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Ekomodernistien energiapoliittiset linjaukset 2023 
Tuulivoima ja aurinkoenergia 
Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto lisääntyvät voimakkaasti. Panoksia tulee suunnata niiden voimakkaasti 
vaihtelevasta tuotannosta syntyvien haittojen, kustannusten ja riskien pienentämiseen ja hallitsemiseen 
sekä eri viranomaisprosessien pullonkaulojen poistoon. Siirtolinjoja ja verkkoa on syytä vahvistaa ja 
tuulituotantoa mahdollistaa myös Itä-Suomeen siten, että maanpuolustuskykymme ei heikkene. 
Aurinkoenergian sijoituksessa rakennettu ympäristö tulee olla etusijalla, jotta luonnolle jää tilaa. 
 
Bioenergia 
Biomassan suoraan polttoon ei tule kannustaa, vaan sille on syytä kehittää korkeamman jalostusarvon 
käyttöä esimerkiksi raaka-aineena. Puun ja biomassan energiakäyttö voi olla järkevää maltillisessa 
mittakaavassa siellä, missä energiajakeita syntyy lähellä, muun toiminnan ohella. Toiminnan mittakaavan 
täytyy pysyä kestävissä rajoissa niin talouden, ympäristön biodiversiteetin kuin metsien hiilinielujen ja 
varastojenkin kannalta. Ympäristöstä nykyistä suurempi osa tulee vapauttaa ihmisen toiminnalta.  
 
Ydinvoima  
Suomelle on syytä perustaa oma kansallinen, riittävästi budjetoitu ydinvoimaohjelma. Ohjelman tulee 
tähdätä sekä pienreaktoreiden että suurten laitosten mahdollisimman nopeaan luvitukseen, rakentamiseen 
ja käyttöönottoon sekä rakentamisen rahoituskustannusten ja riskien pienentämiseen. Ydinvoimaohjelma 
panostaisi myös ydinalan koulutukseen ja tuotekehitykseen, ja selvittäisi Suomen mahdollisuuksia tarjota 
käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspalveluita muille maille.  
 
Pien- ja minireaktorit tarjoavat paikallista kaukolämpöä, sähkön ja lämmön joustavaa yhteistuotantoa, 
teollisuuden prosessihöyryä sekä paikallista, luotettavaa vedyntuotantoa. Isommat reaktorit tarjoavat 
skaalautuvaa, luotettavaa puhdasta sähköä esimerkiksi massiiviseen vedyn tuotantoon. Nämä ovat 
kohteita, joita on hankalaa toteuttaa vaihtelevatuottoisella sähköntuotannolla. Politiikan ja luvituksen tulee 
kannustaa useamman laitoksen sarjatuotantoon. Lisäksi on mahdollistettava telakkavalmisteiset, merelle 
tai rannikolle sijoitettavat pienet tai isommat ydinvoimalat. Tähän liittyvää tuotekehitystä, demohankkeita 
ja kansainvälisiä kumppanuuksia tulee edistää.  
 
Vety ja sähköpolttoaineet 
Uusiutuvalla energialla tuotetun vedyn sijaan tulee keskittyä teknologianeutraalisti ja vähäpäästöisesti 
tuotettuun vetyyn. Näin hinta saadaan alas ja tuotanto nopeammin teolliseen mittakaavaan. Puhtaan 
vedyn sekä siitä tehtävien kemikaalien ja sähköpolttoaineiden tuotannon, siirron, varastoinnin ja käytön 
edellytyksiä Suomessa tulee edelleen kehittää. Vedyn tuotanto voi myös auttaa sähkön hintavaihteluiden 
hillitsemisessä. Sähköpolttoaineet ovat sähköllä elektrolyysin avulla valmistetun vedyn ja hiilen (kuten 
bensiini, metaani, lentokerosiini) tai vedyn ja typen (kuten ammoniakki) yhdisteitä. 
 
Energiajärjestelmän joustavuus ja luotettavuus 
Tuulivoiman kasvun myötä voimakkaasti vaihteleva sähkön hinta heikentää niin kotitalouksien kuin 
yritystenkin kykyä suunnitella toimintaansa ja investoida tulevaisuutta ajatellen. Järkevillä ja 
automatisoiduilla kulutusjoustoilla hintojen vaihtelua voidaan hillitä ilman elintason tai tuottavuuden 
merkittävää laskua. Tähän soveltuvat esimerkiksi järjestelmät, jotka ohjaavat vesivaraajia, tilojen 
lämmitystä ja jäähdytystä ja sähköautojen latausta sähkön pörssihintojen mukaan. Tällaisiin investointeihin 
tulee kannustaa, ja niiden mahdollisuuksista tiedottaa kuluttajia ja yrityksiä nykyistä paremmin. Lisäksi 
luotettavuudesta ja esimerkiksi sähköverkolle tarjottavasta inertiasta on syytä palkita niiden tuottajia. Ne 
tuottavat järjestelmälle arvoa.  
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Taustat ja oletukset energiapoliittisille linjauksille 
Suomen Ekomodernistit ry pyrkii käytännönläheiseen ja tutkimuspohjaiseen ympäristöpolitiikkaan, joka 
ottaa huomioon myös ihmisten hyvinvoinnin. Olemme myös aina valmiita tarkistamaan kantojamme uuden 
tutkimuksen ja validien argumenttien valossa. Ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin yhteensovittaminen ei ole 
helppoa. Siksi sitä on tehtävä tieteeseen perustuen. Alla on kooste näkemyksistämme energiapoliittisten 
linjaustemme taustalla. 
 
Tuulivoima  
Tuulivoima lisääntyy nyt ja lähivuosina voimakkaasti. Vuoden 2022 loppuun mennessä Suomen 
tuulivoimakapasiteetti on 5 gigawatin paikkeilla. Fingridin mukaan Suomessa voi olla noin 10 GW 
tuulivoimaa 2025 mennessä, ja 2030-luvulla jopa 20 GW1. Jatkossa kannattaa keskittyä: 

• Tuulivoiman voimakkaasti vaihtelevasta tuotannosta syntyvien haittojen, kustannusten ja riskien 
pienentämiseen ja hallitsemiseen. 

