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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla eletään voimakkaan muutoksen aikaa jatkuvasti 

kiristyvien ympäristövaatimusten, uusiutuvien energiamuotojen voimakkaan kasvun 

sekä markkinaintegraation ajamana. Sähkömarkkinoiden yhdistyminen ohjaa 

muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan edullisimpien energialähteiden voimakkaampaan 

hyödyntämiseen siirtoyhteyksien salliessa yhä merkittävämmän sähkön siirron alueiden 

välillä. Kehitys johtaakin muuttuvien tuotantokustannusten näkökulmasta 

tuotantoresurssien entistä kustannustehokkaampaan hyödyntämiseen.  

Viime vuosina alhaisen muuttuvan tuotantokustannuksen omaavat tuotantomuodot, 

kuten tuuli- ja aurinkovoima ovat kasvattaneet osuuttaan merkittävästi Euroopan 

sähköntuotantorakenteessa. Vastapainona kyseisten tuotantomuotojen alhaiselle 

tuotantokustannukselle ovat niiden korkeat investointikustannukset. Voimakkaasti 

lisääntyneen kapasiteetin taustalla ovat ohjausmekanismit, joilla on taattu näiden 

tuotantomuotojen taloudellinen kannattavuus. Käytännössä tuuli- ja aurinkovoiman 

taloudellinen kannattavuus on monissa Euroopan maissa turvattu myöntämällä näille 

tuotantomuodoille takuuhinta tuotetusta sähköstä. Tarvittava tuki kerätään sähkön 

käyttäjiltä, mikä johtaa jatkuvasti kasvavaan kuiluun sähkön tukkuhinnan sekä 

kuluttajan maksaman sähkön hinnan välillä. Viime vuosina sähkön tukkumarkkinahinta 

on laskenut merkittävästi ja vastaavasti kuluttajan maksama hinta noussut markkina-

alueilla, joilla tuetut sähköntuotantomuodot ovat yleistyneet. Laskeva sähkön 

tukkumarkkinahinta heijastuu lisääntyvän markkinaintegraation vahvistamana myös 

alueille, joilla ei ole merkittävää määrää tuettua energiantuotantoa. 

Laskeva sähkön tukkumarkkinahinta heikentää perinteisten sähköntuotantomuotojen, 

etenkin säätövoimana toimivan lauhdetuotannon kannattavuutta. Tilanne on 

sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta haasteellinen, sillä kasvava tuuli- ja 

aurinkovoimakapasiteetti lisää säätövoiman tarvetta markkinoilla, sillä niiden 

tuotantoprofiilia ei ohjaa sähkön kysyntä. Perinteisen säätövoiman poistuessa 

markkinoilta kannattamattomana yhdessä jaksottaisten tuotantomuotojen yleistymisen 

kanssa, lisääntyy sähkön hintavolatiliteetti sekä korkeat hintapiikit markkinoilla. 
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Huolena on myös tuotantokapasiteetin alueellinen riittävyys vastaamaan 

huipunaikaiseen kysyntään tulevaisuudessa kun perinteistä lämpövoimakapasiteettia 

poistuu markkinoilta. 

1.2 Sähkömarkkinoiden kehitys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 

Sähkömarkkinaintegraatio, tiukentuvat ympäristömääräykset, vaisu talouden kasvu ja 

kysynnän kehitys sekä uusiutuva, markkinahintaan reagoimaton, energia ohjaavat 

sähkömarkkinoita kukin omalla tavallaan. Viime vuosina suuntana on ollut alhainen 

sähkön hinta pohjoismaissa eikä sähkön hinnassa näy lähivuosina merkittäviä 

nousupaineita. Suomen aluehinnan suhteellinen ero on kuitenkin viimeisten neljän 

vuoden aikana kasvanut systeemihintaan ja Ruotsin aluehintaan nähden lisääntyneen 

Ruotsin tuontiriippuvuuden ja pullonkaulatilanteiden seurauksena. Syinä ovat olleet 

Ruotsin jakautuminen neljään hinta-alueeseen, Venäjän kapasiteettimarkkinat ja sen 

myötä alhainen tuonti päivittäisten kulutushuippujen aikaan sekä alhaisen sähkön 

hinnan aiheuttama alhainen oma tuotanto. 

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat yhteydessä muun Euroopan sähkömarkkinoihin 

useiden rajasiirtoyhteyksien kautta. Tulevina vuosina sähkönsiirtokapasiteetin 

kasvattamiseksi Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan sekä Baltian maiden välillä, useita 

rajasiirtoyhteysprojekteja on vireillä. Pohjoismaisille sähkömarkkinoille tyypillistä on 

runsas vesivoiman tuotanto, joka sijaitsee pääosin Norjassa ja Ruotsissa. Edullinen 

vesivoima laskee myös lähialueiden, kuten Suomen, sähkön hintaa rajasiirtokapasiteetin 

puitteissa. Yleisesti vesivoima on muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan edullista, mutta 

pohjoismaisen vesitilanteen ollessa huono, säännellyn vesivoimatuotannon veden arvo 

nousee korkeaksi, mikä näkyy korkeampana sähkön hintatasona pohjoismaissa.  

Sähkön kulutuksen kasvunäkymät ovat muuttuneet huomattavasti talouden taantuman 

seurauksena.  Suomen sähkön kulutuksessa tapahtui selvä lasku vuonna 2008, eikä 

kulutus ole noussut taantumaa edeltävälle tasolle. Odotettua pienemmän sähkön 

kulutuksen vuoksi pohjoismaissa on ylitarjontaa, mikä pitää sähkön hinnan alhaisena. 

Lisäksi vesivoimaintensiivisen tuotantoportfolion vuoksi sateisina vuosina sähkön hinta 

saattaa laskea hyvinkin alhaiseksi, etenkin alhaisen kulutuksen aikaan, kuten vuonna 

2012 tapahtui.  
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Ympäristöarvot energiantuotannossa nostavat merkitystään jatkuvasti. Euroopan Unioni 

on asettanut jäsenmailleen tavoitteet pienentää hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2020 

mennessä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja niiden korvaaminen 

polttoaineilla, joilla on pienemmät ominaispäästöt tai kokonaan uusiutuvilla 

tuotantomuodoilla kasvaa jatkuvasti. Suomessa lämpövoimalaitosten 

korvausinvestoinnit ovat järjestään biopolttoaineella toimivia voimalaitoksia.  

Uusiutuvan energian tuloa markkinoille on tuettu eri maissa eri tavoin. Suomessa 

tukimuotona käytetään syöttötariffijärjestelmää, jossa tuotetulle energialle maksetaan 

takuuhinta. Syöttötariffin turvin, esimerkiksi tuulivoimaan on turvallisempi investoida 

kuin että tuotetulle energialle maksettaisiin tunneittain vaihtuvan markkinahinnan 

mukaan. Tuulivoimalla tuotettua sähköä tarjotaan markkinoille aina kun tuulee, sillä sen 

muuttuvat tuotantokustannukset ovat nolla euroa tuotettua megawattituntia kohden eikä 

siten aseta normaalitilanteessa markkinahinnan tasoa. Sähkön hinta muodostuu 

kalleimman kysynnän kattamiseen tarvittavan tuotantomuodon marginaalikustannuksen 

mukaan. Tuulisina tunteina, jossa nollahintaista energiaa on markkinoilla runsaasti, 

laskee sähkön markkinahinta kyseisinä tunteina, koska kalliimpia tuotantomuotoja ei 

tarvitse eikä välttämättä kannata käyttää.  

Suomessa tuulivoiman osuus on vielä suhteellisen pieni, eikä sillä ole juuri vaikutusta 

sähkön hinnanmuodostukseen. Saksassa merkittävällä tuuli- ja 

aurinkovoimakapasiteetilla on ollut selvä vaikutus sähkön tukkuhintaan. Esimerkiksi 

vuoden 2014 toukokuussa sähkön hinta painui negatiiviseksi Saksassa, koska tuuli- ja 

aurinkovoimatuotantoa oli niin paljon, että perinteisten voimalaitosten oli edullisempaa 

maksaa myydystä sähköstä kuin lopettaa tuotantoa hetkellisesti. Tuuli- ja 

aurinkovoiman tuotanto on nopeasti vaihtelevaa ja vaikeammin ennustettavissa kuin 

perinteinen sähköntuotanto, mikä luo haasteita sähköjärjestelmän ylläpitoon. Vaihteleva 

tuotanto tarvitsee rinnalle säädettävää tuotantoa ja hyviä rajasiirtoyhteyksiä 

sähköjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.             

Suomen sähköntuotantokapasiteetti koostuu pääosin lämpövoimasta eli ydinvoimasta, 

yhteistuotannosta sekä erillistuotannosta. Tämän lisäksi vesivoimalla on merkittävä 

osuus sähköntuotannossa, etenkin säätövoimana. Viime vuosina ja lähitulevaisuudessa 

sähköntuotantoinvestoinnit perustuvat lähinnä ydinvoima-, tuulivoima- sekä 
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yhteistuotantolaitosten korvausinvestointeihin. Alhainen sähkön hinta heikentää 

kaikkien markkinaehtoisten tuotantomuotojen kannattavuutta ja eniten se koettelee 

tuotantomuotoja, joilla on korkeimmat muuttuvat tuotantokustannukset. Suomessa tämä 

on lauhdetuotanto, jossa sähköä tuotetaan erillistuotantona. Lauhdevoimalla tuotetaan 

sähköä pääosin talvikuukausina, kun sähkön kysyntä ja hinta ovat korkeat. 

Lauhdevoima on vesivoiman ohella ainoa merkittävä säätävä tuotantomuoto. Jos 

säädettävää tuotantoa poistuu markkinoilta, rajasiirtoyhteyksien rooli ja toimivuuden 

varmuuden tarve kasvaa. Pohjoismaisissa hinta-alueisiin jakautuneissa 

sähkömarkkinoissa, oman tuotannon sekä säädettävän tuotannon väheneminen lisää 

riippuvuutta sähkön tuonnista ja lisää hintapiikkien esiintymistä.  

1.3 Tutkimuksen rakenne ja tutkimuskysymys 

Tämän diplomityön kirjallisuusosassa määritetään vuoden 2014 lopun sähköntuotannon 

nimelliskapasiteetti sekä huipunaikainen kapasiteetti. Määritetyt arvot toimivat 

lähtöarvoina kapasiteetin kehitystarkastelulle. Kapasiteetin kehitystarkastelu toteutetaan 

laitoskohtaisena tarkasteluna yhteistuotannon, lauhdetuotannon sekä ydinvoiman osalta. 

Tuulivoiman ja vesivoiman osalta ei tehdä erillistä tarkastelua, vaan niiden kapasiteetin 

kehitys perustuu julkisuudessa esiintyviin arvioihin. 

Suomen sähköntuotantokapasiteetin kehitystä arvioidaan vuoteen 2030 asti kolmen eri 

ajanjakson avulla; vuoteen 2018 asti, väleille 2019-2024 sekä 2025-2030. Työssä 

käytetään myöhemmin termiä tarkasteluajanjakso, jolla tarkoitetaan vuosien 2015 ja 

2030 välistä aikajaksoa. Tarkastelujaksot on valittu kuvaamaan ajanjaksoja, joina 

Suomen sähköntuotantokapasiteetissa oletettavasti tapahtuu merkittäviä muutoksia 

ydinvoimainvestointien muodossa. Ensimmäinen ajanjakso vuoteen 2018 asti kuvaa 

tilannetta ennen Olkiluodon kolmannen reaktorin valmistumista ja toinen ajanjakso, 

2019-2024, kuvaa tilannetta ennen oletettavan kuudennen ydinvoimalan valmistumista. 

Viimeinen ajanjakso kuvaa aikaa, jolloin molemmat reaktorit ovat käytössä ja muut 

suunnitelmat mukaiset sähköntuotantokapasiteettiin vaikuttavat hankkeet ovat 

valmistuneet, kuten merkittävä osa oletetuista tuulivoimainvestoinneista. 

Kapasiteetin kehitystarkastelu perustuu Pöyry Management Consulting Oy:n 

(myöhemmin Pöyry) aikaisemmin tekemiin markkinamallinnuksiin, jotka sisältävät 
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arvion mm. sähkön kulutuksesta ja sähkön ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien 

hintatasoista. Aikaisemmin tehdyn markkinamallinnuksen avulla arvioidaan uusien 

investointien ja nykyisen kapasiteetin ylläpidon kannattavuus. Työssä esitetään lyhyesti 

myös rajasiirtoyhteyksien kehitys Suomen ja naapurimaiden välillä. 

Diplomityön tutkimusosassa tarkastellaan Suomen aluehinnan tasoa kolmena edellä 

mainitulla tarkasteluajanjaksolla eri lauhdetuotantokapasiteetin arvoilla. 

Tutkimusosassa mallinnetaan Suomen sähkön hintatasoa oletettavaa kehitystä 

noudattavalla lauhdetuotantokapasiteetilla sekä oletettavaa kehitystä korkeammalla 

lauhdetuotantokapasiteetilla. Lauhdetuotantokapasiteettiskenaarioille tehdään 

herkkyystarkasteluita erilaisina hydrologisina vuosina sekä kulutusvuosina. Analyysiä 

varten toteutetaan dynaaminen mallinnus eri lauhdetuotantokapasiteettiskenaarioilla 

sekä herkkyystarkasteluilla käyttäen Pöyry Management Consulting Oy:n kehittämää 

BID3 sähkömarkkinamallia. Malli sisältää laitoskohtaisen tuotantokapasiteettidatan ja 

sen avulla voi mallintaa tuntitason sähkömarkkinoita Euroopan laajuisesti.  

Diplomityössä tutkitaan, mikä on ennenaikaisesti poistuvan lauhdevoimakapasiteetin 

energiataloudellinen vaikutus tarkasteluvuosina oletettavasti korkeamman sähkönhinnan 

seurauksena. Lisäksi tarkastellaan erilaisten vesivuosien sekä kulutusvuosien 

vaikutuksia sähkön hintaan eri sähköntuotantoskenaarioissa. Työssä myös tarkastellaan 

lauhdelaitosten kannattavuutta ja/tai kannattamattomuutta eri herkkyystarkasteluissa 

sekä kustannusta, jotka laitokset tarvitsisivat markkinoilla pysymiseen. 
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2 MARKKINAKEHITYS 

Tässä diplomityössä sähköntuotantokapasiteetin arvion perustana ovat Pöyryn tekemät 

markkinamallit, jotka sisältävät arvion muun muassa kysynnän, polttoaineiden hinnan 

sekä päästöoikeuden hinnan kehityksestä. Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi 

markkinakehityksen taustoja, jotka vaikuttavat sähkön hinnan muodostumiseen ja 

sähköntuotantokapasiteetin kehittymiseen.    

Teollisissa maissa maailmantalouden kehitys ohjaa vahvasti sähkön kysyntää. 

Viimevuosina talouskasvu on ollut hyvin maltillista ja Pöyryn talouskasvunäkymien 

mukaan maltillinen talouskasvu jatkuu lähivuosina. Viime vuodet vallinnut taantuma on 

pitänyt sähkön kysynnän paikallaan ja sitä myöten myös sähkön hintataso on säilynyt 

alhaisena. Pöyryn perusskenaarion mukaan talouskasvunäkymät ovat vuoteen 2018 asti 

keskimäärin 1,5 % vuodessa, vuodesta 2019 vuoteen 2024 1,7 % ja vuosina 2025 – 

2030 1,2 %.  

Sähkön kulutuksen kasvun ja polttoaineiden hintojen nousun oletetaan olevan maltillista 

tarkasteluajanjakson aikana. Sähkön kulutuksen arvioidaan kasvavan noin 90 TWh:iin 

tarkastelujakson loppuun mennessä. Päästöoikeuden hinnan arvioidaan nousevan 

tarkastelujakson loppupuolella merkittävästi Euroopan Unionin 

päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Päästöoikeuden hinnan ei kuitenkaan 

arvioida nousevan merkittävästi vasta kuin 2020-luvulla. 

Sähkön hinta pohjoismaisilla markkinoilla määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan ja 

suurimmat sähkön hinnan ajurit ovat kysynnän kehitys, polttoaineiden ja 

päästöoikeuksien hinnat sekä siirtoyhteydet Pohjoismaista ja Baltiasta Manner-

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan. Maltillisen kysynnän nousun vuoksi sähkön hinnan ei 

arvioida nousevan lähivuosina merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä hinnan 

muodostuksessa on tuotantokustannusten taso. Polttoainekustannusten ei arvioida 

nousevan merkittävästi ja päästöoikeuden hinnan nousu 2020-luvun jälkimmäisellä 

puoliskolla nostaa fossiilista polttoainetta käyttävien laitosten tuotantokustannuksia 

merkittävästi vasta tarkastelujakson loppupuolella.  

Sähkön markkinahinnan kehitykseen vaikuttaa myös muutokset tuotantorakenteessa. 

Uusiutuvia tuotantomuotoja, kuten tuulivoimaa, tuetaan Suomessa ja lähialueilla, minkä 
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vuoksi tuotantokapasiteetti lisääntyy ja vaikuttaa sähkön hintaan. Lisäksi kapasiteettia 

voi syntyä tai sitä voidaan pitää markkinoilla kapasiteettimekanismien avulla, jolloin 

laitoksille maksetaan tuotantomäärien lisäksi myös käytettävissä olevan kapasiteetin 

perusteella. Kapasiteettimarkkinamekanismeja käytetään muun muassa turvatakseen 

sähköntuotannon riittävä kapasiteetti tai vastatakseen vaikeasti ennustettavan tuotannon 

tuotantovaihteluihin. Kapasiteettimarkkinamekanismeihin on Suomessa suhtauduttu 

kielteisesti niiden aiheuttaman markkinoiden vääristämisen vuoksi verrattuna nykyiseen 

energian hintaan perustuvaan markkinaan (Työ- ja Elinkeinoministeriö, 2015). 

Kapasiteettimarkkinamekanismeja on tällä hetkellä käytössä Espanjassa, Portugalissa, 

Irlannissa ja Kreikassa. Sähkön hintamallinnuksessa on oletettu, että Euroopassa otetaan 

kapasiteettimarkkinamekanismeja käyttöön lisäksi myös Ranskassa (2017), Iso-

Britanniassa (2018), Italiassa (2019) ja Saksassa (2022), jolla on merkittävin hintojen 

nousua hillitsevä vaikutus Pohjoismaissa.  

Energiapoliittisilla linjauksilla ja toimilla Euroopan Unionin ja Suomen valtion toimesta 

on myös merkittävä vaikutus sähkömarkkinoihin ja sähkön hintaan. Yksi 

merkittävimmistä asioista on päästövähennystavoitteet ja sitä myötä uusiutuvien 

energiamuotojen tukeminen. Viime vuosina uusiutuvia energiamuotoja on tuettu 

voimakkaasti useissa valtioissa, kuten Saksassa, minkä vuoksi sähkön tukkuhinnan ja 

loppukäyttäjän sähkön hinnan ero on kasvanut. Päästövähennysdirektiivit vaikuttavat 

myös suoraan laitosten käyttöön ja markkinoilla pysymiseen, mikä heijastuu myös 

sähkön hintaan. Myös kansalliset verotusratkaisut ja laskentamenetelmät 

lämmöntuotannossa käytettävien polttoaineiden osalta vaikuttavat 

yhteistuotantolaitosten kannattavuuteen ja investointihalukkuuteen.     

2.1 Sähkön kysynnän kehitys 

Suomi on teollisuusintensiivinen maa ja teollisuuden sähkönkulutus onkin 

viimevuosikymmeninä kattanut yli puolet sähkön kokonaiskäytöstä, kuten kuvastaKuva 

2-1 nähdään. Talouden taantuman seurauksena sähkönkulutus laski vuonna 2008, 

etenkin metsäteollisuussektorilla. Metsäteollisuuden sähkön kulutus on viime vuosina 

ollut noin kuusi terawattituntia alhaisempi kuin taantumaa edeltävänä aikana 2000-

luvun alkupuolella. Metsäteollisuuden laskenut sähkön kulutus johtuu pääosin useiden 

paperikoneiden ja -tehtaiden sulkemisesta vuosina 2006-2011 (Metsäntutkimuslaitos, 
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2012, p. 301). Vuonna 2014 teollisuuden osuus kokonaiskulutuksesta oli noin 47 

prosenttia. Taantuma ei ole vaikuttanut oleellisesti kotitalouksien ja palveluiden 

sähkönkulutukseen vaan niiden kulutus on kasvanut taantumasta huolimatta. (Suomen 

virallinen tilasto, SVT) Suomen sähkönkulutuksen kehitys vuosina 2000–2013 on 

esitetty kuvassa 2-1.        

 

Kuva 2-1. Suomen sähkönkulutus vuosina 2000-2014 sektoreittain (Suomen virallinen tilasto, 

SVT).   

 

Tässä diplomityössä sähkön kysynnän kehityksen tarkastelu perustuu Pöyryn 

sähkömarkkinoiden skenaariomallinnukseen, jossa sähkön kulutuksen arvioidaan 

kehittyvän maltillisesti Suomessa. Pitkittynyt talouden taantuma on luonut maltillisen 

näkymän maailmantalouden kehittymisestä ja teollisuuden energiankysynnän 

kehittymisestä. Sähkön kysynnän näkymät ovat huomattavasti viimevuosikymmenen 

näkymiä maltillisempia. Esimerkiksi vuonna 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön 

julkaisemassa Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa (Työ- ja 

Elinkeinoministeriö, 2008) sähkönkulutuksen ennustettiin olevan perusurassa 103 TWh 

vuonna 2020. Myös vuoden 2009 lopulla Elinkeinoelämän keskusliiton ja 

Energiateollisuuden julkaisemassa raportissa Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 

2030 (Elinkeinoelämön keskusliitto EK; Energiateollisuus ry, 2009) sähkön kysynnän 

arvioitiin olevan 100-111 TWh vuonna 2030 riippuen talouden elpymisnopeudesta.   
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Tässä diplomityössä käytetty Suomen sähkön kysynnän kehitys (Kuva 2-2) on hyvin 

maltillista. Sähkön kysynnän arvioidaan saavuttavan taantumaa edeltäneen 90 TWh 

tason vasta 2020-luvun lopulla.        

 

Kuva 2-2. Sähkön kysynnän kehitys sektoreittain vuoteen 2030 asti (Pöyry Management 

Consulting Oy, 2015). 

2.1.1 Sähkön kysynnän kehitys eri sektoreilla 

Kysynnän kasvu tulee pääosin teräs- ja metsäteollisuuden sähkön kulutuksen sekä 

kotitalouksien kasvusta. Muiden teollisuussektoreiden sähkönkulutuksen oletetaan 

pysyvän suhteellisen tasaisina. Myös sähköautojen yleistymisen odotetaan lisäävään 

sähkönkulutusta, lähinnä tarkastelujakson loppupuolella.  

Euroopan parlamentti ja neuvosto on antanut energiatehokkuuden parantamista 

koskevan direktiivin 2012/27/EU, jossa on asetettu vuodelle 2020 yhteinen 20 prosentin 

energiatehokkuuden parantamistavoite kyseisen vuoden ennusteisiin verrattuna. 

