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1.  Johdinauton ja sähköntuotannon tulevaisuuden tekniset näkymät 
 

1.1. Sähkökäytöt 
 
Tehoelektroniikan komponenttien kehitys on ollut huomattavaa viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana. Komponenttien hinnan ja koon pienentyminen on kiihdyttänyt etenkin sähkökäyttöjen yleis-
tymistä. Taajuusmuuttajaohjattujen sähkökäyttöjen avulla saavutettava energian säästö on entises-
tään lisännyt kiinnostusta alaan. 
 
Sähkökäyttöjen hyötysuhde on nykyisellään jo erittäin hyvä (yli 95 %), joten kovin suurta parannus-
ta hyötysuhteessa ei tulevaisuudessa voida enää saavuttaa. Suurimmat edistysaskeleet taajuus-
muuttajien osalla tullaan lähivuosina ottamaan laitteiden koon pienenemisessä sekä tehoelektro-
niikkapiirien integroinnissa. Tulevaisuudessa teollisuuden ohjauselektroniikassa taajuusmuuttaja 
on integroitu yksittäinen piiri, jonka ohjaus on sulautettu järjestelmään. Vaihtoehtoisesti taajuus-
muuttaja on upotettu suoraan sähkömoottoriin. Kehittyvä valmistustekniikka, mm. uusien puolijoh-
demateriaalien (galliumarsenidi) käyttö, tulee alentamaan sähkökäyttöjen hintaa sekä avaa mah-
dollisuuksia tehoelektroniikan käytölle uusissa sovelluksissa. (Power Electronics Technology; 
2005) 
 
Sähkökäyttöjen kehitys linja-autoliikenteen näkökulmasta on saavuttanut viime vuosien aikana pis-
teen, jossa tehoelektroniikka ei ole tekniikan käyttöönottoa rajoittava tekijä. Nykyisillä sähkökäyttö-
järjestelmillä on mahdollista toteuttaa kaikki halutut toiminnot - mukaan lukien virran takaisinsyöttö 
verkkoon sekä häiriösignaalien suodattaminen. Sähkökäyttöjen osuus sähköjärjestelmien kustan-
nuksista on pienentynyt merkittävästi kasvavien tuotantomäärien ansiosta, ja kehitys tulee jatku-
maan samansuuntaisena. Suurimpana ongelmana voidaan pitää nimenomaan linja-autoille kehitet-
tyjen järjestelmien vähäisyyttä. Kyse on kuitenkin enemmänkin vuosien kuin vuosikymmenien tar-
vittavasta kehitystyöstä. Alan tutkimus on keskittynyt tällä hetkellä tasavirtamoottorien ohjauksen 
järjestämiseen esim. metrojunia ja satamanostureita varten. (El Din; 2005, Peng; 2004) 
 
 

1.2. Kemialliset akut 
 
Perinteisessä akkutekniikassa ei ole odotettavissa suuria harppauksia tekniikan kehittymisen suh-
teen lähivuosikymmenien aikana. Kemiallisten akkujen tekniikka ja niiden taustalla olevat fysiikan 
mekanismit tunnetaan hyvin. Akkutekniikan osalla kehitys tulee keskittymään valmistuskustannus-
ten pienentämiseen, lataus-purkaus-syklin nopeuttamiseen ja akkujen kestävyyden parantami-
seen. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa sitä, että nykyisin pienissä laitteissa käytetty akkutekniikka 
siirtyy suurempaan mittakaavaan, esim. litium-polymeeri-akkujen käyttöönottoa linja-autoissa voi-
daan odottaa viiden vuoden sisällä. 
 
Akkukäyttöisiä johdinautojärjestelmiä on käytössä jo useita, mm. Landskronassa ja Roomassa. 
Uusinta akkutekniikkaa edustaa taas Pekingin olympialaisten yhteydessä rakennettu vaihdettavilla 
litium-ioni-akuilla toimiva bussilinja. 
 