• Eri viranomaisprosessien pullonkaulojen poistoon. 
• Siirtolinjojen vahvistamiseen ja tuotannon rakentamiseen myös Itä-Suomeen, mikäli se on 

vastuullisesti, reilusti ja kustannustehokkaasti tehtävissä ja maanpuolustuksen kannalta oleelliset 
ongelmat saadaan ratkaistua. 

• Tulevien purkukustannusten vaatimien varojen rahastointiin etukäteen, jotta yksittäinen vastuuton 
tai epäonninen toimija ei pilaa alan mainetta.  

 
Suomen sähkönkulutuksen teho vaihtelee karkeasti 7 GW ja 14 GW välillä (kesän minimi vs. talven 
maksimi). Lähivuosina voimme siis olla tilanteessa, jossa tuulisena päivänä tuulivoimatuotantoa tulee 
enemmän kuin Suomessa on kysyntää. Yhdistettynä muihin sähköntuotantotapoihin, joiden 
marginaalikustannus on lähellä nollaa (ydinvoima, aurinkoenergia, tietty osa vesivoimaa), markkinoille 
syntyy helposti ylitarjontaa. Esimerkiksi jo vuonna 2022 näitä tilanteita on esiintynyt moneen kertaan. Tämä 
yhdessä Nordpoolin sähkömarkkina-alueen muun tuulivoimatuotannon kanssa tulee painamaan sähkön 
pörssihinnan lähelle nollaa, tai jopa negatiiviseksi, yhä useammin. Kuten kuvasta 1 nähdään, 
tuulivoimatuotanto vaihtelee varsin rajusti hieman laajemmallakin alueella (Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, 
Viro, Latvia, Liettua2). 
 
Tuotetun sähkön alhainen hinta puolestaan tekee tuulivoimasta tältä osin vähemmän kannattavaa, sillä 
tuulivoima tuottaa eniten sähköä juuri tuulisina aikoina. Tällöin saatu hinta on matala. Myös muiden 
tuotantotapojen saama hinta laskee siltä osin, kun ne tuottavat sähköä samanaikaisesti tuulivoiman 
kanssa3. Tämä, sekä siirtolinjojen rajoitteet, näkyvät jo nyt siinä, että tuulisina päivinä sähkön hinnat ovat 
laajalla alueella hyvin matalia, ja vähätuulisina hyvin korkeita.  
 
Itä-Suomeen ei ole toistaiseksi juuri rakennettu merkittävästi tuulivoimaa, sillä tuulivoimaloiden on pelätty 
häiritsevän puolustusvoimien tutkien toimintaa. Ongelma lienee ratkaistavissa, mutta sillä on 
kustannuksia4. Tuulivoiman tuotannon tasaisuuden kannalta tuotannon levittäminen Itä-Suomeen tuonee 
pientä, mutta ei kovin merkittävää helpotusta. Se voi kuitenkin tuoda hyötyjä paikallisille kunnille ja 
asukkaille verotulojen ja työpaikkojen muodossa. Se tuo mahdollisesti myös haittoja (maisemahaitat, 
ympäristöhaitat, sähkönsiirtolinjojen rakentaminen ja siihen liittyvät maan lunastukset ja muut koetut 
haitat). 

 
1 https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2022/tuulivoimabuumi-haastaa-kantaverkon-siirtokykya-
lansirannikolla/ 
2 Data: Nordpool. Norjan ja Suomen osalta data puuttui tunneilta 494–504 joten ne on arvioitu.  
3 Kaikki tuotantotavat aiheuttava arvon kannibalisaatiota, mutta se on erityisen voimakasta ja kasvaa nopeammin 
voimakkaasti vaihtelevalla tuotannolla, jonka vaihtelu ei seuraa kysyntää.  
4 https://yle.fi/uutiset/3-12661867  
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Kuva 1: Nordpoolin alueen tuulituotanto tunneittain syyskuussa 2022. Laajemmallakin alueella tuotanto vaihtelee rajusti. Data: 
Nordpool. 

Vastuullisuus 
Tuulivoiman mittava rakentaminen on lisännyt tarvetta siirtolinjojen lisärakentamiselle Suomen 
runkoverkkoon. Mikäli haluamme säilyttää ihmisten tuen ja luottamuksen puhtaan energiaan siirtymisen 
oikeudenmukaisuudesta, tulee siirtolinjojen ja muun välttämättömän infrastruktuurin tarvitsemien maiden 
lunastus/vuokrahinnat saada kohtuulliselle tasolle. Toistaiseksi näin ei ole5. 
 
Tuulivoimaa rakennetaan nyt teollisessa mittakaavassa, joten on hyvä huomioida myös pitkäjänteinen 
vastuullisuus. Yksi esimerkki on voimaloiden purkaminen ja sijoituspaikan mahdollinen ennallistaminen 
käytön jälkeen, sekä tähän tarvittavat rahat. Vapaan markkinatalouden toimintaympäristössä, jossa operoi 
myös kansainvälisiä toimijoita, luottamus on hyvä asia, mutta varmistaminen vielä parempi. Onkin syytä 
kerätä tuulivoiman tuottajilta tuotannon yhteydessä rahaa riippumattomaan rahastoon purkukustannuksia 
varten, kuten jo tehdään ydinvoiman osalta. Näin vältetään se, että tuulivoimayhtiön ajautuessa 
konkurssiin voimalan purkukustannus jäisi maanomistajan, kunnan tai valtion maksettavaksi.  
 
 

 
5 https://yle.fi/uutiset/3-12078624  
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Aurinkoenergia 
Aurinkoenergia on Suomessa toistaiseksi pienessä marginaalissa, mutta asennusten määrä on kovassa 
kasvussa – alustavia liityntäkyselyitä on tullut yli 20 000 MW verran6. Aurinkoenergiaa on tuettu ainakin 
kotitalousvähennysten7, energia-avustusten8 ja yritysten investointitukien9 muodossa. Lisäksi kotitalouksien 
pientuotanto on vapautettu sähköverosta. Fingridin tuoreissa skenaarioissa10 aurinkosähkön 
tuotantokapasiteettia on Suomessa 2035 mennessä 5000–12000 MW, kun vuoden 2021 lopussa sitä oli 395 
MW. Tuotantoa tulisi vuonna 2035 5–12 TWh / vuosi, skenaariosta riippuen karkeasti 3–8 % 
kokonaiskulutuksesta. Aurinkoenergian osalta päättäjien tulee keskittyä: 

- Aurinkoenergian voimakkaasti vaihtelevasta tuotannosta syntyvien haittojen, kustannusten ja 
riskien pienentämiseen ja hallitsemiseen, kun kapasiteetti yhä kasvaa nykyisestä. 

