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muun muassa skenaarioiden avulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa 

vuositarkkuudella kohdekonsernin tulevaisuuden skenaarioiden tilikauden tulokset, taseet 

ja rahoituslaskelmat vuoteen 2030 asti. Konsernissa valmistui kesäkuussa 2019 

skenaariotyön loppuraportti, joka loi pohjan ja skenaarioraamit tämän työn 

mallinnukselle.  
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laskentamalli, jolla konsernin skenaarioita pystytään mallintamaan vaihdellen 
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By the technological development and climate policy, the Global Energy Transition is 

challenging the traditional energy production. While the Energy Transition, the outlook of 

the energy sector is more uncertain than earlier. The uncertainty underlines the importance 

of future research in the sector for example by the scenarios. The aim of this study was to 

model annual income statements, balance sheets and financial statements of the target 

group’s future scenarios until 2030 by existing scenario frameworks.  

The literature of the scenario work and the development of the Finnish energy sector were 

studied in the first half of this master thesis. In the empirical part of the thesis modelled 

data and assumptions were collected mainly using the principles of cross-impact analysis. 

The most important research methods and materials of study were expert interviews, data 

analytics and internal materials of the group. The main results were a review of the 

financial impacts of the scenarios and an Invest for Excel-based calculation model which 

can be used to model different scenarios by varying the variables. The results of the master 

thesis can be used as a part of the group’s strategic work and long term financial planning. 

However, it is clear that scenario working as an improving method in the group requires 

continuous improvement in order to establish scenario work as a permanent practice in the 

changing operating environment. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Energia-alan murroksesta on puhuttu ilmastonmuutoksen yhteydessä useita vuosia ja 

tulevaisuuden potentiaalisia energiaratkaisuja on tutkittu paljon. Typpö (2019) kuvaa osuvasti 

energia-alan olevan tienhaarassa, jossa suurien investointipäätöksien myötä tulevina vuosina 

valitaan suuntaa pitkälle tulevaisuuteen ja erityisesti perinteisten energiayhtiöiden on oltava 

kehityksen kanssa tarkkana lähivuosien aikana. Energiamurroksen odotetaan haastavan 

nykyisiä liiketoimintamalleja erityisesti ilmastonmuutoksen seurauksena. 

 

Tässä työssä tulevaisuuden skenaarioiden taloudelliseen mallintamiseen liittyvän 

tapaustutkimuksen kohdeyrityksenä on energiakonserni, joka harjoittaa paikallisesti 

monipuolista liiketoimintaa yritys- ja kiinteistöasiakkaiden energiaratkaisuiden saralla. 

Emoyhtiön lisäksi konserniin kuuluvat kaksi vuonna 2016 emoyhtiön ostamaa tytäryhtiötä. 

Konsernin päätuotteitta ovat kaukolämpö, teollisuushöyry, sähkö, maakaasu sekä jätteen 

hyödyntämispalvelut. 

 

Alkuvuoden 2019 aikana konsernin johto ja osa liiketoimintojen avainhenkilöistä osallistuivat 

konsernin skenaarioprojektiin, jossa yhdessä ulkopuolisen konsulttiyrityksen kanssa laadittiin 

konsernin pitkän aikavälin skenaarioita. Työssä luotiin tunnistettujen epävarmuustekijöiden 

pohjalta neljä loogista ja haastavaa skenaariota, jotka ulottuvat vuoteen 2030 asti. Skenaariot 

on rakennettu tarkoituksella poikkeamaan vahvasti toisistaan, eikä projektissa ole keskitytty 

todennäköisimmän skenaarion selvittämiseen. Varsinaisten skenaarioiden sisällä on vielä 

lukuisia muuttujia, eli periaatteessa skenaarioiden sisällä on lukematon määrä omia 

skenaarioita. Todennäköisimmän skenaarion löytämisen sijaan projektin tavoitteena oli 

enemmänkin haastaa vallitsevia näkemyksiä, testata nykyisen strategian toimivuutta erilaisissa 

tilanteissa, vahvistaa projektiryhmän ymmärrystä kilpailuympäristön muutoksista sekä auttaa 

löytämään yhteinen näkemys konsernin tulevaisuudesta. (Capful 2019, 3.) 

 

Skenaarioprojektissa ei kuitenkaan selvitetty tai analysoitu erilaisten skenaarioiden mahdollisia 

talousvaikutuksia konsernille. Skenaarioprojektin jälkeen konsernissa on herännyt tarve 
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jatkotutkimukselle, jossa selvitetään erilaisten skenaarioiden vaikutuksia konsernin 

liiketoimintojen kannattavuuden näkökulmasta. Keskusteluissa konsernin johdon kanssa 

skenaarioiden taloudellisesta mallintamisesta on noussut esiin halu kehittää konsernin 

tulevaisuudentutkimusta tulevina vuosina kohti jatkuvaa toimintaa, eikä jättää skenaarioajatusta 

kertaluontoiseksi projektiksi. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn päätavoitteena on mallintaa konsernin johdolle jo luotujen skenaarioiden taloudelliset 

vaikutukset koko konsernin näkökulmasta riittäväksi koetulla tarkkuudella. Taloudelliset 

vaikutukset halutaan esittää tuloksen, taseen ja rahoituksen osalta. Mallinnus on tarkoitus tehdä 

erikseen rakennettavalla laskentamallilla, jota konsernissa pystyttäisiin käyttämään joustavasti 

myös tulevina vuosina erilaisten skenaarioiden mallintamisessa. Tällä tavoitellaan 

tulevaisuuden mallintamisen vakiinnuttamista jatkuvaksi toimintatavaksi konsernissa. 

 

Tässä työssä haetaan vastausta keskeiseen päätutkimuskysymykseen: 

Mitkä ovat pitkän aikavälin skenaarioiden vaikutukset energiakonsernin taloudelle? 

 

Tutkimuskysymykseen vastaaminen vaatii energia-alaan liittyvien skenaarioiden 

yhteisvaikutuksien selvittämistä, mutta myös toimivan simulointimallin, jolla skenaarioiden 

yhteisvaikutuksia talouteen voidaan mallintaa. Yllä esitetty päätutkimuskysymys jakautuukin 

kolmeen alakysymykseen: 

 Kuinka liiketoimintojen kehitys vaikuttaa taloudelliseen kokonaisuuteen? 

 Miten taloutta pystytään mallintamaan mahdollisimman luotettavasti vuoteen 2030 asti? 

 Miten simulointimalli pidetään samaan aikaan yksinkertaisena, joustavana ja 

käyttökelpoisena ratkaisuna myös tulevien vuosien käyttöä ajatellen? 

 

Tulevaisuuden toimintaan liittyvien ulkoisten sekä sisäisten epävarmuustekijöiden valtava 

määrä tiedostetaan ja siksi skenaarioiden taloudellinen mallinnus on tavoitteena tehdä karkealla 

tasolla. Tarkastelua ei viedä kaikilta osin kirjanpidon tilitasoille asti, sillä sen ei nähdä antavan 

lisäarvoa pitkän aikavälin tarkastelussa ja samalla se lisäisi valtavasti mallin selvitys- ja 

ylläpitotyötä. Kirjanpidon tileistä esitetään vain keskeisimmät kokonaisuudet, mikä tarkoittaa 
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pienempien tilien yhdistämistä suurempiin tilikokonaisuuksiin. Esimerkiksi henkilöstökulut 

nähdään riittävänä tarkkuutena, eikä palkkoja ja muita sivukuluja mallinneta erikseen. 

 

Mallinnus rajataan ulottumaan vuoteen 2030 asti, sillä jo luodut skenaariomallit on luotu siihen 

asti ja näin ollen on loogista mallintaa taloudellisia lukuja samalle ajalle. Skenaarioita on 

pohdittu viiden vuoden aikaikkunoissa, mutta taloudellinen mallinnus koetaan järkevimmäksi 

vuositarkkuudella. Talouden normaalit kuukausitason tarkastelut rajataan tässä työssä pois. 

Skenaariot ovat laajoja kokonaisuuksia, mutta lähtökohtaisesti kaikki neljä pääskenaariota 

halutaan pitää työssä mukana. Skenaarioiden sisällä olevien omien skenaarioiden määrä 

pidetään hallittavana rajaamalla raporttien käyttäjien itse muutettavissa olevien muuttujien 

määrä muutamaan olennaisimpaan muuttujaan. 

 

Todellisuudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja konsernin talouteen vaikuttavia 

riippuvuussuhteita on samanaikaisesti moneen suuntaan. Tutkimuksen kannalta olennaista on 

kuitenkin mallintaa erilaisia kysyntätilanteita, jotka riippuvat pitkälti konsernin ulkopuolisista 

tekijöistä. Tämän takia empiriaosan laskentamalli rakennetaan virtaamaan myynnistä alaspäin 

(Kuva 1) niin, että pääasiassa kaikki investoinnit, energian hankinnat yms. muodostuvat 

myyntiä vastaaviksi, eikä päinvastoin. Tällä tavoin pystytään rajaamaan tutkittavaa 

kokonaisuutta ja välttämään laskentamallissa matemaattisesti hankalat kehäviittaukset. 

 

 

Kuva 1 Empiriaosan eteneminen 
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Taloudellisessa mielessä tytäryhtiöiden osuus koko konsernista on nykyisellään rajallinen, 

mutta ne otetaan tässä työssä mukaan yhtä lailla emoyhtiön tapaan, sillä energia-alan murros 

saattaa muuttaa tytäryhtiöiden tilannetta konsernissa esimerkiksi kasvavien tai supistuvien 

liiketoimintojen myötä. Yhtiökohtaiset tarkastelut puolestaan jätetään työstä pois ja kaikki 

mallinnus tehdään konsernitasolla.  

 

Mallinnus edellyttää paljon sekä yleisen että tarkemman tason oletuksia. Työn lähtötilanteen 

keskeisinä oletuksina on, että konsernin nykyinen liiketoimintamalli säilyy isossa kuvassa 

ennallaan ja mahdollisia tulevaisuuden yrityskauppoja ei laskentaan sisällytetä. Investointien ja 

rahoituksen osalta seurataan lähtökohtaisesti konsernin pitkänaikavälin suunnitelmia, joita 

sovelletaan tarvittavilta osin skenaarioiden mukaisia tilanteita vastaaviksi. Esimerkiksi kaikki 

investoinnit eivät toteudu skenaarioissa samalla tavalla. Tarkasteluajanjakson oletettuna 

inflaatiotasona käytetään yhden prosentin tasoa vuodesta 2021 alkaen sekä rahoituksen 

keskimääräisenä korkotasona käytetään konsernin rahoitussuunnitelmien mukaista kahden 

prosentin korkoa. Huomioitavaa on, että kaikki tässä työssä esitetyt yksikköhinnat sekä 

yksikköhinnan muutosprosentit esitetään ilman inflaatiovaikutusta. Kaikissa esitetyissä 

tuloksissa oletettu inflaatiotaso on mukana. Lisää tutkimuksen oletuksia ja käytettyjä linjauksia 

esitetään työn empiriaosassa. Liitteissä 3 ja 4 esitetään tiivistetysti työn keskeisimmät oletukset. 

 

Työn empiirisen osan lopputuloksena syntyy katsaus neljän pääskenaarion taloudellisista 

vaikutuksista konsernille. Työn toisena merkittävänä tuloksena on simulointimalli, jota voidaan 

hyödyntää tulevaisuuden skenaariotyöskentelyssä. Sekä skenaarioiden tulokset ja mallin käyttö 

raportoidaan käytettyjen oletuksien, tulkinnassa huomioitavien asioiden osalta, mutta mallin 

teknistä toteutusta ei tarkemmin esitellä. 

 

1.3 Menetelmät ja aineisto 

 

Työ suoritetaan pääosin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, jota tuetaan 

kvantitatiivisin menetelmin. Valli et al. (2018, 73–79) mukaan kvalitatiivista tutkimusta 

voidaan pitää prosessina, joka saattaa elää matkan varrella. Kaikkia tutkimuksen vaiheita ei ole 

välttämättä täsmällisesti jäsennettävissä ennen tutkimuksen aloittamista, sillä monesti 

aineistokeruuseen ja tutkimusmenetelmien käyttöön liittyvät haasteet täsmentyvät joustavasti 
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tutkimuksen aikana. Tilanteiden muutos vaatii myös itse tutkijalta tietoisuutta tilanteen kulusta 

ja valmiutta muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuslinjat 

voivat kohdistua näkemyksen kehittyessä uusiin mielenkiinnon kohteisiin, mutta toisaalta se 

kasvattaa riskiä tutkimuksen hajanaisuudelle, kun tutkimus ohjautuu liian suureen 

mielenkiintoisten asioiden määrään. Kaikkea tutkimuksen aikana vastaantulevaa tietoa ei ole 

järkevää yrittää sisällyttää tutkimusraporttiin, vaan tutkijan tulee rajata tutkittavaa aluetta oman 

tulkinnallisen perspektiivinsä avulla. Se tarkoittaa, että tutkija väistämättä ottaa kantaa 

aineistosta esiin nousevaan ydinsanomaan nostaessaan tulkintansa avulla jonkin asian 

tarkastelun keskipisteeksi. Laadullisessa tutkimuksessa teoria ja empiria muodostavat tiiviin 

vuorovaikutussuhteen. Teoria antaa avaimet empiiriselle tutkimustyölle, mutta myös näkemys 

tutkimuksen kannalta olennaisesta teoriasta elää aineistonkeruun edetessä. Aineistonkeruu on 

usein joustava ja pitkäkin prosessi, jossa tutkijan tietoisuus kehittyy vaiheittain.  

 

Työn empiirisessä osassa hyödynnetään kohdeyrityksen sisäisiä kvantitatiivisia aineistoja. 

Laajaa tulevaisuuden tutkimusta ei ole yrityksessä aiemmin skenaarioiden avulla tehty, joten 

valmista aineistoa pitkän aikavälin talouden tulevaisuudesta erilaisissa skenaarioissa ei ole 

olemassa, mutta kaikki historiatiedot, tulevan vuoden budjettitiedot sekä yksittäisten kohteiden 

mahdolliset karkeat ennusteet lähivuosille on käytössä tutkimusta tehdessä. Työn kannalta 

keskeisimpänä aineistona on konsernin yhdessä konsulttiyrityksen kanssa skenaarioprojektissa 

laatima loppuraportti liitteineen. 

 

Aiempi skenaarioprojekti jättää auki paljon mallinnuksen kannalta olennaisia tietoja. 

Aineistossa on suuntaa-antavia kehityssuuntia, mutta täsmälliset mallinnuksessa käytettävät 

luvut täytyy kerätä tämän työn empiirisessä osassa. Tämä työn suurin työvaihe edellyttää paljon 

konsernin avainhenkilöiden subjektiivisia arvioita ja olettamuksia, jotka kerätään sekä 

virallisilla haastatteluilla että erinäisillä keskusteluilla työn ohessa. Tiedon keräämisessä 

käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan pienryhmäkeskusteluita, joissa minimoidaan 

yksittäisten arvioiden virhemahdollisuus.  

 

Konsernin talousluvut ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä ennusteet sisältävät paljon 

liikesalaisuuksia, joten osa kirjallisessa työssä esitetyistä luvuista on kuvitteellisia. Muutetuilla 
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luvuilla mahdollistetaan mallin toiminnan ja rakenteen esittäminen. Samat periaatteet toimivat 

myös esitetyillä luvuilla, mutta ne eivät kerro konsernin todellisesta taloudellisesta tilanteesta. 

 

Varsinaisen laskentamallin rakentamisessa hyödynnetään konsernissa käytössä olevaa Excel-

pohjaista Invest for Excel-ohjelmaa, jonka toimintoja voidaan soveltuvin osin hyödyntää 

skenaarioiden mallintamiseen. Ohjelma on kuitenkin suunniteltu lähtökohtaisesti 

investointilaskentaa varten, joten skenaariotyöskentelyssä käyttöä joudutaan joiltain osin 

soveltamaan. Osa perinteisistä Excel-toiminnoista on ohjelmassa suojattu ohjelmatoimittajan 

liikesalaisuuksien takia, mutta peruslaskentaa voidaan tehdä normaalisti apuvälilehdillä. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimusosasta. Kirjallisuuskatsaus 

on jaettu kahteen osaan. Kappaleessa 2 syvennytään talouden mallintamiseen ja 

skenaariotyöskentelyyn. Kappaleessa 3 puolestaan keskitytään energia-alan kehitykseen 

Suomessa. Kirjallisuusosan tavoitteena on lisätä ymmärrystä aihealueesta ja tukea työn 

empiriaosaa. Kirjallisuusosan sisältö on rajattu huomioimaan kohdeyrityksen ja 

ongelmanasettelun kannalta olennaista teoriaa. Kappaleessa 4 siirrytään kohti empiiristä 

tutkimusta. Siinä esitellään tutkimuksen lähtötilanne, joka muodostuu kohdeyrityksen ja 

varsinaisten skenaarioiden tiiviistä pohjustuksesta. Kappaleessa 5 selvitetään skenaarioiden 

taloudelliseen mallintamiseen liittyviä asioita kohdeyrityksen näkökulmasta. Tutkimuksen 

rakenne esitetään yksityiskohtaisemmin kuvan 2 input/output-kaaviossa. 
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Kuva 2 Diplomityön rakenne. 
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2 SKENAARIOIDEN TALOUDELLINEN MALLINTAMINEN 

 

Organisaatioiden tulevaisuudentutkimus on tärkeää työtä. Jo kuluneen termin mukaan elämme 

”epävarmuuden aikaa”, eikä perinteisellä ja suoraviivaisella tulevaisuuden ennustamisella 

pystytty täysin näkemään esimerkiksi Internetin räjähdysmäistä läpimurtoa. Viime 

vuosikymmeninä tulevaisuudentutkimuksen saralle onkin tullut uusia lähestymistapoja, kuinka 

tulevaisuuteen varaudutaan. Nykykäsityksen mukaan tulevaisuutta ei tulisi nähdä yhtenä 

lukkoon lyötynä ”tulevaisuutena”, vaan joukkona erilaisia skenaarioita, jotka muodostavat 

erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuudelle. Tätä ajatusta on vahvistanut yhteiskunnallisten, 

taloudellisten ja teknologisten järjestelmien kehittyminen aikaisempaa monimutkaisemmiksi ja 

näin erilaisten muutoksien vaikutuksien arviointikin on muuttunut haastavammaksi. 

(Mannermaa 1999, 17–20.) 

 

2.1 Skenaariotyöskentelyn perusta 

 

Skenaarioajattelun keskeisenä ideana on herättää ajatuksia tulevaisuudesta sekä yksilöille että 

ryhmille. Skenaarioita on hyödynnetty julkisessa hallinnossa, yritystoiminnassa sekä muissa 

organisaatioissa jo vuosikymmeniä esittämään mahdollisia tulevaisuuden uhkakuvia ja 

mahdollisuuksia, jotta tulevaisuuden epävarmuustekijöihin voitaisiin varautua tai niistä 

oltaisiin paremmin tietoisia. (Gairns & Wright 2018, 1.)  

 

Mannermaa (1999, 57–58) määrittelee skenaariomenetelmän luovan loogisesti etenevän 

tapahtumasarjan, jolla esitetään tulevaisuuden kehitys vaiheittain nykytilasta lähtien. 

Skenaarioiden tulee olla mahdollisia, mutta ne voivat olla joko todennäköisiä, 

epätodennäköisiä, tavoiteltavia tai uhkaavia. 

 

Skenaarioanalyysilla tarkoitetaan mallia, jossa muutetaan tulevaisuuteen vaikuttavia 

syöttötietoja, jolloin muodostuu tulevaisuuden skenaarioita. Ennustamisen epävarmuuden ja 

indikaatiovaihteluvälien määrittäminen vaatii yleensä vähintään kolme skenaariota. 

Tyypillisimmin muodostetaan optimistinen skenaario, pessimistinen skenaario sekä näiden 

väliin asettuva lähtökohtaisesti todennäköisin skenaario. Luotujen skenaarioiden määrä täytyy 

siis olla riittävä kuvaamaan tilannetta päätöksentekijöille, mutta toisaalta jo kuusi erilaista 
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skenaariota on selvästi liian suuri määrä, mikä vaatii liikaa aikaa ja suunnittelukapasiteettia 

(Wack 1985, 82). Erilaisilla skenaariomenetelmille on yhteistä, että skenaarioiden tulisi sisältää 

kuvaukset toimintaympäristön nykytilasta, tulevaisuudentilasta sekä skenaarioprosessista, jolla 

tulevaisuudentila yhdistetään toimintaympäristön nykytilaan (Mannermaa 1999, 57). Yrityksen 

taloudellinen kehitys on usein skenaarioiden rakentamisen perusideana, joten skenaarioiden 

rakentamisen pääpaino on taloudelliseen kehitykseen vaikuttavissa muuttujissa. (Seppänen 

2017, 302.) 

 

Skenaarioanalyysit ovat tärkeä työkalu erityisesti pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa, 

sillä strategisten päätöksien epävarmuudet ovat ilmeisiä monimutkaisissa tilanteissa. 

Skenaarioanalyysien tarjoamaa apua on yritysmaailmassa kuvattu erittäin hyödylliseksi ja jopa 

välttämättömäksi. Skenaarioprosessin ensimmäisellä toteutuskerralla harvoin saavutetaan 

kaikkein tarkimpia tuloksia, mutta käynnistysvaihe nähdään tärkeänä ja välttämättömänä, jotta 

toimintakulttuurin muutos saadaan organisaatiossa käyntiin (Hassani 2016, 8). Etenkin 

päätöksentekoon liittyvässä konsultoinnissa skenaarioanalyyseillä on valtava merkitys. 

Skenaarioanalyysit eivät kuitenkaan tuota ennusteita tulevasta, vaan mahdollisia skenaarioita. 

Enemmänkin ne toimivat yhdessä ennusteiden kanssa. (Weimer-Jehle 2006, 335.)  

 

Uskomukset tulevasta toimintaympäristöstä ja kilpailueduista ovat keskeinen osa perinteistä 

strategiatyötä. Näihin uskomuksiin liittyvää epävarmuutta voidaan mallintaa erilaisten 

skenaarioiden avulla. Käytännössä skenaariotyöskentelyssä rakennetaan vaihtoehtoisia 

tulevaisuuden kehityksiä ja niitä vastaavia malleja. Skenaarioiden tavoitteena on luoda 

vaihtoehtoja ja laajempaa ajattelua strategian rakentamiseen, mikä auttaa ymmärtämään 

organisaation valittua strategiaa. Strategialla pyritään ohjaamaan organisaatiota markkinoilla 

kohti suotuisaksi nähtyä kehitystä, mutta samaan aikaan täytyy ymmärtää, ettei kaikkein 

suotuisin kehitys ole aina käytännössä tavoitettavissa. Skenaarioiden hyödyntämisellä voidaan 

rakentaa vaihtoehtoisia strategioita sparraamaan vallitsevia näkemyksiä. 

Skenaariotyöskentelyn tulisi olla jatkuva prosessi, jossa skenaarioita päivitetään ja 

analysoidaan toimintaympäristön muutoksien mukaan. (Ala-Mutka 2008, 129–130.) 

 

Skenaariotyöskentelyä on kritisoitu käytännön työkaluna, jolla ei ole tarpeeksi vahvaa 

teoreettista pohjaa. Skenaariot perustuvat enemmän mielipiteisiin kuin olemassa olevaan 
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faktatietoon. Skenaarioiden nähdään siis tuottavan enemmän spekulatiivista tietoa 

toimintaympäristön tulevaisuudesta. Mintzberg (2000, 248) on kritisoinut 

skenaariotyöskentelyä hakuammunnaksi, kun vain joku monista skenaarioista saattaa osua 

oikeaan ja mitä enemmän skenaarioita on, sitä todennäköisempää on osua oikeaan.  Silti on 

yksinkertaistettua ja naivia ajatella, etteivät yksityiset ja julkiset organisaatiot ikinä toimisi 

subjektiivisten ja yksilöllisten tietojen sekä uskomuksien perusteella. Skenaariotyöskentelyä 

voidaan pitää luovana ja jopa taiteellisena tapana, mutta samaan aikaan menetelmät 

mahdollistavat silti faktaan perustuvan rationaalisen ja objektiivisen analysoinnin. (Gairns & 

Wright 2018, 18.) 

 

Tulevaisuudentutkimusta, johon skenaariotyöskentely linkittyy, voidaan pitää tieteellisenä 

tutkimusalana, vaikkei se ole varsinainen tieteenala. Esimerkiksi tulevaisuustutkimuksen oma 

tapa asettaa tutkimusongelmat, tulevaisuussuuntautuneet tavoitteet sekä osittain erillinen 

tutkimusmetodologia eriyttävät sen muista tieteellisistä tutkimusaloista. 

Tulevaisuudentutkimusta tulisikin pitää laajempana käsitteenä kuin ennustamista, jota on 

sisällytetty useampiin tieteenaloihin. (Mannermaa 1999, 21.) 

 

Skenaariotyössä on useita eri ulottuvuuksia, jotka skenaarioiden kanssa työskennellessä täytyy 

huomioida. Yksi suosituimmista viitekehyksistä skenaariotutkimuksen parissa on VUCA 

(Kuva 3), joka tiivistää strategisen päätöksenteon epävarmassa toimintaympäristössä neljään 

ulottuvuuteen; Volatility (jatkuvat muutokset), Uncertainty (epävarmuus), Complexity 

(monimutkaisuus) ja Ambiguity (monitulkintaisuus). Jatkuvat muutokset esimerkiksi raaka-

aineiden hintakehityksen myötä muuttavat tilanteita, mutta haaste ymmärretään ja sitä pyritään 

lieventämään muun muassa tilastoitujen tietojen avulla. Toisaalta on myös epävarmuuksia, 

kuten luonnon katastrofeja, joihin päätöksentekijät eivät voi toiminnallaan aina vaikuttaa. 

Samaan aikaan toimintaympäristöt ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jossa muuttujien 

määrä on valtava, mistä pitäisi ymmärtää myös syy-seuraussuhteita päätöksiä tehdessä. (Giones 

et al. 2019, 215–224.) 
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Kuva 3 VUCA-viitekehys (Giones et al. 2019, 217). 

 

2.2 Mallintaminen 

 

Mallintamisen perimmäinen tarkoitus on apuvälineenä yhdessä teorian kanssa auttaa ihmisiä 

ymmärtämään maailman erilaisia ilmiöitä. Sekä mallien että teorian merkitys ilmiöiden 

havainnollistamisessa on tärkeä. Mallien avulla tyypillisesti pelkistetään ja yksinkertaistetaan 

alan teoriaa. Ne mahdollistavat teorian tai ilmiöiden tarkastelun pienempinä 

osakokonaisuuksina esimerkiksi tietokonesimulointien avulla. Mallinnuksessa luodaan 

koeolosuhteita, joilla pyritään ennustamaan tulevia vaikutuksia erilaisissa olosuhteissa. 

Ennusteiden rakentamisen lisäksi mallinnuksen toisena keskeisenä tavoitteena voidaan nähdä 

pyrkimys kuvailla, ymmärtää ja selittää ilmiöitä. Käytännössä mallinnustyö on siis 

säännönmukaisuuksien, perusrakenteiden ja toimintaperiaatteiden etsimistä erilaisille ilmiöille. 

(Niskanen 2003, 6-7.) 

 

Malleilla on keskeinen merkitys monissa tieteellisissä tarkoituksissa. Mallien avulla on 

kehitetty ratkaisuja lukemattomiin erilaisiin ilmiöihin ja tutkijat käyttävät jatkuvasti aikaa 

uusien mallien rakentamiseen, testaamiseen ja tarkistamiseen. Mallit saavat paljon huomiota 

tieteellisen tutkimuksen parissa ja niiden voidaankin sanoa olevan yksi modernin tieteen 

tärkeimmistä työkaluista. Mallityyppejä on nykyään valtava määrä, joista laskennalliset ja 

matemaattiset mallit ovat vain pari esimerkkiä. (Frigg & Hartmann 2012, 1-21.) 
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Mallinnus ei vaadi välttämättä täyttä objektiivisuutta ja mallien tarkoitus ei ole vastata 

täsmälleen reaalimaailman tilannetta. Asioilla on loputon määrä riippuvuuksia, joiden 

mallintaminen vaatisi monissa tapauksissa epäinhimillisen määrän tutkijan työtä selvittämään 

riippuvuussuhteita. Käytännössä mallit sisältävät tiedossa olevan faktan lisäksi määritettyjä 

oletuksia. Mallit edustavat enemmänkin tutkimuksen kannalta keskeisiä näkökulmia ja pyrkivät 

vastaamaan tutkimuskysymykseen. Mallinnuksen suunnittelussa täytyy olla aina realismi 

mukana. Edes DNA-molekyylirakenteen merkityksen keksimisestä tunnetun James D. 

Watsoninkaan tavoitteena ei ollut mallinnuksen avulla saada täysin todellisuutta kuvaavaa 

mallia, vaan lisätä ymmärrystä aiheesta jatkotutkimusta varten. (Giere 2004, 743–750.) 

 

Matematiikalla on merkittävä rooli perinteisessä mallinnuksessa etenkin luonnontieteiden 

saralla. Matematiikkaan ja logiikkaan perustuvilla malleilla on historiassa uskottu kaikkien 

tieteen ongelmien ratkeavan melko mekaanisesti. Vaikka ajatus on myöhemmin kumottu, niin 

edelleen tiedeyhteisössä on laajasti näkemys, että monia maailman ilmiöitä on järkevää 

mallintaa matemaattisesti. Näiden mallien keskeisenä etuna nähdään niiden täsmällinen 

esitystapa, suoraviivaisuus sekä päättelyn selkeys. Yleisesti matemaattiset kaavat ovat 

täsmällisiä ja oikean päättelyn tuloksia, mutta matemaattista lähestymistapaa voidaan myös 

kyseenalaistaa siitä, etteivät kaavat välttämättä silti vastaa maailman ilmiöitä todellisuudessa. 

