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Vuosia on puhuttu hajautetus-
ta, paikattisesta energiantuo-
tannosta ja aurinkosdhkon
netto[askutuksesta. M issd

mennriiin? Tuoko EU:n uusi

sdhkomarkkinadirektiivi
ratkaisun?

oLAvI TUPAMAKI

usi sdhkomarkkinadirektiivi on
tulossa. Marraskuussa EU:n ko-
missio julkisti lopullisen ehdo-
tuksensa uudeksi sdhkomark-

kinadirektiiviksi. Sen tavoitteena on pie-
nentii hiilij alanj iilked (decarbonisati-
on) ja parantaa kuluttajien osallistumis-
ta siihkontuotantoon. Artiklan r5 ja 16

mukaisesti:
. Loppukiiyttiijilld on oikeus tuottaa,

tarastoida, kuluttaa j a myydii tuottaman-
sa siihko markkinoilla ilman raskaita me-
nettelyjd jamaksuja.

. Loppukiiyttiijillii on oikeus litpiniiky-
viin j a syrjimiittdmiin verkkomaksuihin
niinterkkoon sydtetyn kuin myds verkos-
ta ostetun siihk\n osalta.

, Paikallisella energiayhteisollii on oi-
keus omistaa, perustaa tai vuokrata pai-
kallinen verkko ja itseniiisesti hallita sitti.

Suomen energiateollisuus on ollut hil-
jaa naista vaatimuksista. Sen sijaan se ki-
tisee siita, ettajuuri pakkoasennetut mit-
tarit menevat uusiksi. Uuden direktiivi-
ehdotuksen mukaisesti asiakkaiden pitii
saada tieto kulutuksestaan helpostija vi-
sualisoituna vain hetken (near real-time)
viiveeilii. Tdhdn nykymittarien puuttee-
seen kiinnitin huomiota jo viisi vuotta
sitten. Sdhkoyhtio Elenia ilmoittikin juu-
ri alkavansa asentaa uusia mittareita, jot-
ka n5yttiivdt kulutuksen joka hetki; se ni-
kyy jopa kinnykdssd.

Vuonna zorz pakkoasennettiin tyh-
mit etdlukumittarit, jotka maksoivat ku-
luttajille Energiateollisuus ry:n mukaan
8oo miljoonaa euroa. Maaliskuussa 2o13

hallitus esitteli Kansallisen energia- ja il-
mastostrategian. Sen mukaan luodaan
zor3 yksinkertaiset liittymisti ja vero-
tusta koskevat menettelyt seki yhtenii-
set ohjeistukset pientuottajien siihkon-
tuotannon myymiselle, hinnoittelulle ja
iaskutusmenettelylle, ja selvittely netto-
laskutuksesta jatkuu (ei kuitenkaan kos-
kisi verkkomaksua eikd arvonlisdveroa).
Saman vuoden syyskuussa astui voimaan

siihkomarkkinalaki, joka lopetti slhkon
tasalaskutuksen.

Viime marraskuussa hallitus julkisti
uuden Kansallisen energia- ja ilmasto-
strategian. Siindkidn tavoitteiden ja toi-
menpiteiden pohjaksi ei otettu CO,-pids-
tojii eli hiilijalanjdlked. Energialdhteend
se turvautuu turpeeseen ja puupeltoon,
ja nollapddstoisestd ydinenergiasta ei sa-

nota mitaan. Hajautettu erergiantuotan-
to onjdtetty ulos; koko ajattelu perustuu
energian ja sihkon keskitettyyn tuotan-
toon ja jakeluun. Aurinkoenergia ja sil-
le luvattu nettolaskutus on jiitetty pois,
vaikka omakotitalojen omistajat olisivat
valmiita investoimaan aurinkopaneelei-
hin omi1la rahoillaan.

Paikallinen pdiistoton energiantuotan-
to on yleensd aurinkosdhkoii. Lihtokoh-
tana ovat aurinkopaneelit, joiden tuot-
tamaa sihkod kdytetddn omaan kulu-
tukseen ja ylijiiiimii myydiiiin siihkoyh-
tiolle. Oheisessa kaaviossa. (liihde: Insti-
tute for Local Self-Reliance, US) niiyte-
tidn viisi tyypillistii tapaa aurinkoener-
gian paikalliseen tuotantoon: omakoti-
talo; maatila eri rakennuksineen; usei-
den kiinteistojen yhteinen paikallisverk-
ko; asuinkerrostalo, jossa saastot jae-
taan asukkaille; paikallinen energiayh-
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Aurinkosihkii vs sihkiinkututus (pii ivii)
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Kaavio osoittaa hyvin, kuinka myais kulutustottumuksia olisi
muutettava, jotta aurinkosdhkiistd saataisiin kaikki hyiity.

AurinkosEhkti vs sEhkiinkututus (vuosi)
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Omakotitalo, Helsinki

25 000 kwh
35 panee[ia = 59 m'?

16 000 EUR

2,s-3,0 c/kwh
0,24 c/kWh
0,00 €/kk
763 €/vuosi
1 18 €/vuosi
18 vuotta

10 vuotta
Kesdaikana noin maaliskuun puoliveliste noin syyskuun puoli-
viliin aurinkosdhkrid on tarjolla reilusti kulutusta enemmdn.

