valtiolta merkittävän määrän budjettia koko syöttötariffisopimuksen ajalle (esimerkiksi 20
vuotta). Suomeen ei tällä hetkellä suunnitella uusiutuvalla energianlähteellä tuotetun sähkön
syöttötariffia.

Tanskassa käytössä olleen vuoden yli ulottuvan netotuslaskennan havaittiin olevan yliihanteellinen asiakkaiden näkökulmasta, ja sen käyttöönottoa Suomessa tulee välttää, sillä
talvella sähkön hinta on aivan eri luokkaa kuin kesällä. Kyseisestä toimintamallista voisi
tulla Suomessa vielä Tanskankin tapausta kannattavampaa, ja mikrotuotannon kasvu
saattaisi räjähtää käsiin sähköyhtiöiden kustannuksella.
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6 SKENAARIO
Skenaario luodaan vuoden 2024 Keravan asuntomessuja silmällä pitäen. Skenaariossa
käytettävä mittausdata on valikoitu rakennuksista, jotka vastaavat pääpiirteittäin
asuntomessuille

rakennettavia

kiinteistöjä

kulutuskäyriltään.

Kaikissa

kohteissa

mittaustiedot ovat vuodelta 2017. Asuntomessualueelle perustetaan kiinteistön sisäisiä ja
kiinteistön rajat ylittäviä energiayhteisöjä, joille tarkastellaan aurinkovoimalan, sekä
aurinkovoimalan ja sähkövaraston yhdistelmän investointikustannuksia ja niistä saatavia
hyötyjä.

Skenaariossa oletetaan, että energiayhteisöjen tällä hetkellä kohtaamat lakisääteiset haasteet
on ratkaistu, eikä teknologia aiheuta rajoitteita energiayhteisöjen toiminnalle. Skenaariossa
energiayhteisöt hyödyntävät dynaamisilla omistusosuuksilla toimivaa netotuslaskentaa,
jonka palveluntarjoajana on Fingridin ylläpitämä Datahub.

Taloudellisia vaikutuksia varten estimoidaan sähkövarastojen ja aurinkopaneelien hintataso,
sekä sähkön kokonaisyksikköhinta vuodelle 2024. Skenaarion taloudelliset laskelmat
sähkön ja sen siirron hinnoittelun osalta toteutetaan nykyisillä maksuperusteilla, sekä
pohditaan tehopohjaisen siirtohinnoittelun vaikutuksia. Alla esitetyssä taulukossa 1 on
esitetty estimaatit vuoden 2024 teknologian ja sen asennusten hinnoista. Erillisen linjan
rakentamiseen vaadittavien kaapeleiden ja kaapeliojituksen hintojen oletetaan pysyvän
samoina kuin Energiaviraston määrittämät yksikköhinnat vuosille 2016-2023.

Taulukko 1. Estimaatit yksikköhinnoista vuodelle 2024.

300 €/kWh

(Wesley J. C., 2016)

800 €/kWp

(IRENA, 2016)

Erillisen linjan kaapelin hinta

Liite 1

(Energiavirasto, 2015)

Kaapeliojan hinta

Liite 1

(Energiavirasto, 2015)

Sähkövarastojärjestelmän
yksikköhinta
Aurinkopaneelijärjestelmän
yksikköhinta asennettuna
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Skenaariossa kaikkien energiayhteisöjen jäsenten oletetaan olevan Keravan Energian
jakeluverkon alueella ja olevan Keravan Energian sähkön myynnin asiakkaita. Sähkön
hintojen oletetaan säilyvän nykyisellä tasolla. Taulukossa on esitettynä aikasähkön päivällä
siirretyn energian hinta, koska aurinkovoimaloiden tuotanto sijoittuu aikasähkötuotteen
päivähinnaston aikavälille. Keravan Energian sähkönsiirron ja -myynnin hinnastoista otetut
yksikköhinnat on esitettyinä alla olevassa taulukossa 2.

Taulukko 2. Keravan Energian sähkötuotteiden hinnat 15.5.2019 (Keravan Energia, 2017a) (Keravan Energia, 2017b)

Tuote

Energia

Siirto energia

Sähkövero

Summa

myynti

(snt/kWh)

(snt/kWh)

(snt/kWh)

(snt/kWh)
Yleissähkö

6,55

2,95

2,79372

12,29372

Aikasähkö

6,5

2,85

2,79372

12,14372

Verkkoon syötetystä sähköstä oletetaan energiayhteisön saavan SPOT-markkinahintojen
mukainen korvaus. Vuoden 2018 maalis-syyskuun Suomen SPOT-hintojen keskiarvo oli
47,44 €/MWh, eli 4,74 snt/kWh. (Nordpool, 2019)

6.1 Aurinkopaneelin mittausdata
Keravan

Aurinkovoimala

aurinkovoimalaitos.

on

Keravan

Paikallisuutensa

Energian

vuoksi

sen

omistama
tuotantodata

ja

hallinnoima

vastaa

hyvin

asuntomessualueelle perustettavien energiayhteisöjen mahdollisten aurinkopaneeleiden
tuotantoa, joten aurinkovoimalan tuotantodataa voidaan käyttää energiayhteisöjen
aurinkopaneelien mitoituksen apuna.

Skenaariossa

asennettavien

aurinkopaneelien

tuotanto

arvioidaan

Keravan

Aurinkovoimalasta saadun mittausdatan perusteella vuosilta 2016-2018. Keravan
Aurinkovoimalan huipputeho on 250 kWp, joten sen teho skaalataan vastaamaan
energiayhteisöön asennetun aurinkovoimalan huipputehoa. Skenaario ei ota huomioon
mahdollisista aurinkopaneelin suuntausten eroista johtuvia eroja sähköntuotannossa.
Vuosien 2016-2018 kuukausikohtaiset tuotannot ja niiden muodostama keskiarvo ovat
esitettynä taulukossa 3.

50

Taulukko 3. Keravan Aurinkovoimalan kuukausittainen kokonaistuotanto (kWh)

2016
158,12
2197,79
19960,37
27585,35
41663,33
33417,62
27671,21
24820,18
23009,96
5963,36
1071,94
479,12
207998,35

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa

2017
585,18
3147,46
17650,60
25147,18
40958,85
34038,41
31593,29
24905,29
14958,81
3755,62
1070,43
399,38
198210,50

2018
337,52
1137,18
19259,04
26145,83
44848,53
37395,89
33615,93
28317,91
18926,65
6529,71
861,73
164,34
217540,26

Keskiarvo
360,27
2160,81
18956,67
26292,79
42490,24
34950,64
30960,14
26014,46
18965,14
5416,23
1001,37
347,61
207916,37

Keravan Aurinkovoimalan kolmen vuoden mittausdatan perusteella laskettiin sen tuotannon
vuosittainen keskiarvo, jonka tulokseksi saatiin 207 916 kWh. 250 kWp paneeleilla siis
vuosituotanto on keskimäärin 207 916,37 kWh, josta voidaan laskea aurinkopaneelien
teknisen huipputehon ja vuosittaisen energian suhteeksi noin 0,831 kWh/Wp. Tällä arvolla
määritellään energiayhteisölle skaalatun aurinkopaneelin vuosittainen sähköntuotanto.

Kuukauden kokonaistuotanto (kWh)
50000,00
45000,00
40000,00
35000,00
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25000,00
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15000,00
10000,00
5000,00
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2016

2017

2018

Kuva 8. Keravan Aurinkovoimalan sähköntuotanto kuukausittain eri vuosina.

Keskiarvo
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Kuvasta 8 nähdään, että eri vuosien kuukausittaiset tuotantokäyrät pysyvät hyvin vakiona,
joten ottamalla näistä keskiarvo, saadaan hyvä referenssiarvo, jota voidaan käyttää
energiayhteisöjen aurinkopaneelien tuotannon estimoimiseen. Kuvaajasta nähdään myös,
että merkittävää tuotantoa on ollut maaliskuusta syyskuuhun, joten energiayhteisön
kulutuspohjaa tarkastellessa, muut kuukaudet voidaan jättää huomioimatta.

Kuukauden huipputeho (kW)
250

200

150

100

50

0

2016

2017

2018

Keskiarvo

Kuva 9. Keravan Aurinkovoimalan kuukausikohtaiset huipputehot eri vuosina.

Kuvasta 9 nähdään kuukausikohtaisten huipputehojen pysyvän vuosittain samalla tasolla.
Tätä voidaan käyttää estimoimaan energiayhteisön aurinkopaneelin reaalimaailman
huipputehon suhdetta tekniseen huipputehoon. 250 kWp paneeleista kolmen vuoden aikana
suurin mitattu tuntiteho oli 226,43 kWh. Tämä arvo on toki tunnin yli mitattu arvo, joten
paneelit ovat hetkittäin tunnin sisällä voineet tuottaa enemmän energiaa.

Aurinkopaneeleiden

kokonaishuipputeho

on

verrannollinen

sen

pinta-alaan.

Energiayhteisössä käytettävien aurinkopaneelien teknologian oletetaan pysyvän nykyisen
kaltaisena. Tarkasteltavat aurinkovoimalat koostuvat 265 Wp aurinkopaneeleista ja yhden
aurinkopaneelin vaatima pinta-ala on 1,6 m2. Huipputeho suhteessa pinta-alaan on tällöin
165,625 Wp/m2.
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Kerrostalojen sähkönkäyttöpaikkojen määrän vaikutusta energiayhteisön kannattavuuteen
tarkastellaan olemassa olevien vastaavanlaisten rakennusten mittausdatan perusteella.
Kerrostaloihin perustettavissa energiayhteisöissä aurinkovoimala rakennetaan kiinteistön
katolle, joten voimalan maksimikapasiteetti on riippuvainen kerrostalon kattopinta-alasta.
Oletuksena on, että kattopinta-ala on Suomen kerrostalojen keskimääräinen kattopinta-ala
346 m2 ja pientalojen kattopinta-ala on 140 m2 (Pöyry, 2017). Kerrostalojen koko kattopintaalaa

ei

voida

hyödyntää

aurinkopaneeleille

muiden

kattoasennusten,

kuten

ilmanvaihtolaitteiston vuoksi. Laskelmissa oletetaan potentiaaliseksi kattopinta-alaksi 70%
kokonaiskattopinta-alasta.

6.2 Keravan Asuntomessut 2024
Vuoden 2024 asuntomessut perustetaan Keravan kartanon ympäristöön, sen pohjoispuolelle.
Asuntomessualueelle tulee sekä kerrostaloja, että pientaloja. Kiinteistön sisäisten
energiayhteisöjen vaikutuksia kerrostaloissa tarkastellaan skenaariossa kahden erisuuruisen
kerrostalon

perusteella.

Tarkasteltavista

kerrostalokiinteistöistä

toisessa

on

86

sähkönkäyttöpaikkaa ja toisessa on 24 sähkönkäyttöpaikkaa. Koska pientalojen
lämmitysmuotoja ei vielä tiedetä, on skenaariossa syytä tarkastella sekä sähkö-, että
kaukolämmitteisten pientalokiinteistöjen kulutuskäyriä. Pientalot oletetaan sijoitettavan
energiayhteisön perustamista huomioiden siten, että pientalot ovat ryhmitelty niin, että
kokonaiskaapelointimatka kiinteistöjen ja aurinkopaneelin välillä on noin 100 metriä.
Messualueen kiinteistöjen kulutusta mallinnetaan Keravan Energian jakeluverkkoalueelta
löytyvien vastaavan kaltaisten kiinteistöjen toteutuneen kulutuksen perusteella.

6.3 Taloudellisen tarkastelun parametrit
Energiayhteisön investointien taloudellisia vaikutuksia energiayhteisön näkökulmasta
tarkastellaan takaisinmaksuajan, ”Internal Rate of Return”:n (IRR) ja sähkön
omakustannehinnan pohjalta.
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𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
𝑆äℎ𝑘ö𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 ∗ 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

Investoinnin kustannukset = Tuotantolaitoksen elinkaaren kokonaiskustannukset
Sähkön kokonaisyksikköhinta = EV tilaston perusteella tyyppikäyttäjäkohtainen sähkön
hinta, joka sisältää sähköenergian, siirtomaksun ja sähköveron
Tuotettu energia = Itse kulutettu energiayhteisön tuotantolaitoksen tuottama energia vuoden
ajanjaksolla huomioiden tuotantotehon vuosittainen 0,5 % lasku

𝑆äℎ𝑘ö𝑛 𝑜𝑚𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
𝑃𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 ∗ 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

Investoinnin kustannukset = Tuotantolaitoksen elinkaaren kokonaiskustannukset
Pitoaika = Tuotantolaitoksen pitoaika vuosissa
Tuotettu energia = Itse kulutettu energiayhteisön tuotantolaitoksen tuottama energia vuoden
ajanjaksolla
IRR laskentaan käytetään Microsoft Excelin ”Sisäinen.korko()” funktiota. Funktion
syötteeksi asetetaan rahavirrat, jotka ovat käytännössä investointikustannus (funktion
negatiivinen lähtöarvo) ja sen jälkeen vuosittaiset tuotetun sähkön omasta käytetystä
osuudesta saatavat säästöt, sekä myydyn sähkön tuotot tarkasteluvälillä. IRR:ssä otetaan
huomioon aurinkopaneelin tehon heikkeneminen, joka on 0,5% vuodessa. (Jordan D., Kurtz
S., 2012)

Sähkön omakäyttöasteen arviointi toteutetaan vertaamalla tuntimittauksia kulutuksesta ja
tuotannosta. Tämä arvio ei vastaa täysin todellisuutta sillä kulutus ja tuotanto voivat
vaihdella tunnin sisällä, mutta antaa kuitenkin suuntaa-antavan arvion. Laskenta toimii kuten
netotuslaskennassa, joten taloudellisesta näkökulmasta tämä omakäyttöasteen arvio on
tarkka, kun energiayhteisöjen oletetaan hyödyntävän netotuslaskentaa.

