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1) Johdanto – eläviä esimerkkejä tulevaisuuden johtoasemaa varten 

Nousevien energianhintojen, ilmastonmuutoksen ja sosioekonomisten haasteiden aikana 
EU:n kaikkien alueiden on löydettävä keinoja hankkia energiaa, joka on kohtuuhintaista 
kaikille kansalaisille, ja samalla noudatettava ympäristö- ja kestävyyskriteerejä. 

Tarkastellessamme erilaisia älykkäitä energiajärjestelmiä ja älykkäitä verkkoja koskevia 
aloitteita voimme havaita, että käytettävissä on jo monia ratkaisuja. Jotkin alueet ovat 
muuttuneet energian ostajista energian toimittajiksi, jotka antavat suuren painoarvon 
uusiutuvalle energialle ja tarjoavat näin mallin kestävälle energiantuotannolle, jonka avulla 
vakautetaan energian hinnat ja tuotetaan samalla voittoa. 

Esimerkiksi aikaisemmin köyhä ja syrjäinen Güssingin alue Itävallassa muuttui kestävän 
kehityksen mallialueeksi, joka tyydyttää koko energiantarpeensa paikallisilla uusiutuvilla 
energialähteillä kuten paikallisella biomassalla, aurinkolämpöenergialla ja aurinkosähköllä. 
Alueen voimalaitoksilla on ”kiistattomia sosioekonomisia vaikutuksia”, ja ne tuottavat 
riittävästi ylimääräistä energiaa, jotta uusiutuvien energialähteiden rahoittamiseen kannattaa 
sijoittaa uudelleen1. 

Saaret, maaseutualueet ja harvaan asutut alueet ovat keksineet uusia tapoja lisätä 
riippumattomuuttaan ulkoisista energiantoimituksista investoimalla älykkäisiin 
verkkojärjestelmiin. Alueet, jotka onnistuvat yhdistämään uusiutuvat energialähteet ja 
älykkäät varastointiratkaisut, eivät pelkästään vähennä riippuvuuttaan fossiilisten 
polttoaineiden tuonnista vaan voivat myös varmistaa kansalaistensa energiantoimitukset. 

Tällaista innovointia ja muutosta voidaan havaita Madeiralla (Portugali)2, El Hierrolla 
(Espanja), Hostětínissa (Tšekin tasavalta) ja Ikarialla (Kreikka)3. Nämä esimerkit osoittavat, 
että energiaverkkojen muuttaminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen paikallisella 
uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä on turvallista, huokeaa ja toteuttamiskelpoista.

Omaksumalla kokonaisvaltainen lähestymistapa muut alat, kuten liikenne sekä lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmät, voidaan yhdistää ja luoda voimakkaita synergioita ja vähentää 
hiilidioksidipäästöjä. Näin tehdään Tanskassa4, jossa tuotantohuippujen aikana tuotetun 
sähköenergian varastointi älykkääseen infrastruktuuriin mahdollistaa sen, että paikallisesti 
tuotettu energia voidaan kuluttaa paikallisesti. 

Toisena konkreettisena esimerkkinä parhaita käytänteitä soveltavasta mallialueesta on 
                                               
1 Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer,
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; on the request of the European Parliament's Committee on Regional 
Development: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT, 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, sivu 41.
2 Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer,
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; on the request of the European Parliament's Committee on Regional 
Development: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT, 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdfsivu 50.
3 El Hierro: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx ; 
Ikarian saari (katso JRS Scientific and policy reports. Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments. 2012 
update, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf , 
sivu 58.)
4 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate. 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, sivu 36.
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Saksassa sijaitseva Regenerative Model Region Harz, epäsuotuisa alue, jonka 
ominaispiirteisiin sisältyvät kaikki edellä mainitut osatekijät: energiantuotanto- ja 
jakelutoimet perustuvat pääasiassa uusiutuviin energialähteisiin, tutkimukseen ja 
kehittämiseen, energian varastointiin, kulutukseen ja energian säästämiseen (mukaan luettuina 
älykkäät mittarit, kulutuspiikkien muokkaaminen, eristäminen ja sähköinen liikenne)1.

