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Vesivoimalla on merkittävä rooli pohjoismaisessa sähköntuotantojärjestelmässä. Spot-

markkinoille tarjottavan vesivoiman hinta riippuu vaihtoehtoisen tuotannon hinnasta ja 

odotetusta vesivoimantuottajien käytettävissä olevasta veteen sitoutuneen potentiaalienergian 

määrästä. Hydrologisella tilanteella tarkoitetaan tässä tämän potentiaalienergian poikkeamaa 

normaalitasostaan. Viime vuosina tuulivoimatuotanto pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella 

on kasvanut voimakkaasti, ja on tullut aiheelliseksi tarkastella, millaisia vaikutuksia tällä on 

vesivoimantuottajien toimintaan. 

Työssä määritellään vesivoimalle vaihtoehtoisen sähköntuotannon tuotantokustannus, joka 

pitkällä aikavälillä toimii vertailutasona, jonka perusteella vesivoimantuottajat määrittävät 

markkinoilla tarjontahinnan tuotannolleen. Tarkastellaan, kuinka hydrologisen tilanteen ja 

vaihtoehtoisen tuotannon tuotantokustannusten muutokset vaikuttavat vesiarvoon, joka on 

hinta, jolla hintariippuvaista eli säätyvää vesivoimaa tarjotaan spot-markkinoille. Todetaan, 

että hydrologisen tilanteen vahvistuminen ja vaihtoehtoisen tuotantokustannuksen aleneminen 

alentavat vesiarvoja. Todetaan lisäksi, että tuulivoima vaikuttaa sähkön hinnanmuodostukseen 

markkinoilla samankaltaisesti kuin hintariippumaton vesivoimatuotanto. 

Esitetään aikasarjamalli vesivoimatuotannon hintariippuvuuden mallintamiseksi. Vertaillaan 

vesivoimatuottajien toimintaa kahdella vesivoimatuotantoa sisältävällä hinta-alueella, joista 

toisella tuulivoimatuotanto on kasvanut voimakkaammin kuin toisella. Havaitaan, että 

molemmilla hinta-alueilla hydrologisen tilanteen vahvistuminen on alentanut ja 

heikkeneminen nostanut vesiarvoja. Lisäksi havaitaan, että alueella, jonka tuulivoimatuotanto 

on kasvanut enemmän, vesiarvot ovat laskeneet suhteessa alueen, jolla tuulivoimatuotanto on 

kasvanut vähemmän, vesiarvoihin. Tuulivoiman voidaan todeta syrjäyttäneen markkinoilta 

tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa tuotantoa. 
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Hydropower plays a significant role in the Nordic electric power generation system. The 

offering price of price-dependent hydropower generation capacity offered to spot markets is 

dependent on the cost of alternative generation and the expected amount of potential energy 

contained in water that will be available for hydropower generators to use in the future. In this 

study hydrological conditions are understood to mean the deviation of this potential energy 

from its normal value. During recent years wind power generation has rapidly increased in the 

Nordic market and thus its effect on hydropower generation is analyzed in this thesis. 

The production cost of power generation alternative to hydropower is defined. Hydropower 

generators use this cost as a reference as they set their offering price of price-dependent 

generation capacity on the spot market. The effects of variations in hydrological conditions 

and the cost of alternative production on water value are studied. Water value is defined as the 

price at which price dependent hydropower generation capacity is offered to the spot market. 

It is found that the strengthening of hydrological conditions and the falling of the cost of 

alternative generation lower water values. Another finding is that wind power generation and 

non-price dependent hydropower generation have similar effects on the price formation of 

electric power. 

A time-series model is presented for modelling the relationship between the capacity and 

water value of hydropower generation offered to spot markets. The model is used to study this 

relationship in two hydropower-producing price areas, of which one has seen a large increase 

in the amount of wind power generation in recent years. The modelling results show that the 

strengthening of hydrological conditions has led to lower water values in both price areas. The 

increase in wind power production has likely caused hydropower generators in the price area 

with a large increase in wind power generation to lower their water values relative to those in 

the price area with a small increase in wind power generation. From this the conclusion is 

drawn that wind power has superseded generation with a higher marginal cost in the market. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

Merkinnät 

𝐶h Spot-hinnan ja kivihiililauhdesähköntuotannon polttoainekustannuksen erotus 

[€/MWh] 

𝐷 Datapiste 

𝐹𝑋EUR/USD USA:n dollarin ja euron välinen 12 kk forward-valuuttakurssi [EUR/USD] 

𝐻 Vesiarvolaskennassa tarkasteltavan ajanjakson pituus [h], Hessin matriisi 

𝐻API 2 API 2 -kivihiilen lämpöarvo [MWh/t] 

𝐻Newcastle Newcastle-kivihiilen lämpöarvo [MWh/t] 

𝐼 Sähköntuotantojärjestelmän lauhdevoimalaitosten lukumäärä 

𝐼(𝜃) Epälineaarisen pienimmän neliösumman optimoinnin virhe parametrien 𝜃 

funktiona 

𝐿 Laskentamallin optimointikriteerinä toimiva häviöfunktio 

𝐾hiililauhde Kivihiililauhdesähköntuotannon polttoainekustannus [€/MWh] 

𝑀C Alkuainehiilen moolimassa [g/mol] 

𝑀CO2
 Hiilidioksidin moolimassa [g/mol] 

𝑀O Hapen moolimassa [g/mol] 

𝑁API 2 API 2 –kivihiilen päästökerroin [tCO2/tC] 

𝑁C Alkuainehiilen päästökerroin [tCO2/tC] 

𝑃CO2
 Päästöoikeuden hinta [€/tCO2] 

𝑃hiililauhde Kivihiililauhdesähköntuotannon tarjontahinta [€/MWh] 

𝑃kate Kivihiililauhdesähköntuotannon katevaatimus [€/MWh] 

𝑃kattila Kattilateho [MW] 
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𝑃kivihiili Kivihiilen hinta [€/t] 

𝑃spot,h Sähkön spot-hinta tunnilla h [€/MWh] 

𝑊 Vesiarvo [€/MWh] 

𝑊t Varastoaltaassa olevan veden määrä hetkellä t [m
3
] 

𝑏h Virtaama vesivoimalaitosten varastoaltaisiin tunnilla h [MWh] 

𝑐0 Vesiarvon vuorokausittaista perustasoa kuvaava parametri [€/MWh] 

𝑐1 Vesiarvon lineaarista nousua säätyvän vesivoimantuotantotehon kasvaessa

 kuvaava parametri [(€/MWh)/(MWh/h)]  

𝑐2 Vesivoiman tarjontahintaan alhaisilla säätyvän vesivoiman tuotantotehoilla 

vaikuttava parametri [€/MWh] 

𝑐3 Vesivoiman pienintä käytettävissä olevaa tuotantokapasiteettia kuvaava 

parametri [MWh/h] 

𝑐4 Vesivoiman tarjontahintaan korkeilla säätyvän vesivoiman tuotantotehoilla 

vaikuttava parametri [€/MWh] 

𝑐5 Vesivoiman pienintä käytettävissä olevaa tuotantokapasiteettia kuvaava 

parametri [MWh/h] 

𝑑 Neuronin etäisyys datapisteestä 

𝑒h Sähkön kokonaiskysyntä tunnilla h [MWh] 

𝑓 Pienimmän neliösumman optimoinnin häviöfunktion arvo pisteessä i 

parametrien arvoilla 𝜃, trust region reflective -algoritmin minimoima funktio 

𝑓h
i Lauhdevoimalaitoksen i tuotantokustannus tunnilla h [€/MWh] 

