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Ruoka- ja energiajärjestelmien haavoittuvaisuudesta on saatu esimakua koronakriisin
myötä. Kevään 2020 Politiikkadialogissa haettiin tapoja tuottaa ruokaa ja energiaa
kestävästi pitkälle tulevaisuuteen niin, että samalla varaudumme paremmin aikamme
uhkiin: pandemioihin, ilmastonmuutokseen ja turvallisuusuhkiin. Omavaraisuuden
kasvattaminen ja paikalliset mallit ovat osa uusia kestävämpiä ruoka- ja energia
järjestelmiä. Jotta monimutkaiset järjestelmät voivat muuttua, oleellista on tehdä niitä
ymmärrettäviksi ja tuoda ne lähemmäksi sekä päättäjiä että kuluttajia.
Tämä julkaisu on koostettu Politiikkadialogin keskustelujen pohjalta. Ruokajärjestelmästä keskustelivat uudistavan maatalouden tutkija Galina Kallio (Helsingin yliopisto), viljelijöiden tulevaisuuden kuvia ja toimijuutta tutkiva Riikka Armanto
(Turun yliopisto) ja maanviljelijä Juuso Joona. Energiaturvallisuudesta ja kestävistä paikallistalouden malleista keskustelivat tutkimusprofessori Hilkka Vihinen (Luke), ympäristöpolitiikan väitöskirjatutkija Sakari Höysniemi (Helsingin
yliopisto ja Winland-hanke) ja Energiateollisuus ry:n viestintäpäällikkö Jukka Relander. Keskusteluja fasilitoivat tutkija ja
vapaa toimittaja Tapio Nykänen (Lapin yliopisto) sekä toimittaja Esa Keskinen Hyvän sään aikana -verkkomediasta.
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ja Ympäristötiedon foorumi.
Julkaisun on koonnut Outi Silfverberg Ympäristötiedon foorumista.

2

VIESTEJÄ POLITIIKKADIALOGISTA

Kestävien ruoka- ja energiajärjestelmien rakennusaineita
z Uudistetaan maatalouden tukijärjestelmää
niin, että tuilla kannustetaan vahvasti ekologisiin
ja regeneratiivisiin, maaperän kasvukuntoa parantaviin viljelymenetelmiin.
z Tuetaan monipuolista viljelyä ja ravinteiden
kierrättämistä tiloilla: eri kasvilajien vuorottelua, jatkuvaa kasvipeitteisyyttä, peltometsäviljelyä,
laiduntamista ja lannan ravinteiden kierrättämistä
pelloille. Tartutaan ongelmallisiin rakenteisiin, jotka ovat johtaneet siihen, että kotieläintuotanto ja
kasvintuotanto ovat keskittyneet eri puolille maata eikä lannan ravinteita saada helposti kiertoon.
z Tuodaan ruuantuotanto lähemmäs kuluttajaa. Ymmärrys ruuantuotannosta lisää ruuan
alkuperän arvostusta ja pienentää ruokahävikkiä.
Kannustetaan ja nostetaan esiin kumppanuusmaataloutta, ruokapiirejä ja muita toiminta
malleja, joissa kuluttajat ja viljelijät toimivat
yhteistyössä.
z Pidetään yllä mahdollisuuksia omavaraiseen
ruuantuotantoon koko maassa – ymmärtäen
samalla, miten nykyinen ruuantuotantomme on
kytköksissä globaaleihin jakeluketjuihin ja riippuvaista muualta tuodusta energiasta, lannoitteista,
siemenistä ja työvoimasta.
z Hillitään energiankulutusta. Käydään sähköis-

