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YMPÄRISTÖN TILAA ARVIOIVALLE ENVIRATE-SOVELLUKSELLE  
PENTTI MALASKA -TULEVAISUUSPALKINTO

Tutkimuksemme selvitti etuja ja esteitä  
kuluttajien aurinkoenergian hankinta- 
prosessissa

Uudet hankkeet Väli- ja Etelä-Amerikkaaan

Tulevaisuuskolumni I Miten käyttämämme 
energia on tuotettu 50 vuoden päästä? 
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TULEVIA TAPAHTUMIA:

13.12. Tulevaisuuden tutkimuskeskus 25 vuotta! 
Tervetuloa tulevaisuusmessuille Turun kauppa-
korkeakouluun! 

13.–14.6.2018 ”Energizing Futures – Sustainable 
Development and Energy in Transition”  
-tulevaisuuskonferenssi Tampereella.

Lue lisää tapahtumista: www.utu.fi/ffrc 
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-valmennusohjelma käynnistyy marraskuussa!  
Ilmoittaudu mukaan:

utu.fi/cfp

Viimeisimmät julkaisut

Tulevaisuuskonferenssi keräsi ennätysjoukon  
ennakointiasiantuntijoita kesäiseen Turkuun

Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto 
myönnettiin kesäkuussa ympäristön 
tilan arviointia joukkoistavalle suoma-
laiselle EnviRate startup-yritykselle. 
Turun yliopiston myöntämä palkinto 
oli suuruudeltaan 30 000 euroa.

EnviRate on älypuhelinsovellus, jolla kuka 
tahansa pystyy arvioimaan lähiympäristönsä 
tilaa samaan tapaan kuin nykyään arvioidaan 
esimerkiksi hotelleja. Tästä kansalaisten so-
vellukseen syöttämästä datasta muodostuu 
ajankohtainen kartoitus ympäristön tilasta eri 
puolilla maapalloa. Konseptilla on vahva tie-
teellinen perusta Pekka Harju-Autin väitös-
tutkimuksessa ihmisen ympäristötietoisuuden 
muodostumisesta, samanaikaisesti hyödyntäen 
uusinta viestintäteknologiaa. 

Sovellus parantaa ympäristö- 
tietoisuuttamme
Sovelluksen avulla käyttäjä pisteyttää ympäris-
töä arvioimalla sitä ulkonäön, äänimaailman 
sekä ilmanlaadun perusteella. EnviRate on ke-
hitetty palvelemaan useita eri käyttäjäryhmiä, 
kuten turisteja. 

– Matkailija näkee yhdellä ainoalla vilauksel-
la ympäristön tason, sekä esimerkiksi kauniit 
paikat kaupungissa tai kylässä, aikaisempien 
kävijöiden silmin, Harju-Autti selventää.

Sovellus on globaalisti käytettävissä. Vaikka 
se on ollut käytössä vasta vajaa neljä kuukautta, 

ihmisten joukkovoima kestävän planetaarisen 
tulevaisuuden rakentamisessa.

Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto 
jaetaan seuraavan kerran vuonna 2019 
Joka toinen vuosi jaettavalla Pentti Malaska 
-tulevaisuuspalkinnolla halutaan kannustaa 
pohjoismaisia akateemisia tutkijoita visionää-
risten, sektorirajat ylittävien, kestävän globaa-
lin tulevaisuuden rakentamiseen tähtäävien 
innovaatioiden kehittämiseen. Palkinnon 
saajaksi tullaan jatkossakin etsimään tutki-
mukseen perustuvaa innovaatiota, konseptia, 
mallia tai metodia, joka auttaa rakentamaan 
kestävämpää globaalia tulevaisuutta.   