54

Kiinteistön pohjakulutusta tarkastellaan aurinkopaneelin mitoituksen näkökulmasta siltä
ajalta, jolloin tuotantoa on tuotantolaitoksen kapasiteettiin nähden merkittävästi. Tässä
työssä pohjakulutusta päätettiin tarkastella maaliskuusta syyskuuhun, aamu kahdeksasta ilta
kuuteen, koska huipputuotantotunnit sijoittuvat tuolle ajanjaksolle kappaleessa 6.1 esitetyn
Keravan

Aurinkovoimalan

mittausdatan

perusteella.

Kulutuspohja

määriteltiin

tarkastelujakson 1 % pienimpien kulutustuntien keskiarvoksi.

Kiinteistön keskikulutusta tarkastellaan aurinkopaneelin mitoituksen näkökulmasta
samalta ajanjaksolta, kuin pohjakulutusta. Keskimääräinen kulutus lasketaan summaamalla
tarkasteluvälin tuntien kulutukset yhteen, ja summa jaetaan tarkasteluvälin tuntien määrällä.

6.4 Kerrostalokiinteistö viidessä kerroksessa 24 sähkönkäyttöpaikkaa
Tarkastellaan tilannetta, jossa 5-kerroksiseen kerrostaloon perustetaan energiayhteisö.
Kiinteistössä on 24 sähkönkäyttöpaikkaa, joista jokainen kuuluu perustettavaan
energiayhteisöön. Tarkastelussa hyödynnettävät kulutuskäyrät on otettu vastaavasta
kiinteistöstä, joka on rakennettu vuonna 2016. Energiayhteisön sähköntuotantomuotona on
aurinkovoima. Kiinteistön kattopinta-alan ollessa Suomen kerrostalojen keskiarvon
mukainen 346 m2, annetuilla parametreilla saadaan katolle potentiaalisesti asennettua 41,6
kWp aurinkopaneelijärjestelmä. Tarkoituksena on maksimoida itse tuotetun sähkön kulutus
ja ideaalitilanteessa tuotantoa ei haluta ikinä syöttää verkkoon taloudellisen hyödyn
maksimoimiseksi. Käyttöpaikan kulutuspohja voi olla alhaisempi kuin piikkituotantoteho,
sillä tuotantolaitoksen yhteyteen voidaan rakentaa sähkövarasto tasaamaan kulutuksen ja
tuotannon eroa, mikäli se nähdään taloudellisesti kannattavaksi. Sähkönkäyttöpaikkojen
kulutuskäyrien perusteella laskettu summakulutuskäyrä on esitettynä liitteessä 2.

6.4.1 Aurinkopaneelin mitoitus

Aurinkopaneelin

mitoittamisen taloudelliset

arviot

perustuvat

Keravan Energian

sähkönsiirron ja energian myynnin tämänhetkisiin hinnastoihin, huomioiden myös
sähköveron. Kerrostalokiinteistön asukkaat oletetaan yleissähkö-tuotteen asiakkaiksi,
jolloin sähkön kokonaishinta on 12,29372 snt/kWh, ja kuvaa itse tuotetun energian
kuluttamisesta saatavan säästön määrää.
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Taulukko 4. 24 sähkönkäyttöpaikan kerrostalon aurinkovoimalan kapasiteetti eri mitoitusperusteilla.

Mitoitus-

Paneelin

Takaisin-

peruste

kapasi-

maksu-

teetti

aika (a)

IRR

Tuotto

Omakäyt- Tuotan-

25v (€)

töaste

non
osuus

(kWp)

kulutuksesta

Pohjakulutus

5,6

8,42

10,78%

8 291,38

100 %

4,6 %

Keskikulutus

10,6

8,47

10,69 %

15 556,72

99 %

8,6 %

Takaisinmaksu

8,3

8,42

10,76 %

12 274,52

100 %

6,8 %

IRR (25v)

6,9

8,42

10,78 %

10 215,93

100 %

5,7 %

Kattopinta-ala

41,6

11,33

7,13 %

37 722,95

59 %

20,1 %

aika

Kiinteistön summakäyrältä pohjakulutukseksi laskettiin 5,6 kWh, jolloin sen mukaan
mitoitetun aurinkovoimalan kapasiteetti on 5,6 kWp Mitoitetun aurinkopaneelin
huipputuotantotunnit

eivät

kohdistu

pohjakulutustunneille,

minkä

seurauksena

aurinkovoimalan tuotannosta ei syötetä lainkaan sähköä verkkoon. Tällöin omakäyttöaste,
takaisinmaksuaika ja IRR ovat optimaaliset, mutta tuotannon osuus kulutuksesta jää muihin
mitoituksiin verrattaessa pienemmäksi.

Keskikulutuksen käyttäminen mitoitusperusteena nostaa aurinkovoimalan kapasiteettia
pohjakulutukseen verrattaessa merkittävästi; 10,6 kWp:iin. Tämä nostaa takaisinmaksuaikaa
hieman optimaalisesta (alle prosentin nousu), sekä laskee IRR:ää 0,09 %:lla, ja
omakäyttöastetta

prosentilla.

Tällöin

kuitenkin

tuotannon

osuus

vuoden

kokonaiskulutuksesta nousee pohjakulutuksen mukaan mitoitettuun voimalaan verrattuna
lähes kaksinkertaiseksi 8,6 %:iin.

Takaisinmaksuaika ja IRR ovat molemmat riippuvaisia omakäyttöasteesta ja investoinnin
hinnasta, joten niiden perusteella tehtävät mitoitukset ovat luonnollisesti hyvin lähellä
toisiaan.

IRR:ää

optimoimalla

maksimikapasiteetiksi

saadaan

6,9

kWp

ja

takaisinmaksuaikaa optimoimalla 8,3 kWp. Takaisinmaksuajan optimoinnilla saatava
maksimikapasiteetti pienentää investoinnin IRR:ää marginaalisesti (0,02 %), mutta
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suurempi maksimikapasiteetti nostaa kokonaistuotannon osuuden kokonaiskulutuksesta 6,8
%:iin, kun se olisi IRR optimoinnilla 5,7 %.

Koko

potentiaalisen

kattopinta-alan

hyödyntävällä

mitoituksella

aurinkovoimalan

kapasiteetiksi tulisi 41,6 kWp, jolloin takaisinmaksuaika pitkittyy 11,33 vuoteen, IRR laskee
7,13 %:iin ja omakäyttöaste 59 %:iin. Taloudellisesta näkökulmasta tämä olisi huonoin
mitoitus aurinkovoimalalle. Tällöin kuitenkin tuotanto kattaisi 20,1 % energiayhteisön
vuosittaisesta sähkönkulutuksesta, mikä on suurin vertailtavien mitoitusten osuuksista.

6.4.2 Sähkövaraston mitoitus

Käytettäessä mitoitusperusteena edellisen kappaleen mukaisesti muuta kuin katon
kokonaispinta-alaa, aurinkovoimalan omakäyttöaste on ilman sähkövarastoakin 99-100%,
jolloin aurinkovoimalan tuottaman sähkön omakäyttöastetta ei voida parantaa sähkövarastoa
hyödyntämällä. Tästä syystä tarkastellaan tilannetta, jossa aurinkopaneeli on mitoitettu
kattopinta-alan salliman maksimipotentiaalin mukaan 41,6 kWp:iin ja siihen liitetään
sähkövarasto. Sähkövaraston C-arvo aiheuttaa sähkövarastolle minimikapasiteetin, koska
sen on kestettävä aurinkopaneelin huipputuotanto. Litium-ioni teknologialla toimivien
akkujen tyypilliset C-arvot ovat 0,7-1 (Battery University, 2019), joten mitoitus tulee
toteuttaa maksimiarvolla 1 akun kapasiteetin ja akkuinvestoinnin hinnan minimoimiseksi.
Tällöin akun kapasiteetti on minimissään 41,6 kWh (sallien 41,6 kW syötön). Akun eliniäksi
oletetaan 10 vuotta. Lähtötilanteessa Omakäyttöaste on taulukon 4 mukaisesti 59 % ja se
kattaa 20,1 % kiinteistön vuosittaisesta sähkönkulutuksesta
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Taulukko 5. Akkuinvestoinnin vaikutukset tuotantolaitoksen toimintaan erikokoisilla varastointikapasiteeteilla, 5-kerroksisen kerrostalon
tapauksessa.

Akun

Akun

Omakäyttöaste Akun

Säästöjen

Voimalan
tuotannon

kapasiteetti hinta

elinajan

suhde

(kWh)

säästöt

investointiin osuus
kulutuksesta

41,6

12 480 €

69 %

2 434,76 €

19,51 %

23,5 %

83,2

24 960 €

79 %

4 817,24 €

19,30 %

26,8 %

124,8

37 440 €

86 %

6 703,82 €

17,91 %

29,4 %

166,4

49 920 €

92 %

8 148,49 €

16,32 %

31,4 %

333,9

100 170 € 100 %

10 133,40 €

10,12 %

34,1 %

Taulukosta 5 havaitaan akkuinvestoinnin kannattavuuden laskevan akun kapasiteetin
kasvaessa. Millään mitoituksella sähkövarasto ei maksa itseään takaisin, kun sitä käytetään
nykyisellä
nostamiseen.

sähkön

hintaperusteella

Taloudellisesti

paras

aurinkovoimalan
ratkaisu

on

tuotannon

kuitenkin

omakäyttöasteen

tarkastelun

pienin

varastointikapasiteetti 41,6 kWh, jolla omakäyttöastetta saadaan parannettua 10 % ja itse
tuotetun energian osuutta kokonaiskulutuksesta 3,4 %. Tällöin kokonaisinvestoinnin
takaisinmaksuaika olisi 14,53 vuotta ja IRR 4,56 %.

6.4.3 Taloudellinen tarkastelu

Nykyinen siirtotariffi

Taloudellisesta näkökulmasta pohjakulutuksen ja IRR optimoinnin mukaan mitoitettu
aurinkovoimala ovat yhtä kannattavia, koska IRR optimointi antaa raja-arvon
aurinkopaneelin

kapasiteetille,

ja

pohjakulutus

on

tuon

raja-arvon

alapuolella.

Takaisinmaksuajan ja keskikulutuksen mukaan mitoitetun voimalan taloudellisen
tarkastelun parametrit ovat marginaalisen lähellä IRR optimoinnin tuloksia, mahdollistaen
aurinkovoimalan kapasiteetin kasvattamisen marginaalisilla taloudellisilla häviöillä
optimitilanteeseen verrattuna.
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Katon potentiaalisen pinta-alan mukaan mitoitettaessa tuotannon omakäyttöaste jää
alhaiseksi, minkä seurauksena sen taloudellinen kannattavuus heikkenee. Myöskään
sähkövarastolla omakäyttöasteen nostaminen ei ole estimoiduilla hinnoilla kannattavaa.
Jotta sähkövarastoon investoiminen parantaisi koko kattopinta-alan hyödyntävän
aurinkovoimalainvestoinnin kannattavuutta, tulisi sähkövaraston yksikköhinnan olla
vähemmän kuin 58,5 €/kWh.

Energiayhteisön

näkökulmasta

taloudellisesti

optimaalisin

ratkaisu

on

mitoittaa

aurinkovoimala IRR optimoinnin perusteella, esimerkiksi sen maksimikapasiteettiin 6,9
kWp:iin, ilman sähkövarastoon investoimista. Tällöin aurinkovoimalan tuotantokäyrä ja
kiinteistön summakulutuskäyrä käyttäytyvät kuten kuvassa 10.

Kuva 10. Kerrostalokiinteistön kulutuskäyrä, sekä Keravan Aurinkovoimalan mittausdatasta skaalattu 6,9 kWp aurinkovoimalan tuotanto
vuonna 2017.

Aurinkovoimalan tuottaman sähkön omakäyttöaste on 100 %, jolloin sähköä ei syötetä
verkkoon vaan kaikki tuotettu energia kulutetaan itse. Tällöin aurinkovoimalan tuottaa
vuosittain noin 5 433,81 kWh sähköenergiaa energiayhteisön kulutukseen (Tuotetun
energian määrä laskee vuosittain 0,5 %), joka olisi ollut noin 5,7 % kiinteistön
kokonaissähkönkulutuksesta vuonna 2017. Vuosittain tämä tarkoittaa noin 668,02 €
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säästöjä. Investoinnin hinnaksi tulee estimaatin mukaisesti 5 520 €. Yhteisössä on 24
sähkönkäyttöpaikkaa, joten tasaosuuksilla investointi maksaisi 230,00 € jäsentä kohti ja
pienentäisi kunkin jäsenen sähkölaskua vuosittain 27,83 €. Investoinnin vuosittaisen tehon
alenemisen huomioivaksi takaisinmaksuajaksi saadaan annetuilla parametreilla 8,42 vuotta,
tehotakuun ollessa voimassa 25 vuotta. IRR arvoksi investoinnille saadaan takuuajan
puitteissa 10,78 %. Takuuajan tuotto on parametreilla 10 215,93 €.

Sähkön omatuotantohinta laskee tehotakuun aikana (25 vuotta) 4,31 snt/kWh:n, mikä on
noin 35,1 % sähkön nykyisestä perusmaksut huomioimattomasta sähkönhinnasta. Energiaa
on siis saatu tuotettua merkittävästi halvemmalla kuin mitä sen ostaminen olisi nykyhinnoilla
maksanut.