Lisäksi älykkäiden energiajärjestelmien alueilla paikallisyhteisöistä ja kansalaisista voi tulla 
myös ”tuottajakuluttajia”, jotka tuottavat energiaa omiin tarpeisiinsa ja myyvät osan 
energiasta verkkoon ja toimivat virtuaalisissa voimalaitoksissa yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. Tietä näyttäviä edelläkävijöitä on runsaasti. Kansalaisryhmät omistavat jo nykyään 
merkittävän osan esimerkiksi aurinkopaneeleista ja jotkut ovat jopa järjestäytyneet 
kansalaisten yhdistyksiksi2. Tämä mahdollistaa paikallisesti tuotetun energian aktiivisen 
toimittamisen verkkoon, mutta myös kansalaisten aktiivisen osallistumisen oman energian 
tuottamiseen ja kuluttamiseen tulevaisuudessa. 

2) Älykkäät verkot ovat avainasemassa

Yksi tärkeimmistä kannustimista muutokseen nykyisissä energiaverkoissa on vaihtelevien 
energialähteiden (kuten tuuli- tai aurinkoenergian) entistä tehokkaampi mukaan ottaminen. 
Niiden koko potentiaalia voidaan käyttää vain silloin, kun joustava – älykäs – verkko 
tasapainottaa energian tarjonnan ja kysynnän tason muutokset ja varmistaa älykkään 
varastointi- ja jakelujärjestelmän. Tämä edellyttää laaja-alaista ajattelua EU:n tasolla sekä 
kapea-alaista kotitalouksien sekä paikallisen ja alueellisen tason ajattelua. Merellä sijaitsevat 
tuulipuistot tuottavat esimerkiksi paljon energiaa kaukana energiaa kuluttavasta 
teollisuudesta, ja ne voivat tuottaa energiaa useille alueille kansainvälisellä tasolla. Katoilla 
sijaitsevat aurinkopaneelit tuottavat matalajännitteistä sähköenergiaa yhteen talouteen, mutta 
ylimääräinen käyttämätön energia voidaan syöttää verkkoon, joten kaksisuuntainen 
energiavirta on tarpeen. Alueilla, joilla aurinko paistaa vähän tai ei tuule niin paljon, on 
tuotettava lisäenergiaa (varastoidun energian avulla tai muista joustavista energialähteistä) 
verkon vakauttamiseksi. Perinteisistä energialähteistä vaihtelevaan ja hajautettuun 
energiantuotantoon tapahtuvan siirron helpottamiseksi olisi pohdittava erilaisia sääntelyyn, 
lainsäädäntöön ja liiketoimintaan perustuvia kannustimia3. 

Investoinnit kaikkia jännitteitä hyödyntäviin sähköverkkoihin ovat tarpeen, kuten myös 
investoinnit muihin ratkaisuihin, esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Ei voi olla 
yhtä ratkaisua kaikille alueille. Paras ratkaisu on aluekohtainen ratkaisu, jossa otetaan 
huomioon paikalliset olosuhteet. Tällä tavoin paikallinen energiantuotanto ja -kulutus voidaan 

                                               
1 Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer,
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; on the request of the European Parliament's Committee on Regional 
Development: INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT, 
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdfsivu 59. 
Katso myös REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Katso esimerkiksi tämä maaseudulla sijaitseva kansalaisten omistama aurinkopaneeli kunnan uimahallissa Eltvillessä Saksassa:
http://www.buergersolar-eltville.de/
3 Katso Sascha Müller-Kraenner and Susanne Langsdorf, for Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
sivut 25–27.
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optimoida. Tämän vuoksi investoinneissa olisi keskityttävä paikallisten verkkojen panokseen 
ja joustaviin resursseihin, varastointimahdollisuudet mukaan luettuina.

3) Älykäs verkko on enemmän kuin älykäs mittari – kattavan ja monialaisen 
lähestymistavan puolesta 

Älykkäitä verkkoja käsittelevä komission erityisryhmä määrittelee älykkäät verkot 
sähköverkoksi, jolla voidaan kustannustehokkaasti ottaa tehokkaasti huomioon kaikkien 
siihen liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja kuluttajien sekä niiden, jotka ovat molempia –
käyttötottumukset ja toiminta, jotta voidaan varmistaa taloudellisesti tehokkaat ja kestävät 
energiajärjestelmät, joissa hävikki on vähäistä ja laatu, toimitusvarmuus ja turvallisuus ovat 
korkeatasoisia1.

Tämän määritelmän mukaisesti älykäs verkko mahdollistaa uudentyyppisen, entistä 
älykkäämmän energiajärjestelmän, jossa energiaa tuotetaan ja käytetään lähellä 
tuotantopaikkaa sen sijaan, että sitä kuljetetaan pitkiä matkoja, ja jossa kaksisuuntainen 
tiedonvälitys tuotantopuolen ja kulutuspuolen kanssa on mahdollista. 