𝑔 Trust region reflective -algoritmin häviöfunktion 𝑓 gradientti 

𝑔h Toteutunut vesivoimatuotanto tunnilla h [MWh/h] 

ℎ Tunti [h] 

ℎ(𝑖) Naapurustofunktion arvo datapisteelle i 
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𝑖 Indeksi 

𝑘h Pienin yhden tunnin vesivoimantuotanto [MWh/h] 

𝑘h Suurin yhden tunnin vesivoimantuotanto [MWh/h] 

𝑙i Trust region reflective -algoritmin optimoimien parametrien alarajat 

𝑚C Alkuainehiilen massa [g] 

𝑚CO2
 Hiilidioksidin massa [g] 

𝑛i Neuroni i 

𝑞 Trust region reflective -algoritmin funktiota 𝑓 approksimoiva yksinkertaisempi 

funktio 

𝑟h Säätyvä vesivoimantuotanto tunnilla h [MWh/h] 

𝑟h Pienin mahdollinen säätyvä vesivoimantuotanto tunnilla h [MWh/h] 

𝑟h Suurin mahdollinen säätyvä vesivoimantuotanto tunnilla h [MWh/h] 

𝑠 Trust region reflective -algoritmin optimointiaskel 

𝑡h
i  Lauhdevoimalaitoksen i sähköntuotanto tunnilla h [MWh/h] 

𝑡h
i  Lauhdevoimalaitoksen i pienin mahdollinen sähköntuotanto tunnilla h [MWh/h] 

𝑡h
i
 Lauhdevoimalaitoksen i suurin mahdollinen sähköntuotanto tunnilla h [MWh/h] 

𝑢i Trust region reflective -algoritmin optimoimien parametrien ylärajat 

𝑢d Säätymättömän vesivoiman tuotanto päivän d jokaisella tunnilla [MWh/h] 

𝑞 Trust region reflective -algoritmin määrittämien parametrien vektori  

𝑣h Vesialtaisiin varastoitunut energiamäärä tunnilla h [MWh] 

𝑣h Vesialtaiden alhaisin mahdollinen varastotaso tunnilla h [MWh] 

𝑣h Vesialtaiden korkein mahdollinen varastotaso tunnilla h [MWh] 

𝑤h Toteutunut tuulivoimatuotanto tunnilla h [MWh/h] 
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𝑥API 2 API 2 -kivihiilen hiilipitoisuus 

𝑥j Piste, jota kohti voittajaneuronia siirretään 

𝑥Newcastle  Newcastle-kivihiilen hiilipitoisuus 

𝜖 Neuronihaun lopetusehto 

𝜂 Hyötysuhde, itseorganisoivan kartan neuronihaussa neuronien siirtymien 

askeleiden pituuteen vaikuttava arvo 

𝜎 Naapurustofunktion jyrkkyyteen vaikuttava parametri 

 

Lyhenteet 

AST AS Augstsprieguma tīkls, Latvian kantaverkkoyhtiö 

CHP Combined Heat and Power, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto 

DoE Department of the Environment, Australian ympäristöministeriö 

EEA European Environment Agency, Euroopan ympäristökeskus 

EIA U.S. Energy Information Administration, Yhdysvaltojen energiamarkkinatietoa 

keräävä viranomainen 

EMH Energimyndigheten, Ruotsin energiamarkkinaviranomainen 

EU Euroopan unioni 

EUR Euro 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate, euroalueen pankkien toisilleen tarjoamien lainojen 

perusteella laskettu referenssikorkotaso 

IAEE International Association for Energy Economics, energiatalousyhteistyöjärjestö 

ICE Intercontinental Exchange, raaka-ainejohdannaispörssi 

IETA International Emissions Trading Association, kansainvälinen 

päästökaupanedistämisjärjestö 
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LIBOR London Interbank Offered Rate, Lontoon rahamarkkinoilla toimivien pankkien 

toisilleen tarjoamien lainojen perusteella laskettu referenssikorkotaso 

MKM Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Viron talous- ja 

viestintäministeriö 

MPE  Ministy of Petroleum and Energy, Norjan energiaministeriö 

NordREG Nordic Energy Regulators, pohjoismaisten energiamarkkinaviranomaisten 

yhteistyöjärjestö 

NREAP National Renewable Energy Action Plan, EU:n jäsenmailtaan edellyttämä 

suunnitelma uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat, Norjan vedenkäyttö- ja energia-asioista 

vastaava viranomainen 

OTC Over the counter, pörssin ulkopuolella käytävästä finanssi-instrumenttikaupasta 

käytetty nimitys 

Rep. Republic, tasavalta 

USD USA:n dollari 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän kehitys oli vuosituhannen alkuun mennessä saavuttanut 

vaiheen, jossa norjalaisen ja ruotsalaisen vesivoiman hallitsemaa järjestelmää täydensivät 

ruotsalaiset ja suomalaiset ydin-, lauhde- sekä yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon CHP-

voimalaitokset sekä tanskalaiset lauhde- ja CHP-voimalaitokset. Hydrologisen tilanteen eli 

käytännössä sademäärien vaihtelun oli totuttu vaikuttavan merkittävästi vesivoimalla tuotetun 

sähkön tarjontaan ja sähkön hintaan vuosien välillä. 

Kuluvan vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä markkinoihin alkoi kohdistua 

ulkoinen muutospaine: oli syntynyt laaja kansainvälinen yhteisymmärrys 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistarpeesta. Pohjoismaisille sähkömarkkinoille tämä on 

heijastunut kahdella tavalla. Ensiksi EU:ssa otettiin v. 2005 käyttöön 

päästökauppajärjestelmä, joka velvoittaa sähkön tuottajat hyvittämään hiilidioksidipäästönsä 

hankkimalla päästöoikeuksia. Toiseksi v. 2009 säädettiin EU-direktiivi uusiutuvan 

energiantuotannon markkinaosuuden kasvattamisesta. Direktiivi velvoitti EU:n jäsenmaat 

tekemään kansalliset toimintasuunnitelmat uusiutuvan sähköntuotannon kasvattamiseksi. 

Direktiivin säätämisen johdosta eri valtiot ovat päättäneet tukea uusiutuvilla energialähteillä 

tuotetun sähkön tuotantoa julkisin varoin takaamalla tällaisen sähkön tuottajille jonkin 

takuuhinnan tai markkinahinnan lisäksi maksettavan preemion. Pohjoismaisille 

sähkömarkkinoille on tämän tukipolitiikan seurauksena rakennettu runsaasti uutta 

sähköntuotantokapasiteettia, jonka kannattavuus ei riipu ainoastaan sähkön markkinahinnasta. 

Erityisesti tuulivoimatuotannon kasvu on ollut voimakasta. 

Vesivoima tulee alhaisten muuttuvien kustannustensa ja suuren tuotantokapasiteettinsa 

ansiosta olemaan jatkossakin pohjoismaisilla markkinoilla hinnanmuodostuksen kannalta 

tärkeässä asemassa. Täten on tullut aiheelliseksi tarkastella, miten tuulivoimatuotannon kasvu 

vaikuttaa vesivoimatuotannon hinnoitteluun sähkömarkkinoilla. 