Kuva 11. Energiayhteisön tuottaman sähkön omatuotantohinta pitoajan funktiona.
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Tehotariffi

Aurinkovoimalan tuotannolla oltaisiin vuoden 2017 tuotanto- ja kulutuskäyrien perusteella
onnistuttu leikkaamaan tehohuippuja kolmelta kuukaudelta. Toukokuun tehohuipun
leikkaus olisi ollut 1,03 kW (3,7% leikkaus), kesäkuun tehohuipun leikkaus olisi ollut 1,18
kW (4,8 %) ja heinäkuun tehohuipun leikkaus olisi ollut 0,9 kW (4,3 %). Mikäli käytössä
olisi

tehotariffi,

jossa

nykyisen

tariffin

kiinteä

perusmaksu

oltaisiin

korvattu

tehokomponentilla, ja jonka tehokomponentin maksuperusteena olisi kuukauden
huipputuntiteho, oltaisiin pelkän aurinkovoimalan avulla voitu saada energiayhteisölle
lisäsäästöjä. Säästöjen suuruus vaihtelee käyttöpaikoittain, mutta keskimäärin jokainen
sähkönkäyttöpaikka olisi saanut tehokomponentistaan summakäyrän leikkausosuuden
mukaisen säästön, siis 3,7 – 4,8 % tehomaksun suuruudesta touko-heinäkuulta.

6.5 Kerrostalokiinteistö 14 kerroksessa 86 sähkönkäyttöpaikkaa
Tarkastellaan tilannetta, jossa 14 kerroksiseen asuinkiinteistöön perustetaan kiinteistön
sisäinen energiayhteisö, johon kuuluu kaikki sen 86 sähkönkäyttöpaikkaa. Kiinteistön
kattopinta-alan ollessa Suomen kerrostalojen keskiarvon mukainen 346 m2, annetuilla
parametreilla

saadaan

katolle

potentiaalisesti

asennettua

41,6

kWp

aurinkopaneelijärjestelmä. Tarkoituksena on maksimoida itse tuotetun sähkön kulutus ja
ideaalitilanteessa tuotantoa ei tarvitsisi ikinä syöttää verkkoon. Energiayhteisön
kulutuskäyrä on otettu vuonna 1986 rakennetusta kiinteistöstä vuodelta 2017. Kiinteistön
sähkönkäyttöpaikkojen summakulutuskäyrä on esitetty liitteessä 2.

6.5.1 Aurinkopaneelin mitoitus

Tarkasteltava kerrostalo on kooltaan niin suuri, että todennäköisesti aurinkovoimalan
kapasiteetin rajoittavaksi tekijäksi jää käytössä oleva kattopinta-ala. Tarkastellaan kuitenkin
eri mitoitusperiaatteilla asennettavien voimalakokojen vaikutuksia. Kerrostalokiinteistön
asukkaat oletetaan yleissähkö-tuotteen asiakkaiksi, jolloin sähkön kokonaishinta on
12,29372 snt/kWh, ja hinta kuvaa itse tuotetun energian kuluttamisesta saatavan säästön
määrää.
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Taulukko 6. 86 sähkönkäyttöpaikan kerrostalon aurinkovoimalan kapasiteetti eri mitoitusperusteilla.

Mitoitus-

Paneelin

Takaisin-

periaate

kapasi-

maksu-

teetti

aika (a)

IRR

Tuotto

Oma-

Tuotan-

25v (€)

käyt-

non osuus

töaste

kulutuk-

(kWp)

sesta

Pohjakulutus

11,9

8,42

10,78 %

17 619,19

100 %

3,6 %

Keskikulutus

25

8,47

10,70 %

36 701,41

99 %

7,5 %

Takaisinmaksu

21,4

8,42

10,76 %

31 645,93

100 %

6,5 %

IRR (25v)

19

8,42

10,78 %

30 787,26

100 %

5,8 %

Kattopinta-ala

41,6

9,04

9,83 %

55 195,60

89 %

11,2 %

aika

Pohjakulutuksen perusteella mitoitettaessa aurinkovoimalan kokonaiskapasiteetiksi saadaan
11,9 kWp, mikä on pienempi kuin takaisinmaksuajan ja IRR:n mukaan optimoitujen
voimalakapasiteettien asettamat raja-arvot, joten se on taloudellisilta parametreiltaan
optimaalisen kannattava. Voimala kattaa tällöin 3,6 % kiinteistön vuosittaisesta
sähkönkulutuksesta ja sen omakäyttöaste on 100 %.

Keskikulutuksen mukaan mitoitettaessa aurinkovoimalan kapasiteetti on 25 kWp.
Taloudellisten parametrien perusteella kannattavuus laskee hieman optimiarvojen
alapuolelle, (takaisinmaksuaika nousee 0,05 vuotta ja IRR laskee 0,08%). Tämä johtuu
omakäyttöasteen alenemisesta 99 %:iin verrattuna taloudellisen 100% optimin tilanteeseen.
Tuotannolla

saataisiin

kuitenkin

katettua

7,5

%

kiinteistön

vuosittaisesta

sähkönkulutuksesta.

Takaisinmaksuajan ja IRR optimoinnin perusteella tehtävät mitoitukset ovat hyvin lähellä
toisiaan: 21,4 kWp ja 19 kWp. Molemmilla mitoituksilla tuotannon omakäyttöaste on noin
100%, ja tuotannolla katettaisiin 6,5 % ja 5,8% kokonaistuotannosta. Takaisinmaksuajan
mukaan mitoitettuna IRR tippuu 0,02%.

Koko aurinkopaneeliasennuksille potentiaalisen kattopinta-alan hyödyntävä mitoitus 41,6
kWp laskee omakäyttöasteen 89 %:iin, minkä seurauksena myös taloudelliset parametrit
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heikkenevät. 41,6 kWp mitoituksella takaisinmaksuaika on 9,04 vuotta ja IRR 9,83 %.
Tuotantolaitoksella saataisiin katettua 11,2 % kiinteistön kokonaissähkönkulutuksesta.

6.5.2 Sähkövaraston mitoitus

Takaisinmaksuajan,

IRR:n,

pohja-

ja

keskikulutuksen

mukaan

mitoitettujen

aurinkovoimaloiden omakäyttöasteet ovat 99-100 %, joten omakäyttöasteen nostaminen
sähkövaraston avulla ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tarkastellaan tilannetta, jossa 41,6
kWp

aurinkovoimalaan

liitetään

sähkövarasto

nostamaan

tuotantolaitoksen

omakäyttöastetta. Lähtökohtana on, että aurinkovoimala tuottaa ilman sähkövarastoa 11,2 %
kiinteistön vuosittaisesta sähköntarpeesta ja sen omakäyttöaste on 89 %.
Taulukko 7. Akkuinvestoinnin vaikutukset tuotantolaitoksen toimintaan erikokoisilla varastointikapasiteeteilla, 14-kerroksisen kerrostalon
tapauksessa.

Akun

Akun

Omakäyttöaste Akun

Säästöjen

Voimalan
tuotannon

kapasiteetti hinta

elinajan

suhde

(kWh)

säästöt

investointiin osuus
kulutuksesta

41,6

12 480 €

97 %

1 882,68 €

15,09 %

12,2 %

62,4

18 720 €

99 %

2 401,97 €

12,83 %

12,5 %

83,2

24 960 €

100 %

2 652,82 €

10,62 %

12,6 %

104,2

31 260 €

100 %

2 715,89 €

8,69 %

12,6 %

104,2 kWh sähkövaraston kapasiteetilla sähköä ei syötettäisi verkkoon lainkaan. Taulukosta
7 havaitaan akkuinvestoinnin kannattavuuden laskevan akun kapasiteetin kasvaessa, eikä
sähkövarasto maksa itseään 10 vuoden eliniällä minkään kokoisella mitoituksella takaisin,
kun sitä käytetään aurinkovoimalan tuotannon omakäyttöasteen nostamiseen nykyisillä
sähkönmyynti- ja -siirtotariffeilla. Taloudellisesti paras ratkaisu on tarkastelun pienin
varastointikapasiteetti 41,6 kWh, jolla omakäyttöastetta saadaan parannettua 8 % ja itse
tuotetun energian osuutta kokonaiskulutuksesta 1 %. Tällöin kokonaisinvestoinnin
takaisinmaksuaika on 11,92 vuotta ja IRR on 6,57 %.
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6.5.3 Taloudellinen tarkastelu

Nykyinen tariffi

IRR optimointi asettaa tämän kiinteistön tapauksessa raja-arvon mitoitukselle, jota
pienemmällä aurinkovoimalan kapasiteetilla investointi on taloudellisesti optimaalisen
kannattavaa. Koska pohjakulutus on IRR mitoitusta pienempi, ovat mitoitukset
tarkastelluilla parametreilla yhtä kannattavia. Keskikulutuksen ja takaisinmaksuajan
perusteella mitoitetut voimalat ovat taloudellisen tarkastelun parametrien valossa hieman
IRR optimointia heikommin kannattavia, mutta mahdollistavat suuremman aurinkovoimalan
kapasiteetin, nostaen itse tuotetun energian osuutta kokonaiskulutuksesta. Katon
potentiaalisen asennuspinta-alan mukaan mitoitettuna aurinkovoimalalla saataisiin katettua
vertailluista mitoituksista eniten kiinteistön sähkönkulutuksesta. Muihin mitoituksiin
verrattuna alhaisemman 89 % omakäyttöasteen takia se on kuitenkin ilman sähkövarastoa
vertailluista kohteista epätaloudellisin.

Kattopinta-alan perusteella mitoitetun aurinkovoimalan omakäyttöastetta voidaan nostaa
sähkövaraston

avulla.

Tarkastelussa

havaittiin

kannattavimmaksi

sähkövaraston

kapasiteetiksi pienin mahdollinen sähkövarasto, jolla omakäyttöaste saatiin nostettua 97
%:iin. 10 vuoden takuuajalla akkuinvestoinnilla säästettäisiin 15,09 % investoinnin
suuruudesta, joten akku ei maksaisi itseään takaisin. Jotta akkuinvestointi parantaisi kyseisen
tuotantolaitoksen

kannattavuutta

41,6

kWp

mitoituksella,

tulisi

sähkövarastojen

yksikköhinnan olla alle 45,2 €/kWh.

Energiayhteisölle taloudellisesti optimaalinen ratkaisu on tarkastelun perusteella IRR
optimoinnin mukainen 19 kWp aurinkovoimala ilman sähkövarastoa. Voimala kattaisi 5,8%
kiinteistön vuoden kokonaissähkönkulutuksesta. Voimalan tuotantokäyrä ja kiinteistön
kulutuskäyrä ovat esitettynä kuvassa 12.

64

Kuva 12. Kerrostalokiinteistön kulutuskäyrä, sekä Keravan Aurinkovoimalan mittausdatasta skaalattu 19 kWp aurinkovoimalan tuotanto
2017.

Vuoden 2017 datan perusteella voimalaitos olisi tuottanut 14 962,85 kWh sähköä kiinteistön
omaan kulutukseen, tuoden energiayhteisölle 1 839,49 € säästön. Aurinkovoimalan
investointi maksaa estimoidulla yksikköhinnalla 15 200 €, jolloin tasaomistuksella
asiakaskohtainen hinta tuotantolaitoksella on 176,74 €. Investoinnilla asiakkaat saavat
keskimäärin 21,35 € vuosittaiset säästöt sähkölaskuista. Takaisinmaksu investoinnilla on
8,42 vuotta ja IRR arvo on 10,78 %. Sähkön omatuotantohinta laskee aurinkovoimalan
tuotantotakuun aikana 4,31 snt/kWh:n.

Tehotariffi

Aurinkovoimalan tuotannolla oltaisiin vuoden 2017 tuotanto- ja kulutuskäyrien perusteella
onnistuttu leikkaamaan kiinteistön summatehohuippuja kolmelta kuukaudelta. Toukokuun
tehohuipun leikkaus olisi ollut 0,48 kW (0,96 % leikkaus), kesäkuun tehohuipun leikkaus
olisi ollut 0,07 kW (0,17 %) ja heinäkuun tehohuipun leikkaus olisi ollut 1,47 kW (3,42 %).
Mikäli käytössä olisi tehotariffi, jossa nykyinen kiinteä perusmaksu oltaisiin korvattu
tehoperusteisella hintakomponentilla, ja jonka tehokomponentin maksuperusteena olisi
kuukauden huipputuntiteho, oltaisiin pelkän aurinkovoimalan avulla voitu saada
energiayhteisölle lisäsäästöjä. Jäsenkohtaisten säästöjen suuruus vaihtelee käyttöpaikoittain,
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mutta keskimäärin jokainen sähkönkäyttöpaikka olisi saanut tehokomponentistaan
summakäyrän leikkausosuuden mukaisen säästön, siis 0,17 – 3,42 % tehomaksun
suuruudesta touko-heinäkuulta.

6.6 Kuuden kaukolämmitteisen pientalon keskittymä
Tässä kappaleessa tarkastellaan tilannetta, jossa kuuden pientalon ryhmälle rakennetaan
kiinteistön rajat ylittävä energiayhteisö, jonka sähkön tuotantomuotona on aurinkovoima.
Aurinkovoimala toteutetaan maa-asennuksena, jossa rakennetaan aurinkopaneelien kenttä
pientaloryhmän läheisyyteen. Mahdollinen sähkövarasto sijoitetaan aurinkopaneelikentän
yhteyteen,

mikäli

se

nähdään

taloudellisesti

kannattavaksi.

Energiayhteisön

aurinkovoimalalta sähkönkäyttöpaikkoihin vedettävä erillinen linja asennuksineen tulee
aurinkovoimalaa

myyvän

palveluntarjoajan

paketissa.

Jokainen

energiayhteisön

tuotantolaitokseen liitettävä sähkönkäyttöpaikka sijaitsee omalla tontillaan.

Kulutuskäyrät on otettu vuonna 1981 rakennetuista kuudesta pientalosta, joissa
lämmitysmuoto on kaukolämpö ja lämmitettyä pinta-alaa rakennuksissa on noin 120 m2.
Kohteiden summakulutuskäyrä on esitettynä liitteessä 2.