Mielenkiintoinen tulevaisuuden tekninen läpilyönti saattaa liittyä vanadium-redox -akkuihin. Ky-
seessä on hapetus-pelkistys-reaktioon perustuva (redox-flow) kemiallinen akku jossa energia on 
sitoutunut elektrolyyttiin. Vanadium-redox -akuissa lataus- ja purkausvirtaa säädetään muuttamalla 
elektrolyyttiliuoksen virtaa tankista kennoon. Jännite on riippuvainen ainoastaan kennojen luku-
määrästä ja voi olla eri lataus- ja purkupiirissä (kuva 1.1).  Elektrolyyttisäiliö voi olla lähes minkä 
muotoinen tahansa ja järjestelmä on erittäin hyvin skaalattavissa (jännite nostettavissa) lisäämällä 
kennojen määrää. Vanadium-redox -akku toimii tarvittaessa myös tehokkaana tasasähkön jännit-
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teen muuttajana. Tällaisia akkuja on jo käytössä kiinteissä järjestelmissä, mm. tuulivoiman yhtey-
dessä tasaamassa tuotannon vaihtelua sekä UPS-laiteistoissa. Vanadium-redox -akkujen suurin 
ongelma on niiden heikko tehopainosuhde, joka parhaimmillaankin on vain lyijyakkujen luokkaa. 
Tekniikka on kuitenkin perinteiseen akkutekniikkaan nähden nuorta ja uusia sovelluksia voi odottaa 
tulevien parinkymmenen vuoden aikana. (L.Barote & al, 2008) 
 

 
1.1. Vanadium-redox hapetus-pelkistys-akku jossa energia on sitoutunut tankissa olevaan elektro-
lyyttiin. L.Barote 2008. 
 
 

1.3. Polttokennot 
 
Polttokennotekniikkaa on tutkittu jo useiden kymmenien vuosien ajan, mutta tekniikka on osoittau-
tunut haasteelliseksi. Pienessä mittakaavassa olevia polttokennolaitteita on jo kuitenkin käytetty 
pitkään erityissovellutuksissa kuten avaruuslennoilla ja satelliiteissa. Tällä hetkellä polttokennojen 
kehittämistä tehdään usealla rintamalla. Tärkeimmät kehitysalueet ovat liikennesovellukset, pienet 
lämmön- ja sähköntuotantoyksiköt (mikro-CHP) sekä aurinko- ja tuulivoimaan liitetyt vetyener-
giavarastot. 
 
Polttokennojen tekniseen kehitykseen eniten tulee lähivuosina vaikuttamaan nanotekniikan kehitys. 
Polttokennoissa nanotekniikalla voidaan vähentää kalliiden jalometallien käyttöä ja siten alentaa 
valmistuskustannuksia. Polttokennojen liikennekäyttöä rajoittavista ongelmista suurimmat eivät kui-
tenkaan näyttäisi poistuvan uusilla materiaaleilla. Polttokennot ovat edelleen herkkiä polttoaineen 
(vedyn) puhtaudelle sekä niiden toimintalämpötila on epäkäytännöllinen. 
 
Puhtaalla vedyllä toimivien polttokennojärjestelmien hyvä puoli on päästöttömyys. Toisaalta niiden 
vaatima puhtaan vedyn polttoaineverkosto on kallis eikä laajamittaista puhtaan vedyn tuotantoa ole 
vielä missään päin maailmaa. Vedyn tuotanto maakaasusta taasen ei ole hiilidioksidivapaata ja riit-
tävän puhtaan vedyn valmistaminen on vaikeaa. 
 
Polttokennoilla toimivia liikennejärjestelmiä on koekäytössä eri puolella maailmaa ja polttokennoi-
sia linja-autoja on liikenteessä ainakin Saksassa ja Australiassa.  
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1.4. Superkondensaattorit 
 
Nopeimmin viimeaikoina kehittynyt energian varastointitekniikka liittyy superkondensaattoreihin 
(tunnetaan myös nimellä ultrakondensaattorit). Kaksikerroskondensaattoritekniikka on hyötynyt 
nanoteknologian kehittymisestä ja erityisesti nanokokoisten hiili-tuubien kehittämisestä. Superkon-
densaattoreissa elektrodien pinta-alaa on pystytty radikaalisti kasvattamaan käyttämällä elektrodi-
en pintamateriaalina hiilituubeja sisältävän aerogeelin kaltaisia nanomateriaaleja. Superkonden-
saattoritekniikan kehitys on kytköksissä nanotekniikan kehitykseen, ja tulee todennäköisesti ole-
maan nopeaa vielä vähintään seuraavan kymmenen vuoden ajan. 
 