- Paneelien, komponenttien ja materiaalien elinkaaren ja tuotantoketjun puhtauden ja eettisyyden 
varmistamiseen. 

- Yhteisten varojen käyttämistä aurinkoenergian tukemiseen on syytä arvioida kriittisesti. Paneelit 
eivät merkittävästi vähennä kesäisin jo muutenkin puhtaan sähköntuotannon päästöjä Suomessa, 
eikä kesäajan tuotanto auta kovin merkittävästi tilanteeseen, jossa talvella tarvitaan paljon kesää 
enemmän tuotantokapasiteettia.  

 

 
Kuva 2: Aurinkoenergian tuotanto vaihtelee rajusti vuorokausitasolla, ja meillä pohjoisessa myös vuodenaika-tasolla. Kuvan 
punainen viiva kuvaa keskimääräisen tuotannon laskua kesän taittuessa syksyksi. Kuvan data: Fingrid. 

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä samaan aikaan hieman suuremmallakin alueella. Lisäksi tuotanto 
vaihtelee sekä päivä/yö -syklillä että vuodenaikojen mukaan (kts. kuva 2). Noin 80 % Suomeen osuvasta 

 
6 Liityntäkysely ei tarkoita hankkeen toteutumista, mutta kyselyiden kasvu kertoo kasvaneesta kiinnostuksesta.  
7 
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko/jarjestelman_valinta/aurinkosahkotuotannon_talo
udellinen_tukeminen  
8 https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus  
9 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki  
10 
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tiedotteet/ajankohtaista/fingrid_sahkojarjestelmavisio_2022_sken
aarioluonnokset-final-korjattu-29.8.pdf  
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auringon säteilystä tulee seitsemän kuukauden aikana, ja noin puolet kolmen kuukauden aikana. Kääntäen, 
pimeinä syys- ja talvikuukausina aurinkoenergiaa ei saada merkittävästi. Vaikka aurinkosähkön vuotuinen 
osuus sähköntuotannosta on Fingridin skenaarioissa varsin maltillinen, tarkoittaa suuri kapasiteetin määrä 
sitä, että aurinkoisina kesäpäivinä jopa kaikki sähkön kulutus voitaisiin kattaa aurinkosähköllä useina 
tunteina. Tämä aiheuttaa saman kannattavuusongelman kuin tuulivoimalla, eli tuotetun sähkön arvo 
markkinoilla putoaa nopeasti.  
 
Ympäristövaikutukset 
Aurinkoenergian maine puhtaana energialähteenä on energian tuotantotavoista paras. Siihenkin liittyy 
kuitenkin ongelmia.  
 
Maankäytön kannalta etenkin katoille ja seinille asennetut aurinkopaneelit ovat verrattomia, sillä ne eivät 
silloin vie pinta-alaa muulta käytöltä, saati luonnon ekosysteemeiltä. Laajat maa-asennukset ovat 
monimutkaisempi kysymys. Jo rakennetut alueet ovat asennuskohteena parhaasta päästä, mutta metsän, 
suon tai niityn rakentaminen aurinkopaneeleille on kyseenalaisempaa. Käytetyllä maa-alalla on aina 
vaihtoehtoisia käyttökohteita. 
 
Toinen merkittävä kysymys on aurinkopaneelien elinkaariketjun kestävyys. Katolle asennettavat 
aurinkopaneelit kuuluvat Euroopassa SER-maksun piiriin. Tämä ei vielä takaa, että paneelit tullaan 
keräämään ja käsittelemään vastuullisesti käytön jälkeen. Suurempi kysymys on kuitenkin etenkin 
kiinalaisvalmisteisten paneeleiden ja komponenttien ympäristövaikutukset ja eettiset näkökulmat. On 
viitteitä siitä, että Kiinassa materiaaleja ja moduuleita on valmistettu uiguurimuslimien pakkotyöllä11. 
Xinjiangin provinssi, jossa pakkotyötä on raportoitu tehtävän, tuottaa lähes puolet maailman polypiistä. 
Ongelmista on raportoinut myös Finnwatch12. Lisäksi tuotannossa käytetään halpaa kivihiilisähköä13. 
Materiaalien, komponenttien ja järjestelmien valmistus- ja toimitusketjut tulee saada läpinäkyviksi, ja 
suosia vastuullisia valintoja esimerkiksi EU:n kestävien investointien Taksonomia-järjestelmää 
hyväksikäyttäen: vain vastuulliset ja läpinäkyvät tuotteet ja toimitusketjut laskettaisiin taksonomiassa 
kestäviksi investoinneiksi14.  
 
Suomen sähköntuotannon keskimääräiset päästöt olivat vuonna 2021 hieman yli 60 gCO2/kWh. Päästöistä 
valtaosa tuotetaan lämmityskaudella, kaukolämmön yhteistuotannossa ja sähkön erillistuotannossa 
vastaamaan talven korkeampaan kysyntään. Näin ollen kesäajan sähkö on jo nyt Suomessa todella 
vähäpäästöistä. Onkin syytä miettiä kriittisesti, kannattaako verkkoon kytkettävän aurinkosähkön lisäämistä 
tukea yhteisistä varoista. Kuvassa 3 on kuvattuna eri sähköntuotantotapojen elinkaaripäästöt Euroopassa 
vuonna 2020.  

