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Ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori Raimo Lovio iloitsee  
uusiutuvan energian edistysaskelista. Kivihiilen käytön kasvu alkuvuonna 
ei muuta sitä, että myönteinen käänne on tosiasia, Lovio vakuuttaa.

B

Uusiutuvien 
saarnamies

tärkeä rooli. Suomen Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtajan Raimo Lovion mielestä olennaista on, ettei energiankulutus kokonaisuutena enää kasva. ”Toinen tavoite on vähentää kivihiilen ja öljyn, myös turpeen, käyttöä. Korvaamisessa uusiutuvilla on erittäin tärkeä rooli.”
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S ähkö ja ydinvoima dominoi-
vat suomalaista energiakes-
kustelua”, harmittelee Aal-
to-yliopiston kauppakorkea-
koulun johtamisen laitok-
sen johtaja Raimo Lovio.

Ympäristö- ja innovaatio-
johtamisen professorin mielestä Suomessa oli-
si korkea aika ymmärtää uusiutuvassa energi-
assa piilevät mahdollisuudet.

”Olemme jo nyt kulutusosuudessa kolman-
neksi paras EU-maa. Tällä vauhdilla tavoit-
teemme 38 prosenttia toteutuu vuonna 2020.”

Tänä vuonna edistysaskeleita on otettu se-

kä uusiutuvien energiamuotojen tuotannos-
sa että käytössä.

”Eivät Nokian ihmiset tienneet 1992, miten 
valtavaksi matkapuhelinmarkkina paisuu ja 
miten merkittävä toimialasta tulisi Suomel-
le. Samanlainen kiihtyvä kehitys on mahdol-
linen uusiutuvissa, kun niitä vauhdittaa yh-
täältä kasvava huoli ympäristöstä ja toisaalta 
teknologiset harppaukset eteenpäin.”

Lovio valittiin tänä syksynä Suomen Lähi-
energialiiton hallituksen puheenjohtajaksi. 
Hänestä on erinomainen asia, että uusiutuvaa 
energiaa edustavat tahot ovat viimein saaneet 
uskottavan kattojärjestön.

”Nyt sekä tuuli-, aurinko- ja lämpöpumppu-
energian että puuenergian ja biokaasun puo-
lestapuhujat käyttävät yhtä ääntä.”

Lovio myöntää olevansa energiaoptimisti, 

”sillä toinen vaihtoehto olisi julistaa tuhoa ja 
että ajamme ilmastonmuutoksen myötä päin 
seinää. Mutta uskon todella uusiutuvien mah-
dollisuuksiin.”

vuosi 2012 oli Suomessa energiakäänteen ai-
kaa. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen 
osuus Suomessa tuotetusta energiasta putosi 
alle puoleen ja hiilidioksidipäästöt vähenivät 
alle vuoden 1990 tason. Energiankulutuksen 
kasvun pysähtymisestä tuli kuluneeksi kym-
menen vuotta.

”Hyvä meno on jatkunut tänä vuonna, 
vaikka päästöoikeuksien hinnat ovat pohja-
mudissa ja sähkö halpaa.”

Moni veti aamukahvit väärään kurkkuun 
lokakuussa, kun uutisoitiin, että kivihiilen 
käyttö Suomessa oli lisääntynyt tammi-syys-
kuussa 47 prosenttia viime vuodesta.

Loviosta tieto ei ole järisyttävä.
”Vertailukohta oli hyvin alhainen, sillä 2012 

vesivoimaa ja turvetta oli saatavissa runsaasti. 
Kivihiilen taso ei ylitä 2000-luvun keskimää-
räistä tasoa.”

”Tyhmäähän tuo huono käänne kivihiiles-
sä on, johtuu halvasta hinnasta, mutta ei muu-
ta kokonaiskuvaa. Energiakäänne jatkuu.”

uusiutuvassa energiassa on edetty tänä 
vuonna laajalla rintamalla.