6.6.1 Aurinkovoimalan mitoitus

Aurinkopaneelin mitoittamisen taloudelliset

arviot

perustuvat

Keravan Energian

sähkönsiirron ja energian myynnin tämänhetkisiin hinnastoihin, huomioiden myös
sähköveron. Pientalojen sähkönkäyttöpaikat oletetaan yleissähkö-tuotteen asiakkaiksi,
jolloin perusmaksuton sähkön kokonaishinta on 12,29372 snt/kWh, ja kuvaa itse tuotetun
energian kuluttamisesta saatavan säästön määrää. Tarkastellaan ensin, miltä mitoitus
näyttäisi, kun erillisen linjan kustannuksia ei huomioida.
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Taulukko 8. Aurinkopaneelin mitoitus, huomioimatta kaapelointia

Mitoitus-

Paneelin

Takaisin-

periaate

kapasiteetti

IRR

Tuotto

Omakäyt- Tuotan-

maksu-

25v

töaste

aika (a)

€

non osuus
kulutuk-

(kWp)

sesta

Pohjakulutus

1,54

8,42

10,78 %

2 280,13

100 %

3,0 %

Keskikulutus

4

8,61

10,48 %

5 725,70

96 %

7,4 %

Takaisinmaksu

2,2

8,42

10,77 %

3 253,81

100 %

4,2 %

1,7

8,42

10,78 %

2 517,03

100 %

3,3 %

aika
IRR (25v)

Kaukolämmitteisten kiinteistöjen pohjakulutuksen mukaan mitoitettuna aurinkovoimalan
kapasiteetiksi tulisi 1,54 kWp. Kapasiteetti on pienempi kuin IRR-optimoinnin ja
takaisinmaksulaskennan antamat raja-arvot, minkä seurauksena se on näillä parametreilla
taloudellisesti optimaalinen mitoitus. Pohjakulutuksen perusteella mitoitettuna tuotannon
osuus kiinteistöjen kokonaiskulutuksesta on 3 %.

Kiinteistöjen yhdistetty keskikulutus tarkasteluvälillä on 4 kWh, jonka mukaisesti
mitoitettuna voimalan kapasiteetti ylittää taloudellisten parametrien raja-arvot, madaltaen
kannattavuutta. Omakäyttöaste mitoituksella on 96 % ja tuotannolla katettaisiin 7,4 %
kiinteistöryhmän kokonaiskulutuksesta.

Takaisinmaksuaika ja IRR-optimointi voimalan mitoitusperusteena tuottavat samankaltaiset
maksimikapasiteetit

taloudellisesti

optimaaliselle

tuotannolle.

IRR-optimoitu

maksimikapasiteetti saa saman takaisinmaksuajan kuin takaisinmaksuajan mukaan
optimoitaessa, jolloin mitoitus on myös taloudellisesti optimaalisin. IRR-optimoidun
voimalaitoksen kapasiteetti on 1,7 kWp, jolloin tuotannon omakäyttöaste on 100% ja
tuotannon osuus kiinteistöryhmän kokonaiskulutuksesta on 3,3 %.
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6.6.2 Erillisen linjan rakentaminen

Tarkastellaan voimalan mitoitusten kannattavuuksien muuttumista, kun huomioidaan
rakennettavan erillisen linjan aiheuttamat voimalakoosta riippumattomat kustannukset.
Energiayhteisölle rakennettava erillinen linja toteutetaan maakaapeliasennuksena siten, että
tuotantolaitokselta rakennetaan tasajänniteverkko jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle, jossa
sähkökäyttöpaikkakohtaiset invertterit muuntavat tuotantolaitoksen tuottaman tasasähkön
asunnoille käyttökelpoiseksi vaihtosähköksi. Invertterien kustannukset on laskettu osaksi
aurinkovoimalakokonaisuutta.

Energiayhteisön tuotantolaitos on aurinkopaneelikenttä, joka sijaitsee pientalojen
läheisyydessä. Maakaapeloitava matka on yhteensä 100 metriä. Kaapelointi toteutetaan
25mm2 AXMK kaapelilla, jolle on kaivettu kaapelioja helpoissa olosuhteissa (messualueella
on savipohja). Kaapeloinnin ja kaapeliojan hinnoittelu on eritelty liitteessä 1.

Taulukko 9. Kaapeloinnin kustannukset huomioiva mitoitus

Mitoitus-

Paneelin

Takaisin-

periaate

kapasi-

maksu-

teetti

aika (a)

IRR

Tuotto

Omakäyt- Tuotan-

25v (€)

töaste

non osuus
kulutuk-

(kWp)

sesta

Pohjakulutus

1,54

22,29

0,87 %

360,13

100 %

3,0 %

Keskikulutus

4

13,96

4,95 %

3805,70

96 %

7,4 %

Takaisinmaksu

8,4

12,56

6,01 %

8033,09

79 %

12,8 %

8,3

12,56

6,02 %

7961,59

79 %

12,7 %

aika
IRR (25v)

Kuten taulukosta havaitaan, erillisen linjan aiheuttamat kiinteät kustannukset laskevat
kaikkien mitoitusten kannattavuutta. Pohjakulutuksen mukaan mitoitettu aurinkopaneeli
kärsii kustannuksien kasvusta niin paljon, että sen takaisinmaksuaika nousee lähes 14
vuodella. Myös keskikulutuksen mukaan mitoitettaessa takaisinmaksuaika pitenee
merkittävästi

verrattuna

edelliseen

tarkasteluun.

IRR

optimoinnin

ja

takaisinmaksuaikalaskennan perusteella saatavat mitoitukset kasvavat linjan kustannuksia
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huomioimattomien laskelmien tilanteesta moninkertaisiksi, eikä optimitilanne ole enää
omakäyttöasteen maksimissa.

Takaisinmaksuajan ja IRR optimoinnin mukaan mitoitettaessa kapasiteetit ovat 8,4 ja 8,3
kWp. Takaisinmaksuajat ovat tällöin 12,71 vuotta ja IRR arvoiksi saadaan 6,01 % ja 6,02 %.
Kasvaneen kapasiteetin seurauksena omakäyttöasteet tippuvat mitoituksilla 79 %:iin, mutta
tuotannon osuus kulutuksesta nousee 12,8 %:iin ja 12,7 %:iin.

6.6.3 Sähkövaraston mitoitus

Tarkastellaan

tilannetta,

jossa

IRR-optimoinnin

mukaan

mitoitettuun

8,3

kWp

aurinkovoimalaan liitetään sähkövarasto. Tällöin lähtötilanteessa tuotetun sähkön
omakäyttöaste on 79 % ja tuotannolla katetaan 12,7 % kiinteistöryhmän vuosittaisesta
sähkönkulutuksesta.
Taulukko 10. Akkuinvestoinnin vaikutukset tuotantolaitoksen toimintaan erikokoisilla varastointikapasiteeteilla, 6 pientalon ryhmän
tapauksessa

Akun

Akun

kapasiteetti

hinta

Omakäyttöaste Akun

(kWh)

Säästöjen

Voimalan

elinajan

suhde

tuotannon

säästöt

investointiin osuus
kulutuksesta

8,3

2 490 €

90 %

865,83 €

34,77 %

14,4 %

16,6

4 980 €

97 %

1 388,23 € 27,88 %

15,4 %

24,9

7 470 €

99 %

1 612,06 € 21,58 %

15,9 %

34,5

10 350 € 100 %

1 664,19 € 16,08 %

16,0 %

Jotta tuotetusta energiasta ei syötettäisi mitään verkkoon, olisi aurinkovoimalaan liitettävän
sähkövaraston kapasiteetin oltava vähintään 34,5 kWh. Taulukosta 10 kuitenkin havaitaan
akkuinvestoinnin kannattavuuden lasku kapasiteetin kasvaessa, kun sitä käytetään vain
omakäyttöasteen nostamiseen. Taloudellisesti kannattavin ratkaisu olisi pienin mahdollinen
sähkövarasto, jonka tuottamat säästöt ovat 34,77 % akkuinvestoinnin suuruudesta, eikä akku
siis maksa itseään takaisin. Mikäli sähkövarastoon kuitenkin investoitaisiin, se nostaisi
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omakäyttöastetta 11 %:lla ja oman tuotannon osuutta kokonaiskulutuksesta 1,7 %:lla.
Tällöin koko tuotantolaitoksen IRR olisi 4,15 % ja takaisinmaksuaika 15,17 vuotta.

6.6.4 Taloudellinen tarkastelu

Nykyinen tariffi

Erillisen linjan rakentamisesta aiheutuvat kiinteät kustannukset aiheuttavat taloudellisen
optimimitoituksen kasvamisen, jolloin tuotetun sähkön omakäyttöaste laskee. Kaapeloinnin
kiinteät kustannukset kasvattavat taloudellisesti kannattavimman tuotantolaitoksen
kapasiteettia tilanteeseen, jossa tuotantolaitoksen omakäyttöaste on 79%, kun ilman kiinteitä
kustannuksia omakäyttöaste olisi taloudellisesti kannattavinta aina maksimoidulla (100%)
tuotetun sähkön omakäyttöasteella.

Sähkövarastoja ei nähdä taloudellisesti kannattavana vain omakäyttöasteen parantamiseen.
Paras tulos IRR-optimoidulle aurinkopaneelille saatiin pienimmällä sähkövaraston
kapasiteetilla, mikä määriteltiin tarkastelussa olevan 8,3 kWh. Jotta sähkövarasto parantaisi
tuotantolaitoksen kannattavuutta, tulisi sähkövaraston yksikköhinnan olla alle 103 €/kWh.

Taloudellisesti optimaalisin ratkaisu energiayhteisön näkökulmasta saadaan, kun sille
hankitaan IRR-optimaatiolla mitoitettu aurinkovoimala ilman sähkövarastoa. Tällöin
tuotantolaitoksen kapasiteetti on 8,3 kWp ja se kattaa 12,7 % energiayhteisön vuosittaisesta
sähköntarpeesta. Energiayhteisön yhdistetty kulutus- ja tuotantokäyrä olisi vuoden 2017
datan perusteella näyttänyt kuten kuvassa 13.

70

Kuva 13. 6 kaukolämmitteisen pientalon kulutuskäyrä, sekä Keravan Aurinkovoimalan mittausdatasta skaalattu 8,3 kWp aurinkovoimalan
tuotanto vuonna 2017.

Investoinnin hinnaksi tulee estimoiduilla kustannuksilla 8 560 € ja se tuottaa vuoden 2017
datan perusteella noin 6 536,5 kWh, josta energiayhteisö käyttää 79 % ja loput se syöttää
verkkoon. Tasaosuuksilla kullekin energiayhteisön jäsenelle investoinnin hinnaksi tulee 1
426,67 € ja energiayhteisö tuottaa heille keskimäärin 115,60 € vuosittaiset säästöt. Itse
tuotetun sähkön omatuotantohinta laskee aurinkopaneelien tehotakuun aikana (25 vuotta)
8,25 snt/kWh:n, mikä on 67,11 % nykyisestä sähkön hinnasta.

Tehotariffi

8,3 kWp tuotantolaitoksella oltaisiin vuoden 2017 mittauksien perusteella leikattu
kiinteistöryhmän tehohuippuja huhti-, touko, heinä- ja syyskuussa. Tehohuippujen
leikkaukset on esitettynä alla olevassa taulukossa 11.
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Taulukko 11. Aurinkovoimalan aiheuttama tehohuippujen leikkaus

Kuukausi

Huipun leikkaus (kW)

Huipun leikkaus (%)

Huhtikuu

0,17

1,1

Toukokuu

0,35

2,7

Heinäkuu

0,42

4,9

Syyskuu

0,05

0,4

Mikäli sähkön siirrossa olisi voimassa tehotariffi, jossa nykyinen kiinteä perusmaksu on
korvattu tehoperusteisella hintakomponentilla, olisi energiayhteisön jäsenten keskimääräiset
siirtomaksut laskeneet tehokomponentin osalta 0,4 – 4,9 % taulukossa esitetyiltä
kuukausilta.

Jäsenkohtaiset

säästöt

tehokomponentin

osalta

vaihtelevat,

sillä

tehohuippujenleikkaus ei ole sähkönkäyttöpaikkakohtaisesti tasaista.

6.7 Kolmen sähkölämmitteisen pientalon ryhmä
Tarkastellaan skenaariota, jossa kolme sähkölämmitteistä pientaloa perustavat kiinteistön
rajat ylittävän energiayhteisön. Energiayhteisö investoi aurinkovoimalaan, joka toteutetaan
maa-asennuksena

kiinteistöjen

välittömässä

läheisyydessä

olevalle

peltoalueelle.

Tarkastelussa käytettävät kulutuskäyrät ovat vuonna 2013 rakennetuista suurehkoista
sähkölämmitteisistä omakotitaloista ja niiden summakulutuskäyrä on esitettynä liitteessä 2.

Energiayhteisölle tarkastellaan myös sähkövarastoinvestoinnin kannattavuutta. Mikäli
sähkövaraston hankinta todetaan omakäyttöasteen nostamisen perusteella taloudellisesti
kannattavaksi, sijoitetaan sähkövarasto aurinkopaneelikentän läheisyyteen.

6.7.1 Aurinkovoimalan mitoitus

Aurinkopaneelin mitoittamisen taloudelliset

arviot

perustuvat

Keravan Energian

sähkönsiirron ja energian myynnin tämänhetkisiin hinnastoihin, huomioiden myös
sähköveron. Pientalojen sähkönkäyttöpaikat oletetaan aikasähkö-tuotteen asiakkaiksi,
jolloin sähkön kokonaishinta on 12,14372 snt/kWh, ja kuvaa itse tuotetun energian
kuluttamisesta saatavan säästön määrää. Tarkastellaan aluksi tilannetta, jossa erillisen linjan
kaapelointikustannuksia ei huomioida.
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Taulukko 12. Aurinkopaneelin mitoitus huomioimatta kaapeloinnin kustannuksia

Mitoitus-

Paneelin

Takaisin-

periaate

kapasi-

maksu-

teetti

aika (a)

IRR

Tuotto

Omakäyt- Tuotan-

25v (€)

töaste

non osuus
kulutuk-

(kWp)

sesta

Pohjakulutus

1,6

8,52

10,61 %

2324,44

100 %

2,3 %

Keskikulutus

4,5

8,83

10,13 %

6189,29

94 %

6,2 %

Takaisinmaks

2

8,52

10,61 %

2905,40

100 %

2,9 %

2

8,52

10,61 %

2905,40

100 %

2,9 %

uaika
IRR (25v)

Takaisinmaksuajan ja IRR:n optimoinnin mukaan mitoitettaessa paneelin kapasiteetiksi
saadaan 2 kWp. Tällä mitoituksella omakäyttöaste on 100 %, taaten minimaalisen
takaisinmaksuajan ja suurimman IRR arvon. Koska investointikustannukset ovat lineaarisia
ja

täysin

riippuvaisia

kapasiteetista,

ovat

myös

tätä

mitoitusta

pienemmät

voimalakapasiteetit yhtä kannattavia takaisinmaksuajan ja IRR:n näkökulmasta. 2 kW p
mitoituksella katetaan 2,9 % energiayhteisön vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.