1.2 Tavoitteet, tutkimusmenetelmät ja rakenne 

Työn tavoite on muodostaa aikasarjamalli vesivoimatuotannon hintariippuvuuden 

mallintamiseksi ja tarkastella mallin avulla, miten hydrologisen tilanteen ja 

tuulivoimatuotannon muutokset vaikuttavat vesivoimatuotannon hintariippuvuuteen 

Pohjoismaissa. Laskentamalli kehitetään aiemmassa tutkimuksessa (Dueholm & Ravn 2004) 
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esitetyn mallin pohjalta. Tarkastelu rajataan koskemaan Nord Pool -sähkömarkkina-aluetta. 

Vesivoimantuottajien toimintaa tarkastellaan vain spot-markkinoilla. Säätö-, tasesähkö- tai 

johdannaismarkkinoita ei huomioida. 

Tutkitaan, kuinka hyvin ainoastaan toteutuneen vesi- ja tuulivoimatuotannon, sähkön spot-

hinnan ja vaihtoehtoisen sähköntuotannon tuotantokustannuksen huomioiva malli soveltuu 

vesivoimatuotannon hintariippuvuuden mallintamiseen sekä millaisia heikkouksia mallilla on. 

Mallinnetaan vesivoimatuotannon hintariippuvuutta eri hinta-alueilla hydrologiselta 

tilanteeltaan ja tuulivoimatuotannoltaan poikkeavina ajanjaksoina. Tutkimuskysymykset 

voidaan muotoilla: 

- Kuinka hyvin kehitetty aikasarjamalli soveltuu vesivoimatuotannon hintariippuvuuden 

tarkasteluun? 

- Mikä on hydrologisen tilanteen muutosten vaikutus vesivoimatuotannon 

hintariippuvuuteen? Entä tuulivoimatuotannon? 

Luvussa 2 esitellään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa sekä tuuli- ja 

vesivoimatuotannon roolia siinä nyt ja tulevaisuudessa. Luvussa 3 määritellään 

vesivoimatuotannolle vaihtoehtoisen sähköntuotannon tuotantokustannus ja tarkastellaan sen 

yhteyttä vesivoimatuotannon tarjontahintaan. Luvussa 4 esitellään diplomityössä kehitetty 

aikasarjamalli vesivoimatuotannon hintariippuvuuden mallintamiseksi toteutuneiden 

tuotantomäärien ja spot-hintojen perusteella. Luvussa 5 tarkastellaan aikasarjamallilla 

vesivoimatuottajien toimintaa eri hinta-alueilla eri ajanjaksoina. Arvioidaan mallinnustulosten 

laatua ja tarkastellaan, onko mallinnuksen tuloksista mahdollista tehdä luotettavia päätelmiä 

hydrologisen tilanteen ja tuulivoimatuotantokapasiteetin muutosten vaikutuksesta 

vesivoimatuotannon hintariippuvuuteen. Luvussa 6 esitellään suoritetusta tarkasteluista 

muodostetut johtopäätökset. 
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2 POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT 

2.1 Sähkömarkkinoiden avaaminen kilpailulle 

Sähkömarkkinoiden avaaminen kilpailulle alkoi Pohjoismaissa Norjasta, jossa sähkön 

tuotannon ja vähittäismyynnin kilpailun mahdollistava energiamarkkinalaki astui voimaan 

vuoden 1991 alusta. Kaikille tuottajille annettiin oikeus käyttää kaikkia sähköverkkoja ja 

asiakkaille oikeus valita sähköntoimittajansa vapaasti (Gjerde 2002). Markkinoiden 

avaamisen taustalla oli tyytymättömyys sähkömarkkinoiden taloudelliseen tehottomuuteen. 

Kilpailun puuttuessa sähkön hinnalla, jota valtio säänteli, ei ollut yhteyttä tuotanto- tai 

investointikustannuksiin. Tästä aiheutui tarpeettoman suuria tuotantokapasiteetti-investointeja 

ja olemassa olevan kapasiteetin tehotonta käyttöä. Kuluttajamarkkinoilla erityyppiset 

asiakkaat maksoivat toisistaan poikkeavien sopimusten vuoksi hyvin erilaisia hintoja 

sähköstään, mitä pidettiin tehottomana. Hinnat myös vaihtelivat alueellisesti samantyyppisten 

kuluttajien kesken siten, että seuduilla, missä tuotantolaitokset sijaitsivat, hinnat olivat 

alhaisempia kuin muualla (Bye & Hope 2005). 

Suomessa sähkön tuotanto ja kauppa avattiin kilpailulle 1995, kuluttajakauppa yli 500 kW 

liittymistehon asiakkaille samana vuonna ja kaikille kuluttajille 1997. Ruotsissa tuotanto, 

myynti ja kuluttajakauppa avattiin kilpailulle 1996. Tanskan markkinat avattiin 

vuosikulutukseltaan yli 100 GWh asiakkaille vuonna 1998 ja vuoteen 2003 mennessä kaikille 

kuluttajille. Sähkön jakelu ja siirto jätettiin kilpailun ulkopuolelle kaikissa maissa, koska 

nämä liiketoiminnot ovat luonnollisia monopoleja (Gjerde 2002).  

2.2 Yhteispohjoismainen sähkömarkkinapaikka Nord Pool 

Yhteispohjoismainen sähkömarkkinapaikka Nord Pool sai alkunsa Norjan sisäisestä 

sähköpörssistä, joka perustettiin vuonna 1992. Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinat yhdistettiin 

Ruotsin markkinoiden avaamisen myötä vuonna 1996, jolloin Nord Poolista tuli maailman 

ensimmäinen kansainvälinen sähköpörssi. Suomi liittyi Nord Pooliin 1998, Tanskan länsiosa 

1999 ja itäosa 2000 (Gjerde 2002). Viime vuosina Nord Pool -markkina-alue on laajentunut 

kattamaan myös Baltian maat: Viro liittyi markkina-alueeseen 2010, Liettua 2012 ja Latvia 

2013 (Nord Pool Spot 2015c).  

Nord Pool Spot on seitsemän maan, Norjan, Ruotsin, Tanskan, Suomen, Viron, Latvian ja 

Liettuan, yhteinen sähköpörssi. Sen omistavat markkina-alueen valtioiden kantaverkkoyhtiöt 

Statnett, Svenska kraftnät, Energinet.dk, Fingrid, Elering, AST ja Litgrid (Nord Pool Spot 
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2014e). Nord Pool Spot operoi Elspot-markkinaa, jolla muodostetaan päivittäin seuraavan 

vuorokauden kullekin tunnille fyysisen sähkön toimituksen koko järjestelmän kattava 

systeemihinta sekä kaikkien eri hinta-alueiden aluehinnat. Ruotsi on jaettu neljään, Norja 

viiteen ja Tanska kahteen hinta-alueeseen, kun taas Suomi, Viro, Latvia ja Liettua 

muodostavat kukin omat hinta-alueensa. Kuvassa 2.1 on esitetty Nord Pool Spotin 

maantieteellinen toimialue sekä eri hinta-alueet. (Nord Pool Spot 2014a) 

 

Kuva 2.1. Nord Pool Spot -sähköpörssin hinta-alueet. (Nord Pool Spot 2014a) 

Systeemihinta lasketaan kaikkien sähköpörssiin tehtyjen osto- ja myyntitarjousten perusteella. 

Osto- ja myyntitarjouksista muodostetaan tarjonta- ja kysyntäkäyrät, joiden leikkauspiste 

määrittelee pörssissä kyseisellä tunnilla kaupattavan sähköenergian määrän ja sen hinnan. 