Mallien toimivuutta pohdittaessa on tärkeää miettiä, kuvaako malli todellista ilmiötä riittävällä 

tarkkuudella. Matemaattisilla malleilla on riski olla liian monimutkaisia ja siten vaikeasti 

ymmärrettäviä. Ongelma korostuu etenkin monimutkaisten ilmiöiden kohdalla, kun myös 

mallit ovat monesti monimutkaisempia. Matemaattisten mallien laajoista hyödyistä huolimatta 

ne eivät sovellu kaikkien ilmiöiden mallintamiseen, sillä tarkoitukseen sopivia kaavoja voi olla 

mahdotonta löytää. Ne ovat hyödyllisiä työkaluja mallin rakentamisessa, mutta taustalla täytyy 

olla ajatus mallien rajallisuudesta, joka tulee olla mielessä kvantitatiivisia malleja luodessa. 

(Niskanen 2003, 34–37.) 

 

Esimerkiksi Pöyryn (2019a) mukaan pitkän aikavälin taloussuunnittelulla ja -mallinnuksella 

voidaan turvata liiketoiminnan ja talouden kestävyyttä pitkällä ajanjaksolla. He ovat 

hyödyntäneet Excel-pohjaista mallia vesiliiketoiminnan taloudelliseen mallintamiseen. Mallin 

avulla pystytään laatimaan liiketoiminnallisia ennusteita sekä suunnittelemaan taloutta 

pitkäjänteisesti. Siinä tarkasteltavina asioina ovat etenkin syy-seuraussuhteet ja niiden 
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tunnistaminen. Pöyryn mallissa taloutta tarkastellaan 10–20 vuodeksi eteenpäin talouden 

perusrakenteita, kuten liikevaihtoa, tulosta, kassavirtaa sekä omavaraisuusastetta. Mallin 

rakenteen kannalta tärkeimpiä elementtejä ovat meno- ja tuloennusteet, nykytilan kuvaus, 

investoinnit sekä rahoitussuunnitelma. 

 

Vaikka tieteelliset mallit ovat herättäneet kiinnostusta ja niitä on tutkittu paljon, mallinnuksen 

saralla on vielä merkittäviä kysymyksiä, mitä mallit oikeasti ovat ja miten ne toimivat. Yhtenä 

keskeisenä kritiikin kohteena on ollut täyden objektiivisuuden puuttuminen malleista, mikä on 

jakanut tutkijoiden mielipiteitä, ovatko mallit oikeasti yleistettävissä. (Frigg & Hartmann 2012, 

12–21.) 

 

2.3 Ristivaikutusanalyysi 

 

Skenaarioanalyyseille ja mallinnukselle ovat tyypillisiä lukuisat muuttujat, jotka ovat 

riippuvaisia toisistaan. Jos jotain mallin syötettä muutetaan, niin sen vaikutukset ulottuvat 

yleensä moniin muihin muuttujiin, jotka taas edelleen vaikuttavat johonkin. 

Skenaariotyöskentelyssä ongelma on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten. Ensimmäiset mallit 

ristivaikutusanalyyseistä kehitettiin jo 1960-luvulla vastaamaan skenaariotyöskentelyssä 

käytetyn Delphi-menetelmän ongelmakohtiin. Perusideana oli, että yhden tapahtuman 

toteutuminen muuttaa muiden tapahtumien todennäköisyyttä. Menetelmätutkimus 

matemaattisten ristivaikutusanalyysien saralla jatkuu kuitenkin edelleen, vaikka myöhemmin 

kehitystyö on painottunut enemmän tietokonepohjaisten ohjelmien kehittämiseen. 

Ristivaikutusanalyysien tyypillisiä käyttökohteita ovat olleet energia-asioiden ja taloudellisten 

kysymyksien mallintaminen. (Weimer-Jehle 2006, 336–337.) Esimerkiksi Medina et al. (2015, 

36–56) tutkivat Marokossa ristivaikutusanalyysien avulla aurinkovoimainvestointien 

mahdollisia skenaarioita ja niiden aiheuttamia liiketoiminnan ongelmia. Panula-Ontto et al. 

(2018) puolestaan tutkivat ristivaikutusanalyyseillä Suomen sähkömarkkinoiden ja 

energiapolitiikan haasteita pitkällä aikavälillä.  

 

Kvantitatiivisia menetelmiä on pidetty ennusteiden luotettavuuden kannalta parempina, mutta 

täysin matemaattiset mallit yleensä rajoittavat skenaarioiden muuttujien tarkastelua niin, ettei 

useiden tekijöiden muutoksia voida tarkastella samanaikaisesti. Tästä syystä 
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ristivaikutusanalyysit ovat sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä, joissa tulokset 

perustuvat ainakin osittain asiantuntija-arvioihin. Periaatteessa kaikkien tekijöiden keskinäiset 

vuorovaikutukset tulisi arvioida erikseen, mutta samalla käytännön työmäärä kasvaisi 

valtavaksi. Käytännön syistä mallissa huomioitavien vuorovaikutuksien määrää tulee rajoittaa, 

sillä tavoitteet laadullisten vaikutuksien ymmärryksestä voidaan saavuttaa jo kohtuullisella 

määrällä tarkasteltavia vuorovaikutuksia. Ristivaikutusanalyysit ovat tarkoitettu nimenomaan 

skenaarioiden karkeaan mallintamiseen ja mallien tulkinnassa tulee aina huomioida 

asiantuntija-arvioiden mahdollinen vaikutus mallinnuksen tuloksiin. Asiantuntija-arvioiden 

aiheuttama epävarmuus ja vaikutus simuloitaviin tuloksiin nousevat, mitä enemmän joudutaan 

turvautumaan arvioihin, joista asiantuntijatkaan eivät osaa sanoa tarkkaa arviota tapahtumien 

todennäköisyydestä. Kuvassa 4 esitetään pelkistetty esimerkki ristivaikutusanalyysin 

toiminnasta. Jo kolmella erilaisella ristiin vaikuttavalla arvolla skenaarioiden määrä nousee 

kuuteen. (Weimer-Jehle 2006, 358–359.) 

 

 

Kuva 4 Pelkistetty malli ristivaikutusanalyysin periaatteesta (Asan et al. 2004, 445). 

 

Panula-Ontto et al. (2018, 511–512) mukaan karkeita skenaarioita on usein tarve luoda asioista, 

joiden kvantifiointi on vaikeaa. Tulevaisuuden energia- ja sähkömarkkinoiden kehityksen 

arviointiin ristivaikutusanalyysit tarjoavat hyödyllisen ja mielenkiintoisen työkalun, joka 

mahdollistaa alan moniulotteisten asioiden mallintamisen ja ymmärtämisen perinteisiä 

kvantitatiivisia metodeja paremmin. Heidän tutkimuksessaan ristivaikutusanalyysien kannalta 

olennaiseksi asiaksi nousi olennaisten hypoteesien ja tarkasteltavien riippuvuuksien valinta 

sekä niiden muotoilu. Monien erilaisten vaikutuksien tarkastelu koetaan työlääksi ja se vaati 

vankkaa sitoutumista tutkimuksessa mukana olevilta asiantuntijoilta. Esille nostetaan suorien 

riippuvuuksien lisäksi myös epäsuorat vaikutukset, joiden sisällyttäminen nykyisiin malleihin 

on haastavaa ja vaatii vielä kehitystyötä. 
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Ristivaikutusanalyysit eivät ole siis täysin ongelmattomia myöskään asiantuntijoille. Ne 

vaativat tarkasteltavien kohteiden asiantuntijoilta paljon. Käytännössä aina 

ristivaikutusanalyyseissä on todennäköisyyksiä, joita arvioivien asiantuntijoiden tulisi 

ennustaa. Arvioitavat todennäköisyydet voivat olla esimerkiksi ehdollisten tapahtumien tai 

tapahtumaparien toteutumisen arvioimista. Riittävään todennäköisyyksien arviointiin ei riitä 

pelkästään asiantuntijoiden systeemien keskinäisten riippuvuuksien tietäminen, vaan samaan 

aikaan tulee tunnistaa, millaisia vaikutuksia erilaisilla yhdistelmillä on tarkasteltavaan 

tulokseen. Toisaalta asiantuntija-arvioiden tekeminen vahvistaa monesti myös haastateltavien 

asiantuntijoiden omaa ymmärrystä vaikeista vuorovaikutuksista, kun asioita mietitään 

poikkeavasta näkökulmasta. (Weimer-Jehle 2006, 337–338, 359.)  

 

2.4 Pitkän aikavälin ennustaminen 

 

Etenkin julkisella puolella pitkän aikavälin ennustaminen on kasvamassa merkittäväksi osaksi 

organisaatioiden talouden hallintaa. Monet organisaatiot ovat kohdanneet ongelmia toimiessaan 

ilman realistista pitkän aikavälin ennustemallia. Tyypillisiä ongelmia ovat olleet epätietoisuus 

tulojen ja menojen vaikutuksesta tulevaisuuden alijäämään ja velan kasvuun. Tehokkaat 

ennustemallit eivät ole vain perinteisiä budjetteja seuraavalle viidelle vuodelle, vaan joustavia 

ja muutoksien mukaan päivitettäviä malleja, jotka hyödyntävät organisaatioiden johtoa ja 

mahdollisesti myös organisaation rahoituksesta päättäviä tahoja. Pitkän aikavälin ennusteilla 

tarkoitetaan vähintään viiden vuoden päähän ulottuvia ennusteita, mutta on suositeltavaa 

tarkastella pidempää ajanjaksoa, joissain tapauksissa jopa 20 vuoden päähän. (Swanson 2008, 

60.) 

 

Skenaariotyöskentely liittyy läheisesti pitkälle tulevaisuuteen ennustamiseen. Tyypillisesti 

ennustaminen alkaa kuitenkin yhdestä perusskenaariosta, jonka rakentamiselle yleisimpiä 

lähestymistapoja ovat asiantuntija-arviot ja -analyysit, tilastotieteelliset sekä deterministiset eli 

lainalaisuuksiin perustuvat tutkimukset. Perusskenaarion rakentamiseen vaikuttaa usein 

olemassa oleva data talouden nykytilasta sekä historiallisesta kehityksestä. Monissa tapauksissa 

käytetään yhdessä edellä mainittuja lähestymistapoja. Tilastotieteelliset ja deterministiset 

menetelmät pohjautuvat riippuvuuksien ymmärtämiseen ja edelleen trendien ja korrelaatioiden 

löytämiseen. Trendien ja korrelaatioiden osalta lähdetään liikkeelle historiatiedon tutkimisella 
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ja varsinaiset trendi- ja korrelaatioanalyysit tehdään vasta sen jälkeen. Tilanteissa, joissa datan 

määrä ja laatu on rajallista, käytetään datan sijasta enemmän asiantuntija-arvioita. Kuvassa 5 

esitetään esimerkki rakennetusta perusskenaariosta, jossa on mallinnettu organisaation 

myyntejä seitsemän vuoden ajalle. Varsinaisia tuloksia raportoidessa on kuitenkin hyvä 

hyödyntää visuaalisempia graafeja ja taulukoita, joista esimerkiksi organisaation 

talousvastaavat ja rahoittajat havaitsevat mahdolliset riskit paremmin. (Swanson 2008, 60–63.) 

 

 

Kuva 5 Esimerkki seitsemän vuoden myynneille luodusta perusskenaariosta (Swanson 2008, 61). 

 

Pitkän ajan ennusteen perusskenaarion luonnin jälkeen on mahdollista ottaa mukaan 

tarkasteluun vaihtoehtoisia skenaarioita. Tässä vaiheessa kuvaillaan ns. suotuisat ja 

epäsuotuisat skenaariot, joilla epäillään olevan merkittävää vaikutusta organisaation 

taloudelliseen menestykseen. Skenaariot voivat vaihdella vain hieman tai vastaavasti todella 

paljon verrattuna perusskenaarioon. Sopivan vaihteluvälin kannalta olennaista on tutkittavien 

tekijöiden historiallinen vaihtelu sekä organisaation oma luottamus perusskenaarion ennusteen 

tarkkuuteen. Mikäli historiallinen vaihtelu on ollut suurta ja perusskenaarion ennusteissa on 

paljon epävarmuuksia, on turvallista käyttää voimakkaammin toisistaan poikkeavia 

skenaarioita. Se luonnollisesti aiheuttaa suurempaa vaihtelua myös mallinnettaviin tuloksiin. 
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Joka tapauksessa pitkän ajan ennusteita täytyy lukea kriittisesti, sillä ne eivät ole absoluuttisen 

tarkkoja ennusteita ja ne sisältävät paljon oletuksia. Täsmällisten numeroiden sijaan 

keskeisempänä tavoitteena on nähdä kokonaisuus ja mahdolliset rakenteelliset ongelmat siinä. 

(Swanson 2008. 63–66.) 

  

2.5 Laskennan tuloksien epävarmuuden arviointi 

 

Mallien sisältämät ennusteet ja oletukset muodostavat tuloksien tulkintaan riskejä. Käytännössä 

ne voivat sisältää mittaus- ja ennustevirheitä, joilla on vääristäviä vaikutuksia laskennan 

tuloksiin. Virheiden suuntaa tai määrää on monesti vaikea havaita, joten sensitiivisyys- eli 

herkkyysanalyysien avulla voidaan arvioida tuloksien luotettavuutta, realistisuutta ja 

vaihteluväliä. Tuloksien epävarmuuden kvantitatiivisen arvioinnin lisäksi herkkyysanalyysit 

auttavat muun muassa tarkastamaan laskentamallien taulukkolaskentojen toimivuutta. 

(Seppänen 2017, 298–299.) 

 

Herkkyysanalyysin avulla selvitetään, kuinka herkkä määritetty laskentakohde on 

laskentamallin syöttöarvojen muutoksille. Skenaarioanalyyseistä poiketen 

herkkyysanalyyseissä laskentamallien syöttöarvoja muutetaan yleensä yksi kerrallaan, eli 

muodostetaan niin sanottuja yhden muuttujan herkkyysanalyysejä. Syöttöarvojen muutoksien 

vaikutusta arvioidaan kvantitatiivisesti esimerkiksi prosentuaalisina tai rahamääräisinä 

muutoksina perusskenaarioon verrattuna. Herkkyysanalyysien suurena etuna ovat sen 

sovellettavuus ja ymmärrettävyys, kuinka syöttötietojen muutokset vaikuttavat tarkasteltavaan 

kohteeseen. Niiden rakentamisessa tulee kuitenkin huomioida, että tyypillisesti muutokset 

yrityksen toimintaympäristössä vaikuttavat samanaikaisesti useampaan eri muuttujaan. 

Herkkyysanalyysien käytön kannalta tämä haaste tarkoittaa, että on mietittävä tarkkaan, mitä 

syöttötietoja voidaan muuttaa tai miten muuttujien väliset suhteet muodostuvat. (Seppänen 

2017, 300–301.) 

 

Syöttötietojen muutoksien järkevät vaihteluvälit riippuvat itse syöttötiedoista, mutta myös 

tilanteesta, johon herkkyysanalyysiä sovelletaan. Yksittäisille muuttujille, kuten 

diskottauskorolle on olemassa suuntaa-antavia peukalosääntöjä, joiden raameissa simuloidut 

muutokset ovat realistisessa suuruusluokassa. Niin sanottujen peukalosääntöjen lisäksi 
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skenaarioajattelun soveltaminen on mahdollista herkkyysanalyysin syöttötietojen vaihteluvälin 

määrittämisessä. Skenaarioajatteluun perustuvassa herkkyysanalyysissä syöttöarvoja asetetaan 

poikkeavien olosuhteiden näkökulmasta, missä perusskenaarion lisäksi voidaan käyttää 

esimerkiksi optimistista ja pessimististä skenaariota. Yleisesti syöttötietojen arvoja on 

suositeltavaa muuttaa todennäköisen vaihteluvälin rajoissa, mutta suurilla muutoksilla 

pystytään etsimään tarvittaessa myös toiminnan maksimaalisia raja-arvoja. Herkkyysanalyysiin 

on helposti yhdistettävissä esimerkiksi break-even-testi, jolla voidaan etsiä mahdollisimman 

suuri tai pieni syöttöarvo, joka pitää simulointituloksen hyväksyttävien rajojen puitteissa. 

Kuvassa 6 esitetään yksinkertainen esimerkki yhden muuttujan herkkyysanalyysistä. Tuotteen 

myyntihinnan nousu verrattuna lähtötilanteeseen nostaa y-akselilla kuvattavaa projektin 

nettonykyarvoa (Net Present Value, NPV), kun taas kustannuksien nousu laskee 

nettonykyarvoa. (Seppänen 2017, 301.) 

 

 

Kuva 6 Yhden muuttujan herkkyysanalyysi (Smirnov, 2019). 

 

Monte Carlo-simulointi on toinen selkeä ja helposti ymmärrettävä simulointimalli, jota on 

käytetty paljon laskelmien virheherkkyyden ja päätelmien luotettavuuden arviointiin. Se 

perustuu tarkasteltavien asioiden tilastolliseen käyttäytymiseen, jossa toistetaan suuri määrä 

sattumanvaraisia testejä ja tarkastellaan niiden vaikutusta tuloksien jakaumaan. 

Simulointimallina Monte Carlo on varsin suoraviivainen. Se vaatii toimiakseen tiedon aineiston 

vaihteluvälistä sekä keskihajonnasta, mutta ne voidaan tyypillisesti lukea simulointimalliin 
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suoraan simuloitavasta aineistostakin. Vaihtuvia muuttujia voi olla simulointimallista riippuen 

yksi tai useita. Simuloinnin tuloksena saadaan todennäköisyydet, joilla peruslaskelmien 

tulokset sijoittuvat tietylle arvovälille. Kuvassa 7 nähdään esimerkki Monte Carlo-simuloinnin 

tuloksesta. Suuresta näytteiden määrästä johtuen tietokoneiden tehokkuuden kehitys on 

parantanut myös Monte Carlo-simuloinnin käytettävyyttä, kun satunnaistestejä voidaan toistaa 

lähes rajaton määrä kohtuullisessa ajassa. (Mooney 1997, 2-5.) 

 

 

Kuva 7 Tyypillinen Monte Carlo-simuloinnin tulosjakauma (Mooney 1997, 3).  
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3 ENERGIA-ALAN KEHITYS SUOMESSA 

 

Energia-alalla nähdään olevan käynnissä energiamurros (Global Energy Transition), joka luo 

maailmanlaajuisesti tarvetta energia-alan tulevaisuuden toimintatapojen ja poliittisten 

linjauksien laajalle tarkastelulle (Child et al. 2018, 322). Energiamurroksella yleisesti viitataan 

globaaliin ilmiöön, jossa energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmät ovat voimakkaassa 

muutosvaiheessa pääasiassa uusiutuvan energian nousun, kehittyvien älykkäiden 

sähkötekniikoiden ja energian varastointiratkaisuiden myötä. Muutoksen taustalla on vahvasti 

ilmastohyödyt, mutta energiamurroksen voidaan nähdä avaavan energia-alalle myös 

potentiaalisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Kivimaa 2016.) 

 

Energiamurroksessa ei ole kyse vain teknisestä kehityksestä, vaan siihen liittyy myös 

taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset muutokset (Child et al. 2018, 322). Energiamurros ei 

ole yksiselitteinen käsite, joka olisi globaalilla tasolla samanlainen, vaan energiamurroksen 

optimaaliset muutokset ovat uniikkeja eri maanosissa ja maissa. Nykyiset energiasysteemit 

eivät ole myöskään riittävän joustavia nopeille muutoksille, vaan energiamurros vaatii edelleen 

teknologisia läpimurtoja ja merkittäviä muutoksia energian käyttötottumuksissa. Energian 

toimitusvarmuuden ja taloudellisuuden turvaaminen ovat kestävän kehityksen ohella keskeisiä 

tavoitteita energiamurroksessa, mikä vaatii päättäjiltä tasapainottelua erilaisten vaihtoehtojen 

välillä. (Planete Energies 2020.) 

 

Tässä luvussa tarkastellaan energiamurrokseen ja yleisemmin energia-alan kehitykseen 

liittyvää kirjallisuutta erilaisista näkökulmista. Kehitystä tarkastellaan Suomen tasolla ja 

lähtökohtaisesti tutkimuksen kohdeyrityksen ja yleisemmin perinteisten kaukolämpöä 

tuottavien energiayhtiöiden toimintamallien kautta, joten esimerkiksi ydinvoimaan ei tässä 

tutkimuksessa syvennytä tarkemmin. Kappaleessa 3.1 keskitytään energiapolitiikkaan, kun taas 

kappaleessa 3.2. syvennytään energia-alan näkökulmiin, joiden jaottelussa painotetaan tämän 

tutkimuksen neljää pääskenaariota. Tutkimuksen varsinaiset skenaariot esitellään myöhemmin 

luvussa 4.  
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3.1 Energiapolitiikka 

 

Vuonna 2019 julkaistussa hallitusohjelmassa ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus sekä 

luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen linjataan ihmiskunnan vakavimmiksi 

tulevaisuuden ongelmiksi. Suomen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä 

nähdään maan kokoon suhteutettuna suurina ja Suomi on sitoutunut monien EU-maiden tapaan 

myös Pariisin ilmastosopimukseen. Yhteisenä tavoitteena on saavuttaa EU:n tasolla 

hiilineutraalius ennen vuotta 2050. Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa linjataan kuitenkin 

tavoitteeksi Suomen hiilineutraalius jo vuoteen 2035 mennessä ja siitä eteenpäin Suomen tulisi 

olla hiilinegatiivinen, joten tavoitteiden kiristämiseksi hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite 

nopeuttaa päästövähennystoimia ja vahvistaa Suomen hiilinieluja. Keskeisenä keinona 

tavoitteen toteuttamiseksi esitetään ohjausvaikutuksen lisäämistä ilmastolain muutoksilla. 

Hallitusohjelman toisena keskeisenä tavoitteena esitetään Suomen pyrkimys ensimmäiseksi 

fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Käytännössä tavoitteella tarkoitetaan, että sähkön 

ja lämmön tuotantoa pyritään saamaan lähes päästöttömäksi vuoteen 2030 mennessä. 

(Valtioneuvosto 2019, 31–35.) 

 

Euroopan Unionin tasolla keskeinen energia-alan ilmastopoliittinen ohjauskeino on vuonna 

2003 EU-direktiivillä säädetty Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä (European 

Emission Trading System, EU ETS), jolla tavoitellaan kasvihuonekaasujen vaiheittaista 

vähentämistä vuoteen 2030 mennessä. EU:n päästökauppajärjestelmä on ollut alansa 

ensimmäisiä kokeiluja, jonka johdosta direktiiviä on päivitetty useaan kertaan. Esimerkiksi 

uusia toimialoja on otettu mukaan direktiivin piiriin ja tavoitteita on kiristetty. EU:n 

päästökauppajärjestelmässä päästöoikeuksia jaetaan muun muassa voimalaitoksille, 

lentoyhtiöille ja muille päästöjä aiheuttaville teollisuuden aloille sekä ilmaiseksi aiempaan 

historiaan perustuen että myös huutokaupalla. Niukasti saatavilla olevien päästöoikeuksien 

avulla organisaatioita pyritään kannustamaan investoimaan pienempien hiilidioksidipäästöjen 

tekniikkaan. (Borghesi et al. 2016, 1-4.)  

 

EU:n päästökauppajärjestelmä on jaettu neljään eri vaiheeseen, joista kolmas päättyy vuonna 

2020. Neljäs kausi alkaa vuonna 2021 ja päättyy 2028 (Borghesi et al. 2016, 3). Ilmaiseksi 

jaettavien päästöoikeuksien määrää vähennetään ja vuodesta 2021 alkaen jo 57 prosenttia 
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päästöoikeuksista huutokaupataan. Nykyisessä kolmannessa vaiheessa päästöoikeuksien 

kokonaismäärää vähennetään vuosittain 1,74 prosenttia, mutta neljännessä vaiheessa vuodesta 

2021 alkaen jo 2,2 prosenttia vuodessa. Huutokaupoista syntyneitä tuloja käytetään EU:n 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Toimijoille, joiden päästöoikeudet eivät riitä kattamaan 

toiminnasta syntyviä hiilidioksidipäästöjä, määrätään sadan euron sakko jokaista liikaa 

päästettyä hiilidioksiditonnia kohti. (Euroopan Unioni 2018.)  

 

Perinteiseen polttamalla tuotettuun kaukolämpöön on tulossa väistämättä muutoksia tulevien 

vuosikymmenten aikana, kun tiukentuvalla päästökaupalla ja muilla poliittisilla päätöksillä 

ohjataan kaukolämmöntuotantoa kohti polttoon perustumattomia tuotantotapoja. Kivihiilen 

energiakäytön lopettamisesta vuonna 2029 on olemassa jo päätös ja samaan aikaan erityisesti 

turpeenpolton kieltäminen on vahvasti esillä poliittisessa keskustelussa. Turpeen pääasiallisen 

energiakäytön uskotaan loppuvan 2030-luvulla päästöoikeuksien hinnan noustessa, mutta 

hallituksen tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö jo vuoteen 2030 mennessä. 

(Valtioneuvosto 2019, 34.) 

 

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat merkittävässä osassa energia-alan tulevaisuuden 

kehityksessä. Suomen energiakenttä on nykyään suhteellisen monipuolinen, mutta 

ilmastotavoitteiden myötä edessä on merkittäviä poliittisia linjauksia, jotka ohjaavat Suomen 

energiakenttää uuteen muotoon. Vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia on paljon, jossa muun 

muassa ydinvoima, puupolttoaineet ja uusiutuvat energialähteet ovat keskeisessä roolissa 

tulevaisuuden merkittäviä muutoksia mallinnettaessa. Alan kustannusrakenteeseen ja 

kustannustehokkuuteen erilaisilla skenaarioilla olisi hyvin erilaisia vaikutuksia, mutta yleinen 

linja on, että vuosittaiset kokonaiskustannukset tulevat joka tapauksessa nousemaan 

päästöhintojen noustessa. Poliittiset päätökset vaikuttavat energia-alan kustannusrakenteeseen 

päästöoikeuksien lisäksi merkittävästi myös polttoaineiden hankinnan ja investointien kautta. 

(Pilpola & Lund. 2018, 324–334.) 

 

Energia-alan kehitystä ohjataan myös erilaisten tukien ja avustuksien avulla. Energiatukea 

voidaan myöntää hankkeisiin, joilla edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa, 

energiansäästöä tuotannossa, energian käytön tehostamista tai vähähiilisempää 

energiajärjestelmää. Esimerkiksi pienet sähkön- ja lämmöntuotantohankkeet sekä liikenteen 
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biopolttoaineiden tuotantohankkeet kuuluvat usein tuen piiriin. Yritykset, kunnat tai muut 

yhteisöt voivat saada energiatukea. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019a.) Yksityishenkilöiden 

energiavalintoja tuetaan esimerkiksi sähköauton hankintatuilla (Traficom 2019).  

 

Uusiutuvan energian kehityksen taustalla Euroopassa on nykyään erilaisia syöttötariffi- eli 

tuotantotukijärjestelmiä, joilla ohjataan valtioiden sähkömarkkinoita. Syöttötariffien 

perusideana on olla uusiutuvan energian tukimekanismi ja ne onkin yleisesti koettu kaikkein 

tehokkaimmaksi keinoksi tukea uusiutuvan energian käyttöä. Syöttötariffijärjestelmistä on 

Euroopassa paljon erilaisia sovellutuksia, jotka yleensä perustuvat ostovelvoitteeseen. 

Suomessa vuonna 2011 käyttöön otettu järjestelmä ei kuitenkaan sisällä ostovelvoitetta. 

Järjestelmät ovat luonteeltaan joko kiinteähintaisia tai määritettyyn preemioon perustuvia. 

Käytännössä syöttötariffit voivat siis olla sidottuja sähkön markkinahintaan tai toimia siitä 

riippumattomasti. Kiinteähintaisissa järjestelmissä sähköntuottajalle maksetaan kiinteä, 

tyypillisesti hallinnollisesti määritetty korvaus. Preemioihin perustuvissa malleissa 

sähköntuotannosta maksetaan markkinoiden määräämän hinnan sekä siihen lisättävän 

lisähinnan mukaisesti. (Salo 2015, 16–19.) 

 

Suomen nykyinen syöttötariffijärjestelmä on tarkoitettu biokaasu-, metsähake- ja 

puupolttoainevoimaloille, jotka täyttävät syöttötariffijärjestelmästä säädetyn lain edellytykset. 

Aiemmin käytössä oli myös tuulivoiman syöttötariffi, joka suljettiin marraskuussa 2017 

(Suomen Tuulivoimayhdistys 2019). Lain mukaan maksimi tukiaika on 12 vuotta, jonka ajan 

tuotantotukea voidaan maksaa. Suomessa tuotantotukien määrä perustuu kolmen kuukauden 

sähkön markkinahintaan tai päästöoikeuksien markkinahintaan. Suomen 

syöttötariffijärjestelmästä vastaa Energiavirasto. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019b.) 

 

Päästökaupan ja tukien lisäksi keskeisenä poliittisena ohjauskeinona energia-alalla on 

energiaverotus, joka muodostuu energiatuotteiden valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksuista. 

Energian valmisteverotuksen piiriin kuuluvat sähkö, kivihiili, mäntyöljy, maakaasu, 

nestemäiset polttoaineet sekä lämmöntuotannossa käytettävät polttoöljyt sekä nestekaasut. 

(Veronmaksajat 2019.) Esimerkiksi kaukolämmön tuotannon polttoaineiden sekä sähkön 

käytön verotus (Kuva 8) on noussut viime vuosikymmenien aikana voimakkaasti 

(Energiateollisuus 2020c). 
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Kuva 8 Kaukolämmön polttoaineiden ja sähkön käytön energiavero 1990–2019 (Energiateollisuus 

2020c). 