z

z

z

z
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tymisen edessä keskustelua siitä, mihin rajallisen
energian haluamme käyttää.
Puututaan energiasyöppöihin ja rakenteisiin, jotka ylläpitävät suurta energiankulutusta. Siirrytään rakentamisessa betonista
enemmän puurakentamiseen ja pohditaan, miten
metsätalouden suurta energiantarvetta voidaan
hillitä. Tuetaan joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä sekä vähennetään liikkumistarvetta henkilöautoilla – liikenteen sähköistymisen ohella.
Helpotetaan pienenergiantuotannon käyttöönottoa. Panostetaan uusiutuviin energialähteisiin perustuviin paikallisiin energiaratkaisuihin,
joissa energiantuotanto voi kytkeytyä esimerkiksi
ruuantuotantoon, jätehuoltoon ja teollisuuden
toimintoihin. Tuetaan älykkäitä verkkoja, joilla
pientuotanto voidaan liittää osaksi isompaa energiajärjestelmää.
Luodaan edellytyksiä geotermisen energian
sekä aurinko- ja tuulivoiman laajamittaisemmalle käyttöönotolle. Kannustetaan ratkaisuihin, joissa erilaiset energiantuotantomuodot
tukevat toisiaan sekä voivat kytkeytyä joustavasti
myös eri teollisuuden alojen toimintoihin.
Varmistetaan, että päästövähennystoimilla
turvataan myös luonnon monimuotoisuutta.

JOHNY GOEREND / UNSPLASH

Ruuantuotantomme on riippuvaista
tuodusta energiasta, lannoitteista,
siemenistä ja työvoimasta

että paikallisemmalla tasolla pitkälti keskitettyjä.
Ruuantuotanto ja muut jakeluketjun osat on keskitetty tietyille alueille tai kapeasti tietynlaisen tuotannon
ympärille. Koko elintarvikeketjuun kuuluu alkutuotanto,
jalostus, jakelu, kauppa, kuluttaja ja vielä jätehuolto. Tämä
ketju on hyvin riippuvainen jatkuvasta sähkön ja polttoaineiden saannista. Kansainvälisiin toimitusketjuihin vaikuttavat häiriöt voivat aiheuttaa merkittävän uhan ruuan- ja
energiantuotannollemme.
Sekä eläinperäisten että kasviperäisten elintarvikkeiden tuonti on kasvanut viime vuosikymmenten aikana.
Suuri osa Suomen ruuantuotannon ympäristövaikutuksista tapahtuukin maamme rajojen ulkopuolella. Kevään
2019 Politiikkadialogissa Vilma Sandström kertoi tutkimuksestaan, jossa on arvioitu suomalaisen ruokajärjestelmän globaaleja vaikutuksia1. Tutkimuksen mukaan tuontiruuan vaatima viljelymaa on Suomen ulkopuolella

”Suomessa on hirmu hyvät lähtökohdat ruuantuotannon
omavaraisuudelle. On koko maan kattava perheviljelyyn
perustuva viljelymalli ja ruoantuotantoa on pidetty yllä
koko pitkässä maassa. Korkea omavaraisuus on hyvä juttu
myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta.”
Juuso Joona

Ruuantuotannossa omavaraisuuden astetta pidetään Suomessa yleisesti verraten korkeana, mutta kun käsitteen
taakse kurkistetaan tarkemmin, paljastuu suuri joukko
erilaisia riippuvuussuhteita. Ruokajärjestelmämme on
isossa määrin riippuvainen tuontienergiasta, ulkomailta
tuoduista lannoitteista ja siemenistä, kausityövoimasta ja
kansainvälisten toimitusketjujen sujuvuudesta.
Nykyiset ruokajärjestelmät ovat sekä globaalilla

1 https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/linking-country-level-food-supply-to-global-land-and-water-use-an

4

OMAVARAISUUS EI OLE HUOLTOVARMUUTTA EIKÄ ITSESTÄÄN SELVÄSTI KESTÄVÄÄ
Huoltovarmuudella tarkoitetaan valtioneuvoston
vuoden 2018 päätöksen mukaan ”väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen
kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.” Omavaraisuusasteella
pyritään puolestaan mittaamaan, kuinka suuri osa
vaikkapa Suomessa syödystä ruuasta ja kulutetusta
energiasta on tuotettu maan rajojen sisäpuolella.
Huoltovarmuudella varaudutaan väliaikaisiin kriiseihin, kun taas omavaraisuuden voi mieltää lähtökohtaisesti osaksi pysyvämpää järjestelmää.
Keskustelussa omavaraisuudesta olisi
tärkeää määritellä, minkä tason omavaraisuutta tavoitellaan ja minkä suhteen. On eri asia