Kolmen kiinteistön summakulutuskäyrältä tarkasteluvälin pohjakulutukseksi saadaan
vuoden 2017 datan perusteella 1,6 kWh, jonka mukaan mitoitettuna tuotantolaitoksen
omakäyttöaste on 100 %. Mitoitus on pienempi kuin IRR-optimoinnin ja takaisinmaksuajan
minimoinnilla saatava raja-arvo, joten se on näiden parametrien kannalta optimaalisen
kannattava. 1,6 kWp mitoituksella aurinkovoimala kattaisi 2,3 % energiayhteisön
vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.

Tarkasteluvälin keskikulutus energiayhteisöllä on 4,5 kWh, jonka mukaan mitoitettaessa
kapasiteetti ylittää IRR-optimoinnin ja takaisinmaksuajan asettaman raja-arvon, ja ei ole
taloudellisesti yhtä kannattava kuin muut tarkastellut mitoitukset. 4,5 kWp kapasiteetilla
omakäyttöaste on 94 %, minkä seurauksena takaisinmaksuaika nousee 8,83 vuoteen ja IRR
laskee 10,13 %:iin. Tuotannolla saataisiin katettua 6,2 % kiinteistöryhmän vuosittaisesta
sähkönkulutuksesta.
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6.7.2 Erillisen linjan rakentaminen

Energiayhteisölle rakennettava erillinen linja toteutetaan maakaapeliasennuksena siten, että
tuotantolaitokselta rakennetaan tasajänniteverkko jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle, jossa
sähkökäyttöpaikkakohtaiset invertterit muuntavat tuotantolaitoksen tuottaman tasasähkön
asunnoille käyttökelpoiseksi vaihtosähköksi. Invertterit on laskettu osaksi aurinkovoimalan
kustannuksia.

Energiayhteisön tuotantolaitos on aurinkopaneelikenttä, joka sijaitsee pientalojen
läheisyydessä. Maakaapeloitava matka on yhteensä 100 metriä. Kaapelointi toteutetaan 25
mm2 AXMK kaapelilla, jolle on kaivettu kaapelioja helpoissa olosuhteissa (messualueella
savipohja).

Taulukko 13. Aurinkovoimalan kaapelointikustannukset huomioiva mitoitus

Mitoitus-

Paneelin

Takaisin-

periaate

kapasi-

maksu-

teetti

aika (a)

IRR

Tuotto

Omakäyt- Tuotan-

25v (€)

töaste

non osuus
kulutuk-

(kWp)

sesta

Pohjakulutus

1,6

22,03

0,96 %

404,44

100 %

2,3 %

Keskikulutus

4,5

13,71

5,12 %

4269,29

94 %

6,2 %

Takaisinmak-

9,6

12,57

6,01 %

8913,17

76 %

10,7 %

9,6

12,57

6,01%

8913,17

76 %

10,7 %

suaika
IRR (25v)

Kaapeloinnin kiinteät kustannukset ovat pohjakulutuksen perusteella mitoitetulle
aurinkovoimalalle niin dominoivat, että takaisinmaksuaika nousee 13,5 vuodella ja IRR arvo
laskee 0,96 %:iin verrattuna tilanteeseen, jossa kaapelointikustannuksia ei huomioida. Myös
keskikulutuksen mukaan mitoitettaessa takaisinmaksuaika kasvaa ja IRR arvo pienenee
merkittävästi. Takaisinmaksuajan ja IRR:n mukaan mitoitettaessa kapasiteetti nousee 9,6
kWp arvoon, jolloin omakäyttöaste on 76 %. Tällöin IRR on 6,01 % ja takaisinmaksuaika on
12,57

vuotta.

Tuotannolla

sähkönkulutuksesta.

katettaisiin

10,7

%

energiayhteisön

vuosittaisesta
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6.7.3 Sähkövaraston mitoitus

Tarkastellaan tilannetta, jossa aurinkovoimala on mitoitettu IRR-optimoinnin ja
takaisinmaksuajan perusteella 9,6 kWp:iin. Sähkövarastolla saadaan säästöjä sähkön
omakäyttöasteen nostamisesta. Lähtötilanteessa sähkön omakäyttöaste on 76 % ja
tuotannolla katetaan 10,7 % energiayhteisön vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.
Taulukko 14. Akkuinvestoinnin vaikutukset tuotantolaitoksen toimintaan erikokoisilla varastointikapasiteeteilla, 3 sähkölämmitteisen
pientalon ryhmän tapauksessa

Akun

Akun

kapasiteetti

hinta

Omakäyttöaste Akun

(kWh)

Säästöjen

Voimalan

elinajan

suhde

tuotannon

säästöt

investointiin osuus
kulutuksesta

9,6

2 880 €

96 %

1 087,75 € 37,77 %

13,4 %

16,6

5 760 €

98 %

1 217,33 € 21,13 %

13,7 %

28,8

8 640 €

99 %

1 279,45 € 14,81 %

13,8 %

40,6

12 180 € 100 %

1 321,09 € 10,85 %

13,9 %

Taulukosta 14 havaitaan akkuinvestoinnin kannattavuuden lasku sähkövaraston kapasiteetin
kasvaessa. Taloudellisesta näkökulmasta parhaaseen tulokseen päästään tarkastelun
pienimmällä sähkövaraston kapasiteetilla 9,6 kWh, jolloin akkuinvestointi maksaa 10
vuodessa 37,77 % siihen investoidusta rahasta takaisin. Itse tuotetun sähkön
omakäyttöastetta tällä mitoituksella saataisiin nostettua 20 %:a, nostaen voimalan tuotannon
osuuden vuosittaisesta sähkönkulutuksesta 13,4 %:iin. Tällöin koko tuotantolaitoksen
takaisinmaksuaika olisi 14,42 vuotta ja IRR 4,63 %.

6.7.4 Taloudellinen tarkastelu

Nykyinen tariffi

Tarkastelun perusteella sähkövarastot eivät ole taloudellisesti kannattavia tuotetun sähkön
omakäyttöasteen nostamiseen. Taloudellisesti optimaalisin ratkaisu saatiin pienimmällä
mahdollisella varastointikapasiteetilla (9,6 kWh), ja tällöin akkuinvestointi maksoi 37,77 %
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omista

kustannuksistaan

takaisin.

Jotta

sähkövarastoon

investoiminen

parantaisi

tuotantovoimalan kannattavuutta, tulisi sähkövaraston yksikköhinnan olla alle 113,20
€/kWh.

Taloudellisesti kannattavin tuotantolaitos on tarkastelun perusteella IRR-optimoinnin ja
takaisinmaksuajan mukaan mitoitettu aurinkovoimala, johon ei liitetä sähkövarastoa. Tällöin
tuotantolaitoksen kapasiteetti on 9,6 kWp, jonka omakäyttöaste on 76 % ja sen tuotanto
kattaa 10,7 % energiayhteisön vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Energiayhteisön yhdistetty
kulutus ja tuotantokäyrä on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. 3 sähkölämmitteisen pientalon kulutuskäyrä, sekä Keravan Aurinkovoimalan mittausdatasta skaalattu 9,6 kWp aurinkovoimalan
tuotanto vuonna 2017.

9,6 kWp aurinkovoimala maakaapeloinnit huomioiden maksaa energiayhteisölle 9 600 € ja
vuoden 2017 datan perusteella se tuottaa noin 7 560,27 kWh sähköä vuosittain. Tuotetusta
energiasta energiayhteisö kuluttaa itse 76 % ja loput se syöttää takaisin verkkoon.
Energiayhteisön kokonaiskulutuksen ollessa noin 54,2 MWh, itse tuotettu ja kulutettu
energia kattaa 10,65 % energiayhteisön vuosikulutuksesta. Energiayhteisön saamat säästöt
ovat vuosittain noin 785,92 € ja takaisinmaksuajaksi muodostuu 12,57 vuotta.
Energiayhteisöön

kuuluu

kolme

kiinteistöä,

jolloin

tasaosuuksilla

investoinnin

jäsenkohtainen kustannus olisi 3 200 € ja vuosittaiset säästöt 231,97 €. 25 vuodessa sähkön
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omatuotantohinta laskee 8,53 snt/kWh:n, joka on 70,2 % nykyisestä sähkön perusmaksun
huomioimattomasta yksikköhinnasta.

Tehotariffi

Vuoden 2017 tuotanto- ja kulutuskäyrien perusteella 9,6 kWp aurinkovoimala olisi leikannut
energiayhteisön

summahuipputehoa

kolmena

kuukautena

kesäkuusta

elokuuhun.

Tehohuippujen leikkaukset ovat esitettynä alla olevassa taulukossa 15.

Taulukko 15. Aurinkovoimalan aiheuttama tehohuippujen leikkaus

Kuukausi

Huipun leikkaus (kW)

Huipun leikkaus (%)

Kesäkuu

0,68

3,4

Heinäkuu

0,11

0,8

Elokuu

0,18

1,1

Mikäli käytössä olisi tehotariffi, jonka tehokomponentti korvaa nykyisen kiinteän
perusmaksun ja tehokomponentin maksuperusteena on kuukauden suurin tuntiteho, oltaisiin
aurinkovoimalan aiheuttamilla tehohuippujen leikkauksilla saatu
lisäsäästöjä,

jotka

parantavat

tuotantolaitoksen

kannattavuutta

energiayhteisölle
ja

lyhentävät

takaisinmaksuaikaa verrattuna nykyisen tariffin tilanteeseen. Saadut asiakaskohtaiset säästöt
ovat keskimäärin 0,8 – 3,4 %, mutta sähköpaikkakohtainen vaihtelu voi olla merkittävää.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
7.1 Teoriaan pohjautuva analyysi
Energiayhteisöt määriteltiin EU direktiivissä, mutta määrittely on toistaiseksi kansallisella
tasolla kesken. TEM:n älyverkkotyöryhmä asetti energiayhteisöjen konsepteille kuitenkin
selkeät kehykset. Kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen ja kiinteistön rajat ylittävien
energiayhteisöjen oletetaan teorian perusteella olevan Keravan Energian kannalta
mielenkiintoisimmat konseptit, joissa myös havaittiin uusien palveluiden mahdollisuuksia.
Energiayhteisöillä on merkittäviä hyötyjä, mutta niiden implementointiin liittyy vielä
ongelmia.

7.1.1 Energiayhteisöjen mahdollisuudet

Kokonaisuudessaan energiayhteisöt mahdollistavat uusiutuvan hajautetun tuotannon
lisäämistä ja tarjoavat paremman kannattavuuden hajautettuun tuotantoon investoimiselle.
Energiayhteisöt tuovat mukanaan hyötyjä niin yhteiskunnalle, yhteisön jäsenille, kuin
palveluntarjoajillekin.

Yhteiskunta hyötyy energiayhteisöistä monella tapaa. Hajautetun tuotannon myötä sähköä
siirretään vähemmän siirtoverkkoa pitkin, ja siirrettäessäkin sitä siirretään lyhyempiä
matkoja. Tämän seurauksena sähkönsiirtoverkoissa tapahtuvat häviöt ovat pienempiä, joten
sähköjärjestelmä on kokonaisuudessaan tehokkaampi. Energiayhteisöjen käyttäessä
uusiutuvaa

energiantuotannon

muotoa,

ne

tuovat

mukanaan

positiivisia

ympäristövaikutuksia pienentäen maamme kasvihuonepäästöjä. Yhteiskunnan aktivointi
sähköjärjestelmän osana tuo myös mukanaan useita hyötyjä. Energiayhteisön jäsenillä on
uudenlainen

tapa

vaikuttaa

konkreettisesti

energiantuotantopäätöksiin,

mikä

luo

mielenkiintoa ja tietotaitoa sähköjärjestelmää kohtaan. Tämä helpottaa esimerkiksi uusien
palveluiden tuottamista markkinoille.

Asiakkaan näkökulmasta energiayhteisöillä on myös monia etuja. Taloudelliset kannusteet
energiayhteisöön liittymiseen ovat yksi oleellinen tekijä, mutta vihreiden arvojen aktiivinen
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toteutusmahdollisuus saattaa olla monen energiayhteisöön liittyvän henkilön primäärinen
insentiivi. Energiayhteisöjen avulla myös paikallista sähkön toimitusvarmuutta voidaan
parantaa, esimerkiksi sähkövaraston avulla.

Energiayhteisöt mahdollistavat palveluntarjoajille nykyisten palveluiden ja teknologioiden
myynnin kasvun mahdollistamalla kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen muodossa
kokonaan uuden markkinoinnin kohteen. Kiinteistön rajat ylittäville energiayhteisöille
rakennettava

erillinen

linja

verkonrakennusurakoitsijoille.
vähenevän

siirtoverkon

mahdollistaa

Verkkoyhtiöt

kysynnän

uuden

puolestaan

johdosta,

jolloin

palvelun

hyötyvät

lisäämistä

energiayhteisöistä

ylläpitokustannuksia

ja

verkonlaajennusinvestointeja voidaan lykätä tai kokonaan poistaa. Palveluntarjoajat voivat
mahdollisesti hyötyä myös energiayhteisöistä tekemällä sopimuksia, mitkä oikeuttavat
heidät käyttämään energiayhteisön resursseja tietyissä tilanteissa eri markkinapaikoilla,
kuten taajuudenhallintareservimarkkinoilla.