Kansallisen energiatehokkuuden toimintasuunnitelman mukaan Suomen kumulatiivinen 

energiansäästön kokonaistavoite vuosille 2014–2020 on 49 TWh huomioiden 25 

prosentin joustomekanismin enimmäisosuus. Energiatehokkuuden 

toimintasuunnitelmassa esitetystä 52 TWh energiansäästösuunnitelmasta 40 prosenttia 

koostuu rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta. Muita merkittäviä 

energiansäästösektoreita ovat teollisuus ja liikenne. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014)  
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Teollisuus  

Teollisuuden sähkönkulutus kattaa noin puolet Suomen vuosittaisesta sähkön 

kysynnästä. Teollisuus ja siten myös teollisuuden sähkön käyttö on hyvin riippuvainen 

yleisestä talouskehityksestä ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä. 

Energiatehokkuustavoitteet eivät vaikuta teollisuuden sähkön kysyntään niin 

merkittävästi kuin esimerkiksi kotitaloussektorilla, sillä energiatehokkuustoimia on 

teollisuudessa tehty jo aikaisemmin markkinaehtoisesti. Pöyryn teollisuuden 

kysyntämallissa metsäteollisuuden, kemianteollisuuden ja etenkin terästeollisuuden 

odotetaan kasvavan. Metsäteollisuuden kysyntämallissa on oletettu uuden Äänekosken 

biotuotetehtaan lisäävän sähkön vuositason kysyntää noin 0,7 TWh vuodesta 2018 

lähtien (Metsä-Fibre Oy, 2014). Sellutehdas on sähkötaseeltaan yliomavarainen, joten 

sähköä jää myös markkinoille myytäväksi. Biojalostamoiden oletetaan kasvattavan 

sähkön kysyntää tarkasteluajanjakson loppupuolella.  

Kotitaloudet ja lämmitys 

Huolimatta siitä, että energiatehokkuustavoitteet koskevat myös kotitalouksia, sähkön 

kysynnän odotetaan kasvavan kotitaloussektorilla. Väestön määrän ennustetaan 

kasvavan melko voimakkaasti vuoteen 2030 asti (Elinkeinoelämön keskusliitto EK; 

Energiateollisuus ry, 2009). Lisäksi pienten asuntokuntien määrä on kasvanut ja 

asumisväljyys henkilöä kohden kasvussa.  (Motiva, 2013). Myös vapaa-ajan asuntojen 

määrä ja etenkin varustelutaso ja sen vaatima sähköntarve on kasvanut. 

Energiatehokkuustoimien vuoksi esimerkiksi lämmitysenergian tarve pinta-alayksikköä 

kohden laskee, mutta samaan aikaan asumispinta-ala henkilöä kohden myös kasvaa 

jääden merkitykseltään kuitenkin pienemmäksi kuin energiatehokkuuden parantaminen. 

Varustelun taso on myös yleisellä tasolla kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti 

kotitalouksissa, mikä on nostanut sähkönkulutusta. Viime vuosina varustelun tason 

noususta huolimatta, laitteiden, etenkin valaistuksen energiatehokkuus on rajoittanut 

sähkönkulutuksen kasvua. Motivan vuonna 2013 julkaisemassa kotitalouksien 

sähkönkäyttöä tutkivassa selvityksessä todetaan, että vuosina 2006 – 2011 laitesähkön 

kulutus laski noin kolme prosenttia. Suurin yksittäinen tekijä on valaistuksen 

energiankulutuksen pienentyminen, mikä laski lähes 60 prosenttia. Huolimatta kodin 
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elektroniikan määrän kasvusta, kodin sähkölaitteiden kulutus on kasvanut vain hieman, 

laitteiden kuten televisioiden ja kylmälaitteiden energiatehokkuuden parantumisen 

seurauksena. (Motiva, 2013a)  

Energiatehokkuus tavoitteet ovat asettaneet rakentamisen standardit entistä 

vaativimmiksi. Energiatehokkuustavoitteet eivät kuitenkaan suoranaisesti tarkoita 

sähkönkulutuksen laskua lämmitysenergiakäytössä. Kotitalouksien energiantarpeesta 

suurin osaa menee tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Tiukentuneiden 

energiatehokkuutta koskevien rakennusmääräysten vuoksi uudiskohteiden ja 

peruskorjauskohteiden lämmitysenergiantarve lämmitettävää tilavuusyksikköä kohden 

on alhaisempi kuin ennen. Matalaenergiarakennuksissa sähkö on kuitenkin 

kilpailukykyinen lämmitysmuoto.  

Kuvassa 2-3 esitetään vuosien 2008 – 2013 asuinrakennusten lämmitysenergian tarve 

lämmitysmuodoittain. Ainoastaan lämpöpumppuenergian ja sähkölämmityksen osuudet 

ovat kasvaneet esitetyllä aikavälillä. Lämpöpumppuenergialla tarkoitetaan ympäristöstä 

otettavaa energiaa, jota käytetään rakennusten lämmitykseen. Lämpöpumppujen 

sähkönkäyttö on sisällytetty sähkön osuuteen. Lämpöpumppuenergialla on korvattu 

etenkin öljylämmityskohteita, mikä nostaa sähkönkulutusta. Lämpöpumput toimivat 

myös yhä useammin tukilämmitysmuotona esimerkiksi puu- ja öljylämmitykselle, mikä 

myös nostaa sähkönkulutusta (Motiva, 2013b). Toisaalta lämpöpumpuilla on korvattu 

myös muita lämmitysmuotoja, kuten suoraa sähkölämmitystä. Kuitenkin sähkön 

kokonaiskulutus asuinrakennusten lämmityksessä on kasvanut suhteellisesti ja 

absoluuttisesti vuodesta 2008.  

Asuinrakennusten jäähdytyksen tarve on myös kasvanut. Jos lämpöpumpuilla korvataan 

sähkölämmitystä, laskee sähkönkulutus talvella, mutta vastaavasti kesällä 

sähkönkulutus kasvaa, kun lämpöpumppua käytetään jäähdyttämiseen.  (SULPU ry, 

2015) (Motiva, 2013a) 
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Kuva 2-3. Yleisimpien lämmitysmuotojen suhteellinen osuus asuinrakennusten 

lämmitysenergian kulutuksesta (Tilastokeskus, 2014).  

Palvelut 

Palvelusektori on kehittynyt viime vuosikymmeninä voimakkaasti ja sitä myöten myös 

sektorin sähkönkulutus on kasvanut. Energiansäästötoimet vaikuttavat paljon 

nimenomaan palvelusektorin energiankulutukseen, sillä palvelusektorin energiankulutus 

koostuu pääosin tilojen lämmityksestä ja käyttösähköstä, kuten valaistukseen 

käytettävästä sähköstä. Juuri näissä energiankulutuskohteissa on suuri 

energiansäästöpotentiaali, minkä odotetaan realisoituvan tarkastelujakson aikana. Tästä 

seuraa ettei palvelusektorin sähkönkulutuksen odoteta kasvavan entiseen tapaan. 

Liikenne  

Liikenteen sähköistymisen odotetaan kasvattavan sähkönkysyntää hieman yli 1 TWh 

verran vuoteen 2030 mennessä. Sähköautojen yleistymisen oletetaan tapahtuvan 

kuitenkin lähempänä 2020-luvun loppua. Sähköautojen yleistyminen luo myös 

potentiaalia sähkönvarastointiin, mikä kuitenkin vaatii toimivat älyverkot ympärilleen.  
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2.1.2 Huippukysynnän kehitys 

Teoreettisen tuntikohtaisen huippukysynnän kehitykseen vaikuttaa vuosittainen sähkön 

kysynnän taso. Todellisuudessa huippukysyntä vaihtelee vuosittain eikä se seuraa 

vuositason sähkön kulutusta, kuten kuvasta 2-4 näkyy. Huippukysyntä määräytyy 

lämmitystarpeen mukaan ja esimerkiksi lyhyt kylmä ajanjakso muuten lauhana vuonna 

voi nostaa huippukysynnän korkeaksi.  

 

Kuva 2-4. Sähkön kokonaiskulutuksen ja huippukulutuksen kehitys (Suomen virallinen tilasto, 

SVT). 

 

Huippukulutuksen kehitykseen vaikuttaa sähkön kysynnän kehityksen ohella myös 

sähkön kulutusrakenteen kehitys. Kuten edellä on esitetty, teollisuuden sähkön kysyntä 

kasvaa arviolta kotitalous- ja palvelusektoria hieman nopeammin tulevaisuudessa, mikä 

tasoittaa jonkin verran vuosiprofiilia, sillä teollisuuden sähkönkulutus on vuositasolla 

tasaisempi kuin kotitalouksien ja palveluiden.  

Vuosittaisen huippukysynnän määrittää tulevaisuudessakin lämmitystarve, joka on 

korkeimmillaan kovilla pakkasilla talvisaikaan, kuten kuvasta 2-5 nähdään. 

Lämpöpumppujen yleistymisen myötä kesäajan sähkönkäyttö kasvaa jäähdyttämiseen 

käytettävän energian myötä. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta huippukysynnän 

kehitykseen, sillä huippukysyntähetki sijoittuu aina talviaikaan.  
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Kuva 2-5. Suomen kulutusprofiili vuonna 2014 (Fingrid Oyj, 2014) 

 

Vuorokausitasolla sähkönkulutuksen huippu osuu yleensä aamutunteihin 7-9 tai illan 

tunteihin 17-19. Vuonna 2014 huippukulutustunti oli 24.1 klo 8-9 (Kuva 2-6). 

Kulutusprofiilissa näkyy kotitalouksien sähkönkulutuskäyttäytyminen, jossa huiput 

osuvat nimenomaan ennen töihin lähtöä ja iltapäivään, jolloin lämpimän veden ja 

sähkölaitteiden käyttö on suurimmillaan. Vaikka teollisuuden ja palveluiden 

sähkönkulutusprofiili on tasaisempi kuin kotitalouksien, useita toimintoja käynnistetään 

aamulla, mikä nostaa aamutuntien kulutushuippua. 
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Kuva 2-6. Suomen kulutusprofiili vuoden huippukulutuspäivänä 24.1.2014 (Fingrid Oyj, 2014). 

 

Sähköautojen yleistyminen lisää sähkönkulutusta vuositasolla, mutta sen kulutus 

jakautuu tasaisesti ympäri vuoden, sillä latauksen tarve ei ole riippuvainen 

ulkolämpötilasta. Sähköautojen lataustarve ei myöskään merkittävästi vaikuta 

aamutuntien kulutushuippuun, koska lataus tapahtuu pääsääntöisesti yöllä ja päivällä. 

VTT tutki vuonna 2009 julkaisemassa raportissa (VTT, 2009) sähköautojen 

lisääntymisen vaikutusta huippukulutukseen. Pohjoismaiden tasolla viiden miljoonan 

sähköauton vaikutus huippukulutukseen kasvuun oli kaksi prosenttia, kun taas 

vuotuinen energian tarve nousi neljä prosenttia. Sähköautot ladataan pääsääntöisesti 

yöllä, minkä vuoksi vuorokauden sisäinen sähkön kysyntäprofiili tasaantuu.     
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Kuva 2-7. Viiden miljoonan sähköauton vaikutus Pohjoismaiden sähköjärjestelmässä (VTT, 

2009) 

 

Sähkön kuluttajasektorien sähkön kulutuskäyttäytymisen ei arvioida muuttuvan 

merkittävästi ja siten vaikuttavan huippukulutuksen tasoon. Myös tulevaisuudessa 

lämmityksen tehontarve määrittää huippukulutuksen tason kylminä talvipäivinä. Päivän 

sisäisessä profiilissa aamun sekä iltapäivän tunnit muodostavat huippukulutuksen 

ajankohdan. Päivän sisäisen kulutusprofiilin ei myöskään arvioida muuttuvan 

merkittävästi tarkasteluajanjakson aikana, vaikka etenkin kotitalouksien 

kysyntäjoustotuotteet ja sähköautot ovat yleistymässä, jotka hieman tasoittavat päivän 

sisäistä kulutusprofiilia. Kuvassa 2-8 on esitetty arvioitu huippukulutus normaalivuonna 

sekä arviolta kerran kymmenessä vuodessa toteutuvana kylmänä vuonna. 

Huippukulutuksen kehityksen arvioidaan olevan maltillista ja nousevan noin 15 000 

MW:iin tarkasteluajanjakson loppuun mennessä. 
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Kuva 2-8. Huippukysynnän kehitys normaalivuonna sekä kylmänä vuonna, jonka toteutumisväli 

on arviolta kerran kymmenessä vuodessa (Pöyry Management Consulting Oy, 2015). 

 

2.2 Polttoaineiden hintakehitys 

Suomessa merkittävimmät sähkön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytettävät 

polttoaineet ovat hiili, turve, metsähake sekä maakaasu. Maakaasun hintaa ei arvioida 

työssä erikseen, sillä yhteistuotantolaitosten kannattavuustarkastelu tehdään ainoastaan 

kiinteänpolttoaineenlaitoksien osalta. Suomessa käytettävän kivihiilen hinnan 

määräytymiseen vaikuttaa maailmanlaajuiset kivihiilimarkkinat kun taas turpeen ja 

metsähakkeen hinnat muodostuvat pääosin kotimaisen markkinatilanteen mukaisesti. 

Energiapolitiikalla on merkittävä vaikutus energiantuottajien maksamiin polttoaineiden 
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tekijä on turpeen tuotantoalojen nettomääräinen pieneneminen ja siitä johtuva turpeen 

lisääntyvä niukkuus. Turpeen saatavuuden väheneminen johtaa kysynnän ja tarjonnan 

epätasapainoon sekä pidempiin kuljetusetäisyyksiin ja edelleen turpeen hinnan nousuun. 

Metsähakkeen hintakehityksen oletetaan perustuvan vaihtoehtoiskustannuksiin eli niin 

kutsuttuun puustamaksukykyyn. Puustamaksukyvyllä tarkoitetaan tuotantolaitoksen 

kykyä maksaa puupolttoaineesta ennen kuin sen on kannattavaa siirtyä käyttämään 

vaihtoehtoista polttoainetta, joka on tyypillisesti turve. Yleensä puupolttoainetta 

käyttävät laitokset käyttävät myös turvetta ja voivat vaihtaa polttoainesuhteita 

polttoainehintojen mukaisesti. Puupolttoaineen käyttöä sähköntuotannossa tuetaan 

syöttötariffin muodossa. Syöttötariffin vuoksi sähköntuottajien puupolttoaineen  

kustannus on puun markkinahintaa alhaisempi ja mahdollistaa puupolttoaineiden käytön 

sähköntuotannossa. Tukimenetelmien jatkaminen on edellytys puupolttoaineiden 

kannattavalle käytölle sähköntuotannossa tulevaisuudessa. Kotimaisten polttoaineiden 

hinnan kehitys on riippumattomampi maailmantaloudellisesta tilanteesta ja kehityksestä 

kuin kivihiilen, jonka hinta vaihtelee huomattavasti maailmantalouden ja polttoaineen 

kysynnän muutoksia seuraten. Kuvassa 2-9 on esitetty hiilen, metsähakkeen sekä 

turpeen hintojen kehitys tarkasteluajanjaksolla kunkin aikavälin keskiarvoina.         

 

Kuva 2-9. Polttoaineiden hintakehitys tarkasteluajanjaksona. Hinnat on esitetty kunkin 

tarkastelujakson keskiarvoina. (Pöyry Management Consulting Oy, 2015)     
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2.3 Päästöoikeuden hintakehitys 

Taloudellinen taantuma sekä ennakoitua pienempi energian tarve ja teollinen tuotanto 

on heijastunut myös hiilidioksidipäästöihin ja siten päästöoikeuksien tarpeeseen 

Euroopassa. Tämän vuoksi päästöoikeuksia on ollut tarjolla merkittävästi enemmän 

kuin päästökaupan ja päästöoikeuksien jakamisen aloittamishetkellä suunniteltiin. 

Suuren ylitarjonnan vuoksi päästöoikeuden hinta on pysynyt jo pidemmän aikaa 

alhaisella tasolla.  

Päästöoikeuksien hinnan ei nähdä merkittävästi nousevan kuluvalla 

päästöoikeuskaudella. Pidemmän aikavälin ennustus perustuu EU:n tavoitteisiin pitkän 

aikavälin päästövähennyksistä, joiden saavuttamiseksi päästöoikeuden hinnan tulee 

nousta huomattavasti nykyisestä hintatasosta hintaohjauksen toteutumiseksi vuoden 

2020 jälkeen. Päästöoikeuksien hintatasot perustuvat Pöyryn aikaisemmin tekemiin 

mallinnuksiin energiamarkkinoiden kehityksestä sekä päästöjen 

vähennyskustannuksista.  

 

Kuva 2-10. Päästöoikeuden hintakehitys tarkasteluajanjaksona (Pöyry Management Consulting 

Oy, 2015). 
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2.4 Sähkön hintakehitys 

Sähkön hinnan määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi edellä käsitellyt kysynnän ja 

tuotantokustannusten kehitys. Kysynnän kehityksen arvioidaan olevan maltillista 

tarkasteluajanjaksolla ja päästöoikeuksien hinnan nousu tapahtuu vasta 2020-luvun 

loppupuolella. Tämän vuoksi sähkön hinnan ei oleteta merkittävästi kasvavan 

ensimmäisen tarkasteluvälin aikana nykyhetkeen verrattuna. 2020-luvulla sähkön 

hinnan arvioidaan nousevan kysynnän kasvun ja tuotantokustannusten nousemisen 

seurauksena. Sähkön tuotantokapasiteettitarkastelu on tehty perustuen kuvassa 2-11 

esitettyihin tarkasteluvälien sähkön keskihintoihin Suomessa.  

 

Kuva 2-11. Sähkön keskihinta Suomessa tarkastelujakson aikaväleillä.  
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3 SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETTI SUOMESSA 

Tässä luvussa esitetään sähköntuotantokapasiteettitarkastelun lähtökohtana toimiva 

vuoden 2014 lopun sähköntuotantokapasiteetti. Tuotantokapasiteetti määritetään 

nimellistehona sekä huippukulutusta vastaavassa tilanteessa.  

3.1 Nykyinen sähköntuotantokapasiteetti 

Suomen sähköntuotantokapasiteetti koostuu pääosin ydinvoimasta, vesivoimasta, 

yhteistuotannosta sekä lauhdevoimasta. Viime vuosina tuulivoimakapasiteetti on 

kasvanut ja sen kasvu tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Vuoden 2014 lopussa 

nimellinen sähköntuotantokapasiteetti oli noin 15 400 MW. Lämpövoiman osalta 

kapasiteettitiedot perustuvat voimalaitoskohtaiseen Pöyryn tietokantaan (Pöyry 

Management Consulting Oy, 2015). Lauhdetuotannon kapasiteettiin sisältyy 

tehoreservijärjestelmään kuuluvat lauhdelaitokset. Fingrid Oy:n hallinnoimaa nopeaa 

häiriöreserviä ei ole sisällytetty kokonaiskapasiteettiin. 

Yhteistuotanto kattaa lähes puolet, vesivoima viidenneksen, ydinvoima vajaa 

viidenneksen ja lauhdevoima noin kymmenen prosenttia 

kokonaissähköntuotantokapasiteetista. Tuulivoiman nimellisteho on kasvanut 

voimakkaasti viimeisten kahden vuoden aikana ja kasvun odotetaan jatkuvan 

voimakkaana. Lauhdetuotanto on vähentynyt viime vuosina, minkä vuoksi 

kokonaiskapasiteetti on laskenut. Tuuli- ja lauhdevoiman lisäksi 

sähköntuotantokapasiteetin rakenteessa ei ole viime vuosina tapahtunut suuria 

muutoksia. Kuvassa 3-1 on esitetty nimellisen sähköntuotantokapasiteetin jakautuminen 

eri tuotantomuotojen kesken. 
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Kuva 3-1. Sähkön nimellistuotantokapasiteetin jakautuminen eri tuotantomuotojen kesken 

vuonna 2014. 

 

3.2 Huipunaikainen sähköntuotantokapasiteetti 

Vuoden 2014 lopussa huipunaikainen sähköntuotantokapasiteetti on arviolta noin 
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ja lämpöverkon oletetaan toimivan normaalisti sekä polttoaineita on saatavilla ja tehon 

nostamiseen tarvittavaa aikaa on riittävästi (Suomen virallinen tilasto, SVT).  
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määritellään muiden parametrien perusteella, kuten vesivarastojen tason ja laitosten 

lämpökuorman mukaan. 

 

Kuva 3-2. Sähköntuotantokapasiteetti Suomessa vuoden 2014 lopussa nimellistehona ja 

huippukulutuksen aikana esitettynä.  

 

3.2.1 Toteutunut tuotanto huippukulutuksen aikaan  

Viime vuosina Suomen oma sähköntuotanto suurimman kulutuksen aikaan on ollut 
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tuotantokapasiteettia on ollut käytettävissä enemmänkin, mutta naapurimaista, etenkin 

Ruotsista ja Venäjältä, on ollut saatavilla omaa tuotantoa edullisempaa energiaa. 

Yleensä vuoden huipputuotantotunti ei osu samaan aikaan huippukulutunnin kanssa. 

Kuvassa 3-3 on esitetty vuosien 2007–2014 toteutuneet tuntikeskiarvoiset 

huippukulutus- ja huipputuotantoarvot. Kulutus on voimakkaasti riippuvainen 

ulkoilman lämpötilasta, mikä selittää osakseen huippukulutuksen vaihtelua vuosien 

välillä. Myös talouden taantuma näkyy huippukulutuksen sekä -tuotannon kehityksessä 

vuodesta 2008 eteenpäin.   
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Kuva 3-3. Toteutuneet huippukulutuksen ja huipputuotannon tuntikeskiarvot vuosina 2007–

2014 (Fingrid Oyj, 2015a). 

