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Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen 

esityksestä laiksi energian alkuperätakuista.  

 

Hallituksen esityksen tavoite parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa kuluttamansa 

energian alkuperään luotettavan järjestelmän kautta on kannatettava. STY myös kannattaa 

ehdotusta laajentaa alkuperätakuujärjestelmä sähkön lisäksi lämpöön, viilennykseen, 

hukkalämpöön, hukkakylmään, biokaasuun ja vetyyn. Esitys parantaa kuluttajien mahdollisuutta 

valita käyttämänsä energian alkuperä. 

 

STY haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin hallituksen esityksessä: 

 

• Vedyn osalta uusiutuvan energian käytöksi ei pidä katsoa pelkästään vedyn 

energialähteenä käytettävän uusiutuvan energian alkuperätakuiden peruuttamista, 

vaan vetylaitoksella tulee olla joko suora yhteys uusiutuvan energian 

tuotantolaitokseen tai pitkäaikainen sähkön ostosopimus uusiutuvan 

sähköntuotantolaitoksen kanssa tai uusiutuvan vedyn tuotantolaitoksen tulee olla 

mukana mankala-toimintaperiaateella toimivassa uusiutuvan energian yhtiössä. Koska 

uusiutuva sähkön tuotanto voi olla ajallisesti vaihtelevaa, tuotannon ja kulutuksen 

välinen erotus tulee kuitenkin voida tasata uusiutuvalla pörssisähköllä ja 

alkuperätakuita peruuttamalla. Näillä vaatimuksilla varmistettaisiin uusiutuvan 

sähköntuotannon kapasiteetin lisärakentamista Suomessa.  

 

• STY pitää hyvänä muutosta, jonka mukaan alkuperätakuita myönnettäisiin 

nykytilanteesta poiketen myös biokaasulle, jota ei syötetä maakaasuverkkoon, ja 

jakeluverkkoon syötetylle uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle kaasulle. Saman 

muutoksen on koskettava myös uusiutuvaa vetyä. 
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• STY kannattaa järjestelmän laajennukseen liittyvää vapaaetoisuutta hukkalämmön, 

hukkakylmän tai kaasun osalta. Varmennusvelvoite koskee näitä ainoastaan silloin, jos 

toiminnanharjoittaja haluaa myydä lämmön, kylmän tai kaasun uusiutuvana. Tämä jättää 

toiminnanharjoittajille valinnan vapauden ja antaa mahdollisuuden verrata järjestelmään 

mukaan lähtemisen kustannuksia ja hyötyjä.  

 

Lopuksi STY kiittää siitä, että taloudellista tukea saaneet/saavat uusiutuvan energian 

tuotantolaitoksen voivat yhä saada alkuperätakuita. Alkuperätakuiden keskeisenä tavoitteena on 

varmistaa kuluttajalle, että uusiutuvana energiana myyty energia on tuotettu uusiutuvilla 

energialähteillä. On hyvä, että tämä uusiutuvan energian status säilytettiin myös tukea 

saaneilla energiantuotantohankkeilla direktiivissä ja säilytetään kansallisessa 

lainsäädännössä. 

 

 

 

Kunnioittaen, 

   Anni Mikkonen 

Toimitusjohtaja, Suomen tuulivoimayhdistys ry   
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