7.1.2 Energiayhteisöjen ongelmat

Energiayhteisöt ovat tuore konsepti, joten on luonnollista, että yhteisöjen implementointiin
liittyy ongelmia. Sidosryhmillä on erinäisiä ongelmia, jotka ovat ratkaistavissa pelkällä
sopimusmenettelyllä, mutta myös lainsäädäntöön liittyviä sekä teknisiä ongelmia on
havaittu.

Energiayhteisöt joutuvat todennäköisesti sopimaan muiden niihin liittyvien sidosryhmien
kanssa erilaisista niiden toimintaan liittyvistä seikoista. Esimerkiksi kiinteistön sisäisen
energiayhteisön, ja saman kiinteistön energiayhteisön ulkopuolisten sähkönkäyttöpaikkojen
lienee tehtävä sopimus sähkökatkon aikaan toimitettavasta sähköstä.

Lainsäädäntöön liittyvät merkittävimmät ongelmat ovat netotuslaskennan mahdollistaminen
mittausdirektiiviä tai sen tulkintaa muuttamalla, sekä erillisen linjan rakentaminen ilman
jakeluverkkoyhtiön

suostumusta.

Netotuslaskennan

mahdollistaminen

on

tärkeää

hajautettujen energiayhteisöjen mahdollistamiseksi ja kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen
perustamisen ja muokkaamisen helpottamiseksi.
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Teknisistä haasteista merkittävä on netotuslaskennan toteutus. Tähän vaikuttaa oleellisesti
Datahubin kehitys. Datahubin on tarkoitus joko toteuttaa itse netotuslaskenta, tai ainakin
mahdollistaa tiedonvaihtoväylä netotuslaskentaa tarjoaville palveluntarjoajille. Datahubin
kehitys vie aikaa, ja ensimmäisen version on aikataulutettu otettavan käyttöön vuonna 2021,
mutta tällöin se ei tiedettävästi tule sisältämään netotuslaskentapalvelua. Toinen tekninen
ongelma

on

tilanne,

jossa

energiayhteisöön

kuulumattoman

sähkönkäyttöpaikan

sähkömittarin läpi kulkee sähkökatkon aikaan energiayhteisön tuottamaa energiaa, jonka
kuitenkin laskuttaa paikallinen jakeluverkkoyhtiö. Tähän tilanteeseen liittyy myös
sähkönsiirron kaksinkertaisen laskutuksen vaara, joka tulee huomioida tehtävissä
sopimuksissa.

7.1.3 Tulos

Lopputulemana voidaan sanoa olemassa olevan teorian pohjalta, että EU direktiivin
pakotuksen lisäksi energiayhteisöjen yleistyminen on todennäköistä, koska saatavat hyödyt
ovat merkittäviä ja taloudellisten kannustimien paraneminen tulevaisuudessa vain lisää
saatavien hyötyjen määrää. Energiayhteisöjen tällä hetkellä kohtaamat ongelmat ovat
ratkaistavissa lakeja tai niiden tulkintoja muuttamalla, mutta laki- ja tulkintamuutosten
aikaansaaminen vaatii aikaa. Netotuslaskennan tekninen toteuttaminen ja toteutustapa on
riippuvainen Datahubista ja sen ominaisuuksista. Datahubin ensimmäisen version
käyttöönotto on aikataulutettu vuoteen 2021, eikä kyseinen versio sisällä Datahubin sisäistä
netotuslaskennan mahdollisuutta. Mikäli netotuslaskenta halutaan toteuttaa mahdollisimman
pian,

on

mittauslaitedirektiivin

aiheuttamat

esteet

ratkaistava,

jonka

jälkeen

netotuslaskennan toteuttaminen on kilpailtua liiketoimintaa. Energiayhteisöjen alkuvaiheen
implementointi on proaktiivisten energiayhtiöiden harteilla, myös ennen netotuslaskennan
mahdollistamista kiinteistön rajojen ylittävien energiayhteisöjen, sekä takamittaroinnilla
toimivien kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen osalta.

Jotta energiayhteisöt olisivat mahdollisimman pian markkinoilla, tulee niiden yhtiömuodon
selvitä siltä osin, että yhteisöstä saadaan muodostettua oikeushenkilö. Kiinteistön rajat
ylittävä energiayhteisö on mahdollista toteuttaa jakeluverkkoyhtiön luvalla jo ennen erillisen
linjan määritelmän vakiinnuttamista osaksi lainsäädäntöä. FinSolarin pilottikohteissa
energiayhteisöt ovat osuuskuntia, mikä voisi olla mahdollinen yhtiömuoto ennen
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energiayhteisöjen määrittelyä Suomen laissa. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että
takamittarointimallia käytettäessä kiinteistön sisäinen energiayhteisö voitaisiin perustaa
nykyistä lainsäädäntöä muuttamatta.

Kiinteistön sisäisissä energiayhteisöissä menettely on toteutettava takamittarointimallilla
kunnes mittauslaitedirektiivin aiheuttamaan netotuslaskennan esteeseen saadaan ratkaisu.
Tällöin kaikki energiayhteisön jäsenet ovat saman sähkönmyyjän asiakkaita, ja mittaus
toteutetaan

liittymäpistemittauksena

energiayhteisön

jäsenten

summamittarista.

Energiayhteisön sisäisestä sähkönjakelusta ja sen mittauksesta vastaa energiayhteisö.
Takamittaroinnin toteuttaminen on halvempaa ja siten kannattavampaa uusissa kiinteistöissä
niiden rakennusvaiheessa, kun takamittaroinnin mahdollistamat kytkennät voidaan ottaa
huomioon jo suunnitteluvaiheessa, eikä olemassa olevia kytkentöjä tarvitse muuttaa.

7.2 Skenaarion analyysi

7.2.1 Asiakasnäkökulma

Energiayhteisön vaikutukset sen jäsenille riippuvat monesta tekijästä kuten käytössä olevista
sähkönsiirron ja -myynnin tariffeista, energiayhteisön mallista, tuotantolaitoksen
kokoonpanosta ja yhteisön jäsenten määrästä.

Energiayhteisön perustamispäätökseen

vaikuttaa sekä taloudelliset, että jäsenten arvomaailmaan liittyvät tekijät.

Nykyisillä tariffeilla aurinkovoiman käyttäminen energiayhteisön tuotantolaitoksena on
kannattavaa vuonna 2024, ilman liitettyä sähkövarastoa. Taloudellinen kannattavuus
vaihtelee energiayhteisön mallien välillä, sillä kiinteistön rajat ylittävissä energiayhteisöissä
rakennettava erillinen linja aiheuttaa kapasiteetista riippumattomia lisäkustannuksia, jotka
heikentävät energiayhteisön kannattavuutta. Alla olevassa taulukossa 16 on esitetty
tarkasteltujen

energiayhteisöjen

potentiaalisia

taloudellisesti kannattavimmalla mitoituksella.

takaisinmaksuaikoja

ja

IRR-arvoja
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Taulukko 16. Tarkastelun yhteenveto taloudellisesti kannattavimmista mitoituksista.

Voimalan

Investoinnin

kapasiteetti hinta

IRR

Takaisin-

Tuotannon

(%)

maksuaika

osuus
kulutuksesta

Kerrostalo,

24 6,9 kWp

5 520 €

10,78

8,42 vuotta

5,7 %

86 19 kWp

15 200 €

10,78

8,42 vuotta

5,8 %

8,3 kWp

8 560 €

6,02

12,56 vuotta 12,7 %

9,6 kWp

9 600 €

6,01

12,57 vuotta 10,7 %

sähkönkäyttöpaikkaa
Kerrostalo,
sähkönkäyttöpaikkaa
Pientaloryhmä,
kaukolämpö,

6

sähkönkäyttöpaikkaa
Pientaloryhmä,
sähkölämmitys, 3
sähkönkäyttöpaikkaa

Taulukosta 16 voidaan havaita kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen olevan skenaarion
tarkastelun perusteella merkittävästi kannattavampia taloudellisesta näkökulmasta. Tämä
johtuu suurempien jäsenmäärien aiheuttamasta tasaisesta summakulutuskäyrästä, jolloin
sähköä voidaan tuottaa merkittävä osuus kulutuksesta, ilman että sitä myydään verkkoon.
Toinen merkittävä tekijä on kiinteistön rajat ylittävän energiayhteisön suuremmat
investointikustannukset, jotka määrittyvät sille rakennettavan erillisen linjan etäisyyden eikä
aurinkovoimalan kapasiteetin mukaisesti. Tarkasteluissa itsetuotetun sähkön yksikköhinta
vaihteli 4,31 snt/kWh ja 8,53 snt/kWh välillä, jolloin arvo on tarkasteltua nykyhintaa
12,29372 snt/kWh ja 12,14372 snt/kWh alhaisempi, joten investointi on ollut tällä
parametrilla kaikissa tarkastelluissa kohteissa taloudellisesti kannattava. Energiayhteisön
perustaminen vaatii investoinnin alussa kaiken pääoman, joten investointi saattaa vaatia
jäseniltä tai energiayhteisöltä rahoitusratkaisuja, joista aiheutuu lisäkuluja. Kuitenkin 25
vuoden

aikavälillä

kannattavuudesta.

investointien

positiiviset

IRR-arvot

kertovat

investoinnin
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Suurien jäsenmäärien energiayhteisöissä jäsenten väliset hetkittäiset kulutukset risteilevät.
Mitä enemmän risteileviä tehokäyriä on, sitä paremmin ne kumoavat toistensa vaikutuksia
ja summakulutuskäyrä pysyy tasaisempana. Tällöin aurinkovoimalan mitoitus voidaan tehdä
korkealla omakäyttöasteella ilman sähkövarastoa, kun hetkittäiset kulutuskuopat ovat
marginaalisia. Yksittäisissä sähkönkäyttöpaikoissa teho ei kuitenkaan pysy vakiona, joten
on oleellista, että energiayhteisön jäsenmaksujen ja kulutetun tuotannon logiikka on selvillä,
jotta taulukossa 16 esitetyt optimaaliset säästöt ovat mahdollisia. Jos energiayhteisön
jäsenyys on toteutettu tasaosuuksilla, eli esimerkiksi kymmenen jäsenen energiayhteisössä
jokainen jäsen saa voimalan tuotannosta 10 %:a omaan kulutukseensa, on energiayhteisössä
oltava mahdollisuus ”myydä” jäsenen omaa ylituotanto-osuuttaan muille energiayhteisön
jäsenille. Muutoin tämä vain myy oman kulutuksen ylimenevää osuuttaan verkkoon, jolloin
taloudellinen hyöty pienenee sähkövero- ja siirtomaksuedun poistuessa ja tehoristeilyn
tuoma etu menetetään. Toinen vaihtoehto on, että kukin sähkönkäyttöpaikka osallistuu
energiayhteisöön

erisuuruisella

osuudella.

Tällöin

jokaiselle

sähkönkäyttöpaikalle

optimoidaan sopivan kokoinen kapasiteetin osuus tuotannosta, ja käyttöpaikkakohtaista ylija alituotantoa on merkittävästi vähemmän tasaosuuksiin verrattuna. Tästäkin järjestelmästä
saadaan tehokkaampi, jos energiayhteisöllä on järjestelmä, jolla sen jäsenet voivat
tasapainottaa voimalan tuottaman energian kulutusta eri sähkönkäyttöpaikkojen välillä
myymällä jäsenkohtaisia ylituotantoja toisilleen. Kolmas vaihtoehto voisi olla niin sanottu
joustava osuus

energiayhteisössä. Tällöin

kaikki

saavat

lähtökohtaisesti

saman

prosenttiosuuden tuotannosta jatkuvasti itselleen, mutta sähköpaikkakohtaiset ylituotannot
jaetaan niiden jäsenten kesken, joilla kulutus ylittää tuotannon ja energiayhteisön jäsen
maksaa energiayhteisölle jäsenmaksuaan sen mukaan paljon hän on kuluttanut
energiayhteisön tuottamaa sähköä. Tässä vaihtoehdossa pitää varmistua siitä, ettei
energiayhteisöstä tule sähkönmyyjää.

Mikäli netotus toteutetaan pelkällä passiivisella osuusjaolla, sähkönkäyttöpaikkojen välisen
tehonristeilyn hyödyt menetetään. Tällöin tilanne olisi investoinnin tuottojen kannalta sama
kuin tapauksessa, jossa jokainen investoisi itse tuotantolaitokseen ja energiayhteisön ja
yksityisen

investoinnin

välillä

investointikustannusten lasku.

ainoa

ero

on

suuruuden

ekonomian

tuoma
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Sähkövarasto

Omakäyttöasteen

parantamiseen

sähkövaraston

havaittiin

olevan

taloudellisesti

epäkannattava. Sähkövaraston kannattavuus omakäyttöasteen parantamisessa perustuu
siihen, että varasto pystyy tasapainottamaan hetkittäisiä kulutuskuoppien ja tuotantopiikkien
epäsymmetrisyyksiä

latautumalla

ja

purkautumalla.

Energiayhteisössä

kasvavasta

jäsenmäärästä seuraa kasvava tehojenristeily, jolloin kulutuspiikit ja -kuopat ovat pienempiä
ja harvempia. Tämän seurauksena sähkövarastolta vaaditaan todella suurta kapasiteettia,
jotta sillä voidaan jatkuvasti varastoida ylituotantoa. Tarkastelussa havaittiin jokaisessa
kohteessa pienimmän mahdollisen akkukapasiteetin olevan kannattavin, eikä yhdessäkään
kohteessa akku maksaisi itseään sen takuuajan puitteissa takaisin. Sähkövaraston havaittiin
olevan sitä kannattavampi, mitä vähemmän sähkönkäyttöpaikkoja sen omistamassa
energiayhteisössä on. Sähkövaraston kannattavuuden kannalta kriittinen hinta vaihtelee
tarkasteltujen kohteiden välillä 45,2 €/kWh:sta 113,2 €/kWh:n, kun sen hinnaksi on
estimoitu 300 €/kWh vuodelle 2024.