 

Kuvassa 3-4 on esitetty toteutunut tuntikohtainen tuotanto ja kulutus vuoden 2014 

huippukulutuspäivänä. Suurimman kulutuksen aikaan omaa tuotantoa ei ole 
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Kuva 3-4. Toteutunut tuotanto ja kulutus vuoden 2014 suurimman kulutuksen aikaan 20.1.2014 

Muokattu lähteestä Energiateollisuus ry, 2014  

 

3.2.2 Huipunaikaisen sähköntuotantokapasiteetin määritys 

tuotantomuodoittain 

Työssä esitettävät huipunaikaiset sähköntuotantokapasiteettiarvot perustuvat Pöyryn 
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asiantuntijahaastatteluihin. Huippukulutuksen aikaan käytettävissä oleva kapasiteetti 

määrittyy eri perustein eri tuotantomuodoilla. Seuraavissa luvuissa on tarkasteltu kunkin 

tuotantomuodon huipunaikaisen sähköntuotantokapasiteetin määräytymistä. 
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varatusta kapasiteetista. Jokivesivoimalaitokset, jotka tuottavat kyseisen hetken 

virtauksesta riippuen sähköä, eivät ole täydellä kapasiteetilla käytettävissä 

huippukulutuksen aikaan, sillä talvella veden virtaama ei ole suurimmillaan.  
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Yhteistuotantolaitokset 

Kaukolämpöä tuottavissa yhteistuotantolaitoksissa normaalissa vastapaineajossa 

kaukolämmön tarve määrittää tuotetun sähkön määrän. Kaukolämpöä tuottavien 

yhteistuotantolaitosten osalta suuren lämmöntarpeen aikaan laitosten käytettävyys on 

korkea. Yleensä yhteistuotantolaitokset mitoitetaan siten, että lämpökuormaa on 

riittävästi ja sähköteho saavuttaa maksiminsa, kun kaukolämpömenoveden lämpötila on 

85-90 °C. Kyseinen menoveden lämpötila vastaa ulkoilman lämpötilaa välillä -5 °C ja -

10 °C. Ulkoilman lämpötilan ollessa lämpimämpi ja kaukolämpömenoveden lämpötilan 

ollessa alhaisempi, laitos ajaa osakuormalla ja sähköteho ei saavuta maksimiarvoaan 

normaali vastapaineajossa. (Lampinen & Laukkanen, 2014)  

Ulkolämpötilan laskiessa ja menoveden lämpötilan noustessa sähköntuotantoteho laskee 

kaukolämpötehon noustessa. Menoveden lämpötilan nousun vaikutus 

sähköntuotantotehoon on noin 0,5 %/°C. Ulkoilman lämpötilan ollessa -25 °C, 

menoveden lämpötila on 115-120 °C, jolloin sähköntuotantoteho on maksimissaan noin 

15 % nimellistehoa alhaisempi. (Lampinen & Laukkanen, 2014) Yhteistuotantolaitosten 

lauhdeperät sekä lauhdekoneiden kapasiteetit, joissa kaukolämpö on sivutuote, on 

sisällytetty yhteistuotantolaitosten nimelliskapasiteettiin. Joissain tapauksissa laitokset 

on mitoitettu siten, että myös täydellä lämpökuormalla voidaan tuottaa tarpeeksi höyryä 

lauhdeperän tarpeisiin ja siten tuottaa maksimimäärä myös sähköä. Huipunaikaiseen 

kapasiteettiin ei ole sisällytetty sellaisten yhteistuotantolaitosten lauhdeperien 

sähköntuotantokapasiteettia, joiden käyttö alentaisi lämmöntuotantoa. Tilastokeskuksen 

julkaisemaan huipunaikaiseen tuotantokapasiteettiin ja Pöyryn edellä mainittuihin 

arvioihin perustuen kaukolämpöä tuottavien yhteistuotantolaitosten huipunaikainen 

sähköntuotantokapasiteetti on noin 3260 MW.    

Edellä mainitut sähköntuotantotehoon vaikuttavat asiat koskevat tilannetta, kun laitosta 

ajetaan vastapaineajossa. Jos sähkön hinta on korkea, niin yhteistuotantolaitoksia 

voidaan ajaa myös suuremmalla sähköteholla kuin mitä kaukolämpökuorma 

mahdollistaisi tavallisessa vastapaineajossa. Myös huippukulutuksen aikaan 

sähköntuotantotehoa voidaan nostaa lähemmäksi nimellistehoa laskemalla 

lauhdutuslämpötilaa. Tällöin kaukolämpömenoveden lämpötila tulee nostaa erillisellä 

huippukattilalla, mikä ei kuitenkaan ole mahdollista kaikilla laitosalueilla. Lisäksi on 
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oletettavaa, että toimijat eivät reagoi korkeaan sähkönhintaan välittömästi ja sähkön 

hinnan tulee olla korkea riittävän pitkän ajan. (Lampinen & Laukkanen, 2014)              

Teollisuuden yhteistuotantolaitosten primäärituote on yleensä prosessihöyry, joka ei ole 

kaukolämmön lailla riippuvainen ulkolämpötilasta. Teollisuuden 

sähköntuotantokapasiteetti koostuu valtaosin sellutehtaiden yhteydessä olevista 

yhteistuotantolaitoksista. Teollisuuden yhteistuotantolaitosten nimelliskapasiteetti on 

noin 3200 MW. Huipunaikainen kapasiteetti on noin 2300 MW perustuen 

tilastokeskuksen dataan huipunaikana käytettävissä olevasta kapasiteetista. 

Merkittävästi nimelliskapasiteettia alhaisempi huipunaikainen 

sähköntuotantokapasiteetti johtuu siitä, että nimelliskapasiteetti sisältää myös 

höyrykattiloita ja höyryturbiineita, jotka eivät ole normaalissa prosessiajossa 

tuotantokäytössä.  

Teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttö on voimakkaasti riippuvainen 

taloussuhdanteista ja kapasiteetin käyttöasteesta. Heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa 

alentavasti sähköntuotantotehoon ja –kapasiteettiin alhaisempien tuotantomäärien sekä 

tuotantolaitosten sulkemisen vuoksi. Toteutunut teollisuuden sähköntuotantoteho 

huippukulutustilanteessa viime vuosina on ollut noin 1500 MW (VTT, 2014). Viime 

vuosien alhainen sähkön hinta ei myöskään kannusta erilliseen sähköntuotantoon, 

vaikka joillain tuotantolaitoksilla se olisi mahdollista kaasuturbiineilla.  

Sähkön erillistuotantolaitokset 

Lauhdevoimalaitos-kategoria sisältää ainoastaan lämpövoimalaitokset, jotka tuottavat 

vain sähköä, pois lukien ydinvoimalaitokset. Lauhdevoimalaitokset sisältävät myös 

tehoreservijärjestelmässä olevat kaksi öljylauhdelaitosta. Laitokset, jotka tuottavat 

lauhdesähköä, mutta myös kaukolämpöä ja/tai prosessihöyryä on sisällytetty 

yhteistuotantolaitoksiin. Tästä syystä sekä lauhde- että ydinvoimalaitosten 

huipunaikaisen sähköntuotantokapasiteetin oletetaan olevan sama kuin niiden 

nimelliskapasiteetti, kun kaikkien laitosten oletetaan olevan käytettävissä.  

Talvella vesistöjen lämpötila on alhainen, mikä parantaa erillistuotantolaitosten 

hyötysuhdetta ja mahdollistaa ilmoitettua nimellistehoa hieman suuremman 

sähköntuotannon. Lauhdevoimalaitosten nimellis- sekä huipunaikainen 
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sähköntuotantokapasiteetti on noin 1 600 MW. Ydinvoimalaitosten vastaava arvo on 

2 752 MW.  

Vesivoima ja tuulivoima 

Vesivoiman nimellistuotanto sisältää kaikki Suomessa toiminnassa olevat voimalat. 

Vesivoiman huipunaikainen tuotantokapasiteetti vastaa huonon vesivuoden 

tuotantokapasiteettia, jossa veden virtaama on keskimääräistä alhaisempi. 

Sääntelyaltaiden vesivoimatuotanto oletetaan olevan kokonaisuudessaan käytettävissä 

huippukulutuksen aikaan, mutta sen käyttäminen koko tuotantokapasiteetillaan vaatii 

erittäin korkeat sähkön hinnat vesivarantojen ollessa yleisesti alhaisella tasolla. 

Päivittäin vaihtelevaa taajuuden säätöön ja hetkelliseen häiriöreserviin varattua 

kapasiteettia ei ole sisällytetty huipunaikaiseen tuotantokapasiteettiin. Vesivoiman 

huipunaikainen kapasiteetti on noin 2 580 MW. 

ENTSO-E on arvioinut, että yksistään Pohjoismaissa tuulivoimatuotanto on 90 

prosentin todennäköisyydellä vähintään kuusi prosenttia nimellistehostaan myös 

huippukulutuksen aikaan (ENTSO-E, 2011). ENTSO-E:n arvion ja olemassa olevan 

nimelliskapasiteetin mukaisesti tuulivoimatuotanto huipunkäyttöaikana vuoden 2014 

lopussa on noin 40 MW.  
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4 SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETIN KEHITYS 

Sähköntuotantokapasiteetin kehityksen arvioinnissa on käytetty julkisuudessa esillä 

olevia investointisuunnitelmia uusista ja nykyistä tuotantoa korvaavista 

sähköntuotantoinvestointihankkeista sekä poistuvista laitoksista. Hankkeet, joista on jo 

tehty investointipäätös, oletetaan toteutuvan aikataulussa. Investointipäätöstä vailla sekä 

julkisuudessa esillä olleiden hankkeiden toteutumista on arvioitu hankkeen 

kannattavuuteen perustuen huomioiden polttoaineiden hinnat ja lämmön tarpeen sekä 

muut hankkeen toteutumiseen tai toteutumatta jättämiseen vaikuttavat syyt.  

Pidemmällä aikavälillä nykyisen tuotantokapasiteetin korvausinvestoinnit sekä 

uusinvestoinnit perustuvat Pöyryn oletuksiin laitosten kannattavuudesta edellä 

esitettyjen perusskenaarion markkinanäkemysten puitteissa. Kannattavuustarkastelussa 

on huomioitu edellä esitettyjen polttoaineen, päästöoikeuksien sekä sähkön hintojen 

kehityksen lisäksi vuosittainen sähkönhinnan vaihtelu sekä muut muuttuvat 

tuotantokustannukset. Myös eri laitostyyppien arvioidut käyttötunnit on otettu 

huomioon arvioidessa yksittäisten laitosten pysymistä tai poistumista markkinoilta.  

Yhteistuotantolaitosten korvausinvestointien osalta arviot perustuvat oletettuun 

teknistaloudelliseen pitoaikaan sekä lämmöntarpeen kehitykseen. Nykyisen 

tuotantokapasiteetin poistumisen arvioinnissa on huomioitu teknistaloudellisen 

käyttöiän lisäksi IE-direktiivin aiheuttamat käyttörajoitukset sekä lisäinvestointitarpeet, 

jotka rasittavat etenkin lauhdevoimalaitoksia.    

Ydinvoimainvestointien kannattavuutta ei ole erikseen tarkasteltu vaan oletetaan, että 

Olkiluodon kolmosreaktori otetaan käyttöön vuonna 2019 ja tarkasteluajanjaksolla 

Suomeen tulee vielä yksi ydinvoimalaitos, joka otetaan käyttöön vuonna 2025. 

Tuulivoiman osalta käytetään Suomen asettamia tavoitteita uudesta 

tuulivoimakapasiteetista.  

Tuotantokapasiteetin kehitystä on arvioitu tarkasteluajanjaksojen viimeisten vuosien 

tilanteissa, 2018, 2024 ja 2030. Tarkasteluvuodet on valittu ydinvoimalaitosten 

oletettujen käyttöönottovuosien mukaisesti, sillä ne ovat suurimmat yksittäiset 

kapasiteettiin vaikuttavat hankkeet. Tuotantokapasiteettien arvoja käytetään 
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lähtötietoina mallinnettaessa Suomen aluehintaa eri 

lauhdetuotantokapasiteettiskenaarioilla määriteltyinä tarkasteluvuosina.      

4.1 Yhteistuotanto 

Suomessa yhteistuotantolaitosten osuus sähköntuotannossa on merkittävä kaukolämmön 

kysynnän sekä metsäteollisuusintensiivisen teollisuuden vuoksi. Lähes puolet Suomen 

sähköntuotannon nimelliskapasiteetista koostuu yhteistuotantolaitoksista ja 

huipunaikaisesta kapasiteetistakin noin 44 prosenttia. Sähkön hintakehityksen lisäksi 

vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen yleistyminen ja rakennusten energiatehokkuuden 

paraneminen vaikuttaa kaukolämmön kysyntään ja siten kaukolämpöä tuottavien 

yhteistuotantolaitosten kapasiteetin kehittymiseen. Teollisuuden 

yhteistuotantokapasiteetin kehittyminen on enemmän riippuvainen yleisestä 

maailmantaloudellisesta kehityksestä ja Suomen teollisuuden kilpailukyvystä.  

4.1.1 Kaukolämpöyhteistuotanto 

Viime vuosien alhainen sähkön hinta ja alhaiset sähkön hinnan näkymät luovat 

epävarmuutta yhteistuotantokapasiteetin kehityksen osalta. Yhteistuotantolaitoksen 

tullessa käyttöikänsä päähän, korvausvaihtoehtona on myös investointi 

erillislämmöntuotantoon. CHP-kapasiteetin (yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto) 

korvautumista on arvioitu määrittämällä sähkön hintataso, jolla investointi 

yhteistuotantoon olisi kannattavaa erilliseen lämmöntuotantoon nähden, siten että 

sähköstä saatavat tulot kattavat yhteistuotantolaitoksen korkeammat investoinnit sekä 

muuttuvat kustannukset.            

CHP-tuotannon kannattavuuden rajahintalaskenta perustuu tyypillisen metsähaketta 

polttavan yhteistuotantolaitoksen ja erillislämmöntuotantolaitoksen kiinteisiin ja muihin 

muuttuviin kustannuksiin. Rajahintalaskennassa on myös huomioitu CHP-tuotannon 

tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät tarkasteluajanjaksolla, kuten polttoaine- ja 

päästöoikeuksien hinnat. Lisäksi yhteistuotantolaitosten tuotannon ajoittuminen vuoden 

sisällä ja sähköntuotannon arvo markkinoilla on huomioitu. CHP-laitokset tuottavat 

energiaa pääosin syksystä kevääseen, jolloin sähkön keskimääräinen hinta on yleisesti 

korkeampi kuin vuosikeskihinta. Verojen ja tukien on oletettu pysyvän nykyisessä 
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muodossaan vuoden 2015 tasolla, huomioiden vuodelle 2016 esitetty turpeen veron 

lasku ja metsähakkeen tuen nousu.  

 

Kuva 4-1. Metsähaketta käyttävän yhteistuotantolaitoksen sähkön rajahinta, jolla yhteistuotanto 

olisi kannattavaa, suhteessa sähkön hintaan. 

 

Kuvasta 4-1 nähdään, että sähkön rajahinta on alhaisempi kuin sähkön markkinahinta 

jokaisena ajanjaksona. Tällöin yhteistuotantolaitosten korvaaminen vastaavalla 

laitoksella on perusteltua. On kuitenkin huomioitava, että laitoskohtaisia 

korvausinvestointeja tarkastellessa muun muassa lämmönkysyntä sekä muut 

lämpöverkon laitokset vaikuttavat yhteistuotantolaitoksen kannattavuuteen. 

Rajahintatarkastelussa on käytetty sähköteholtaan 60 MW ja lämpöteholtaan 120 MW 

ominaisinvestointikustannuksia, jotka perustuvat Pöyryn tietokantoihin voimalaitosten 

kustannuksista. Pienempien laitosten kannattavuutta tarkastellessa pääomakustannukset 

ovat tavallisesti korkeammat, minkä vuoksi kuvassa 4-1 esitetyt tulokset eivät 

välttämättä päde pienissä yhteistuotantolaitoksissa.  

Myöhäisimmällä ajanjaksolla, 2025-2030, yhteistuotannon rajahinta nousee 

merkittävästi jääden kuitenkin alhaisemmaksi kuin sähkön markkinahinta. Rajahinnan 

nousu johtuu pääosin metsähakkeen tariffin laskemisesta nollaan euroon 

päästöoikeuden hinnan noustessa.           

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2014 - 2018 2019 - 2024 2025 - 2030

€
/M

W
h

 

Sähkön rajahinta, CHP

Sähkön hinta, keski



38 

Uusien suurten yhteistuotantolaitosten korvausinvestointisuunnitelmat 2020-luvun 

alkupuolelle asti ovat olleet esillä julkisuudessa. Sellaisten laitosten osalta, joista ei ole 

tehty investointipäätöstä, hankkeen toteutumista on arvioitu perustuen laitosten 

kannattavuuteen ja arvioon eri vaihtoehtojen, kuten laitostyypin, toteutumisesta. 2020-

luvulla sähkön hintatason kehittymisen ja yhteistuotannon kannattavuuden oletetaan 

vaikuttavan voimakkaammin tehtäviin investointipäätöksiin.  

Nykyisten yhteistuotantolaitosten korvausinvestointihankkeet, jotka eivät ole olleet 

esillä julkisuudessa, on mitoitettu vastaamaan lämmönkysynnässä tapahtuvia 

muutoksia, siten että laitos on optimaalisesti mitoitettu. Pöyryn arvioiden mukaan 

kaukolämmön kysyntä tulee kasvamaan tulevina vuosina, mutta sen arvioidaan laskevan 

lähestyttäessä tarkasteluajanjakson loppua. Kaukolämmön kysynnän arvioitu lasku 

johtuu pääasiassa rakennusten energiatehokkuuden paranemisesta, mutta myös 

vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen yleistymisestä ja vuodenaikaisten keskilämpötilojen 

arvioidusta noususta ilmaston lämpenemisen seurauksena. Alhaisemman 

lämmönkysynnän vuoksi uusien yhteistuotantolaitosten sähköntuotantoteho 

kokonaisuudessaan hieman laskee. Lisäksi alhainen sähkön hinta ei kannusta 

sähköntuotannon maksimoimiseen esimerkiksi lauhdeperiä rakentamalla. Maakaasun 

korkea hinta on nostanut halukkuutta maakaasun korvaamiseen edullisemmilla 

polttoaineilla. Maakaasukombilaitoksia korvattaessa kiinteän polttoaineen 

yhteistuotantolaitoksilla sähköntuotantoteho laskee kiinteän polttoaineen laitosten 

alhaisemman rakennusasteen vuoksi.  

Yhteistuotantolaitosten korvausinvestointihankkeisiin sisältyy epävarmuutta etenkin 

lämpöverkoissa, joissa on useampi kuin yksi yhteistuotantolaitos, joista kaikki laitokset 

eivät aja peruskuormaa. Etenkin syksyisin ja keväisin lämpökuorman ollessa riittämätön 

kaikkien laitosten käynnissä pitämiseen, laitos, jolla on alhaisimmat muuttuvat 

kustannukset, operoi. Tällöin korkeamman tai korkeampien muuttuvien kustannusten 

laitoksien vuotuinen huipunkäyttöaika voi jäädä alhaiseksi ja siten sähköntuotannosta 

saatavat tulot pienemmiksi, jolloin kuvassa 4-1 esitetty CHP-tuotannon sähkön rajahinta 

olisi korkeampi. Tämän vuoksi joissain tapauksissa nykyisiä laitoksia ei korvata 

yhteistuotantolaitoksella vaan tarvittaessa erillislämmöntuotantoyksiköillä, jolloin 

sähköntuotantokapasiteetti laskee.              
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Vaikka valtaosa nykyisistä yhteistuotantolaitoksista tullaan korvaamaan, arvioidaan 

kapasiteetin vähentyvän vuoteen 2030 mennessä noin 500 MW vuoden 2014 tasosta. 

Kapasiteetin väheneminen johtuu joidenkin korvattavien yksiköiden alhaisemmasta 

sähköntuotantotehosta ja laitosten korvaamatta jättämisellä. Julkisuudessa esillä olevista 

voimalaitoshankkeista esimerkiksi Naantaliin rakennettava uusi 

monipolttoainevoimalaitos on sähköteholtaan lähes puolet nykyisiä yksiköitä 

alhaisempi.   

 

 

Kuva 4-2. Kaukolämpöä tuottavien yhteistuotantolaitosten sähköntuotantonimelliskapasiteetin 

kehitys tarkasteluvuosien lopun tilanteessa. 

 

4.1.2 Teollisuusyhteistuotanto 

Teollisuuden yhteistuotantokapasiteetti koostuu pääasiassa laitoksista, joissa prosessin 

sivutuotetta hyödynnetään energiantuotannossa. Suurin osa 

sähköntuotantokapasiteetista sijaitsee metsäteollisuuden yhteydessä, jossa 

hyödynnetään prosessin sivuvirtoja, kuten mustalipeää, energiantuotannossa. Laitokset 

tarvitsevat lämpöä ja sähköä omiin prosesseihin, mutta usein sähköä riittää, etenkin 

sellutehtaiden osalta, myös markkinoille myytäväksi. Prosessien energiavirtoja 
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sähköntuotannossa hyödyntävät yhteistuotantolaitokset, kuten soodakattilat, oletetaan 

korvattavan vastaavalla niiden tullessa käyttöikänsä päähän.  

Joidenkin teollisuuslaitosten, kuten Kirkniemen paperitehtaan, yhteydessä on 

kaasuturbiineita, joita käytetään prosessilämmön ja sähkön tuotannossa. Viime vuosien 

heikentynyt maakaasun kilpailukyky on johtanut maakaasukäyttöisten 

energiantuotantomuotojen korvaamiseen kiinteän polttoaineen kattiloilla. Tällä hetkellä 

edellä mainitun teollisuuslaitoksen lisäksi Leppäkosken Sähköllä, yhdessä Nokian 

renkaiden ja SCA Hygiene Products Oy:n kanssa, on kiinteän polttoaineen 

voimalaitoshanke vireillä, joiden tarkoituksena on vähentää maakaasun käyttöä 

(Leppäkosken sähkö Oy, 2014). Osassa tapauksista kaasuturbiinit jäävät kuitenkin 

varalle, jolloin niiden sähköntuotantokapasiteetti ei laske heti, mutta niiden lähestyessä 

käyttöikänsä loppua, niitä ei uusita, jolloin sähköntuotantokapasiteetti laskee.     

Teollisuusyhteistuotantokapasiteetin arvioidaan laskevan tarkasteluajanjaksolla noin 

250 MW. Kapasiteetin lasku johtuu pääosin jo korvattujen voimalaitosyksiköiden 

laitosten sekä yksittäisten kaasuturbiinien poistumisesta. Lisäksi oletetaan, että 

Äänekoskelle suunniteltu biotuotetehdas toteutuu suunnitelmien mukaisesti. 

Biotuotetehdas kasvattaa sähköntuotantokapasiteettia ympäristövaikutusten 

arviointiohjelman mukaisesti 158 MW, mutta kasvattaa myös kulutusta, mikä on 

huomioitu kysynnän kehityksessä (Metsä-Fibre Oy, 2014). Muita uusia 

sellutehdasinvestointeja ei ole oletettu kapasiteetin kehitystarkastelussa. 
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Kuva 4-3. Teollisuusyhteistuotantolaitosten sähköntuotantonimelliskapasiteetin kehitys 

tarkasteluvuosien lopun tilanteessa. 

4.2 Lauhdetuotanto 

Suomen lauhdetuotantokapasiteetti koostuu lähes yksinomaan hiililauhdelaitoksista. 

Lauhdelaitosten keski-ikä on korkea ja uusinkin laitos, Meri-Pori, on ollut yli 

kaksikymmentä vuotta toiminnassa. Ikääntyneet tuotantolaitokset ja alhainen 

kannattavuus aiheuttavat merkittävää epävarmuutta lauhdelaitosten kannattavalle 

toiminnalle lähivuosina. Viimeisten kahden vuoden aikana lauhdetuotantokapasiteettia 

onkin poistunut markkinoilta yli 1300 MW. Lauhdelaitoksia käytetään pääosin 

talviaikaan, kun sähkön kysyntä ja sähkön hinnan taso on korkeimmillaan. Viime 

vuosina lauhdelaitosten huipunkäyttöajat ovat jääneet normaalitasoa alhaisemmiksi 

alhaisen sähkön hinnan vuoksi ja alentaneet laitosten kannattavuutta.  

Tämän työn lauhdetuotantokapasiteettiin sisällytetään vain lämpövoimalaitokset, pois 

lukien ydinvoimalaitokset, jotka tuottavat ainoastaan sähköä. Yhteistuotantolaitoksissa 

olevat lauhdeperät sisällytetään yhteistuotantokapasiteettiin. Myöskään Fingrid:n 

nopeaan häiriöreserviin kuuluvia laitoksia ei sisällytetä sähköntuotantokapasiteettiin.   
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4.2.1 Kannattavuustarkastelu    

Kuvassa 4-4 esitetään lauhdelaitoksen kannattavuustarkastelun tulokset 

esimerkkilaitoksen avulla. Tarkastelussa on huomioitu tuotantokustannusten ja sähkön 

hinnan kehitys tässä työssä esitettyjen arvioiden mukaisesti. Sähkön kysyntään on 

sovellettu Pöyryn mallintamia tuntihintaprofiileita, joiden avulla saadaan 

todenmukainen tuotanto- ja sähkön hintaprofiili. Esimerkkilaitoksena on 500 MW 

hiililauhdevoimala, joka edustaa nykyään käytössä olevia lauhdevoimaloita kuvaamatta 

kuitenkaan mitään yksittäistä olemassa olevaa laitosta. Laitosten kannattavuus vaihtelee 

laitoskohtaisesti, muun muassa poikkeavien hyötysuhteiden vuoksi. 