Kokeile reittaamista: https://m.envirate.net/
EnviRate: www.envirate.net
Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto:  
www.utu.fi/futures-award
Pentti Malaska: www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/esit-
tely/pentti-malaska

arvioituja paikkoja on jo runsaat 13 000 kappa-
letta paristakymmenestä maasta. Harju-Autin 
mukaan vielä ei ole keskitytty käyttäjämäärän 
maksimointiin, vaan sovelluksen kehittämi-
seen. Parhaillaan EnviRateen lisätään pelillisiä 
ominaisuuksia, kuten käyttäjän hahmon kehit-
tyminen: aluksi hahmo on pieni ja tietämätön, 
mutta pisteytyksien myötä hahmo kasvaa suu-
reksi planeetan auttajaksi. Jatkossa sovelluk-
seen liitetään myös sosiaalinen aspekti. 

  EnviRaten muodostamasta tiedosta voi  
Harju-Autin mukaan olla hyötyä myös maan-
käytön suunnittelijoille ja poliittisille päättä-
jille. Kunnan vaikuttajat voivat käyttää tätä 
poliittisen päätöksenteon apuvälineenä, sillä 
sovelluksesta näkee, mitkä paikat koetaan tär-
keiksi. Näitä ovat yleensä esimerkiksi puistot ja 
viheralueet.

Kestävää globaalia tulevaisuutta 
rakentamassa
Ajatus tulevaisuuspalkinnosta syntyi samalla, 
kun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa val-
misteltiin elämänkertateosta keskuksen perus-
tajasta, Turun kauppakorkeakoulun professoris-
ta, Pentti Malaskasta (1934‒2012). 

Malaska teki mittavan elämäntyön tulevai-
suudentutkimuksen tieteenalan perustamises-
sa. Hän oli radikaali ja visionäärinen ajattelija, 
jonka tutkimuskohteet ylittivät eri tieteenalojen 
väliset rajat – sekä myös rajat akateemisen maa-
ilman, liike-elämän ja yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen välillä. 

Palkintoraadin puheenjohtaja, professori 
Markku Wilenius kertoo, että erityisesti pal-
kintoraatia lämmitti EnviRaten tapa jatkaa 
moniulotteisesti professori Malaskan ajatte-
luperintöä, sillä konseptissa yhdistyvät visio-
näärisyys, tulevaisuustietoisuus, teknologia ja 

        EnviRatessa yhdistyvät visionääri-
syys, tulevaisuustietoisuus, teknologia ja 
ihmisten joukkovoima kestävän plane-
taarisen tulevaisuuden rakentamisessa.
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Osa oli vertaillut paneeleita ja selvittänyt hin-
toja, mutta vertailu saattoi olla tehty useita 
vuosia sitten, joten nykyisestä hintakehityk-
sestä ei ollut tietoa. Aurinkosähköjärjestel-
mien hinnat ovat laskeneet kansainvälisesti 
42–64 % vuosien 2008–2014 aikana ja aurin-
kosähkön tuotanto on ollut Suomessa kannat-
tavaa vuodesta 2014. 

Myös tiedonpuute hankaloitti asiaa. Talojen 
lämmitysjärjestelmät olivat erilaisia, ja moni 
pohti sopiiko aurinkopaneeli heidän kiin-
teistöönsä. Tietoa löytyy, mutta se on usein 
teknistä ja vaikeasti ymmärrettävää.  Aurin-
kopaneeleja myyviin yrityksiin suhtauduttiin 
epäilevästi, ja moni ajatteli yritysten haluavan 
vain myydä mahdollisimman paljon tuottei-
taan miettimättä, mikä olisi asiakkaalle paras-
ta. Yritykset eivät useimmiten tee mitoituksia, 
vaan toimittavat paneelit asiakkaan tilauksen 
mukaan. Paneelien mitoitus pitää itse päättää, 
ja laskelmien tekeminen omien kulutustieto-
jen perusteella on hankalaa. Lisäksi paneeli-
en tekninen kehitys on ollut nopeaa ja moni 
haastateltava pohti, kannattaako paneelit 
hankkia nyt, vai onko pian tulossa vielä uu-
sia teknisiä edistysaskeleita, jotka syrjäyttävät 
vanhat paneelit. 