Tällöin kaiken tuolla tunnilla myytävän sähköenergian hinnaksi tulee yhden 

lisäsähköenergiayksikön tuottamisen hinta, eli sähköntuotannon marginaalikustannus, joka on 

samalla yhtä suuri kuin kuluttajien halukkuus maksaa yhdestä lisäsähköenergiayksiköstä. 

(Nord Pool Spot 2014b). Kuvassa 2.2 on esitetty periaatekuva hinnan ja kaupaksi menevän 

määrän muodostamisesta kysyntä- ja tarjontakäyristä. (Nord Pool Spot 2014c) 
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Kuva 2.2. Systeemihinnan muodostus tarjonta- ja kysyntäkäyristä Nord Pool Spotissa. (Nord Pool Spot 

2014c) 

Kysyntäkäyrä kullakin tunnilla muodostuu ostajien markkinoille tekemistä tarjouksista, joissa 

on määritelty, minkä määrän sähköä ja mihin hintaan ne ovat halukkaita ostamaan. 

Tarjontakäyrä muodostuu vastaavasti sähkön myyjien myyntitarjouksista. Tarjontakäyrän 

muotoon vaikuttaa olennaisesti markkina-alueen sähköntuotantokapasiteetin rakenne. 

Vaikka systeemihinta muodostetaan kaikista spot-markkinoille tehdyistä osto- ja 

myyntitarjouksista, yksittäisellä hinta-alueella vallitseva hinta poikkeaa usein 

systeemihinnasta. Tämä johtuu sähkönsiirtoverkon siirtokapasiteetin rajoitteista. 

Järjestelmässä sanotaan olevan yli- ja alituotantoalueita. Ylituotantoalueilla sähkön tuotanto 

on suurempaa kuin sen kysyntä, ja alituotantoalueilla kysyntä suurempaa kuin tuotanto. Jos 

kahden hinta-alueen välinen siirtoverkkoyhteys rajoittaa sähkön fyysisen siirron 

ylituotantoalueelta alituotantoalueelle alhaisemmaksi kuin markkinoiden kysymä 

siirtokapasiteetti, hinta-alueiden aluehinnat poikkeavat toisistaan. Hinta-alueiden hintojen ero 

määräytyy kysytyn ja käytettävissä olevan siirtokapasiteetin perusteella (Nord Pool Spot 

2014a). Tällöin sähköpörssi määrittää aluehinnat käytettävissä olevan siirtokapasiteetin 

mukaan. Aluehintaerojen muodostumista havainnollistaa kuva 2.3 (Ilyukhin 2007). 
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Kuva 2.3. Aluehintaerojen muodostuminen. (Ilyukhin 2007) 

Kuva 2.3 esittää aluehintaerojen muodostumista kahden hinta-alueen sähköjärjestelmässä. 

Alue A on alituotantoalue ja alue B ylituotantoalue. Alueen A sisäisistä tarjouksista 

muodostetut kysyntä- ja tarjontakäyrät leikkaavat systeemihinnan yläpuolella, ja alueen B 

sisäisistä tarjouksista muodostetut tarjontakäyrät leikkaavat systeemihinnan alapuolella. 

Tällöin alueelle A, jolla vallitseva aluehinta on korkeampi, tuodaan sähköä alueelta B. 

Systeemihintaa kuvaavan katkoviivan kysyntä- ja tarjontakäyrien väliin jäävä pituus 

havainnollistaa, kuinka suuri siirtokapasiteetin olisi oltava, jotta aluehinnat tasoittuisivat 

systeemihinnan kanssa samansuuruisiksi. Siirtokapasiteetin ollessa tätä alhaisempi jää alueen 

A aluehinta systeemihinnan yläpuolelle ja alueen B aluehinta systeemihinnan alapuolelle. 

Sähkön spot-hinta vaihtelee ajan funktiona voimakkaasti kysynnän ja tarjonnan 

lyhytaikaisista vaihteluista johtuen. Hinnan korkean volatiliteetin vuoksi fyysisen 

sähköntoimituksen ohella tarvitaan johdannaismarkkinat, joilla sähkökaupan osapuolet voivat 

hallita liiketoimintariskejään. Pohjoismaissa sähköjohdannaisilla käydään kauppaa NASDAQ 

OMX Commodities -johdannaismarkkinalla. Tällä markkinalla Nord Pool Spotin systeemi- ja 

aluehinnat toimivat referenssihintoina, joita vastaan johdannaistuotteet netotetaan. Pörssin 

lisäksi sekä fyysisellä sähköllä että sähköjohdannaisilla on mahdollista käydä kahdenvälistä 

kauppaa ns. OTC-markkinoilla.  

Spot-markkinan lisäksi Nord Pool Spot operoi päivänsisäisen kaupan markkinaa, Elbasia. 

Elbasissa fyysisellä sähköllä voi käydä kauppaa vielä tunti ennen toimitusajankohtaa. Tämä 

helpottaa kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista tuotannon muuttuessa voimakkaasti Elspot-

markkinan selvityksen ja kulutustunnin välillä. Elbas-markkinan merkityksen odotetaan 
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kasvavan lähivuosina tuulivoimatuotannon kasvaessa Pohjoismaissa ja Itämeren alueella, 

koska tuulivoimatuotannon tarkka ennustaminen on vaikeaa. (Nord Pool Spot 2014d) 

2.3 Sähkön tuotanto Pohjoismaissa 

Kuvassa 2.4 on havainnollistettu sähkön kysyntää ja tarjontaa tyypillisenä vuonna Nord Pool -

alueella (Nord Pool Spot 2015b).  

 

Kuva 2.4. Sähkön kysyntä ja tarjonta Nord Pool –alueella. (Nord Pool Spot 2015b) 

Kuva 2.4 esittää tyypillisen vuoden sähköntuotannon jakautumista eri tuotantomuotoihin 

Nord Pool -alueella. Sähköntuotanto alueella on vuosittain noin 420 TWh. Vesivoiman osuus 

on tyypillisenä vuonna noin puolet koko alueen sähköenergiantuotannosta. Norjan 

sähköntuotanto on lähes kokonaan vesivoimaa, Ruotsissa ja Suomessa suurin osa tuotannosta 

on ydin-, vesi- ja lämpövoimaa, ja Tanskassa, Virossa ja Liettuassa lämpövoimaa (Nord Pool 

Spot 2015b). Latvian tuotannosta suurin osa on vesi- ja lämpövoimaa (EIA 2014). 

Vähäsateisina vuosina tuotantokustannuksiltaan matalan vesivoiman osuus 

kokonaistuotannosta laskee ja hintataso nousee, kun kysyntään vastaamiseksi on otettava 

käyttöön tuotantokustannuksiltaan kalliimpia tuotantomuotoja. Myös ydinvoimatuotannon 

käytettävyydellä on merkittävä vaikutus sähkön hintatasoon Nord Pool -alueella (Nord Pool 

Spot 2015b). Kuva havainnollistaa lisäksi, että kivihiililauhdesähköntuotanto on Nord Pool -

alueella normaalivuonna marginaalituotannon asemassa, eli hintataso määräytyy sen 

tuotantokustannuksen perusteella. Kuva 2.5 esittää sähkön tuotannon jakautumista 

energialähteen mukaan Nord Pool -alueen maissa vuonna 2012 (Energiateollisuus 2015). 
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Kuva 2.5.  Sähkön tuotanto energialähteittäin Nord Pool -alueella. (Energiateollisuus 2015) 

Kuvan 2.5 mukaan Ruotsi ja Norja ovat Pohjoismaiden suurimmat sähkön tuottajat, ja niissä 

molemmissa vesivoiman rooli tuotannosta on merkittävä. Tämä havainnollistaa vesivoiman 

olevan merkittävin energialähde pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Pohjoismaissa sähkön 

tuotanto on korkeimmillaan talvella ja alhaisimmillaan kesällä, mitä havainnollistaa kuva 2.6 

(NordREG 2014). 
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Kuva 2.6. Sähkön tuotannon vaihtelu Pohjoismaissa. Yhtenäinen viiva kuvaa kullakin tuotantomuodolla 

vuonna 2013 kuukausittain tuotettua energiamäärää, katkoviiva vuosien 2009-2012 

keskimääräistä kuukausittain tuotettua energiamäärää. (NordREG 2014) 

Kuvasta 2.6 havaitaan erityisesti vesivoimalla ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön 

määrän olevan talviaikaan selvästi korkeampaa kuin kesällä. 