Esimerkkilaitoksen kannattavuutta tarkasteltiin laskemalla tuntitasolla laitoksen 

vuosittainen tuotanto käyttäen sähkön hinnan vuosiprofiilia ja verraten sitä laitoksen 

muuttuviin tuotantokustannuksiin. Laitoksen oletetaan tuottavan sähköä, kun sähkön 

markkinahinta on muuttuvia tuotantokustannuksia korkeampi. Esimerkkilaitoksen 

teoreettinen maksimituotto laskettiin vähentämällä teoreettisesta sähköntuotannosta 

saaduista tuotoista polttoaineisiin liittyvät muuttuvat kustannukset sekä muut 

ylläpitokustannukset Pöyryn arvioihin perustuen. Vaikka Suomessa ei ole pelkästään 

puupolttoaineita käyttävää lauhdelaitosta, kannattavuustarkastelussa on vertailun vuoksi 

laskettu myös metsähaketta polttavan esimerkkilaitoksen kannattavuus. Metsähakkeelle 

on huomioitu nykyisen syöttötariffin mukainen tuki sähköntuotannossa. 

Kannattavuuslaskelmissa ei ole huomioitu pääomakustannuksia.      

Kannattavuustarkastelu on toteutettu käyttäen kunkin tarkastelujakson keskiarvoja 

sähkönhinnalle sekä tuotantokustannuksille. Teoreettinen maksimituotto kuitenkin 

vaihtelee vuosien välillä polttoainehintojen ja sähkön hinnan vaihdellessa. Tarkastelu 

osoittaa esimerkkilaitoksen kunkin ajanjakson keskimääräisen vuoden teoreettisen 

maksimituoton. Kannattavuustarkastelussa on käytetty keskimääräisen vuoden 

vesitilannetta ja kulutusprofiilia. Tämän työn tutkimusosassa arvioidaan vesitilanteen ja 

sähkön kysynnän tason vaikutusta lauhdelaitosten kannattavuuteen. 

Alustavan arvion mukaan todettiin, että keskimääräisenä vuonna lauhdelaitosten tuotot 

jäävät hyvin alhaisiksi. Teollisuuden päästödirektiivin (2010/75/EU) eli niin kutsutun 

IE-direktiivin vaatimusten perusteella useat laitokset tarvitsisivat merkittäviä 
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investointeja typpi- ja rikkioksidipäästöjen pienentämiseen. Alhaiset sähköntuotannosta 

saadut tuotot eivät kuitenkaan tyypillisesti riitä kattamaan arvioituja 

lisäinvestointitarpeita. Tämän perusteella on oletettu, että lisäinvestointeja vaativat 

laitokset hakeutuisivat direktiivin osoittamien käyttötuntirajoitusten piiriin eivätkä tekisi 

vaadittavia lisäinvestointeja. Rajoitettujen käyttötuntien aiheuttamat alhaisemmat 

sähkönmyynnistä saatavat tuotot on huomioitu esimerkkilaitoksen 

kannattavuustarkastelun tuloksissa, jotka on esitetty kuvassa 4-4.  

 

Kuva 4-4. Esimerkkilauhdelaitoksen kannattavuustarkastelu tarkasteluajanjaksoina rajoitetuin 

käyttötunnein. 

 

Esimerkkilaitoksen, jonka käyttötunteja on rajoitettu, kannattavuus jää jokaisena 

tarkasteluajanjaksona negatiiviseksi keskimääräisenä vuotena. Toisella 

tarkastelujaksolla kohonnut sähkön hinta ja suhteellisen alhaalla pysynyt 

päästöoikeuden hinta parantaa kannattavuutta ensimmäiseen tarkasteluajanjaksoon 

verrattuna. Viimeisellä tarkasteluajanjaksolla päästöoikeuden hinnan oletetaan nousevan 

merkittävästi lähes 30 EUR/tCO2, minkä vuoksi hiililauhteen tuotantokustannus nousee 

merkittävästi ja keskimääräisen vuoden teoreettinen maksimituotto laskee. Laitoksen 

kannattavuus on parempi, jos siltä ei vaadita merkittäviä IE-direktiivin mukaisia 

investointeja ja sen käyttötunteja ei tarvitse rajoittaa.  

4.2.2 Lauhdetuotantokapasiteetin kehitys    

Viimeisten kahden vuoden aikana lauhdetuotantokapasiteettia on poistunut yli 1300 

MW. Vuoden 2014 lopussa lauhdetuotantokapasiteettia oli jäljellä noin 1600 MW, josta 

365 MW kuuluu kantaverkkohaltijan Fingrid Oyj:n hallinnoimaan 
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tehoreservijärjestelmään (Energiavirasto, 2015). Kapasiteettia oletetaan edelleen 

poistettavan käytöstä ennen teknisen käyttöiän loppua, sillä lauhdetuotanto ei ole 

kannattavaa keskimääräisenä vuonna.  

Alhaisen sähkön hinnan ja kasvavien tuotantokustannusten lisäksi IE-direktiivin 

aiheuttamat investointirasitteet alentavat kannattavuutta. Edellä esitetyn 

kannattavuustarkastelun perusteella oletetaan, että lauhdetuotantokapasiteetista poistuu 

tuotantolaitokset, jotka vaativat IE-direktiivin aiheuttamia merkittäviä lisäinvestointeja 

ja joiden käyttötuntien määrää oletettavasti rajoitettaisiin. Kyseisten laitosten osalta 

kapasiteetin poistuminen arvioidaan tapahtuvan jo ennen vuoden 2018 loppua ja siten 

lauhdekapasiteetin arvioidaan laskevan noin 600 MW.        

 

Kuva 4-5. Lauhdetuotantolaitosten sähköntuotantonimelliskapasiteetin kehitys 

tarkasteluvuosien lopun tilanteessa. 

 

Nykyinen tehoreservijärjestelmäkausi päättyy 30.6.2015 ja Pohjolan Voima on 

ilmoittanut sulkevansa kuluvan kauden tehoreservijärjestelmään kuuluvat kaksi 

öljylaudelaitosta vuoden 2015 loppuun mennessä (Pohjolan Voima, 2014). Kuvassa 4-5 

esitetty lauhdekapasiteetin kehitys on arvioitu ottamatta huomioon uuden 

tehoreservijärjestelmän vaikutusta lauhdelaitosten kannattavuuteen. Lauhdekapasiteetin 

kehitysarvio perustuu täysin markkinaehtoisiin perusteisiin.   

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2014 2018 2024 2030

M
W

 

Tehoreservissä oleva lauhdekapasiteetti 



45 

4.3 Teho- ja häiriöreservi 

Fingrid omistaa ja on vuokrannut kaasuturbiinilaitoksia, jotka muodostavat nopean 

häiriöreservin. Nopean häiriöreservin tarkoituksena on turvata Suomen 

sähköverkkojärjestelmän toimivuus suurimman yksittäisen laitoksen tippuessa verkosta. 

Suomen osalta mitoittavana tekijänä ovat Olkiluodon toiminnassa olevat yksiköt, mutta 

kolmannen yksikön valmistuttua, mitoittava yksikkö tulee olemaan suuruudeltaan 1600 

MW. Nopean häiriöreservin piiriin kuuluvia kaasuturbiinilaitoksia ei käytetä 

kaupalliseen sähköntuotantoon ja siten ne eivät vaikuta sähkön markkinahinnan 

muodostukseen. (Fingrid Oyj, 2015b) 

Nopean häiriöreservin laitoksia ei sisällytetä käytettävissä olevan 

sähköntuotantokapasiteetin tarkasteluun. Tällä hetkellä Fingridillä on omia 

varavoimalaitoksia kymmenellä paikkakunnalla sekä käyttöoikeussopimus useisiin 

voimalaitoksiin. Varavoimalaitosten kokonaissähköntuotantokapasiteetti on noin 1200 

MW, minkä lisäksi häiriöreserviin tullaan hankkimaan irtikytkettäviä kuormia noin 400 

MW edestä, kun Olkiluodon kolmosyksikkö valmistuu. Nykyisten irtikytkettävien 

kuormien sopimukset päättyvät vuoden 2015 lopussa. (Fingrid Oyj, 2015b) Nopean 

häiriöreservin kokonaiskapasiteetin ei oleteta juurikaan muuttuvan tarkasteluajanjakson 

aikana, sillä todennäköisimmin rakenteilla oleva ydinvoimayksikkö tulee olemaan 

suurin yksittäinen tuotantolaitos. Kaasuturbiinilaitokset saattavat vaihtua 

tarkastelujakson aikana, mutta kokonaistehon oletetaan pysyvään samalla tasolla. 

Yhteistuotantokäytössä olevien kaasuturbiinien kapasiteetin kehityksen arvioinnissa ei 

huomioida niiden mahdollista hakeutumista nopean häiriöreservin piiriin. 

Tehoreservijärjestelmän tarkoituksena on turvata sähkön toimitusvarmuus tilanteissa, 

joissa markkinaehtoinen tuotanto tai tuonti ei riitä kattamaan sähkönkulutusta. 

Tehoreservin piirissä olevat laitokset eivät voi tarjoa tuotantoa markkinoille eivätkä 

siten osallistu sähkön markkinahinnan muodostukseen ellei niitä aktivoida 

tehopulatilanteessa. Kuluvalla kaudella, joka päättyy 30.6.2015, 

tehoreservijärjestelmässä on kaksi öljylauhdelaitosta, joiden kokonaiskapasiteetti on 

365 MW. (Energiavirasto, 2015) Kyseiset öljylauhdelaitokset on ilmoitettu suljettavan 

vuoden 2015 loppuun mennessä (Pohjolan Voima, 2014).  
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Energiavirasto päätti tehoreservien suuruuden ja kauden pituuden 19.2.2015 perustuen 

VTT:n tekemään selvitykseen tehoreservien suuruuden tarpeesta (VTT, 2014) ja eri 

osapuolten kuulemiseen. Tehoreservitarve tulee pysymään 400 MW ja kauden pituus 

kahdessa vuodessa. Uudelle tehoreservikaudelle on mahdollista tarjota myös 

kulutusjoustokohteita. (Energiavirasto, 2015) Tehoreservilaitoksiksi pyritään 

valitsemaan laitokset, jotka muuten kannattamattomina poistuisivat markkinoilta. Tässä 

työssä lauhdelaitosten kehitystä on arvioitu markkinaehtoisesti ja työssä ei oteta kantaa 

mitkä laitokset mahdollisesti hakisivat ja tulisivat valituksi tehoreservijärjestelmään.        

4.4 Ydinvoima 

Suomessa on tällä hetkellä neljä ydinvoimalaa, jotka on otettu käyttöön 1970 ja 1980-

luvun taitteessa. Kaksi yksikköä sijaitsee Loviisassa (992 MW) ja kaksi yksikköä 

Olkiluodossa (1760 MW), johon on rakenteilla kolmas yksikkö. Tässä työssä ei tehdä 

erillistä kannattavuustarkastelua ydinvoiman kannattavuudesta vaan 

ydinvoimakapasiteetin kehitys perustuu Pöyryn oletuksiin. Olkiluodon kolmannen 

yksikön (1600 MW) oletetaan valmistuvan 2019, jonka jälkeen Suomeen oletetaan 

tulevan vielä yksi ydinvoimala (1200 MW), joka otetaan käyttöön 2025. Loviisan 

ykkösreaktorin käyttölupa ulottuu vuoteen 2027 asti ja kakkosreaktorin vuoteen 2030 

asti. Loviisan nykyisten yksiköiden poistumisen vuoksi ydinvoimakapasiteetin oletetaan 

laskevan lähes 1000 MW tarkastelujakson lopussa. Ydinvoimakapasiteetin kehitys on 

esitetty kuvassa 4-6. 
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Kuva 4-6. Suomen ydinvoimakapasiteetin kehitys.  

         

4.5 Tuulivoima 

Vuosien 2013 ja 2014 aikana rakennettiin uutta tuulivoimakapasiteettia 370 MW ja 

vuoden 2014 lopussa tuulivoimakapasiteetti oli 627 MW (VTT, 2015). Kasvun 

uskotaan jatkuvan vahvana ja tarvittaessa tuulivoimaa oletetaan tuettavan, jotta 

tavoitteet täyttyvät. Tässä työssä oletetaan, että vuonna 2025 saavutetaan vuoden 2013 

Energia ja ilmastostrategian (Työ- ja Elinkeinoministeriö, 2013) tavoite 9 TWh:n 

tuulivoimatuotannosta. Vuoden 2025 jälkeen tuulivoimakapasiteetin rakentaminen 

hieman hidastuu, kun paras potentiaali on jo hyödynnetty ja tukimekanismit eivät ole 

oletettavasti niin voimakkaat kuin aikaisemmin.  
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Kuva 4-7. Tuulivoiman nimellistuotantokapasiteetin kehitys Suomessa 

         

4.6 Vesivoima ja muu sähköntuotantokapasiteetti 

Vesistöt ovat olleet pitkän aikaa jo täyteen rakennettuja määräyksien ja lakien puitteissa. 

Tämän vuoksi suuria vesivoimakapasiteettia nostavia voimalaitos- tai 

sääntelyallashankkeita ei oleteta tapahtuvan tarkasteluajanjakson aikana. 

Vesivoimaloiden peruskorjausten yhteydessä toteutettavien tehonnostojen vuoksi 

vesivoimakapasiteetti nousee nykyisestä noin 3100 MW:sta muutamia kymmeniä 

megawatteja.         

Pienimuotoinen sähköntuotanto, etenkin aurinkosähkötuotanto, tulee oletettavasti 

lisääntymään nopealla kasvuvauhdilla tarkasteluajanjakson aikana. Kokonaiskapasiteetti 

jää kuitenkin pieneksi verrattuna muuhun sähköntuotantokapasiteettiin ja sillä ei oleteta 

olevan merkittävää vaikutusta sähkömarkkinoiden toimintaan. Myös pienCHP-tuotanto 

tulee yleistymään muun muassa maatilojen energiantuotannossa. Sen 

tuotantokapasiteetin kehitystä ei ole arvioitu työssä erikseen, sillä sen ei uskota 

vaikuttavan merkittävästi kokonaissähköntuotantokapasiteettiin. 
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4.7 Siirtoyhteydet 

Suomella on sähkön rajasiirtoyhteydet Ruotsiin, Venäjälle ja Viroon, joista on edelleen 

siirtoyhteydet muihin Pohjoismaihin, Keski-Eurooppaan sekä Baltian maihin. Suomeen 

tuotavan sähkönsiirtokapasiteetin kokonaisteho on tällä hetkellä 5 200 MW. Sähkön 

siirtokapasiteetin tiedot perustuvat Fingridin aineistoon (Fingrid Oyj, 2015c). 

Sähkönsiirtokapasiteetti jakautuu eri maiden välillä seuraavasti: 

Taulukko 4-1. Sähkön siirtokapasiteetin jakautuminen eri maiden välille. 

Tuontimaa Sähkön siirtokapasiteetti Suomeen 

Ruotsi 2 700 MW 

Venäjä 1 460 MW 

Viro 1 000 MW 

 

Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan 1 –siirtoyhteyden kapasiteettia jouduttiin 

rajoittamaan pysyvästi 500 MW:sta 400 MW:iin kaapelivian vuoksi. Suomen ja Norjan 

välillä on 50 MW rajasiirtoyhteys, mutta kaupallisesti kapasiteetti huomioidaan Ruotsin 

ja Suomen välisessä rajasiirtokapasiteetissa. Ruotsin siirtoyhteys koostuu kahdesta 

tasasähköyhteysmerikaapelista; Fenno-Skan 1 (400 MW) ja Fenno-Skan (800 MW), 

sekä Pohjois-Suomen 1 500 MW:n vaihtosähköyhteydestä. Olkiluoto 3 valmistumisen 

jälkeen 300 MW sähkönsiirtokapasiteettia Ruotsin ja Suomen välillä varataan 

häiriötilanteiden varalle, jolloin Ruotsin ja Suomen välinen sähkönsiirtokapasiteetti 

laskee 2 400 MW:iin arviolta vuonna 2019. Vuoden 2025 paikkeilla oletetaan 

siirtoyhteyksien Ruotsin ja Suomen välillä vahvistuvan 800 MW pohjoisella 

siirtoyhteydellä. Tällöin vuonna 2025 Suomen maksimituontiteho olisi 5750 MW. 

Rajasiirtoyhteyksien kehitys on esitetty kuvassa 4-8. 
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Kuva 4-8. Suomen sähkön tuontikapasiteetin kehitys tarkasteluajanjaksolla.  

 

Suomi on muiden Pohjoismaiden ja Viron kautta yhteydessä Keski-Europpaan ja 

muihin Baltian maihin. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integroituminen Keski-

Europaan sähkömarkkinoihin nähdään etenevän useiden siirtoyhteysprojektien myötä. 

Tarkasteluajanjaksolla siirtoyhteyksien arvioidaan lisääntyvän Pohjoismaiden ja Keski-

Euroopan välillä noin 7 300 MW:lla Pöyryn arvioiden mukaan.  

Sekä Norja että Ruotsi ovat normaalitilanteessa yliomavaraisia sähköntuotannon 

suhteen ja Suomen ja Ruotsin sähkönsiirtoyhteyksien vuoksi maiden ylijäämäsähköä 

voidaan tuoda Suomeen. Normaaliolosuhteissa ja kysyntähuipun aikaan Norjasta 

voidaan siirtoyhteyksien rajoissa viedä 4 000 MW sähköä naapurimaihin. 

Tarkasteluajanjaksolla Ruotsin ja Norjan tehonriittävyydessä ja ylituotannon määrässä 

ei nähdä merkittäviä muutoksia. Tosin ydinvoimatuotannon mahdollinen väheneminen 

Ruotsissa kiristäisi tilannetta.     

4.8 Sähkön tuotanto- ja tuontikapasiteetin riittävyys 

huippukulutuksen aikaan 

Sähköntuotannon nimelliskapasiteetti tulee pysymään samalla tasolla vuoden 2018 

loppuun mennessä, mutta tulee nousemaan tarkastelujakson loppupuolella 

tuulivoimakapasiteetin lisääntymisen myötä. Muita merkittäviä muutoksia on 
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ydinvoimakapasiteetin lisääntyminen sekä lauhdekapasiteetin merkittävä pieneneminen 

entisestään. Tarkastelujakson lopussa nimelliskapasiteetin arvioidaan olevan noin 

18 000 MW, josta tuulivoiman osuus on yli 3 000 MW.      

 

Kuva 4-9. Sähköntuotannon nimelliskapasiteetin kehitys Suomessa tarkasteluvuosien lopun 

tilanteessa. 

 

Sähkötehon riittävyyttä arvioidessa, tarvitsee tarkastella huippukulutuksen aikaista 

tuotantokapasiteettia nimelliskapasiteetin sijaan. Ydinvoimakapasiteetin ja 

lauhdevoimakapasiteetin oletetaan olevan käytössä koko nimelliskapasiteetiltaan. 

Yhteistuotanto poikkeaa nimelliskapasiteetista lämmönkysynnästä ja 

teollisuusprosesseista riippuen, kun taas vesivoima on riippuvainen veden valuman 

tasosta. Tuulivoiman osalta käytetään kuuden prosentin ENTSO-E:n arviota 

huippukulutuksen aikaisesta käytettävissä olevasta tuulivoimakapasiteetista 

Pohjoismaissa.  

Lauhdekapasiteetin arvioidun poistumisen myötä huipunaikainen 

sähköntuotantokapasiteetti laskee noin 11 400 MW:iin vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Olkiluodon valmistumisen jälkeen huipunaikainen kapasiteetti nousee noin 13 000 

MW:iin. Oletettu kuudes ydinvoimayksikkö riittää pitämään huipunaikaisen 

kapasiteetin lähes muuttumattomana tarkastelujakson lopulla yhteistuotantokapasiteetin 

laskiessa ja vanhojen ydinvoimayksiköiden poistuessa. 
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Kuvassa 4-10 on esitetty Suomen huipunaikainen sähköntuotantokapasiteetti 

tuotantomuodoittain sekä kunkin tarkasteluvuoden tuontikapasiteetti sekä arvioitu 

erittäin kylmän talven (todennäköisyys arviolta kerran kymmenessä vuodessa) 

huippukulutus.      

 

Kuva 4-10. Sähköntuotannon huipunaikaisen kapasiteetin, tuontikapasiteetin sekä arviolta 

kerran kymmenessä vuodessa tapahtuvan huippukulutuksen kehitys tarkasteluvuosien lopun 

tilanteessa. 

 

Oman huipunaikaisen tuotannon ja huippukulutuksen ero, niin sanottu oman tuotannon 

tehovaje, kasvaa lähestyttäessä vuoden 2018 loppua, jolloin tehovaje saavuttaa 

arvioidun huippunsa, lähes 4 000 MW. Oman tuotannon tehovaje kasvaa pääasiassa 

lauhdekapasiteetin poistumisen ja huipunaikaisen kysynnän kasvun seurauksena. 

Sähkön tuontikapasiteetti riittää kuitenkin kattamaan huipunaikaisen kysynnän, olettaen, 

että siirtoyhteyksissä tai tuotantolaitoksissa ei ilmene pitkäkestoisia käytettävyyttä 

rajoittavia vikoja.  

Tarkastelun perusteella oman tuotannon tehovajeen ollessa korkeimmillaan vuoden 

2018 lopulla ennen Olkiluoto 3:n oletettua käyttöönottoa, sähkötehon 

riittämättömyyteen johtaisi tilanne, jolloin noin 1 200 MW sähkön tuonti- tai 
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tuotantokapasiteettia olisi poissa käytössä. Mahdolliseen tehopulaan johtava tilanne 

tapahtuisi todennäköisesti useamman asian summana, kuten suuren tuotantoyksikön ja 

tuontiyhteyden samanaikaisen vioittumisen johdosta. 
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5 SÄHKÖN HINNAN MUODOSTUS JA TYÖSSÄ 

TARKASTELTAVAT SKENAARIOT  

Suomi on tälläkin hetkellä riippuvainen sähkön tuonnista kattaakseen huipunaikaisen 

kysynnän. Sähkötehon riittävyyttä tarkastellessa, tuonnin sekä laitosten käytettävyyden 

tärkeys korostuu oman tuotantokapasiteetin laskiessa ja huipunaikaisen kysynnän 

noustessa. Lähivuosina arvioidaan poistuvan noin 600 MW lauhdekapasiteettia (ei 

sisällä tehoreservijärjestelmässä olevia kahta öljylauhdelaitosta), jota käytetään 

pääasiassa talviaikaan sähkön kysynnän ja hinnan ollessa korkealla.  

Suomen sähköntuotantokapasiteetista lauhdevoima on vesivoiman ohella ainoa, joka 

osallistuu pääsääntöisesti päivän sisäiseen säätöön. Yleisesti sähkön kysyntä katetaan ja 

tasataan tuotannon säätämisen lisäksi tuontisähköllä, pääasiassa Ruotsista. 