Aurinkoenergian määrää pystyttäisiin 
kasvattamaan lisäämällä henkilökohtaista 
neuvontaa, jolloin omaan kiinteistöön sopi-
vien ratkaisujen saaminen helpottuu. Lisäksi 
yritysten tulisi tarjota enemmän yksilöllistä 
suunnittelua ja mahdollisuuksia yhdistää au-
rinkopaneelit kiinteistön muuhun tekniik-
kaan. Aurinkoenergian ottaminen mukaan 
yhdeksi energiavaihtoehdoksi jo kiinteistön 
suunnitteluvaiheessa vaatii lisätiedon viemistä 
niin rakentajille kuin konsulteille.  

TUTKIMUKSESSAMME SELVITETTIIN ETUJA JA ESTEITÄ  
KULUTTAJIEN AURINKOENERGIAN HANKINTAPROSESSISSA
Aurinkoenergian suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Paneelien hinnat ovat laskeneet huomattavasti, ja aurinko- 
energia on yhä useamman valinta. Aurinkoenergia ei kuitenkaan vielä ole tuttu ja jokapäiväinen asia ja erityisesti 
tiedon puute vaikeuttaa monien päätöksentekoa.

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kau-
punki vuoteen 2040 mennessä, ja Turku 
Energia haluaa kasvattaa uusiutuvan energian 
osuuden sähkön- ja lämmön hankinnassa 50 
prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Nämä 
tavoitteet vaativat kunnianhimoisia toimenpi-
teitä ja panostusta uusiutuvien energialähtei-
den lisäämiseen.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toteut-
tamassa hankkeessa selvitettiin mitkä ovat 
yleisimmät aurinkoenergiaan liittyvät haasteet 
ja miten aurinkoenergian hankintaa voitai-
siin parhaiten edistää. Tutkimuksen tilasivat 
Turun kaupunki, Turku Energia Oy ja Sitra. 
Tutkimukseen haastateltiin Turun alueella toi-
mivia isännöitsijöitä sekä yksityishenkilöitä. 

Aurinkopaneelien suosio nousussa
Aurinkopaneelit olivat monelle haastatelta-
valle tuttuja, ja aihetta seurattiin kiinnostu-
neena. Muutama taloyhtiö ja kiinteistö Turus-
sa on jo hankkinut aurinkopaneelit ja nämä 
edelläkävijät toimivat esimerkkeinä myös 
muille. Isännöitsijät seurasivat aiemmin to-
teutettuja hankkeita mielenkiinnolla ja niistä 
odotettiin vertailukelpoista tietoa omien pää-
tösten tueksi. 

Isännöitsijät kokivat tiedon hankinnan hel-
poksi, koska apuna käytetään konsultteja. Kui-
tenkin jos konsultti ei ollut perehtynyt aihee-
seen tai oli asiaa vastaan, oli aurinkoenergian 
edistäminen vaikeaa ja konsultin mielipide voi 
torpata jo aiotun aurinkopaneelihankkeen. 
Tiedon saaminen konsulteille on tärkeää, jotta 
näillä olisi ajantasaista tietoa ja näin konsultit 
pystyisivät useammin myös ehdottamaan au-
rinkopaneeleja asiakkaalle. Isännöitsijät, ku-
ten myös kerros- ja rivitaloasukkaat toivoivat 

yrityksiltä valmiita taloyhtiöpaketteja, jolloin 
aurinkoenergian hankkiminen olisi helpom-
paa. Yksittäisen asukkaan on tällä hetkellä 
vaikeaa viedä asiaa eteenpäin, koska valmiita 
paketteja ei ole ja selvitystyön tekeminen on 
vaikeaa. Lisäksi asukkaan pitäisi vakuuttaa au-
rinkoenergian hyödyistä muut asukkaat sekä 
isännöitsijä, mikä saa useimmat luopumaan 
hankkeesta. 