 
11 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57124636  
12 https://finnwatch.org/fi/tutkimukset/862-aurinkosaehkoen-pimeae-puoli  
13 Lähde: UNECE 2021 
14 https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en  
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Bioenergia 
Metsäbiomassa on Suomen suurin primäärienergian lähde reilusti yli neljänneksen osuudella (noin 112 
TWh vuonna 202115). Suurin osa tästä energiasta tulee metsäteollisuuden jäte- ja sivuvirroista, kuten 
mustalipeän (46 TWh), kuoren, purun, hakkuutähteiden jne. polttamisesta sekä kaukolämmön tuotannosta, 
jossa se vastaa noin 45 % tuotetusta lämmöstä16. Puuta poltetaan myös pienpolttona (~18 TWh). 
Metsätalous on Suomen hyvinvoinnille tärkeä sektori, joten se on erittäin tärkeä saada kestävälle pohjalle 
ja mahdollisimman paljon arvoa ja hyvinvointia tuottavaksi. Suosituksemme: 

- Biomassan suoraan polttoon ei tule kannustaa, vaan sille on syytä kehittää edelleen korkeamman 
jalostusarvon käyttöä, kuten:  

o Pitkäikäiset puu- ja kuitutuotteet sekä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia raaka-aineita 
korvaavat kemikaalit ja materiaalit. 

o Esimerkiksi Organosolv-prosessia käyttämällä sellunkeitosta tulevaa mustalipeää ei tarvitse 
polttaa osana prosessia. Se voidaan jalostaa muiksi, vaikeasti dekarbonisoitaviksi tuotteiksi 
(esim. lentokerosiini). Organosolv-prosessin energialähteeksi puolestaan käy joko sopiva 
pienydinreaktori tai kehittynyt teollinen lämpöpumppu.  

- Puun ja biomassan energiakäyttö (esim. kaukolämpö) voi olla järkevää maltillisessa mittakaavassa 
siellä, missä energiajakeita kasvaa ja syntyy lähellä, muun toiminnan ohella. Isommissa 
kaupungeissa rooli voi olla talven huipputuntien tasaajana. 

- Toiminnan mittakaavan täytyy pysyä kestävissä rajoissa niin talouden, ympäristön biodiversiteetin 
kuin metsien hiilinielujen ja varastojen kannalta.  

o Koska kyseessä ovat valtion asettamat ja hyväksymät tavoitteet, on valtion syytä näyttää 
esimerkkiä omistamiensa metsien käsittelyssä. Esimerkiksi hakkuita paljolti ohjaavan 

 
15 https://pxweb2.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ehk/statfin_ehk_pxt_12vq.px/  
16 Enegia.fi  

Kuva 3: Eri sähköntuotantotapojen elinkaaripäästöt Euroopassa vuonna 2020. Kuvan data: UNECE 2021. 
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diskonttokoron laskeminen parilla prosenttiyksiköllä siirtäisi päätehakkuita usein 
muutamilla vuosilla eteenpäin. Tämä puolestaan sitoisi metsiin nykyistä enemmän hiiltä ja 
lisäisi arvokkaamman tukkipuun määrää. Nykyisin Suomessa metsät hakataan turhan 
nuorina17. Tämä johtuu esimerkiksi valtion metsänhoidossa käyttämästä korkeasta 
tuottovaatimuksesta/diskonttokorosta. 

o Hiilen sidonnasta ja varastoinnista on metsänomistajan syytä saada rahallinen korvaus, 
mikäli siihen halutaan kannustaa. Vastaavasti tällöin hiilen vapauttamisesta joutuisi 
maksamaan (kuten päästökaupassa tehdään fossiilisten polttoaineiden osalta). Tämän 
järjestelmän tulee olla EU-laajuinen ja reilu. Muuten riskinä on, että Suomen metsiä 
käytetään sitomaan keskieurooppalaisten fossiilisten polttoaineiden päästöjä ilman 
korvausta.  

 
Bioenergia lasketaan uusiutuvaksi energialähteeksi ja päästökaupassa nollapäästöiseksi. Kansallisessa 
päästökirjanpidossa bioenergia kuitenkin lasketaan osaksi maankäyttösektorin (LULUCF) päästöjä. Tämä, 
sekä uusiutuvan energian tavoitteet ja tuet, ovat luoneet kannustimen korvata fossiilisia polttoaineita 
erityisesti bioenergialla. Biomassan mittavan korjuun ympäristövaikutukset ja kyseenalaistettu asema 
ilmastoneutraalina energialähteenä ovat kiivas puheenaihe niin kansallisessa kuin EU politiikassakin. Asiaan 
liittyy suuri riski bioenergian suotuisaan kohteluun nojaavan Suomen ilmasto- ja ympäristöpolitiikalle sekä 
metsäteollisuudelle. Ratkaisujen tulee perustua poliittisen vaikuttamisen ja tiedottamisen ohella myös 
kestävämpien ratkaisujen kehittämiseen. Suomen metsäteollisuuden tuottama suhteellinen arvo on ollut 
laskusuunnassa jo kauan. Tämä trendi on syytä kääntää.  
 
Biodiversiteetti 
Oli kyse bioenergiaan tai muihin energiatuotannon muotoihin liittyvistä toimista, meidän on arvioitava 
niiden vaikutusta myös biodiversiteettiin. Huoli biodiversiteetin heikkenemistä on yleistä, mutta 
ymmärryksemme sen merkityksestä on vielä varsin puutteellista. Meidän tulee kehittää tätä ymmärrystä, 
kriteeristöjä, määritelmiä sekä tavoitteita sekä mitata erilaisten toimenpiteiden vaikutusta 
biodiversiteettiin eri aikaväleillä. Samalla tulee edistää biodiversiteetin kannalta suotuisiksi tunnettuja 
toimenpiteitä.  
 
Bioperäiset CO2-päästöt 
Suomen puupolttoaineiden käyttö tuottaa yli 40 miljoonaa tonnia bioperäistä hiilidioksidia ilmakehään 
vuosittain. Metsien kasvuun sitä sitoutuu tätäkin enemmän. Talousmetsien pitäminen kasvukunnossa 
esimerkiksi taimikonhoidon, tarvittavien lannoitusten ja harvennusten avulla on tärkeää niin tulevalle 
hiilensidonnalle kuin metsien käytöstä saatavalle elinkeinollekin. Metsien kasvu ei kuitenkaan ole 
riippuvaista siitä, että puu poltetaan korjuun jälkeen. Meidän tuleekin aktiivisesti etsiä eri jakeille lämmöksi 
ja sähköksi polttamista arvokkaampia käyttökohteita, joissa hiiltä joko sidotaan pidemmäksi aikaa tai 
korvataan muuten hankalasti korvattavissa olevia fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja.  
 