 

Valtio on aloittamassa vuoden 2020 aikana energiaverouudistuksen, jolla pyritään 

saavuttamaan hallitusohjelman mukaisia päästötavoitteita. Uudistuksen yhtenä keskeisenä 

tarkasteluosana tulee olemaan turpeen energiakäytön verotukseen tarvittavat muutokset. 

(Valtioneuvosto 2020.) 

 

Turpeen käytön vähentämisen lisäksi yhdyskuntajätteen kierrätysasteen ja rakennusjätteen 

materiaaleina hyödyntämisasteen nostaminen ovat olleet vahvasti esillä sekä kansallisessa kuin 

EU-tason politiikassakin. Juha Sipilän hallituksen keskeisenä tavoitteena oli nostaa 

yhdyskuntajätteen kierrätysaste 50 prosenttiin. Vuoden 2018 lopussa tavoitteesta oltiin 

kuitenkin vielä kaukana (Tilastokeskus 2019a). Jätteenlajittelun tehostamiseksi on esitetty 

useita erilaisia ohjauskeinoja, jotka perustuisivat esimerkiksi jäteneuvonnan kehittämiseen tai 

painoperusteisiin jätehuoltomaksuihin. Päästökauppaan sisällyttämisen sijaan potentiaalisena 

ratkaisuna yhdyskuntajätteenpoltolle on ehdotettu veroa, kuten monissa muissa EU-maissa on 

jo toimittu. Ruotsissa asetettu jätteenpolttovero on nostanut myös epäilyksiä sen tehokkuudesta 

jätteiden lajitteluun ja kaukolämpöyhtiöiden on epäilty kärsivän muutoksesta, jos veroja ei 

pystytä sisällyttämään täysimääräisesti jätteen vastaanottohintoihin tai kaukolämpöhintoihin 

(Sveriges Riksdag 2019, 1-8). Suomessakin jätteenpolton veron käyttöönotto vaatisi 
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selvitystyötä esimerkiksi siirtymäaikoihin ja rinnakkaispoltossa käytettävän päästökaupan 

kanssa yhteensovittamiseen liittyen. (Salmenperä et al. 2016, 1-6). 

 

3.2 Energiantuotannon nykytila ja erilaiset näkökulmat 

 

 Energia-alan nykytila lyhyesti 

 

Suomen energia-ala on verrattain monipuolinen, sillä sekä sähkön- että lämmöntuotanto 

perustuu useisiin erilaisiin tuotantomuotoihin ja energialähteisiin. Valtakunnallinen sähkön 

kokonaiskäyttö on viime vuosina ollut noin 85 TWh tasolla, josta lähes puolet koostuu 

teollisuuden sähkönkäytöstä. Hieman alle neljännes (20 TWh, 2019) sähköstä tuodaan 

ulkomailta, pääasiassa muista Pohjoismaista ja Venäjältä. Tuotantomuodoista merkittävimpiä 

ovat (Kuva 9) ydinvoima, yhteistuotanto yhdessä kaukolämmön tuotannossa sekä vesivoima. 

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköntuotannosta on 47 %. (Energiateollisuus 2020a, 2-

22.) 

 

 

Kuva 9 Sähkön tuotanto ja tuonti Suomessa vuonna 2019 (Energiateollisuus 2020a, 10). 

 

Lämmitysmuodoista kaukolämpö on ehdottomasti suosituin Suomessa. Noin puolet ihmisistä 

asuu kaukolämmöllä lämmitettävissä asunnoissa ja asuinkiinteistöjen lisäksi 
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teollisuusrakennuksien sekä julkisten rakennuksien lämmitysmuotona on laajalti kaukolämpö. 

Perinteisesti Suomessa kaukolämpöä on hyödynnetty tehokkaasti, sillä keskimääräiset 

verkosto- ja mittaushäviöt ovat Suomessa noin 10 %. Kaukolämmön toimittajat ovat kuitenkin 

omien haasteidensa edessä, kun energia-ala on murroksessa, digitalisaation merkitys kasvaa ja 

kaupungistuminen jatkuu. Vielä vuonna 2019 fossiilisten tuontipolttoaineiden (kivihiili, 

maakaasu ja öljy) osuus kaukolämmön tuotannosta oli 31 % (Energiateollisuus 2020b, 5). 

Kaukolämmön jakauma energialähteittäin esitetään kuvassa 10. (Paiho & Reda. 2018, 668.) 

 

 

Kuva 10 Kaukolämmön energialähteet vuonna 2019 (Energiateollisuus 2020b, 5). 

 

Kaukolämmön roolia muutoksessa kohti uusiutuvien energiavarojen käyttöä on tutkittu 

useammassa tutkimuksessa. Niissä kaukolämmön merkitys nähdään tulevaisuudessakin 

tärkeänä, mutta samalla painotetaan kaukolämpöverkoston vaativan merkittäviä harppauksia 

tulevina vuosina. Verkostohäviöiden määrää täytyy pystyä laskemaan ja samalla 

energiatehokkuutta pitäisi pystyä parantamaan. Merkittävänä tekijänä energiatehokkuuden 

kehittämisessä nähdään uudet tekniset ratkaisut, kuten lämpöpumput ja lämmön 

kausivarastoinnit, joiden avulla pystyttäisiin laskemaan merkittävästi lämmitysveden 

lämpötiloja ja siten parantamaan hyötysuhdetta sekä kustannustehokkuutta. Tekninen kehitys 

parantaa myös mahdollisuuksia älykkääseen kaukolämpöverkon hallintaan, jossa 

kulutushuippuja ja säätiloja seurataan reaaliajassa. Kehityksen nähdään mahdollistavan 

esimerkiksi huoneistokohtaiset lämmönsyötöt älykkään seurannan pohjalta, joilla pystytään 
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kontrolloimaan hukkalämmön määrää aikaisempaa tehokkaammin. Samaan aikaan uusien 

asuntojen energiatehokkuudet kasvavat hyvää vauhtia, mikä laskee lämmityksen tarvetta. Lund 

et. al. (2010, 1381) kuitenkin painottaa, että rakennuskanta uudistuu todella hitaasti ja 

lämmityksen tarve ei siten muutu dramaattisesti ainakaan ennen vuotta 2030. (Lund et. al. 2014, 

1-5.) 

 

 Päästöjen hillitseminen 

 

Uusiutuvana ja täysin hiilivapaana energiantuotantomuotona tuulella on ollut ja tulee olemaan 

merkittävä osuus fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa. Tuulivoimatuotanto ei kuluta 

polttoaineita eikä vettä. Toisena keskeisenä tuulivoiman hyötynä on energiatuottavuus 

suhteessa sen vaatimaan hyvin pieneen maapinta-alaan. Maailmalla tuulivoiman 

tuotantokapasiteetti on noussut huimaa vauhtia 2010-luvulla. (Brown 2017, 119–122.) 

Suomessa tuulivoiman kehityksen käynnistyminen on ollut verrattain hidasta, mutta kehityksen 

kiihdyttyä (Kuva 11), vuonna 2019 jo seitsemän prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä oli 

tuulivoimalla tuotettua (Motiva 2020). 

 

 

Kuva 11 Vuosittainen tuulivoimatuotanto Suomessa 1997–2019 (Suomen Tuulivoimayhdistys 2020a). 

 

Tuulivoiman lisäksi toisena merkittävä tulevaisuuden uusiutuvana energianlähteenä nähdään 

aurinkovoima, jota rakennetaan laajalti maailmalla. Aurinkopaneelien valmistuskapasiteetin 

myötä alentuneet hankintahinnat ovat laskeneet hankkeiden investointikustannuksia ja 
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sähköntuotannon aurinkopaneeleilla on arvioitu kustannusjohtamisen näkökulmasta jo lähes 

kannattavaksi tuotantomuodoksi. (Vakkilainen & Kivistö 2017, 8.) 

 

Tuulisähkön tuotantokustannukset ovat nykyisin jo todella alhaiset erityisesti maatuulivoiman 

osalta. Suomalaisten tuulivoima-asiantuntijoiden mukaan laskeneet tuotantokustannukset 

alkavat mahdollistamaan tuulivoimahankkeita jo ilman valtion tukea ja siten sulkeutunutta 

tuulivoiman syöttötariffijärjestelmää ei enää kaikkien mielestä tarvitakaan (Turun Sanomat 

2018). Nopeasta kehityksestä huolimatta tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö kamppailee 

omien haasteidensa kanssa. Erityisen haasteen uusiutuvan energian yleistymiselle ja 

kannattavuudelle luovat tuotantohuippujen kausiluontoisuudet, jotka eivät vastaa Suomen 

kulutushuippuja. Aurinkovoiman osalta tuotanto painottuu kesäaikaan, jolloin sähkön kulutus 

ei ole korkeimmillaan. Tuulivoiman osalta tuotantotehot jakaantuvat laajemmalle ajanjaksolle, 

muttei silti vastaa ihanteellisesti kulutushuippuja. Tästä syystä sekä tuuli- että aurinkovoima 

edellyttäisivät toimivia vuorokausi- ja vuositasoisia varastointiratkaisuja. Jo nykyisellä 

kehityksellä sähkön tuotantokapasiteetin tarve on moninkertaistunut kausiluontoisuuksien 

takia, vaikka samaan aikaan sähkön vuotuinen tarve on laskenut. Tuuli- ja aurinkoenergian 

tuotantohuiput laskevat sähkön markkinahintaa selvästi jo tuulivoiman kuuden prosentin ja 

aurinkoenergian kahden prosentin markkinaosuuksilla, mikä tarkoittaa uusiutuvan energian 

keskimääräisten markkinahintojen jäävän helposti alle keskimääräisen sähkön markkinahinnan. 

Tästä syystä tuuli- ja aurinkovoiman tukia saatetaan tarvita vielä pitkään. (Vakkilainen & 

Kivistö 2017, 13–23.) 

 

Yksi tulevaisuuden mahdollisista fossiilisten polttoaineiden korvaajista on aikaisempaa 

tehokkaampi maansisäisen eli geotermisen lämmön hyödyntäminen rakennuksien 

lämmityksessä sekä sähköntuotannossa. Geoterminen energia on vakaata ja luotettavaa, sillä 

sitä on käytännössä koko ajan käytettävissä ja se soveltuisi siten fossiilisten polttoaineiden 

korvaajaksi. Geotermisen energian potentiaalinen hyöty on tunnistettu suureksi, mikäli 

maansisäistä lämpöä riittää alueella tarpeeksi voimalaitoksille. (Brown 2017, 141–143, 159.) 

 

Espoon Otaniemessä on jo valmistumassa Suomen ensimmäinen uudenaikainen geoterminen 

lämpölaitos, jolla on tarkoitus korvata aikaisemmin hiilellä ja maakaasulla tuotettua 

kaukolämpöä Espoon alueella. Pilottihankkeessa porataan kaksi reikää yli kuuden kilometrin 
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syvyyteen. Toinen kaivoista kuljettaa kylmän veden syvyyksiin ja toisesta vesi nostetaan noin 

120 asteisena takaisin kaukolämpöverkostoon. Samaan aikaan Otaniemen hankkeen kanssa on 

suunnitteilla Suomeen jo muitakin geotermisiä laitoksia, jotka saattavat toteutua, mikäli 

geoterminen energia osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi Suomen oloissa. Espoon hankkeen 

ollessa ensimmäinen Suomessa, epävarmuutta tuo myös kysymys, kuinka pitkään kalliosta 

riittää lämpöä. Hankkeen onnistuessa lämmön oletetaan riittävän jopa useiksi 

vuosikymmeniksi. Hankkeen teknisiä seikkoja esittelevät tarkemmin muun muassa Yle (Yle 

2019a) ja hankkeen toteuttaja ST1 (ST1 2019). (Yle 2019a.) 

 

Geotermisen energian käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat verrattain pieniä ja ne ovat 

elinkaarikustannuksiltaan useimmiten kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, koska 

polttoainekustannuksia ei synny, kuten perinteisillä polttamiseen perustuvilla voimalaitoksilla. 

Geotermisen energian hyödyntämiseen liittyy kuitenkin tuuli- ja aurinkovoiman tapaan suuret 

perusinvestoinnit, joten kustannukset painottuvat elinkaaren alkuun. Suurimmat kustannukset 

syntyvät kaivojen poraamisesta, joka edellyttävät tutkimuskairauksia tyypillisesti yli 

puolentoista kilometrin syvyyteen. Koekairaukset saattavat muodostaa jopa 15 prosenttia koko 

investoinnin pääomatarpeesta, mikä on suuri taloudellinen riski, sillä kannattavien esiintymien 

löytäminen ei ole varmaa vielä koekairauksien aikana. (Brown 2017, 156.) 

 

Yksi polttolaitoksien merkittävistä polttoaineista on yhdyskuntajäte, jonka rooli taajamien 

kaukolämmön tuotannossa on noussut. Suomen ja Europan Unionin lainsäädännöt edellyttävät 

hyödyntämään jätettä mahdollisuuksien mukaan raaka-aineina tai energiana siten, että aineina 

hyödyntäminen on etusijalla, mutta ei materiaaleina kierrätettävää jätettä voidaan käyttää 

polttoaineena (Alakangas et al. 2016, 148). Vallinneella suuntauksella on saatu käytännössä 

kokonaan lopetettua yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikoille. Yhdyskuntajätteen 

polttoainekäytöllä pystytään laskemaan syntyneitä kasvihuonepäästöjä, jos jätteenpoltolla 

korvataan fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Viime vuosina energiakäyttö onkin ollut 

yhdyskuntajätteen merkittävin hyödyntämistapa ja sen määrä on ollut kasvussa, vaikka 

yhdyskuntajätteen kokonaismäärä ei ole merkittävästi noussut. (Tilastokeskus 2019a.) 

 

Yhdyskuntajätteen energiakäytön nopean lisääntymisen takana on jätteenpolttokapasiteetin 

nousu uusien jätteenpolttolaitoksien myötä. Vuonna 2017 Suomessa oli toiminnassa yhdeksän 
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jätteenpolttolaitosta ja lisäksi Saloon on rakenteilla yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen 

perustuva jätevoimala. Nykyinen polttokapasiteetti ei riitä kattamaan kaikkea syntynyttä 

yhdyskuntajätettä sekä yrityksien ja teollisuuden energiajätteitä, vaan osa jätteestä joudutaan 

kuljettamaan ulkomaille poltettavaksi. Uusien polttolaitosinvestointien suunnittelussa tulisi 

kuitenkin ottaa huomioon mahdollinen kierrätyksen lisääntyminen tulevina vuosina. Jätteiden 

kierrätyksen kehitys muuttaisi poltettavan jätteen laatua sekä laskisi kapasiteettitarvetta. 

(Ympäristöministeriö 2017, 6-9.) 

 

 Biotalous 

 

Suomalaisessa kaukolämmöntuotannossa puupolttoaineiden rooli on merkittävä ja sen osuus on 

ollut kasvussa (Rinne et al. 2014, 1). Vuonna 2018 biopolttoaineiksi luokiteltavat 

metsäpolttoaine, teollisuuden puutähde ja muu biomassa kattoivat 37,2 % kaikista 

kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon käyttämistä polttoaineista (Energiateollisuus 

2019b, 3-4). Biopolttoaineiden käytön taustalla merkittävimpänä syynä voidaan nähdä 

päästökaupan vaikutukset fossiilisten polttoaineiden, kuten turpeen, öljyn ja kivihiilen 

käyttöön. (Ranta et al. 2007, 541–542.) 

 

Biopolttoaineiden kasvaneen käytön myötä yhdeksi kynnyskysymykseksi niiden käytön osalta 

on noussut biopolttoaineiden saatavuus kustannustehokkaasti. Bioenergian kasvanut käyttö on 

lisännyt energiapuun kuljetusetäisyyksiä, mikä vaikuttaa myös polttoainejakeiden 

yksikköhintoihin. Korkeat kuljetuskustannukset edellyttävät polttoaineiden ja tuotannon 

aikaisempaakin tehokkaampaa energian hyödyntämistä. Puupolttoaineille onkin kehitetty 

erilaisia kuivausjärjestelmiä, joilla polttoaineen lämpöarvoa saadaan nostettua pienemmän 

vesipitoisuuden avulla ja siten laskettua kuljetus- ja varastointikustannuksia (Rinne et al. 2014, 

1). Nykyään energiapuuta kuljetetaan jopa satojen kilometrien päästä tuotantolaitoksien 

käyttöön. (Tahvanainen & Anttila 2011, 3360–3361.) 

 

Tällä hetkellä energiapuun kysyntä ja tarjonta ovat vielä tasapainossa. Alueelliset erot 

energiapuun saatavuudesta ovat kuitenkin suuria Suomessa (Ranta et al. 2007, 542). Erityisesti 

metsäalan suuret investoinnit, kuten jo valmistuneiden ja suunnitteilla olevien biojalostamoiden 

vaikutukset tulevat näkymään puun ja muiden biopolttoaineiden kysynnässä (Maa- ja 
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metsätalousministeriö 2019). Purun, kuoren ja metsähakkeen osalta myyntihinnat ovat olleet jo 

nousussa kysynnän kasvaessa, mutta ne ovat tällä hetkellä päästöoikeuksien hintojen 

vaikutuksesta suhteessa edullista polttoainetta energiantuottajille. Nykyhinnoilla 

voimalaitokset eivät saa tuotantotukea metsähakkeelle. (Valonen et al. 2019.) 

 

Laihanen et al. (2018, 25) tutkivat metsäenergian mahdollisuuksia Kaakkois-Suomen 

biotaloudessa ja havaitsivat metsäenergialla olevan ainakin paikallisesti kasvupotentiaalia. 

Samassa yhteydessä todetaan CHP-laitoksien hyödyntämien metsäteollisuuden sivutuotteiden 

saatavuuden parantuneen. 

 

 Huoltovarmuuden säilyttäminen energiamurroksessa 

 

Energia-alan murroksesta puhuttaessa ei voi unohtaa huoltovarmuustekijöiden merkitystä 

Suomen energiajakelun tulevaisuudelle. Tuontipolttoaineiden, kuten kivihiilen ja öljyn määrän 

on ennustettu laskevan merkittävästi tulevan kymmenen vuoden aikana johtuen erityisesti 

tulevasta kivihiilen käyttökiellosta energiantuotannossa. Samaan aikaan kotimaisista 

polttoaineista turpeen käytön odotetaan vähenevän merkittävästi poliittisen ohjauksen ja 

päästöoikeuksien hinnan nousun seurauksena. Suomen nykyisessä energiahuoltovarmuutta 

koskevassa lainsäädännössä juuri näiden polttoaineiden merkitys korostuu. 

Energiaomavaraisuuden nousun voidaan nähdä olevan positiivinen asia myös huoltovarmuuden 

näkökulmasta, mutta toisaalta fossiilisten polttoaineiden paremmat lämpöarvot mahdollistavat 

niiden huomattavasti tehokkaamman varastoinnin. Voimakas kehitys kohti uusiutuvan energian 

ratkaisuja saattaisi vaatia toimiakseen uusia ratkaisuja. (Pöyry 2019b, 21–22.) 

 

Turvetta poltetaan lähinnä biomassajakeiden rinnalla lämpö- ja CHP-laitoksissa, joissa 

polttoaineiden käyttöä yleensä optimoidaan polttoainehintojen ja saatavuuksien mukaan. 

Turpeella on etenkin vanhemmissa kattilatyypeissä merkittävä rooli korroosion estämiseksi, 

eikä sen polttamista voida lopettaa kokonaan ilman korvaavia investointeja. Kivihiilen 

polttamisen päätyttyä turve on käytännössä ainut vaihtoehtoinen polttoaine biomassalle 

monipolttoainekattiloissa. Turpeen etuina voidaan nähdä myös sen varastoitavuus ylivuotisesti 

ja siten sen käyttöä voidaan säädellä biomassan saatavuuden mukaan. Biomassan saatavuus 

suhteellisen vakaana polttoaineena on kuitenkin pitkälti riippuvainen metsäteollisuudesta, 
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jonka suuremmat häiriöt voisivat aiheuttaa saatavuusongelmia. Fossiilisista polttoaineista 

poiketen turpeen verotus perustuu sekä hiilidioksidipäästöihin että polttoaineen 

energiasisältöön. Alhaisella energiaturpeen polttoaineverotuksella on pyritty säilyttämään turve 

kilpailukykyisenä polttoaineena verrattuna tuontiin perustuviin fossiilisiin polttoaineisiin, 

mutta nousevat päästöoikeuden hinnat pakottavat korvaamaan turvetta muilla polttoaineilla. 

(Pöyry 2019b, 28 & 34.) 

 

Huoltovarmuuden kannalta maakaasu on toinen tärkeä tulevaisuuden polttoaine etenkin 

kaukolämpö- ja CHP-tuotannossa, missä sillä voidaan kattaa huippukysyntäpiikkejä, vaikka 

maakaasun kokonaiskäytön odotetaan laskevan (Pöyry 2019b, 35). Venäjän ja EU-maiden 

välinen politiikka määrää paljon EU:n maakaasumarkkinoita (Smil 2019, 293). Myös 

kansallisen tason politiikassa on tuoreita vaikutuksia maakaasumarkkinoille. Uusi 

maakaasumarkkinalaki astui voimaan vuonna 2018 ja se vapautti maakaasumarkkinoiden 

kilpailun vuodesta 2020 lähtien (Gasgrid 2020). Monopoliasemassa aiemmin toimineen Gasum 

Oy:n edellytettiin eriytyvän erillisen omistuspohjan yhtiöihin siirto- ja myyntiliiketoiminnan 

osalta ja samalla kaasun maahantuonti vapautettiin. Kilpailun avaamisella pyritään luomaan 

muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia maakaasualan yrityksille ja parantamaan 

maakaasutoimittajien mahdollisuuksia lämmön tuotannon polttoainetoimittajien kilpailussa. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.) Markkinan avautumisen vastapainoksi maakaasun 

valmisteveroa on puolestaan nostettu merkittävästi viime vuosina ja se muodostaakin jo yli 

kolmanneksen maakaasun hinnasta (Tilastokeskus 2019b). 

 

Suomen ja Viron välille valmistui vuoden 2019 lopussa uusi Balticconnector-kaasuputki, joka 

mahdollistaa maakaasun tuonnin jatkossa perinteisesti Venäjältä tuodun kaasun lisäksi 

Baltiasta. EU:n merkittävän tuen mahdollistamana rakennettu kaasuputkihanke mahdollistaa 

Suomen integroitumisen tulevina vuosina entistä vahvemmin EU:n ja Baltian 

kaasumarkkinoihin. Uusi maakaasuyhteys otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta. (Gasgrid 

2020.) 
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 Markkinaehtoisuuden korostuminen 

 

Energia-alan markkinaehtoisuudesta puhuttaessa kaukolämmölle on kehittynyt kilpailevia 

vaihtoehtoja muun muassa lämpöpumppujen yleistyessä ja asiakkaita on jo irtaantunut 

kaukolämpöverkosta. Kiristynyt kilpailu on vaikuttanut kaukolämmön hintoihin ja Suomen 

kaukolämmön hinnat ovatkin edullisimmasta päästä Euroopassa. Silti kaukolämmön markkina-

asemaa pidetään määräävänä, sillä alueelliset kaukolämpöyhtiöt hallitsevat Suomen 

kaukolämpöverkostoja ja teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen perustuu yrityksien 

kahdenvälisiin sopimuksiin. Kaukolämpöyhtiöiden määräävää markkina-asemaa on tutkittu 

vuosilta 2004–2008 myös Kilpailuviraston toimesta (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014). 

Kaukolämpömarkkinoiden avaamisesta kolmansille osapuolille on kuitenkin keskusteltu 

tiiviisti sekä Suomen että EU-tason politiikassa. Avoimen kaukolämpömarkkinan nähtäisiin 

parantavan energiatehokkuutta ja hukkalämmön määrä laskisi. Ajatus perustuu siihen, että 

suuret teollisuusyritykset ja datakeskukset saisivat hyödynnettyä tehokkaammin 

hukkalämpönsä pääliiketoimintansa ohella kaksisuuntaisissa kaukolämpöverkoissa. 

Kaukolämpömarkkinoiden täydellinen avaaminen sääntelyn avulla vaatisi kuitenkin 

merkittäviä investointeja kaukolämpöverkostoon. Kaukolämmön tuotannon ja jakelun 

jakautuminen usealle toimijalle nostaisi merkittävästi hallinnollisia kustannuksia sekä 

tuotantokustannuksia. Merkittävimpiä kustannuksien nousut olisivat pienissä 

kaukolämpöverkostoissa, joihin luetaan lähes kaikki Suomen kaukolämpöverkostot. 

Kustannuksien merkittävät nousut herättävät epäilyksiä kaukolämpömarkkinoiden suunnitellun 

avaamisen kannattavuudesta. Vaihtoehtoisia ratkaisuja pohdittaessa on tutkittu 

mahdollisuuksia markkinatilanteen kehittämistä esimerkiksi entistäkin läpinäkyvämmän 

hinnoittelun tai markkinoiden osittaisen avaamisen keinoin. Joka tapauksessa monet 

kaukolämpöyhtiöt ovat jo valmistelleet keinoja avoimen kaukolämpömarkkinan varalta. 

Käytännössä yhtiöiden palvelutarjonta saattaa muuttua uusien palveluiden ja teknologioiden 

myötä. (Pöyry 2018, 4-63.) 

 

Esimerkkinä kaukolämpöyhtiöiden verrattain uudesta palveluntarjonnasta on yleistyvä 

kaukojäähdytys, jota tarjotaan yhä useammalla paikkakunnalla täydentävänä palveluna 

yhtiöiden pääliiketoiminnan ohella. Kaukojäähdytyksen kustannustehokkuus ja 

ympäristöystävällisyys perustuvat keskitettyyn tuotantoon, jolla saavutetaan mittakaavaetuja. 
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(Energiateollisuus 2019a.) Kaukojäähdytyksen alkuinvestoinnit ovat kuitenkin suuria, koska se 

perustuu kaukolämmön tapaan laajaan putkiverkostoon, joka täytyy rakentaa ennen 

kaukojäähdytyksen merkittävää yleistymistä. Esimerkiksi aiemmista kaukolämpö- ja 

rautatieverkoston investoinneista on kokemuksia, että elinkaareltaan jopa sata vuotta pitkien 

investointien tulevaisuuden kannattavuutta on vaikea ennustaa ja myös asiakkaille investoinnit 

ovat suuria tulevaisuuden päätöksiä, mikä hidastaa merkittäviä muutoksia. Vuosina 2015–2016 

Ruotsissa tutkittiin kaukojäähdytystä Suomeen verrattavissa oloissa kuntien edustajille 

suunnatulla kyselytutkimuksella. Tutkimuksessa kaukojäähdytyksen helppo ylläpidettävyys ja 

jäähdytyksen tarve nousivat suurimmiksi syiksi investoida kaukojäähdytykseen. Ilmastoon ja 

kustannustehokkuuteen liittyvät tekijät eivät sen sijaan nousseet esiin yhtä merkittävinä 

kaukojäähdytystä puoltavina asioina. Ylivoimaisesti suurimpia syitä olla 

kaukojäähdytysinvestointeja vastaan olivat kaukojäähdytysverkoston puuttuminen ja siihen 

liittyvät suuret alkuinvestoinnit, jotta kaukojäähdytys saataisiin laajaan käyttöön. 

Tutkimuksessa suhtautuminen kaukojäähdytykseen liittymistä kohtaan oli vielä pääasiassa 

negatiivista, mutta alhaisempien hintojen ja helpomman verkostoon liittymisen nähtäisiin 

tekevän kaukojäähdytyksestä huomattavasti kiinnostavamman vaihtoehdon. 

Tutkimustuloksista huolimatta Ruotsin Kaukolämpöyhdistys (Svensk Fjärrvärme) uskoo 

kaukojäähdytyksen vähintään kaksinkertaistavan nykyisen kapasiteettinsa muutamassa 

vuodessa, mikäli tutkimuksessa havaittuja haasteita pystytään ratkaisemaan. (Palm & 

Gustafsson. 2018, 39–45.) 

 

Uusiutuvan energian myötä yksi ajankohtaisimmista aiheista energia-alalla on tuotannon 

kehitys kohti hajautettua energiantuotantoa. Hajautetun energiantuotannon yksiselitteinen 

määrittely on haastavaa. Monesti hajautetusta energiantuotannosta puhutaan, kun sähkön- tai 

lämmöntuotanto on pienimuotoista erikseen määritetyillä teholukemilla mitattuna. 

Lainsäädännössä ei kuitenkaan ole yksiselitteisiä määrittelyitä energiatuotannon 

pienimuotoisuuden raja-arvoille. Pienimuotoisuuteen liittyviä kehyksiä löytyy ainakin 

sähkölaista, ympäristösuojelulaista sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveron 

määräämästä laista. Toisena aspektina hajautettuun energiantuotantoon liitetään vahvasti 

tuotannon paikallisuus. Tyypillisiä paikallisia energialähteitä ovat aurinko- ja tuulienergia, 

bioraaka-aineet sekä maaperään ja vesistöihin varautunut energia. Hajautettu tuotanto voi olla 

myös yleisten jakeluverkostojen ulkopuolista tai toimia jakeluverkostoon kytkettynä osana. 
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Hajautetussa energiantuotannossa energiantarvetta useissa tapauksissa täydennetään 

jakeluverkosta ostettavalla energialla, jota käytetään esimerkiksi asuinrakennuksien 

lämmittämiseen maakaasulla. Pientuotannon yhdistämisessä paikallisiin tai jopa 

valtakunnallisiin jakeluverkostoihin täytyy kuitenkin huomioida tekniikan yhteensopivuus sekä 

tuotetun energian laatuvaatimukset, mihin liittyy omat haasteensa, jotta pienimuotoista 

energiantuotantoa voitaisiin hyödyntää optimaalisesti. (Vihanninjoki 2015, 2-6.) 