Maalämpöpumppujen myynti lähentelee 
15 000 kappaletta vuodessa. Yli puolet uusis-
ta omakotitaloista ottaa maalämmön käyt-
töön. Investoinnit ylittävät 250 miljoonaa eu-
roa vuodessa.

Tuulivoimahankkeita on vireillä 
niin paljon, että vuodelle 2025 asetet-
tu tavoite yhdeksän terawattitunnin »

❞
Yli puolet uusista 
omakotitaloista  

ottaa maalämmön  
käyttöön. Investoinnit  
ylittävät 250 miljoonaa  
euroa vuodessa.”
Raimo Lovio

tärkeä rooli. Suomen Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtajan Raimo Lovion mielestä olennaista on, ettei energiankulutus kokonaisuutena enää kasva. ”Toinen tavoite on vähentää kivihiilen ja öljyn, myös turpeen, käyttöä. Korvaamisessa uusiutuvilla on erittäin tärkeä rooli.”

energiaoptimisti. Professori Raimo Lo-
vion mielestä Suomessa pitäisi ymmärtää 
uusiutuvassa energiassa piilevät liiketoi-
mintamahdollisuudet. Lovio kuvattiin 
ABB:n Pitäjänmäen-tehtaan katolla, mis-
sä toimii Suomen suurin aurinkovoimala.

”
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tuotantotehosta voi hyvinkin toteutua.
”Syyskuussa tuulivoiman osuus ylitti en-

simmäisen kerran prosentin sähkön kokonais-
kulutuksesta”, Lovio myhäilee.

Maatuulivoiman ensimmäiset viiden me-
gawatin yksiköt on jo tilattu, ja pientuulivoi-
maloitakin nousee. Työ- ja elinkeinoministe-
riö käsittelee ensimmäisen merituulivoima-
hankkeen avustamista.

AurinkoenergiAstAkin on myönteistä ker-
rottavaa: ”Aalto-yliopiston tutkija Hele Savin 
ryhmineen teki maailmanennätyksen nano-
rakenteisen aurinkokennon hyötysuhteessa 
yllettyään 18,7 prosenttiin.”

”Fortum ja Helsingin Energia myyvät kulut-
tajille aurinkopaketteja, ja Fortum on ilmoitta-
nut ostavansa aurinkokennoteknologiaan pe-
rustuvan voimalaitoksen Intiasta. Tällaista en 
olisi voinut kuvitellakaan viisi vuotta sitten”, 
Lovio sanoo.

Tekes julkisti jo toisen suomalaisten aurin-
koteknologiayritysten katalogin.

Lovio arvioi, että aurinkoenergiakapasi-
teetti noin kaksinkertaistuu Suomessa vuo-
den sisällä.

”Alalle on muodostunut klusteri pk-yrityk-
siä, joilla on myös vientipotentiaalia. Ne tar-
vitsevat kotimarkkinoita tuekseen.”

BiokAAsun tuotantolaitoksia Suomessa toimii 
jo 95, ja isoja hankkeita on käynnissä muun 
muassa Lahdessa ja Joutsenossa. Sijoitusyh-
tiö Taaleritehdas rakentaa Suomeen ensim-
mäistä valtakunnallisesti toimivaa biokaasu-
laitosten verkostoa

Gasumin tankkausasemilla joka kolmas va-
litsee biokaasun.

”Liikennebiokaasujen käytössä ylitettiin 
vihdoinkin vuoden 1945 ennätys”, Lovio nau-
rahtaa.

Neste Oilin uusiutuvat polttoaineet -liiketoi-
minta on kääntymässä voitolliseksi. Uudet esi-
merkiksi jätepohjaiset lähteet supistavat raa-
kapalmuöljyn osuutta.

Ensirekisteröityjen autojen hiilidioksidi-
päästöt olivat syyskuussa ennätysalhaalla 131 
grammassa.