2.4 Siirtoverkko 

Sähkönsiirtoverkko toimii markkinapaikkana, jolla sähkö toimitetaan myyjiltä ostajille. Jotta 

markkinat toimisivat tehokkaasti ja avoimesti, on verkko-operaattorin oltava puolueeton ja 

markkinatoimijoista riippumaton. Pohjoismaisilla markkinoilla eri maiden kantaverkkoyhtiöt 

toimivat kukin oman toimialueensa järjestelmävastaavina. Tätä tehtävää hoitaa Ruotsissa 

Svenska Kraftnät, Norjassa Statnett, Tanskassa Energinet.dk, Suomessa Fingrid, Virossa 

Elering, Liettuassa Litgrid ja Latviassa AST. Niiden tehtävänä on huolehtia sähköjärjestelmän 

vakaudesta ja verkon toimitusvarmuudesta toimialueillaan (Nord Pool Spot 2015a). 

Siirtokapasiteetin riittämättömyys johtaa hintaeroihin eri markkina-alueiden välillä, ja 

siirtoverkkoyhtiöillä on olemassa suunnitelmia siirtokapasiteettien lisäämiseksi 

pullonkaulakohdissa (Partanen ym. 2013). 

Järjestelmän vakauden ylläpito tarkoittaa järjestelmävastaaville ennen kaikkea kulutuksen ja 

tuotannon tasapainottamista. Siitä syystä Elpot- ja Elbas-markkinoiden, joilla sähkön ostajat 

ja myyjät sopivat kaupoista keskenään, ohella järjestelmävastaavat käyvät 

säätösähkökauppaa, jolla varmistetaan tasapainon säilyminen. (Partanen ym. 2013) 
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Nord Pool -alueella vesivoiman osuus kaikesta tuotantokapasiteetista on suuri, mistä syystä 

sademäärät vaikuttavat sähkön tuontiin ja vientiin siten, että normaalia kuivempina vuosina 

alue on riippuvainen tuontisähköstä (Nord Pool Spot 2015b). Siirtoverkkoyhteyksien kautta 

Nord Pool -alueelle voidaan tuoda ja sieltä viedä sähköä Alankomaihin, Saksaan, Puolaan, 

Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Kuvassa 2.7 on esitetty vuonna 2013 toteutuneita 

sähköenergian siirtoja yksikössä GWh/a Nord Pool -alueen sisällä ja sen lähialueilla 

(ENTSO-E 2014). 

 

Kuva 2.7. Sähköenergian siirto Nord Pool -alueen ja lähialueiden välillä v. 2013. (ENTSO-E 2014 

mukaillen) 

2.5 Uusiutuvan sähköntuotannon kasvu EU:ssa 

Vuonna 2009 Euroopan unioni hyväksyi direktiivin uusiutuvien energialähteiden käytön 

lisäämisestä. Direktiivin mukaan vuoteen 2020 mennessä EU-alueella kulutetusta energiasta 

20 % ja liikenteessä kulutetusta energiasta 10 % on oltava peräisin uusiutuvista 
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energialähteistä. Uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla tarkoitetaan direktiivissä 

”uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa eli tuuli- ja 

aurinkoenergiaa, ilmalämpöenergiaa, geotermistä energiaa, hydrotermistä energiaa ja 

valtamerienergiaa, vesivoimaa, biomassaa, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa 

syntyvää kaasua ja biokaasua”. (EUR-Lex 2015) 

Taulukossa 2.1 on esitetty direktiivin asettamat maakohtaiset tavoitetasot uusiutuvan energian 

osuudelle energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2020 sekä vuoden 2005 toteutunut 

taso. (EUR-Lex 2015)  

Taulukko 2.1.  EU-direktiivin tavoitetasot uusiutuvan energian osuudelle energiankulutuksesta. (EUR-LEX 

2015) 
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Direktiivi velvoitti EU:n jäsenvaltioita tekemään uusiutuvan energian kansalliset 

toimintasuunnitelmat, National Renewable Energy Action Planit eli NREAP:t, joissa 

jäsenvaltiot ilmoittivat suunnitelmansa uusiutuvan energiantuotantonsa osuuden 

kasvattamiseksi taulukossa 2.1 esitetylle direktiivin mukaiselle tasolle (EUR-Lex 2015). 

Norja ei ole EU-maa, mutta sekin on sitoutunut direktiivin mukaiseen NREAP-

suunnitelmaan. Nord Pool -alueeseen kuuluvien maiden ilmoittamat tavoitteet eri uusiutuvilla 

tuotantomuodoilla tuotettavan sähköenergian määräksi yksikössä GWh/a on esitetty 

taulukossa 2.2 (EEA 2011, MPE 2012). 

Taulukko 2.2.  Nord Pool –alueen valtioiden NREAP-tavoitteet. 
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Taulukosta 2.2 voidaan havaita, että uusiutuvan energiantuotannon lisäämistavoitteista suurin 

osa tullaan kattamaan tuulivoimalla. Taulukossa 2.3 on vielä esitetty NREAP-suunnitelmien 

perusteella odotettavissa oleva yhteenlaskettu tuulivoimatuotanto Nord Pool -alueella 

yksikössä GWh/a. 

Taulukko 2.3. Tuulivoimatuotannon kehitys Nord Pool –alueella v. 2005…2020. 

 

Taulukon 2.3 perusteella Nord Pool -alueen maissa normaalivuoden tuulivoimatuotanto tulee 

nousemaan n. 42 TWh/a tasolle vuoteen 2020 mennessä. Käyttäen vertailukohtana Nord Pool 

-alueen normaalivuoden sähköntuotantoa, joka on noin 420 TWh, voidaan arvioida 

tuulivoimatuotannon markkinaosuuden kaikesta sähköntuotannosta kasvavan noin 2 %:sta 10 

%:iin vuosien 2005 ja 2020 välillä. Kuvassa 2.8 on havainnollistettu kuvan 2.4 avulla 

tuulivoimatuotannon kasvun vaikutusta kysyntä- ja tarjontakäyrän leikkauskohtaan Nord Pool 

-alueella. 

 

Kuva 2.8. Tuulivoimatuotannon kasvun vaikutus sähkön tarjontaan Nord Pool -markkinalla. (Nord Pool 

Spot 2015b mukaillen). 