Vuonna 2021 tilastokeskuksen mukaan Suomen maankäyttösektori (sisältää myös muun kuin 
metsätalouden) oli päästöjen nettolähde noin 2 miljoonan CO2 tonnin verran. Syinä olivat sekä metsien 
kasvun uusimman inventoinnin tulosten päivitys metsänkasvun malleihin, että ennätykselliset hakkuut. 
Näille molemmille jyvittyi karkeasti 10 miljoonan hiilidioksiditonnin poikkeama ”normaalivuodesta”18. 
Suomen Ilmastopaneeli olettaa useissa raporteissaan, että Suomen maankäyttösektorin nettonielun on 
vuonna 2035 oltava noin 21 miljoona tonnia hiilidioksidia, jotta hiilineutraali Suomi olisi edes jotenkin 

 
17 https://www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/metsia-uudistetaan-liian-aikaisin-0 
18 Kun metsienkasvun inventoinnin uudet tulokset päivitetään jälkikäteen myös aikaisempien vuosien malleihin, tulee 
tämä ”normaalivuosi” todennäköisesti muuttumaan melko radikaalisti ainakin viimeisen vuosikymmenen osalta siten, 
että hiilinielu on ollut merkittävästi aiemmin arvioitua pienempi. 
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realistinen tavoitevuoteen mennessä19. Nopeita keinoja lisätä metsien kasvua merkittävästi vuoteen 2035 
mennessä on niukasti, sillä esimerkiksi nyt istutetut puut ovat tuolloin vielä varsin pieniä. Näyttääkin 
epätodennäköiseltä, että Suomi pääsisi hiilineutraaliustavoitteeseensa. Katseen tulee kuitenkin olla myös 
vuoden 2035 jälkeisessä ajassa. 
 
 
 
Ydinenergia 
Ydinvoimalla tuotetaan Olkiluoto 3:n käynnistyttyä yli 40 % Suomessa käytetystä sähköstä, ja se onkin 
Suomen tärkeimpiä energialähteitä. Tähän saakka ydinvoimaa tai sen rakentamista ei ole Suomessa valtion 
taholta merkittävästi tuettu tai edistetty. Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävä on uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden edistäminen ja ydinenergian sääntely20. Tämä tehtävä ei käytännössä ole 
teknologianeutraali ja se johtaa niin Suomen yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan kuin ilmastonmuutoksen 
hillinnänkin kannalta epäoptimaaliseen lopputulokseen. Monissa muissa ydinvoimaa käyttävissä maissa, 
kuten Yhdysvallat, Kanada, Ranska ja viimeisimpänä Ruotsi, valtio on ymmärtänyt ydinenergian tärkeyden 
maan hyvinvoinnille ja ottanut aktiivisen roolin sen edistämiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi. 
Suomen valtion on myös syytä normalisoida suhtautumistaan ydinvoimaan ja edistää sen 
toimintaedellytyksiä aktiivisesti samoin kuin muunkin puhtaan energian kohdalla. Venäläisestä 
ydinpolttoaineesta on syytä pyrkiä eroon mahdollisimman nopeasti.  
 
Suomelle on syytä perustaa oma kansallinen, riittävästi budjetoitu ydinvoimaohjelma. Ohjelman tulee 
tähdätä sekä pienreaktoreiden että suurten laitosten mahdollisimman nopeaan luvitukseen, rakentamiseen 
ja käyttöönottoon sekä rakentamisen rahoituskustannusten ja riskien pienentämiseen. Lisäksi alaa ja sen 
mahdollisuuksia tulee kehittää myös laajemmin. Suosituksemme: 

- Niin kotimaisessa kuin EU-politiikassakin painopiste ja tavoitteet tulee siirtää puhtaaseen, 
vähäpäästöiseen energiaan ”uusiutuvan energian” sijaan21.  

- On annettava vahva tahdonilmaisu uusien ydinvoimaprojektien tarpeellisuudesta niin 
hallitusohjelmaan kuin yleisemminkin alan toimijoille, jotta periaatepäätöshakemuksen poliittinen 
riski olisi mahdollisimman pieni.  

- Rahoituskustannuksia tulee pienentää esimerkiksi kuten Ruotsissa, valtion lainatakauksilla22.  
- Pilottihankkeille soveltuvaa rahoitusta/tukea tulee myöntää vastaavalla tavalla kuin sitä 

myönnetään uusiutuvan energiankin hankkeille. 
- Valtion aktiivisella tuella voidaan myös merkittävästi pienentää poliittista riskiä ja siten 

rahoituskustannuksia.  
- Virkamiehille (STUK, TEM, ELY-keskukset jne.) tulee taata riittävät resurssit ja selkeä mandaatti 

hakemusten käsittelyyn, sekä sääntelyn ja lainsäädännön uudistamiseen nopealla aikataululla.  
- Työ- ja elinkeinoministeriöllä pitää olla selkeä mandaatti edistää uusiutuvan energian ja 

energiatehokkuuden lisäksi myös ydinenergian käyttöä.  
- Suomi on johtava maa vastuullisessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa. Meidän tulee 

selvittää avoimesti ja huolella mahdollisuus tarjota kallioperäämme ja osaamistamme myös muiden 
maiden käytetyn polttoaineen loppusijoittamiseen, maksua vastaan.  

- Julkisia panoksia tulee lisätä myös ydinalan koulutukseen ja tuotekehitykseen, jotta osaajia saadaan 
alalle riittävästi. 