Lauhdekapasiteettia poistuessa, sähkön tuotantopaletti muuttuu jäykemmäksi, mikä 

tarkoittaa, että tuotantokapasiteetti koostuu entistä enemmän säätämättömästä voimasta, 

jolloin päivänsisäistä säätöä tehdään entistä enemmän tuontisähköllä.  

Suomeen ja muihin Pohjoismaihin rakennetaan jatkuvasti uutta tuulivoimakapasiteettia 

ja pelkästään Suomen tuulivoimakapasiteetin arvioidaan nousevan yli 3 000 MW:iin 

vuoden 2025 loppuun mennessä. Tuulivoiman huono ennustettavuus vaatii entistä 

enemmän säätövoimaa sähköjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Säätövoiman 

vähentyessä, sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat turvautuvat entistä enemmän 

tuontisähköön ja siten sähkön hintapiikkien yleistyminen on todennäköisempää. Tässä 

diplomityössä ei arvioida sähköjärjestelmän toimivuuden turvaamista tuotantorakenteen 

muuttuessa, mutta tuotantorakenteen muutokset huomioidaan sähkön 

hintamallinnuksissa.     

Luvussa 5.1 tarkastellaan sähkön hinnan muodostumista Pohjoismaisella tasolla ja 

arvioidaan tuotantokapasiteettirakenteessa tapahtuvien muutosten vaikutusta sähkön 

hinnan muodostukseen. Luvussa 5.2 esitellään mallinnuksessa käytettävät 

lauhdetuotantokapasiteettiskenaariot ja mallinnettavat herkkyystarkastelut. Luvussa 0 

esitetään mallinnuksen tulokset keskimääräistä vastaavana vuonna sekä erilaisina 

hydrologisina vuosina että sähkön kulutusvuosina verraten skenaarioiden tuloksia 

keskenään. Tuloksissa analysoidaan skenaarioiden välistä hintaeroa, sähkön hinnan 
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tasoa suhteessa keskimääräiseen vuoteen, tarkasteluiden hintavolatiliteettia sekä 

alhaisemman lauhdetuotantokapasiteetin aiheuttamaa vuotuista energiataloudellista 

kustannusta.  

5.1 Sähkön hinnan muodostuminen Pohjoismaissa  

Tässä luvussa tarkastellaan sähkönhinnan muodostumista Pohjoismaissa ja 

tuotantokapasiteettimuutosten vaikutusta sähkön hintaan. Sähkön markkinahinta 

Pohjoismaissa ja Baltian maissa määräytyy spot-markkinoilla jokaiselle hinta-alueelle 

päivän jokaiselle tunnille day-ahead markkinoilla. Spot-markkinoiden 

markkinapaikkana toimii Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden omistama Nord Pool, 

jossa käydään kauppaa valtaosalla Pohjoismaissa kulutetusta sähköstä. 

Sähkökauppaa käydään suljetulla huutokauppapörssillä, johon sähköntuottajat ja -

ostajat tarjoavat päivän jokaiselle tunnille vähintään kaksi hinta/määräkombinaatiota, 

joista muodostuu tarjonta- sekä kysyntäkäyrät. Elspot-markkinoiden tuntikohtainen 

systeemihinta muodostuu kaikkien Pohjoismaiden ja Baltian toimijoiden tarjonta- ja 

kysyntätarjouksista. (Partanen & Viljainen, 2008, p. 24) Sähkön tuottajat tarjoavat 

sähköä Elspot-markkinoille noin tuotannon muuttuvia kustannuksia vastaavalla 

hinnalla. Kunkin tunnin sähkön hinta muodostuu kysyntä- ja tarjontakäyrien perusteella 

kalleimman kysynnän kattamiseen tarvittavan tuotantomuodon muuttuvan 

tuotantokustannuksen perusteella, kuten kuvassa 5-1 havainnollistetaan. (Kara, 2005) 
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Kuva 5-1. Havainnollistava kuva sähkön hinnan muodostumisesta kalleimman tarvittavan 

tuotantomuodon muuttuvan tuotantokustannuksen mukaan (Kara, 2005).   

 

Systeemihinnan määrittelyssä ei huomioida mahdollisia siirtokapasiteettirajoituksia eri 

alueiden välillä. Jos siirtomäärä ylittää siirtokapasiteetin enimmäismäärän, ylitarjonta-

alueen hinta laskee ja alitarjonta-alueen hinta nousee. Pohjoismaat on jaettu useisiin 

hinta-alueisiin: Norja kuuteen, Ruotsi neljään ja Tanska kahteen. Suomi ja Baltian maat 

ovat kukin yksi hinta-alue. Ylitarjonta-alueella aluehinta muodostuu kyseisen alueen 

osto- ja myyntitarjousten perusteella, aivan kuten systeemihintakin. Alitarjonta-alueella 

aluehinta muodostuu tarjous- ja kysyntäkäyrien perusteella rajasiirtokapasiteetti 

huomioiden. Alitarjonta-alueen tarjontakäyrää siirretään oikealle, enintään 

rajasiirtoyhteyden kapasiteetin verran. Jos siirron tarve saavuttaakseen systeemihinnan 

on enemmän kuin rajasiirtokapasiteetti, muodostuu alueiden välille pullonkaula ja sen 

vuoksi eri aluehinnat. Aluehinnan muodostuminen on kuvattu kuvassa 5-2Kuva 5-2 

(Partanen & Viljainen, 2008, p. 25)    



57 

 

Kuva 5-2. Aluehintojen muodostuminen rajasiirtoyhteyksien muodostamien pullonkaulojen 

vuoksi (Karjalainen, 2006, p. 27).  

 

Suomeen tuodaan merkittävä määrä sähköä jatkuvasti, koska naapurimaista on 

saatavilla omaa tuotantoa edullisempaa sähköä. Lisääntyneen tuontisähkön vuoksi yhä 

useampina vuoden tunteina Suomen aluehinta on Ruotsin aluehintaa suurempi. 

Taulukossa 5-1 on esitetty Suomen aluehinnan ja Ruotsin hinta-alueiden, joihin 

Suomella on rajasiirtoyhteydet, sähkön hinnan erot vuosina 2008-2014. Taulukossa on 

myös esitetty prosenttiosuus vuoden tunneista, jolloin Suomen ja Ruotsin aluehinnat 

ovat yhtenäiset.   
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Taulukko 5-1. Suomen ja Ruotsin aluehinnat ja niiden erot sekä yhtenäisten tuntihintojen osuus 

vuosina 2008-2014. (Nord Pool Spot, 2015) (Fingrid Oyj, 2015d) 

 Aluehinnat EUR/MWh Aluehintojen ero EUR/MWh Suomen ja 

Ruotsin hinta-

alueet yhtenäiset  SE SE1 SE3 FI FI-SE FI-SE1 FI-SE3 

2008 51,12 - - 51,02 -0,10 - - 97% 

2009 37,01 - - 36,98 -0,03 - - 96% 

2010 56,82 - - 56,64 -0,18 - - 94% 

2011 - - - 49,30 - - - 75% 

2012 - 31,72 32,32 36,64 - 4,92 4,32 53% 

2013 - 39,19 39,45 41,16 - 1,97 1,71 78% 

2014 - 31,42 31,62 36,02 - 4,60 4,40 51% 

 

Ennen vuotta 2012 Suomen ja Ruotsin hinnat ovat olleet valtaosan vuoden tunneista 

yhtenäiset ja Suomen aluehinnan vuosikeskiarvo on ollut jopa hieman Ruotsin 

aluehintaa alhaisempi. Vuodesta 2012 alkaen aluehinnat ovat poikenneet toisistaan 

keskimäärin joka toinen tunti ja aluehinta ero etenkin 2012 ja 2014 on noussut lähelle 5 

EUR/MWh. Vuoden 2011 marraskuusta alkaen Ruotsi jaettiin neljään hinta-alueeseen, 

minkä vuoksi ylitarjonta-alueiden aluehinta yleisesti laski. Tämän vuoksi etenkin 

Ruotsin hinta-alueiden SE1 ja SE3, joista on siirtoyhteys Suomeen, aluehinta laski.  

Vuoden 2011 syksyllä alkaneen Venäjän kapasiteettimarkkinan vaikutus näkyi 

Suomessa merkittävästi laskeneena Venäjän tuontina, jolloin Suomi tuli enemmän 

riippuvaiseksi Pohjoismaiden sähkön tuonnista. Yleisesti alhainen Pohjoismainen 

sähkön hintataso ei myöskään mahdollista maksimaalista omaa tuotantoa, koska 

edullisempaa sähköä on tarjolla Pohjoismaista. Kuvassa 5-3Kuva 5-3 esitetään sähkön 

tuonti ja vienti Suomen ja naapurimaiden välillä. Vuodesta 2012 alkaen sähkön 

nettotuonti Suomeen on kasvanut ja Ruotsin tuonti on lisääntynyt merkittävästi korvaten 

Venäjän laskenutta tuontia. Viime vuosina Viro on ollut ainoa maa, johon on 

nettomääräisesti viety sähköä. 
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Kuva 5-3. Sähkön tuonti ja vienti Suomen ja rajasiirtoyhteysmaiden välillä (Energiateollisuus 

ry, 2015, p. 20). 

 

Vaikka sähkön hinta onkin Ruotsin aluehintaa korkeampi, ei se ole riittävällä tasolla 

kannattavaan lauhdetuotantoon, kuten lauhdetuotannon kannattavuutta käsitelleessä 

luvussa 4.2.1 todettiin. Vähentyvän oman tuotantokapasiteetin vuoksi, Suomi on entistä 

enemmän riippuvainen tuontisähköstä, jolloin todennäköisyys siirtoyhteyksien 

pullonkauloille ja siten sähkön hinnan volatiliteetille kasvaa. Sähkön 

tuotantokapasiteettirakenteen jäykentyessä ja oman tuotannon tehovajeen kasvaessa 

siirtoyhteyksien pullonkaulatilanteet yleistyvät. Mitä suurempi oman tuotannon 

tehovaje on ja mitä lähempänä kysyntäkäyrä on tuotantokäyrän oikeaa reunaa, sitä 

enemmän yhden yksikön kasvu kysynnässä tai yhden yksikön lasku tuotannossa nostaa 

sähkön hintaa. Tämän vuoksi on oletettavaa, että mitä tiukempi systeemi on, sitä 

enemmän muutokset tuotantokapasiteetissa vaikuttavat sähkön hintaan.  

5.2 Lauhdetuotantokapasiteettiskenaariot ja herkkyystarkastelut 

Tämän diplomityön luvussa 4.2.1 tarkasteltiin lauhdetuotannon kannattavuutta 

tulevaisuudessa. Kannattavuustarkastelun perusteella noin 1 000 MW 

lauhdekapasiteettia, sisältäen tällä hetkellä tehoreservijärjestelmässä olevat laitokset, 

arvioidaan poistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Tässä luvussa tarkastellaan ja 
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verrattaan kahta eri laudevoimakapasiteettiskenaariota ja niiden vaikutusta Suomen 

aluehintaan sekä arvioidaan alhaisemman kapasiteettiskenaarion korkeammasta sähkön 

hinnasta syntyviä vuosittaisia kustannuksia. Skenaariolle toteutetaan 

herkkyystarkasteluita muun muassa erilaisten vesivuositarkastelujen ja kysyntäprofiilien 

avulla. Herkkyystarkasteluiksi valitaan poikkeavat tilanteet vesivuoden ja vuositason 

kulutuksen osalta kuvaamaan ääritilanteita, jotka toteutuvat markkinoista 

riippumattomista syistä.  

Mallinnus toteutetaan Pöyry Management Consulting Oy:n kehittämällä BID3-

sähkömarkkinamallilla. Mallinnuksessa käytettävät lähtötiedot perustuvat tämän työn 

aikaisemmissa kappaleissa esitettyihin lähtötietoihin markkinoiden kehityksestä 

(kysyntä, polttoaineiden hinnat, päästöoikeuden hinnat) sekä siirtoyhteyksistä ja 

sähköntuotantokapasiteetista.  

Tarkastelua varten on muodostettu kaksi skenaariota: BAU (Business As Usual) ja 

Korkea lauhde. BAU-skenaariossa lauhdekapasiteetin suuruus on noin 600 MW, kun 

taas Korkea lauhde-skenaariossa lauhdekapasiteettia oletetaan jäävän markkinoille noin 

500 MW BAU-skenaariota enemmän eli yhteensä noin 1 100 MW. Muuten skenaariot 

vastaavat täysin toisiaan. Korkea lauhde-skenaariossa lisäkapasiteetin tuotanto perustuu 

täysin markkinaehtoiseen tuotantoon huomioimatta esimerkiksi IE-direktiivin 

käyttötuntirajoituksia.     
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Kuva 5-4. BAU- ja Korkea lauhde-skenaarioiden lauhdekapasiteetit tarkasteluvuosina. 

  

Lauhdekapasiteettiskenaarioille mallinnetaan vesivuosi- sekä 

kulutusprofiiliherkkyystarkastelut toteutuneisiin profiileihin perustuen, kuvaamaan 

mahdollisia keskimääräisestä poikkeavia vuosia. Periaatteellinen kaavio 

herkkyystarkasteluista on esitetty kuvassa 5-5. 

 

Kuva 5-5. Skenaariolle mallinnetaan vesivuosi- ja kulutusprofiiliherkkyystarkastelut.  
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5.2.1 Vesitilanteen vaikutus hintaan 

Pohjoismaissa vesivoimalla tuotetaan suuriosa sähkön kysynnästä. Norja tuottaa maassa 

kulutetun sähkön lähes sataprosenttisesti vesivoimalla, Ruotsissa osuus on lähes 50 

prosenttia ja Suomessakin vesivoimalla katettiin noin 16 prosenttia vuoden 2014 

sähkönkulutuksesta (Statkraft, 2015) (Energi myndigheten, 2015) (Energiateollisuus ry, 

2015). Pohjoismaissa tuotetaan vesivoimalla keskimäärin 200 TWh sähköä, mikä vastaa 

noin puolta alueella kulutetusta sähköstä. Vedentulon satunnaisuudesta johtuen 

vuosituotanto vaihtelee välillä 160-240 TWh perustuen kolmenkymmenen vuoden 

valumatilastoihin. Vesivoiman tuotanto voi siis vaihdella noin 80 TWh vuotuisesta 

vesitilanteesta riippuen. (Hirvonen, et al., 2003)  

Vesivoimatuotannon suuren osuuden ja vaihteluvälin vuoksi vesivarantojen tasolla on 

merkittävä vaikutus Pohjoismaiseen sähkön hintatasoon. Kuvassa 5-6 on esitetty 

vesivarantojen tason vaikutus sähkönhintaan vuosina 2000-2006. Vesivarantojen ollessa 

alhaiset, joudutaan turvautumaan muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan kalliimpiin 

tuotantomuotoihin, kuten hiililauhdevoimaan, jolloin marginaalikustannusperusteisesti 

määräytyvä sähkön markkinahinta nousee.  

 

Kuva 5-6. Vesivarastojen taso suhteessa pitkän aikavälin mediaaniin ja systeemihinta vuosina 

2000 – 2007 (Partanen & Viljainen, 2008) 
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Veden valuma vesistöihin, kuten sääntelyaltaisiin ja jokiin vaihtelee vuodenajan 

mukaan säännöllisesti, mutta myös satunnaisesti säiden perusteella. Talvella sataneiden 

lumien sulamisveden määrällä on erittäin suuri merkitys vesivarantojen kehittymisen 

kannalta. Toinen suuri merkitys vesivarantojen kannalta on alkusyksyn ja syksyn sateet, 

jotka lopulta määrittävät talven vesivarantojen tason. Kuvassa 5-7Kuva 5-7 on esitetty 

keskimääräinen vuoden sisäinen valumaprofiili Pohjois-Suomen valuma-alueilla.  

 

Kuva 5-7. Keskimääräinen vuoden sisäinen veden valumaprofiili Pohjois-Suomen valuma-

alueilla (Pöyry Management Consulting Oy, 2015). 

 

Veden valumasta osa virtaa säännösteltyihin luonnollisiin järvialtaisiin tai veden 

varastointia varten padottuihin säännöstelyaltaisiin. Säännöstelyaltaissa vettä voidaan 

varastoida ja se voidaan käyttää sähköntuotantoon myöhemmin säännöstelyaltaille 

asetettujen säännöstely- ja juoksutusehtojen rajoissa. Säännöstelyaltaiden lisäksi 

vesivoimalla tuotetaan sähköä jokivoimalaitoksissa, joiden tuotanto riippuu kunkin 

hetken vesivirtauksen määrästä. Minijuoksutusehdot ja jokien vähimmäisvirtaama 

muodostavat niin sanotun pakkovesivoimatuotannon, vesivoimatuotannon ajasta 

riippuvan minimimäärän. Minimimäärän mukainen vesivoimatuotanto on joko myytävä 

markkinoille tai juoksutettava voimalaitosten ohi. (Hirvonen, et al., 2003)     

Jokivoimalaitokset, jotka tuottavat sähköä ainoastaan kunkin hetken virtauksen 

mukaisesti, tarjoavat sähkön markkinoille nollan euron hintaan, sillä muuten vesi 
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tarvitsisi ohijuoksuttaa. Säädettävän tuotannon osalta varastoidulle vedelle määritetään 

kunkin hetken veden arvo perustuen sähkön kysyntään, muiden tuotantomuotojen 

tuotantokustannuksiin, altaiden täyttöasteeseen ja valumaan sekä näiden tekijöiden 

ennustettuun kehitykseen. Jokaiselle tunnille laskettu veden arvo vastaa tuotannon 

optimoinnissa käytännössä lämpövoimalaitosten tuotantokustannusta. (Hirvonen, et al., 

2003) Kuvassa 5-8 on esitetty havainnollistava kuva veden arvon riippuvuudesta 

vesivarantojen suhteen. Vesivoimatuotantoa optimoidessa, vesivarastojen ollessa 

alhaiset, säänneltyä vesivoimaa ei myydä markkinoille ennen kuin markkinoilta saatava 

sähkön hinta on korkea. Esimerkiksi keväällä varastot täyttyvät nopeasti ja vesivoimaa 

myydään markkinoille edullisella hinnalla.  

Kuvassa 5-1 on kuvattu sähkön hinnan muodostumista tuotantomuotojen 

marginaalikustannuksiin perustuen. Alhaisen valuman vesivuosina veden arvo nousee 

vesivarantojen ollessa odotettua alhaisemmat. Tällöin vesivoimatuotantoa ei tarjota niin 

paljon markkinoille ja muita tuotantomuotoja, kuten lauhdevoimaa, tarvitaan kattamaan 

kysyntä. Lauhdevoiman muuttuvat tuotantokustannukset ovat yleisesti korkeammat 

verrattuna perustuotantomuotoihin, kuten yhteistuotantoon, jolloin sähkön hinta nousee.        

 

 

Kuva 5-8. Vesivarantojen vaikutus veden arvoon (Pöyry Management Consulting Oy, 2015).  

         



65 

Tässä diplomityössä tarkastellaan erilaisten vesivuosien vaikutusta sähkön hintaan eri 

skenaarioiden välillä. Tarkoituksena ei ole niinkään tutkia eri hydrologisen vuoden 

vaikutusta sähkön hintaan, vaan erilaisen vesivuoden vaikutusta eri skenaarioiden 

suhteen. Kuten edellä todettua, vesituotannon optimoinnissa ja veden arvon 

määrittämisessä, vesivarantojen tasolla ja kunkin hetken valumamäärällä on vaikutusta 

sähkön hinnan muodostumiseen. Tarkastellessa erilaisten vesivuosien vaikutusta 

sähköhintaan yksittäisten vuosien osalta, on hyvä tarkastella tilanteita erilaisilla 

vesivarantojen alkuvuoden lähtötasoilla ja vuotuisilla valumamäärillä. Kuvassa 5-9 on 

esitetty mallinnuksen tuloksia erään valuma-alueen esimerkkivuoden vesivarantojen 

sekä veden arvon kehittymisestä, eri vuoden aikoina erilaisilla toteutuneilla 

valumamäärillä sekä alkuvuoden vesivarantotasoilla.  

Vasemmanpuoleisissa kuvissa (a) tarkastellaan erilaisten valumaprofiilien vaikutusta 

veden arvon määräytymiseen olettaen vesivarantojen lähtötaso samaksi. Alkuvuodesta 

alhaisella valumamäärällä on merkittävä vaikutus veden arvoon, mutta valuman 

vaikutus pienenee, kun vesivoimatuottajat alkavat odottamaan lumien sulamisesta 

johtuvia suuria valumamääriä ja vesivarantojen täyttymistä. Syksyn sateiden jäädessä 

odotettua pienemmiksi, veden arvo kohoaa tuottajien säästettäessä vesivarantoja talven 

huippukysyntää varten. Oikeanpuoleisissa kuvissa (b) tarkastellaan eri vesivarantojen 

lähtötasojen vaikutusta veden arvoon olettaen vuotuinen valumaprofiili samaksi. 

Edellisen vuoden ollessa kuiva, kuten a-kohdan kuiva valumaprofiili, vesivarantojen 

lähtötaso on alhainen ja siten vesivoimatuotannon veden arvo on korkea ennen lumien 

sulamista.        
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Kuva 5-9. a) Normaalisateisen ja kuivan vesivuoden vaikutus veden arvoon esimerkkivuotena ja 

– valuma-alueella b) Normaalin ja kuivan alkuvuoden vesivarantotason vaikutus veden arvoon 

esimerkkivuotena ja – valuma-alueella. 

 

Tässä diplomityössä tarkastellaan kahden eri lauhdekapasiteettiskenaarion sähkön 

hinnan eroja ja lauhdetuotannon kannattavuutta eri hydrologisilla vuosilla. 

Lauhdetuotantoskenaarioille toteutetaan taulukon 5-2 mukaiset 

vesivoimatuotantoherkkyystarkastelut. Mallinnuksessa käytettävät normaalia, kuivaa ja 

märkää vesivuotta vastaavat valumaprofiilit ja vesivarantojen lähtötasot perustuvat 

toteutuneisiin arvoihin. Kunkin tarkastelun valumaprofiileja sovelletaan Norjan, Ruotsin 

ja Suomen vesivoimatuotantoon.  
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Taulukko 5-2. Mallinnuksessa toteuttavat vesivoimatuotannon herkkyystarkastelut. 

 Vesivarannon lähtötaso 

Normaali Kuiva Märkä 

Valumaprofiili Kuiva Kuiva Erittäin kuiva - 

Märkä Märkä - Erittäin märkä 

   

5.2.2 Lämmöntarpeen vaikutus 

Lämmönkysyntä määrittää vuosittaisen huippukysynnän, kuten luvussa 2.1.2 todettiin. 

Vuosittainen sähkön kysyntä vaihtelee pääasiassa lämmöntarpeen mukaan ja määrittää 

etenkin vuoden sisäisen kulutusprofiilin. Teollisuuden, palveluiden ja kotitalouksien 

sähkön käyttö, pois lukien lämmityskäyttö, on vuosittain suhteellisen tasaista 

riippumatta ulkoilman lämpötilasta.  

Mallinnuksessa sähkön kysynnän kasvulle on oletettu luvun 2.1 mukainen kehitys. 