 

Energian pientuotannon yhteydessä puhutaan ns. energiakansalaisuudesta (Energy 

Citizenship), jossa ihmiset sitoutuvat omien pienimuotoisten tuotantoinvestointiensa kautta 

uusiutuvan energian kehitykseen niin taloudellisesti kuin psykologisestikin. 

Energiankuluttajien ja energiantuottajien välinen rajanveto on siis muuttumassa, kun 

kotitaloudetkin voivat olla samaan aikaan energiantuottajia ja -kuluttajia. Sähköverkkojen 

osalta kehitys tarkoittaa, että verkostoon on liitetty yhä enemmän sähkön pientuotantoyksiköitä, 

joka saattaa aiheuttaa ylituotantoa ja markkinahinnan laskua etenkin tuotantohuippujen aikaan. 

Hajautetumman sähköverkon myötä nykyään puhutaan älykkäistä sähköverkoista (Smart Grid), 

jossa etäluettavilla sähkömittareilla ja muilla ICT-järjestelmillä mahdollistetaan sähkönsiirron 

luotettavuus ja toimiva kysyntäjousto. (Grönberg 2014, 4-23.) 

 

Vaikka kasvanut ympäristötietoisuus ja teknisten ratkaisuiden kehittyminen ovat lisäämässä 

hajautetun energiantuotannon suosiota, niin kustannustehokkuuden näkökulmasta sillä on vielä 

suuria rajoitteita verrattuna perinteiseen keskitettyyn energiantuotantomalliin. Pienimuotoisen 

lämmöntuotannon operatiiviset kustannukset ovat nykyisellään korkeita ja hallinnolliset 

säännökset sekä lait luovat rajoitteita. Hajautetun sähköntuotannon kannattavuutta rajoittavat 

eniten sähkön alhainen hinta ja suuret alkuinvestoinnit tekniikkaan. Investointien 

takasisinmaksuajat ovat tyypillisesti varsin pitkiä. (Ruggiero et al. 2015, 439–442.) 

 

3.3 Yhteenveto energia-alan kehityssuunnista 

 

Kappaleissa 3.1 ja 3.2 esitettiin huomattava määrä mahdollisia kehityssuuntia ja niihin liittyviä 

haasteita, joita energia-alalla on ratkaistavana energiamurroksen edetessä. Taulukossa 1 

vedetään yhteen luvun 3 keskeisimmät havainnot koko energia-alan näkökulmasta. Täytyy 

kuitenkin huomioida, että energia-alan sisällä toisen haaste saattaa olla toisen mahdollisuus. 
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Esimerkiksi polttamiseen perustuvien voimalaitoksien kustannustason nousu luo 

mahdollisuuksia uusille energiantuotantomuodoille.  

 

Taulukko 1 Yhteenveto energia-alan tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista. 
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4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTILANNE 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen kohdeyritys sekä tutkimuksen lähtöaineistona toimivan 

skenaariomateriaalin neljän skenaarion pääkohdat. Tutkimuksen lähtökohtana toimivassa 

skenaariotyössä tarkasteltiin kahdeksaa keskeistä epävarmuustekijää, joihin lähtöaineisto 

painottuu. Näiden painopistealueiden nähtiin muodostavan kokonaisuuden, jossa tulevaisuuden 

liiketoiminnan kannalta suurimmat muutokset tulevat huomioitua. Lisäksi kaikille kahdeksalle 

epävarmuustekijälle määritettiin lähtöaineistossa 3-4 kehityssuuntaa, joita skenaarioissa 

pohdittiin tarkemmin. Keskeiset epävarmuustekijät koostuvat monipuolisesti 

energiapoliittisista, alueellisen kehityksen, asiakaskäyttäytymiseen sekä tuotannon kehitykseen 

liittyvistä aihepiireistä. Neljän skenaarion erilaiset teemat perustuvat pitkälti samoihin 

mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita esitettiin kappaleessa 3.3. (Capful 2019.) 

 

4.1 Kohdeyritys-Kotkan Energia-konserni 

 

Kotkan Energia- konserni on paikallisesti toimiva Kotkan kaupungin kokonaan omistama 

energiakonserni. Energiantuotanto, kaukolämpöpalvelut sekä sähköverkot muodostavat 

konsernin ydinliiketoiminnan. Päätuotteet voidaan jakaa viiteen osaan; kaukolämpö, 

teollisuushöyry, sähkö, jätteenhyötykäyttöpalvelut ja maakaasu. Kotkan Energian vahvuutena 

pidetäänkin monipuolista energiantuotantoa. Emoyhtiö Kotkan Energia Oy:n lisäksi konserniin 

kuuluvat emoyhtiön kokonaan omistamat Karhu Voima Palvelu Oy ja Karhu Voima Verkko 

Oy. Tytäryhtiöiden toiminta perustuu sähkönsiirtoon ja maakaasuliiketoimintaan ja Karhu 

Voima Palvelu Oy tarjoaa myös sähköverkkojen huoltoon, kunnossapitoon sekä rakentamiseen 

liittyviä palveluita. (Kotkan Energia 2020a.) 

 

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 55,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 4,6 

miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 81,3 % muodostui emoyhtiön liiketoiminnasta. Karhu Voima 

Palvelu Oy:n osuus oli 16,4 % ja Karhu Voima Verkko Oy:n osuus 2,3 %. Emoyhtiö työllistää 

noin sata henkilöä, jonka lisäksi tytäryhtiöillä on omaa henkilöstöä. Kuvassa 12 vasemmalla 

puolella esitetään konsernin liikevaihdon muodostuminen vuonna 2019 tuoteryhmittäin. 

Kuvassa oikealla puolella nähdään myös konsernin liikevaihdon ja tilikauden tuloksen kehitys 

vuosina 2016–2019. 
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Kuva 12 Konsernin liikevaihdon jakautuminen vuonna 2019 ja tuloskehitys vuosina 2016–2019. 

 

Kotkan Energia on jo pitkään toiminut vihreän energian periaatteiden mukaisesti yhdessä 

Kotkan kaupungin ja muiden yrityksien kanssa. Energiainvestointien osalta konsernissa on 

panostettu paikallisiin uusiutuviin energianlähteisiin ja uusiin innovaatioihin. Samaan aikaan 

henkilöstön osaamista kestävän energiatalouden saralla on kehitetty. Vuodesta 2003 lähtien 

Kotkassa on toteutettu laajaa 120 miljoonan euron kestävän energiantuotannon 

investointiohjelmaa, joka käsittää esimerkiksi biovoimalaitokseen, biokaasulaitokseen, 

jätteiden hyödyntämispalveluihin, tuulivoimaan sekä biopolttoaineisiin liittyviä investointeja. 

Viime vuosina konsernin kehitystyössä on tutkittu energian varastointiratkaisuihin, 

biolietteiden hyödyntämiseen, aurinkosähkön hyödyntämiseen rakennuksissa sekä 

datakeskuksien hukkalämmön talteenottoon liittyviä mahdollisuuksia. Vuosituhannen 

vaihteessa maakaasu ja kivihiili olivat Kotkan Energian energiatuotannon tärkeimpiä 

polttoaineita, mutta suurten investointien avulla päästöjen määrää saatiin laskettua kymmenessä 

vuodessa noin 40 prosenttia. Lisäksi paikallisten uusiutuvien polttoaineiden merkittävä kasvu 

on parantanut Kotkan alueen elinvoimaa, kun energian hankitaan käytetyt rahat jäävät 

paikalliseen yritysverkostoon. Vuonna 2019 konsernin 35,1 miljoonan euron materiaalien ja 

palveluiden ostoista noin 51 % tehtiin Etelä-Kymenlaakson alueelta (Kotkan Energia 2020c, 

4). Kotkan Energia Oy:n käyttämien polttoaineiden kehitys vuosilta 2001–2017 näkyy kuvassa 

13. (Halme et al. 2015, 93–94.) 

 



   48 

 

   

 

 

Kuva 13 Kotkan Energian polttoaineiden käyttö 2001–2017. 

 

Pääosa kaupungin kaukolämmöstä tuotetaan Hovinsaaren voimalaitoksella, joka on Kotkan 

Energian päätuotantolaitos. Lämmöntuotannon kanssa yhteistuotantona (CHP) laitoksella 

tuotetaan sähköä sekä Danisco Sweeteners Oy:n käyttöön myös prosessihöyryä. Vuodesta 2009 

Kotkan Energian käytössä on ollut Hyötyvoimalaitos, joka on konsernin toinen 

päätuotantolaitos. Hyötyvoimalaitoksen sähkön, prosessihöyryn ja kaukolämmön tuotannon 

polttoaineena hyödynnetään alueen kotitalousjätteitä, jotka aiemmin päätyivät kaatopaikalle ja 

samalla niillä on korvattu Venäjältä tuodun maakaasun käyttöä. Kotkan Energialla on lisäksi 

oma Kotkan Mussalossa sijaitseva tuulivoimapuisto, jonka vuosituotantoarvio on noin 24 000 

MWh viimeisimpien investointien jälkeen, mikä vastaa noin 1500 sähkölämmitteisen 

omakotitalon vuosittaista sähkön kulutusta. (Kotkan Energia 2020b.) 

  

4.2 Skenaario 1 – Markkinaehtoinen energiareformi 

 

Ensimmäinen luotu skenaario painottuu markkinaehtoisuuden kasvattamiseen. Politiikan 

tavoitteena nähdään olevan kilpailun lisääminen vähentämällä toiminnan rajoittamista. 

Tuotannon keskeisenä ohjauskeinona toimisi tiukentuva päästökauppa. Maltillisen poliittisen 

energiamarkkinoiden ohjauksen lisäksi ensimmäisen skenaarion voimakkaina suuntauksina 
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ovat energiatuotannon hajautuminen ja energiapalveluiden kysynnän voimakas kasvu. (Capful 

2019, 15 & 17.) 

 

Kaukolämmön tuotanto ja kilpailukenttä hajaantuvat tässä skenaariossa, kun 

kaukolämpömarkkinat avataan täysin kilpailulle ja asiakkaat voivat vapaasti valita 

kaukolämmön toimittajansa. Kilpailun vapautumisen nähdään tuovan markkinoille perinteisten 

energiayhtiöiden lisäksi myös muita teollisuus- ja suuryrityksiä. Samaan aikaan hajautettuun 

lämmöntuotantoon perustuvat ratkaisut yleistyvät lämpöpumppujen, maalämmön ja erilaisten 

pientuotantoratkaisuiden esimerkiksi maalämpöteknologian kehittyessä. Kaukolämpökentän 

vapaa kilpailu ja lämmöntuotannon laajempi hajautuminen johtavat uusien energiayhteisöiden 

syntyyn, eli jopa yksittäiset asuinalueet voisivat irtautua paikallisista kaukolämpöverkoista 

omiksi lämpökokonaisuuksikseen. (Capful 2019, 15 & 17.) 

 

Ympäristöystävällisen energiatuotannon nähdään tässä skenaariossa nousevan odotusarvoksi 

asiakkaille ja muun muassa energiatehokkuuspalveluiden kasvava kysyntä ohjaa 

lämmöntoimittajia panostamaan lämpöön liittyviin palveluihin, joilla asiakkaita pystytään 

sitouttamaan kasvavan kilpailun kaukolämpömarkkinoilla. (Capful 2019, 17.) 

 

Sähkön aluehinta pysyy skenaariossa keskimääräisellä tasolla, mutta Suomen matala sähkövero 

mahdollistaa Kotkan alueen kansainvälistymistä yrityksien teknologiainvestointien kautta 

yhdessä Kotkan optimaalisen sijainnin kanssa. Energiantuotannon polttoaineiden ja 

päästöoikeuksien hinnat puolestaan nousevat maltillisesti tulevan vuosikymmenen aikana. 

Kaasumarkkinan kehittämistä jatketaan valtion investoinnein, kuten kaasuputkistoa 

laajentamalla ja laskemalla maakaasun verotusta vauhdittaakseen kaasumarkkinan 

käynnistymistä. Keskeisimmät muutokset skenaariossa esitetään kuvassa 14. (Capful 2019, 17.) 
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Kuva 14 Skenaarion 1 tapahtumat aikajanalla (Capful 2019, 20–22). 

 

Kotkan Energian kannalta skenaario saattaisi luoda mahdollisuuksia tuotantokapasiteetin 

lisäämiseen ja kehittyneen lämmön varastoinnin myötä optimoimaan tuotantoa ja lämmön 

ostamista kannattaville ajankohdille. Valmiiden ”avaimet käteen”-tyyppisten palveluiden osuus 

konsernin liiketoiminnasta nousisi ja samalla tuotteita sekä palvelukokonaisuuksia voidaan 

tarjota myös Kotkan alueen ulkopuolelle. Myös esimerkiksi maalämpötoimijoihin liittyvät 

yritysostot olisivat mahdollisia tässä skenaariossa. Toisaalta kaukolämmön kysynnän ja 

asiakkaiden määrän lasku on Kotkan Energian keskeisimpiä riskejä. Lisäksi 

kaukolämpömarkkinoiden avaamisen vauhdittamiseen liittyvät viranomaisten pakottavat 

ratkaisut nähdään riskinä. (Capful 2019, 50–52.) 

 

4.3 Skenaario 2 – Päästötön älytulevaisuus 

 

Laaja-alainen ilmasto- ja ympäristökeskustelu ovat toisessa skenaariossa selkeänä pääteemana. 

Päästöjen vähentämisen apuna on alan teknologiakehityksen hyödyntäminen. Skenaariossa 

tulevaisuuden energialiiketoiminta perustuu markkinaehtoisen energiareformi- skenaariotakin 

hajautetumpaan energiantuotantoon ja energiapalveluiden runsaaseen kysyntään. Tässä 

skenaariossa energiamarkkinoiden ohjaus on varsin tiukkaa ja poliittinen kehitys etenee kohti 

turpeen polttamisen kieltämistä. Myös biomassan polton verotusta kiristetään ja kotitalouksien 
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takkojen sekä uunien poltolle asetetaan tiukempia päästörajoituksia. Ympäristö- ja 

ilmastopolitiikan tavoitteena on ohjata energiamarkkinaa investointitukien avulla kohti 

ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, kuten tuulivoimaa ja pientuotannon lisääntymistä. 

Tuulivoiman käyttö Suomessa lisääntyy merkittävästi tässä skenaariossa. Kaasun käytöstä 

fossiilisena polttoaineena on tavoitteena myös luopua pidemmällä aikavälillä ja kaasuun ei enää 

investoida. Kaasun käyttöä jatketaan Venäjän maakaasuputken varassa. (Capful 2019, 24.) 

 

Teknologian kehitys mahdollistaa älykkäiden energiajärjestelmien läpimurron, joiden avulla 

energian kulutusta ja tuotantoa pystytään optimoimaan tarpeen mukaan. Sähköautojen 

voimakas lisääntyminen vuodesta 2023 alkaen on myös osa skenaarion älytulevaisuutta 

yhdessä älykkään kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmän kanssa. Edullisen sähkön tuotanto 

kasvaakin merkittävästi Pohjoismaissa ja johtaa jopa sähköntuottajan ahdinkoon. Sähköllä 

tuotettu lämpö tulee kannattavaksi. Lisäksi lämpöpumput tullaan liittämään osaksi 

kaukolämpöjärjestelmää, joka on edelleen keskittynyt perinteisesti suurille toimijoille. 

Kaukolämmön tuotantoa ja siirtoa ei eriytetä skenaarion aikana, vaikka muuten 

kaukolämpöverkko on avoin ja kaksisuuntainen. 

 

Kotkan alueellinen kehitys jatkuu negatiivisena, kun alueen uudistumisyritykset eivät onnistu. 

Muuttotappion myötä kaupungin asukasmäärä laskee noin neljällä tuhannella henkilöllä 

vuoteen 2030 mennessä. Sesonkiaikojen merkitys Kotkan alueelle kasvaa. Skenaarion 

muutokset esitetään kuvassa 15. (Capful 2019, 24 & 43.) 
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Kuva 15 Skenaarion 2 tärkeimmät tapahtumat aikajanalla (Capful 2019, 24–26). 

 

Päästötön älytulevaisuus saattaisi mahdollistaa Kotkan Energialle muun muassa 

tuulivoimaliiketoiminnan lisäämistä. Kiinteistökohtaisten lämmön ja sähkön akkuratkaisut sekä 

uudet jätteen hyötykäyttöpalvelut olisivat mahdollisia konsernin uusia palvelutyyppejä. 

Vastaavasti voimalaitosten ja lämmöntuotannon kannattavuus heikkenisi voimakkaasti ja 

esimerkiksi turpeen polttamisen kieltäminen vaatisi investointeja nykyisiin tuotantolaitoksiin. 

Samalla kaukolämmön kulutuksen kasvu voisi päättyä Kotkan alueella. Strategisessa mielessä 

tulisi siis pohtia esimerkiksi geotermisen lämmön ja hajautetun maalämmön jakeluun 

siirtymistä vanhan tuotantokapasiteetin vanhentuessa. (Capful 2019, 50–52.) 

 

4.4 Skenaario 3 – Biotalous suomalaisena ratkaisuna 

 

Kolmannessa skenaariossa Suomen energiamarkkinan tulevaisuus rakentuu biotalouden 

ympärille. Erityisesti metsäteollisuuden rooli on suuri energiaomavaraisuutta ja 

toimitusvarmuutta korostavassa politiikassa. Hakkuumääriä ja biomassan tuontia lisätään, jotta 

biomateriaalien ja biomassan kysyntään pystytään vastaamaan. Biomassan kysynnän ja suurien 
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tuotantolaitosinvestointien myötä sähkön hinta nousee. Energian tuonnin keskeisenä 

kehityskohteena on kaasuyhteistyö Baltian suuntaan. Tuotanto on tässä skenaariossa selvästi 

keskittyneintä, mutta uusien tuotantovaihtoehtojen ja LNG-verkoston kehittämiseen 

investoimalla pyritään energiantuotantoa pitämään monipuolisena. Polttaminen 

energiatuotannossa jatkuu siis sallittuna, mutta samaan aikaan energia-alaa ohjataan tiukasti 

kohti puhtaampaa polttamista. Muutoksien keskeisenä tavoitteena on korvata tuontihiilen ja – 

öljyn käyttö. Asiakkaille skenaariossa tärkeintä on energian kohtuullinen hinta sekä 

toimitusvarmuus. Energiapalveluiden kysyntä on huomattavasti alhaisempaa kuin kahdessa 

ensimmäisessä skenaariossa. (Capful 2019, 30.) 

 

Kaukolämmön osalta muutokset ovat maltillisempia ja se säilyttää vahvan markkinaosuuden 

suomalaisten lämmitysmuotona. Kaukolämmön tuottajat investoivat merkittävästi suuriin 

tuotantolaitoksiin sekä lämmön kausivarastoinnin kehittämiseen, vaikka polttoaineiden 

hinnannousut vaikuttavat kaukolämmön kilpailukykyyn. Laskeneesta kilpailukyvystä 

huolimatta kaukolämpö on merkittävässä osassa kaavoitusratkaisuja sekä uudisrakentamista. 

Kaksisuuntaisen kaukolämmön kehitys etenee hitaasti, mutta suuryrityksien hukkalämpöä 

hyödynnetään tehokkaasti. Kaukolämpömarkkina säilyy pääsääntöisesti keskitettynä. Kotkan 

alueellinen kehitys etenee biotaloussymbiooseja kohtaan, eli teollisuuden energiasivuvirtojen 

potentiaalia hyödynnetään lämmöntuotannossa. UPM:n Kotkaan suunnitteilla oleva 

biotaloushanke olisi osa alueellista kehitystä. Kuvassa 16 nähdään skenaarion 3 osalta 

lähtöaineiston keskeisimmät muutokset. (Capful 2019, 30.) 
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Kuva 16 Skenaarion 3 tärkeimmät tapahtumat aikajanalla (Capful 2019, 32–34). 

 

Kotkan Energian näkökulmasta skenaariossa sähköntuotanto olisi kannattavaa, kuten myös 

turpeen poltto laitoksilla. Skenaario mahdollistaisi konsernin omien turvesoiden tehokäytön. 

Lämmön kysynnän kasvu vahvistaisi kaukolämmön asemaa, mutta samalla haasteeksi saattaisi 

nousta nykyisen kaukolämpöverkoston riittävyys. (Capful 2019, 50–52.) 

 

4.5 Skenaario 4 – Kaasun voittokulku 

 

Neljännessä skenaariossa biotalouden Suomen suuret tavoitteet joudutaan hylkäämään EU:n 

tiukkojen bioenergian kestävyysrajoituksien ja metsien hakkuurajoituksien myötä. Kaasun ja 

turpeen merkitys lämmityksessä kasvaa, kun biomassan saatavuus ei riitä. Samaan aikaan muun 

muassa maakaasun verotuksen laskulla ohjataan energiatuotantoa kohti markkinaehtoisuutta, 

jossa energiamarkkinan ohjaus on maltillista. Myös Euroopan Unionin yleinen kaasukehitys 

mahdollistaa investointeja LNG-terminaaleihin ja kaasuputkiston laajentamiseen Suomessakin. 

Kaasun kehitys näkyy myös kaasuautojen suosion voimakkaana kasvuna. Kivihiilelle ja 

fossiilisille polttoaineille myönnetään lisäaikaa. Hiilen polttaminen sallitaan lähinnä 

huoltovarmuusmielessä. (Capful 2019, 36.) 

 



   55 

 

   

 

Digitalisaation hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa yhdessä uudistuvien palveluiden ja 

hinnoittelun kanssa pitävät kaukolämmön kilpailukykyisenä lämmitysmuotona. Korkea sähkön 

hinta puolestaan rajoittaa sähköön perustuvien lämmön erillisratkaisuiden yleistymistä. 

Kaukolämmön avoimuuden kehitystä ei ohjata tiukasti, vaan esimerkiksi kaksisuuntainen 

kaukolämpö pohjautuu energiayhtiöiden omiin sopimuksiin. (Capful 2019, 36.) 

 

Tässä skenaariossa Kotkan väkiluku putoaa kaikkein voimakkaimmin, noin seitsemän tuhatta 

asukasta vuoteen 2030 mennessä. Alueen täytyy sopeutua suureen muuttotappioon 

teollisuustoiminnan alkaessa siirtyä muualle. Kotkan vetovoima ei riitä houkuttelemaan osaajia, 

mikä johtaa elinvoiman hiipumiseen. Kuvassa 17 skenaarion 4 muutokset nähdään koostetusti 

aikajanalla. (Capful 2019, 36–37.) 

 

 

Kuva 17 Skenaarion 4 tärkeimmät tapahtumat aikajanalla (Capful 2019, 38–40). 

 

Tämä skenaario saattaisi mahdollistaa Kotkan Energiaa hyödyntämään tehokkaammin 

kaasuturbiinilaitosta sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä muutenkin vahvistaisi 

maakaasuliiketoiminnan asemaa. Tuotannon polttoainekustannuksien nousu biopolttoaineiden 

hinnannousun ja kalliiden päästöoikeuksien myötä saattaa silti rajoittaa polttamalla tuotetun 
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energian kilpailukykyä, vaikka turpeen ja maakaasun hankintahinnat laskevatkin. (Capful 2019, 

50–52.) 

 

4.6 Skenaarioihin vaikuttavat hankkeet Kotkan alueella 

 

Edellä esitettyihin neljään skenaarioon oli sisällytetty Kotkan alueellisen kehityksen kannalta 

kaksi merkittävää hanketta; UPM-biojalostamo sekä datacenter Mussalon kaupunginosaan. 

Mahdollisesta datacenter-hankkeesta ei ole olemassa tässä vaiheessa konkreettisia tietoja, mutta 

UPM:n suuren biojalostamohankkeen Yle (2019b) uutisoi etenevän jo tontin louhintaan, mutta 

lopullista investointipäätöstä UPM ei ole vielä julkaissut. Toteutuessaan hankkeiden on 

ennustettu valmistuvan jo muutaman vuoden sisällä, joten näiden neljän skenaarion muutokset 

eivät vielä ehtine vaikuttamaan investoivien yrityksien investointipäätöksiin, vaan yritykset 

joutuvat tekemään päätöksiä nykytiedon pohjalta hyvinkin pian. Siitä syystä tässä 

tutkimuksessa ei ole perusteltua sisällyttää hankkeita vain erikseen määriteltyihin 

skenaarioihin, kuten alkuperäisessä skenaariomateriaalissa, vaan molempien hankkeiden tulisi 

olla mahdollisia kaikissa neljässä skenaariossa. Lisäksi hankkeiden toteutumiset ovat Kotkan 

Energian omasta toiminnasta riippumattomia, joten niihin on hyvä valmistautua 

skenaariomallinnuksen kautta. Konsernin näkökulmasta hankkeilla olisi vaikutusta 

lähtökohtaisesti ainakin Kotkan alueen hukkalämpömääriin, sähkönsiirron tarpeeseen 

Mussalon alueverkossa ja hankkeet vahvistaisivat alueen elinvoimaa. Näin ollen hankkeiden 

mahdollinen toteutuminen tulee huomioida hukkalämmön mahdollisena hyödyntämisenä 

laitoksien polttoaineiden sijaan sekä kaikissa Kotkan alueelle tapahtuvissa myynneissä. Tässä 

tutkimuksessa hankkeiden tuomia muutoksia tarkastellaan erityisesti liiketoiminnan 

laajentumisen ja kasvun näkökulmasta. 
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5 LASKENTAMALLIN PERIAATTEET 

 

Tässä luvussa siirrytään tämän työn varsinaiseen empiiriseen selvitystyöhön, jonka pohjalta 

luvussa 4 esitettyjä skenaariotilanteita mallinnetaan ja simuloidaan Kotkan Energia-konsernin 

toimintaan sovellettuina. Tämän luvun pääpaino on laskentaoletuksien ja riippuvuussuhteiden 

selvittämisessä. Invest for Excel-ohjelman pohjalle luodun laskentamallin teknistä toteutusta ei 

avata tässä yksityiskohtaisesti, mutta mallin rakenteseen viitataan vaadittavilta osin. 

Laskentamallin tekninen toteutus oli pääosin ehtolauseiden muodostamista selvitettyjen 

oletuksien ja riippuvuussuhteiden pohjalta.  

 

Empiriaosan selvitystyön keskeisenä keinona toimii kappaleessa 2.3 esitetty 

ristivaikutusanalyysi, jota hyödynnetään VUCA-viitekehyksen mukaisten haasteiden 

ratkaisemisessa. Tässä työssä mallinnusta suoritettiin sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin 

menetelmin. Keskeisimpänä tutkimusmenetelmänä olivat kvalitatiiviset 

asiantuntijahaastattelut, joissa erilaisia muuttujien välisiä syy-seuraussuhteita selvitettiin ”mitä 

jos”-periaatteella. Kohdennetuissa asiantuntijahaastatteluissa haastateltavia haastettiin 

ajattelemaan asioita hieman normaalista poikkeavista näkökulmista ja arvioimaan Kotkan 

Energian kannalta todennäköisin tapahtuma kussakin tilanteessa. Rajaamalla pääskenaarioiden 

sisällä simuloitavien muuttujien määrää, pidettiin kvalitatiivinen tutkimusosa hallittavana. 

Kvalitatiivisen tiedon ohella ja subjektiivisten arvioden rajaamiseksi hyödynnettiin 

mahdollisuuksien mukaan kvantitatiivisia menetelmiä, kuten data-analytiikkaa. 

 

Ennen skenaarioiden varsinaista ristivaikutustutkimusta työssä koostettiin lähtöaineiston, 

tutkimuksen alkukeskusteluiden sekä aiempien päivätöiden ohessa kertyneiden tietojen 

pohjalta ajatuskartta (Liite 1), jonka avulla kartoitettiin keskeisesti konsernin talouteen 

vaikuttavia tekijöitä. Liitteessä 1 kuvattujen nuolien avulla havainnollistettiin tämän 

tutkimuksen tavoitteiden kannalta olennaisia riippuvuussuhteita. Erilaisten kysyntätilanteiden 

hahmottuminen kuvattiin ajatuskartassa etenemään lähtökohtaisesti vasemmalta oikealle. 

Hahmotellun ja analysoidun ajatuskartan pohjalta aloitettiin osin limittäin skenaarioiden 

sovittaminen Kotkan Energian toimintaan, laskentamallin suunnittelu ja ristivaikutuksien 

selvittäminen.  
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5.1 Myynnit 

 

 Lämmön myynti 

 

Kotkan alueen kaukolämmön myyntimäärät oli simuloitu lähtöaineistoon jo valmiiksi kaikille 

neljälle skenaariolle. Simuloinneissa oli huomioitu muun muassa kiinteistöjen 

energiatehokkuuden parantuminen, Kotkan alueen kehitys sekä kilpailevien lämmitysmuotojen 

kehitys. Tässä tutkimuksessa haluttiin ottaa mukaan vielä lisää kaksi kaukolämmön myynnin 

kannalta olennaista asiaa eli ulkolämpötilan vaikutus myyntiin sekä kahdessa skenaariossa 

kaukolämpömarkkinoiden avautumisen mahdolliset vaikutukset Kotkan Energian 

markkinaosuuteen Kotkan alueen kaukolämpömarkkinoilla. Molempien muuttujien osalta 

mallin loppukäyttäjille annetaan mahdollisuus simuloida erilaisia vaihtoehtoja. 

 

Kotkan Energian sisäisessä käytössä on taulukko, jossa esitetään kaukolämmön laskennallinen 

tuotantoteho (MW) ulkolämpötilojen vaihtuessa välillä -29 °C - +10 °C. Lämpötilat on esitetty 

yhden asteen välein. Taulukko on laskettu yrityksen nykyiseen toimintaympäristöön 

soveltuvaksi. Toimintaympäristön muutoksien ollessa sisällytettynä jo annettuihin 

kaukolämpövolyymeihin, tehotaulukon muutoksia muutetaan kaukolämmön 

kokonaiskysynnän suhteessa. Saarelan (2020) mukaan tuotantotehotaulukossa ei ole huomioitu 

kaukolämpöverkoston hyötysuhdetta, joka huomioidaan laskelmissa oletuksella 90 %. 