Superkondensaattoreiden paras puoli on niiden kyky varata ja luovuttaa energiaa hyvin nopeasti, 
ts. niistä saatava teho on suuri ja niiden lataus on nopeaa. Superkondensaattoriakustojen teho-
paino-suhde on perinteisiin akkuihin ja polttokennoihin verrattuna yli satakertainen (kuva 1.2). Su-
perkondensaattorit eivät myöskään kulu käytössä, vaan kestävät lähes äärettömän määrän lataus- 
ja purkaussyklejä. Superkondensaattoreiden huono puoli on niiden heikko energian varastoimisky-
ky. Energia-paino-suhde on alle kymmenesosa kemiallisiin akkuihin verrattuna. Nykyisille super-
kondensaattoreille on ominaista niiden hyvä toiminta talvisissa olosuhteissa. Sen sijaan kuumissa 
oloissa ne menettävät merkittävästi kapasiteettiaan. Superkondensaattorit ovat vielä kalliita verrat-
tuna kemiallisiin akkuihin, mutta nanotekniikan valmistustekniikan nopea kehittäminen tulee laske-
maan superkondensaattoreiden hintaa. 

 
1.2. Energiavarastojen teho- ja energia-paino-suhde sekä latausajat. Bugnon 2008. 
 
 
 
Superkondensaattoreitten käyttöä on tutkittu laajalti erityisesti diesel-sähköisissä järjestelmissä. 
Vuosina 2008 ja 2009 aloittaa koekäytössä useita diesel-hybridi-järjestelmiä joissa akustot on kor-
vattu superkondensaattoreilla. (Bugnon 2008) Suomessa on tutkittu mm. superkondensaattoreiden 
käyttöä konttilukkien sähkökäyttöjen tehon tasaamisessa sekä hissikäyttöjen energian talteenotos-
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sa. Liikennejärjestelmissä superkondensaattoreiden käyttöä on tutkittu erityisesti linja-auto liiken-
teessä. Shanghaissa on otettu vuonna 2007 vuoden koekäytön jälkeen linjakäyttöön johdinauto-
hybridi-järjestelmä, jossa superkondensaattorit ladataan pysäkeillä olevista ilmajohtimista (kuva 
1.3). Auto kulkee pysäkkien välit ilman johtimia superkondensaattoreiden voimin, mutta lataa niitä 
tarvittaessa pysäkeillä. Harbinin kaupungissa on kokeiltu kokonaan superkondensaattoreilla toimi-
vaa sähkölinja-autojärjestelmää, jossa superkondensaattorit ladataan päätepysäkeillä. (Zhu; 2006). 
 
 
Taulukko 1. Eri energiavarastojen ominaisuuksia. 
 

 Kemialliset akut Polttokennot Superkondensaattorit 

Edut  Tunnettu tekniikka 
 Edullisia 
 Hyvä energianvarastoi-

miskyky 
 Toimivat kuumalla 

 Perustekniikka tunnetaan 
 Voidaan tankata kuten ny-

kyiset polttoaineet 
 Hyvä energianvarastoi-

miskyky 
 Vetyä voidaan valmistaa 

maakaasusta 

 Suuri teho 
 Nopea lataus 
 Akut pitkäikäisiä 
 Kehittyvä tekniikka 

Haitat  Hidas lataus 
 Pieni teho 
 Akut kuoleentuvat 
 Perustekniikkaan ei odo-

tettavissa suurta muu-
tosta 

 Toiminta heikkenee kyl-
missä oloissa 

 Kennot vaativat kalliita ja-
lometalleja 

 Vedyn kuljetus vaatii kyl-
mäsäiliön 

 Kennon toimintalämpötila 
kriittinen 

 Puhtaan polttoaineen vaa-
timukset hankalia 

 Huono energian varas-
toimiskyky 

 Toiminta heikkenee kuu-
missa oloissa 

 Vähän käyttökokemuksia 

Tulevaisuus 
liikennekäytössä 

 Käytössä eriasteisina 
useissa kohteissa 

 Uusia sovelluksia ote-
taan jatkuvasti käyttöön 

 Kilpailukykyinen ainakin 
seuraava 10 - 15 vuotta 

 Koekäytössä pitkään use-
assa paikassa 

 Kaupalliset sovellukset 
odotettavissa 10 - 15 vuo-
den kuluttua 

 Koekäytössä muutamas-
sa paikassa 

 Tutkimus keskittynyt mm. 
hissi- ja nosturikäyttöihin 

 Kaupalliset liikennesovel-
lukset 5 - 10 vuoden sisäl-
lä. 