Lämmöntarpeen ja siten sähkön kysynnän vaihteluista johtuen, skenaarioille 

mallinnetaan kulutusprofiilin herkkyystarkastelut. Profiilit perustuvat poikkeuksellisen 

kylmää ja lämmintä vuotta vastaaviin toteutuneisiin kulutusarvoihin. Kuten kuvasta 5-

10Kuva 5-10 nähdään, kysynnän muutokset ajoittuvat pääosin syksyn ja kevään välille, 

jolloin rakennuksia lämmitetään.  
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Kuva 5-10. Kysynnän vuosiprofiili erilaisina lämmönkysynnän vuosina. (Pöyry Management 

Consulting Oy, 2015) 

 

Ideaalisesti, sähkön hinnan muodostus perustuu kalleimman tarvittavan tuotantomuodon 

muuttuviin tuotantokustannuksiin. Kysynnän kasvaessa ja kysyntäkäyrän liikkuessa 

oikealle, joudutaan ottamaan kalliimpia tuotantomuotoja käyttöön kattamaan kysyntä ja 

siten sähkön hinta nousee. Tässä työssä tullaan vertailemaan sähkön hintaa ja 

lauhdelaitosten kannattavuutta eri lauhdekapasiteettiskenaarioissa eri tarkasteluvuosina 

normaalia, kylmää ja lämmintä vastaavina vuosina. Kylmänä vuonna sähkön vuotuinen 

kysyntä on normaalivuotta korkeampi ja vuosiprofiili vastaa kuvan 5-10 kylmän vuoden 

profiilia, jossa kysyntä on normaalia korkeampi pääosin talvella. Lämpimänä vuonna 

sähkön vuotuinen kysyntä on puolestaan normaalivuotta alhaisempi ja kysynnän 

alhaisempi taso kohdistuu pääosin talvikuukausiin. Todellisia toteutuneita vuoden 

sisäisiä kulutusprofiileita käytettäessä kulutus vaihtelee keskimääräistä kulutusprofiilia 

enemmän. Tämän vuoksi myös lämpimän vuoden kulutusprofiilia käytettäessä kulutus 

nousee keskimääräisen kulutuksen yläpuolelle useina talvipäivinä aiheuttaen 

kulutuspiikkejä.   

Suomessa noin kolmasosa rakennuksista lämpiää kaukolämmöllä (Tilastokeskus, 2014). 

Kaukolämmön kysyntä on lämmitykseen käytettävän sähkön tavoin riippuvainen 

vallitsevasta ulkolämpötilasta. Kaukolämmön kysyntä vaikuttaa yhteistuotantolaitosten 
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tuotantomääriin, sillä laitoksia ajetaan lämmönkysynnän mukaan. Mallinnuksessa 

käytetään todellisia lämpökuormaprofiileita kulutusprofiiliherkkyystarkasteluiden 

osalta.     

 

Kuva 5-11. Lämmönkysynnän vaikutus kaukolämpöyhteistuotantolaitosten tuotantoon (Pöyry 

Management Consulting Oy, 2015) 
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6 SKENAARIOMALLINNUKSEN TULOKSET 

Mallinnukset tehdään kahdella eri lauhdekapasiteettiskenaariossa keskimääräisenä 

vuonna ilman herkkyystarkasteluja sekä edellä esitetyillä herkkyystarkasteluilla. 

Mallinnuksessa käytetään oletusvuosiprofiileja sähkön kysynnän, lämmön kysynnän 

sekä veden valuman osalta ellei herkkyystarkastelussa nimenomaan tutkita toteutuneen 

profiilin vaikutusta eri skenaarioiden tuloksiin. Herkkyystarkasteluissa käytettävät 

todelliset vuosiprofiilit esiteltiin luvuissa 5.2.1 ja 5.2.2. 

Oletusprofiilit on muodostettu laskemalla keskiarvot historiallisista toteutuneista 

vuosiprofiileista. Keskiarvojen vuoksi oletusprofiilit eivät huomio todellista vastaavia 

vaihteluita esimerkiksi kysynnän lyhytaikaisissa muutoksissa, joita todellisuudessa 

esiintyy. Oletusprofiileita käytettäessä sähkön hinnalla ei ole yhtä suuri volatiliteetti 

kuin todellisuudessa, mutta vuositason arvot, esimerkiksi sähkön hinnan ja 

vesivoimatuotannon osalta, vastaavat keskimääräisen vuoden arvoja. Ainoastaan 

tuulivoimatuotannon osalta käytetään toteutunutta profiilia myös keskimääräisen 

vuoden tarkastelussa. Keskimääräinen tuotantoprofiili ei huomio jatkuvia 

tuulivoimatuotannon heilahteluja, jotka ovat vuodesta riippumattomia. Kuvassa 6-1 on 

esitetty tuulivoimatuotannon vuosiprofiili viikkotasolla. Kuvassa esitettyjen profiilien 

vuosituotanto on sama, mutta vuoden 2013 profiili huomio todelliset 

tuulivoimatuotannon vaihtelut.   
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Kuva 6-1. Tuulivoimatuotannon viikoittainen suhteellinen vaihtelu oletusprofiililla ja vuoden 

2013 profiililla (Pöyry Management Consulting Oy, 2015) 

 

Mallinnuksessa käytettävät arviot markkinakehityksestä, kuten kysynnän, polttoaineen 

ja päästöoikeuksien hintakehitys, perustuvat luvussa 0 esitettyihin arvioihin. 

Mallinnuksessa käytettävä sähköntuotantokapasiteetti perustuu kapasiteetin 

kehitysanalyysiin tuloksiin, jotka on esitelty tuotantomuotokohtaisesti luvussa 4.  

6.1 Keskimääräisen vuoden tulokset 

Keskimääräisenä vuonna sovelletaan keskimääräisiä profiileja muun muassa sähkön ja 

lämmön kysynnälle ja veden valumaprofiileille. Ainoastaan tuulivoiman osalta 

käytetään toteutunutta vuosiprofiilia. Luvussa 4.8 käsiteltiin sähköntuotantotehon 

riittävyyttä eri tarkasteluvuosina. Tarkastelun mukaan oman tuotannon tehovaje on 

korkeimmillaan vuoden 2018 lopussa ja pienenee tarkastelujakson loppua kohden 

uusien ydinvoimayksiköiden käyttöönoton vuoksi. Kuvassa 6-2Kuva 6-2 on esitetty 

kunkin vuoden helmikuun kumulatiivinen keskimääräinen käytössä oleva kapasiteetti 

BAU-skenaariossa. Kuvasta näkyy Suomen ydinvoimakapasiteetin kehitys eri 

tarkasteluvuosina ja sen vaikutus tarjontakäyrän siirtymiseen oikealle käytössä oleva 

kapasiteetti-akselilla. Myös tuulivoimakapasiteetin lisääntyminen lisää muuttuvilta 

tuotantokustannuksiltaan edullista sähköntuotantoa.    
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Kuva 6-2. Kunkin vuoden helmikuun kumulatiivinen keskimääräinen käytössä oleva 

kapasiteetti BAU-skenaariossa. 

 

Marginaalikustannuskuvaajan mukaan keskimääräinen sähköntuotantokapasiteetti on 

alhaisimmillaan vuonna 2018. Tällöin on oletettavaa, että muutokset 

sähköntuotantokapasiteetissa vaikuttavat sähkön hintaan eniten nimenomaan ennen 

Olkiluoton 3:n valmistumista. Kuvassa 6-3 on esitetty vuoden 2018 helmikuun 

kumulatiivinen keskimääräinen käytössä oleva kapasiteetti eri skenaarioissa. Kuvaajasta 

huomataan, että alhaisella kysynnällä kapasiteettieroilla ei ole vaikutusta sähkön 

hintaan, mutta suuremmalla kysynnällä kuukauden keskimääräinen hintaero nousee yli 

kymmeneen euroon megawattitunnilta. Kuvaajissa ei ole huomioitu tuontikapasiteettia 

vaan ainoastaan Suomen keskimääräinen sähköntuotantokapasiteetti kyseisenä 

kuukautena. Tuontikapasiteetin huomioimatta jättämisen ja kuukauden keskimääräinen 

kysynnän vuoksi, tarjonnan ja kysynnän leikkauspiste on todellista kysyntää 

alhaisemmalla tasolla.     
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Kuva 6-3. Vuoden 2018 helmikuun kumulatiivinen keskimääräinen käytössä oleva kapasiteetti 

eri skenaarioissa. 

 

6.1.1 Hintaero skenaarioiden välillä 

Työssä tarkastellaan skenaarioiden välistä sähkön hintaeroa eri tarkasteluvuosina, ei 

absoluuttisia sähkön hintoja.  Sähkön hinnan päiväkeskiarvojen erot skenaarioiden 

välillä eri tarkasteluvuosina on esitetty kuvassa 6-4. Vuonna 2018 sähkön 

päiväkeskihintojen ero skenaarioiden välillä on merkittävä talvikuukausina. Vuonna 

2024 eroa syntyy pääasiassa helmikuun päivinä ja vuonna 2030 päiväkeskihinnan ero 

on hyvin pieni skenaarioiden välillä eikä vuoden sisäisiä vaihteluita ilmene.       
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Kuva 6-4. Päiväkeskihintojen ero eri skenaarioissa eri tarkasteluvuosina. 

 

Sähkön hintaero skenaarioiden välillä muodostuu, kun kysyntä kasvaa ja 

siirtoyhteyskapasiteettia ei ole riittävästi kattamaan nousutta kysyntää. Tämän vuoksi 

muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan korkeampia tuotantomuotoja tarvitaan kattamaan 

kysyntä. Vuonna 2018, kun omaa tuotantoa on vähemmän, syntyy pullonkauloja 

rajasiirtoyhteyksien välille useammin kuin tilanteessa, jossa omaa tuotantoa on 

enemmän, kuten 2024 ja 2030. Vuonna 2030 perusvoimatuotantoa ja siirtokapasiteettia 

on riittävästi käytettävissä myös talvikuukausille, jolloin tarkastellut muutokset 

lauhdekapasiteetissa eivät vaikuta juurikaan sähkön hinnan muodostukseen. Kuvassa 6-

5 on esitetty Suomen ja Ruotsin SE1-hinta-alueen aluehintojen kuukausikeskiarvojen 

kehitys tarkasteluvuosina.  
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Kuva 6-5. Suomen ja Ruotsin SE1-hinta-alueen aluehintojen kuukausikeskiarvojen kehitys 

tarkasteluvuosina. 

 

Suomen aluehinnan hintapiikit lisääntyvät ja hinnan volatiliteetti kasvaa alhaisemman 

oman kapasiteetin seurauksena. Tässä työssä hintavolatiliteettia on tarkasteltu tuntitason 

keskihajonnan avulla, mikä kertoo keskimääräisen tuntikohtaisen aluehinnan ja 

vuosikeskiarvon eron. Hinnanvaihtelu johtuu kysynnän vuositason, viikkotason ja 

vuorokauden sisäisestä vaihtelusta ja siirtoyhteyksien muodostamista pullonkauloista. 

Hinnan volatiliteettia kasvattaa kysynnästä ja sähkön hinnasta riippumattomasti 

vaihteleva tuotanto, kuten tuulivoima.  

Vuonna 2018 Suomen aluehinnan keskihajonta on kaksinkertainen BAU-skenaariossa 

verrattuna korkeamman lauhdekapasiteetin skenaarioon, sillä alhaisemman 

lauhdekapasiteetin seurauksena rajasiirtoyhteyksien kapasiteetin riittämättömyydestä 

johtuvia pullonkauloja esiintyy useammin ja sähköntuotannossa joudutaan 

turvautumaan tuotantokustannuksiltaan kalliimpiin tuotantomuotoihin. Oman 

perustuotantokapasiteetin kasvaessa keskihajonta laskee vaikka lisääntyvä tuulivoima 

kasvattaakin hintavolatiliteettia ja säätövoiman tarvetta. Vuonna 2024 keskihajonnan 

ero skenaarioiden välillä on noin 1 EUR/MWh ja vuonna 2030 eroa skenaarioiden 

välillä ei enää ole. Tämä tarkoittaa, että lisälauhdekapasiteetti ei vaikuta pidemmällä 

aikavälillä juurikaan hinnan vaihtelun suuruuteen.     
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Taulukko 6-1. Tuntitason keskimääräinen keskihajonta tarkasteluvuosina eri skenaarioissa. 

EUR/MWh 2018 2024 2030 

BAU 15,0 7,8 5,1 

Korkea lauhde 7,5 6,7 5,1 

   

Alhaisempi lauhdekapasiteetti nostaa sähkön hintaa ja siten aiheuttaa lisäkustannuksia 

sähkön kuluttajille. Tässä työssä energiataloudellista vaikutusta tarkastellaan laskemalla 

sähkön korkeammasta hinnasta kaikille sähkön kuluttajille yhteensä aiheutuva 

vuotuinen kustannus. Vuotuinen kustannus lasketaan kertomalla tuntikohtainen 

sähkönkulutus kyseisen tunnin skenaarioiden välisellä hintaerolla. 

 𝐾 = ∑ [(𝑆𝑀𝑃BAU − 𝑆𝑀𝑃KL) ∙ 𝐸t]
8760
𝑡=1    (1) 

missä K = vuotuinen kustannus   [€] 

SMPBAU = BAU-skenaarion Suomen aluehinta  [€] 

SMPKL = Korkea lauhde-skenaarion Suomen aluehinta [€/MWh]  

Et = Sähkönkulutus kyseisenä tuntina   [MWh/h]   

 

Taulukossa 6-2 on esitetty alhaisemman lauhdetuotantokapasiteetin sähkön 

hinnannousun aiheuttama vuosikustannus keskimääräistä vastaavana vuotena 

tarkasteluvuosina. Vuosikustannus on laskettu yhtälön 1 mukaisesti ja poikkeaa 

vuosikeskihintaeron ja vuotuisen kysynnän avulla lasketusta tulosta. Lauhdelaitoksia 

käytetään syksystä kevääseen, jolloin skenaarioiden välinen sähkön hintaero ja kysyntä 

on vuosikeskiarvoa suurempi ja siten vuotuinen kustannus on vuosikeskiarvoilla 

laskettavaa kustannusta suurempi. Vuotuinen energiataloudellinen kustannus laskee 

odotetusti lähestyttäessä tarkasteluajanjakson loppua. Tämä johtuu korkeammasta 

omasta tuotantokapasiteetista ja pienemmästä tuontiriippuvuudesta, jolloin muutoksilla 

lauhdekapasiteetissa ei ole yhtä merkittävää vaikutusta sähkön hinnanmuodostukseen 

kuin suuren oman tuotannon tehovajeen aikaan vuonna 2018.   
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Taulukko 6-2. Alhaisemman lauhdetuotantokapasiteetin sähkön hinnannousun aiheuttama 

vuosikustannus keskimääräistä vastaavana vuotena tarkasteluvuosina.   

 
Skenaarioiden välinen 

vuosikeskihintaero, EUR/MWh 

Vuotuinen kysyntä, 

TWh 

Vuosikustannus,  

milj. EUR 

2018 1,94 86,8 204 

2024 1,04 89,0 101 

2030 0,55 90,0 48 

  

     

6.2 Vesivuosien vaikutukset skenaarioissa 

Hydrologisen vuoden vaikutusta sähkön hintaan mallinnetaan käyttäen toteutuneita 

valumaprofiileita kuvaamaan kuivaa, erittäin kuivaa, märkää ja erittäin märkää vuotta. 

Kuivana vuonna vesivarantojen lähtötaso on keskimääräisellä tasolla, mutta vuoden 

sisäinen valumaprofiili vastaa kuivan vuoden tilannetta. Erittäin kuivana vuonna 

valumaprofiili vastaa kuivaa vuotta ja vesivarantojen lähtötaso on alhainen, mikä vastaa 

tilannetta, jolloin edellinen vuosi on ollut myös kuiva. Märkää vastaavana vuonna 

vesivarantojen lähtötaso on keskimääräisellä tasolla, mutta vuoden sisäinen 

valumaprofiili on keskimääräistä sateisempaa vuotta vastaava. Erittäin märkänä vuonna 

valumaprofiili on myös keskimääräistä sateisempaa vuotta vastaava, mutta 

vesivarantojen lähtötaso on keskimääräistä korkeampi ja kuvaa tilannetta, että edellinen 

vuosi on ollut myös sateinen. Vesivuosiherkkyystarkasteluilla pyritään kuvaamaan 

ääritilanteita erilaisten hydrologisten vuosien osalta, jotka ovat tapahtuneet 

lähihistoriassa.   

Kuvassa 6-6 on esitetty eri herkkyystarkasteluiden vesivarantojen taso vuonna 2018. 

Kuivana vuonna talvella satanut lumen määrä on keskimääräistä alhaisempi ja siten 

keväiset lumen sulamisesta johtuvat valumat vesistöihin ovat keskimääräistä 

alhaisemmat. Märkänä vuotena lumen sulamisvesiä on keskimääräistä enemmän ja 

varastot nousevat hyvin korkeiksi. Sateisena vuonna altaiden pinta pysyy korkeammalla 

tasolla, jolloin myös alkutalvelle ja seuraavan vuoden talvelle vesivarastot ovat 

keskimääräistä korkeammalla tasolla. Kuvassa 5-9 tarkasteltiin vesivarantojen tason 

vaikutusta veden arvoon. Alhaisella vesivarantojen tasolla säänneltyä 
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vesivoimatuotantoa tarjotaan markkinoille korkeaan hintaan ja vesivarantojen ollessa 

korkeat, vettä tarjotaan edullisemmin.   

 

Kuva 6-6. Pohjois-Suomen vesivarantojen taso vuonna 2018 eri valumaprofiileilla ja 

lähtötasoilla. Kuivan vuoden valumaprofiilina on käytetty vuoden 1996 toteutunutta profiilia ja 

sateiselle vuodelle profiilina on käytetty vuoden 2000 valumaprofiilia. 

  

Vesivoimatuotanto vaihtelee vesivarantojen lähtötasosta ja vuosittaisesta 

valumaprofiilista riippuen. Valumaprofiililla on vesivarantojen lähtötasoa suurempi 

merkitys vuotuisessa vesivoimatuotannossa koko Pohjoismaisella tasolla. Tarkastellessa 

ainoastaan Suomen vesivoimatuotantoa, vuotuisella valumaprofiililla on Pohjoismaista 

keskiarvoa entistä suurempi vaikutus vuotuiseen vesivoimatuotantoon. Erittäin 

vähäsateisena vuonna vesivoimalla tuotetaan arviolta noin 172 TWh sähköä, kun taas 

erittäin sateisena vuotena tuotanto on yli 70 TWh suurempi koko Pohjoismaisella 

tasolla. Suomen osuus Pohjoismaisesta vesivoimatuotannosta on noin seitsemän 

prosenttia. Kuvassa 6-7 on esitetty vuodelle 2018 mallinnetut vesivoimatuotantomäärät 

Pohjoismaissa, jotka eivät juurikaan vaihtele eri tarkasteluvuosien tai skenaarioiden 

välillä.   
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Kuva 6-7. Vesivoimatuotanto Pohjoismaissa eri tarkasteluissa BAU-skenaariossa vuonna 2018.  

 

6.2.1 Sähkön hintataso eri tarkasteluissa 

Kuvassa 6-8 on esitetty kunkin tarkastelun vuosikeskihinnan ja kyseisen skenaarion 

keskimääräisen vuosikeskihinnan ero prosentteina. Kuten kuvasta nähdään, eri 

vesivuosien vaikutus sähkön vuosikeskihintaan on merkittävä. Vuonna 2018 kuivaa 

vuotta vastaavana vuonna sähkön hinta on noin kymmenen prosenttia keskimääräistä 

sähkön hintaa korkeampi ja erittäin kuivana vuonna sähkön hinta kipuaa yli 25 

prosenttia korkeammaksi. Sateisena vuonna sähkön hinta on noin viisi prosenttia 

alhaisempi ja erittäin märkänä sähkön hinta on noin kymmenen prosenttia alhaisempi.  

Yleisesti tarkastelujen ja keskimääräisen vuoden sähkön hintaero pienenee vuosina 

2024 ja 2030, kun oman tuotannon osuus sähkön kulutuksesta kasvaa ja tuontisähkön 

osuus ja siten riippuvuus Norjan ja Ruotsin vesivoimatuotannosta laskee. Tulokset 

kuitenkin osoittavat, että vesivuoden tilanteella on merkittävä vaikutus sähkön 

hintatasoon myös pidemmällä aikajänteellä, vaikka sähköjärjestelmä ei ole enää vuoden 

2018 tavoin tiukka.             
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Kuva 6-8. Tarkasteltavien hydrologisten vuosien sähkön hinta suhteessa kyseisen skenaarion 

keskimääräisen vuoden sähkön hintaan. Palkit osoittavat kunkin tarkastelun sähkön 

vuosikeskihinnan ja kyseisen skenaarion keskimääräisen vuoden hintaeron prosentteina.   

 

6.2.2 Hintaero skenaarioiden välillä 

Kuvassa 6-9 on esitetty päiväkeskihintojen erot skenaarioiden välillä eri 

herkkyystarkasteluilla. Vähäsateisina vuosina skenaarioiden väliset erot ovat 

keskimääräistä vuotta suuremmat ja suurimmat hintaerot ajoittuvat tammi-maaliskuulle. 

Erittäin kuivana vuotena skenaarioiden välinen hintaero talvikuukausina on yleisesti 

kuivaa vastaavaa vuotta suurempi, mutta on hyvin samansuuruinen muina kuukausina.  

Kuivaa vastaavana vuonna syksyllä BAU-skenaarion sähkön hinta nousee tasaisesti 

suhteessa korkea lauhde-skenaarioon korkeamman veden arvon ja alhaisemman 

lauhdekapasiteetin vuoksi. Märkänä vuonna skenaarioiden väliset hintaerot jäävät 

hieman keskimääräistä vuotta alhaisemmiksi, mutta yleisesti skenaarioiden välinen 

hintaero on hyvin samankaltainen ja –suuruinen kuin keskimääräisen vuoden.        
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Kuva 6-9. Skenaarioiden väliset sähkön päiväkeskihintojen erot eri tarkasteluissa vuonna 2018. 

a) Kuiva ja erittäin kuiva b) märkä ja erittäin märkä 

  

6.2.3 Hinnan volatiliteetti eri skenaarioissa 

Skenaarioiden välinen hintaero eri tarkasteluissa ei poikkea toisistaan merkittävästi. 

Suurin eroavaisuus vuosiprofiilissa on kuivien vuosien syksyllä alhaisesta 

vesivarantojen tasosta johtuva skenaarioiden välinen hintaero. Hintavolatiliteettia 

kuvaava tuntitason keskimääräinen keskihajonta vaihtelee tarkasteltavasta hydroloisesta 

vuodesta riippuen. Erittäin kuivana vuonna keskihajonta nousee korkeaksi etenkin 

vuonna 2018. Sateisina vuosina keskihajonta on keskimääräistä vuotta hieman 

alhaisempi ja hintapiikkejä ei esiinny merkittävästi suuren vesivoimatuotannon vuoksi. 

Verrattaessa skenaarioita keskenään, huomataan, että kuivina vuosina keskihajonnan 

skenaarioiden välinen ero on hieman keskimääräistä suurempi ja märkinä vuosina 

pienempi. Keskimääräisesti sähkön hinta vaihtelee enemmän kuivana vuonna ja 

vähemmän sateisina vuosina.         
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Taulukko 6-3. Tuntitason keskimääräinen keskihajonta tarkasteluvuosina eri tarkasteluissa ja 

skenaarioissa. K=Kuiva, EK=Erittäin kuiva, M=Märkä, EM=Erittäin märkä. 