Jotta ulkolämpötilan yhteyttä kaukolämmön myyntimääriin pystytään mallintamaan, työ 

aloitettiin ajamalla Kotkan Energian tuotantojärjestelmästä tuotannon raakadata tunnin 

tarkkuudella Microsoftin Power BI-analysointiohjelmaan aikaväliltä 1.1.2015–30.9.2019, joka 

tarkoittaa noin 42 000 tunnin datamäärää. Kuvasta 18 voidaan havaita, että kaukolämmön 

kysynnän muutokset vaikuttavat kylmemmissä ulkolämpötiloissa käyttäytyvän melko 

lineaarisesti, mutta yli +10 °C lämpötiloissa muutokset tasoittuvat selvästi ja kysynnässä on 

tietty kiinteä osuus, mikä johtuu ympäri vuoden tarvittavasta käyttöveden lämmityksestä. 

Kaikki datan lämpötilat ovat tuntikeskilämpötiloja. 
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Kuva 18 Ulkolämpötilan yhteys kaukolämmön myyntimääriin. 

Tässä tutkimuksessa oletetaan, etteivät vuoden keskilämpötilan muutokset vaikuta yli +10 °C 

tuntien keskimääräiseen kaukolämmön kysyntään, sillä käyttöveden lämmityksen tarve ei ole 

riippuvaista ulkolämpötiloista. Sen sijaan muutokset vuoden keskilämpötiloissa vaikuttavat 

tietysti tuntien määrään, jolloin keskituntilämpötila ylittää +10 °C. Tuotantodatan 

ulkolämpötiloja tarkasteltiin vuosilta 2016–2019 (Taulukko 2), josta havaittiin laskennasta 

ulosrajattavien tuntien lukumäärän muuttuvan tarkastelujaksolla keskimäärin noin 230 tuntia 

vuodessa, mikäli jokaisen tunnin lämpötilaa muutetaan yhdellä asteella. Tätä käytetään 

laskelmien perustana tilanteissa, kun käyttäjä muuttaa mallissa keskilämpötilaa. Puolen asteen 

muutokset lasketaan yksinkertaisesti jakamalla kokonaisen asteen muutos kahdella. Laskennan 

nollatilanteena käytetään neljän vuoden toteuman keskiarvosta pyöristettyä lämpötilaa 7 °C, 

jolla myyntimäärät ovat skenaariomateriaalin mukaiset. 

Taulukko 2 Tuotantodatan ulkolämpötilatiedot 2016–2019. 

  - 2 °C -1 °C Toteuma + 1 °C + 2 °C 

Keskilämpötila  5,06 °C   6,06 °C   7,06 °C   8,06 °C   9,06 °C  

> +10 °C tuntien määrä (kpl/v) 2 975 3 212 3 431 3 667 3 891 

Muutos kpl/v (Δ 1 °C) - 238 - 219  237 224 

 

Tehotaulukon tarkasteluvälillä -29…+10°C toteutunut kysyntä vaikutti muuttuvan melko 

lineaarisesti (Kuva 18), joten myös tehotaulukon mukaiset muutokset otettiin tarkempaan 

tarkasteluun, jotta mahdollisuus lineaarisen muutoksen käytettävyydestä laskentamallissa 
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pystyttäisiin selvittämään. Kuvasta 19 nähdään, että myös tehotaulukon mukaan kaukolämmön 

kysynnän muutokset ovat tarkasteltavalla ulkolämpötilavälillä lineaarisia. Kylmimpien tuntien 

aikana kysyntä kasvaa määrällisesti hieman enemmän, mutta kokonaisuutena tarkasteluvälin 

muutoksien keskihajonta on vain 0,44 prosenttia kokonaiskysynnästä seitsemän asteen 

lämpötilassa. Tarkastelun perusteella tässä työssä oletetaan kaukolämmön kysynnän muuttuvan 

määrällisesti saman verran kaikissa ≤ 10 °C lämpötiloissa. 

  

 

Kuva 19 Kaukolämpötehon muutoksien lineaarisuus ulkolämpötilan vaihdellessa. 

 

Kappaleessa 4.6 mainittujen UPM biojalostamo- ja Mussalon Datacenter hankkeiden 

vaikutukset Kotkan alueen elinvoimaan oli huomioitu osassa skenaariomateriaalin 

skenaarioissa, mutta kaukolämmön myynnin osalta hankkeiden vaikutukset oli tässä 

tutkimuksessa tarpeen erotella, jotta vaikutuksia pystytään simuloimaan luotettavasti 

laskentamallin loppukäyttäjän valitessa hankkeiden toteutumisia skenaariomateriaalin 

oletuksista poikkeavilla tavoilla. Esimerkiksi Kaasun voittokulku-skenaariossa hankkeista 

välittömästi tai välillisesti aiheutuva muutos kiinteistöjen kaukolämmön myyntiin täytyy 

huomioida, mikäli käyttäjä valitsee toisen tai molemmat hankkeista toteutuvaksi, sillä 

skenaariomateriaalin kysynnät on simuloitu oletuksella, ettei kumpikaan hankkeista toteudu. 

Muutoksen selvittämiseksi oletettiin, että kaikissa skenaarioissa teollisuus- ja 

kiinteistöasiakkaiden suhde pysyy samana, joten muutokset pystyttiin laskemaan kaupungin 

väkiluvun suhteessa. UPM-hankkeen on arvioitu toteutuessaan työllistävän suoraan noin sata 

henkilöä ja välillisesti noin 300 henkilöä (Anttila 2019). Kymenlaakson Liiton (2020, 3-16.) 
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mukaan Kotkassa työskentelevistä noin neljännes asuu Kotkan ulkopuolella. Lisäksi osa muun 

muassa logistiikkaan liittyvistä työpaikoista ei välttämättä syntyisi Kotkaan. Karkean arvion 

mukaan hankkeen vaikutus kaupungin väkilukuun voisi olla mukana muuttavat puolisot ja 

lapset mukaan lukien noin 200 henkilöä, joten muutokset kaukolämmön myyntiin olisivat joka 

tapauksessa todella marginaaliset. Muutokset kaupungin väkiluvussa oletetaan tapahtuvan 

välittömästi hankkeen valmistuttua. Mussalon mahdollisen Datacenterin vaikutus kaupungin 

väkilukuun nähtiin olevan vain kymmeniä henkilöitä, joten tuloksiin muutoksella ei 

käytännössä ole merkitystä, mutta laskelmat tehtiin 50 henkilön muutoksella. 

 

Markkinaehtoinen energiareformi- ja Päästötön älytulevaisuus- skenaarioiden kohdalla 

skenaariomateriaalissa puhutaan kaukolämpömarkkinoiden avaamisesta kilpailulle. 

Jälkimmäisen skenaarion osalta materiaalissa sanotaan kaukolämpömarkkinan olevan avoin ja 

kaksisuuntainen, mutta jakelua ja tuotantoa ei olisi eriytetty. Tässä tutkimuksessa näiden 

kaukolämpömarkkinoiden avaaminen mallinnetaan molemmissa tutkimuksissa kuitenkin 

Markkinaehtoinen energiareformi- skenaarion mukaisesti, jossa vuodesta 2026 alkaen 

kaukolämmön jakelu toimii monopolilla, mutta energian myynti vapautetaan kokonaan. 

Ristivaikutusanalyysin rajaamiseksi skenaarioissa annetaan käyttäjälle vain kaksi vaihtoehtoa 

Kotkan Energian kaukolämmön energiamyynnin markkinaosuudeksi vuosina 2026–2030; 

90 % ja 100 %. Suuremmat muutokset nähtiin epärealistisiksi tapahtuvan ennen tarkasteluajan 

päättymistä. Jakelun säilyessä Kotkan Energialla joka tapauksessa, menetetyltä 

markkinaosuudelta lämmön siirtotuotot säilyy konsernilla. Suomessa eriytettyjä 

kaukolämpöverkostoja on vähän ja Kotkan Energian nykyisen kustannusseurannan perusteella 

siirron osuutta oli mahdoton erottaa kuluttajahinnasta. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin 

Lappeenrannassa eriytetyn kaukolämpöverkoston hinnastoa, jonka mukaan siirron osuus 

kuluttajahinnasta on noin 21,57 % (Lappeenrannan Energia 2019). Kahden muun skenaarion 

osalta markkinaosuuden pienentämisen mahdollisuus rajattiin pois, koska niissä 

kaukolämpömarkkinaa ei avattaisi. 

 

 Höyryn myynti 

 

Kotkan Energian teollisuushöyryn myynti perustuu kahteen suurasiakkaaseen, jotka ostavat 

valtaosan tuotetusta höyrystä. Höyryn saatavuus asiakkaille on varmistettava myös 
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poikkeustilanteissa, kuten voimalaitoksien huoltoseisakkien aikana. Saarelan (2020) mukaan 

höyryn tuotanto Hovinsaaren voimalaitoksella rajoittaa kylmimpinä aikoina myös 

kaukolämmön tuotantoa, kun höyry on toimitettava sopimuksen mukaan. Lämmönjakelussa 

turvaudutaan silloin vaihtoehtoisiin lämmöntuotantoratkaisuihin. 

 

Höyryn myyntimäärät (MWh) ovat pysyneet melko stabiileina viiden viime vuoden aikana. 

Vuosien 2015–2018 myyntimäärän keskihajonta oli noin 1,4 % keskimääräisestä 

myyntimäärästä. Keskimääräisen yksikköhinnan (€/MWh) muutokset keskihajonnalla 

mitattuna ovat vielä pienempiä (n. 0,6 %). Euromääräisen kokonaismyynnin keskihajonta on 

ollut noin 1,5 %. Höyryn myyntiä ei kuitenkaan ole järkevää pitää täysin vakiona, sillä höyryn 

myyntimäärä laskenut hieman viiden viimeisen vuoden aikana. 

 

Saarelan (2020) mukaan teollisuushöyryn myynti perustuu sopimuksiin, joissa on määritelty 

maksimimäärä, jonka Kotkan Energia on vuosittain valmis toimittamaan höyryä asiakkailleen. 

Höyryn myyntiin ei ole näköpiirissä suuria muutoksia, mutta myyntimäärä on aina riippuvainen 

asiakastehtaiden kysynnästä. Kysyntään vaikuttaa asiakkaiden omien tuotteidensa kysyntä. 

Asiakastehtaiden kehittynyt energiatehokkuus on kääntänyt höyryn vuosittaiset myyntimäärät 

lievään laskuun. Mallinnuksessa kysynnän voidaan olettaa jatkavan tätä trendiä myös tulevina 

vuosina. 

 

 Jätteen hyödyntämispalvelut 

 

Kotkan Energian jätteen hyödyntämispalvelut perustuvat pääosin Hyötyvoimalaitoksen 

polttamaan yhdyskunta- ja teollisuusjätteeseen. Jätteenpolttoon Hyötyvoimalaitoksella liittyy 

aina mekaanisen vaurion riski, kun laitoksella poltetaan jäteautojen tuomaa jätettä, mikä voi 

käytännössä sisältää lähes mitä vain. Ylä-Kotolan (2020) mukaan Hyötyvoimalaitoksen 

jätteenpolttotaso on vuosittain noin 102-103 tuhatta tonnia, josta noin 93 prosenttia on 

yhdyskuntajätettä. Poltetusta jätteestä maksetaan Kotkan Energialle hankintasopimuksien 

mukainen tonnihinta ja sopimuksissa on määritetty vuosittaiset jätemäärät, jotka 

Hyötyvoimalaitos ottaa vastaan. Jätteen laadunvaihtelu kuitenkin aiheuttaa eroja 

jätepolttoaineen lämpöarvoissa, mikä aiheuttaa pieniä vaihteluita vuosittain poltettavaan 

jätemäärään. Hyötyvoimalaitos käy pääsääntöisesti aina täydellä teholla ja jätteenpoltolta 
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edellytetään, että jätteen lämpöarvo käytetään kokonaan ja poltossa syntyvästä tuhkasta 

mitataan ja raportoidaan ns. jäännöshiili. Kapaleessa 3.2.2 viitattiin jo jätteenlajittelun 

potenttiaaliseen kehittymiseen tulevaisuudessa ilmastoajattelun voimistuessa. Tämän 

tutkimuksen skenaariossa 2 (Päästötön älytulevaisuus) kuluttajien nähdään olevan todella 

ympäristötietoisia, mikä todennäköisesti kasvattaisi myös Kotkan Energian 

Hyötyvoimalaitoksen vastaanottamia jätemääriä, sillä jätteen lämpöarvo heikkenisi ja näin 

ollen laitos voisi ottaa enemmän jätettä vastaan hyödyntäen kuitenkin jätteen koko lämpöarvon. 

Ylä-Kotolan (2020) mukaan kehityssuunta ei vielä näy tilastoissa ja verkkokauppojen 

yleistymisen myötä korkean lämpöarvon ei kierrätettävä pakkausmuovi voisi jopa laskea 

vastaanotettavan jätteen määrää. Haastattelun pohjalta skenaariossa 2 jätteen 

vastaanottomäärän oletetaan nousevan kymmenessä vuodessa vaiheittain nykyisen 

ympäristöluvan sallimaan maksimimäärään 120 tonnia. Muissa skenaarioissa 

Hyötyvoimalaitoksen laskennan perusteena käytetään jätteen vastaanoton nykytasoa 102,5 

tonnia. Mallinnuksessa oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi Kotkan Energian käyttävän option 

vastaanottosopimuksien jatkumisesta tarkastelujakson loppuun saakka.  

 

Kuten kappaleessa 4.3 (Kuva 15) esitettiin, niin skenaariomateriaalin perusteella Päästötön 

älytulevaisuus-skenaariossa jätteenpoltto siirtyisi verotuksen piiriin jo ajanjaksolla 2019-2020. 

Suomessa asia ei ole vielä niin pitkällä, että olisi realistista mallintaa verotuksen alkavan 

skenaariomateriaalin mukaisella aikataululla. Tässä työssä jätteenpolton verotuksen aloituksen 

oletettettiin siirtyvän nykyisen vaalikauden loppuun niin, että verotus alkaisi vuoden 2023 

alusta alkaen. Verotuksen oletettiin koskevan Salmenperä et al. (2016, 4) mukaisesti vain 

yhdyskuntajätettä ja verotuksen piiriin kuuluisivat myös rinnakkaispolttolaitokset. Verotasona 

käytettiin Ruotsin mallin (Sveriges Riksdag 2019, 1) mukaista 125 kruunun (11,31 €, 

27.3.2020) tonnihintaa kolmannesta verotusvuodesta alkaen. Verotason noustessa vaiheittain, 

kahden ensimmäisen vuoden verot ovat alhaisemmat; 75 ja 100 kruunua jätetonnilta. Tässä 

tutkimuksessa veron indeksikorotustasona käytettiin yleisinflaatiota. 

 

Poltetusta yhdyskuntajätteestä maksetut hinnat perustuvat sopimuksissa sidottuihin 

hintaindekseihin, joihin vaikuttaa laajamittaisesti talouden ja energia-alan kehitys. 

Hintaindekseihin sidottujen hintojen takia jätteen tonnihintoja ei tiedetä etukäteen. Hinnat ovat 

nousseet viime vuosina melko tasaisesti noin yhden prosentin vuodessa. Mallinnuksen osalta 
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edettiin oletuksella, että jätepalveluiden keskimääräinen hinta (€/tn) jatkaa samaa kehitystä 

(=inflaatiokorotus). Ylä-Kotolan (2020) mukaan tällä hetkellä ei ole syytä epäillä, ettei hinta 

kehittyisi samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa voimassa olevien sopimuksien osalta. 

Toisaalta sopimuksien päätyttyä tai niitä uusittaessa hinnat täytyy neuvotella uudestaan.  

 

Ylä-Kotolan (2020) mukaan yhden Hyötyvoimalaitoksen teollisuusjätteen toimittajan jätteiden 

polttoa on suunniteltu siirrettäväksi Hovinsaaren voimalaitokselle johtuen jätteen hyvästä 

lämpöarvosta. Tämän jätteen polttaminen vapauttaisi tilaa muiden toimittajien 

kannattavamman jätteen poltolle Hyötyvoimalaitoksella. Käytännössä näin liikevaihto jätteen 

hyödyntämispalveluiden osalta nousisi noin 6600 jätetonnin edestä. Samalla jätteen 

polttaminen Hovinsaarella laskisi polttoaineiden hankintakustannuksia, kun jätteellä 

korvattaisiin muita polttoaineita. Jätteen polttamisen lupakäytäntö on kuitenkin tiukka ja lisäksi 

jätteen tavanomaisia polttojakeita korkeammat haitta-ainepitoisuudet asettavat omat 

vaatimuksensa ja riskinsä tuotantolaitteille. Alustavasti Hovinsaaren voimalaitoksen 

kunnossapitokustannuksien on arvioitu nousevan 100 000 euroa vuodessa, jos jätteen 

polttamiseen siirrytään. Käytäntöä kokeillaan alkuvuodesta 2020, jonka jälkeen tulevaisuudesta 

tehdään tarkempia päätöksiä. Lämmön toimitusvarmuuden takaamiseksi jätteenpolton 

maksimimäärää ei todennäköisesti tulla hyödyntämään palamisprosessiin liittyvien 

epävarmuuksien vuoksi vielä ensimmäisenä talvena 2020-2021. Kuvassa 20 havainnollistetaan 

jätteen hyödyntämispalveluiden kannalta kaksi mahdollista skenaariota. Laskentamallissa 

vaihtoehdot huomioidaan optiona mallin käyttäjälle niin, että käyttäjällä on valittavana 

(kyllä/ei) poltetaanko jätettä vuodesta 2021 alkaen Hovinsaarella. Käyttäjän valitessa ”Kyllä” 

jätteen keskihinta nousee hieman nykyisestä, sillä Hyötyvoimalaitoksella vastaava jätemäärä 

mallinetaan korvattavan Ylä-Kotolan (2020) arvion mukaisella markkinahinnalla, jonka nousu 

perustuu tämänhetkiseen jätteenpolton kansalliseen kapasiteettivajeeseen. Kaikki vaikutukset 

huomioiden jätteen hyödyntämispalveluiden uudelleenjärjestelyn vuosittainen positiivinen 

tulosvaikutus konsernille olisi satoja tuhansia euroa Hovinsaaren polttoainejakaumasta ja -

hinnoista riippuen. 
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Kuva 20 Jätteenpolton tulevien vuosien kehitysvaihtoehdot ja talousvaikutukset. 

 

 Sähkönmyynti 

 

Kotkan Energian konsernin nykyinen sähkönmyynti koostuu sekä energiamyynnistä että Karhu 

Voima Verkko Oy:n harjoittamasta sähköverkkoliiketoiminnasta. Nämä yhdessä muodostavat 

noin 15 prosenttia konsernin liikevaihdosta, joista valtaosa koostuu energian myynnistä. 

Sähköä myydään kahdelle suurasiakkaalle sekä sähköpörssiin. 

 

Voimalaitoksien sähkönmyynti 

 

Saarelan (2020) mukaan sähköntuotannon optimointi on haastavaa, sillä kysynnästä huolimatta 

sähkön suuri tuotanto ei ole kaikkina aikoina kannattavaa. Polttoaineiden hinnat ja sähkön hinta 

vaikuttavat Hovinsaaren päätuotantolaitoksen tuotantoon. Käytännössä sähkön kysyntä olisi 

rajatonta, kun sähköä myydään myös sähköpörssiin. Haastattelun mukaan Hovinsaaren 

voimalaitoksen ja Hyötyvoimalaitoksen sähköturbiinien tuotanto eroaa jonkin verran toisistaan. 

Hovinsaaren voimalaitoksella sähköntuotanto on käytännössä sidottu lämmöntuotantomäärään, 

vaikka teollisuushöyryn kysyntä voi vaikuttaa hieman sähkön- ja lämmöntuotannon suhteeseen. 

Tuotetun sähkön määrä ei kuitenkaan kasva täysin lineaarisesti kaukolämmön mukaan, vaan se 

on riippuvainen myös ulkolämpötilasta. Lämpötilan laskiessa kaukolämmön tuotantomäärä 

nousee suhteessa enemmän. Hyötyvoimalaitoksen sähköntuotanto sen sijaan on haastattelun 

perusteella melko vakio, joten mallinnuksessa on järkevää olettaa se vakioksi (neljän vuoden 

keskiarvo 2015–2018).  



   66 

 

   

 

 

Hovinsaaren sähköturbiinin osalta ei ollut olemassa valmiita laskelmia, kuinka sähköntuotanto 

tarkalleen ottaen käyttäytyy lämmöntuotannon ja ulkolämpötilojen suhteessa. Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin data-analytiikkaa selvittämään realistiset muutokset Hovinsaaren 

voimalaitoksen sähköntuotantoon. Data-analytiikassa hyödynnettiin Microsoftin Power BI-

analysointiohjelmaan jo aiemmin aikaväliltä 1.1.2015–30.9.2019 ajettua tuotantodataa. 

Kuvasta 21 nähdään Hovinsaaren sähköntuotannon noudattavan melko säännönmukaisesti 

kaukolämmön tuotantomäärän muutoksia 42 000 tunnin otannalla. Kaukolämmön 

tuotantopiikkien aikana myös sähköä on tuotettu keskimääräistä enemmän. 

 

 

Kuva 21 Sähköntuotannon riippuvuus lämmöntuotannosta Hovinsaaren voimalaitoksella. 

 

Data-analyysissä täytyy kuitenkin huomioida, ettei polttoaineiden ja sähkön hintoja ole 

huomioitu kuvassa. Korkeat sähkön tuntihinnat aiheuttavat trendistä poikkeavia piikkejä 

sähköntuotantoon. Data-analyysin tukena hyödynnettiin kolmen edellisen vuoden toteumaa, 

josta eliminoitiin lauhdesähkön vaikutus. Mallinnuksessa käytettävä biokattilan 

sähköntuotannon suhde kattilan kaukolämmöntuotantoon laskettiin painotetulla keskiarvolla, 

jossa vuodelle 2019 annettiin kaksinkertainen painoarvo ajankohtaisimman datan takia. 

 

Saarelan (2020) mukaan Hovinsaaren voimalaitoksen lauhdeajon hyötysuhde on noin 25 %, eli 

polttoaineita tarvitaan neljä yksikköä yhtä tuotettua sähköyksikköä varten. Käytännössä se 

tarkoittaa, että sähkön myyntihinnan tulisi olla vähintään neljä kertaa keskimääräisen 

polttoainehinnan suuruinen, jotta myynti kattaisi edes lauhdeajon polttoainekulut. Lisäksi 
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täytyy laskea muutama prosentti lisää polttoainehintojen päälle, millä katetaan lauhdeajon 

käytöstä syntyvät lisäkustannukset. Skenaarioiden mallinnukseen asetettiin haastattelun 

pohjalta rajoite, ettei pörssiin myytävää lauhdesähköä tuoteta, mikäli omakustannushinta on 

suurempi kuin sähkön myyntihinta. Omakustannushinta laskettiin turpeen ja biopolttoaineiden 

keskihinnan mukaan, mutta polttoainekustannuksista otettiin kymmenen prosenttia pois 

kolmen edellisen vuoden kuukausittaisen keskihajonnan perusteella, sillä todellisuudessa 

polttoainehinnat eivät ole samoja vuoden läpi. Lauhdeajon polttoaineet ovat käytännössä 

keskimäärin halvempia kuin vuoden keskiarvo, vaikka sähkön myyntihintakin vaikuttaa 

merkittävästi lauhdeajon rajakustannuksiin. Kokonaisuutena lauhdesähkön merkitys on pieni, 

joten tämän työn tavoitteiden näkökulmasta lauhdeajon täsmällisemmän jakautumisen 

selvittämistä ei nähty järkeväksi tässä tutkimuksessa. Lauhdesähkön tuotantomäärät 

mallinnettiin laskentamalliin taulukon 3 mukaisilla lisäprosenteilla Hovinsaaren kattilan 

sähköntuotannon päälle. 

 

Taulukko 3 Lauhdeajon vaikutukset sähköntuotantomääriin Hovinsaaren voimalaitoksella. 

Lauhdeajon kate- % Lisäys Hovinsaaren sähkötuotantoon 

> 20 % + 10 % 

>10 % + 7,5 % 

>0 % + 5 % 

<0 % + 0 % 

 

Sähkön aluehinta (€/MWh) on määritelty lähtöaineistossa kolmelle ajanjaksolle. Ensimmäinen 

ajanjakso on kahden vuoden jakso 2019–2020 ja kaksi seuraavaa ovat viiden vuoden jaksoja 

2021–2025 sekä 2026–2030. Tässä tutkimuksessa ensimmäinen ajanjakso on vuoden 2019 

osalta jo toteumaa ja vuosi 2020 on toteumaa jo alkuvuoden osalta, joten lähtöaineiston vahvasti 

toisistaan poikkeavien hintojen käyttö vuonna 2020 aiheuttaisi merkittäviä ja epätodennäköisiä 

vaihteluita lähitulevaisuuden mallinnukselle. Tässä tutkimuksessa vuoden 2020 sähkön 

aluehinta (35,89 €/MWh) laskettiin sähköpörssin Spot-kuukausihintojen 6/2020 ulottuvalta 

ennusteelta, jossa tilanne 03/2020 asti oli jo toteumaa (Kotimaan Energia 2020). Seuraavat 

viiden vuoden jaksot sisällytettiin laskentamalliin lähtöaineiston mukaisesti. Sähkön hintojen 

havaittiin olevan tuloksien herkkyyden kannalta yksi olennaisimpia muuttujia konsernin pitkän 

aikavälin taloudelle, joten laskentamallin loppukäyttäjälle haluttiin antaa optiona mahdollisuus 
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(Kuva 22) sähkön keskimääräisen myyntihinnan vaihtamiselle viiden euron välein. Toisaalta 

tutkimuksessa havaittiin sähkön hinnan vaikuttavan sähkönmyynnin lisäksi välillisesti myös 

muihin liiketoimintoihin, joten sähkön aluehinnan simulointia haluttiin rajoittaa ± 10 €/MWh 

vaihteluun lähtöaineiston sähkön aluehinnasta (=laskentamallin suositushinta), ettei 

mallinnuksen luotettavuus kärsi liian suurista muutoksista. Eri skenaarioiden välillä sähkön 

suositushinnat vaihtelevat 20–60 €/MWh välillä. Sähkön suurasiakkaiden osalta myyntihinnat 

laskettiin sopimuksiin kirjattujen hinnanmuodostus periaatteiden mukaisesti.  

 

 

Kuva 22 Loppukäyttäjän valintanäkymä sähkön hinnoille skenaariossa 3. 

 

Tuulisähkö 

 

Merkittävä osa konsernin myymästä sähköstä tuotetaan Kotkan Energian tuulipuistossa, joka 

toimii käytännössä kokonaan erillään muusta liiketoiminnasta ja siksi tuulisähkön myyntiin 

vaikuttavia tekijöitä on huomattavasti vähemmän. Mitään tuotannon optimointiin tai 

polttoaineisiin liittyvää ei siis tarvitse huomioida tämän tutkimuksen sähkön hinnan 

vaihteluväleillä. Tuuliolosuhteiden vaikutus sen sijaan on merkittävä tekijä tuulivoiman 

vuosittaisen tuotannon kannalta, joten tuulivoimatuotantoa analysoitiin myös edellä mainitun 

42 000 tunnin tuotantodatan avulla. Tuulen nopeuksien ja tuulivoimatehojen lisäksi 

tarkasteluun otettiin mukaan ulkolämpötilojen vaikutus tuulivoiman tuotantoon, sillä 

skenaariomallissa loppukäyttäjällä on lähinnä kaukolämmön myynnin takia muutettavissa 

vuosikymmenen keskilämpötila 0,5 °C välein. Ulkolämpötilan ja tuulen nopeuksien välillä 

havaittiin olevan korrelaatio niin, että tuulen nopeudet pienevät lämpötilan noustessa (Kuva 

23). Talvien onkin todettu olevan tuulivoiman kannalta otollisinta aikaa (Suomen 

tuulivoimayhdistys 2020b). 
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Kuva 23 Ulkolämpötilan yhteys tuulen nopeuksiin. 

 

Dataa tutkittaessa havaittiin Kotkan Energian tuuliturbiinien saavuttavan maksimitehonsa jo 

noin 12–14 m/s tuulella (Kuva 24), joten tuulipuiston tuotantoa ei voida verrata suoraan tuulen 

nopeuksiin.  

 

 

Kuva 24 Tuulivoiman tuotannon riippuvuus tuulen nopeudesta. 

 

Tuulen nopeuksien sijaan mallinnuksen kannalta järkevämmäksi vertailukohdaksi todettiin 

ulkolämpötilojen ja tuotantomäärien välinen suhde. Kuvassa 25 nähdään tuulivoiman 

keskimääräisen tuntituotannon laskevan hieman vuosikeskilämpötilan noustessa sisältäen 

kuitenkin vuosikohtaista hajontaakin. Data-analytiikan pohjalta tässä tutkimuksessa 
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tuulivoiman vuosituotannon oletetaan nykyisellä kapasiteetilla laskevan 1300 MWh 

keskilämpötilan noustessa yhden asteen. 

 

 

Kuva 25 Tuulivoiman keskimääräinen tuotanto suhteessa ulkolämpötilaan. 