Tuulivoiman muuttuvat kustannukset ovat hyvin alhaiset, joten se sijoittuu tarjontakäyrällä 

alkupäähän. Siksi, mikäli vesi- tai ydinvoimatuotanto ei voimakkaasti vähene tai sähkön 

kysyntä voimakkaasti kasva nykytasolta, tuulivoima tulee syrjäyttämään kalleimpia 

tuotantomuotoja spot-markkinoilta. Sähkön normaalivuoden markkinahinnan tulee 

tulevaisuudessa mahdollisesti asettamaan jokin muu tuotantomuoto kuin 

kivihiililauhdesähköntuotanto. Tuulivoimatuotanto on kuitenkin epäsäännöllistä, mikä voi 
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herättää kysymyksiä sähkön tuotantokapasiteetin riittävyydestä vähätuulisina ja -sateisina 

jaksoina. Vesivoimatuotanto on helposti säädettävää, joten sen tuotantomäärän joustot tulevat 

todennäköisesti tasaamaan tuulivoimatuotannon vaihtelua. Lauhdesähköntuotantoa tullaan 

tarjoamaan markkinoille ainoastaan jaksoina, jolloin sekä vesivoima- että tuulivoimatuotanto 

ovat vähäisiä sekä sähköjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi. 

2.6 Tuulivoimatuotannon tukeminen Nord Pool -alueella 

Tuulivoimalla tuotetun sähkön kustannukseksi investoinnit huomioiden on arvioitu maalle 

rakennettaessa n. 45…107 €/MWh ja merelle rakennettaessa n. 119…194 €/MWh 

(Fraunhofer ISE 2013). Tämä kustannustaso on liian korkea tuottaakseen markkinaehtoisia 

tuulivoimainvestointeja, joten eri maissa tuetaan tuulivoimatuotantoa eri keinoin. Toisaalta 

muuttuvilta tuotantokustannuksiltaan tuulivoima on hyvin edullista, joten se tulee 

syrjäyttämään markkinoilta tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa tuotantoa. Tuotantotukia 

saavan tuotannon lisääntyminen järjestelmässä muuttaa järjestelmään tehtävien 

tuotantoinvestointien toteutusjärjestystä. Tätä havainnollistaa kuva 2.9 (Viljainen 2014). 

 

Kuva 2.9. Tukiehtoisen tuotannon kasvun vaikutus sähkön markkinahintaan. (Viljainen 2014 mukaillen) 

Kuvassa 2.9 on esitetty paksulla mustalla viivalla järjestelmän tarjontakäyrä ennen 

tuulivoimatuotannon kasvua, paksulla vihreällä viivalla tuulivoimatuotannon markkinoille 

tuoma tarjonta ja ohuella mustalla viivalla tarjontakäyrä tuulivoimatuotannon kasvun jälkeen. 
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Tuulivoimatuotannon kasvaessa tarjontakäyrä siirtyy oikealle, jolloin kysyntä- ja 

tarjontakäyrät kohtaavat aiempaa alhaisemmalla hintatasolla, ts. sähkön tukkuhinta on 

alhaisempi. Vihreä katkoviiva kuvaa tuulivoimatuotannon investointikustannukset 

huomioivaa pitkän aikavälin tuotantokustannusta. Tämän kustannuksen ja sähkön 

markkinahinnan erotus siirtyy käytännössä tukijärjestelmien kautta muun yhteiskunnan 

maksettavaksi. 

Ruotsissa uusiutuvan sähköntuotannon NREAP-tavoitteen saavuttamiseksi otettiin käyttöön 

Elcertifikat-järjestelmä. Alkuperäinen tavoite oli kasvattaa Ruotsin vuotuista uusiutuvaa 

sähköntuotantoa 25 TWh:lla vuoden 2002 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Myöhemmin 

Norja liittyi samaan järjestelmään, ja uudeksi tavoitteeksi tuli kasvattaa vuotuista uusiutuvaa 

sähköntuotantoa Norjassa ja Ruotsissa yhteensä 26,4 TWh vuoden 2012 tasosta vuoteen 2020 

mennessä. Vuosina 2002-2011 Ruotsissa vuotuinen uusiutuva sähköntuotanto kasvoi 13 

TWh:lla, josta suurin osa selittyi tuulivoimatuotannon ja biopolttoaineiden käytön kasvulla. 

(EMH 2013a) 

Elcertifikat-järjestelmässä uusiutuvan energian tuottajat saavat yhtä uusiutuvista 

energianlähteistä tuottamaansa megawattituntia sähköä kohti yhden vihreän sertifikaatin. 

Sähkön vähittäismyyjät ja suurkäyttäjät ovat lakisääteisesti velvollisia ostamaan vuosittain 

vaihtuvaa prosenttiosuutta jälleenmyynnistään tai kulutuksestaan vastaavan määrän vihreitä 

sertifikaatteja. Uusiutuvan sähkön tuottajat saavat siten järjestelmän kautta tuotantotukea 

tuottamansa sähkön myynnistä saamiensa myyntitulojen lisäksi. Vihreillä sertifikaateilla 

käydään kauppaa avoimilla markkinoilla, jolloin niiden hinta määräytyy kysynnän ja 

tarjonnan mukaan ja uusiutuvan sähköntuotannon osuuden kasvu voidaan toteuttaa 

mahdollisimman kustannustehokkaasti (EMH 2013b, EMH 2013a). Kuvassa 2.10 on esitetty 

vihreiden sertifikaattien hinnan kehitys vuosina 2006-2014 (Ekonomifakta 2015). 

 

Kuva 2.10. Elcertifikatien hintakehitys Ruotsin kruunuina v. 2006-2014. (Ekonomifakta 2015) 
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Kuvasta havaitaan vihreiden sertifikaattien hinnan vaihdelleen viime vuosina noin 150-350 

SEK/MWh välillä. Nykyisillä valuuttakursseilla niiden tukivaikutus uusiutuvan sähkön 

tuottajille on ollut noin 16-37 €/MWh. 

Suomessa tuulivoimatuotannolle on lainsäädännössä asetettu tavoitehinta, jonka suuruus on 

83,5 €/MWh. Tavoitehinta koskee tuulivoimaloita, jotka on otettu käyttöön ennen kuin 

järjestelmään hyväksyttyjen tuulivoimaloiden nimellisteho on saavuttanut 2 500 MVA. Ennen 

31.12.2015 käyttöön otettujen laitosten tuotannon tavoitehinta on 103,5 €/MWh, joka niiden 

on ollut mahdollista saada enintään kolmen vuoden ajan 31.12.2015 saakka. 

Tuulivoimantuottajille maksetaan syöttötariffina tavoitehinnan ja Nord Poolin Suomen 

aluehinnan kolmen kuukauden keskiarvon välinen erotus. Suomen aluehinnan kolmen 

kuukauden keskiarvon ollessa alle 30 €/MWh maksetaan tuottajille vain tavoitehinnan ja 30 

€/MWh:n erotus (Energiavirasto 2014a). Näin ollen suurin mahdollinen syöttötariffin määrä 

on vuoden 2015 loppuun asti 73,5 €/MWh ja siitä eteenpäin 53,5 €/MWh. 

Virossa tuulivoiman tuottajille maksetaan sähköstä saadun markkinahinnan lisäksi kiinteä tuki 

53,7 €/MWh (MKM 2012). Latviassa uusiutuvan sähkön tuottajille on taattu takuuhinta, joka 

riippui euron ja latin välisestä muuntokurssista ja voimalaitoksen nimellistehosta. Esim. 

olettaen turbiinin nimellistehoksi 3 MW ja valuuttakurssiksi Latvian latin lopullinen 

muuntokurssi euroon nähden takuuhinta oli n. 167,7 €/MWh (Rep. of Latvia 2010). 