keskustella kotitalouksien ja yhteisöjen omavaraisuudesta kuin valtion tai vaikkapa Euroopan omavaraisuudesta. Ruuantuotannon omavaraisuudesta
keskusteltaessa keskeistä olisi myös avata, mitkä
ruokaketjun osat omavaraisuuden ajatellaan pitävän
sisällään.
Korkea omavaraisuuden taso ei ole synonyymi
kestävyydelle. Vaikka pyrittäisiin omavaraisuuteen,
saatetaan silti päästää ravinteita vesistöihin, köyhdyttää maaperää, pitää eläimiä huonoissa oloissa
tai tukeutua fossiilisiin polttoaineisiin. Omavaraisuuden aste tänään ei kerro, kuinka kestävä
järjestelmämme on pitkälle tulevaisuuteen.
Siksi omavaraisuuden rinnalla tulisi puhua aina
myös ruuan- ja energiantuotannon tavoista.

tuplaantunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden
aikana ja on noin 40 prosenttia kaikesta suomalaisten
kuluttamien maataloustuotteiden tuottamiseen tarvittavasta viljelymaasta. Suomessa kulutettujen maataloustuotteiden keinokasteluun käytettävästä vedestä jopa
noin 90 prosenttia kuluu ulkomailla.

tamaan satoja sekä hyvin kuivina että poikkeuksellisen sateisinakin vuosina. Jos maaperä on hyvässä
kunnossa, satoja pystyy tuottamaan vaihtelevissakin
olosuhteissa.
Maaperän kasvukunnon vaaliminen vaatii ymmärrystä
ja osaamista. Kasvukunnon lisäksi toinen tärkeä huoltovarmuustekijä ruuantuotannossa onkin viljelijän osaaminen. Uudistava, eli regeneratiivinen, maatalous pohjaa
viljelymenetelmiin, joilla sidotaan hiiltä maaperään, tuetaan monimuotoisuutta ja vaalitaan samalla maan kasvukuntoa. Monet viljelijät kokevat keskustelijoiden mukaan
maan kasvukunnon parantumisen regeneratiivisen viljelyn
myötä hyvin merkitykselliseksi.

Hyväkuntoinen maaperä on
puskuri ääriolosuhteita vastaan
Maaperällä ja maan kasvukunnolla on suuri merkitys
ruuantuotannon huoltovarmuudelle. Hyväkuntoinen
maa pystyy puskuroimaan ääriolosuhteita ja tuot-
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STEPHEN WALKER / UNSPLASH

Ekologisiin viljelymenetelmiin
tarvitaan tukea ja kannustimia
”Tukijärjestelmillä tai pandemiakriisin jälkeisillä elvytystoimenpiteillä ei saisi ylläpitää kestämättömiä rakenteita
ja käytäntöjä. Maatalouden ympäristökriteerejä ei pidä
heikentää kriisiaikanakaan – Jos kriteereitä heikennetään,
ekologiseen viljelyyn ryhtyminen voi olla vielä vaikeampaa
tulevaisuudessa.” 
Galina Kallio