 

Tuotantovolyymien ja sähkön markkinahinnan lisäksi tuulisähkön myynnissä tulee huomioida 

tuulivoiman syöttötariffi, joka tuulipuiston turbiineille on myönnetty ennen tuulivoiman 

syöttötariffijärjestelmän sulkeutumista. Tariffijärjestelmä takaa Kotkan Energialle tariffin 

mukaisen kiinteän takuuhinnan (83,5 €/MWh) tämän tutkimuksen tarkastelujakson 

loppupuolelle (2027) saakka, jonka jälkeen tuulivoimatuotanto putoaa sähkön markkinahinnan 

varaan. 30 €/MWh sähkön markkinahinnan alittavalta osuudelta tariffia ei makseta, joka 

huomioidaan ehdoilla laskentamallissa. Kirjanpidollisesti ja tämänkin tutkimuksen tuloksissa 

syöttötariffi on liiketoiminnan muut tuotot- ryhmässä, vaikka käsitelläänkin tässä kirjallisessa 

työssä tuulisähkön myyntien yhteydessä. 

 

Sähkönsiirto 

 

Kotkan Energian tytäryhtiö Karhu Voima Verkko Oy:n harjoittama sähkönsiirtoliiketoiminta 

voidaan jakaa kahteen osaan; suljetun sähköverkon liiketoimintaan ja 

alueverkkoliiketoimintaan. Tässä tutkimuksessa kaikki skenaariolaskennan oletukset 

sähkönsiirtoon liittyen kerättiin haastattelemalla sähköverkkoasiantuntija Perttu Lempistä 
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(16.1.2020) sekä hyödyntämällä hänen valmiita pitkän tähtäimen laskelmia liittyen 

alueverkkoliiketoimintaan. 

 

Lempisen (2020) mukaan alueen vesivoimatuotannon voidaan olettaa pysyvän samana ja 

mallinnettavat muutokset suljetun sähköverkon liiketoimintaa koskien tulisivat 

asiakastehtaiden sähkönsiirrosta. Ensimmäisessä skenaariossa keskijännitteisen sähkönsiirto 

nousee maltillisesti. Skenaariossa 2 puolestaan maakaasun hinnan nousun arvioidaan 

aiheuttavan merkittäviä ongelmia maakaasusta riippuvaisille asiakasyrityksille. Kahden 

merkittävän asiakasyrityksien osalta tehtiin oletus, että heidän liiketoimintansa ei lopu 

maakaasun hinnannousun myötä, vaan tuotantoa sähköistetään vuodesta 2022 alkaen, mikä 

lisäisi sähkönsiirron volyymeja voimakkaasti. Muutokset jaettiin toteutuvaksi portaittain 

kymmenen vuoden aikana painottuen hieman enemmän vuoteen 2022. Skenaariossa 3 Kotkan 

alueen yritystoiminta kasvaa merkittävästi, mutta suljetun sähköverkon kasvun osalta 

rajoittavaksi tekijäksi todettiin rakennustilan puute suljetun sähköverkon alueella uusille 

yrityksille. Näin ollen skenaariossa suljetun sähköverkon siirtovolyymien oletetaan kasvavan 

maltillisesti 1,5 % vuosivauhdilla. Neljännessä skenaariossa puolestaan Kotkan alueen 

elinvoiman hiipumisen ei nähdä vaikuttavan suljetun sähköverkon asiakasyrityksiin yhtä 

nopealla aikataululla, sillä heidän markkina-alueensa ovat pitkälti Kotkan alueen ulkopuolella. 

 

Alueverkkoliiketoiminnan osalta merkittäviä mahdollisia muutoksia olisivat UPM-

biojalostamo ja datacenter hankkeet Mussaloon. Biojalostamon sähkönsiirron osalta 

Lempisellä (2020) oli valmiit vuoteen 2030 ulottuvat laskelmat. Datacenterin tehosta 

puolestaan aiemmissa laskelmissa on käytetty oletusta 40 MW, joten myös tässä tutkimuksessa 

koettiin järkeväksi käyttää samaa oletusta. Datacenterin sähkönsiirtotulot laskettiin suoraan 

tehon suhteessa biojalostamon siirtotuloihin, jotka olivat jo aiemmin laskettu. Myynnin 

muutoksien taustalla ainoana ehtona mallinnuksessa on käyttäjän valinta hankkeiden 

toteutumisesta. Muita alueverkon myyntiin vaikuttavia muuttujia ei tässä tutkimuksessa 

huomioitu, joten neljän pääskenaarion välillä ei alueverkkoliiketoiminnassa ole eroja, mikäli 

hankkeet valitaan toteutuvaksi samalla tavalla.  

 

Sähkönsiirron hinnoittelua valvotaan energiaviraston toimesta valvontajaksoissa, joten 

verkkoyhtiöt eivät voi periä ylihintaa asiakkailta (Energiavirasto 2020). Tässä tutkimuksessa 
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sähkönsiirron kohtuullista tuottoa ei laskettu, joten varsinaisia hinnanmuutoksia inflaation 

lisäksi sähkönsiirtoon ei skenaarioissa mallinnettu.  

 

 Maakaasun myynti 

 

Karhu Voima Palvelu Oy ja emoyhtiö Kotkan Energia Oy myyvät maakaasua asiakastehtaille 

Etelä-Suomen alueella. Kaasun myyntivolyymit vaihtelevat asiakastehtaiden tuotannon 

mukaan, mutta myös maakaasun markkinahinnan voimakas vaihtelu tekee maakaasumyynnin 

ennustamisesta vaikeaa. Lisäksi vuoden 2020 alusta avattu maakaasumarkkina on vielä 

murrosvaiheessa. Muutoksen myötä maakaasua virtaa aikaisemmin Venäjältä tuodun kaasun 

lisäksi Suomeen myös Baltiasta. 

 

Maakaasumarkkinan epävarman tilanteen takia skenaariotyöskentelyssä simuloidaan toisistaan 

varsin poikkeavia skenaarioita liittyen maakaasun myyntiin. Saarelan (2020) mukaan 

maakaasun ulkopuolinen myyntivolyymi voisi 1,5 kertaistua kymmenessä vuodessa 

Maakaasun voittokulku- skenaariossa. Kunnianhimoisen ilmastopolitiikan taas nähtäisiin 

puolittavan maakaasun myyntivolyymit skenaariossa 2. Vaikka skenaariossa 1 maakaasun 

myyntivolyymien ei uskota muuttuvan merkittävästi, niin skenaariossa täytyy huomioida 

maakaasuliiketoiminnan kiristyvän kilpailun luovan painetta myyntikatteisiin. Muutos 

myyntikatteeseen huomiotiin skenaariolaskelmissa laskemalla maakaasun myyntihintaa 

ensimmäisessä skenaariossa 6 %, kun taas ostohintaa laskettiin vain 5 % skenaariomateriaalissa 

annetun maakaasun hinnanmuutoksen mukaisesti. Muissa skenaarioissa myyntikatteiden 

oletetaan pysyvän ennallaan ja hinnanmuutoksina käytetään suoraan lähtöaineistossa annettuja 

prosentteja. Haastattelun pohjalta kaikki maakaasun muutokset vuoteen 2030 lasketaan vuoden 

2020 budjettiluvuista, joiden nähdään markkinoiden avautumisen myötä vastaavan paremmin 

nykyistä tilannetta kuin vuoden 2019 toteuma. Haastattelun ja skenaariomateriaalin pohjalta 

kerätyt oletukset maakaasun myynnistä esitetään taulukossa 4. 
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Taulukko 4 Maakaasun myynnin oletukset. 

 

Skenaario 

 

Myyntivolyymin 

muutos (%) 2020–

2030 

Myyntihinnan 

muutos (%) 2020–

2030 

1. Markkinaehtoinen energiareformi 0 % – 6 % 

2. Päästötön älytulevaisuus – 50 % +40 % 

3. Biotalous suomalaisena ratkaisuna – 33,3 % 0 % 

4. Kaasun voittokulku +50 % – 20 % 

 

Käyttäjän valinnoilla skenaarioiden sisällä ei ole vaikutusta maakaasun myyntiin. Maakaasun 

myynti toimii erillään muusta liiketoiminnasta, eikä esimerkiksi pienten sähkön 

hinnanmuutoksien mallinneta vaikuttavan maakaasun kysyntään asiakastehtailla. 

 

 Palveluiden myynnit 

 

Kotkan Energia-konsernin palveluiden myynti koostuu pääasiassa Karhu Voima Palvelu Oy:n 

ja emoyhtiö Kotkan Energian myymistä palveluista konsernin ulkopuolelle. Tässä 

tutkimuksessa palveluiden myyntinä käsitellään myös konsernin mahdolliset tulevaisuuden 

liiketoimintamuodot, kuten kiinteistöjen jäähdytys. Palveluliiketoiminnan tulevaisuutta 

itsessään on vaikea ennustaa kauas tulevaisuuteen ja se koostuu useammista pienistä osista, 

mutta tässä tutkimuksessa raameja palvelujen myynnin oletuksille haettiin lähtöaineiston 

linjauksista liittyen alueelliseen kehitykseen, kuluttajan odotuksiin ja poliittiseen kehitykseen. 

Vaikeasta palvelujen ennustettavuudesta johtuen tässä työssä palveluiden myyntiä ja 

myyntikatetta simuloitiin prosentuaalisin muutoksin, jotka arvioitiin skenaariokohtaisesti. 

Poikkeuksena Kotkan Energian kantasatamahanke, josta on elinkaarilaskelmat jo olemassa. 

Tämä hanke sisällytettiin palveluiden myyntiin elinkaarilaskelmien mukaisesti. Taulukossa 5 

esitetään sekä palveluiden myyntien että palveluiden myyntikatteiden prosentuaaliset 

muutokset skenaarioiden aikana. 
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Taulukko 5 Palveluiden myynnin oletetut muutokset skenaarioiden aikana. 

 Palveluiden myynnin 

muutos 2019–2030 

Palveluiden myyntikate -% 

muutos 2019–2030  

Skenaario 1 +40 % + 3 % 

Skenaario 2 +300 % * + 20 % 

Skenaario 3 +20 % + 5 % 

Skenaario 4 -10 % 0 % 

*Strateginen suuntaus kaksinkertaistaa myynnin jo vuoteen 2024 mennessä. 

 

5.2 Energian hankinta 

 

Kotkan Energian energiahankinnat koostuvat lukuisista polttoainejakeista sekä paikallisilta 

yrityksiltä ostettavasta hukkalämmöstä. Käytetyimmät polttoaineet voidaan jakaa 

biopolttoaineisiin, jätepolttoaineisiin, maakaasuun ja turpeeseen, joista bio- ja jätepolttoaineet 

kattavat nykyisellään noin kolme neljännestä polttoaineiden kulutuksesta. Voimalaitoksien 

polttoaineiden käyttö on suoraan verrannollinen tuotantomääriin pois lukien hyötysuhteiden 

mahdolliset muutokset. Kuvassa 26 havainnollistetaan, kuinka energiaostojen tarve konsernissa 

muodostuu. Kuvan lisäksi sähkönsiirtoliiketoiminnasta syntyy energian ostoihin kirjattavia 

kuluja alue- ja kantaverkkomaksuista sekä sähkön myynnin osalta sähkökaupan johdannaisista 

ja myyntisalkun suojaamisesta. 

 

 

Kuva 26 Kotkan Energia- konsernin energiahankintojen muodostuminen. 
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Energian myyntimäärien lisäksi energian ostoja mallinnettaessa on keskeistä huomioida 

tuotantolaitoksien hyötysuhteet sekä kaukolämpöverkoston kokonaishyötysuhde. Tässä 

tutkimuksessa kaukolämpöverkoston hyötysuhteeksi oletetaan 90 %. Eri laitoksien 

hyötysuhteet myytäville tuotteille puolestaan määritettiin Saarelan (2020) haastattelun 

perusteella. Työssä oletetaan, että Mäkelän (2020) näkemyksen mukaan asetettu investointi- ja 

kunnossapitotaso riittää säilyttämään asetetut hyötysuhdetasot laitoksien ikääntyessä. 

Poikkeuksena skenaario 2, jossa investointitasoa lasketaan merkittävästi, sillä ajatuksena 

skenaariossa on ajaa nykyiset tuotantolaitokset loppuun pitkällä aikavälillä ja siirtyä 

vaihtoehtoisiin energiantuotantomuotoihin. Mäkelän (2020) mukaan tuotannon 

investointitason vaiheittainen laskeminen vuodesta 2026 alkaen ei ehdi kuitenkaan näkyä 

laitoksien hyötysuhteissa merkittävästi tämän työn tarkasteluajanjaksolla, vaan suuremmat 

muutokset näkyvät pidemmällä aikavälillä. Haastattelun pohjalta skenaariossa 2 käytetään 

oletusta, että laitoksien hyötysuhteet laskevat vuosina 2029–2030 yhteensä yhden 

prosenttiyksikön.  

 

Tässä tutkimuksessa yhtenä olennaisimpana oletuksena oli, että Hyötyvoimalaitoksen toiminta 

jatkuu ennallaan koko tarkastelujakson ajan. Käytännössä Hyötyvoimalaitoksella ajetaan 

täydellä teholla aina pois lukien huoltoseisakit ja häiriötilanteet, joten merkittäviä muutoksia ei 

nähty tässä tutkimuksessa järkeväksi kohdistaa Hyötyvoimalaitokseen. Rajaamalla 

merkittävimmät muutokset Hovinsaaren päävoimalaitokselle, Karhulan biolämpölaitokselle ja 

erillisille lämpökeskuksille tutkimuksen polttoaineostojen tarvetta pystyttiin mallintamaan 

luotettavammin ja yksinkertaisemmin. Käytettävien tuotantolaitoksien, kokonaiskysynnän ja 

polttoainehintojen lisäksi ostettavien polttoaineiden määrään sekä polttoainetyyppeihin 

vaikuttaa teollisuudelta ostetun hukkalämmön määrä. Tämän tutkimuksen skenaarioissa ei ole 

siis yhtä lukkoon lyötyä laitoksien tai polttoaineiden käyttöjakaumaa. Esimerkiksi käyttäjän 

valinnat hukkalämpöä koskien vaikuttavat merkittävästi polttoainejakaumaan. Lisäksi 

skenaarioiden välillä on hyvin erilaisia linjauksia, joissa muun muassa maakaasun kilpailukyky 

polttoaineena vaihtelee merkittävästi. Esimerkiksi Kaasun voittokulku- skenaariossa 

Kombivoimalaitoksen käyttömäärät lisääntyvät, vaikka energian kokonaiskysyntä laskeekin 

verrattuna muihin skenaarioihin. Polttoainehankintojen mallinnuksessa lähdettiin liikkeelle 

hukkalämmön määristä, jonka jälkeen Kombivoimalaitoksen ja lämpökeskuksien käyttötarve 

arvioitiin tilannekohtaisesti haastatteluiden ja historiatiedon avulla. Loput vaadittavasta 
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tuotannosta jaetaan laskentamallissa Hovinsaaren biovoimalaitokselle ja Karhulan 

biolämpölaitokselle. Kuvassa 27 esitetään periaate, kuinka tuotantolaitoksien käyttömäärät 

vaihtelevat erilaisissa tilanteissa. Lähtökohtaisesti ostetulla hukkalämmöllä korvattaisiin 

lämpökeskuksien ja Kombivoimalaitoksen käyttöä talven kysyntähuippujen aikana. 

 

 

Kuva 27 Tuotantolaitoksien ja hukkalämmön hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa. 

 

Energian kysynnässä on suuria kausivaihteluita, joten kokonaiskysynnän putoaminen ei 

tarkoittaisi, että kysyntähuippujen aikaan käytettävien Kombivoimalaitoksen, lämpökeskuksien 

ja Karhulan biolämpökeskuksen käyttöä pystyttäisiin laskemaan määrällisesti 

kokonaiskysynnän laskun verran. Osa kokonaiskysynnän muutoksista väistämättä kohdistuisi 

vuodenajoille, joilla lämpökeskuksia ja Kombivoimalaitosta ei käytetä. Kausivaihteluiden 

huomioimiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin kuuden edellisen vuoden myyntien (Kaukolämpö, 

sähkö pl. tuulisähkö ja teollisuushöyry) jakaumaa kuukausittain Microsoft Power BI:ssä. 

Historiadatasta havaittiin selvä kausittainen toistuvuus (Kuva 28), jota hyödynnettiin 

oletuksena eri tuotantolaitoksien käyttötarpeen arvioinnissa.  
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Kuva 28 Energian myynnin (MWh) kausivaihtelut 2014–2019. 

 

Lukuun ottamatta maakaasua, Kotkan Energian käyttämiä polttoaineita hankitaan myös 

välivarastoihin, joista niitä käytetään laitoksien tarpeen mukaan. Tässä työssä 

varastonmuutoksia ei kuitenkaan käsitellä kirjanpidon tapaan eriteltyinä. Vuoden 2019 osalta 

toteutuneet varastonmuutokset sisällytettiin energian hankintaryhmiin ja tulevien vuosien 

osalta oletettiin varastotasojen säilyvän vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolla. 

 

 Hukkalämmön hankinta 

 

Monien teollisuusyrityksien toiminnassa syntyy sivutuotteena ns. hukkalämpöä, jonka 

hyödyntäminen on tärkeää energiatehokkuuden ja ympäristön kannalta. Nykyään Kotkan 

Energia ostaa hukkalämpöä paikalliselta teollisuudelta, minkä yhtiö hyödyntää alueen 

kaukolämpöverkostossa. Polttoaineiden hankintamäärät ja erillisten lämpölaitoksien tarve 

laskee hyödynnetyn hukkalämmön myötä. Kotkan Energian hukkalämmön ostomäärät 

perustuvat sekä saatavilla olevan hukkalämmön määrään että myös ostetun lämmön hintaan.  

 

Tässä tutkimuksessa sopimuksien nykyisten hukkalämmöntoimittajien kanssa oletetaan 

jatkuvan vuoteen 2030 asti samojen sopimuksien hankintavolyymien ja hintojen mukaisesti 

huomioiden ainoastaan inflaatiovaikutus hankintahinnassa. Nykyisten toimittajien lisäksi 

merkittävinä mahdollisina uusina hukkalämmön toimittajina skenaarioihin lasketaan 

kappaleessa 4.6 mainitun UPM-biojalostamon osuus Saarelan (2020) esittämän 

lämpövolyymiarvion mukaan. Mussalon mahdollisen datacenterin osalta sovelletaan 
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Mäntsälässä toimivan Yandex Oy:n tuottamaa hukkalämpömäärää (n. 12 GWh/v) 

(Energiatalous 2017.), mikä nähdään hyvänä vertailutasona konkreettisten tietojen puuttuessa 

Mussalon datacenterin kokoluokasta. Hukkalämmön hankintahintoina laskelmissa käytetään 

hintaa, joka perustuu karkeaan arvioon, jolla lämpöä olisi keskimäärin kannattavaa 

skenaarioissa ostaa. Mitään konkreettisia tietoja mahdollisista tulevaisuuden sopimushinnoista 

ei tähän tutkimukseen ollut saatavilla, mutta sekä volyymi- että hintatietoja voidaan päivittää 

helposti laskentamalliin tietojen mahdollisesti tarkentuessa lähivuosina. 

 

Tässä tutkimuksessa hukkalämmön osto Mussalon uusilta teollisuustoimijoilta rakennettiin 

optioina laskentamalliin, jossa käyttäjä voi valita ostetaanko hukkalämpöä UPM:ltä, 

datacenteriltä, molemmilta edellä mainituista vai jatkuuko hukkalämmön osto vain nykyisten 

sopimuksien mukaisesti. Laskentamallin käyttäjän valinnan täytyy kuitenkin joka tapauksessa 

olla yhteydessä edeltävään valintaan, toteutuvatko kyseiset hankkeet ylipäänsä. Malliin 

rakennettu virheentarkastus ilmoittaa käyttäjää mahdollisesta ristiriidasta valinnassa. Kaikki 

mahdolliset muutokset hukkalämmön ostoissa tapahtuvat vuodesta 2023 alkaen, jolloin 

viimeisimpien tietojen mukaan hankkeiden olisi toteutuessaan realistista valmistua. 

Laskentamallin valintanäkymä hukkalämmön ostoon liittyen esitetään kuvassa 29. 

 

 

Kuva 29 Loppukäyttäjän valintavaihtoehdot hukkalämmön ostolle. 

 

 Biopolttoaineiden hankinta 

 

Kotkan Energian tuotannossa käytetään kymmeniä erilaisia biopolttoainejakeita, jotka 

muodostivat vuonna 2019 yhteensä 40,5 % kaikista energianlähteistä (polttoaineet + 

hukkalämpö). Tutkimuksessa biopolttoaineet tunnistettiin merkittävimmäksi 

polttoaineryhmäksi Kotkan Energian energiantuotannossa, mutta polttoaineiden käyttö- ja 

hankintamäärien tarpeen selvitys aloitettiin pienemmistä ja helpommin selvitettävistä 

polttoainetyypeistä, kuten maakaasusta, turpeesta ja kevyestä polttoöljystä. Polttoaineiden 

oletusmääriä kerätessä skenaarioita katsottiin kuitenkin koko ajan kokonaisuutena, vaikka 
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laskennallisesti biopolttoaineiden hankintamääräksi määrittyy tarve, mikä jää jäljelle muiden 

polttoaine- ja hukkalämpöhankintojen jälkeen. Käytettyjen polttoaineiden suhteelliset osuudet 

eri skenaarioiden kokonaiskäyttömääristä (MWh) esitetään kuvassa 30 parhaiten lähtöaineiston 

skenaarioita kuvaavilla käyttäjävalinnoilla (Liite 2). Biopolttoaineiden käyttö on määrällisesti 

selvästi suurinta skenaariossa 3 (Biotalous suomalaisena ratkaisuna), vaikka suhteellinen osuus 

kahdessa ensimmäisessä skenaariossa onkin pienemmästä myynnistä johtuen suurempi. 

 

 

Kuva 30 Polttoaineiden + ostetun hukkalämmön määrän jakautuminen skenaarioiden 

suositusvalinnoilla vuonna 2030. 

 

Kappaleessa 3.2.3 biopolttoaineiden saatavuuden esitettiin olevan nykytilanteessa hyvä 

Kaakkois-Suomen alueella, mutta tutkimuksen empiriaosassa paikallisten suurien 

biohankkeiden todettiin vaikuttavan biopolttoaineiden saatavuuteen merkittävästi. Ylä-Kotolan 

(2020) mukaan UPM-biojalostamon toteutuminen Kotkaan todennäköisesti nostaa 

biopolttoaineiden hintoja merkittävästi jopa Kymenlaakson ulkopuolellakin. Haastattelun 

perusteella tilanne biopolttoaineiden osalta on muuttunut jo merkittävästi lähtöaineiston 

valmistumisen jälkeen, eikä tässä tutkimuksessa ole siten järkevää hyödyntää enää yli vuosi 
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sitten arvioituja muutoksia. Biopolttoaineiden yksikköhinnat ovat saavuttaneet jo vuoden 

aikana lähes skenaariomateriaalin mukaisen huippuhinnan, joten haastattelutilanteessa 

arvioitiin uudet hintatasonmuutokset biopolttoaineille. Yksikköhintojen oletetaan nousevan 

skenaariosta riippumatta vuoden 2019 tasosta vähintään 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä 

perustuen Etelä-Suomen alueelle viime vuosina valmistuneeseen, rakenteilla olevaan sekä vielä 

suunnitteilla olevaan laitoskapasiteettiin. Uudet laitokset takaavat suuren biopolttoaineiden 

kysynnän jopa vuosikymmeniksi riippumatta kovinkaan paljon poliittisista linjauksista. 

 

Tutkimuksen lähtöaineistossa skenaarioille asetetut polttoainehinnat oli asetettu koko Suomen 

näkökulmasta, joten myöskään UPM-biojalostamon mahdollisia alueellisia vaikutuksia 

Kotkassa ei ollut sisällytetty hintoihin. Tässä tutkimuksessa oletettiin Ylä-Kotolan (2020) 

arvion mukaisesti alueellisiin biopolttoainehintoihin tulevan 20 % kertakorotus normaalin 

hinnannousun lisäksi vuonna 2022, mikäli UPM-biojalostamo aloittaisi vuonna 2023. Tässä 

vaiheessa hankkeesta johtuvat hinnankorotukset ovat kuitenkin vielä karkeita arvioita, sillä 

esimerkiksi energianlähteiden suunnitellusta kotimaisuusasteesta biojalostamolla ei ole mitään 

julkista tietoa. Biopolttoainehintojen keskeiset oletukset esitetään taulukossa 6. 

 

Taulukko 6 Keskeiset oletukset biopolttoaineiden hinnoille 2019–2030. 

Skenaario 1 2 3 4 

Puupolttoaineilla tuotetun energian osuus 

Suomessa 2030 (27 % vuonna 2017)* 

37 % 20 % 50 % 30 % 

Biomassan hinnanmuutos Suomessa -> 

2030 (ei sis. inflaatiota) 

+30 % +30 % +50 % +30 % 

Kertakorotus vuonna 2022, mikäli UPM-

biojalostamo toteutuu 

+20 % +20 % +20 % +20 % 

* Capful (2019, 44.) 

 

 Maakaasun hankinta 

 

Maakaasun ulkopuolisen myynnin lisäksi konsernin omassa tuotannossa käytetään maakaasua 

lähinnä huoltovarmuuspolttoaineena huoltoseisakkien ja kysyntähuippujen aikana. Maakaasun 

omien käyttövolyymien taustalla on paljon vaikuttavia tekijöitä, joista tärkeimpiä ovat 
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kaukolämmön kysyntä, maakaasun hinta suhteessa muihin polttoaineisiin sekä tuotannon 

seisakit huoltojen, investointien tai häiriöiden seurauksena. Tässä tutkimuksessa lämmön 

kysyntäpiikkeihin ja tuotannon häiriöihin ei varsinaisesti oteta kantaa, vaan niiden oletetaan 

toistuvan pitkän ajan trendin tapaan vaikutuksien suuruuden vaihdellessa kuitenkin 

tuotantomäärien suhteessa. Sen sijaan kokonaistuotantomäärät, Mussalon hankkeiden 

vaikutukset, maakaasun hinta sekä päästöoikeuksien hinta huomioidaan tämän tutkimuksen 

maakaasun ostovolyymeissa. 

 

Saarelan (2020) mukaan maakaasun oma käyttö ei missään skenaariossa pääty kokonaan, mutta 

skenaarioissa 1 ja 2 maakaasua käytettäisiin ainoastaan huoltoseisakkien ja käyttäjän 

valinnoista riippuen vuoden kylmimpien päivien aikana. Kahdessa ensimmäisessä skenaariossa 

Mussalon datacenteriltä ja UPM:ltä ostettu hukkalämpö korvaisi kylmimpien aikojen 

maakaasun käytön kokonaan, mikäli molemmat hankkeet toteutuvat ja molemmilta ostetaan 

hukkalämpöä. Skenaarioissa 3 ja 4 puolestaan maakaasun käyttö olisi huomattavasti suurempaa 

johtuen suurista tuotantovolyymeista skenaariossa 3 ja maakaasun käytön suhteellisen 

kannattavuuden parantuessa verollisen hinnan laskiessa skenaariossa 4. Haastattelun ja 

skenaariomateriaalin pohjalta kerätyt oletukset maakaasun omalle käytölle esitetään taulukossa 

7. Taulukon lukemat kertovat, kuinka paljon maakaasua käytettäisiin vuonna 2030 tilanteissa, 

joissa hukkalämpöä ostettaisiin UPM:ltä, datacenteriltä, molemmilta tai vastaavasti, että 

hukkalämmön hankinta jatkuisi vain nykyisten sopimuksien mukaisesti. Lisäksi maakaasun 

hankintahinnan muutos skenaarion aikana vuoden 2020 budjetoiduista hinnoista on esitetty 

taulukossa. 

 

Taulukko 7 Maakaasun oma käyttö (GWh) eri tilanteissa vuonna 2030 sekä verollisen hankintahinnan 

muutos. 

 Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 Skenaario 4 

a) – 5 % +40 % 0 % – 20 % 

b) 16 GWh ~15 GWh 50 GWh 50 GWh 

c) 12 GWh ~11 GWh 40 GWh 45 GWh 

d) ~11 GWh ~10 GWh 30 GWh 40 GWh 

e) 8 GWh ~8 GWh 25 GWh 30 GWh 

a) Hankintahinnan muutos 2020–2030 (%). 
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b) Hukkalämmön osto jatkuu ennallaan. 

c) Datacenterin hukkalämpö korvaa maakaasua. 

d) UPM hukkalämpö korvaa maakaasua. 

e) Hukkalämpöä ostetaan sekä UPM:ltä että datacenteriltä. 

 

Taulukon 7 mukaan maakaasun käyttömäärät ovat skenaarioissa 3 ja 4 määrällisesti 

samansuuntaisia, mutta skenaarioiden välillä täytyy huomioida olevan suuria eroja 

kokonaistuotantomäärissä. Skenaarion 4 tuotantomäärät ovat selvästi pienimpiä Kotkan alueen 

elinvoiman hiipuessa, kun taas skenaariossa 3 tuotantomäärät ovat suurimpia. Tämä tarkoittaa, 

että maakaasun suhteellinen osuus skenaariossa 4 on selkeästi suurin. Skenaariossa 4 oletetaan, 

että vuodesta 2023 lähtien maakaasun käytön suhteellinen osuus polttoaineista pysyy koko ajan 

samana, joten maakaasun käytön huippuvuodet ovat jo tarkastelujakson puolivälin paikkeilla, 

kun tuotantomäärät ja siten myös maakaasun käyttö laskevat merkittävästi vuoteen 2030 

mennessä. Yleisen kehityksen lisäksi normaalien huoltoseisakkien ulkopuolelle venyvät suuret 

investoinnit on huomioitu maakaasun käytössä kyseisinä vuosina. Skenaariossa 4 maakaasun 

huomattavasti suurempaa käyttöä rajoittaa skenaariomateriaalissa annettu kaikista 

skenaarioista korkein päästöoikeuden hinta (65 €/CO2t vuosina 2026–2030), mikä näkyy myös 

maakaasun myynneissä asiakastehtaille. 