 
19 Ilmastopaneelin raportteja: https://www.ilmastopaneeli.fi/aineistot-ja-raportit/  
20 https://tem.fi/energia  
21 Uusiutuva energia on epäselvä ja heikosti määritelty termi joka sisältää hyvin erilaisia ja ympäristövaikutuksiltaan 
toisistaan poikkeavia teknologioita varsin mielivaltaisin perustein. Sellaisen termin varaan ei kannata rakentaa 
energiapolitiikkaa eikä energiajärjestelmää. Kts. Harjanne & Korhonen ”Abandoning the concept of renewable 
energy”, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.12.029   
22 https://www.hs.fi/talous/art-2000009136057.html  
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Vahva poliittinen signaali 
Minkä tahansa uuden ydinvoimaprojektin tulee hakea hallitukselta ja eduskunnalta positiivinen 
periaatepäätös (PAP). Hakemusta varten tulee tehdä ympäristövaikutusten arviot (YVA) mahdollisille 
sijoituspaikoille. Sijoituskuntien suostumus laitokselle tulee myös saada. Lisäksi STUK tekee alustavan 
turvallisuusanalyysin ehdolla olevista reaktoriteknologioista. Tämän hakemuksen valmisteluun kuluu 1–3 
vuotta ja se maksaa useita miljoonia, mikä voi pienreaktoreiden kohdalla olla merkittävä osa koko 
hankkeen budjetista. Etenkin pienreaktoreiden osalta on todella tärkeää saada vahva signaali reunaehdot 
täyttävien hankkeiden poliittisesta hyväksynnästä jo ennen periaatepäätöksen hakemusprosessin 
alkamista. Tämä ei vähennä ydinturvallisuutta, sillä se varmistetaan niin kuin aiemminkin hankkeen muissa 
vaiheissa.  
 
Poliittinen ja lainsäädännöllinen toimintaympäristö on johtanut tilanteeseen, jossa Suomeen on 
haettu/saatu 10–20 vuoden välein yksittäisiä isoja reaktorihankkeita. Laitoksia on rakennettu ajallisesti 
harvoin, mistä johtuen ne ovat olleet paljolti pilottilaitoksia. Tämän seurauksena niiden luvittaminen ja 
rakentaminen on viivästynyt ja tullut kalliiksi. Tähän meillä ei ole varaa, eikä ilmastonmuutosta pysäytetä 
tällaisilla hankkeilla. Hallituksen ja vastuuministeriöiden tuleekin tehdä selväksi, että mikäli suinkin 
mahdollista, periaatepäätöshakemuksia halutaan nimenomaan useammalle samanlaiselle laitokselle. 
Tällöin laitokset voidaan rakentaa sarjassa, jolla päästään huomattavasti alhaisempiin kustannuksiin niin 
rakentamisessa kuin teknologiatoimittajien antamissa tarjouksissa (kts. kuva 4)23.  
 

 
Kuva 4: Arabiemiraatien Barakah-ydinvoimaprojektissa rakennettiin sarjassa ja suunniteltiin projekti ja tarjouspyynnöt alun perin 1-
4 yksikölle. Tuloksena oli erittäin kustannustehokas ja aikataulussa hyvin edennyt projekti. Lähde: 
https://www.lucidcatalyst.com/eti-nuclear-cost-drivers-full 

Ydinvoima ja rahoituskustannukset 
Ydinvoimalat ovat perinteisesti isoja ja pitkäikäisiä hankkeita, joihin pääomaa sitoutuu merkittävästi kauan 
ennen itse tuotannon alkamista. Ydinenergian vertailuhinnan24 määrittää pääosin kaksi tekijää: investoinnin 

 
23 Esimerkiksi Puolan tuore tarjouskilpa reaktoritoimittajista koskien maan ydinvoimaohjelmaa sai varsin alhaisia 
hintoja, joita tuskin saa yksittäisille projekteille.  
24 LCOE, Levelized Cost Of Energy/Electricity 
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koko ja rahoituksen hinta. Näistä suurempi vaikutus on usein jälkimmäisellä. Rahoituksen koron laskeminen 
melko riskialttiista projektista (esim. 8 %) vähäriskiseen, yhteiskunnalle tärkeään puhtaan energian 
investointiin (2 %) voi puolittaa ydinenergian vertailuhinnan. Vertailuhintaan sisältyvät myös operointi, 
huolto ja polttoainekulut. Edullisempi ja luotettavampi energiantuotanto on koko kansakunnan etu. 
Tämän vuoksi investointien riskejä myös ydinvoimaan on syytä pienentää kaikin järkevin keinoin.  
 
Ydinvoiman uudet käyttökohteet ja innovatiiviset rakentamistavat 
Kehitteillä ja kaupallistumassa olevilla mini- ja pienreaktoreilla (SMR – Small Modular Reactor) voidaan 
vähentää päästöjä kohteissa, joissa se on muilla tavoin hankalaa. Näitä ovat esimerkiksi kaukolämmön 
luotettava ja päästötön tuotanto, sähkön ja lämmön joustava yhteistuotanto sekä paikallinen 
vedyntuotanto esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. Pienreaktorit on suunniteltu sarjavalmisteisiksi, mikä 
mahdollistaa suuren osan työstä tehtäväksi hallitussa ympäristössä tehtaan tuotantolinjalla. Suuren 
mittakaavan vedyntuotantoon sopivat hyvin myös isommat reaktorit, joissa useamman laitoksen 
peräkkäisen rakentamisen lisäksi kustannussäästöä ja rakentamisnopeutta voidaan hakea modulaarisesta 
telakkavalmistuksesta ja esimerkiksi kelluvista tai meren pohjaan kiinnitettävistä voimalaitoksista25. Näin 
ollen lainsäädännöllisen, poliittisen ja regulatorisen toimintaympäristön on syytä kannustaa 
sarjatuotantoon ja innovaatioon sekä uusiin ydinenergian käyttökohteisiin. 
 
Vastuullisen käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyn ja loppusijoituksen mahdollisuudet 
Suomen peruskallio on noin kaksi miljardia vuotta vanhaa ja erittäin vakaata. Se soveltuu pääsääntöisesti 
erittäin hyvin käytetyn ydinpolttoaineen pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Suomella on myös maailman 
mittakaavassa johtavaa osaamista loppusijoituksesta. Monissa muissa maissa huoli käytetyn polttoaineen 
turvallisesta loppusijoituksesta rajoittaa ja hidastaa uuden ydinvoiman rakentamista. Tämä hidastaa 
päästöjen vähentämistä, lisää kustannuksia ja riskejä epäonnistumiseen, sekä vähentää energiaratkaisuihin 
keskittyvän ilmastotyön yleistä hyväksyttävyyttä. Kehittyvissä ja ei vielä ydinvoimaa omistavissa maissa 
puolestaan usein puuttuu tarpeellinen osaaminen ja instituutiot käytetyn polttoaineen vastuulliselle 
käsittelylle huolimatta suuresta puhtaan ja luotettavan energian tarpeesta. 
 