Toisaalta, kuten monet tapaustutkimukset ovat osoittaneet, älykkään verkon täytäntöönpanon 
on sisällyttävä yleisen aluepolitiikan kontekstiin, jotta voidaan maksimoida sen hyödyt aluetta 
varten. 

Energia-ala on sidoksissa useisiin muihin aloihin, asuminen, ympäristö, sosiaalinen 
osallisuus, rakentaminen ja liikenne mukaan luettuina. Sen takia on hyödyllistä, että alueilla 
on alueellinen suunnitelma, johon energia-ala sisältyy näiden muiden alojen ohella. On 
välttämätöntä, että kansalaiset ovat mukana ja voivat vaikuttaa tähän alueelliseen 
suunnitteluun. Erityisesti verkkosuunnittelussa nykyistä prosesseista puuttuu avoimuus, ja sitä 
on parannettava. Kysyntä ja tuotanto on otettava riittävästi huomioon suunnitteluprosessissa ja 
jakeluverkko-operaattoreiden ja älykkään sähköverkkotekniikan toimittajien on oltava siinä 
mukana. Tällaiset laaja-alaiset lähestymistavat lisäävät synergioita ja takaavat pitkäaikaiset 
vaikutukset.

Älykäs verkko merkitsee energiahäviön pienenemistä tuotanto-, siirto- ja jakeluvaiheiden 
aikana. Energian säästyminen merkitsee hukkaenergian määrän vähenemistä tuotanto- ja 
jakeluvaiheissa. Tieto- ja viestintätekniikat edellyttävät myös loppukäyttäjien aktiivista 
mukanaoloa, jotta voidaan lisätä tietämystä ja kansalaisista tulee tiedostavia 
energiankuluttajia. Sen takia säästöjä syntyy kaikkialla verkossa, loppukäyttäjät mukaan 
luettuina, ja tällä tavoin taloudelliset ja ekologiset hyödyt maksimoidaan ja saadaan aikaan 
entistä suurempi energian toimitusvarmuus. Tieto- ja viestintätekniikan alalla on siksi 
olennainen merkitys luotaessa älykästä energia-alaa. Tieto- ja viestintätekniikan ala 
mahdollistaa kaksisuuntaisen informaatiovirran verkossa, eivät tekniikan omistavat 
jakeluverkko-operaattorit ja siirtoverkonhaltijat. Kaikkia näitä vaikutuksia voidaan tehostaa, 
jos energian säästäminen on todella keskeisellä sijalla kaikessa älykkäitä verkkoja koskevassa 
aluesuunnittelussa.

                                               
1 Functionalities of smart grids and smart meters http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf
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Tutkittaessa älykkäiden verkkojen kehittämisen paikallisia ja alueellisia seurauksia asiaa on 
tarkasteltava laajemmin aluepolitiikan yhteydessä. Tämän vuoksi ehdotamme, että käytetään 
käsitettä ”älykkäät energiajärjestelmät”. “Älykkäisiin energiajärjestelmiin” kuuluvat 
älykkäät verkot, älykkäät mittarit, uusiutuvan energian lisääntyvä tuotanto, älykkäät 
varastointiratkaisut, energiatehokkuustoimet, älykkääseen verkkoon epäsuorasti liittyvät alat 
ja muut asiaa koskevat osatekijät alueellisen energiasuunnitelman puitteissa. 

4) Myönteiset vaikutukset paikalliseen työllisyyteen aluetalouden puitteissa

Kattavien älykkäiden energiajärjestelmien yleistymisen ja edistämisen myönteiset 
sivuvaikutukset ovat valtavia. Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi älykkäät energiajärjestelmät 
voivat edistää paikallisia kestäviä työpaikkoja. Rakennusteollisuus on yksi pääasiallisia aloja, 
jonne syntyy työpaikkoja1 energiainfrastruktuuriin tehtävien suorien investointien ohella 
myös energiatehokkuustoimiin ja korjauksiin tehtävien investointien kautta esimerkiksi 
asuntotuotannon alalla. Tämä johtaa perinteisen alan muuttumiseen, edistää pk-yrityksiä ja 
luo suurta uusien taitojen kysyntää perinteisissä ammateissa. Tämän takia tarvitaan uusia 
työpaikkoja varten tehtäviä investointeja uusiin taitoihin. Tämä koskee myös tieto- ja 
viestintätekniikan alaa, liikenteen alaa sekä ympäristöystävällisiä laitteita ja palveluja 
tarjoavia aloja2, koska ne liittyvät suoraan tai epäsuorasti älykkäiden energiajärjestelmien 
käyttöönottoon. Myös näillä aloilla voitaisiin luoda valtava määrä uusia työpaikkoja 
älykkäiden energiajärjestelmiä koskevien alueellisten suunnitelmien täytäntöönpanon avulla.