 2018 2024 2030 

 K EK M EM K EK M EM K EK M EM 

BAU 16,3 21,0 13,2 13,3 8,7 15,3 9,3 8,0 5,9 7,7 6,6 5,4 

Korkea 

lauhde 

8,1 14,0 8,6 8,6 7,7 14,5 8,6 7,1 5,9 7,9 6,7 5,4 

 

 

6.2.4 Energiataloudellinen vaikutus 

BAU-skenaarion alhaisemman lauhdetuotantokapasiteetin ja korkeamman sähkön 

hinnan aiheuttama energiataloudellinen vuosikustannus eri hydrologisina vuosina on 

esitetty taulukossa 6-4. Kuivina vuosina vuosikustannus on keskimääräistä vuotta 

korkeampi ja erittäin vähäsateisena vuotena hintaero skenaarioiden välillä on lähes 

kaksinkertainen keskimääräiseen vuoteen verrattuna. Märkinä vuosina vuosikustannus 

on puolestaan keskimääräistä alhaisempi korkeamman oman vesivoimatuotannon ja 

vähäisemmän lauhdevoimatuotantotarpeen vuoksi.  

  

Taulukko 6-4. Alhaisemman lauhdetuotantokapasiteetin sähkön hinnannousun aiheuttama 

vuosikustannus eri hydrologisina vuosina. 

 Skenaarioiden välinen vuosikeskihintaero, 

EUR/MWh 

Vuosikustannus,  

milj. EUR 

Kuiva Erittäin 

kuiva 

Märkä Erittäin 

märkä 

Kuiva Erittäin 

kuiva 

Märkä Erittäin 

märkä 

2018 2,83 3,65 1,52 1,60 289 365 161 169 

2024 1,18 1,48 0,89 0,98 115 141 95 85 

2030 0,65 0,63 0,62 0,70 57 54 45 54 

 

Vuotuisesta vesitilanteesta riippuen sähkön hintataso vaihtelee voimakkaasti mikä 

vaikuttaa yksittäisten laitosten kannattavuuteen. BAU-skenaarion alhaisempi 

kapasiteetti ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä hintapiikkejä erilaisina hydrologisina 
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vuosina. Korkean sähkön hinnan tunnit kuitenkin lisääntyvät kuivina vuosina ja sen 

vuoksi myös energiataloudellinen kustannus on keskimääräistä vuotta korkeampi. 

 

6.3 Kylmän ja lämpimän vuoden vaikutukset 

Kysyntäherkkyystarkastelussa sähkön kysyntäprofiileina käytetään poikkeuksellisen 

kylmän ja lämpimän vuoden vuosiprofiileita. Kysyntäherkkyystarkasteluilla pyritään 

kuvaamaan ääritilanteita erilaisten sähkön kysyntävuosien osalta, jotka ovat tapahtuneet 

lähihistoriassa.  Kuvassa 6-10 on esitetty poikkeuksellisen kylmää ja lämmintä vuotta 

vastaavat vuosiprofiilit käyttäen kylmälle vuodelle vuoden 2010 kulutusprofiilia ja 

lämpimälle vuodelle vuoden 2000 profiilia. Kulutusprofiilit poikkeavat toisistaan 

lähinnä tammi-maaliskuussa ja joulukuussa, jolloin kysyntä on yleisestikin korkealla 

tasolla.  

Kylmää ja lämmintä vuotta vastaavat kulutusprofiilit on valittu siten, että kyseisen 

vuoden vuosikulutus on poikkeuksellisen alhainen tai suuri. Tämän vuoksi on 

mahdollista, että myös lämmintä vuotta vastaavassa kulutusprofiilissa on 

kulutuspiikkejä, kuten vuoden 2000 profiilissa kuvassa 6-10 näkyy tammi- ja 

helmikuussa. Vuosi 2010 oli keskimääräistä kylmempi vuositasolla, mutta etenkin talvi 

ja loppuvuosi olivat poikkeuksellisen kylmiä, sillä hyvin lämmin kesä tasoitti vuoden 

keskilämpötilaa.         
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Kuva 6-10. Vuoden 2018 tuntitason sähkönkulutus käyttäen vuosien 2010 ja 2000 

vuosiprofiileja.    

 

Taulukossa 6-5 on esitetty mallinnettujen vuosien vuosi- ja huippukulutukset. 

Erilaisesta lämmöntarpeesta johtuen, kylmän ja lämpimän vuoden vuosikulutuksien ero 

on noin 4 TWh tarkasteluvuosina. Huippukulutus puolestaan poikkeaa noin 1 400 MW 

kylmän ja lämpimän vuoden välillä. Taulukossa on esitetty vuosikulutuksen osalta myös 

keskimääräisen vuoden kulutus, joka on hieman lähempänä lämpimän vuoden 

vuosikulutus. Kylmä vuosi on siis keskimääräistä poikkeuksellisempi verrattuna 

lämpimään vuoteen. Huippukulutuksen osalta keskimääräistä vuotta ei ole esitetty, 

koska keskimääräisen kulutuksen vuotena kulutuspiikit ovat lämmintä vuotta 

alhaisemmat keskimääräisen kulutusprofiilin vuoksi eikä siten anna oikeaa kuvaa 

todellisesta keskimääräisestä vuodesta.        
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Taulukko 6-5. Sähkön vuosi-ja huippukulutus kylmää ja lämmintä vastaavina vuosina. 

 Kulutus, TWh Huippukulutus, MWh/h 

 Kylmä vuosi Keskim. vuosi Lämmin vuosi Kylmä vuosi Lämmin vuosi 

2018 89,1 86,8 85,1 15 407 14 059 

2024 91,5 89,0 87,4 15 813 14 430 

2030 92,4 90,0 88,3 15 975 14 578 

 

6.3.1 Sähkön hintataso eri tarkasteluissa 

Kulutusprofiilien vaikutusta sähkön hintatasoon on esitetty kuvassa 6-11. Erittäin 

kylmän talven ja kulutuspiikkien aiheuttamien hintapiikkien vuoksi koko vuoden 

keskimääräinen sähkön hinta nousee mallinnuksen mukaan merkittävästi vuonna 2018. 

BAU-skenaariossa erittäin kylmän vuoden sähkön hinta on skenaarion keskimääräistä 

vuotta huomattavasti korkeampi kuin vastaava ero korkea lauhde skenaarion kohdalla. 

Korkea lauhde-skenaariossa sähkön hinta on mallinnuksen mukaan kuitenkin noin 50 

prosenttia keskimääräistä vuotta korkeampi. Vuonna 2024 ja 2030 erittäin kylmän 

vuoden aiheuttama sähkön hintaero keskimääräiseen vuoteen verrattuna laskee.  

Lämmintä vuotta vastaavana vuonna sähkön hinta molemmissa skenaarioissa on vain 

hieman alhaisempi kuin keskimääräistä vuotta vastaavana. Pieni hintaero johtuu jo 

edellä mainitusta toteutuneen kulutusprofiilin aiheuttamista korkeammista hinnoista 

talvikuukausina, joita keskimääräinen kulutusprofiili ei huomioi.     
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Kuva 6-11. Tarkasteltavien erilaisten kulutusvuosien sähkön hinta suhteessa kyseisen 

skenaarion keskimääräisen vuoden sähkön hintaan. Palkit osoittavat kunkin tarkastelun sähkön 

vuosikeskihinnan ja kyseisen skenaarion keskimääräisen vuoden hintaeron prosentteina. 

KL=Korkea lauhde 

 

6.3.2 Hintaero skenaarioiden välillä 

Keskimääräistä vuotta tarkastellessa, vuonna 2018 ilmeni suurin hinta- ja 

volatiliteettiero skenaarioiden välillä. Kuvassa 6-12 on esitetty vuoden 2018 

päiväkeskihintaerot skenaarioiden välillä kylmää ja lämmintä vastaavana vuonna. 

Päivän keskihintojen ero on erittäin korkea skenaarioiden välillä talvikuukausina, mutta 

kesäkuukausina eroa ei ole lähes lainkaan. Lämpimän vuoden osalta päiväkeskihintaerot 

ovat keskimääräisen vuoden hintaerojen luokkaa. Todellinen toteutunut kulutusprofiili 

sisältää kulutuspiikkejä, minkä vuoksi sähköjärjestelmän ollessa hyvin tiukka 

hintapiikkejä ilmenee alhaisemmalla lauhdekapasiteetilla myös lämpimän vuoden 

vuosiprofiililla. Päiväkeskihintaerot skenaarioiden välillä kuvaavat lauhdekapasiteetin 

tärkeyttä erittäin kylmänä talvena, jolloin kulutus on jo yleisesti korkealla tasolla. 
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Kuva 6-12. Päiväkeskihintaerot skenaarioiden välillä kylmää ja lämmintä vastaavina vuosina 

vuonan 2018. 

 

Poikkeuksellisen kylmänä vuotena päiväkeskihintaero skenaarioiden välillä on korkea 

muutamana yksittäisenä päivänä vuonna 2024. Lämpimänä vuonna skenaarioiden 

välinen hintaero on alhainen ja mallinnuksen mukaan poikkeuksellisen kylmäkään vuosi 

ei aiheuta merkittävää hintaeroa skenaarioiden välillä vuonna 2030.     
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6.3.3 Hinnan volatiliteetti eri skenaarioissa 

Kysyntäherkkyystarkastelussa on käytetty toteutuneita tuntiprofiileja, minkä vuoksi 

kysynnän ja sitä kautta hinnan volatiliteetti on korkeampi kuin keskimääräisellä 

kulutusprofiililla mallinnettaessa. Suuren oman tuotannon tehovajeen vuoksi 

sähköntuotantosysteemi on hyvin tiukka vuonna 2018, minkä takia pienikin muutos 

kysynnässä aiheuttaa hintapiikkejä. Kysynnän ohella äkilliset samanaikaiset muutokset 

tuulivoimatuotannossa aiheuttavat suuria hintapiikkejä vuonna 2018. Vaikka 

tuulivoimatuotanto ja tuotannon volatiliteetti kasvaa lähestyttäessä tarkastelujakson 

loppupuolta, vaihteleva tuulivoimatuotanto ei aiheuta vuoden 2018 vastaavia 

hintapiikkejä korkeamman oman tuotantokapasiteetin vuoksi. Taulukossa 6-6 on esitetty 

tuntitason keskimääräinen keskihajonta tarkasteluvuosina eri skenaariossa ja 

herkkyystarkasteluissa.            

Taulukko 6-6. Tuntitason keskimääräinen keskihajonta tarkasteluvuosina eri skenaarioissa 

EUR/MWh 2018 2024 2030 

 Kylmä 

vuosi 

Lämmin 

vuosi 

Kylmä 

vuosi 

Lämmin 

vuosi 

Kylmä 

vuosi 

Lämmin 

vuosi 

BAU 193,7 21,4 75,1 8,7 9,5 5,0 

Korkea lauhde 130,6 9,9 36,0 7,1 8,6 5,0 

 

Kylmää vastaavana vuonna keskihajonta on erittäin suuri tarkastellessa vuotta 2018 ja 

hyvin suuri vielä vuonna 2024. Vuonna 2018 kylmää vastaavana vuonna BAU-

skenaariossa on mallinnuksen mukaan 253 tuntia ja korkea lauhde-skenaariossa 132 

tuntia, jolloin Suomen aluehinta on yli 500 euroa megawattitunnilta. Korkea hinta 

johtuu erittäin korkeasta kysynnästä ja usein myös samanaikaisesta alhaisesta 

tuulivoimatuotannosta, jolloin siirtoyhteyskapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää ilman, 

että muuttuvilta kustannuksiltaan kaikkein kalleimmat tuotantoyksiköt, kuten 

kaasuturbiinit joudutaan käynnistämään.        

Lämpimänä vuonna keskihajonta on selkeästi alhaisempi kuin kylmänä vuonna, mutta 

keskihajonnan kehityksessä näkyy oman tuotanto- ja siirtoyhteyskapasiteetin 

kasvaminen ja keskihajonnan laskeminen vuosina 2024 ja 2030. Vaikka lämpimän 

vuoden vuosikulutus on keskimääräistä alhaisempi, on keskihajonta hieman suurempi, 
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mikä johtuu toteutuneen kulutusprofiilin soveltamisesta mallinnuksessa keskimääräisen 

profiilin sijaan. Tämän vuoksi myös lämpiminä vuosina voi ilmetä hintapiikkejä, jos 

talvella on edes lyhyt kylmä jakso. Korkean oman tuotannon tehovajeen ja tiukan 

sähköjärjestelmän vuoksi pienikin muutos kysynnässä voi aiheuttaa hintapiikkejä. 

6.3.4 Energiataloudellinen vaikutus 

Skenaarioiden hintaerosta johtuva kustannus on laskettu yhtälön 1 mukaisesti ja tulokset 

on esitetty taulukossa 6-7. Vuonna 2018 poikkeuksellisen kylmänä vuonna hintaero 

skenaarioiden välillä on merkittävä, minkä vuoksi alhaisemmasta lauhdekapasiteetista 

johtuva mallinnuksen mukainen energiataloudellinen kustannus nousee hyvin suureksi. 

Lämmintä vuotta vastaavana vuonna vuosikustannus on hieman suurempi kuin 

keskimääräisenä vuonna. Tämä johtuu todellisen kulutusprofiilin muutamasta 

kulutuspiikistä ja niiden aiheuttamista hintapiikeistä, joita keskimääräisenä vuonna 

mallinnuksessa ei ilmene.      

Taulukko 6-7. Alhaisemman lauhdetuotantokapasiteetin sähkön hinnannousun aiheuttama 

vuosikustannus kylmää ja lämmintä vuotta vastaavina tarkasteluvuosina.   

 Skenaarioiden välinen 

vuosikeskihintaero, 

EUR/MWh 

Vuotuinen kysyntä, 

TWh 

Vuosikustannus,  

milj. EUR 

Kylmä 

vuosi 

Lämmin 

vuosi 

Kylmä 

vuosi 

Lämmin 

vuosi 

Kylmä 

vuosi 

Lämmin 

vuosi 

2018 17,94 2,11 89,1 85,1 2 149 224 

2024 4,54 1,15 91,5 87,4 553 111 

2030 0,82 0,56 92,4 88,3 83 49 

 

Tarkastellessa tarkemmin vuosikustannuksen muodostumista skenaarioiden välisen 

hintaeron vuoksi, huomataan, että etenkin lämpimän vuoden osalta vuosikustannus 

koostuu suurelta osin suhteellisen suurista hintaeroista pienenä määränä vuoden tunteja. 

Lähes 70 miljoonaa euroa, eli noin 30 prosenttia vuosikustannuksista syntyy 24 

yksittäisen tunnin hintaeron aiheuttamana. Keskimääräinen kulutusprofiili ei huomioi 

kyseisiä kulutuspiikkien aiheuttamia hintaeroja. Jos yksittäiset kulutuspiikit jätetään 

huomioimatta, yleisesti keskimääräistä vuosikulutusta alhaisempana vuonna 

vuosikustannus jäisi selvästi alle keskimääräisen vuoden. Kuvasta 6-14 nähdään, että 
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vuosina 2024 ja 2030 merkittäviä hintapiikeistä johtuvia hintaeroja skenaarioiden välillä 

ei enää juurikaan ilmene, sillä vuosikustannus rakentuu hyvinkin lineaarisesti.         

 

Kuva 6-14. Kumulatiivinen vuosikustannuksen muodostuminen 24 suurimman yksittäisen 

hintaerotunnin osalta lämmintä vuotta vastaavana vuonna.   

 

Mallinnuksen mukaan poikkeuksellisen kylmänä talvena skenaarioiden välinen hintaero 

voi kasvaa hyvin suureksi, kuten kuvasta 6-12 huomataan. Kumulatiivisen 

vuosikustannuksen kehittymistä tarkastellessa vuoden 2018 kustannus kehittyy 

tasaisesti, mutta vuoden 2024 vuosikustannuksen kehittyminen on hyvin etupainoista ja 

24 yksittäistä tuntia muodostaa 65 prosenttia vuosikustannuksista. Suuret yksittäisten 

tuntien aiheuttamat skenaarioiden väliset hintaerot vuonna 2024 johtuvat siitä, että 

korkea lauhde-skenaariossa tuotantokapasiteetti riittää kattamaan kysynnän siten, että 

kaikkein kalleimpia laitoksia ei tarvitse käynnistää, kun taas BAU-skenaariossa 

joudutaan siirtymään tuotantokustannuksiltaan hyvin kalliisiin laitoksiin 

kysyntäpiikkien aikaan. Vuoden 2018 tarkastelussa molemmissa skenaarioissa esiintyy 

erittäin paljon hintapiikkejä, jolloin tarvitaan kalliita huippuvoimalaitoksia. Tämän 

vuoksi hintaeroa ja siten kustannusta skenaarioiden välille ei synny.    
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Kuva 6-15. Kumulatiivinen vuosikustannuksen muodostuminen 24 suurimman yksittäisen 

hintaerotunnin osalta kylmää vuotta vastaavana vuonna. 

 

6.4 Mallinnustulosten vertailu 

Tässä työssä tehtiin mallinnuksia kahdella eri lauhdekapasiteettiskenaarioilla kolmena 

eri tarkasteluvuotena, keskimääräisenä sekä keskimääräisestä poikkeavina hydrologisina 

ja sähkön kulutusvuosina. Herkkyystarkasteluiksi valittiin erittäin poikkeavat tilanteet 

vesivuoden ja vuositason kulutuksen osalta kuvaamaan ääritilanteita, jotka toteutuvat 

markkinoista riippumattomista syistä. Kaikissa mallinnuksissa yhteinen tekijä on, että 

hintaerot ja energiataloudelliset kustannukset skenaarioiden välillä ovat suurimmat 
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erityisesti sähköjärjestelmän ollessa hyvin tiukka. Kulutuspiikkien aikaan nimenomaan 

lauhdekapasiteettia käytetään kattamaan kysyntää, mikä nostaa skenaarioiden välistä 
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hintaeroa etenkin sähköntuotantosysteemin ollessa tiukka, kuten vuonna 2018. Vuosi 

2018 on kysyntäherkkyystarkasteluiden suhteen hyvin herkkä kysynnän vaihteluille ja 

hintapiikkejä esiintyy paljon ja sen myötä myös yleinen hintataso nousee.  

6.4.1 Sähkön hintataso 

Vesivuosi vaikuttaa alueellisesti pohjoismaiseen yleiseen hintatasoon, mikä heijastuu 

myös Suomeen. Vuonna 2018 kuivana ja erityisesti erittäin kuivana vuonna sähkön 

hintaero skenaarion keskimääräiseen sähkön hintaan on yli 25 prosenttia suurempi 

molemmissa skenaarioissa, kun taas sateisina vuosina sähkön hinta on reilu kymmenen 

prosenttia alle keskimääräisen. Eri skenaarioissa sähkön hintaero eri vesivuosina 

suhteessa skenaarion keskimääräiseen hintaan on samansuuruinen. Vuonna 2018 erittäin 

kylmän talven ja tiukan sähköjärjestelmän aiheuttama sähkön hinnannousu nostaa 

sähkön hintaa useita kymmeniä prosentteja keskimääräiseen verrattuna molemmissa 

skenaarioissa. Vuonna 2030 kylmä talvi ei aiheuta enää merkittävää nousua sähkön 

hinnassa vaan oma perustuotantokapasiteetti ja tuontiyhteydet riittävät kattamaan 

nousseen kysynnän. Kuvassa 6-16 on esitetty sähkön hintaero eri tarkasteluissa 

suhteessa skenaarion keskimääräiseen sähkön hintaan.  

 

Kuva 6-16. Tarkasteltavien erilaisten kulutusvuosien ja hydrologisten vuosien sähkön hinta 

suhteessa kyseisen skenaarion keskimääräisen vuoden sähkön hintaan. Palkit osoittavat kunkin 
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tarkastelun sähkön vuosikeskihinnan ja kyseisen skenaarion keskimääräisen vuoden hintaeron 

prosentteina. KL=Korkea lauhde. 

 

6.4.2 Hintaero skenaarioiden välillä 

Keskimääräisenä vuonna skenaarioiden välinen vuosikeskihintaero on hieman alle kaksi 

euroa megawattitunnilta vuonna 2018. Todellisuudessa keskimääräisen vuoden 

skenaarioiden välinen keskihintaero voisi olla suurempikin, sillä kulutusprofiili ei ota 

huomioon yksittäisiä kulutuspiikkejä, joita todellisena vuotena esiintyy. 

Kysyntäherkkyystarkastelussa todettiin, että yksittäisillä kulutuspiikeillä on vaikutusta 

skenaarioiden väliseen hintaeroon myös lauhana vuonna.  

Sateisina vuosina Suomen ja Pohjoismaiden suurempi vesivoimatuotanto vähentää 

lauhdetuotannon merkitystä, minkä vuoksi skenaarioiden välinen hintaero jää 

keskimääräistä alhaisemmaksi. Erittäin kuivana vuonna skenaarioiden välinen hintaero 

nousee lähes kaksinkertaiseksi keskimääräiseen vuoteen verrattuna vuonna 2018, sillä 

alhaisemmasta omasta vesivoimatuotannosta johtuen korkea lauhde-skenaariossa 

omalla lauhdetuotannolla voidaan korvata tuontia ja siten estää hinnan nousua. Vuonna 

2024 ja 2030 skenaarioiden välinen hintaero on samassa järjestyksessä suhteessa 

keskimääräiseen vuoteen, mutta erot ovat pienemmät. 

Erittäin kylmänä vuonna lauhdekapasiteetin merkitys on kuivaa vuotta huomattavasti 

suurempi etenkin vuonna 2018. Lukuisista kysyntäpiikeistä johtuen skenaarioiden 

välinen vuosikeskiarvoero nousee noin 18 euroon megawattitunnilta. Myös korkea 

lauhde-skenaariossa esiintyy paljon hintapiikkejä, mutta BAU-skenaariossa 

hintapiikkien lukumäärä ja suuruus ovat korkeammat. Vuonna 2024 kylmää vastaavana 

vuonna saattaa alhaisella lauhdekapasiteetilla edelleen esiintyä hintapiikkejä korkea 

lauhde-skenaariota enemmän ja siten skenaarioiden välinen hintaero nousee hieman yli 

neljään euroon megawattitunnilta. Lämpimän vuoden osalta skenaarioiden välinen 

hintaero vastaa kutakuinkin keskimääräisen vuoden hintaeroa. Vaikka yleisesti 

lämpimän vuoden vuosikulutus on keskimääräistä vuotta alhaisempi, käytettäessä 

todellisista kulutusprofiileita lauhteen merkitys on suurempi verrattuna keskimääräiseen 

kulutusprofiiliin. Vuonna 2030 omaa sähköntuotantokapasiteettia ja -siirtokapasiteettia 
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uusien ydinvoimaloiden, tuulivoimaloiden sekä uuden Suomen ja Ruotsin välisen 

siirtoyhteyden vuoksi on riittävästi, että lauhdekapasiteetin merkitys on alhainen eikä 

merkittäviä eroja skenaarioiden välillä ole. 

 

Kuva 6-17. Skenaarioiden välinen vuosikeskihintaero eri tarkasteluissa tarkasteluvuosina. 