Viljelijän työn arvo nousee
poikkeusoloissa

Uusien viljelymenetelmien käyttöönottoon tarvitaan
kannustimia. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on suuri
ohjaava tekijä myös Suomen ruuantuotannolle. Politiikkaa
uudistetaan parhaillaan ja alkamassa on maatalouspolitiikan uusi seitsenvuotiskausi. Nykyisillä tuilla on Politiikkadialogin keskustelijoiden mukaan saatu aikaiseksi
oikeansuuntaista kehitystä mm. talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja orgaanisten lannoitteiden käytön osalta,
mutta kehitys on toistaiseksi riittämätöntä. Sekä EU:n
yhteiseen maatalouspolitiikkaan että kauppa- ja
elintarviketeollisuuteen tarvittaisiin systemaattista
pitkäjänteistä ohjausta, jolla tuetaan uudistavaa
maataloutta ja maaperän kasvukuntoa vaalivia
viljelymenetelmiä. Tällä hetkellä tuet saattavat pahimmillaan jopa estää rajoittaa parhaiden tunnettujen
menetelmien käyttöönottoa, kuten peltometsäviljelyä tai
ravinteita ja hiiltä sitovien ja samalla maaperää vaalivan
jatkuvan kasvipeitteisyyden toteuttamista pelloilla. Tukijärjestelmä tukee myös lähtökohtaisesti ison mittakaavan
tuotantoa eikä pienimuotoisemmalle viljelylle ole tarjolla
samassa määrin tukia.
Nykyisin tuet ovat toimenpideperusteisia. Jotta muutoksia saadaan tehokkaasti aikaan, tukien muuttaminen
tulosperusteiseksi voisi olla kannatettavaa. Tällöin tiloilla
tehdyistä toimenpiteistä tulisi olla näyttöä ja tavoitteiden
toteutumista varten viljelijä voisi valita kulloinkin parhaat
keinot.

”Omassa tutkimuksessani näen viljelijän ajatuksineen ja
valmiuksineen olevan kaiken keskiössä. Viljelijät ovat sekä
itsensä valtiaita, itse päätöksensä omassa työssään omalla
maallaan tekeviä yrittäjiä, että toisaalta yhteiskunnan,
markkinoiden ja perinteiden ohjaamia.”
Riikka Armanto

Jos viljelijä ei pysty itse vaikuttamaan työhönsä ja tuotanto on suurelta osin riippuvaista globaaleista jakeluketjuista, on ruuantuotanto haavoittuvaista. Ruuantuotannon
kestävyyden kasvattamisessa on hyvin oleellista
tukea viljelijöiden mahdollisuuksia suunnitella
omaa tuotantoaan monipuoliseksi ja kestäviin viljelymenetelmiin perustuvaksi. Viljelijät ottavat herkästi
käyttöön uusia viljelymenetelmiä ja erilaisia sopeutumistoimia, jos esimerkki on osoittanut ne toimiviksi ja
taloudellisesti kannattaviksi tulevaisuuteen varautumisen
kannalta.
Poikkeusoloissa myös kuluttajien kiinnostus ruuantuotantoa ja ruuan alkuperää kohtaan näyttäisi kasvavan.
Kuluttajien osallistuminen ruuantuotantoon lisää ruuan
ja sen tuotannon arvostusta. Palsta- ja kaupunkiviljely,
kumppanuusmaatalous ja yhteisöviljelmät auttavat ymmärtämään paremmin, mistä ruoka tulee ja mitä kaikkea
sen tuottamiseksi tarvitaan.
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KUMPPANUUSMAATALOUDESSA KULUTTAJA VOI OLLA MYÖS VILJELIJÄ
Kumppanuusmaatalous nostaa päätään Suomessakin.
Kumppanuusmaataloudessa kuluttajat voivat solmia
sopimusviljelyn kautta kytköksiä maatiloille ja hankkeet toimivat tyypillisesti osuuskuntina. Osuuskunnan
jäsenet eivät ole pelkästään kuluttajia, vaan suunnittelevat yhdessä viljelijän kanssa, mitä pelloilla kasvaa
ja millaista ruokaa tuotetaan. Myös riskejä jaetaan

viljelijän ja kotitalouksien kesken.
Kumppanuusmaatalousmallin pohjalta pääkaupunkiseudulla toimivat Osuuskunta Oma maa, Kaupunkilaisten oma pelto, Green City Farm, Pienikylä, Minun
omenapuu sekä Lillklob Permaculture. Tampereella
toimii Rekolan puutarha & CSA, Jyväskylässä Juurikas
ja Naantalissa Livonsaaren osuuspuutarha.