 

 
1.3. Shanghain superkondensaattori-johdinauto lataamassa pysäkillä. Citytransport.info. 
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1.5. Johdottomat sähköratkaisut  
 
J  kehittämisestä lähtien; mm. 

ikoilai Tesla uskoi voimakkaasti sähkön siirron langattomuuteen. Intensiivisistä tutkimuksista huo-

si tulevaisuus. Marin Sojacicin ryhmä MIT:ssa on 
ehittänyt uutta langatonta tekniikkaa, joka perustuu lähikentässä tapahtuvaan sähkömagneettis-

dellä esitetyistä järjestelmistä tulee kehittymään, on varmaa et-
 niitä tullaan soveltamaan ristiin ja yhdessä. Erilaiset hybridijärjestelyt, joissa useaa eri tekniikkaa 

2. Tulevaisuuden sähkömarkkinat 

a on jo 1970-luvun energiakriisin jälkeen ollut 
uuntana pyrkiminen pois energian tuotannon öljyriippuvuudesta. Päällimmäisenä syynä on ollut 

toehtoiset polttoaineet ovat osoittautuneet eettisesti arveluttaviksi, 
ikä niistä nykyisellään voida odottaa pitkälle tulevaisuuteen kestävää energiaratkaisua. Biopoltto-

tta sähköenergian tuotannossa öljyn 
suus on vähäinen, etenkin Suomessa. Myöskään öljyn hintaan sidoksissa olevalla maakaasulla ei 

ohdotonta sähkönsiirtoa on tutkittu 1800-luvulta Maxwellin teorioitten
N
limatta sähkövoimansiirtoa ei saatu aikaiseksi, eikä siitä ole enää muutamaan vuosikymmeneen 
jaksettu haaveilla. Lähikentässä tapahtuva langaton, tai pikemminkin johtimeton sähkönsiirto on 
kuitenkin yleistynyt. Yksinkertaiseen induktioon perustuvia sähkönsiirtojärjestelmiä on käytössä 
mm. pienten sähköisten käsityökalujen latauslaitteissa. Induktiolla tapahtuvaa langatonta sähkön-
siirtoa tieliikenteessä on kokeiltu Kaliforniassa 1990-luvun alussa tehdyssä tutkimuksessa (Califor-
nia PATH 1994). Siinä tiehen oli koko reitin matkalle upotettu vaihtuvavirtainen magneettijohdin ja 
koeautoissa oli vastaavasti kela. Järjestelmä oli kuitenkin hyvin tehoton ja tutkimus lopetettiin lyhy-
en koekäytön jälkeen. Raitiovaunujärjestelmissä sekä yksiraidejunissa induktiolla toimivaa langa-
tonta sähkönsiirtoa on käytössä. Sen soveltamista johdinautojärjestelmiin ei voida pitää kuitenkaan 
järkevänä, sillä sen vaatimat maahan kiinteästi asennettavat laitteet ovat esim. raitiovaunukisko-
tukseen verrattuna moninkertaisesti kalliimpaa. 
 
Langattomalle sähkölle voi kuitenkin avautua uu
k
ten aaltojen resonointiin. Lähikenttäresonointia on hyödynnetty pitkään optoelektroniikassa, mutta 
MIT:ssa ollaan tutkittu lähikenttäresonointi-ilmiön käyttöä laajemmassa mittakaavassa. Tutkijat 
ovat jo rakentaneet koejärjestelyn jossa hehkulamppu on saatu toimimaan 80 % hyötysuhteella vii-
den metrin etäisyydellä. Soljacic esittää itse tulevaisuuden käyttökohteena juuri sähköbussit ja säh-
köistetyt autotiet. (Kurs & at; 2007) 
 
Riippumatta siitä mitä tahtia kukin e
tä
täydennetään toisillaan tulevat yleistymään. Jo nyt johdin jotkin johdinautot kulkevat osan matkasta 
akuilla. Yksi tulevaisuuden esimerkki voisi olla sähköbussi, joka ladataan langattomasti pysäkeillä 
käyttäen lähikenttä tekniikkaa. Pääasiallisena energiavarastona olisi superkondensaattorit ja kemi-
allista akkua, vaikkapa litium-polymeeriakkua, käytettäisiin varavoimanlähteenä vikatilanteita var-
ten. 
 