 

Laskentamallissa maakaasun hankintamäärä lasketaan yksinkertaisesti lisäämällä oman käytön 

volyymit maakaasun myyntivolyymeihin. Maakaasulle ei tarvitse laskea verkostohäviöitä, sillä 

maakaasuverkostossa ei synny sähkö- tai kaukolämpöverkoston kaltaisia häviöitä. 

 

 Turpeen hankinta 

 

Politiikassa paljon keskustellulla turpeella on määrällisesti kohtuullisen pieni osuus Kotkan 

Energian polttoaineena, mutta sen rooli polttoaineiden huoltovarmuudessa ja sitä kautta 

lämmöntuotannon toimitusvarmuudessa on varsin tärkeä konsernille. Ylä-Kotolan (2020) 

mukaan esimerkiksi puun käytön ja saatavuuden haasteet aiheuttaisivat isoja ongelmia 

polttoaineiden hankintaan, mutta turpeen osalta saatavuus ei ole riippuvainen muun 

teollisuuden toiminnasta ja lisäksi varmuutta lisäävät Kotkan Energian omat turvesuot, joilta 

saadaan nykytilassa noin kolmannes tarvittavasta turvemäärästä. Kotkan Energialla ei ole 
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olemassa virallista linjausta turpeenpolton vähentämisestä, mutta haastattelun mukaan jopa 

virallisen linjauksen tekemistä tullaan harkitsemaan, mikäli turpeen hyväksyttävyyteen tehdään 

kansallisesti rajoitteita. Tällä hetkellä turpeenpolttoa vähennetään Kotkan Energialla jo noin 10 

000 MWh vuosivauhtia, mikä on vuoden 2019 tasosta noin kymmenen prosenttia. 

Kymenlaakson alueella turpeenpolton uskotaan pidemmällä aikavälillä joka tapauksessa 

loppuvan ilman poliittisia päätöksiäkin, sillä turvetuotannossa olevat suot ovat elinkaarensa 

loppupuolella ja uusia tuotantoon soveltuvia soita ei maakunnassa ole. 

 

Tämän tutkimuksen lähtöaineistossa turpeen käyttöön on otettu kantaa suhteellisen paljon asian 

ajankohtaisuuden vuoksi ja skenaarioihin on luotu vahvasti toisistaan poikkeavia suuntauksia 

turpeen verollisen hinnan, päästöoikeuksien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta. Kahdessa 

ensimmäisessä skenaariossa turpeenpolton hyväksyttävyys ja kilpailukyky laskisivat selvästi. 

Skenaariossa 2 linjataan jopa turpeenpolton täydellisestä kiellosta vuonna 2035, jossa myös 

turpeen verollinen hinta nousee merkittävästi. Turpeen verollisen hinnan muutokset esitetään 

taulukossa 8. 

 

Taulukko 8 Turpeen verollisen hinnan muutokset skenaarioissa. 

Skenaario Turpeen hinnanmuutos (%) 2020–2030 

Skenaario 1 + 20 % 

Skenaario 2 + 40 % 

Skenaario 3 + 2,5 % 

Skenaario 4 – 30 % 

 

Merkittävät hintaerot turpeen hankintahinnoissa aiheuttavat väistämättä suuria eroja turpeen 

käyttömääriin erilaisissa skenaarioissa. Käyttömääriä skenaarioihin asetettaessa otettiin 

huomioon muiden polttoaineiden hintakehitys, päästöoikeuden hinnat ja tuotantolaitoksien 

polttoaineiden kokonaistarve. Tämän tutkimuksen keskeinen tavoite ei kuitenkaan ollut löytää 

kannattavimpia strategioita, vaan mallintaa toisistaan vahvasti poikkeavia skenaarioita, mikä 

on osin huomioitu turpeen käyttömäärissä. Esimerkiksi skenaariossa 4 päästöoikeuksien hinnat 

nousevat todella korkealle, joten turpeenpoltto ei käytännössä voisi säilyä nykyisellä tasolla. 

Tässä tutkimuksessa turpeen käyttömäärä haluttiin kuitenkin pitää skenaarioissa 3 ja 4 

optimistisesti varsin korkealla, jotta nähdään energia-alalle keskeisten muutoksien; 
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turpeenpolton ja päästökaupan vaikutuksia kokonaisuuteen. Skenaariossa 4 turpeen hintaa 

laskettiin Ylä-Kotolan (2020) näkemyksen perusteella lähtöaineiston oletusta enemmän, jotta 

skenaariossa esitetty turpeen käytön valtakunnallinen kasvu olisi skenaariossa annetuilla 

korkeilla päästöoikeuden hinnoilla millään tasolla realistinen. Skenaarioissa 1 ja 2 oletetaan 

puolestaan nykyisen trendin jatkuvan ja lopulta turpeen käyttömäärien pudotessa riittävän alas, 

Hovinsaaren kattilaan tehtäisiin vaadittavat muutokset, jotta turpeenpoltto voitaisiin lopettaa. 

Skenaarioiden sisällä tehtävien käyttäjän valintojen osalta mallinnuksessa turpeen 

käyttömääriin vaikuttaa erityisesti UPM-biojalostamon toteutumista koskeva valinta. 

Skenaarioissa 3 ja 4 turpeen käyttömäärien osalta laskentamalli tarkastelee polttoaineiden 

rajakustannuksia, jonka perusteella esimerkiksi UPM-biojalostamon aiheuttama 

biopolttoainehintojen nousu huomioidaan mallinnuksessa. Käytännössä turpeen käyttömäärä 

nousee skenaarioissa takaisin lähes vuoden 2019 tasolle, mikäli turve on päästöoikeuden hinnat 

huomioiden biopolttoaineita edullisempaa. Esimerkiksi kuvassa 31 esitettävissä skenaarioiden 

oletustilanteissa skenaariossa 3 UPM-biojalostamon vaikutuksesta turve muuttuu suhteessa 

biopolttoaineisiin halvemmaksi polttoaineeksi ja sen käyttömäärä nousee. Puolestaan 

skenaariossa 4 biopolttoaineet säilyvät edullisempana polttoaineena. Skenaarioissa 1 ja 2 

turpeen käytöstä oletetaan luovuttavan joka tapauksessa. Muiden skenaarioiden sisäisten 

valintojen, kuten hukkalämmön ostomäärien muutoksien oletetaan tässä tutkimuksessa 

vaikuttavan turpeen sijaan lähtökohtaisesti maakaasun, biopolttoaineiden ja polttoöljyn 

käyttömääriin. 

 

 

Kuva 31 Turpeen käyttömäärien oletettu kehitys skenaarioissa. 
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 Sähkön hankinta 

 

Kotkan Energian Hyötyvoimalaitokselta sähköä myydään suurasiakkaalle, joka pitää 

Hyötyvoimalaitoksen sähköntuotannon alijäämäisenä ja alijäämää joudutaan paikkaamaan 

ostetulla sähköllä. Tässä tutkimuksessa sähkön oston tarve laskettiin niin, että suurasiakkaalle 

myydystä sähköstä vähennettiin Hyötyvoimalaitoksen sähkön nettotuotanto ja lisäksi lisättiin 

5000 MWh, jonka arvioidaan kattavan kysynnän vaihtelut ja huoltoseisakit. Vastaava 5000 

MWh lisättiin sähkön pörssimyyntiin. 

 

Hyötyvoimalaitoksen alijäämän lisäksi sähköä ostetaan myös omia prosesseja varten sekä 

Hovinsaarella tuotetusta sähköstä täytyy maksaa sähkönsiirto kantaverkkoon. Sekä 

prosessisähkön että sähkönsiirron lasketaan mallinnuksessa muuttuvan suoraan polttolaitoksien 

tuotannon ja sähkön markkinahinnan suhteessa. Vertailukohtana käytetään vuoden 2019 

toteumaa. Tasesähköä ei tässä tutkimuksessa huomioida, sillä tasesähkön oston ja myynnin 

pitäisi olla pitkällä aikavälillä yhtä suuret. 

 

 Päästöoikeudet 

 

Kuten kappaleessa 3.1 todettiin, niin päästökaupan kiristyminen päästöoikeuksien ilmaisjakoa 

vähentämällä tulee aiheuttamaan muutoksia polttamalla tuotetun energian kustannuksiin. Tässä 

tutkimuksessa päästöoikeuksien hinnat saatiin suoraan skenaariomateriaalista taulukon 9 

mukaisesti kolmelle ajanjaksolle. Annetut hinnat on arvioitu vuoden 2019 tasossa, joten 

hintoihin huomioitiin tässä tutkimuksessa päälle vielä inflaatiovaikutus. 

 

Taulukko 9 Päästöoikeuksien hinnat (€/CO2t) skenaarioissa ilman inflaatiovaikutusta 

Skenaario Vuosi 2020 2021–2025 2026–2030 

Skenaario 1 30 35 40 

Skenaario 2 45 50 35 

Skenaario 3 20 25 25 

Skenaario 4 40 50 65 
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Kotkan Energian nykyisistä polttoaineista ETS- järjestelmän piiriin kuuluvat turve, maakaasu 

ja kevyt polttoöljy, jotka muodostavat laskennalliset CO2-päästöt päästöoikeuksia varten. Bio- 

ja jätepolttoaineet eivät nykyisellään kuulu päästökaupan piiriin, vaikka jätteen osalta asiasta 

on ollut keskustelua. Tällä hetkellä jätteen sisällyttäminen päästökaupan piiriin vaikuttaa 

epätodennäköiseltä ja pitkän tähtäimen laskelmia on realistisempi tehdä nykytilanteen 

mukaisesti. Taulukossa 10 on esitetty Tilastokeskuksen (2020) mukaiset polttoaineluokitukset 

tämän tutkimuksen kannalta olennaisille polttoaineille. Tilastokeskuksen polttoaineluokitukset 

muutettiin tässä työssä vielä vastaamaan megawattitunteja (1 TJ = 277,78 MWh), joilla 

konsernin energiamääriä raportoidaan.  

 

Taulukko 10 Polttoaineluokitus 2019 (Tilastokeskus 2020). 

Polttoaine CO2 päästöt t/TJ CO2 päästöt t/MWh 

Maakaasu 55,3 0,199 

Jyrsinturve 107,6 0,387 

Kevyt polttoöljy 73,1 0,263 

  

Polttoaineiden päästömäärät skenaarioissa saatiin kertomalla polttoaineiden vuosittaiset 

käyttömäärät polttoaineluokituksen kertoimilla. Päästöoikeuksien vuosikuluissa täytyy 

kuitenkin lisäksi huomioida päästöoikeustilin alkusaldo (31.12.2019) sekä tulevien vuosien 

aikana ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrä. Tulevien vuosien ilmaisista 

päästöoikeuksista vuoteen 2025 on Saarelan (2020) mukaan tehty jo hakemus, mutta 

vahvistusta ilmaisille päästöoikeuksille ei vielä ole. Tässä tutkimuksessa käytettiin tehdyn 

hakemuksen mukaista ilmaisten päästöoikeuksien jakoa. Päästöoikeuksien vuoden aikana 

tarvittavat hankintakulut voidaan laskea kaavan 1 mukaisesti. 

      (1) 

Hankintakulut = (Päästöoikeuksien alkusaldo (CO2t) + ilmaiset päästöoikeudet vuoden aikana 

(CO2t) – laskennalliset päästöt vuoden aikana (CO2t)) x päästöoikeuden hinta (€/CO2t) 

 

Mikäli päästöoikeuksien alkusaldo ja vuoden aikana ilmaiseksi jaettavat oikeudet riittävät 

kattamaan yrityksen oman tarpeen, niin ylimääräiset päästöoikeudet voidaan säästää tuleville 

vuosille tai päästöoikeuksilla voidaan käydä kauppaa. Tässä tutkimuksessa oletettiin, ettei 

päästöoikeuksilla käydä kauppaa, vaan ylijäävät oikeudet säästetään tulevaa käyttöä varten. 
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Vuodelle 2020 huomioitiin kuitenkin jo tiedossa olleet kaksi päästöoikeuksien erillistä myyntiä, 

jotka näkyvät vuoden 2020 liikevaihdossa ja laskevat käytettävissä olevien päästöoikeuksien 

määrää tulevilta vuosilta. 

 

5.3 Investoinnit ja kunnossapito 

 

 Investoinnit ja poistot 

 

Investoinnit 

  

Investointien osalta laskentamallissa hyödynnettiin Invest for Excel-pohjan valmiita 

syöttöalueita investoinneille ja realisoinneille. Syötettävien rivien määrän rajoituksien ja 

kokonaisuuden hallittavuuden takia konsernin perusinvestointeja oli pakko jakaa ryhmiin. 

Tässä työssä perustason investointien osalta käytettiin seuraavaa ryhmittelyä: 

 

1. Aineettomat oikeudet (IT-ohjelmat) 

2. Koneet ja laitteet 

3. Rakennukset ja rakennelmat 

4. Muut verkostot (Kaukolämpö, sähkö ja maakaasu) 

5. Muut aineelliset hyödykkeet (asfaltoinnit yms.). 

 

Perustason investoinneilla tarkoitetaan tässä työssä pysyvää investointitasoa, jolla pystytään 

kattamaan keskimääräiset vuodesta toiseen ilman suuria strategisia muutoksiakin toistuvat 

investointitarpeet. Tuotannon (Mäkelä 2020), kaukolämpöverkoston (Lampinen 2020) ja 

sähköverkon (Lempinen 2020) perusinvestointitasot kerättiin haastatteluissa keskeisten 

liiketoimintojen asiantuntijoilta. Pienempiä kokonaisuuksia mallinnettiin suoraan konsernin 

pitkän aikavälin investointisuunnitelman ja aikaisemman investointitason perusteella. 

Pääasiassa perusinvestointitasot pysyvät varsin kiinteinä, vaikka laskentamallissa esimerkiksi 

kaukolämpöverkoston investointitasoa muutetaan hieman Kotkan alueen kaukolämmön 

kokonaiskysynnän muutoksien mukaan. Kaukolämpöverkostoinvestointien perustana oli 

Lampisen (2020) oletus, ettei skenaarioiden mukainen myynnin kasvu kuitenkaan laajentaisi 

merkittävästi nykyistä kaukolämpöverkostoa tai vastaavasti suuria kokonaisia asuinalueita ei 
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jäisi pois kaukolämpöverkosta, vaikka kaukolämmön myynti laskisikin skenaarioissa 

merkittävästi. Toinen keskeinen oletus perusinvestointitasoihin tehtiin skenaarion 2 tuotannon 

investointitasossa, sillä lähtöaineistossa esitettiin Kotkan Energian ajavan kyseisessä 

skenaariossa nykyisen tuotantokapasiteetin loppuun pitkällä aikavälillä ja täten tuotannon 

perusinvestointitasoa lasketaan laskentamallissa vaiheittain vuodesta 2026 alkaen niin, että 

vuoteen 2030 mennessä tuotannon perusinvestointien taso on puolittunut. 

 

Osa Kotkan Energian tuotannon laitteista ja koneista on hankittu leasing-sopimuksilla ja kolme 

kyseisistä sopimuksista päättyy tämän työn tarkasteluajanjakson aikana. Sopimuksiin sisältyy 

lunastushinnat laitteista sopimusajan päätyttyä, joilla Kotkan Energia voi lunastaa laitteet 

sopimusjakson päätyttyä. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin emoyhtiön omaa 

rahoitussuunnitelmaa, jossa osaa leasing-sopimuksista on oletettu jatkettavan joitakin vuosia 

vielä alkuperäisen päättymisajan jälkeen, jottei lunastushinnoista muodostuisi niin suurta 

kertaluontoista maksuerää. Tässä tutkimuksessa leasing-sopimuksien lunastukset mallinnettiin 

rahoitussuunnitelman mukaisina vuosina normaalien investointien tapaan. Kaikkien leasing-

lunastuksien poistoajaksi oletettiin viisi vuotta perustuen laitteiden keskimääräiseen ikään. 

 

Investointien perustason ja lunastettavien leasing-laitteiden lisäksi skenaarioihin sisältyy 

huomattava määrä konsernin investointisuunnitelman mukaisia investointeja sekä 

skenaarioiden erityispiirteistä johtuvia investointeja. Kaikki pitkän aikavälin investoinnit eivät 

toteudu kaikissa tämän tutkimuksen skenaarioissa ja osassa tilanteista jouduttaisiin tekemään 

korvaavia investointeja. Laskentamalliin syötettiin kaikki mahdolliset investoinnit ja ehdot 

joilla ne toteutuvat. Olemassa olevan investointisuunnitelman lisäksi tietoja investointien 

tarpeellisuudesta, ajankohdista, investointikustannuksista, tuotoista ja menoista kerättiin tämän 

työn muiden haastatteluiden yhteydessä. 

 

Työhön sisällytetyistä ehdollisista investoinneista ehdottomasti merkittävimpiä ovat Mussalon 

UPM- ja Datacenter hankkeisiin liittyvät mahdolliset kaukolämpö- ja sähköverkoston 

investoinnit, turpeenpolton lopettamiseen liittyvä kattilainvestointi skenaariossa 1 sekä uuden 

biolämpölaitoksen rakentaminen skenaariossa 3. Skenaariossa 2 turpeen polttamisen 

lopettamiseksi oletetaan tehtäväksi Langin (2020) arvion mukainen pienempi kattilan 

tulistinputkia suojaava rikinsyöttöinvestointi, sillä suuren kattilainvestoinnin toteuttaminen 
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nähtiin epärealistisena (Kuva 32), mikäli skenaariossa 2 tehtäisiin strateginen linjaus nykyisten 

laitoksien loppuun ajamisesta. Investointien tarkkoja tietoja tai hintoja ei tässä kirjallisessa 

työssä esitetä tarkemmin tietojen luottamuksellisuuden johdosta. 

 

 

Kuva 32 Turpeen käyttömääristä riippuvaiset investoinnit. 

 

Skenaariomateriaalissa tuulivoiman esitettiin lisääntyvän Suomessa ja erityisesti 

etelärannikolla merkittävästi skenaariossa 2 tuotantoteknologian mahdollistaessa tuulivoiman 

kilpailukyvyn ilman tuotantotukia (Capful 2019, 24–28). Tämän pohjalta tässä tutkimuksena 

lähtöoletuksena oli, että Kotkan Energia investoi vuosikymmenen loppupuolella merkittävästi 

merituulivoimaan osakkuuksien kautta. Investointilaskelmien avulla huomattiin kuitenkin 

täysin markkinaehtoisen tuulivoiman olevan epärealistista skenaariossa 2 johtuen todella 

alhaisesta sähkön markkinahinnasta (20–40 €/MWh). Vakkilainen & Kivistö (2017, 7-23) 

mukaan merituulivoiman tuotantokustannus 10 x 5 MW uudelle tuulipuistolle vuonna 2017 oli 

68,9 €/MWh. Toisaalta Pohjanmaan rannikolle rakennettavien 250 metrin korkeuteen 

nousevilla tuulivoimaloilla tuotantokustannuksien on arvioitu jäävän jopa alle 30 €/MWh (Yle 

2018). Päästötön älytulevaisuus-skenaariossa sähkön aluehinnan suositusvalinnan ollessa 

ajanjaksolle 2026–2030 vain 20 €/MWh, niin teknologisen kehityksen pitäisi olla todella 

merkittävää, jotta investointi olisi kyseisessä skenaariossa kannattava ilman tukia. 

Huomioitavaa on myös kappaleessa 3.2.2 todettu huomio, että tulevaisuudessa tuulivoimalla 

tuotetun sähkön markkinahinta saattaa jäädä keskimäärisenkin markkinahinnan alapuolelle. 

Alhaisten sähkön markkinahintojen lisäksi skenaarioiden mallintamisen näkökulmasta 

tulevaisuuden tuulivoimainvestoinnin mallintamiseen liittyy paljon epävarmuuksia, joita on 
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käytännössä mahdotonta mallintaa luotettavasti edes karkealla tasolla. Näiden syiden takia 

tuulivoimainvestointia ei tässä vaiheessa sisällytetty laskentamalliin. Investoinnin 

sisällyttämistä laskentamalliin täytyy tarkastella uudestaan tuulivoiman tuotantokustannuksien 

kehityksen tarkentuessa tai mikäli näkemys skenaariossa käytettävästä sähkön 

markkinahinnasta nousee. 

 

Tuulivoimainvestointien lisäksi tässä työssä pohdittiin myös mahdollisia muita yrityskauppojen 

tarpeita erilaisissa skenaarioissa. Merkittävästi toisistaan poikkeavissa skenaarioissa strategiset 

linjaukset tulisivat varmasti poikkeamaan selvästi toisistaan ja todennäköisesti ainakin joissakin 

tilanteissa konserni tekisi yrityskauppaa hankkimalla uusia liiketoimintoja tai vastaavasti 

luopumalla jostain liiketoiminnosta. Vaikeasti arvioitavat suuret yrityskaupat haluttiin 

kuitenkin jättää pääasiassa laskelmien ulkopuolelle, sillä tutkimuksessa karkeiden arvioiden 

todettiin vaikuttavan merkittävästi laskentamallin tuloksien luotettavuuteen. Skenaarioissa 1 ja 

2 turpeen käytöstä luopumisen yhteydessä konsernin omasta turvesuoalueesta oletettiin 

kuitenkin luovuttavan. Todellinen myyntihinta suolle määräytyisi kysynnän mukaan, mutta 

tässä tutkimuksessa realisointihintana käytettiin laskennallista arvoa tilan metsäosuudesta 

tehdyn metsäarvion sekä taseessa myyntihetkellä olevien turvemäärien sekä maapohjan 

tasearvosta laskien. Tilan puuston oletettiin kasvavan karkeasti kolme prosenttia vuodessa, 

jonka lisäksi realisointihinnassa huomioitiin inflaatiovaikutus. 

 

Poistot 

Poistojen osalta Invest for Excel- laskentaohjelma tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää ohjelman 

automaattisesti laskemia tasa- tai menojäännöspoistoja. Myös poistojen syöttö ohjelmaan on 

mahdollista. Tässä tutkimuksessa käyttöomaisuuksien ja muiden pitkäaikaisten sijoituksien 

alkusaldoksi taseeseen syötettiin vuoden 2019 konsernitaseen mukaiset luvut taseryhmittäin 

seuraavalla jaolla: 

 

- Koneet ja laitteet 

- Rakennukset ja rakennelmat 

- Maa- ja vesialueet sekä liittymismaksut 

- Muut aineelliset hyödykkeet 

- Osuudet osakkuusyhtiöissä 
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- Muut sijoitukset. 

 

Kuuteen taseryhmään sisältyy paljon aiemmin tehtyjä investointeja, joiden eriävät poistoajat, 

vuosittaiset poistot ja poistojen päättymisajankohdat aiheuttaisivat poistoihin ja 

käyttöomaisuuteen merkittäviä vääristymiä, mikäli alkusaldoja poistettaisiin ohjelman 

automaattisen poistotoiminnon avulla. Näin ollen kaikkien ennen vuotta 2020 valmistuneiden 

investointien osalta poistot kerättiin taseryhmittäin konsernin poistosuunnitelmista, jossa 

olemassa olevat poistot on laskettu tasapoistoin aina poistojen päättymisvuosiin asti. Kerätyt 

tiedot syötettiin Invest for Excel:iin ohjelman syöttötoiminnon avulla. 

 

Tarkastelujakson aikana tehtävien investointien osalta poistojen käsittely poikkeaa 

laskentamallissa teknisesti hieman vanhoista investoinneista.   Tulevat investoinnit syötettiin jo 

aiemmin mainittuun investointien syöttöosioon, jossa investoinneille pystytään syöttämään 

kuvan 33 mukaisesti poistotapa, poistoaika, poistojen alkamisajankohta ja tase-erä, johon 

investointi taseessa aktivoidaan. Uusien investointien poistoaikoina käytettiin 

poistosuunnitelmiin syötettyjä poistoaikoja siltä osin kuin investoinnit oli jo suunnitelmassa. 

Lopuille investoinneille poistoaika arvioitiin tapauskohtaisesti aiempien vastaavien 

investointien perusteella. Poistotapana käytettiin ohjelman automaattista tasapoistoa tai 

muutamassa poikkeustilanteessa ”Syötä käsin”-toimintoa, jonka taakse asetettiin 

laskentaehdot, jotta poistot saadaan alkamaan oikeana vuonna esimerkiksi laskentamallin 

käyttäjän valinnoista riippuvista investointiajankohdista johtuen. Tulevien 

perustasoinvestointien osalta investointeja käsitellään kokonaisuuksina, joten kullekin 

perustasolle määritettiin painotetulla keskiarvolla laskemalla poistoaika, perustuen aiempiin 

saman tase-erän investointeihin. Laskentamallissa poistojen oletetaan pääsääntöisesti alkavan 

puolessa välissä investoinnin valmistumisvuotta, sillä pääosa konsernin investoinneista ajoittuu 

kesän huoltoseisokkien yhteyteen tai yleisemmin sulan maan aikaan. 
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Kuva 33 Poistot tarkastelujakson investoinneille Invest for Excel-ohjelmassa. 

  

 Ostot tilikauden aikana ja ulkopuoliset palvelut 

 

Tiliryhmissä ostot tilikauden aikana sekä ulkopuoliset palvelut nykytilanteessa 

merkittävimmän kokonaisuuden muodostavat emoyhtiön kunnossapitokustannukset. Mäkelän 

(2020) mukaan tuotantolaitoksien kunnossapitokustannukset ovat käytännössä kokonaan 

kiinteitä kustannuksia, eikä laitoksien suurikaan tuotantomäärien lasku vähentäisi 

kunnossapidon tarvetta. Alhaisemmalla käyttöasteella laitoksien ajaminen saattaisi aiheuttaa 

jopa nykyistä enemmän kunnossapitotarvetta. Tässä tutkimuksessa kunnossapitokustannuksien 

oletettiin haastattelun pohjalta kuitenkin pysyvän nykyisellä perustasolla muuttuen vain 

inflaatiovaikutuksen mukaan. Aine- ja tarvikeostojen osalta perustasoon huomioitiin 100 000 

euron vuosittainen lisäys, jonka arvioitiin puuttuvan aiempien vuosien kirjanpidosta aiemmin 

käytössä olleen puutteellisen varastonimikkeiden käsittelykäytännön takia.  

 

Tuulipuiston korjaus- ja huoltotyöt mallinnettiin nykyisen huoltosopimuksen perusteella 

pelkällä inflaatiokorotuksella vuoteen 2027 asti, jolloin sopimus päättyy. Vuodesta 2028 

eteenpäin tuulivoiman korjaus- ja huoltotöiden oletettiin jatkuvan ennallaan, mutta Saarelan 

(2020) arvion mukaisesti hintaa nostettiin kymmenen prosenttia turbiinien ikääntymisestä 

johtuen. 
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Laitoksien kunnossapitokustannuksien lisäksi ulkopuoliset palvelut sisältävät muun muassa 

palveluiden myynnistä syntyviä kuluja. Kaikki palveluiden myynnin kulujen tulevat muutokset 

mallinnettiin kirjanpidontilille ”Edelleen veloitettavat ulkopuoliset palvelut”, vaikka 

todellisuudessa osa uusista palvelumyynneistä vaikuttaisi myös edelleen veloitettaviin 

materiaaleihin sekä aine- ja tarvikeostoihin. Tällä linjauksella mallinnuksessa 

yksinkertaistettiin kunnossapidon kulujen ja palveluliiketoiminnan kulujen käsittelyä erillään. 

Työn tavoitteen kannalta olisi ollut epäolennaista arvioida tulevaisuuden uusien palveluiden 

painottumista materiaaleihin ja ulkopuolisiin palveluihin, sillä tulosvaikutusta jaolla ei olisi. 

Palveluiden myyntejä vastaavat ulkopuoliset palvelut mallinnettiin tässä tutkimuksessa 

kappaleessa 5.1.6 esitettyjen myyntikatemuutoksien mukaan. 

 

5.4 Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut 

 

Mallinnettavista osakokonaisuuksista henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut 

muodostavat materiaalien ja palveluiden sekä poistojen ohella merkittävän osuuden konsernin 

kuluista. Vuonna 2019 konsernin henkilöstökulut olivat noin 7,7 miljoonaa euroa (noin 14,0 % 

konsernin liikevaihdosta) ja puolestaan liiketoiminnan muut kulut noin 7,5 miljoonaa euroa 

(noin 13,7 % liikevaihdosta) (Kotkan Energia 2020c, 20).  

 

Henkilöstön tarve jaettiin tässä tutkimuksessa karkeasti kolmeen pääryhmään; tuotanto, 

kunnossapito ja toimihenkilöt. Näiden ryhmien henkilöstömäärätarpeen muutosarvioiden 

voidaan nähdä muodostavan riittävän tarkat suuntaviivat karkean tason mallinnukselle. Tässä 

tutkimuksessa jokaisen skenaarion osalta arvioitiin merkittävimmät 

kokonaishenkilöstömäärään vaikuttavat tekijät erikseen. Tärkeimpiä tarkasteltavia tekijöitä 

olivat; 

1) Tuotantomäärät 

2) Laitoksien investointien ja kunnossapidon tarve 

3) Alueen elinvoima ja palveluiden kysyntä 

 

Kolmen pääkohdan lisäksi henkilöstömäärissä huomioitiin teknologisen kehityksen 

vaikutuksia joidenkin toimintojen automatisoinnin kautta. Teknologinen kehitys käsiteltiin 

kaikissa skenaarioissa maltillisena; kolmen työntekijän lasku henkilöstömäärässä kymmenen 
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vuoden aikana. Kaikki muutokset mallinnettiin kokonaisina henkilötyövuosina. 

Skenaariokohtaiset erot henkilöstömäärän kehityksessä nähdään kuvassa 34. 