Yksi suurimpia ilmastotekoja joita Suomi voi tehdä, on helpottaa tätä paljolti poliittista jäteongelmaa siitä 
kärsivissä maissa tarjoamalla loppusijoituspalveluita. Tätä mahdollisuutta tulee selvittää huolella osana 
ydinvoimaohjelmaa. Sen hyödyt ja haita on punnittava kiihkottomasti ja yhteiskunnallista keskustelua on 
käytävä selvitysten löydösten pohjalta. Koska käsittelylle ja loppusijoitukselle on usein jo rahastoitu riittävät 
varat, tämä voi olla Suomelle myös mittava kaupallinen ja maan taloudellista hyvinvointia parantava 
mahdollisuus. Loppusijoituksen ympäristöjalanjälki sekä kansanterveydellinen vaikutus on huolella tehtynä 
käytännössä merkityksettömän pieni. 
 
 
Vety ja sähköpolttoaineet 
Maailmassa käytetään jo nyt runsaasti vetyä (kts. kuva 5). Puhtaan vedyn kysyntä on yli 70 miljoonaa tonnia 
(energiasisällöltään noin 2500 TWh). Sen valmistamisessa käytetään pääosin fossiilisia polttoaineita, mikä 
aiheuttaa 830 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Lisäksi vetyä käytetään muihin kaasuihin 
sekoittuneena noin 45 miljoonaa tonnia. Pääosin käyttö on ammoniakin ja metanolin valmistuksessa ja 
öljynjalostuksessa26.  

 
25 Kts Ekomodernistien tilaama selvitys Shipyard Nuclear in Finland, 2022. https://thinkatom.net/publications/  
26 https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen  
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Kuva 5: Vedyn globaali käyttö on moninkertaistunut vuodesta 1975, ja suurin osa menee öljynjalostukseen sekä ammoniakin 
tuotantoon. Lähde: IEA 2019, The Future of Hydrogen. 

Suomessa vetyä tuotetaan noin 150 000 tonnia (~5,2 TWh) lähinnä teollisuuden tarpeisiin. 
Lähitulevaisuudessa uusi käyttökohde vedylle löytyy terästeollisuudessa raudan pelkistäjänä, johon vetyä 
tulee kulumaan valtavia määriä. Hieman pidemmällä aikavälillä myös puhtaasta vedystä valmistettavat 
sähköpolttoaineet, kuten ammoniakki ja lentokerosiini (esimerkiksi bioperäistä hiiltä raaka-aineena 
käyttäen) tulevat tarpeeseen, kun vaikeasti sähköistettäviä sektoreita (lentoliikenne, meriliikenne, osa 
lämmityksestä ja teollisuudesta) aletaan puhdistamaan päästöistä. Suosituksemme: 

- Uusiutuvan vedyn sertifikaattien sijaan tulee keskittyä teknologianeutraalisti vähäpäästöiseen 
vetyyn. Näin hintaa saadaan laskettua ja tuotanto nopeammin teolliseen mittakaavaan, etenkin 
yhdistettynä ydinvoiman suuren mittakaavan rakentamiseen. Suomen tulee ajaa tätä politiikkaa 
vahvasti myös EU-tasolla. 

- Vedyn tuotannossa on pienempien paikallisten tuotantolaitosten lisäksi siirryttävä erikoistuneisiin, 
gigawattiluokan tuotantolaitoksiin sekä laitteistojen hintojen pudotessa energiatehokkaaseen 
höyryelektrolyysiin, jota voidaan ajaa esimerkiksi ydinvoiman (höyry+sähkö) ja tuulivoiman (sähkö) 
yhdistelmällä. Näin vedyn hintaa saadaan alemmaksi ja tuotannon mittakaava suuremmaksi.  

- Puhtaan vedyn sekä siitä tehtävien kemikaalien (kuten typpilannoite) ja sähköpolttoaineiden 
tuotannon, siirron, varastoinnin ja käytön edellytyksiä Suomessa tulee edelleen kehittää ja 
vauhdittaa. 

- Vedyn tuotanto voi myös auttaa sähkön hintavaihteluiden hillitsemiseen, mutta se on enemmänkin 
suuren mittakaavan ja edullisen tuotannon tuoma sivuvaikutus kuin itse tavoite.  

- Puhtaan vedyn ja siitä tehtyjen jalosteiden vienti tulee nähdä merkittävänä uutena teollisuuden 
sektorina Suomessa, jotta niillä voidaan korvata saastuttavampaa tuotantoa muualla. Koska 
polttoaineita ja muita jalosteita on usein sähköä helpompi kuljettaa pitkiäkin matkoja, 
myös niiden markkinat ovat huomattavasti suuremmat. 

 
Tarvittava puhtaan vedyn tuotannon mittakaava on valtava. Tämän vuoksi sen tulee olla mahdollisimman 
edullista (kts. kuva 6), jotta se aidosti korvaa fossiilisista polttoaineista valmistettua vetyä27. Tähän 
tarpeeseen nähden ajatus, että vetyä tuotetaan vaihtelevatuottoisen tuulen ja auringon ylituotannolla eli 
silloin kun tuulta tai aurinkoa on niin paljon, että sähkön hinta on hyvin matala, on lähinnä pyöristysvirhe. 
Vedyntuotannon vaatima energiamäärä voi jatkossa hyvinkin ylittää nykyisen sähköntuotannon 

 
27 https://www.lucidcatalyst.com/hydrogen-report  
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mittakaavan, joten sen ajatteleminen vain osana sähköjärjestelmää on huono lähtökohta mittakaavan ja 
tarvittavien investointien hahmottamiselle.  
 