 
Länsimaissa useilla eri energian käytön sektoreill
s
öljyn saatavuuden ja hintatason heilahtelu johtuen vaikeasti ennustettavista ja hallittavista syistä. 
Viime vuosina erityisesti hiilidioksidipäästöjen alentaminen on vauhdittanut öljylle vaihtoehtoisten 
energiamuotojen kehittämistä.  
 
Biopolttoaineet sekä muut vaih
e
aineiden kehitys ei varmasti tule pysähtymään, ja on mahdollista että osa nykyisestä öljyn käytöstä 
voitaisiin korvata esim. meressä kasvavasta biomassasta valmistetulla polttoaineella. Tällä on mer-
kitystä erityisesti hybridijärjestelmien tulevaisuuden kannalta. 
 
Öljyn merkitys liikenteen energialähteenä on merkittävä, mu
o
ainakaan vielä ole suurta merkitystä sähkön hinnan määräytymiselle Suomessa. Sähköntuotanto 
on öljyntuotantoon verrattuna helpommin säädeltävissä ja hintataso siksi paremmin ennustettavis-
sa. Sähkö tuotetaan myös pääosin paikallisesti tai säännellyn sisämarkkinan piirissä. Tästä syystä 
sähkö on liikenteen energiamuotona houkutteleva ja sähkömarkkinoiden kehitys mielenkiintoinen 
sähkökäyttöisen linja-autoliikenteen näkökulmasta. (Energia Suomessa, VTT 2004) 
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Viimeisen kahden vuoden aikana tapahtunut hintojen kehitys on vahvistanut käsitystä sähköstä öl-
jyä vakaampana liikenteenkin energialähteenä. Sähkön kuluttajahinnan kasvu on noudattanut 
yleistä hintatason nousua (kuva 2.1), kun taasen etenkin nestemäisten liikennepolttoaineitten hinta 
on noussut nopeasti (kuva 2.2). Ilmastonmuutoksen vaikutusta energian tarpeeseen on arvioitu ja 
Suomessa energian kulutuksen odotetaan laskevan ilmaston lämpenemisen ansiosta. Lämmitys-
tarpeen vähenemisellä on suurempi merkitys alueellisesti muodostuvalle sähkön hinnalle kuin 
maailmanlaajuisesti yhtenevälle öljyn hinnalle. 
 
 

 
2.1 Sähkön hinta eri käyttäjätyypeillä [c/kWh]. Energiamarkkinavirasto 2008. 

 
2.2 Öljyn eri laatujen tuontihinnat [€/t]. Tullihallitus 2008. 
 

ljyn kohonnut hintataso on houkutellut kehittämään entistä monimutkaisempia ja vaativampia ja-
stusmenetelmiä. Tulevaisuudessa raakaöljyn lisäksi polttoaineita tullaan jalostamaan mm. öljy-

 
Ö
lo
hiekasta sekä Fischer-Tropsch-menetelmällä (hiiliketjujen uudelleenjärjestely) kivihiilestä ja bio-
massasta. Esim. kivihiilestä Fischer-Tropsch menetelmällä valmistetun polttoöljyn kannatta tuotan-
to vaatisi öljyn hinnan nousemisen pysyvästi reilusti yli 100 dollarin tynnyriltä. Uudet jalostusmene-
telmät tulevat hillitsemään jonkin aikaa öljyn hinnan polttoaineisiin kohdistamaa kallistumisvauhtia. 
Merkittävää polttoaineiden hinnan muodostumiselle tulee olemaan poliittinen suhtautuminen; hiiles-
tä FT-menetelmällä valmistetulle polttoaineelle voidaan olettaa tulevan huomattavia hiilidioksidi-
päästöihin perustuvia päästömaksuja, kun taas biomassalla tuotettujen polttoaineiden tuotantoa 
saatetaan tukea. (van Vliet & al; 2008) 
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2.1. Uusia sähkön tuotantomuotoja 
 