6

Viisi tyypillistd tapaa aurinkoenergian paikalliseen kdyttriiin. TdmEntapaista hajautettua
pientuotantoa tai pientuotannon hajauttamista ei meillS ole katsottu hyvalle. Uuden sihk6-
markkinadirektiivin mydte tilanteen on pakko muuttua.

Kohde

Sehkiin vuosikututus

Fortumin Aurinkopaketti XL35

Paketin hinta
Myyntihinnan peruste:

Nord Pool pdrssi

Toimitusmaksu
Perusmal<su

Sddstti sdhkiitaskussa

Myynti verkkoon
Paketin takaisinmaksuaika
Jos kliyttissd otisi nettolaskutus vuoden keskihinna[[a,
paketin takaisinmaksuaika o[isi
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teiso, joka jakaa siihkoii jisenilleen. Yli-
jiineen sdhkon myynti sahkdyhtion ja-
keluverkkoon tapahtuu nettolaskutuk-
sella tai suoraan rahalla.

Mitd nettolaskutus tarkoittaa
Kymmenissi maissa on jo vuosien ajan
kdytetty erilaisia kotitalouksille suun-
nattuja tukimuotoja. Saksassa aurinko-
energiaa on edistetty korkealla sycittota-
riffilla, jolloin omakotitalon katolle aurin-
kopaneelit laittanut saa verkkoon syot-
timdstiin sihkristi jopa korkeamman
hinnan kuin maksaa verkosta ostamas-
taan siihkcistii.

Laajalti on kiiytossii nettolaskutus,
mycis useissa EU-maissa kuten Tans-
kassa. Nettolaskutuksessa kuluttaja saa
verkkoon myymiistiiiin sahkosta saman
hinnan kuin maksaa verkosta ostamas-
taan sdhkostii. Ilman lupabyrokratiaa ja
veroseuraamuksia. Eli maksaa vain net-
tokulutuksestaan.

Oheisissa havainnollistavissa kaavi-
oissa ndytdn, miten aurinkoenergiaa voi
hyodyntiiii. Kohteena on siihkolimmit-
teinen omakotitalo Helsingin seudulla,
jonka siihkon vuosikulutus on 25 ooo
kWh. Aurinkosdhkcin jakauma perus-
tuu NASA:n globaaliin dataan. Vuosi-

kaaviosta niihdddn, etti kesilld olisi
paljon ylimiiiiriisti verkkoon syotetta-
viiii sihkod. Toisesta kaaviosta ndkee
piiivittiiisen tilanteen samassa talossa
elokuussa.

Kulutetun sihkon miiri tietysti riip-
puu talon liimmrineristyksesti, limpi-
mdn veden kdytostii ja asukkaiden elin-
tavoista. Audnkosihkrin mddrii taas riip-
puu paneelien neliomiiiirdstii, niiden
ilmansuunnasta ja asennuskulmasta.
Mycis puiden varjostukset ja lukuisat
muut tekijiit
vaikuttavat.

Kuitenkin
Suomen uu-
dessa energia-
ja ilmastostra-
tegiassa, juu-
ri voimaan as-
tuvissa raken-
nusten ener-
giamiiiirdyk-
sissii seki jopa
tuliteriissi val-
tioneuvoston selvityksessl 5l2ot7 ha-
jautetun uusiutuvan energiantuotannon
mahdollisuuksista kielletiiin sdhkon ha-
jautettu pientuotanto ja hylitdin netto-
laskutus. Isot sahkoyhtiot ja niita my6-

UUtlEN DIREKTIIVIEHD(ITUKSEN

MUIM$ESTI ASIAKKAIDEN

PIAA SAADA TIETO

KULUTUKSESTAAN HELPOSTI JA

VISUALIS(IITUNA VAIN HETKEN

tiiilevii tyo- ja elinkeinoministerio viit-
tivdt nettolaskutuksen olevan perus-
tuslain vastaista. Jotkut taas sanovat,
etti tillciin kerrostaloissa asuvat jiiisi-
vit maksumiehiksi johtuen rakennus-
ten pienesti kattopinta-alasta ja siiiis-
ton jakamisen vaikeudesta asukkaille.
Monissa muissa maissa kaikki ongelmat
on jo ratkaistu.

Saako aurinkosehkiist5 rahaa?

Itse keytetty aurinkosdhko sddstdd suo-
raan sihkolaskussa 0,16 €/kwh sopimuk-
sesta riippuen. Useat siihkoyhtidt ovat
myos valmiita maksamaan jotakin verk-
koon sycitetystii siihkcistd, ainakin, jos

koko paketin ostaa lisukkeineen samal-
ta yhtiolta. Yleensi maksu on Nord Poo-
lin porssihinta Suomessa, eli kesiaikaan
tyypillisesti 2,5-3 senttia per kilowatti-
tunti; voi vaihdella nollasta kymmeneen
senttiin. Tiistii vielii viihennetiin erilai-
sia maksuja. Eli saatu myyntihinta on al-
le viidennes ostohinnasta.

Sehkoyhtio Fortum tarjoaa verkossa
laskurin, joka osoitteen perusteella tun-
nistaa talon ja sen olennaiset piirteet au-
rinkosihkod varten. Ylla olevassa taulu-
kossa ndytin, minkdlainen olisi laskelma
ylliisanotulle talolle. 7ll

(NEAR REAL-TIME) VilVEELTA.
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