 
Kuva 6: Vedyntuotannon kapasiteettikerroin ja energiajärjestelmän hinta vaikuttaa merkittävästi tuotetun vedyn hintaan. Lähde: 

https://www.lucidcatalyst.com/hydrogen-report 

Hieman yksinkertaistaen, tuotetun vedyn hintaan vaikuttavat pääosin neljä seikkaa: tuotetun sähkön hinta, 
sähköntuotannon kapasiteettikerroin (kuinka suuren osan ajasta laitos tuottaa ”täydellä teholla”), 
elektrolyysereiden hinta ja elektrolyysereiden energiatehokkuus. Kuvassa 6 näkyy, kuinka 
energiatuotannon kapasiteettikerroin ja energiajärjestelmän hinta (System CAPEX) vaikuttavat tuotetun 
vedyn hintaan, kun elektrolyysereiden hinta ja energiatehokkuus pidetään samoina. Onkin tärkeää saada 
energiajärjestelmän hinta mahdollisimman alas ja toisaalta elektrolyysereiden käyttöaste mahdollisimman 
ylös. Mitä halvempia elektrolyysereistä saadaan, suhteessa sitä vähemmän kapasiteettikerroin vaikuttaa 
vedyn hintaan, ja toisin päin. Laskelma myös mutkistuu merkittävästi, jos vedyn varastointitarve on 
merkittävä.  
 
Energiajärjestelmän joustavuus ja luotettavuus 
Tuulivoiman (ja myöhemmin mahdollisesti myös aurinkovoiman) kasvun myötä voimakkaasti vaihteleva 
sähkön hinta voi heikentää tuottavuutta, sekä kotitalouksien ja yritysten kykyä suunnitella toimintaansa ja 
investoida tulevaisuutta ajatellen. Osa teollisuuden prosesseista voidaan toteuttaa niin, että niitä voidaan 
ajaa energian vaihtelevan hinnan mukaan. Monissa prosesseissa tämä kuitenkin nostaa lopputuotteen 
hintaa ja heikentää kannattavuutta, tai on hyvin hankala toteuttaa ilman mittavia investointeja.  
 
Kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen osalta järkevillä ja automatisoiduilla kulutusjoustoilla hintojen 
heittelyä voidaan hillitä ainakin jonkin verran ilman elintason tai tuottavuuden merkittävää laskua tai suuria 
investointeja. Tarkoitukseen soveltuu järjestelmät, jotka ohjaavat sähkön pörssihintojen mukaan 
esimerkiksi vesivaraajia, tilojen lämmitystä ja jäähdytystä ja sähköautojen latausta. Tällaisiin investointeihin 
tulee kannustaa ja niistä on syytä tiedottaa kuluttajia ja yrityksiä nykyistä paremmin. 
 
Myös sähköverkon vakaus ja tehon riittävyys ovat jatkossa entistä kovemmalla koetuksella, kun 
vaihtelevatuottoinen sähkön tuotanto lisääntyy niin Suomessa kuin naapurimaissakin. Aurinko- ja 
tuulivoima esimerkiksi tarjoavat niukasti verkolle tarpeellista inertiaa. Markkinaehtoisuuden periaatteiden 
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mukaan inertian tuottamisesta on syytä palkita niin sen nykyisiä kuin tuleviakin tuottajia. Ne tuottavat 
järjestelmälle arvoa.  
 
Verkon vakautta ja toimintaa sekä tehon riittävyyttä ja ylituotannon ongelmia voidaan parantaa myös 
energiavarastoilla. Ne ovat pääsääntöisesti markkinaehtoisia, eli energiaa ostetaan/varastoidaan halvan 
sähkön aikaan ja myydään kalliin sähkön aikaan, minkä lisäksi voidaan kenties osallistua taajuussäädön 
markkinoille. On kuitenkin syytä varmistaa, että paikalliset sähköverkot ja muut järjestelmät ovat valmiita 
varastojen laajamittaiseen käyttöön. Energiavarastojen lataaminen ja purkaminen voi nykyisin johtaa 
epäedullisiin vero- ja siirtomaksuihin jotka vaikuttavat haitallisesti investointipäätöksiin. Verotusta on jo 
helpotettu esimerkiksi isojen lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden osalta, mutta tilannetta on syytä 
jatkossakin tarkastella myös sähköjärjestelmälle saadun hyödyn näkökulmasta. 
 
Kansainväliset siirtoyhteydet 
Yleisesti ottaen toimivat kansainväliset sähkönsiirtoyhteydet ovat kaikkien etu, sillä ne tasoittavat 
hintaeroja eri maiden ja alueiden välillä. Tämä edellyttää, että (etenkin isot) maat tekevät pääsääntöisesti 
järkevää ja käytännöllistä energiapolitiikkaa ja antavat markkinoiden toimia. Näin ei ole viime vuosina ollut.  
 
Etenkin Saksa on pyrkinyt pitkän aikavälin energiapolitiikallaan ja vaikutusvallallaan EU:n päättävissä 
elimissä dominoimaan muita maita. Se on markkinaehtoisuuden sijaan edistänyt tiettyjen teknologioiden ja 
polttoaineiden käyttöä ja toisaalta syrjinyt toisia. Tämä on osaltaan syventänyt Euroopan riippuvuutta 
venäläisestä energiasta, eritoten maakaasusta, ja siten pahentanut myös energiakriisiä ja heikentänyt 
Euroopan kykyä vastustaa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Suurten toimijoiden virheet kostautuvat 
myös niiden pienemmille naapureille monin tavoin.  
 
Lisäksi Saksa näyttää selviä merkkejä, että se tulee suojelemaan paikallista kaasun ja muun energian 
kulutusta valtion tukitoimilla28. Tämä merkitsee, että energian saatavuus muille vaikeutuu ja hinta nousee 
entistä korkeammalle. Varakkaalla Saksalla on resursseja ajaa Suomen kaltaisen pienen maan teollisuus 
vaikeuksiin omaansa suojellessaan. Vaikeuksia on havaittavissa eri puolilla Eurooppaa jo nykyisillä energian 
hinnoilla. 
 
On syytä arvioida, millaisessa yhteistyössä haluamme jatkossa olla isojen toimijoiden kanssa. On 
todennäköistä, että valtiot kuten Saksa, tulevat jatkossakin suojelemaan omaa etuaan, vaikka se tapahtuisi 
muiden kustannuksella. Emme kannata eristäytymistä tai asetu avointa kaupankäyntiä vastaan. Tämä on 
pragmaattinen näkökulma siihen, että pienen toimijan on syytä harkita ehtoja, mille keskinäisriippuvuuksia 
rakennetaan. 

 
28 https://www.reuters.com/business/energy/germanys-parliament-approves-200-billion-euro-fund-tackle-energy-
crisis-2022-10-21/  