Sähköntuotanto tulee t aan entistä pienempiin yksiköihin. Merkittävin syy 
o kön ja pientuulivoiman, kehittyminen. Ydinvoimaa 

kuun ottamatta kaikki tulevaisuuden sähköntuotantomenetelmät perustuvat nykyistä pienempiin 

en, sekä sähkön tuotannon omavaraisuuteen lähivuosina. Suomeen on jo rakennet-
 sähköverkkoon liitettyä pienimuotoista tuulivoiman tuotantoa usean megawatin edestä, ja tuuli-

invoimalla tai hiilidioksidin talteenotolla varustetuilla laitoksilla tulevien 25 vuoden aikana. 
ähkön tuotannon investoinnit ovat erittäin pitkävaikutteisia, usein yli 50 vuotta. Näin pitkiä inves-

 todennäköisesti kasva merkittäväksi. Tämä johtuu sekä eu-
oppalaisilla että pohjoismaisilla markkinoilla vallitsevasta säätövoiman puutteesta. Vaikka tuuli-

giatehokkuut-
 on mahdollista parantaa vielä huomattavasti. Aurinkokennoilla voidaan esilämmittää mm. läm-

ulevaisuudessa jakautum
n uusien tuotantomuotojen, kuten aurinkosäh

lu
yksiköihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sähkön tuottajien määrän kasvua, tai sitä, että nykyistä 
suurempia laitoksia ei rakennettaisi. Teollisuus tulee käyttämään itse tuottamaansa ydinvoimaa 
vielä pitkälle tulevaisuuteen ja suurten sähköyhtiöiden merkitys sähkömarkkinoilla siksi tuskin tulee 
vähenemään. 
 
Kehittynyt sähkön pientuotanto tulee kuitenkin vaikuttamaan yksittäisten kuluttajien sähkön hinnan 
muodostumise
tu
voimaan liittyvän tekniikan halventuessa tulee vastaavia voimaloita lisää. Seuraava mahdollinen 
askel on mikroturbiinien, aurinkosähkön, sekä mikro-CHP-tuotannon yleistyminen. Tekniikka näiltä 
osin on kuitenkin vielä niin kehittymätöntä, että joko ensimmäisiä kaupallisia ratkaisuja ei ole vielä 
kaupan tai niiden toiminta Suomen oloissa on riittämätöntä. Pientuotannon vaikutusta sähköener-
gian hintaan on vaikea arvioida, mutta nykyisellä sähkön hinnalla mikään pientuotanto ei ole kan-
nattavaa. Motivaatio pientuotannon lisääntymiseen on sähkömarkkinoissa; pienillä yrityksillä sekä 
yksityisillä kuluttajilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa markkinasähkön hintaan, mutta tuottamalla it-
se osan tarvitsemastaan energiasta pystyy sähkön kausittaista hinnanvaihtelua tasaamaan. (Lund, 
2008) 
 
Odotettavissa on, että nykyisistä eurooppalaisista hiilivoimaloista suurin osa tullaan korvaamaan 
joko yd
S
tointeja ei voida perustella pelkästään yrityksen toiminnalla, vaan päätökseen vaikuttaa suuresti 
vallitseva poliittinen ilmapiiri. Nykyisen kaltaisia fissioon perustuvia ydinvoimaloita tullaan rakenta-
maan Euroopassa useita kymmeniä tulevien 30 vuoden aikana. Fuusio-ydinvoimasta ei ole suuris-
ta toiveista huolimatta vielä pitkään aikaan, jos koskaan, korvaamaan nykyistä sähköntuotantoa. 
Halpaa fuusiosähköä ei siis ole odotettavissa tulevien 50 vuoden aikana, mutta perinteisen ydin-
voiman käytön lisääntyessä uraanin sekä ydinjätteen käsittelyn hinta tulee vaikuttamaan nykyistä 
enemmän sähköenergian hintaan. 
 