Raha tuottaa paremmin katolla kuin 
pankissa
Yksityishenkilöt kertoivat paneelien hankin-
nan syiksi kokeilunhalun, säästämisen, ja asu-
mismukavuuden parantamisen esimerkiksi 
käyttämällä aurinkoenergiaa osana viilennys-
tä. Ympäristösyyt nousivat monella esiin, 
vaikka se ei ollutkaan pääsyy paneelien han-
kintaan. Paneeleihin sijoittaminen nähtiin 
järkevänä rahankäyttönä, ja moni viittasi pro-
fessori Raimo Lovion kommenttiin, että raha 
tuottaa paremmin katolla kuin pankkitilillä. 
Turussa saa asentaa 22 m2 kokoiset paneelit 
ilman lupaa. Kokorajoitus sai monilta kritiik-
kiä, koska lupaprosessi koettiin hankalaksi. 
Aurinkopaneelit ovat myös rakennusvalvon-
nalle uusi asia, ja osa haastatelluista oli saanut 
rakennusvalvonnasta ristiriitaisia neuvoja. 
Esimerkiksi Helsingissä aurinkopaneelien lu-
pavaatimuksista on luovuttu ja haastateltavat 
toivoivat Turun seuraavan esimerkkiä. 

Hankaluutena hinta ja yksilöllisen 
tiedon puute
Aurinkopaneelien hankinnan esteenä pidet-
tiin paneelien kallista hintaa ja pitkää takai-
sinmaksuaikaa. Toisaalta harvalla oli tarkkaa 
tietoa siitä, mitä aurinkopaneelit maksoivat. 

 

TEKSTI   Anne Nieminen   

Aurinkoenergian avulla tuotetaan ruokaa ilmasta? 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n  
kehittämällä menetelmällä tuotetaan ilmasta ja auringonvalosta proteiinia, josta 
voidaan tehdä ruokaa ihmisille ja eläimille: https://yle.fi/uutiset/3-9735404

Myös raakaöljyä voidaan tuottaa suoraan ilmasta?  

Lisäksi ylimääräinen aurinkosähkö varastoidaan kemiallisesti myöhempää käyttöä 
varten: https://yle.fi/uutiset/3-9652845

Kotitalouksille sopivat akut kehittyvät ja niiden hinta laskee? 

Uusiutuvien energiamuotojen ongelmana on tällä hetkellä sähkön varastointi ja sen 
kalleus. Akkujen avulla aurinkoisena aikana tuotettua sähköä voitaisiin varastoida 
myöhempää käyttöä varten:  http://www.energiatalous.fi/?p=1462 
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Kotitaloudet ja yritykset voivat in-
vestoida tänä päivänä omiin uusiutu-
viin energiajärjestelmiin niin, että se on 
heille myös taloudellisesti kannattavaa. 
Auringolla ja tuulella tuotetun energian 
hyötysuhdetta tullaan tulevaisuudessa 
parantamaan vielä energiavarastoinnilla. 

Jokainen sähkönkäyttäjä voi tukea 
ympäristöystävällisyyttä valitsemalla 
vihreän sähkötuotteen tai tuottaa osan 
energiastaan itse. Nämä teot ovat hyvä 
alku päästövähennyksiin.

Me Turku Energiassa tavoittelemme 
kestävien ratkaisuiden kautta parem-
paa tulevaisuutta tuleville sukupolville: 
uusiutuvan energialähteiden lisäämi-
sen, sähköisen liikenteen kasvattamisen 
sekä energian fiksumman käytön opas-
tamisen kautta. 

Tavoitteenamme Turku Energiassa 
on, että puolet myymästämme sähkös-
tä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla 

energialähteillä vuoteen 2020 mennes-
sä. Viime vuonna myymämme sähkön 
hiilidioksidi- eli CO2-ominaispäästöt 
olivat keskimäärin 215 g/kWh ja ta-
voitteen myötä pääsemme alle 170 g/
kWh ominaispäästöihin vuoteen 2020 
mennessä. 