Talkooväkeä ruokaosuuskunta Oma Maan pelloilla
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Pitäisikö tulla toimeen
vähemmällä energialla?

Olemme riippuvaisia tuontienergiasta
Viimeisimmässä Energia- ja ilmastostrategiassa tavoitellaan omavaraisuuden kasvattamista 55 prosenttiin energian loppukulutuksesta 2020-luvun loppuun mennessä2.
Tavoite pohjaa pitkälti biopolttoaineiden käytön lisäämiseen. Politiikkadialogin keskustelijat pitivät toivottavana
laaja-alaisempaa tarkastelua keinoista, joilla energiaomavaraisuutta voidaan lisätä sekä paikallisesti että valtion
tasolla.
Suomessa käytetystä energiasta maan sisällä tuotetaan noin 41 prosenttia ja ulkopuolelta tuodaan noin 59
prosenttia – liikenteessä käytettävät polttoaineet mukaan
lukien. Suomesta myös viedään jonkin verran sähköä
erityisesti Viroon ja hieman Pohjoismaihin. Kaikkein
merkittävin vientituote ovat öljyjalosteet, joiden viennin
vuosittainen arvo on noin neljä miljardia euroa.

Energiakeskusteluissa vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksissä keskitytään paljolti uusiutuvan energian ja fossiilisen
tuotannon suhteisiin. Politiikkadialogissa pidettiin tarpeellisena keskustelua myös siitä, miten energiantarvetta
voidaan vähentää ja mihin rajallisen energian haluamme
käyttää. Tuotantopaletin tarkastelun ohella, pitäisi kysyä,
missä energian tuhlailevaa käyttöä voidaan karsia ja mitkä
isot rakenteet yhteiskunnassamme pitävät yllä suurta
energiantarvetta. Päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä
on helpompi vähentää, jos energiantarve pienenee
samalla, kun tuotantoa siirretään fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin.

2 https://valtioneuvosto.fi/documents/1410877/3506436/Valtioneuvoston+selonteko+kansallisesta+energia-+ja+ilmastostrategiasta+vuoteen+2030.pdf

Öljytuotteet 22 %

Tuotanto
Suomessa 41%

Biopolttoaineet 27 %

Ydinpolttoaine 17 %

Turve 5 %

Kivihiili 8 %

Muut 5 %

Maakaasu 6 %

Vesivoima 3 %

Tuontisähkö 5 %

Tuulivoima 2 %
Tuonti ulkomailta 59%

Eri energialähteisen osuus energian loppukulutuksesta Suomessa.
Valtaosa tuodusta energiasta tulee Venäjältä fossiilisten energialähteiden muodossa.
KUVA: SAKARI HÖYSNIEMI, LÄHDE TILASTOKESKUS 2019
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ENERGIATURVALLISUUS ON
ENEMMÄN KUIN HUOLTOVARMUUS

SERGI FERRETE / UNSPLASH

Energiaturvallisuudella tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, joka sisältää niin energian hinnan pitämistä kohtuullisena, tuontiriippuvuuden vähentämistä,
ympärivuotista riittävän sähkötehon takaamista kuin
enenevissä määrin myös päästövähennystoimia.
Energiaturvallisuuteen liittyy vahvasti myös
kysymys siitä, miten rakennetaan pitkälle
tulevaisuuteen kantava, ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä energiajärjestelmä, joka on varautunut moninaisiin tämän
päivän ja tulevaisuuden uhkiin. Energiaturvallisuus pitää sisällään myös kysymykset energian
käyttämisestä geopoliittisena tai taloudellisena
vaikutuskeinona.
Energiahuoltovarmuudella puolestaan tarkoitetaan yleensä valtakunnallisen tason energian
huolto- tai toimitusvarmuuden takaamista poikkeusolojen tai häiriötilanteiden aikana. Huoltovarmuus
ymmärretään nykyisin laajempana kysymyksenä kuin
pelkkänä polttoaineiden varastointina. Esimerkiksi
laajoihin sähkökatkoihin pyritään varautumaan tiivistämällä viranomaisten ja sähköyhtiöiden yhteistyötä.
Huoltovarmuuskysymys ei välttämättä ota niinkään
kantaa eri energiamuotojen kestävyyteen.
Kuten ruuan, myös energian kohdalla huoltovarmuus yhdistetään usein omavaraisuuteen.
Erityisesti uusiutuvan energian ja sähkön tuotannon
näkökulmasta täysi omavaraisuus ei kuitenkaan ole
välttämättä järkevä tavoite: siirtoyhteydet erityisesti
Pohjoismaihin mahdollistavat uusiutuvan energian

tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisen.
Energiamurroksella viitataan energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmien perustavanlaatuiseen
muutokseen, jota ajavat uusiutuvan energian tuotannon lisääminen, energian varastoinnin ratkaisut ja
älyjärjestelmät.1 Murroksessa ja uuden energiajärjestelmän rakentamisessa on otettava huomioon energiaturvallisuuden monet ulottuvuudet, ei pelkästään
poikkeusoloihin tai häiriötilanteisiin varautumista
korostavaa huoltovarmuutta.2
1 http://smartenergytransition.fi/fi/uusi-energia-ja-ilmastostrategia-energiamurros-ja-luova-tuho/
2 https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2019/04/energiabriiffi.pdf
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RICCARDO ANNANDALE / UNSPLASH

Kansainvälisen energiajärjestön, IEA:n (International
Energy Agency), julkaiseman selvityksen mukaan koronapandemian aikana investoinnit etenkin öljyn ja kaasun
tuotantoon ovat laskeneet3. Sen sijaan uusiutuvan energian investointeihin kriisi ei ole juurikaan vaikuttanut. Investoinnit verkkoinfrastruktuuriin ja energiatehokkuuteen
ovat kuitenkin myös vähentyneet. Vähähiilinen maailma tarvitsee panostuksia sekä uusiutuvan energian
tuotantoon että verkkoihin ja energiatehokkuuteen. Koronakriisin jälkeisessä jälleenrakennuksessa on huomioitava, miten nämä investoinneissa
tapahtuneet muutokset vaikuttavat elvytystyöhön
Suomessakin.

Tämä geoterminen laitos käyttää maankuoreen varastoitunutta lämpöä 6,5 kilometrin syvyydestä. Useilla energiayhtiöillä ympäri Suomen on aiesuunnitelmia geotermisen
tuotannon rakentamiselle.
Kaupungeissa hajautettua pienen mittakaavan ener
giantuotantoa hidastaa usein aiemmin rakennettu
infrastruktuuri: vuosikymmeniä aiemmin tehdyt ratkaisut
sitovat nykyisiäkin tuotantorakenteita. Kuitenkin myös
kaupungeissa on mahdollisuuksia kiinteistö- ja korttelikohtaisille energiajärjestelmille.
Hajautettu paikallisiin järjestelmiin perustuva energiantuotanto tarvitsee tuekseen älykkäitä kaksisuuntaisia sähköverkkoja. Älyverkon avulla esimerkiksi maatilalla
tuotettu ylimääräinen sähkö voidaan joustavasti
siirtää laajempaan sähköverkkoon, ja pientuottajat
pääsevät näin osallistumaan sähkömarkkinoille.
Malli myös parantaa lyhytaikaista toimitusvarmuutta.
Automaation avulla sähkön ylituotantoa voidaan varastoida eri muodoissa esimerkiksi lämmitykseen tai jäähdytykseen sen sijaan, että tuotantoa rajoitettaisiin. Paikallinen
tuotanto vähentäisi myös sähkön siirron ja massiivisten
kaapeliratkaisujen tarvetta. Tällä hetkellä johtokilometrit
nostavat haja-asutusalueilla sähkön hintaa. Kuljetamme valtavia määriä sähköä maan yhdestä osasta
toiseen.