Euroopan laajuisesti tuulivoiman osuus energiantuotannosta tulee lisääntymään, mutta sen osuus 
kokonaissähköntuotannosta ei silti
ro
voima itsessään on edullista, vaatii se rinnalleen toimivat säätösähkömarkkinat. Käytännössä ai-
noa tuulivoimalle riittävä säätövoima on vesivoima, jonka laajennusmahdollisuudet ovat hyvin rajat-
tuja. Rajallinen säätösähkön saatavuus tulee hidastamaan tuulivoiman käytön etenemistä, sekä 
nostamaan tuulivoimalla tuotetun sähkön hintaa. Näennäisestä edullisuudestaan huolimatta tuuli-
voiman todellista vaikutusta markkinasähkön hintaan ei osata vielä arvioida. Oletettavaa onkin, että 
huolimatta seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavista suurista tuulivoimainvestoinneista, 
tuulivoiman merkitys niin energian tuotannon kuin sähkön hinnan määräytymisen kannalta on edel-
leen vähäistä. Aaltovoiman ja vastaavien uusiutuvien energiamuotojen vaikutus sähkön hintaan tu-
lee olemaan tuulivoiman kaltainen, mutta pienempi. (Holttinen & al; 2007) 
 
Yksi nykyisin Suomessakin käytössä olevista uusiutuvista energiamuodoista on aurinkoenergia. 
Suomessa aurinkoenergiaa käytetään kiinteistöjen lämmityksessä ja sillä saralla ener
ta
pökattiloiden tulistimille menevää vettä tai käyttää matalalämpöjärjestelmissä (vesikiertoinen lattia-
lämmitys) sellaisenaan. Sähköntuotanto aurinkoenergialla on Pohjoismaissa kuitenkin näillä näky-
min kannattamatonta johtuen talven pitkästä vähävaloisasta ajasta ja toisaalta matalalta paistavan 
auringon heikosta intensiteetistä oikeilla aallonpituuksilla. Intensiteettiongelma johtuu valosähköi-
sellä ilmiöllä sähköä tuottavien aurinkopaneelien herkkyydestä valon aallonpituudelle. Vinosti pais-
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tavan auringon säteilyn spektristä vaimentuu eniten juuri lyhyen aallonpituuden valo. Aurinko-
paneeleissa tapahtuu kuitenkin jatkuvaa kehitystä, ja voidaan olettaa niiden hyötysuhteen parane-
van seuraavien 25 vuoden aikana lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä. Pohjoisen Euroopan sähkön-
tuotantoon sillä ei kuitenkaan ole merkitystä. 
 
Aurinkosähkön suurimmat mahdollisuudet liittyvät aurinkosähkön tuottamiseen aurinkoisilla alueilla 
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä. Yksi pisimmälle suunnitelluista aiheeseen liittyvistä projekteista 

n EU-MENA (EU - Middle East - North Africa). Ajatuksena on pyörittää aurinkoenergialla lämpö-

nitelmissa on oletettu mm. vetyyn 
erustuvien järjestelmien kehittyvän vuoteen 2050 mennessä siten, että ne toimisivat energiava-

o
voimalaitoksia (STP, Solar Thermal Power), joiden hyötysuhde suurella laitoskoolla on samaa 
luokkaa aurinkopaneeleitten kanssa, mutta investointikustannukset nykyisellään alhaisempia. Pro-
jektiin liittyy olennaisesti myös muun uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman, aaltovoiman, vesi-
voiman, aurinkopaneeleitten, geotermisen lämmön, sekä biopolttoaineiden hyödyntäminen. Siirto 
Eurooppaan toteutettaisiin kahdesta kahteenkymmeneen 5 000 MW:n merenalaisella tasasäh-
köyhteydellä, mikä nykytekniikalla näyttää täysin mahdolliselta. 
 
Yksi projektin suurimmista haasteista on energiantuotannon tasaaminen siten, että sähköä saa-
daan myös yöaikaan ja tuulettomina päivinä. EU-MENA:n suun
p
rastoina. Muussa tapauksessa projekti kilpailee säätövoimasta, eli käytännössä vesivoimasta 
muun energiantuotannon kanssa. EU-MENA:n Eurooppaan tuotavan sähkön enimmäistehoksi on 
kaavailtu 2020 10 gigawattia ja 100 gigawattia vuoteen 2050 mennessä. 100 gigawatin teho kattai-
si nykyisestä UCTE-verkon huipputehon tarpeesta n. 20 %. Alueen poliittinen epävakaus voi kui-
tenkin olla merkittävä este eurooppalaisen sähköntuotannon siirtämiselle Euroopan ulkopuolelle. 
(UCTE, 2008) 
 

 
2.3. Hahmotelma Pohjois-Afrikan aurinkoenergian hyödyntämisestä Euroopassa. EU-MENA. 
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2.2. Sähkömarkkinoiden kehitys 
 