Lisäksi entistä energiatehokkaammalla älykkäällä energiajärjestelmällä on 
kerrannaisvaikutusten kautta huomattavia heijastusvaikutuksia työllisyyteen koko taloudessa, 
koska vakaat ja varmat energiantoimitukset voidaan taata.

Tämän vuoksi älykkäitä energiajärjestelmien taustalla oleva tärkeä seikka on se, miten alueet 
voivat edistää paikallisia työllistymismahdollisuuksia, jotka liittyvät älykkäiden 
energiajärjestelmien täytäntöönpanoon ja jotka osoittavat, miksi julkiset investoinnit 
älykkäisiin energiajärjestelmiin ovat avainasemassa paikallisten ja alueellisten 
työmarkkinoiden menestyksen kannalta. 

5) Älykkäät energiajärjestelmät energiademokratian toteuttajina

Mietinnössä tarkastellaan myös älykkäiden verkkojen sekä uusiutuvan energian tuotannon ja 
jakelun demokraattisia näkökohtia. Siinä korostetaan kuluttajien ja kansalaisten merkitystä ei 
pelkästään energian käyttäjinä ja näin ollen potentiaalisina energian säästäjinä vaan 
aktiivisena osana energiainfrastruktuuria ja energian jakelua, koska heidän on hyödyttävä 
ajantasaisista järjestelmistä. Aktiivinen osallistuminen ei ole ainoastaan ”osallistumista 

                                               
1Katso esimerkiksi CEDEFOP. ILO:n julkaisu: Skills for green jobs. European Synthesis report. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, sivu 3.

2 UNEP:n, ILO:n, IOE:n ja ITUC:n vihreää työtä koskeva aloite "Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World" 
vuodelta 2008.
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tunnetasolla” vaan aktiivisen osallistumisen avulla voitaisiin myös kohottaa paikallista 
tulotasoa.

Aktiivinen osallistuminen myös lisäisi uusiutuvaa energiaa hyödyntävien järjestelmien ja 
energian kulutukseen liittyvän toisentyyppisen käyttäytymisen hyväksyntää. Tämä edellyttää 
kansalaisten täysimääräistä osallistumista kumppanuusperiaatteen mukaisesti, hyötyjen 
jakamista ja avoimuutta koko suunnitteluprosessin aikana. Vain ottamalla loppukäyttäjät 
mukaan älykkään energiajärjestelmän kehittämisen kaikkiin vaiheisiin voidaan taata pitkän 
aikavälin kestävä menestys. EU:n tasoisten esteiden vähentämiseksi komission on annettava 
entistä enemmän tilaa paikalliselle säännöille sisämarkkinoilla.

6) Tietosuoja ja yksityisyys

Älykkäät verkot ja älykkäät mittarit voivat toimia vain, jos käyttäjätietoja vaihdetaan 
verkossa. Tutkimukset osoittavat, että kansalaiset ovat huolissaan käyttäjätietojensa suojasta, 
kun jokaisen kotitalouden tosiaikaista sähkönkäyttöä koskevia tietoja rekisteröidään ja 
käytetään uuden älykkään infrastruktuurin puitteissa. Älykkäiden energiajärjestelmien 
käyttöönoton hyväksymisen lisäämiseksi on erittäin tärkeää, että yksityiset kuluttajatiedot 
pysyvät yksityisinä ja myös suojattuina. Tämän vuoksi on mukautettava voimassa olevaan 
tietosuojalainsäädäntöä kansallisella tasolla tai EU:n tasolla. Nykyaikaisten tunnistamisen 
estämistä koskevien välineiden tutkimusta ja kehittämistä on tuettava. On myös laadittava 
selkeät ohjeet siitä, kuka on vastuussa tietojen keräämisestä ja välittämisestä ja erityisesti 
tietoturvallisuudesta. 