Suomalaiset energiayhtiöt perustivat vast-
ikään latausoperaattorin edistämään sähköis-
tä liikennettä.

”Ensto on myynyt jo 4000 latauspistettä 19 
maahan, kokonaisarvoltaan noin 10 miljoonaa 
euroa”, Lovio kehuu porvoolaisyhtiötä.

Joukkoliikenne kasvaa pääkaupunkiseu-
dulla nopeammin kuin yksityisautoilu ensim-
mäistä kertaa 50 vuoteen.

Sähkö- ja etanolibusseja kokeillaan, ja HSL 
on aloittamassa suomalaisvalmisteisen Trans-
tech-raitiovaunun koekäytön.

”Pyöräily on lisääntynyt, investoinnit me-
troon ja kehärataan ja Pisara-radan suunnit-
telu etenevät. Tämä kaikki kasvattaa joukko-
liikenteen suhteellista osuutta”, Lovio toteaa.

Huomion arvoista on myös puun lisääntynyt 
energiakäyttö. Osuus kokonaiskulutuksesta 
oli tämän vuoden alkupuoliskolla ennätyksel-
liset 26 prosenttia.

”Se johtuu erityisesti siitä, että selluteol-
lisuus on osin yllättäen lähtenyt Suomessa 
uudelleen nousuun. Sellun keitossa syntyvä 
mustalipeä on tärkeässä roolissa.”

Pelletin käyttö kasvaa tänä vuonna neljän-
neksen, ja kasvu jatkunee noin 15 prosentin 
vuosivauhdilla.

Puun käyttöä nestemäisenä polttoainee-
na vauhdittavat useat vireillä olevat investoin-
nit, kuten Fortumin Joensuun bioöljylaitos ja 
UPM:n mäntyöljyyn perustuva dieselöljyhanke.

Loviota ilahduttaa myös pienpuun CHP-
laitteistojen kehitys: suomalaisvalmistajat 
Volter ja Gasek ovat saaneet kauppoja myös 
ulkomailta.

uusiutuVien edistysaskeleista huolimatta 
pienen Suomen  mahdollisuudet vaikuttaa il-
mastonmuutokseen ovat niukat.

”Globaalisti ratkaiseva on vuoden 2015 il-
mastokokous Pariisissa. Niin kauan kuin pääs-
töoikeuksien hinnat ovat olemattomat, sen 
ohjausmekanismin tehokas käyttö on rajoi-
tettua”, Lovio sanoo.

Hänen mielestään päästöhintojen nopea 
nousu ei ole näköpiirissä, ”eikä Suomi voi nii-
tä yksin nostaa”.

Kun  päästöoikeuksien hinta ei ole riittävä, 
on tärkeää, että uusiutuville energiamuodoil-
le asetetaan konkreettiset tavoitteet ja hyvin 
pohditut tuet.

”Tukia tarvitaan erityisesti teknologian ja 
alkumarkkinoiden kehittämiseen ”, Lovio ko-
rostaa.

LäHienergiALiitto työstää parhaillaan 
aloitteita pienimuotoisen uusiutuvan energi-
an tuotannon kehittämiseen. Byrokratiaa pi-
täisi saada karsittua.

”Menettelyt eivät voi olla samat kuin suur-

investoinneissa. Jos joku haluaa itse tuottaa 
energiaa vaikka aurinkovoimalla ja myydä 
oman tarpeensa ylittävän energian sähköyh-
tiölle tai kaukolämpöyhtiölle, sen pitäisi hoi-
tua helposti kaikkialla maassa oikeudenmu-
kaista korvausta vastaan.”

Liitossa pohditaan parhaillaan oikeuden-
mukaisen korvauksen tasoa ja toteutustapaa.

Erityisen ajankohtaista olisi vanhojen öljy-
lämmitteisten talojen järjestelmien uusimi-
nen. ”Siinä tarvitaan sekä keppiä että pork-
kanaa.”