 

6.4.3 Energiataloudellinen vaikutus 

Alhaisemman lauhdekapasiteetin aiheuttamasta korkeammasta sähkön hinnasta 

laskettava vuotuinen energiataloudellinen kustannus on täysin analoginen mallinnuksen 

perusteella laskettujen vuosikeskihintaerojen kanssa, vaikka vuotuinen sähkön kulutus 

ja kulutusprofiili poikkeaakin hieman kysyntäherkkyystarkasteluissa. Keskimääräisenä 

vuonna energiataloudellinen vuosikustannus on noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2018, 

noin 100 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2030. 

Kylmänä vastaavana vuonna vuosina 2018 ja 2024 vuotuinen kustannus voi nousta 

moninkertaiseksi keskimääräisen vuoden kustannukseen nähden, mutta vuonna 2030 

kaikkien tarkasteluiden vuosikustannus on hyvin lähellä keskimääräisen vuoden 

vuosikustannusta.    
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Kuva 6-18. Alhaisemman lauhdekapasiteetin aiheuttamasta korkeammasta sähkön hinnasta 

laskettava vuotuinen energiataloudellinen kustannus. 

 

6.4.4 Lisätuotantokapasiteetin kannattavuus 

Tässä diplomityössä esitettiin lauhdelaitosten kannattavuustarkastelun tulokset luvussa 

4.2.1, minkä perusteella lauhdekapasiteettia arvioidaan poistuvan markkinoilta 

kannattamattomina. Lisäksi IE-direktiivin päästörajoitukset aiheuttavat laitoksille 

lisäinvestointeja. Korkea lauhde-skenaariossa on arvioitu 500 MW:n 

lisälauhdekapasiteetin vaikutusta Suomen aluehintaan ja lisäksi skenaarion tuloksia on 

verrattu alhaisemman lauhdekapasiteetin BAU-skenaarioon.  

Tässä kappaleessa esitetään lisälauhdekapasiteetin kannattavuus eri 

herkkyystarkasteluissa. Kannattavuuden vaihtelu skenaarioiden välillä johtuu 

vaihtelusta vuotuisesta huipunkäyttöajassa sekä sähkön hintatasosta. Polttoaineen- ja 

päästöoikeuden hinnat perustuvat tässä työssä esitettyihin kehitysnäkymiin ja ovat 

jokaisessa tarkastelussa samat. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset perustuvat Pöyryn 

tietokantoihin voimalaitosten kustannuksista. Laitosten ajomäärille ei ole oletettu 

mitään rajoitusta vaan ne ajavat sähkön markkinahintaa vastaan huomioiden muun 

muassa käynnistyskustannuksen ja käynnistämisen kannattavuuden asettamat rajoitteet.  

Pääomakustannuksia ei ole huomioitu kannattavuustarkastelussa. 
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Kuvan 6-19 kannattavuustarkastelun tuloksissa ei ole huomioitu mahdollisia IE-

direktiivin vaatimusten asettamia lisäinvestointitarpeita. Lisäinvestoinnit tulee 

huomioida kannattavuudessa, jos korkea lauhde-skenaarion lauhdevoimalaitokset 

vaativat direktiivin asettamia investointeja päästöjen rajoittamiseksi. Keskimääräisenä 

vuonna lauhdevoimalaitokset ovat kannattavia ainoastaan vuoden 2024 tarkastelussa. 

On huomioitava, että kannattavuusluvut eivät sisällä mahdollisia 

päästövähennysinvestointeja ja muita pääomakustannuksia.  

Kannattavuustarkastelun tulokset osoittavat hyvin Pohjoismaisen vesitilanteen 

vaikutuksen sähkönhintaan ja sitä kautta laitosten kannattavuuteen. Sateisina vuosina 

sähkön hinta Suomessa on keskimääräistä vuotta alhaisempi ja sähkönmyynnin 

tuottomarginaali jää pieneksi, mikä vaikuttaa laitosten kannattavuuteen negatiivisesti. 

Alhaisen sähkönhinnan ja keskimääräistä alhaisemman hintavolatiliteetin vuoksi 

laitosten huipunkäyttöajat jäävät alhaisiksi, mikä alentaa sähköntuotannosta saatavia 

tuloja. Vähäsateisena vuonna sähkön hinta on kuitenkin huomattavasti korkeampi kuin 

keskimääräisen vuoden ja laitosten huipunkäyttöaika on jopa kaksinkertainen erittäin 

sateiseen vuoteen verrattuna. Korkea hinta nostaa sähköntuotannosta saatavaa 

tuottomarginaalia mistä johtuen lisälauhdekapasiteettilaitokset ovat kannattavia kuivina 

vuosina jokaisena tarkasteluvuotena.  

Lämpimänä vuonna sähkön hinta on hieman keskimääräistä vuotta alhaisempi, minkä 

vuoksi kannattavuus on hieman keskimääräistä vuotta pienempi. Vuoden 2018 hyvin 

tiukasta sähköntuotantokapasiteetista johtuen, erittäin kylmänä vuonna 

lisälauhdekapasiteettilaitosten vuotuinen kannattavuus nousee mallinnuksen mukaan 

hyvin korkeaksi lukuisista talviajan hintapiikeistä johtuen. Vuosina 2024 ja 2030 

kylmää vuotta vastaavana vuonna lauhdelaitosten kannattavuus laskee oman 

tuotantokapasiteetin lisääntymisen ja sen vuoksi hintapiikkien vähenemisen johdosta. 

Pitkällä aikavälillä, kun omaa sähköntuotantoa on enemmän ja sähköjärjestelmä ei ole 

poikkeuksellisen tiukka, erilaisilla hydrologisilla vuosilla on kulutustasoa suurempi 

vaikutus laitosten kannattavuuteen.   
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Kuva 6-19. Lisälauhdekapasiteetin (500 MW) kannattavuustarkastelu eri herkkyystarkasteluissa 

korkea lauhde-skenaariossa. 

 

Laitosten kannattavuutta on tarkasteltu ainoastaan kolmena eri tarkasteluvuotena. 

Tämän vuoksi on huomioitava, että laitosten kannattavuus saattaa muuttua 

tarkasteluvuosien välillä merkittävästikin. Esimerkiksi vuonna 2019 Olkiluoto 3:n 

käyttöönoton jälkeen on oletettavaa, että lauhdelaitosten huipunkäyttöaika laskee 

vuoden 2018 tasosta, minkä vuoksi niiden kannattavuus heikkenee entisestään. Kulutus 

kasvaa lähestyttäessä vuotta 2024 ja kun tuotantokapasiteetissa ja tuontiyhteyksissä ei 

tapahdu merkittäviä muutoksia, lauhdelaitosten huipunkäyttöaika ja kannattavuus 

kasvaa. 

Keskimääräisen vuoden skenaarioiden välinen vuotuinen energiataloudellinen 

kustannus on mallinnuksen mukaan noin 200 miljoona euroa. Lisälauhdekapasiteetin 

vuotuinen kannattavuus vaihtelee välillä -15–74 miljoonaa euroa, ilman mahdollisia 

päästöjen vähennysinvestointeja ja pääomakustannuksia. Keskimääräisenä vuonna 

vuotuinen energiataloudellinen kustannus on siis moninkertainen verrattuna 

lisälauhdekapasiteetin vuotuiseen kannattamattomuuteen.    
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Suomen oman sähköntuotannon tehovaje heijastuu selkeästi tarkasteltujen 

skenaarioiden väliseen hintaeroon. Ennen Olkiluoto 3:n käyttöönottoa, Suomen oman 

tuotannon ja kysynnän välinen ero on korkeimmillaan ja sähköjärjestelmä on hyvin 

tiukka. Tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien epäkäytettävyyden ja erittäin kylmän 

talvijakson aiheuttama tehopulatilanne ei ole poissuljettu ennen OL3:n käyttöönottoa. 

Suuren oman tuotannon tehovajeen vuoksi sähkön hinnanmuodostus on herkkä etenkin 

kysynnän vaihteluille, mutta myös vuotuiselle Pohjoismaiselle vesitilanteelle. Erittäin 

kylmänä talvena sähkön kulutuksen ollessa yleisestikin korkealla tasolla, kulutuspiikit 

nostavat sähkön hinnan korkealle. Suuremmalla omalla lauhdetuotantokapasiteetilla 

voidaan vähentää sähkön tuontia ja pienentää rajasiirtoyhteyskapasiteetin 

riittämättömyydestä aiheutuvia pullonkauloja etenkin Suomen ja Ruotsin välillä. 

Rakenteilla olevan ydinvoimalan käyttöönoton jälkeen sähkön tuontiriippuvuus 

vähenee. Sähkön kulutuksen on kuitenkin arvioitu kasvavan tarkasteluajanjaksolla, 

mikä nostaa vuosivuodelta edelleen oman tuotannon ja kysynnän välistä eroa. 

Tuulivoiman lisääntyminen lisää sähkön vuosituotantoa, mutta myös sähköntuotannon 

volatiliteettia sekä säätövoiman tarvetta. Siirtoyhteyksiä on kuitenkin keskimääräisenä 

vuonna riittävästi käytössä, siten, että suuremmalla lauhdetuotantokapasiteetillä ei ole 

vaikutusta hintapiikkien esiintymiseen. Tässä työssä ei ole analysoitu vaihtelevan 

tuotannon aiheuttamia hintapiikkejä, vaan ainoastaan skenaarioiden välillä esiintyvien 

hintapiikkien suuruutta. Myös ennen oletetun kuudennen ydinvoimayksikön sekä 

Ruotsin ja Suomen välisen uuden siirtoyhteyden käyttöönottoa, erittäin kylmänä vuonna 

saattaa esiintyä merkittäviä hintapiikkejä alhaisemmalla lauhdekapasiteetilla ja oman 

tuotantokapasiteetin tärkeys kasvaa. Uusi siirtoyhteys ja kuudes ydinvoimala laskisivat 

lisälauhdekapasiteetin merkitystä sähköjärjestelmässä ja näiden toteutuessa 

tarkastelujakson lopulla edes poikkeuksellisen kylmä vuosi ei aiheuta sähkön hinnassa 

merkittäviä eroja eri lauhdekapasiteeteilla. Näiden investointien toteutuminen on 

kuitenkin vielä epävarmaa, ja onkin mahdollista että kapasiteettitilanne Suomessa eroaa 

merkittävästi työn oletuksista pidemmällä tulevaisuudessa. 

Alhaisemman lauhdevoimakapasiteetin ja siten korkeamman sähkön hinnan aiheuttama 

vuotuinen energiataloudellinen kustannus ennen rakenteilla olevan ydinvoimayksikön 
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valmistumista on keskimääräisenä vuonna noin 200 miljoonaa euroa. Korkeamman 

lauhdekapasiteetin skenaariossa olemassa olevien lisälauhdekapasiteettilaitosten 

kannattamattomuus on huomattavasti edellä mainittua kustannusta alhaisempi. 

Luonnonvoimista riippuvat vaihtelut kysynnässä ja Pohjoismaisessa vesitilanteessa 

heiluttavat vuosikustannusta keskimääräisen molemmin puolin ja poikkeuksellisen 

kylmänä vuonna kustannus saattaa olla moninkertainen. Pohjoismaisella vesitilanteella 

on pitkällä aikavälillä kulutustasoa suurempi vaikutus sähkön hintatasoon ja laitosten 

kannattavuuteen. Tiukassa kapasiteettitilanteessa sähkön hinnan volatiliteetti sekä 

lauhdekapasiteetin määrän merkitys kuitenkin kasvaa ja järjestelmä on hyvin herkkä 

kysynnän muutoksille.  

Tuleeko lauhdelaitosten pysyminen markkinoilla siis turvata? Oman tuotannon tehovaje 

tulee kasvamaan poistuvien lauhdelaitosten myötä ja riski tehopulan muodostumiseen 

erityisesti ennen Olkiluoto 3:n valmistumista saattaa kasvaa, etenkin jos 

huippukysynnän aikaan ilmenee epäkäytettävyyttä tuotantokoneistossa tai 

siirtoyhteyksissä. Tehopulatilanteen todennäköisyyden arviointi vaatii erilliset 

todennäköisyysanalyysit laitosten ja siirtoyhteyksien vikaantumisesta sekä erittäin 

kylmän vuoden samanaikaisesta toteutumisesta.  

Onko lauhdelaitosten markkinoilla pysymisen turvaaminen taloudellisesti perusteltua? 

Työssä tehtyjen laskelmien pohjalta voidaan todeta lauhdekapasiteetin poistumisen 

energiataloudellisen kustannuksen olevan merkittävästi laitosten kannattavuuden 

turvaamisen kustannusta korkeampi. Tilanne korostuu erityisesti ennen Olkiluoto 3:n 

valmistumista. On myös huomioitava, että esitetyt vuosikustannukset saattavat vaihdella 

tarkasteluvuosien välisenä aikana muun muassa muuttuvasta kysynnästä johtuen. 

Sähkön käyttäjille koituva kustannus puolittuu vuosien 2018 ja 2024 välillä ja vuosien 

2018 ja 2019 välillä kustannus saattaa laskea tarkasteluvuotta 2024 enemmänkin 

alhaisemmasta kulutuksesta johtuen. Haasteeksi muodostuu poistumisuhan alla olevien 

laitosten markkinoilla pysymisen varmistamisen keinot, eri vaihtoehtojen kustannuksien 

määrittäminen sekä tuen rahoitus. Tämän työn mallinnuksien tulokset kertovat kuinka 

paljon kapasiteetin markkinoilla pysymisen varmistamisella voidaan välttää sähkön 

kuluttajien kustannusten nousua ja kuinka paljon tukea kapasiteetin kannattava ylläpito 

vaatisi ilman tukijärjestelmän suoria ja välillisiä kustannuksia. 
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Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä (Työ- ja Elinkeinoministeriö, 2015) arvioitiin 

erilaisten reservi- ja kapasiteettimekanismien käyttöönottoa Suomessa. Selvityksessä 

arvioitiin kapasiteettimekanismikustannusten suuruusluokkaa Suomessa perustuen Iso-

Britannian kokemuksiin ensimmäisen kapasiteettihuutokaupan osalta. Selvityksen 

mukaan Suomessa kapasiteettimekanismin kustannukset voisivat olla noin 375 

miljoonaa euroa vuodessa, mikä on lähes puolet enemmän kuin tässä työssä laskettu 

keskimääräisen vuoden lauhdekapasiteetin poistumisesta aiheutuva kustannus. 

Lauhdekapasiteetin markkinoilla säilymisen varmistaminen voitaisiin toteuttaa raskasta 

kapasiteettimarkkinaa kevyemmällä ja mahdollisesti väliaikaisella järjestelmällä.  

Tässä työssä on arvioitu ainoastaan lauhdekapasiteetin vaikutusta sähkön hintaan. 

Pohjoismaisella tasolla sähköntuotanto on ylijäämäistä Pohjoismaiseen kysyntään 

nähden suuresta vesivoimatuotannosta johtuen. Energiantuotannoltaan ylijäämäisen 

Ruotsin ja Norjan sekä alijäämäisen Suomen vuoksi rajasiirtoyhteyksillä on merkittävä 

vaikutus sähkön hintatasoon ja hinnan vaihteluihin Suomessa. Rajasiirtoyhteyksien 

suhteen herkkyystarkastelua ei toteutettu tässä työssä erikseen, mutta 

hinnanmuodostuksen periaatteen mukaan on selvää, että parantamalla 

rajasiirtoyhteyksiä hintaerot maiden välillä pienenevät ja oman lauhdetuotannon 

kriittisyyden taso laskee. 

Kuten mallinnuksen tulosten tarkastelussa on todettu, kulutusvaihtelulla on lähivuosina 

merkittävä rooli sähkön hinnan muodostuksessa Suomessa. Tiukasta 

sähköjärjestelmästä johtuen sähköntuotantokapasiteetissa ei ole juurikaan joustovaraa 

minkä vuoksi joudutaan käyttämään erittäin kalliita tuotantomuotoja korkean kysynnän 

kattamiseksi. Kysynnän jousto voisi toimia kustannustehokkaana ratkaisuna 

kysyntäpiikkien välttämiseksi etenkin tiukassa kapasiteettitilanteessa. Lähivuodet ovat 

kuitenkin kriittisimmät tehovajeen suhteen, minkä vuoksi laajamittainen kysyntäjouston 

toteuttaminen ei välttämättä ole mahdollista. Pidemmällä aikavälillä kysyntäjoustoa 

kannattaa kehittää ja aktivoida etenkin jaksottaisen tuotannon lisääntyessä.    

Tälläkään hetkellä Suomen oma tuotantokapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää 

huippukulutushetkenä ja tehovaje tulee kasvamaan entisestään lähivuosina. 

Omavaraisuuden tavoittelu huippukulutuksen suhteen ei kuitenkaan ole taloudellisesti 

kannattavaa, sillä osa laitoksista jäisi hyvin vähäisillä käyttötunneille ja markkinoilta 
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saatava tuotto alhaiseksi. Suomi on osa Pohjoismaista sähköjärjestelmää, jossa on 

merkittävät vesivarannot ja jossa alueellisesti vallitsee tällä hetkellä ylituotanto. 

Markkinaehtoinen oman tuotantokapasiteetin kasvattaminen huippukulutuksen 

kattamiseksi on haasteellista alueella, jossa vesivoimalla tuotetaan puolet kulutetusta 

sähköstä ja jota on käytettävissä kulutushuippujen aikaan. Vesivoimavarantojen 

epätasaisen maantieteellisen jakautumisen vuoksi alueen sisäisten siirtoyhteyksien 

toimivuus ja riittävyys ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa. Tämän vuoksi Pohjoismaita 

tulisi tarkastella kokonaisuutena varmistaakseen markkinaehtoisten sähkömarkkinoiden 

toimivuus ja sähkötehon riittävyys alueen jokaisessa osassa.  

Lähivuosina huipputuotannon ja kulutuksen välinen ero kasvaa korkeaksi ja uudet 

siirtoyhteydet ja voimalaitokset eivät ole ratkaisu lyhyellä aikavälillä. 

Kannattavuustarkasteluiden ja alhaisemman kapasiteettitason aiheuttamien kustannusten 

perusteella kapasiteetin markkinoilla pitäminen on yksi mahdollinen kustannustehokas 

vaihtoehto tuotantokapasiteetin ja huippukysynnän välisen eron kasvun hillitsemiseksi 

sekä energiataloudellisen kustannuksen minimoimiseksi. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tarkastella markkinoilta mahdollisesti ennen 

teknisen käyttöiän täyttymistä poistuvien lauhdevoimalaitosten vaikutusta sähkön 

aluehintaan. Kirjallisuusosassa tarkasteltiin sähkön hintaan vaikuttavien muuttujien, 

kuten sähkön kysynnän ja tuotantokustannusten kehitysnäkymiä Pöyryn arvioiden 

mukaisesti, sekä esitettiin Suomen nimellinen sekä huipunaikainen 

sähköntuotantokapasiteetti tuotantomuodoittain. Markkinakehitysnäkymien ja nykyisen 

voimalaitoskannan perusteella arvioitiin sähköntuotantokapasiteetin kehittymistä 

vuoteen 2030 asti kolmella eri aikavälillä: vuoteen 2018 asti, vuosien 2019 ja 2024 

välillä sekä vuosien 2025 ja 2030 välillä. Tutkimusosassa tarkasteltiin markkinoilta 

mahdollisesti poistuvaksi arvioidun lauhdevoimakapasiteetin vaikutusta sähkön hintaan 

sähkömarkkinamallinnuksen perusteella ja korkeamman sähkön hinnan 

energiataloudellisia vaikutuksia Suomessa.   

Taloudellisesta taantumasta johtuva alhainen sähkön kysyntä sekä Pohjoismaissa 

vallitseva ylituotantokapasiteetti on pitänyt sähkön keskihinnan alhaisena jo useamman 

vuoden eikä merkittäviä sähkön hinnan nousupaineita ole havaittavissa lähivuosina. 

Alhaisen sähkön hinnan vuoksi arvioitiin, että etenkin lauhdevoimakapasiteetti tulee 

laskemaan merkittävästi lähivuosina, mutta myös yhteistuotantokapasiteetti arvioitiin 

laskevan tarkasteluajanjaksolla. Poistuvan kapasiteetin vuoksi oman tuotannon ja 

kysynnän välinen ero kasvaa ennen rakenteilla olevan ydinvoimalan valmistumista.  

Tämän diplomityön tutkimusosassa vertailtiin arvioidun lauhdekapasiteetin ja arvioitua 

kapasiteettia 500 MW korkeamman lauhdekapasiteetin vaikutusta sähkön hintaan 

Pöyryn kehittämän BID3 sähkömarkkinamallin avulla. Skenaariotarkasteluille tehtiin 

herkkyystarkasteluita erilaisina vesivuosina ja kulutusvuosina. Mallinnukset tehtiin 

kolmelle eri vuodelle: 2018, 2024 ja 2030. Normaalivuotta kuvaavana keskimääräisenä 

vuotena alhaisemman lauhdekapasiteetin aiheuttama vuotuinen kustannus sähkön 

hinnan korkeamman tason vuoksi on noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2018. Uuden 

ydinvoimalan myötä skenaarioiden välinen sähkön hintaero ja sitä myötä myös 

vuotuinen kustannus laskee noin 100 miljoonaan euroon. Vuonna 2030 oletetun 

kuudennen ydinvoimayksikön ja arvioidun tuulivoimakapasiteetin käyttöönoton jälkeen 
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alhaisemman lauhdekapasiteetin aiheuttama kustannus on noin 50 miljoonaa euroa 

vuodessa.  

Ennen Olkiluoton 3:n käyttöönottoa Suomen kapasiteettitilanne on hyvin tiukka 

laskeneen tuotantokapasiteetin ja maltillisesti nousevan kulutuksen vuoksi. 

Poikkeuksellisen kylmänä vuonna alhaisemman lauhdekapasiteetin aiheuttama 

vuosikustannus voi nousta moninkertaiseksi keskimääräiseen vuoteen verrattuna 

lukuisten korkeiden hintapiikkien seurauksena. Poikkeuksellisen kylmän vuoden 

aiheuttamat kulutuspiikit aiheuttavat hintaeroa vielä ennen oletetun kuudennen 

ydinvoiman valmistumista, jonka jälkeisenä tarkasteluvuotena skenaarioiden välinen 

hintaero laskee muiden tarkasteltujen tilanteiden tasolle. Ennen OL3:n valmistumista 

poikkeuksellisen vähäsateiset vuodet eivät vaikuta sähkön hintaan ja hintapiikkien 

muodostumiseen skenaarioiden välillä yhtä merkittävästi kuin erittäin kylmä vuosi. 

Pohjoismainen vesitilanne vaikuttaa kuitenkin yleisesti sähkön hinnan tasoon jokaisena 

tarkasteluvuotena; vähäsateisena vuotena korottavasti ja sateisena vuonna laskevasti. 

Lauhdekapasiteetin arvioidaan poistuvan markkinoilta ennenaikaisesti 

kannattamattomuuden vuoksi. Mallinnusten perusteella tarkasteluvuosien tappio 

laitosten omistajille on kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin edellä esitetyt 

kapasiteetin poistumisesta sähkön kuluttajille aiheutuvat vuotuiset kustannukset. 

Haasteeksi muodostuukin poistumisuhan alla olevien laitosten markkinoilla pysymisen 

varmistamisen keinot, eri vaihtoehtojen kustannuksien määrittäminen sekä tuen 

rahoitus.   
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