7) Älykkäitä energiajärjestelmiä varten tarvittavat puitteet

i Rahoitus 
Tässä osiossa määritellään erilaiset rahoitusvaihtoehdot, jotta voidaan käsitellä vaikeaa 
kysymystä siitä, kuka maksaa infrastruktuurin kehittämistä koskevat välttämättömät toimet, 
joita tarvitaan älykkäitä verkkoja varten. Siinä tarkastellaan rahoitusvälineitä ja asiaa 
koskevaa lainsäädäntöä sekä EIP:n ja muiden eurooppalaisten rahoituslaitosten roolia. 
Erityishuomiota on kiinnitettävä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja erityisesti 
EAKR:n, koheesiorahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) kaltaisten unionin rahastojen rooliin. Kauden 2014–2020 
rahoitusmahdollisuuksiin sisältyvät uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian 
tuotantoon ja jakeluun, energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön sekä 
älykkääseen energian hallintaan ja älykkäisiin jakelu-, varastointi- ja siirtojärjestelmiin 
tehtävät investoinnit. EAKR:n varoista voidaan myöntää alueille niiden taloudellisesta 
kehitystasosta riippuen jopa 20 prosentin vähimmäisosuus, jonka ne voivat kohdentaa edellä 
mainituille investointien painopistealueille. Jotta lisäksi helpotetaan saatavilla olevien varojen 
käyttöä parantamalla hankkeiden kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvää (hallinnollista) 
kapasiteettia, valmiuksien kehittämistä voidaan tukea ja edistää älykkään verkon kehittämisen 
alaan liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Nämä voivat toimia investoinnin 
kannustimina, ja mietinnössä keskitytään investointien kannustimiin. Koska useat alueelliset 
tasot ovat mukana rahoituksessa ja päätöksentekoprosessissa, monitasoisella hallinnolla on 
tärkeä aseman menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta.
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ii Valtiontuki ja muut sisämarkkinoiden säännöt
Nykyisessä sisämarkkinapolitiikassa erotellaan tarkasti toisistaan useat alat sillä perusteella, 
että tämä lisää kilpailua. Tämä voi muodostua esteeksi älykkäälle energiajärjestelmälle ja 
vaikeuttaa monialaisen lähestymistavan toteutumista. Tätä politiikkaa on siksi pohdittava 
uudelleen ja avattava mahdollisuuksia alueellisille ja paikallisille viranomaisille siellä, missä 
tuet ja säästöt jaetaan alojen kesken, ja luotava entistä älykkäämmät ja joustavamammat 
puitteet, jotka mahdollistavat viime kädessä entistä suuremmat säästöt sekä energia-alalla että 
muilla aloilla. 

iii Yhteentoimivuus ja avoimet standardit
Älykkään infrastruktuurin yhteentoimivuus on avainasemassa, koska sääntelyn epävarmuus ja 
erilaiset standardit hidastavat älykkään infrastruktuurin leviämistä. On myös lisättävä 
yhteistyötä eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden kanssa. Jos älykkäitä mittareita ei 
voida käyttää muilla alueilla ja jos älykkäät verkot eivät pysty kommunikoimaan muiden 
maiden kanssa, lisäarvo menetetään. Mutkikkaat markkinaolosuhteet ja sääntelykehykset ovat 
suurimpia älykkäiden energiajärjestelmien esteitä. Nämä näkökohdat on myös sisällytettävä 
investointimallien yhteentoimivuuteen, ja avoimia standardeja tarvitaan yhteentoimivuuden 
helpottamiseksi.

8) Rajaseutualueet ja kansainvälinen verkosto

Mietinnössä käsitellään alueiden yhdistämistä ja niiden välistä kumppanuustoimintaa, 
hyötyjen ja tietämyksen jakamista sekä alueiden yhteistyötä kustannus-hyötyanalyysien alalla. 
Hyvin usein rajaseutualueiden ekologisin ja taloudellisin toimintatapa ei tarkoita pelkästään 
kansallista yhteistyötä vaan yhteistyötä niiden naapureiden kanssa kansallisten rajojen yli. 
Tällaista rajat ylittävää lähestymistapaa olisi edistettävä. Tietoa olisi myös jaettava entistä 
laajemmin EU:n tasolla ja kaikkien alueiden välistä verkottumista ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa olisi sen vuoksi edistettävä. Älykkäiden energiajärjestelmien alueiden kansainvälisen 
verkoston perustaminen merkitsisi askelta eteenpäin.