Uuden monipolttoainevoimalaitok-
sen valmistuminen Naantaliin loppu-
vuonna vie meitä merkittävästi lähem-
mäs tavoitteidemme saavuttamista. 

Tein testin, jonka mukaan elän kuin 
maapallollamme olisi 4,6-kertaiset re-
surssit (www.klimatkalkylatorn.se). 
Henkilökohtainen CO2-päästölukema-
ni oli 12 tonnia vuodessa. Dieselauto, 
matkustelu, kolmilapsisen perheen os-
tokset ja muutakin kuin kasvista sisäl-
tävä ruokavalio nostivat päästöjä. Testi 
ehdottaa minulle vuoteen 2020 tavoite-
lukemaksi seitsemää tonnia, joka lähes-
tyy globaalia keskiarvoa.  

Ajatellaan, että vuonna 2017 syntynyt 
lapsi saa oman lapsen vuonna 2050. 
Millä ratkaisuilla varmistamme kestä-
vän tulevaisuuden myös hänelle?

Pahimmassa skenaariossa ihmiskun-
ta jatkaa nykymenolla ja hyväksyy maa-
pallon hikoilun kasvihuonepäästöistä 
johtuen. Lämmittävimpiä C02-päästöjä 
syntyy eniten uusiutumattomien fossii-
listen polttoaineiden, kuten öljyn, kivi-
hiilen ja maakaasun, käytöstä.

Tämän päivän teot ratkaisevat tule-
vaisuuden suunnan. Mukaan talkoisiin 
tarvitaan kaikki maat mukaan lukien 
suurimmat päästömaat Kiina, USA ja 
EU, mutta myös kaupungit, yritykset ja 
kuluttajat eli meistä ihan jokainen.

Hanna Pitkänen
KTT, palvelukehittäjä
Turku Energia, sähkönmyynnin kehitys

MITEN KÄYTTÄMÄMME ENERGIA ON TUOTETTU 50 VUODEN PÄÄSTÄ? TULEVAISUUSKOLUMNI

Energia-alan osaamista Kuubaan 
Kehittyvänä saarivaltiona sekä alttiina ilmas-
tonmuutoksen voimistuville vaikutuksille, 
Kuuban energiasektori on hyvin haavoittuvai-
sessa asemassa. Maa on erittäin riippuvainen 
venezuelalaisesta tuontiöljystä ja lisäksi sen 
oma teknologia on vanhaa ja saastuttavaa. 
Kuuba omaa kuitenkin erinomaisen potenti-
aalin uusiutuvien energialähteiden hyödyntä-
miseen. Pohjoisen naapurivaltionsa epävakaa 
ulkopolitiikka ja avautuvat investointimah-
dollisuudet tekevät Kuubasta mielenkiintoisen 
tutkimuskohteen ja yhteistyökumppanin. Li-
säksi EU suunnittelee mittavan energiaohjel-
man avaamista maahan. 

Capacity Building for Renewable Energy 
Planning in Cuban Higher Education Institu-
tions (CRECE) -koulutushankkeen tavoitteena 
on vahvistaa kuubalaisten yliopistojen kestä-
vää energiatutkimusta ja -koulutusta sekä lisä-
tä alueellista yhteistyötä. Hankkeen keskeisinä 
toimintoina ovat osallistavat koulutukset ja 
työpajat, sidosryhmätapaamiset sekä vaihto-
ehtoiset pedagogiset menetelmät substanssi-
koulutuksen tueksi. 