Kun sähkönsiirrossa siirrytään tehotariffiin, voidaan sähkövarastoa käyttää energiayhteisön
tehohuippujen leikkaukseen. Jotta sähkövaraston käyttäminen olisi tähän tarkoitukseen
optimaalista, tulisi sähkövaraston varausta ohjata algoritmi, joka varastoi aurinkovoimalan
ylituotantoa, sekä tasaa asiakaskohtaisia kulutushuippuja. Yhden sähkönkäyttöpaikan
huipputehon

leikkaaminen

on

huomattavasti

yksinkertaisempaa

kuin

usean.

Energiayhteisössä on useita jäseniä ja kaikkia tulisi kohdella säästöjen kannalta
mahdollisimman

tasavertaisesti,

sähkönkäyttöpaikoilta

saman

joten
verran

sähkövaraston
huipputehoa

tulisi

leikata

omistusosuutta

kaikilta
kohden.

Sähkönkäyttöpaikkojen huipputehot keskittyvät ilta-aikaan tehojen risteilystä huolimatta,
joten

sähkövarastolta

sähkönkäyttöpaikkojen

vaaditaan
tehohuippuja

erittäin

suurta

saataisiin

kapasiteettia,

tehokkaasti

jotta

leikattua.

kaikkien

Yhdistettynä

omakäyttöasteen nostamiseen, tehohuippujen leikkaaminen parantaa sähkövaraston
kannattavuutta. Etenkin talvella, kun aurinkovoimalalla ei ole tuotantoa mitä sähkövaraston
tulisi varastoida ja kiinteistöjen kulutukset ovat vuositasolla huipussaan, voidaan
sähkövarastolla saada lisäsäästöjä nykyisen tariffin tilanteeseen verrattuna. Sähkövarastoa
on myös mahdollista käyttää Fingridin reservimarkkinoilla sähkövarastoja virtuaalisesti
yhdistävän aggregaattorin kautta, jolloin sen kannattavuus paranee entisestään. Tilannetta,
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jossa

energiayhteisön

sähkövarastoa

käytetään

tehohuipun

leikkaamiseen,

reservimarkkinoille osallistumiseen ja mikrotuotannon omakäyttöasteen parantamiseen
tulee tarkastella tulevaisuudessa. Myös jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle oman pienemmän
sähkövaraston investoinnin kannattavuutta tulee selvittää.

Tehotariffi

Tehotariffin rakenteella on suuri merkitys siihen, miten se vaikuttaa energiayhteisöjen
taloudelliseen kannattavuuteen. Mikäli käytössä on tehotariffi, jossa nykyinen kiinteä
perusmaksu olisi korvattu tehohuippuun perustuvalla hintakomponentilla, olisi huippujen
leikkaamisesta saatavilla poikkeuksetta lisäsäästöjä nykytilanteeseen verrattuna. Jos
tehokomponentti vie sähköenergiaan perustuvalta komponentilta osuutta sähkönsiirrosta,
voi energiayhteisön hyödyt pienentyä tehotariffin implementoinnin seurauksena, mikäli
tehopiikkejä ei saada aktiivisesti leikattua. Tarkastelu osoitti, että pelkällä aurinkovoimalalla
on mahdollista leikata koko energiayhteisön summahuipputehoja osalta kuukausista. Tätä ei
voi suoraan kytkeä asiakkaiden saamiin säästöihin, koska tehohuippujen leikkaus on täysin
sähkönkäyttöpaikkakohtaista. Jos kuitenkin summakäyrän tehohuippuja saadaan leikattua,
on välttämätöntä, että osa sähkönkäyttöpaikoista leikkaa myös tehohuippujaan, ja
lisäsäästöjä saadaan sitä kautta saavutettua.

Vihreät arvot

Energiayhteisöön liittyessään jäsen tuottaa itse kuluttamaansa energiaa tehokkaasti
uusiutuvilla energianlähteillä. Jos vihreiden arvojen toteuttaminen on energiayhteisön
jäsenelle taloudellista hyötyä tärkeämpänä arvona, voidaan voimalan mitoituksessa joustaa
taloudellisesta tarkastelusta kasvattaen aurinkovoimalan kapasiteettia, jolloin sen osuus
vuosittain kulutetusta energiasta kasvaa.

Taloudellisesti kannattavimpien kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen tuottaman energian
osuus sen vuosikulutuksesta oli 5,7 ja 5,8 %. Kattopinta-ala sallii kummallekin kohteelle
41,6 kWp aurinkovoimalan asentamisen, jolloin omatuotannon osuus olisi 20,1 % (24
sähkönkäyttöpaikkaa) ja 11,2 % (86 sähkönkäyttöpaikkaa) vuosikulutuksesta ilman
sähkövarastoa.

24

sähkönkäyttöpaikkaisessa

kerrostalossa

aurinkovoimalan
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omakäyttöastetta voitaisiin nostaa 83,2 kWh sähkövarastolla 79 %:iin, jolloin tuotantolaitos
tuottaisi 26,8 % energiayhteisön vuosittaisesta kulutuksesta. Tällöin investoinnin
taloudelliset perusteet poistuvat akun maksaessa vain 19,3 % investoinnistaan takaisin. 86
sähkönkäyttöpaikkaisessa

kerrostalossa

kattopinta-alan

mukaan

mitoitettavan

aurinkovoimalan omakäyttöaste on 89 %, joten itse tuotetun sähkön osuutta kulutuksesta
voidaan nostaa maksimissaan 11 %. Asentamalla 41,6 kWh sähkövarasto, tuotantolaitoksen
omakäyttöaste nousee 96,6 %:iin, jolloin tuotanto kattaa 12,2 % energiayhteisön
vuosikulutuksesta.

Kiinteistön rajat ylittävässä energiayhteisössä tuotannolle ei ole fyysisiä rajoituksia, koska
aurinkovoimalat

voidaan

toteuttaa

maa-asennuksina.

Tällöin

ainoa

rajoite

on

energiayhteisöjä mahdollisesti koskeva pientuotannon 100 kWp tuotantokapasiteetin rajoite,
joka mahdollistaa erittäin suurten energiayhteisön rakentamisen, etenkin jos erillisen linjan
rakentamisen aiheuttamat taloudelliset epäideaalisuudet ovat toissijaisia. Tarkastelluissa
energiayhteisöissä taloudellisesti optimaalisimmat mitoitukset tuottavat 12,7 (kaukolämpö)
ja 10,7 % (sähkölämmitys) energiayhteisöjen vuosittaisesta kulutuksesta ilman
sähkövarastoa. Tuotannon osuutta omasta kulutuksesta voidaan kasvattaa pienimmillä
mahdollisilla sähkövarastoilla siten, että kaukolämmöllisen energiayhteisön omakäyttöaste
nousisi 14,4 %:iin ja sähkölämmityskohteista koostuvan energiayhteisön 13,4 %:iin.
Sähkövaraston investoinnit maksavat 34,35 ja 37,77 % investoinnin kustannuksista takaisin.

7.2.2 Verkkoyhtiön näkökulma

Energiayhteisöjen

vaikutus

jakeluverkkoyhtiön

toimintaan

riippuu

merkittävästi

energiayhteisöjen yleisyydestä ja yleistymisen nopeudesta. Alla on taulukoituna eri
tarkastelukohteiden tuotantolaitosten mitoitustehot ja jäsenmäärät, sekä niiden suhteet.
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Taulukko 17. Tarkasteltujen energiayhteisöjen mitoitukset ja niiden vuosittainen energiantuotanto

Tuotantolaitoksen

Jäsenmäärä

Tuotanto

Tuotanto/jäsen

86

14,96 MWh

173,95 kWh

24

5,43 MWh

226,25 kWh

kapasiteetti
Kerrostalo 14 19 kW
krs
Kerrostalo 5 6,9 kW
krs
Pientalo KL

8,6 kW

6

6,54 MWh

1 090 kWh

Pientalo SL

9,6 kW

3

7,56 MWh

2 520 kWh

Esimerkiksi

tarkastelun

suurin energiayhteisö, 86 sähkönkäyttöpaikkaa sisältävä

kerrostalokiinteistö, tuottaisi IRR-optimoidulla mitoituksella noin 14,96 MWh sähköä
vuosittain yhteisön omaan käyttöön. Vuonna 2016 Keravan Energian jakeluverkossa
siirrettiin 277 GWh energiaa, joten tämän yksittäisen energiayhteisön vaikutus Keravan
Energian jakeluverkossa siirrettävälle energialle on noin 0,005 %.

Tarkastellaan verkkoyhtiön näkökulmasta pahinta mahdollista tilannetta, jossa kaupungin
jokainen asuinkiinteistö liittyy energiayhteisöön, suurimmalla mahdollisella taloudellisesti
kannattavalla mitoituksella, jolloin verkossa siirretty energia minimoituu. Oletetaan
kaikkien aikasähkötuotteen asiakkaiden olevan sähkölämmitteisiä pientaloja, ja kaikkien
yleissähkön kerrostaloasiakkaiden olevan 24 sähkönkäyttöpaikkaisia kerrostaloja, koska
niissä on tarkastelusta korkeampi tuotannon ja jäsenmäärän suhde. Pientaloja, jotka ovat
Keravan Energian kaukolämmön asiakkaita on 555 kappaletta, ja näistä saadaan
muodostettua 92 6 pientalon energiayhteisöä. Jos kaikki energiayhteisöt ovat tarkastelun
kaltaisia ja samalla mitoituksella toteutettuja, tuottaisivat ne vuosittain energiaa noin 605
MWh. Aikasähkön asiakkaita oli vuonna 2016 3 097 kappaletta, joista voitaisiin muodostaa
1 032 kolmen kiinteistön energiayhteisöä. Jos kaikki kiinteistöt olisivat tarkastelun mukaisia,
ja kaikkiin olisi mahdollista perustaa energiayhteisö samalla kannattavuudella, olisi niiden
tuottama energia vuosittain 7,8 GWh. Kerros/rivitalokiinteistöissä yleissähkön asiakkaita
Keravan Energialla on 15 392, ja näistä saataisiin muodostettua 641 kappaletta 24
sähkönkäyttöpaikkaisia kiinteistön sisäisiä energiayhteisöjä, joiden yhteistuotanto olisi 3,48
GWh vuodessa. Yhteensä energiayhteisöt tuottaisivat omaan käyttöönsä 11,88 GWh
energiaa vuosittain, mikä on noin 4,3 % Keravan Energian jakeluverkossa siirretystä
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energiasta. Vaikka asiakkaiden asumismuoto perustuu vain oletuksiin tarkemman datan
puuttuessa, voidaan todeta, ettei Keravan Energian jakeluverkon alueella siirretyn energian
määrä tule merkittävästi muuttumaan energiayhteisöjen vaikutuksesta.
Menetetystä sähkönsiirrosta Keravan Energian tulot pienenisivät 342 660 €. Saman
aikaisesti kantaverkosta otettu energia pienenee, mikä vähentää kantaverkkomaksuja
kantaverkosta otto- ja kulutusmaksun osalta 45 025 € vuoden 2017 hinnaston (Fingrid,
2019b) mukaisesti. Myös häviösähkön määrä pienenee, jonka seurauksena saadaan noin
21 356 € säästöt perustuen vuonna 2017 siirretyn energian määrään ja siitä aiheutuneisiin
häviökustannuksiin. Tällöin menot pienenevät yhteensä noin 66 381 €. Energiayhteisöjen
vaikutus Keravan Energian jakeluverkkoliiketoiminnan liikevaihtoon olisi ollut vuoden
2017 perusteella -5,2 %. Liikevoitto olisi laskenut 276 280 €, mikä on 18,73 % vuoden 2017
liikevoitosta.

Tällainen mikrotuotannon lisääntyminen ei ole mahdollista ainakaan lyhyellä aikavälillä,
sillä esimerkiksi tarkastelluissa kiinteistön rajat ylittävissä energiayhteisöissä kiinteistöjen
välinen etäisyys on suhteellisen lyhyt, eikä vastaava tilanne ole mahdollinen kaikkialla. Jos
pientalot ovat suurella etäisyydellä toisistaan, nousevat kaapeloinnin kustannukset niin
suuriksi, ettei energiayhteisöä ole järkevää perustaa vaan mahdollinen pientuotanto
kannattaa toteuttaa jokaisessa pientalossa erikseen. Myöskään kaikki kerrostalot eivät
sovellu optimaalisesti aurinkovoimalan asentamiseen vaihtelevien kattorakenteiden ja
kattoharjojen suuntausten vuoksi. Verkkoyhtiön menetettyä liikevaihtoa ja voittoa on
mahdollista paikata tarjoamalla energiayhteisöille uusia palveluita, kuten mittareiden
hallinnointia.

Pitkällä aikavälillä energiayhteisöjen aiheuttama pienempi siirretyn sähkön määrä
mahdollisesti vähentää verkkoyhtiön investointitarpeita kaapeliosuuksille, joiden päissä ei
ole muuta kuin asuintaloja ja niiden muodostamia energiayhteisöjä. Mikäli energiayhteisöt
investoivat sähkövarastoihin, jotka leikkaavat yhteisön tehohuippuja, uusien kaapelien
mitoitusta voidaan mahdollisesti pienentää tai ennenaikaisilta kapasiteetin lisäyksiltä
voidaan välttyä tilanteessa, jossa energiayhteisön alueelle rakennetaan uusia kiinteistöjä.
Pelkällä aurinkovoimalainvestoinnilla mitoitustehot eivät muutu, koska kaapeloinnin
mitoittavat tehohuiput sijoittuvat talvisaikaan, jolloin tuotantoa ei ole.
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Tehotariffi vaikuttaa energiayhteisöjen kannattavuuteen, mutta myös jakeluverkkoyhtiön
tulonmuodostukseen

merkittävästi.