 

 

Kuva 34 Henkilöstömäärät eri skenaarioissa 

 

Liiketoiminnan muista kuluista ehdottomasti merkittävimpiä nykytilanteessa on 

tuotantolaitteiston leasing-kulut. Leasing-sopimuksien tulevien vuosien maksut kerättiin 

sopimusdokumenteilta. Kuten kappaleessa 5.3.1 todettiin, niin leasing-sopimuksien lunastuksia 

pitkitettiin tutkimuksessa joitain vuosia dokumenttien alkuperäisistä päättymisajankohdista. 

Vuosittaisissa leasing-kuluissa siirrot huomioitiin niin, että Kotkan Energian 

poistosuunnitelman mukaisten lunastushintojen ja leasing-dokumenttien suunniteltujen 

jäännösarvojen erotus jaettiin korkokulut huomioiden ajanjaksolle, kuinka paljon sopimuksien 

lunastusta rahoitussuunnitelmassa oli siirretty. 

 

Leasing-kulujen jälkeen jäljelle jäävät liiketoiminnan muut kulut ovat huomattavasti 

haastavampaa mallintaa tarkasti, sillä ne koostuvat todella monista suhteellisen pienistä 

kokonaisuuksista, joiden riippuvuuksia ei tässä tutkimuksessa koettu järkeväksi tutkia tarkasti. 

Liiketoiminnan muiden kulujen oletettiin olevan osin kiinteitä ja osin konsernin 

henkilöstömäärästä riippuvaisia. Henkilömäärän suhteessa kuluja mallinnettiin lähinnä 

vapaaehtoisille henkilöstökuluille sekä muutamille muille selvästi henkilöstömäärästä 

riippuvaisille kuluryhmille. Kaikki loput liiketoiminnan muut kulut mallinnettiin kiinteinä 

hyödyntäen vuoden 2019 toteumatietoja. Lisäksi kaikkiin liiketoiminnan muiden kulujen 

kaavoihin lisättiin inflaatiovaikutus. 
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6 TULOKSET 

 

Tämän työn tuloksena syntyi Invest for Excel-pohjainen laskentamalli, jonka avulla pystytään 

vastaamaan tutkimuksessa asetettuihin konsernin talouteen liittyviin tutkimuskysymyksiin. 

Luotuun laskentamalliin sisällytettiin useita mallin loppukäyttäjän muutettavissa olevia optioita 

(Kuva 35) liittyen skenaarioiden merkittävimpiin muuttujiin. Valittavissa olevat muuttujat 

nostavat erilaisien mahdollisten yhdistelmien määrän satoihin tuhansiin, joiden vaikutuksia 

konsernin talouteen voidaan mallin avulla helposti simuloida. Tässä kirjallisessa työssä pitkän 

aikavälin skenaarioiden vaikutuksia energiakonsernin taloudelle esitetään kuitenkin vain neljän 

erilaisen yhdistelmän  avulla. Nämä neljä yhdistelmää (Liite 2) muodostettiin tekemällä 

käyttäjävalinnat parhaiten neljää skenaariomateriaalissa esitettyä pääskenaariota kuvaaviksi. 

Laskentamallissa nämä pääskenaarioita parhaiten kuvaavat valinnat esitetään ohjeellisina 

suositusvalintoina (Kuva 35), joista voi kuitenkin halutessaan poiketa. 

 

 

Kuva 35 Laskentamallin loppukäyttäjän valintanäkymä. 

 

Tuloksien tarkasteluvaiheessa luotiin aiemmin esitetyn neljän pääskenaarion lisäksi ns. 

referenssiskenaario, jonka tavoitteena oli tehdä skenaarioiden aiheuttamat muutokset 

helpommin tulkittavaksi, sillä osa skenaarioiden tuloksiin vaikuttavista asioista on 

tapahtumassa skenaariosta riippumatta. Referenssiskenaariolla pyritään esittämään 
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taloudelliset muutokset, jotka tapahtuisivat ilman mitään muutoksia. Oletuksena siinä on, että 

konsernin toiminta jatkuu vuoden 2019 mukaisella tuotannolla ja myynnillä aina vuoteen 2030 

asti, eikä uusia poliittisia muutoksia enää tapahtuisi. Referenssiskenaariossa investoinnit 

laskettiin vastaavalla tavalla kuin muissakin skenaarioissa, mutta kaikki strategiset investoinnit, 

kuten turpeenpolton lopettamisesta ja UPM biojalostamo- sekä datacenter-hankkeista johtuvat 

investoinnit rajattiin laskelmista pois. Keskeisimmät referenssiskenaarion muutokset verrattuna 

vuoden 2019 toteumaan olivat inflaatiovaikutus, tuulivoiman syöttötariffin loppuminen vuonna 

2027, ilmaisten päästöoikeuksien loppuminen ja muutokset poistoissa. Vuoden 2020 osalta 

referenssiskenaariossa sovellettiin 2/2020 tilanteen mukaisen vuosiennusteen lukuja. 

 

Tässä työssä kaikissa skenaarioissa inflaatiomuutoksena +1 %/v vuodesta 2021 alkaen, joka 

tulee huomioida esimerkiksi myyntejä tarkasteltaessa. Vuodelle 2020 erillistä inflaatiokorotusta 

ei nähty järkeväksi sisällyttää koronaviruspandemiasta johtuen. Muilta osin pandemian 

aiheuttamia talousvaikutuksia ei ole tuloksissa vielä huomioitu.  

 

Työn tuloksina esitetyissä kuvaajissa myyntikatteen ja tilikauden tuloksen osalta käytetään 

tietojen luottamuksellisuuden johdosta indeksointia asteikolla 0-100. Kuvaajan suurin arvo saa 

indeksiluvun 100 ja pienin indeksiluvun 0. Näin ollen kuvaajista ei voi päätellä muutoksien 

suuruutta, mutta suhteelliset muutokset skenaarioiden välillä pystytään esittämään. 

 

6.1 Vaikutukset tuloihin 

 

Liikevaihdolla mitattuna tämän tutkimuksen neljä pääskenaariota poikkeavat odotetusti todella 

vahvasti toisistaan. Ainoastaan Biotalous suomalaisena ratkaisuna- skenaariossa myynti kasvaa 

referenssiskenaariota korkeammaksi (Kuva 36). Biotalous suomalaisena ratkaisuna- 

skenaariossa myynnin kasvu referenssiskenaariota selvästi voimakkaammin selittyy 

yksinomaan kaukolämmön myynnin kasvulla sekä myyntivolyymien että kaukolämmön 

keskimääräisen yksikköhinnan nousulla. Loput myynnit kaukolämmön myynnin lisäksi ovat 

kyseisessä skenaariossa kokonaisuutena jopa vuoden 2019 tason alapuolella vuonna 2030 

johtuen alhaisista sähkön hinnoista sekä maakaasun myyntivolyymien ja -hinnan laskusta. 

Vuonna 2020 konsernin liikevaihdossa tapahtuu poikkeuksellisen suuri pudotus sähkön- ja 
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maakaasun myyntihintojen oltua alkuvuodesta poikkeuksellisen alhaalla ja samaan aikaan 

kaukolämmön kysynnän laskettua voimakkaasti lämpimän talven johdosta.  

 

 

Kuva 36 Konsernin liikevaihto eri skenaarioissa. 

 

Kahden skenaarion osalta vuonna 2030 myynti jää jopa vuoden 2019 toteutuneen myynnin 

alapuolelle, vaikka myynneissä on huomioitu inflaatiovaikutus. Selkeänä yhdistävänä tekijänä 

kolmen pienimmän liikevaihdon skenaarion osalta on huomattavan alhaiset kaukolämmön 

myyntivolyymit, jotka laskevat tasaisesti vuosi vuodelta. Markkinaehtoinen energiareformi-

skenaariossa kysynnän laskua voimistaa vuonna 2026 menetettävä kymmenen prosentin 

markkinaosuus Kotkan alueen kaukolämmön myynnistä. Kyseisessä skenaariossa myös 

kaukolämmön kilpailuaseman kiristymisen myötä huomattavasti laskeva kaukolämmön 

myyntihinta vaikuttaa konsernin liikevaihtoon. Myös sähkön markkinahinnan vaihtelut näkyvät 

nopeina muutoksina liikevaihdossa. Esimerkiksi vuonna 2026 muuttuvat sähkön 

markkinahinnat näkyvät suunnanmuutoksina Kaasun voittokulku- ja Päästötön älytulevaisuus- 

skenaarioissa. Toisaalta taustalla on paljon tasaisesti vuosi vuodelta muuttuvia myyntejä, kuten 

esimerkiksi palveluliiketoiminnan, sähkönsiirtoliiketoiminnan ja jätteen 

hyödyntämispalveluiden osalta, joten yksittäisten muutoksien vaikutuksien tarkastelu vaatii 

tarkempaa syventymistä simuloinnin tuloksiin eritellyn tuloslaskelman kautta. 
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Tarkastelemalla liikevaihdon lisäksi liikevaihdon jakautumista (Kuva 37) eri tuoteryhmille 

vuonna 2030, nähdään kuinka skenaarioiden väliset merkittävimmät muutokset johtuvat pitkälti 

kaukolämmön myyntivolyymien ja myyntihintojen muutoksista. Biotalous suomalaisena 

ratkaisuna- skenaariossa volyymit ovat selvästi suurimpia ja yhdessä myyntihinnan nousun 

kanssa nostavat kaukolämmön osuuden liikevaihdosta 53 prosenttiin vuonna 2030. Vastaavasti 

Markkinaehtoinen energiareformi-skenaariossa kaukolämmön myynnin merkittävä lasku 

nostaa muiden tuotteiden suhteellista osuutta konsernin kokonaismyynnistä. Päästötön 

älytulevaisuus- ja Kaasun voittokulku- skenaarioiden myynnin jakautumisesta näkee hyvin 

kahden hyvin erilaisen skenaarion painottumista eri tuotteisiin, vaikka skenaarioiden 

kokonaisliikevaihdot ovat lähes samalla tasolla vuonna 2030.  

 

 

Kuva 37 Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmille vuonna 2030. 

 

6.2 Vaikutukset menoihin ja tilikauden tulokseen 

 

Kappaleessa 3.1 todettiin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja erityisesti päästöoikeuden 

hintojen nousun vaikuttavan merkittävästi alan kokonaiskustannuksiin ja 



   99 

 

   

 

kustannusrakenteeseen. Yleisenä suuntana on, että kustannukset nousevat ja 

kaukolämpöyhtiöiden nykyisten liiketoimintamallien kannattavuus heikkenee. Myös tämän 

tutkimuksen kaikissa skenaarioissa liiketoiminnan kokonaiskulut olisivat vuonna 2030 

korkeammat kuin vuoden 2019 toteuma, vaikka samaan aikaan myynnit ovat kahdessa 

skenaariossa vuoden 2019 tason alapuolella. Suhteellisella myyntikatteella (Kuva 39) mitattuna 

kannattavuus laskeekin kaikissa skenaarioissa. Muutokset ovat pitkällä aikavälillä kuitenkin 

pääosin referenssiskenaarion kanssa samansuuntaisia. 

 

 

Kuva 38 Suhteellisen myyntikatteen kehitys skenaarioissa. 

 

Kaikissa skenaarioissa myyntikateprosentin laskun taustalla ei ole vain päästöoikeuksien ja 

polttoaineiden hinnannousut, vaan kulurakenteet poikkeavat voimakkaasti toisistaan eri 

skenaarioissa. Skenaarioiden myynnin suhteellinen painottuminen eri tuotteisiin vaikuttaa 

myös merkittävästi skenaarioiden välisiin eroihin ja yleisesti myyntikatteen kehitykseen. 

Mikäli skenaarioiden kulurakennetta tarkastellaan tarkemmin liiketoiminnan kokonaiskulujen 

(Kuva 39) avulla, niin huomataan kulujen jakautuvan vuoden 2030 tilanteessa varsin eri 

suhteessa skenaarioiden välillä. Samalla kuvasta voidaan havaita, että Markkinaehtoinen 
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energiareformi- skenaariossa liiketoiminnan kokonaiskulut eivät ole skenaarioista pienimmät, 

vaikka kyseisessä skenaariossa liikevaihto on pienin. 

 

 

Kuva 39 Liiketoiminnan kokonaiskulut skenaarioissa vuonna 2030. 

 

Työn tutkimuskysymyksien kannalta olennaisimpana taloudellisena tuloksena tässä työssä 

esitetään tutkimuksen pääskenaarioiden tilikauden tuloksen kehitys. Aineiston 

luottamuksellisuuden vuoksi tilikauden tuloksien analysoinnin osalta pysytään hyvin yleisellä 

tasolla, eikä tarkkoja tietoja konsernin tulosvaikutuksista paljasteta. Kuvassa 40 tilikauden tulos 

esitetään indeksilukujen avulla, jottei muutoksien suuruutta pystytä kuvaajasta selvittämään. 

Kuvan viesti on kuitenkin ilmeinen, että eri skenaarioissa konsernin tuloskehitys nykyisellä 

liiketoimintamallilla olisi hyvin erilainen. Tässä tutkimuksessa käytettyjen suositusvalintojen 

kanssa skenaarioiden tuloshajonta on miljoonia euroja ja laskentamallin ääritilanteissa jopa 

lähempänä kymmentä miljoonaa euroa vuositasolla. 
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Kuva 40 Tilikauden tuloksen kehitys. 

 

Kuten liikevaihdonkin osalta, Biotalous suomalaisena ratkaisuna-skenaario nousee odotetusti 

selvästi optimistisimmaksi skenaarioksi tilikauden tuloksella mitattuna. Skenaariossa konsernin 

suurimman tuotteen kaukolämmön positiivinen kehitys näkyy kasvaneiden volyymien lisäksi 

myös yksikköhinnan nousuna, joka säilyttäisi myyntikatteen tutkimuksen skenaarioista 

parhaimpana, vaikka polttoaineiden hinnat samaan aikaan nousevatkin merkittävästi. Muissa 

skenaarioissa muuttuvien kustannuksien nousun lisäksi kasvavat kiinteät kulut näkyvät selvästi 

tuloksessa, kun samaan aikaan kaukolämmön ja sähkön myyntivolyymit putoavat selvästi. 

Kulupuolella tuloksia painavat alaspäin muun muassa päästöoikeuksien ilmaisjaon 

loppuminen, päästöoikeuksien yksikköhinnan nousut sekä skenaarioiden erityispiirteistä 

johtuvien investointien kasvattamat poistot. 

 

Kotkan Energian tase on nykyisellään suhteellisen vahva, mutta tarkasteltavien skenaarioiden 

muutokset ovat niin suuria ja pitkäaikaisia, että tuloskehityksen vaikutukset heijastuvat todella 

merkittävästi myös konsernin taseeseen ja kassavirtaan. Tutkimuksessa konsernin taloudellisia 

tunnuslukuja tarkasteltiin vuositasolla Kotkan Energian aiemmissa vuosikertomuksissa 

käytettyjen keskeisten tunnuslukujen avulla. Jo esitettyjen liikevaihdon ja tilikauden tuloksen 

lisäksi keskeisiä tunnuslukuja olivat liikevoitto, liikevoittoprosentti, oman pääoman tuottoaste 

(ROE), omavaraisuusaste sekä konsernin maksuvalmiutta mittaava Quick Ratio. 

Tunnusluvuista kolmen viimeisen avulla tuloslaskelmavaikutuksien rinnalle tarkasteluun 



   102 

 

   

 

otettiin myös skenaarioiden tase- ja rahoitusvaikutukset. Työn laskentamallissa Invest for 

Excel-ohjelman valmiita tase- ja kassavirtalaskentaominaisuuksia hyödyntäen kaikista 

käyttäjän valintojen mukaisista tilanteista voidaan esittää erikseen tase ja kassavirtalaskelma. 

Laskennan pohjatietona käytettiin vuoden 2020 avaavaa tasetta. Keskimääräisten maksuaikojen 

oletettiin säilyvän vuoden 2019 tasolla, joiden pohjalta laskentamalli laskee 

rahoitusomaisuuden ja vaihto-omaisuuden kiertoajat. Tässä kirjallisessa työssä konsernin 

laskettuja tunnuslukuja ei luottamuksellisuuden johdosta esitetä, mutta isossa kuvassa 

omavaraisuusaste ja oman pääoman tuottoaste seuraavat pitkälti konsernin tuloskehitystä. 

Vuositasolla tunnuslukujen kehityksessä pientä hajontaa tilikauden tuloksen lisäksi aiheuttaa 

muun muassa investointien epätasainen jakautuminen tarkastelujakson ajalle. 

 

6.3 Mallin luotettavuus ja käytettävyys 

 

Laskentamallissa tarkasteltava kokonaisuus on todella laaja, kun skenaarioita luotiin ja 

mallinnettiin koko konsernin toimintaa vastaaviksi pienempien osakokonaisuuksien sijaan. 

Kuten kappaleessa 2.5 todettiin, niin erilaisiin malleihin liittyy aina esimerkiksi mittaus- tai 

ennustusvirheiden kaltaisia riskejä. Tässä tutkimuksessa täsmällisien pitkänaikavälin 

oletuksien ja vastaavasti käytettävien lähtötietojen arviointi loivat tutkimustyölle haasteita ja 

riskejä. Esimerkiksi vuoden 2020 alussa avautuneet maakaasumarkkinat ja suuret 

hinnanmuutokset loivat haasteen järkevien lähtötietojen löytämiseen, sillä maakaasun hinta 

putosi rajusti vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Monien muidenkin oletuksien osalta 

tämän tutkimuksen tuloksia analysoitaessa täytyy huomioida, että taustalla on väistämättä 

paljon tutkijan ja haastateltujen asiantuntijoiden tiedostamattaankin tekemiä tulkintoja, jotka 

saattavat vaikuttaa lopputuloksiin merkittävästi. 

 

Kotkan Energian skenaarioissa muuttuvien tekijöiden määrä oli valtava, mutta samalla on 

ymmärrettävä, että joidenkin muuttujien mahdollisilla ennustevirheillä on huomattavasti 

merkittävämpi vaikutus kokonaiskuvaan kuin joillain marginaalisilla muutoksilla. Juuri 

epävarmuuden takia tulevaisuuden yrityskaupat rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, kun 

mahdollisten yrityskauppojen ennustamisen suuren epävarmuuden nähtiin luovan riskin 

laskentamallin luotettavuudelle. Tutkimuksen aikana laskentamallin tuloksien havaittiin olevan 

erityisen herkkiä sähkön markkinahinnan, kaukolämmön hinnan sekä biopolttoaineiden 
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hankintahinnan muutoksille. Kuvassa 41 kaukolämmön hinnanmuutoksien herkkyyttä 

konsernin liikevaihdolle kuvataan Päästötön älytulevaisuus-skenaarion suositusvalinnoilla 

yhden muuttujan herkkyysanalyysin avulla. Kuvasta havaitaan, että vaikutukset konsernin 

liikevaihtoon ja siten myös tilikauden tulokseen voivat olla jopa miljoonia euroja 

realistisellakin yksikköhinnan vaihteluvälillä tarkastelujakson loppupuolella, kun 

hinnanmuutokset ovat jo pääosin toteutuneet. Prosentuaaliset hinnanmuutokset kuvassa 

kuvaavat tarkasteluajanjakson aikaisia kokonaismuutoksia inflaatiovaikutuksen lisäksi. 

 

 

Kuva 41 Liikevaihdon herkkyysanalyysi kaukolämmön hinnanmuutoksilla skenaariossa 2. 

 

Suuresta muuttujien ja vaikuttavien tekijöiden määrästä johtuen yhden muuttujan 

herkkyysanalyysien tai Monte Carlo-simulointien laajempi hyödyntäminen tämän tutkimuksen 

aineistolle olisi hyvin haastavaa, eivätkä mahdollistaisi kokonaisvaltaista tarkastelua 

vaikutuksille. Tässä tutkimuksessa luotu laskentamalli tarjoaa jo itsessään tehokkaan tavan 

mallin loppukäyttäjälle tarkastella valintojen vaikutuksia tuloksiin olennaisimpien muuttujien 

osalta. Laskentamallin tämänhetkisessä versiossa skenaariotuloksien talteenotto täytyy tosin 

tehdä vielä manuaalisesti, mikäli useita tilanteita halutaan vertailla vierekkäin, sillä 

ohjelmatoimittajan suojauksista johtuen laskentamallin kanssa samaan tiedostoon ei voida 

luoda makroja. 

 

Tutkimuksen alkuvaiheesta asti oli selvää, että mallinnuksen luotettavuus on tutkimuksen yksi 

keskeisimpiä haasteita, joten mallin luotettavuutta pyrittiin parantamaan tutkimuksen aikana 
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monin erillisin keinoin. Mahdollisuuksien mukaan haastateltavien asiantuntijoiden näkemyksiä 

vertailtiin muun muassa julkiseen tietoon, konsernin sisäisiin aineistoihin, 

referenssiskenaarioon sekä samoja asioita otettiin esille useammissa keskusteluissa, jotta 

yksittäisten arvioiden riskejä saatiin rajattua. Empiirisen tutkimustyön aikana tehdyn kriittisen 

tarkastelun lisäksi laskentamallia rakennettaessa syötettävien tietojen toimintaa testattiin sitä 

mukaan kuin tietoja syötettiin tai niitä muutettiin. Jatkuvasta parantamisesta ja lukujen 

validoinnista huolimatta mallin luotettavuuden kannalta ehdottoman tärkeä vaihe oli mallin 

kokonaisvaltainen lopputestaus. Loppuvaiheessa kokonaisuuden ollessa jo alustavasti valmis 

sekä tuloksien visualisoinnit helpottivat virheiden ja jopa kokonaan puuttuvien tietojen 

korjaamista.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli mallintaa aiemmin luotujen skenaarioiden taloudelliset 

vaikutukset konsernin johdolle riittäväksi koetulla tarkkuudella ja luoda laskentamalli, jota 

voidaan hyödyntää konsernin skenaariotyöskentelyssä tulevaisuudessakin. Työn tuloksena 

syntyi loppukäyttäjän näkökulmasta yksinkertainen malli, jolla pystytään tavoitteen mukaisesti 

simuloimaan lähtötilanteen skenaarioiden taloudelliset vaikutukset tuloksen, taseen ja 

rahoituksen osalta ja vastaamaan päätutkimuskysymykseen. Mallinnusta tehtiin monilta osin 

alkuperäistä tavoitetasoa tarkemmalla tasolla, joka edellytti malliin sisällytettäväksi oletettua 

enemmän oletuksia, lähtötietoja sekä laskentakaavoja ja siten vaikeutti simulointimallin 

pitämistä helposti ylläpidettävänä. 

 

Skenaarioiden aiheuttamien taloudellisien vaikutuksien havaittiin olevan skenaarioissa 

oletetustikin varsin suuria ja yli kymmenen vuoden tarkastelujaksolla vaikuttavan merkittävästi 

myös konsernin taseeseen. Käytännössä skenaariosta riippumatta nykyisten liiketoimintojen 

suhteellinen kustannustaso on nousussa, mikä painaa konsernin kateprosentteja alaspäin. 

Lähtökohtaisesti konsernin nykyisille liiketoimintamalleille sopivaksi luotu Biotalous 

suomalaisena ratkaisuna- skenaario oli tämän tutkimuksen pääskenaarioista ainut, jossa 

konsernin tulostaso paranisi nykyisestä ja siinäkin lähinnä määräedun johdosta. Tuloksien 

pohjalta on ilmeistä, että muissa skenaarioissa konsernin nykyisten liiketoimintamallien 

toimivuutta tulisi tulevaisuudessa pohtia tarkasti, jotta konsernin nykyisen kasvun ja 

tuloskehityksen olisi mahdollista jatkua. Energiamurroksen myötä strategisen suunnittelun 

tärkeys korostuu alalla ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin ja näin ollen Kotkan 

Energiallakin on edessään isoja valintoja tämän tutkimuksen tarkastelujakson aikana. 

Skenaarioiden avulla havaittiin, että konsernin toiminnan monipuolisuus kuitenkin tasoittaa 

talouden näkökulmasta joidenkin yksittäisten liiketoimintojen suuriakin muutoksia, kun 

samaan aikaan toisen liiketoiminnan kehitys saattaa olla toiseen suuntaan. Toisaalta 

kaukolämmön aseman ja sähkön markkinahinnan vaikutukset konsernin taloudelle yksinään 

ovat merkittäviä.  

 



   106 

 

   

 

Työn kirjallisuusosassa energiamurroksen havaittiin luovan laajoja vaikutuksia perinteiselle 

energiakentälle. Tiukat ilmastotavoitteet ja poliittinen ohjaus pakottavat energia-alan yritykset 

pohtimaan tulevaisuuden liiketoimintaansa lukemattomien vaihtoehtojen kautta, joten 

tulevaisuuden skenaarioita on loputtomasti ja ne vaihtelevat markkina-alueen mukaan. 

Kirjallisuuskatsauksen keskeisimpänä havaintona on kehittyvien energiamuotojen vaikutukset 

energiayhtiöiden kustannusrakenteeseen, sillä uudet energiamuodot vaativat yhä suurempia 

perusinvestointeja elinkaaren alussa ja investointien elinkaaret olisivat monissa tapauksissa 

aiempaa pidempiä. Nämä seikat luovat omat haasteensa energia-alalle kustannusjohtamisen 

näkökulmasta, kun nopeat muutokset liiketoimintamalleissa vaatisivat pääomaa ja laadukasta 

investointien elinkaarisuunnittelua. 

 

Aiempia skenaariotutkimuksia on energia-alalla tehty paljon erityisesti uusiutuvaan energiaan 

liittyen, mutta ainakaan julkisia aina talouden tunnuslukuihin asti mallinnettuja 

skenaariotutkimuksia ei tutkimuksen aikana löydetty. Tämän tutkimuksen voidaankin nähdä 

olevan alalla erittäin ajankohtainen ja luovan uutuusarvoa muuttuvalla alalla. Toisaalta 

energiamurros haasteena on suuri ja jatkuvasti muuttuva, jonka tutkiminen myös taloudellisesta 

näkökulmasta vaatii lisää ponnisteluita. 

 

Tämä tutkimus yhdessä aiemmin luotujen skenaarioraamien kanssa olivat kohdeyrityksessä 

ensimmäinen suurempi harppaus kohti skenaarioajattelua, jota on tavoitteena vakiinnuttaa 

jatkuvaksi toimintatavaksi konsernissa. Tutkimuksessa saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää 

jatkossa yhtenä osana konsernin strategista työskentelyä, muttei ainoana ratkaisuna 

energiamurroksen keskellä. Jatkotutkimuskohteita pohdittaessa on selvää, ettei näin laajojen 

skenaarioiden luominen ja mallintaminen voi olla täydellistä ensimmäisellä kerralla, vaan 

toimintatavan ja mallinnuksen kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä sekä toistoja olemassa 

olevaa pohjaa hyödyntäen. Mallin tuloksien pohjalta on mahdollista myös kohdentaa 

potentiaalisia jatkotutkimuksen kohteita tarkemmin, jossa voitaisiin yksittäisten osa-alueiden 

vaikutuksia tutkia vielä yksityiskohtaisemmalla tasolla. Lisäksi tästä tutkimuksesta ulos 

rajattujen erillisskenaarioiden tapaan vaikutuksia saattaisi olla järkevää mallintaa jatkossa 

kohdennetusti myös suurasiakkaiden toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutoksien 

näkökulmasta. Suurasiakkaiden toiminnan muutoksien sisällyttäminen tämän tutkimuksen 

kaltaisiin kokonaisvaltaisiin skenaarioihin mukaan nostaisi muuttuvien asioiden määrän ja 
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ennustearvioiden riskin liian suureksi, jolloin muutoksien syitä olisi vaikea hahmottaa tuloksia 

analysoitaessa. Tässä työssä luotettavien mallinnustuloksien saavuttaminen vaati huomattavasti 

odotettua suurempaa työmäärää, mikä on ehdottomasti yksi näin laajan skenaarioprojektin 

haasteista ja heikkouksista. Tulevaisuudessa skenaariotyöskentelyn tulisi pystyä vastaamaan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin nopeammin ja kevyemmällä taustatyöllä. Kokonaiskuvan 

mallintaminen on varmasti tulevaisuudessakin tärkeää, mutta rinnalla voisi olla kevyempiä 

malleja, joita käytettäisiin jatkuvasti. Sen sijaan koko konsernia koskevaa suhteellisen tarkkaa 

mallia voisi päivittää hieman harvemmin. 
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LIITE 1. Ajatuskartta mallinnuksen keskeisistä muuttujista. 

  

 



 

 

   

 

LIITE 2. Skenaarioiden suositusvalinnat. 
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LIITE 3. Keskeiset skenaariokohtaiset oletukset. 

 

 



 

 

   

 

LIITE 4. Skenaarioiden yhteiset oletukset. 

 

Skenaarioiden yhteiset oletukset 

Sähkönsiirron hinnanmuutos Inflaation mukaan 

Inflaatio + 1% 

Korkotaso 2 % 

Osinko 3 M€ 

Tulovero -% 20 % 

Rahoitusomaisuuden kiertonopeus 2019 mukainen 

Keskimääräinen maksuaika 2019 mukainen 

Keskimääräisen henkilöstökulun (€/hlö) muutos Inflaatio 

Hovinsaaren sähköntuotannon suhde KL-tuotantoon 2017–2019 painotettu keskiarvo 

Datacenter hukkalämpömäärä (MWh) 12 000 

Datacenter teho (MW) 40 MW 

UPM kertakorotus biopolttoaineiden hintoihin 2022 + 20 % 

Polttoaineluokitukset 2020 mukaiset 

Hyötyvoimalaitoksen tuotanto Nykyinen 

Laitoksien hyötysuhteet Nykyiset * 

KL-verkoston hyötysuhde 90 % 

REF1 2019 mukaisesti 

Tuulivoimakapasiteetti Nykyinen 

*) Päästötön älytulevaisuus-skenaariossa laitoksien hyötysuhde laskee yhteensä yhden 
prosenttiyksikön 2029–2030. 

 