Energiantuotantoa tiloilla, kortteleissa
ja kilometrien syvyydessä
”Energiamurros ei onnistu varmaan millään muulla tavalla
kuin lisäämällä ihmisten osallisuutta siihen. Uskon, että
ihmisillä on aika hyvä käsitys, miten paikallisempi tuotanto
kannattaisi heidän kohdallaan järjestää.”
Hilkka Vihinen

Tulevaisuudessa energiajärjestelmämme voi olla monessa
mielessä entistä monipuolisempi ja sisältää sekä keskitettyjä että enenevässä määrin myös hajautettuja paikallisempia järjestelmiä.
Vakaa maaperä tarjoaa erinomaiset edellytykset geotermisen energian ja maalämmön käyttöön
– sekä pientalojen maalämpökaivoihin että teollisen mittakaavan geotermisiin voimaloihin. Hajautetuista järjestelmistä maalämpö onkin jo laajasti käytössä eri puolilla
Suomea. Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan
geoterminen laitos on puolestaan rakenteilla Espooseen.
3 https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/key-findings#abstract
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SEKTORI-INTEGRAATIO PERUSTUU SÄHKÖN, LÄMMITYKSEN,
LIIKENTEEN JA TEOLLISUUDEN YHTEISTYÖLLE
Viime vuosina energia-alalla on alettu puhua sektori-integraatiosta tai sektorikytkennästä. Kytkemisen tavoitteena on tehostaa energian käyttöä,
luoda uusia tapoja tuottaa energiaa ja vähentää
näin teollisuuden ja liikenteen päästöjä. Tämä voi
tapahtua kytkemällä erilaisia teollisuuden toimintoja, tavaraliikennettä ja energialähteitä yhteen.
Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä
voidaan varastoida lämpönä ja paikallista energiantuotantoa kytkeä laajempiin verkkoihin. Tuotantomuotojen välillä voi olla monenlaisia symbiooseja.
Energiantuotantoa, puutarhaviljelyä, kalaviljelyä,
ravinteiden kierrätystä ja jätehuoltoa voidaan kytkeä monin tavoin toisiinsa.

Paikallisena esimerkkinä sektori-integraatiosta
voi toimia jyväskyläläiseen kauppakeskukseen rakennettu itsenäinen energiajärjestelmä, joka perustuu
yhteistyölle paikallisen energiayhtiön kanssa. Yksinkertaisuudessaan kauppakeskukseen varastoidaan
lämpöä silloin, kun energiaa on tarjolla paljon. Tätä
lämpöä käytetään kylmemmillä säillä eikä pakkaspiikkien aikaan tarvitse tukeutua öljyyn.
Sektori-integraatioon perustuva energiajärjestelmä toimii isommassakin mittakaavassa ja siitä
keskustellaan myös valtion ja Euroopan tasolla.
Olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten kaukolämpöverkkoja voidaan hyödyntää kytkentöjen toteuttamisessa.

Niin valtion, kaupunkien kuin pienten kuntien
päätöksenteossa on syytä pohtia, miten kestäviä
paikallisia eri tuotantomuotoja kytkeviä ratkaisuja
voidaan vahvemmin tukea. Vaikka tuulivoiman osuus
sähköntuotannosta kasvaa nopeasti, pieniin voimaloihin
on vaikea saada rahoitusta ja kaavaprosessit ovat pitkiä.
Aurinkovoiman osuus Suomen energiapaletista on toistaiseksi marginaalissa, mutta potentiaalia on paljon. Aurinko, tuuli ja maalämpö voivat myös hyvin tukea
toisiaan uudessa energiajärjestelmässä: talvella tuulee, kesällä paistaa ja ylijäävää energiaa voidaan varastoida
lämmöksi maahan. Ylimääräistä tuuli- ja aurinkosähköä
voidaan käyttää myös vedyn valmistamiseen, tosin vedyn

varastointi on hankalampaa verrattuna fossiilisiin energiamuotoihin. Varastoinnin näkökulmasta vety ei ole vielä
riittävän kustannustehokasta, mutta tulevan vuosikymmenen aikana vetyteknologia saattaa yleistyä lyhytaikaisessa tuntien tai muutamien päivien mittaisessa
varastoinnissa, esimerkiksi liikenteessä.