Suurin merkitys tulevaisuuden sähkönhinnan muodostumiselle tulee olemaan sähkömarkkinoiden 
kehityksessä. Nykyisen pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kaltainen kaupankäynti sähköllä on 
vielä maailmanlaajuisesti harvinaista, mutta tulee yleistymään. EU:n energiankäyttöön liittyvien pit-
kän tähtäimen ohjelmien puitteissa tullaan muodostamaan eri tasoilla toimiva eurooppalainen ener-
giamarkkina. Tästä sähkömarkkinat tulevat muodostamaan merkittävän osan. Vaikka teknisistä ra-
joitteista sähkön siirtämiseen Euroopan laajuisesti ei tulla pääsemään kymmeniin vuosiin, tulee 
energian hinnan muodostuminen yhtenäistymään. (Euroopan komissio, 2007 ja 2008) 
 
Sähkön hinnan muodostumiseen Suomessa eurooppalainen sähkömarkkina tulee todennäköisesti 
vaikuttamaan siten, että lämpövoiman osuus hinnan vaihteluista kasvaa, ja vesivoiman osuus pie-
nenee. Nykyinen pohjoismainen sähkömarkkina on herkkä Ruotsin ja Norjan vesivoiman tuotanto-
mahdollisuuksille, ja hinta vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Eurooppalaisessa sähköpörssissä 
sähkön hinta tulee riippumaan enemmän vuorokauden ajoista, kuin vesivoimatilanteesta. Siirtoka-
pasiteetin puuttuminen tulee vaikuttamaan kuitenkin siten, että Pohjoismaissa myytävän sähkön 
hinnan muodostus tulee muistuttamaan nykyistä tilannetta ainakin 10 - 20 vuotta. (Ruusunen, 
2008) 
 
Siirtotekniikan alueella ei ole odotettavissa teknistä läpimurtoa, jolla siirtokapasiteetin rakentamista 
voitaisiin nopeuttaa huomattavasti. Nykyisin Pohjoismaista Europpaan rakennettavat sähköyhtey-
det ovat tasasähköyhteyksiä ja on oletettavissa tulevien siirtoyhteyksien olevan myös tasasähköyh-
teyksiä. Sähköteknisesti eurooppalaisen yhteiskäyttöverkon UCTE:n ja pohjoismaisen Nordel-
verkon taajuuden yhdistämistä ei luultavasti tule tapahtumaan. Pohjoismaat tulevat pysymään taa-
juuden säädön ja sähkötaseen kannalta Manner-Euroopasta erillisenä alueena.  
 
Tulevaisuuden tekniikkana on ehdotettu suprajohtavien kaapeleiden rakentamista, mutta niiden 
tekninen kehitys on edennyt odotettua hitaammin. Suprajohtavia kaapeleita on kuitenkin jo käytös-

o toi-
hin. Lähempänä tulevaisuudessa on nähtävissä tasasähköön perustuvia uusia sähkönsiirtoratkai-
s kussa, ja mm. Ruotsissa on mietitty tiettyjen pitkien 

aanpäällisten vaihtovirtajohtojen korvaamista tasasähköjohdoilla. 

iansäästöön 
ähkönkäyttöä seuraamalla. Merkittävin uudistus tulee olemaan sähköpörssin tuntihinnan siirtymi-

sä suurkaupungeissa, mutta niiden tekniikka ei sellaisenaan ole sovellettavissa pitkiin siirtoj h

uja. Tasasähkölaitteiden hinta on ollut las
m
 

2.3. Sähköenergian tuntimittaus 
 
Suurin yksityiskuluttajaa ja pienteollisuutta, sekä myös liikennettä koskeva muutos tulevan kym-
menen vuoden aikana on siirtyminen sähköenergian mittaukseen tunneittain. Energian mittaus ei 
sinänsä vielä ole merkittävä uudistus, vaikka se tarjoaakin mahdollisuuden mm. energ
s
nen näkymään myös yksittäisen kuluttajan sähkölaskussa. Sähköisen linja-autoliikenteen kannalta 
tämä tulee tarkoittamaan sitä, että sähkön varastointi, esim. akustojen lataus voidaan ajoittaa hal-
van sähkön tunneille. (Lehtonen & al; 2007) 
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