Idea on yksinkertainen: jos vaihdat uusiu-
tuvaan, saat yhteiskunnalta tukea kotitalous-
vähennyksen malliin.

”Vähennyksenhän voi saada vain jos 
maksaa veroja. Porkkanoiden osalta on rat-
kaistava, miten esimerkiksi vähävarainen 
omakotitaloasuja voisi korvata vanhan öl-
jykattilansa jollain muulla. Tässä voitaisiin 
soveltaa sosiaalisesti harkittua tukea”, Lo-
vio pohtii.

uusiutuVien saarnamies kiistää itse olevan-
sa innokas ydinvoiman alasajaja, vaikka Lähi-
energialiitossa voi olla toisenlaisiakin mieli-
piteitä.

”Tarvitsemme sitäkin toistaiseksi, sil-
lä vaikka uusiutuvat ennätyksiä takovatkin, 
vauhti ei vielä yksin riitä korvaamaan fossii-
lisia.”

Lovio on valmis hyväksymään Suomeen 
yhden uuden ydinvoimalan lisää, mutta ”toi-
nen tekee meistä ydinsähkön viejän”.

”Rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n ja Fenno-
voiman vuonna 2024 valmistuvaksi kaavail-
lun voimalan yhteenlaskettu teho on saman 
verran kuin nykyisten yhteensä. On harhaan-
johtavaa puhua kaikista voimaloista yhtä suu-
rina, kun nuo kaksi yhdessä pystyisivät kor-
vaamaan nykyiset neljä.” 

Loviosta ei ole ollenkaan itsestään selvää, 
että Suomi tarvitsisi myös toisen periaatelu-
van saaneen voimalan eli Olkiluoto 4:n. 

”Koko ajan olen ollut sitä mieltä, että Fen-
novoimaa ja Olkiluoto 4:a olisi pitänyt kat-
soa kokonaisuutena, eli paljonko ydinvoimaa 
tarvitsemme. Jotenkin ne kaksi hanketta oli-
si pitänyt pakottaa yhteen. Se helpottaisi se-
kä loppusijoituksen että investointien suun-
nittelua.” n

suomen Lähi
energialiitto
Perustettu: 2013, Sitran aloitteen pohjalta. 
Tavoite: Edistää erityisesti pienimuotoisen 
uusiutuvan energian tuotantoa ja tehokasta 
käyttöä.
Visio: Pitkällä aikavälillä sataprosenttisesti uu-
siutuvalla energialla toimiva Suomi.
Toiminnanjohtaja: Markku Tahkokorpi.
Toimintatapa: Työryhmät kartoittavat ja viesti-
vät päättäjille uusiutuvan pientuotannon markki-
noihin liittyvistä ongelmista.
Jäsenet: Lämpöpumppuyhdistys, Aurinkotek-
nillinen yhdistys, Tuulivoimayhdistys, uusiutuvan 
energian yrityksiä, tutkijoita ja kouluttajia sekä 
edelläkävijäkäyttäjiä.

raimo Lovion teesit
Parasta energiaa on energian sääs-
täminen. Yli puolet energiaongelmien 
ratkaisusta perustuu tehostamiseen ja 
kohtuuteen tuotannossa, jakelussa ja 
käytössä.

Vain uusiutuvilla on tulevaisuus edes-
sään. Polttoaineettomien energiatek-
nologioiden kehittäminen on erityisen 
suotavaa. 

Sisältö on aina muotoa tärkeämpi. 
Innovaatioita tekevät osaavat ihmiset 
organisaatiokaavioiden tuolla puolen.

LämmöLLä. Aurinkoenergiankapasiteetti Euroopassa on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Raimo Lovion mukaan alan markkinat ovat pääsemässä liikkeelle myös Suomessa. ”Sii-
tä kertoo sekin, että Tekes julkisti jo toisen luettelon alan yrityksistä.”
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