Tehotariffilla

voidaan

parantaa

siirtomaksujen

tasapainottamista asiakkaiden välillä, sillä etenkin energiayhteisöillä, joilla ei ole
sähkövarastoa, huipputehon leikkaaminen ei ole jatkuvaa tai tasaista. Mikäli tehotariffi
rakennetaan verkkoyhtiön näkökulmasta mahdollisimman kustannusvastaavasti, se sisältä
perusmaksun ja hintakomponentin siirretylle energialle sekä verkosta otetulle huipputeholle.
Tällöin kannuste energiayhteisön luomiselle ei juurikaan muutu, koska pienenevästä
energiakomponentista

seuraava

hyödyn

menetys

tasapainottuu

tehokomponentin

mahdollisuuksia

mikrotuotannon

minimoinnista saatavissa olevilla säästöillä.

7.2.3 Palveluntarjoajan näkökulma

Energiayhteisöt
lisäämiselle.

tarjoavat
Kiinteistön

kokonaan
sisäiset

uudenlaisia

energiayhteisöt

mahdollistavat

kerros-

ja

rivitalokiinteistöjen yhteisen aurinkovoimainvestoinnin, mikä tuo mukanaan paljon uusia
asiakkaita mikrotuotannon markkinoille. Tämän lisäksi suuruuden ekonomian mukana jo
markkinoilla olevien asiakkaiden näkökulmasta investointikustannukset laskevat, jolloin
yhä useampi pientalo saattaa energiayhteisöön liittymällä olla osana sähkön pientuotannon
investointia.

Niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä nykyisten palveluiden ja tuotteiden, kuten
aurinkovoimaloiden, inverttereiden, sähkövarastojen, ja näiden kaikkien asennus-, huoltoja mitoituspalveluiden kysyntä todennäköisesti kasvaa energiayhteisöjen mahdollistuessa,
mikäli niistä saadaan luotua asiakkaille helposti ymmärrettävä tuote. Tämä luonnollisesti
lisää jo markkinoilla toimivien palveluntarjoajien liikevaihtoa ja tuo mahdollisesti lisää
kilpailua markkinoille.

Energiayhteisöt tuovat mukanaan uusia tarpeita, joihin palveluntarjoajat voivat tarjota
ratkaisujaan. Uusista tarpeista esimerkkinä on energiayhteisön perustamiseen liittyvät
ratkaisut. Energiayhteisön myyminen pakettina ”avaimet käteen” -periaatteella, jossa
palveluntarjoaja voi toteuttaa koko yhteisön perustamisen, on varmasti kysytty palvelu
etenkin energiayhteisöjen nuoruusvaiheessa, kun kuluttajien ymmärrys energiayhteisöjen
toiminnasta ja edellytyksistä on vielä heikkoa. Muita mahdollisia uusia energiayhteisöihin
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liittyviä palveluita ovat esimerkiksi aurinkovoimalan vuokraaminen energiayhteisölle,
dynaamisen netotuslaskennan toteuttaminen ja ylläpito, erillisen linjan rakennuttaminen ja
aggregaattorina toimiminen energiayhteisöjen sähkövarastoja kontrolloimalla.

Kolmannen osapuolen omistama ja vuokraama tuotantolaitos energiayhteisön käyttöön on
mahdollisesti win-win tilanne, jossa energiayhteisö hyötyy tuotantolaitoksen investoinnin
riskien minimoinnista ja kolmas osapuoli saa kerättyä tuotantolaitokseltaan vuokratuloja,
jotka voivat olla täysin tuotannosta riippumattomia, taaten tälle tasaisen tuoton.

Aggregaattorit

hallinnoivat

useita

sähkövarastoja

käyttäen

niitä

säätösähkö-

ja

taajuudenhallintareservimarkkinoilla. Jos energiayhteisöt investoivat sähkövarastoihin, on
niiden kapasiteetti yksittäisiä kotitalousakkuja suurempi, ja siten energiayhteisöt ovat
aggregaattorin näkökulmasta kiinnostava asiakasryhmä. Energiayhteisöt eivät itsessään ole
edellytys aggregaattoritoiminnan mahdollistamiselle, mutta niiden suuret sähkövarastot
voivat olla merkittävä osa aggregaatin kokonaiskapasiteetista.

Takamittaroinnilla

toteutettu

energiayhteisö

on

sähkönmyyjien

ja

verkkoyhtiön

näkökulmasta yksi sähkönkäyttöpaikka, joten se saa yksittäisen sähkölaskun. Jotta
energiayhteisö voi jakaa verkosta otetun sähkön kustannukset jäsentensä kesken
oikeudenmukaisesti, on kiinteistön sisäisessä jakeluverkossa olla käyttöpaikkakohtaiset
mittarit, joista saatavan informaation perusteella sähkön kustannukset voidaan jakaa. Tämä
tarkoittaa tarvetta mittarointipalvelulle, tai sellaiselle ratkaisulle, jolla energiayhteisö voi itse
toteuttaa mittarointia ja sen perusteella laskuttaa yhteisön jäseniä. Tähän liittyen
palveluntarjoajat voivat tarjota mittarointipalvelua, mittarointiratkaisun myyntiä ja
taloudenhallintajärjestelmää.
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8 YHTEENVETO
Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella energiayhteisöjen määritelmää, potentiaalia ja
haasteita,

sekä

taloudellisia

vaikutuksia

niin

energiayhteisön

jäsenen,

kuin

sähköverkkoyhtiön näkökulmasta. Määritelmää, potentiaalia ja haasteita tarkasteltiin aluksi
olemassa olevan teorian pohjalta, jonka jälkeen taloudellisia vaikutuksia tarkasteltiin
skenaarioajattelun avulla. Skenaario perustuu vuoteen 2024 ja siinä oletettiin kaikki
teoriaosuudessa ilmenneet haasteet ratkaistuiksi. Käytettävälle teknologialle asetettiin
kiinteä yksikköhinnan estimaatti, ja sähkön hinnan oletettiin pysyvän nykyisellään.
Skenaariossa esitetyt kulutuskäyrät, sekä aurinkovoimalan tuotantokäyrä pohjautuvat
vuonna 2017 mittaroituun dataan.

Taloudellinen tarkastelu tehtiin energiayhteisön jäsenen näkökulmasta takaisinmaksuaikaa,
IRR:ää

ja

sähkön

omatuotantohintaa

tarkastelemalla.

Myös

tehopohjaiseen

siirtohinnoitteluun siirtymisen vaikutuksia saataviin säästöihin pohdittiin. Verkkoyhtiön
näkökulmasta taloudellisia vaikutuksia tarkasteltiin vähenevän siirron vaikutusta saataviin
tuloihin, sekä väheneviin häviösähkö- ja kantaverkkokustannuksiin.

Energiayhteisöissä on nähtävissä paljon potentiaalia, mutta nykyinen lainsäädäntö ja
määritelmän puuttuminen asettaa implementoinnille haasteita. Haasteet ovat määrittelyn
puutteesta johtuvia, ja ne tullaan ratkaisemaan EU:n direktiivin velvoittamana. Kun haasteet
on ratkaistu, energiayhteisöjen teoreettiset hyödyt ovat merkittäviä. Skenaarioajattelu
osoitti, että taloudellisen hyödyn tavoittelu pienentää energiayhteisöjen tuottaman energian
osuutta

jäsenten

kulutuksesta.

Mikäli

energiayhteisö

pyrkii

optimoimaan

ympäristövaikutuksia, tulee taloudellisessa tarkastelussa olla joustoa, jotta tuotantolaitoksen
kapasiteettia voidaan kasvattaa.

Sähkövarastojen kannattavuus omakäyttöasteen nostamiseksi havaittiin taloudellisesti
epäkannattavaksi. Sähkövarastolla voidaan kuitenkin parantaa energiayhteisön sähkön
toimitusvarmuutta. Hyödyntämällä sähkövarastoa muilla markkinapaikoilla voi parantaa sen
kannattavuutta. Myös tehopohjaiseen siirtohinnoitteluun siirtymisellä on positiivinen
vaikutus sähkövaraston kannattavuuteen, mikäli sen kapasiteetti riittää leikkaamaan
energiayhteisön tehohuippuja ja etenkin talvisaikaan suurimpien kulutuspiikkien leikkaus
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voi parantaa kannattavuutta merkittävästi. Energiayhteisön omistaman sähkövaraston
käyttömahdollisuudet eri markkinapaikoilla vaatii jatkoselvittelyä.
Aurinkovoimaloille saatiin tarkastelun perusteella laskettua takaisinmaksuajaksi 8,42 –
12,57 vuotta, kun voimalan kapasiteetti oli taloudellisesti optimoitu ja saadun säästön määrä
perustuu nykyisiin sähkötariffeihin. Aurinkovoimalalla havaittiin saatavan myös
kuukausittaisia tehohuipun leikkauksia, mutta asiakaskohtaisten tehohuippujen leikkausten
ja niistä saatavien säästöjen määrä vaatii jatkoselvittelyä.

Verkkoyhtiön näkökulmasta energiayhteisöjen vaikutus liikevaihtoon jää pahimmassakin
tapauksessa pieneksi, mikäli energiayhteisöjen tuotantolaitokset toteutetaan taloudellista
optimia noudattaen. Mikäli energiayhteisöt investoivat sähkövarastoihin, niillä voidaan
pienentää myös talviajan tehohuippuja, jolloin verkon mitoitusteho pienenee. Tällöin
kapasiteetin kasvattamiseen tarvittavia investointeja voidaan mahdollisesti lykätä tai jättää
kokonaan toteuttamatta.

Energiayhteisöt lisäävät nykyisten teknologioiden, kuten aurinkopaneelien, inverttereiden ja
sähkövarastojen sekä niihin liittyvien palveluiden kysyntää. Lisäksi energiayhteisöt tuovat
mukanaan uusia tarpeita, joihin palveluntarjoajat voivat tarjota ratkaisujaan. Tällaisia uusia
palveluita

on

esimerkiksi

energiayhteisön

”avaimet

käteen”-mallinen

toteutus,

netotuslaskennan toteutus ja kiinteistön rajat ylittävän linjan rakentaminen.

Tanska ja Saksa ovat maita, joissa yhteisöllistä energiantuotantoa on ollut olemassa jo
kymmeniä vuosia, mutta niiden toiminta perustuu syöttötariffiin, eikä oman tuotannon
kuluttamiseen. Tästä syystä ne eivät ole suoranaisesti verrattavissa Suomeen lainsäädäntöön
implementoitaviin energiayhteisöihin.
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10 LIITTEET
10.1 Liite I
Sähkönjakeluverkon

verkkokomponentit

ja

yksikköhinnat

2016

–

2023

(Energiavirasto, 2015)
0,4 kV ILMAJOHDOT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

AMKA 16 -25 mm2

km

16 600

35 – 45

AMKA 35 - 50 mm

km

17 300

35 – 45

km

19 600

35 – 45

km

21 500

35 – 45

km

23 300

35 – 45

2

AMKA 70 mm2
AMKA 95 mm2
AMKA 120 mm

2

0,4 kV MAAKAAPELIT
Verkkokomponentti
Maakaapeli 25 mm2 tai alle

Yksikkö

Yksikköhinta, Pitoaikaväli,
euroa
vuotta

km

8 500

35 – 50

Maakaapeli 35 mm

2

km

9 100

35 – 50

Maakaapeli 50 mm

2

km

10 000

35 – 50

Maakaapeli 70 mm

2

km

10 900

35 – 50

Maakaapeli 95 mm

2

km

12 100

35 – 50

2

km

14 300

35 – 50

Maakaapeli 150 mm2

km

16 500

35 – 50

Maakaapeli 185 mm2

km

18 100

35 – 50

Maakaapeli 240 mm2

km

20 300

35 – 50

km

25 500

35 – 50

Vesistökaapeli 35 mm tai alle

km

12 500

35 – 50

Vesistökaapeli 50 – 70 mm

km

13 700

35 – 50

km

22 600

35 – 50

km

28 400

35 – 50

Maakaapeli 120 mm

Maakaapeli 300 mm

2
2

2

Vesistökaapeli 95 – 120 mm

2

Vesistökaapeli 150 mm tai yli
2

0,4 JA 20 kV MAAKAAPELIEN YMPÄRISTÖOLOSUHDELUOKAT
Verkkokomponentti

Yksikkö

Yksikköhinta,
euroa

Maakaapelioja – helppo olosuhde

km

10 700

Maakaapelioja – tavallinen olosuhde

km

24 200

Maakaapelioja – vaikea olosuhde

km

77 200

Maakaapelioja – erittäin vaikea olosuhde

km

151 200

1
259
517
775
1033
1291
1549
1807
2065
2323
2581
2839
3097
3355
3613
3871
4129
4387
4645
4903
5161
5419
5677
5935
6193
6451
6709
6967
7225
7483
7741
7999
8257
8515

kWh
1
252
503
754
1005
1256
1507
1758
2009
2260
2511
2762
3013
3264
3515
3766
4017
4268
4519
4770
5021
5272
5523
5774
6025
6276
6527
6778
7029
7280
7531
7782
8033
8284
8535

kWh
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10.2 Liite 2

Skenaarion rakentamiseen käytettyjen kiinteistöjen kulutuskäyrät

Kerrostalon summakulutuskäyrä, 24 sähkönkäyttöpaikkaa
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Kerrostalon summakulutuskäyrä, 86 sähkönkäyttöpaikkaa
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694
925
1156
1387
1618
1849
2080
2311
2542
2773
3004
3235
3466
3697
3928
4159
4390
4621
4852
5083
5314
5545
5776
6007
6238
6469
6700
6931
7162
7393
7624
7855
8086
8317
8548
1
245
489
733
977
1221
1465
1709
1953
2197
2441
2685
2929
3173
3417
3661
3905
4149
4393
4637
4881
5125
5369
5613
5857
6101
6345
6589
6833
7077
7321
7565
7809
8053
8297
8541

kWh
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