Takuuhinnan maksamiseen käytettävät rahat on kerätty kuluttajilta sähkön hinnassa, mutta 

Latvian hallitus on ilmoittanut tutkivansa järjestelmän uudistamista takuuhintajärjestelmän 

nostettua kuluttajahintoja odotettua enemmän (Ecologic 2014). Liettuassa 

tuulivoimakapasiteetin tavoitteelliseksi nimellistehoksi on asetettu 500 MW vuoteen 2020 

mennessä. Tähän määrään halutaan päästä kilpailuttamalla tuulivoimarakentajien tarjoukset 

siten, että projektit, joiden toteuttajat pyytävät projektilleen alhaisimmat syöttötariffit, saavat 

tukea. Tuottajat saavat sähkönmyyntitulojen lisäksi 12 vuoden ajan yksikön nimellistehosta 

riippuvan syöttötariffin. Vuonna 2014 korkein myönnetty tariffi oli 350 kW nimellistehon 

ylittäville yksiköille suuruudeltaan 64 €/MWh (Tallat-Kelpšaitė 2014).  

2.7 EU:n päästökauppajärjestelmä 

EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 %:lla vuoden 1990 tasosta ja 14 

%:lla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Osa tavoitteesta on tarkoitus kattaa 

päästökauppajärjestelmällä, jonka piirissä olevat teollisuudenalat, mukaan lukien 

sähköntuotanto, tuottavat noin 40 % EU:n hiilidioksidipäästöistä. Järjestelmään kuuluvien 
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teollisuudenalojen päästöjen vähentämistavoite on 21 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 

mennessä, ja järjestelmä kattaa koko EU:n sekä lisäksi Norjan, Islannin ja Liechtensteinin. 

(Anttonen 2014, EU 2013) 

Päästöoikeusjärjestelmän periaate on, että järjestelmään kuuluvat toimijat joutuvat vuosittain 

luovuttamaan hiilidioksidipäästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia mitätöitäväksi. 

Päästöoikeudet tulee hankkia joko suoraan EU:n päästöoikeushuutokaupoista tai 

jälkimarkkinoilta. Vuosittain markkinoille laskettavien päästöoikeuksien määrä pienenee joka 

vuosi siten, että päästövähennystavoitteet saavutetaan. Joillekin teollisuudenaloille 

päästöoikeuksia annetaan myös ilmaiseksi, mutta sähköntuotanto ei kuulu niihin (Anttonen 

2014). Päästöoikeuksien hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. 

Järjestelmän on tarkoitus toimia markkinaohjautuvana mekanismina, joka johtaa 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseen mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Kuvassa 2.11 on havainnollistettu päästöoikeusjärjestelmän vaikutusta 

sähkön tuotantokustannuksiin (Leskelä 2008). 

 

Kuva 2.11. Päästökaupan vaikutus sähkön tuotantokustannuksiin. (Leskelä 2008) 

Kuva 2.11 osoittaa, kuinka päästöoikeusjärjestelmä nostaa hiilidioksidipäästöjä tuottavan 

sähköntuotannon muuttuvaa tuotantokustannusta. Vesi-, tuuli- tai ydinvoimatuotannon 

tuotantokustannuksiin päästökauppa ei vaikuta, koska ne ovat hiilidioksidipäästöttömiä. 

Päästöoikeusjärjestelmä kannustaa investoimaan hiilidioksidipäästöttömiin 

sähköntuotantomuotoihin. Järjestelmän ohjausvaikutuksen voimakkuus riippuu 
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päästöoikeuden markkinahinnasta, jonka kehityksestä vuosina 2008-2012 osviittaa antaa kuva 

2.12 (EEA 2015). 

 

Kuva 2.12. Päästöoikeuden futuurihinnan kehitys vuosina 2008-2012. Yksi päästöoikeus oikeuttaa 

päästämään ilmakehään 1 tonnin hiilidioksidia. (EEA 2015) 

Kuvasta 2.12 havaitaan päästöoikeuden hinnan laskeneen merkittävästi vuosien 2008 ja 2012 

välillä. Hinnan lasku on johtunut ennen kaikkea EU:n heikosta talouskasvusta vuoden 2008 

jälkeen, mikä on pienentänyt teollisuustuotantoa ja laskenut päästöoikeuksien kysyntää 

(Anttonen 2014).  

Päästöoikeuden hinnan aleneminen on vähentänyt järjestelmän tuottamaa kannustinta 

päästöjen vähentämiseen. Uusiutuvien sähköntuotantomuotojen tukemiseksi onkin otettu 

käyttöön luvussa 2.6 käsiteltyjä kannustimia osittain siksi, että päästöoikeuden alhainen 

hintataso ei yksin riitä tekemään uusiutuvaan sähköntuotantoon investoimisesta kannattavaa. 

Tuulivoimatuotannon ja muiden uusiutuvien sähköntuotantomuotojen odotettu kasvu Nord 

Pool -alueella syrjäyttää hiilidioksidipäästöjä tuottavaa sähköntuotantoa markkinoilta, mikä 

vähentää päästöoikeusjärjestelmän vaikutusta sähkön markkinahintaan entisestään.  
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3 SÄHKÖN HINNOITTELU 

Tässä luvussa tarkastellaan sähkön markkinahinnan muodostumista. Aluksi määritellään 

kivihiililauhdesähköntuotannon tarjontahinta, joka tarkoittaa hintaa, jolla 

kivihiililauhdesähköä tarjotaan spot-markkinoille. Normaalina vesivoimantuotantovuonna 

tämä tarjontahinta asettaa Nord Pool -alueella sähkön keskimääräisen hintatason. 

Tarkastellaan vesivoimantuotannon riippuvuutta hydrologisista olosuhteista. Lisäksi esitellään 

käsite vesiarvo, joka on vesivoimantuottajien omalle tuotannolleen määrittämä tarjontahinta. 

Osoitetaan, että kivihiililauhdesähkö on vesivoimatuotannolle vaihtoehtoinen 

sähköntuotantomuoto, ja siten sen tuotantokustannus läheisessä yhteydessä vesiarvoon. 

3.1 Kivihiililauhdesähkön tuotanto ja sähkön hinta Suomessa 

Kivihiililauhdesähkön polttoainekustannukselle voidaan kirjoittaa 

𝐾hiililauhde = 𝑎 ∗ 𝐹𝑋EUR/USD ∗ 𝑃kivihiili + 𝑏 ∗ 𝑃𝐶𝑂2
, (3.1) 

missä 𝑎 ja 𝑏 ovat kivihiilen ominaisuuksista ja voimalaitoksen hyötysuhteesta riippuvia 

vakioita, 𝐹𝑋EUR/USD on euron ja USA:n dollarin valuuttakurssi, 𝑃kivihiili kivihiilen hinta 

[USD/t] ja 𝑃𝐶𝑂2
 päästöoikeuden hinta [€/tCO2]. Tämä ei kuitenkaan ole se hinta, jolla 

kivihiililauhdesähköä markkinoille tarjotaan, koska voimalaitoksen omistajan on lisäksi 

katettava muutkin kuin polttoaineen kulutuksesta aiheutuvat sähköntuotannon kustannukset ja 

tehtävä liiketoiminnallaan mielellään jonkin verran voittoakin. Kirjoitetaan siksi 

kivihiililauhdesähkön tarjontahinnalle yhtälö  

𝑃hiililauhde = 𝑎 ∗ 𝐹𝑋EUR/USD ∗ 𝑃kivihiili + 𝑏 ∗ 𝑃𝐶𝑂2
+ 𝑃kate, (3.2) 

missä 𝑃kate [€/MWh] on kivihiililauhdesähköntuotannon katevaatimus. Yhtälöt 3.1 ja 3.2 on 

johdettu liitteessä I. 𝑃kate kuvaa sitä katetta, joka kivihiililauhdesähköntuottajan on 

tuotannostaan saatava kattaakseen muut kuin polttoaine- ja päästöoikeuskustannuksista 

aiheutuvat kulut. Laitoksen on saatava siis sähköstään vähintään tuotantokustannusten ja 

tämän arvon summan verran, jotta tuotantoa on kannattavaa tarjota markkinoille. Selvitetään, 

mille tasolle kivihiililauhdesähköntuottajat Suomessa tyypillisesti tämän arvon asettavat.  