Puututaan energiasyöppöihin
Energiaa voidaan säästää huomattavasti puuttumalla
energiavuotoihin, hukkalämpöön ja ottamalla kaikki tuotettu energia talteen. Keskeisimpiä energiatehokkuuden
edistämistoimia Suomessa ovat energiatehokkuussopi-
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mukset, energiakatselmukset, alueellinen energianeuvonta sekä ekologinen suunnittelu ja energiamerkinnät
tuotteissa4. Paljon voidaan säästää parantamalla asumisen
ja rakennusten energiatehokkuutta – unohtamatta kotien
hengittävyyttä.
Erityisen suuria energiasyöppöjä Politiikkadialogin keskustelijoiden mukaan ovat Suomessa betonirakentaminen
ja metsäteollisuus. Betonirakentaminen on huomattavan
energiaintensiivistä. Puisen kerrostalon hiilijalanjälki
on huomattavasti betonitaloa pienempi ja puutalo toimii myös hiilen varastona5. ”Meidän olisi myös
kysyttävä, onko kaikki rakentaminen tarpeellista, rakennammeko oikeaan paikkaan ja pitääkö aina purkaa vanha
uuden tieltä,” totesi Hilkka Vihinen.
Myös metsäteollisuus on hyvin energiaintensiivistä. Se
tuottaa sivuvirtojensa kautta energiaa, mutta kuluttaa sitä
kaksin verroin. Etenkin paperin ja pahvin valmistuksessa

tarvittavan kuitupuun ja sellun valmistaminen vaatii paljon
energiaa ja vettä. Energiamurroksen äärellä olisi tarkasteltava huolella niitä metsäteollisuuden rakenteita, jotka pitävät yllä korkeaa energiantarvetta.
”Mitä metsillä voitaisiin tehdä, jotta niiden arvonlisä olisi
suurempi ja jälki luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön kannalta pienempi,” kysyttiin Politiikkadialogissa.

Pieneneekö vai kasvaako energiantarve
sähköisessä tulevaisuudessa?
”Toimialat ovat julkaisseet vähähiilisyystiekarttansa ja
tarkentavat parhaillaan toimenpiteitään, joilla tähdätään
2035 hiilineutraaliustavoitteisiin. Jokainen toimiala on
vuoron perään ilmoittanut, että he saavuttavat hiilineutraaliuden lisäämällä sähkönkäyttöä. Sähkönkulutus tulee
lisääntymään hyvin voimakkaasti seuraavan 20 vuoden
aikana riippumatta siitä, yritetäänkö kulutusta hillitä.”
Jukka Relander

4 https://energiavirasto.fi/energiatehokkuus
5 https://smy.fi/wp-content/uploads/2019/05/PMA46_Tausta-aineistoa-puurakentamiskeskusteluun.pdf

”Vaikka tulevaisuuden maailma on sähköisempi, täytyy
miettiä, mitä kaikkea sähköistetään. Toivoisin liikenteen
energiavisioihin pohdintaa, korvataanko koko nykyinen
autokanta siirtymällä öljystä sähköön vai voidaanko
samaan aikaan vähentää yksityisautoilua. Joukkoliikenne,
kävely ja pyöräily ovat luonnonvarojen käytön kannalta
paljon tehokkaampia liikkumismuotoja kuin se, että jokainen suomalainen liikkuisi yksin omalla henkilöautolla.”
Sakari Höysniemi

ZBYNEK BURIVAL / UNSPLASH

Sähköisen tulevaisuuden kynnyksellä on edelleen tärkeää
keskustella siitä, mihin kaikkeen energiaa tarvitsemme
ja voidaanko energiantarvetta jossain pienentää. Kun
päästöjä leikataan, olisi tärkeää arvioida toimenpiteiden
vaikutuksia laajasti: millaisia vaikutuksia sähköistämisellä
on luonnon monimuotoisuudelle ja miten eri sektoreiden
toimenpiteet toimivat kokonaisuutena.
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