Kolmivuotista projektia rahoittaa Euroo-
pan komission Erasmus+ Capacity Building 
for Higher Education -instrumentti. Mukana  
hankkeessa on 13 partneriorganisaatiota sekä 
kolme costaricalaista yliopistoa, jotka edesaut-

UUDET ENERGIAAN JA RUOAN TULEVAISUUTEEN LIITTYVÄT 
TUTKIMUSAVAUKSET VÄLI- JA ETELÄ-AMERIKKAAN
Olemme mukana kahdessa keväällä käynnistyneessä mittavassa kapasiteetinvahvistushankkeessa, joista CRECE  
keskittyy Kuuban energiatematiikkaan ja PECOLO Andien alueen elintarvikekysymyksiin.

TEKSTI   Noora Vähäkari & Hanna Lakkala

tavat alueellisten verkostojen ja yhteistyön 
syntymistä, sekä vievät alueellista kestävän 
kehityksen pioneeriosaamista ja tietotaitoa 
maahansa. 

Kestävää ja innovatiivista ruoka-
tulevaisuutta Andeilla
Native Crops for Innovative and Sustainable 
Food Futures in Peru and Colombia (PECOLO) 
on kapasiteetinvahvistus- ja mobiliteettihan-
ke, jossa Turun yliopistosta ovat keskuksen 
lisäksi mukana Funktionaalisten elintarvik-
keiden kehittämiskeskus ja Biokemian laitos. 
Perusta mukana on Turun yliopiston pitkä-
aikainen kumppaniyliopisto Limasta, Uni-
versidad Nacional Agraria la Molina ja Ko-
lumbiasta uutena kumppanina bogotalainen 
Universidad el Bosque. Hanke toteutetaan 
vuosina 2017–2019 ja sen rahoittaa Ulkoasi-
ainministeriö HEI-ICI -ohjelman puitteissa. 

Andien alueen biodiversiteetti on erityisen 
rikasta. Kolumbia on biodiversiteetiltään maa-
ilman kärkeä, heti Brasilian jälkeen toisena. 
Andeilta on lähtöisin moni nykyään globaa-
listi tärkeä lajike, kuten esimerkiksi peruna, 
tomaatti, maapähkinä ja maissi, sekä viime 
vuosina kansainväliseen suosioon noussut 
quinoa, joka korkean ravintoarvonsa vuoksi 
on myös ravitsemuksellisesti tärkeä lajike. 

Sekä Peru että Kolumbia vievät jo maatalo-

ustuotteita eri puolille maailmaa, mutta kan-
sainvälisten vertailujen mukaan ne laahaavat 
kuitenkin perässä innovaatioissa, elintarvike-
alan koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Paikallislajikkeiden kestävällä ja innova-
tiivisella hyödyntämisellä voidaan saavuttaa 
myös laajempia kestävään kehitykseen liittyviä 
tavoitteita, kuten ruokaturvan ja ravitsemuk-
sen kehittymistä sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista. Näistä esimerkkeinä lajikkeet, 
jotka ovat sopeutuvaisempia muuttuvaan il-
mastoon ja kasviperäisten proteiinien parempi 
hyödyntäminen.

PECOLO-hankkeessa kehitetään innovaa-
tioympäristöjä tulevaisuudentutkimuksen 
menetelmiä käyttäen, ja selvitetään yhdessä 
yliopistojen, ministeriöiden, yritysten ja mui-
den elintarvikealan organisaatioiden kanssa, 
miten Andien alkuperäislajikkeita voitaisiin 
hyödyntää innovatiivisesti ja kestävästi. Kump-
paniyliopistoille järjestetään menetelmä- 
koulutusta ja innovaatioympäristöjä kehite-
tään ennakoinnin avulla. Lisäksi hankkeessa 
tuetaan ja kehitetään kumppaniyliopistojen 
tohtorikoulutusohjelmia elintarvikekemian ja 
funktionaalisten elintarvikkeiden osaamises-
sa. Hankkeeseen sisältyy myös tohtorikoulu-
tettavien north-south-south -mobiliteettioh-
jelma Perusta ja Kolumbiasta Suomeen, sekä 
Perun ja Kolumbian välillä.  
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