Kivihiililauhdesähkön todettiin edellä olevan Nord Pool -alueella sähkön markkinahinnan 

määrittävä tuotantomuoto. Tarkastellaan tässä, miten kivihiililauhdesähkön tuottajien 

tuotantokustannukset, kivihiililauhdesähkön tuotanto ja sähkön hinta ovat kehittyneet vuosien 

2013 ja 2014 aikana.  
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Tarkastellaan Nord Pool Spotin Suomen aluehinnan vuorokauden keskiarvoa, Suomen 

vuorokauden tuntikohtaisten lauhdesähköntuotantotehojen keskiarvoa ja 

kivihiililauhdesähkön polttoainekustannusta kunkin tarkasteluajanjakson vuorokauden aikana. 

Suomessa toimivat voimalaitokset myyvät tuotantonsa Nord Pool Spotin Suomen 

aluehinnalla, joten lauhdesähkön tuotantoa tarkastellaan suhteessa siihen. 

Kivihiililauhdesähkön polttoainekustannus on laskettu joka vuorokaudelle erikseen yhtälön 

3.1mukaisesti. Kuvassa 3.1 on esitetty Suomen aluehinnan ja lauhdesähköntuotannon sekä 

kivihiililauhdesähkön polttoainekustannuksen kehitys tarkastelujakson aikana. 

 

Kuva 3.1.  Nord Pool Spotin Suomen aluehinta, kivihiililauhdesähkön polttoainekustannus ja lauhdesähkön 

tuotanto Suomessa 2013-2014. Kivihiililauhdesähkön polttoainekustannus on laskettu kivihiilen 

ja päästöoikeuden seuraavan kalenterivuoden ICE-raaka-ainejohdannaispörssissä noteerattujen 

johdannaistuotteiden päivittäisten päätöskurssien perusteella. Lauhdesähkön tuotantotehot on 

määritetty Fingridin ilmoittamien tuotantomäärien perusteella. 

Kuvasta 3.1 havaitaan lauhdesähkön tuotannon riippuvan sähkön hinnasta ja 

polttoainekustannuksesta. Sähkön hinnan ollessa lähellä polttoainekustannusta tai sitä 

alhaisempi lauhdesähkön tuotanto on vähäistä. Vastaavasti sähkön hinnan ja 

polttoainekustannuksen erotuksen ollessa korkea lauhdesähköntuotantokin on korkeammalla 

tasolla. Kuvasta voidaan havaita lauhdesähköntuotannon laskevan Suomen aluehinnan 

laskiessa huolimatta siitä, että kivihiililauhdesähkön polttoainekustannus laskee sekin 

ajanjakson loppua kohden.  
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Tarkastellaan, miten lauhdesähköntuotannon määrä on kehittynyt Suomen aluehinnan ja 

kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksen erotuksen kasvaessa. Kuvassa 3.2 on esitetty 

tarkasteltavan ajanjakson toteutuneiden vuorokauden keskimääräisten 

lauhdesähkötuotantotehojen riippuvuus Suomen aluehinnasta.  

 

Kuva 3.2.  Lauhdesähköntuotanto Suomessa sekä Suomen aluehinnan ja kivihiililauhdesähkön 

polttoainekustannuksen erotus 2013-2014. 

Kuvasta 3.2 havaitaan lauhdesähköntuotannon kasvavan Suomen aluehinnan ja 

kivihiililauhdesähkön polttoainekustannuksen erotuksen kasvaessa. Tämä voidaan tulkita 

siten, että tuotannon aloittavat ensimmäiseksi laitokset, joilla on alhaisin katevaatimus. 

Havaitaan myös, että suurin keskimääräinen vuorokauden lauhdesähköntuotantoteho 

Suomessa on ollut tarkastelujaksolla noin 1600 MW. Voidaan olettaa Suomen 

lauhdesähköntuotantokapasiteetin olevan lähellä tätä tasoa. Tarkasteluajanjakson suurin 

yksittäisen tunnin lauhdesähkön tuotantoteho Suomessa oli 1687 MW. Suurin yhden 

vuorokauden lauhdesähköntuotannon tuntitehojen keskiarvo oli 1588 MW. 

Lauhdesähkön tuotantotilastoihin sisältyy kuitenkin myös muita kuin kivihiiltä 

polttoaineenaan käyttäviä laitoksia, mikä saattaa vääristää analyysiä. Käytössä olleissa 

tilastoissa ei kuitenkaan ollut jaoteltu tuotantoa laitoksittain, joten tutkitaan, onko laitokset 

mahdollista järjestää ajojärjestykseen. 
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Suomessa sijaitsevien voimalaitosten rekisteriä ylläpitää Energiavirasto. Rekisteriin on 

merkitty Suomessa sijaitsevat yli 1 MVA tehoiset voimalaitokset. Rekisteristä voidaan valita 

tarkasteltaviksi Suomen merkittävimmät lauhdesähköntuotantolaitokset, jotka on esitetty 

taulukossa 3.1 (Energiavirasto 2014b). 

Taulukko 3.1.  Suomen suurimmat lauhdesähköntuotantolaitokset (Energiavirasto 2014b). Kristiina 2 ja 

Tahkoluoto on asetettu kesän 2015 aikana pitkäaikaiseen säilytykseen, mistä syystä ne eivät tätä 

kirjoitettaessa enää olleet mukana Elspot-markkinoilla. 

 

Taulukon 3.1 laitosten yhteenlaskettu maksiminimellistuotantokapasiteetti on 1644 MW, 

minkä voidaan todeta vastaavan varsin tarkasti aiemmin esitettyä tarkastelujakson yhden 

tunnin suurinta lauhdesähkön tuotantomäärää 1687 MW. Oletetaan siis tarkastelujakson 

aikaisen Suomen lauhdesähköntuotantokapasiteetin koostuvan näistä laitoksista.  

Turpeen hinta sähköntuotannossa oli tarkastelujakson aikana n. 13-14 €/MWh ja kivihiilen 

hinta n. 9-10 €/MWh (Tilastokeskus 2014b). Näin ollen Alholma AK 2:n ja Haapaveden 

voimalaitosten voidaan olettaa olleen tarkastelujaksolla polttoainekustannuksiltaan kalliimpia 

kuin Kristiina 2, Meri-Pori tai Tahkoluoto. Raskaan polttoöljyn tuontihinta ajanjaksolla oli n. 

500-600 €/t (Tilastokeskus 2014b). Raskaan polttoöljyn lämpöarvo taas on 11,42 MWh/t 

(Motiva 2010). Täten voidaan arvioida raskaan polttoöljyn energiasisällön hinnaksi 

tarkastelujaksolla n. 44-53 €/MWh. Näin ollen Kristiina 1 -voimalaitos on 

tuotantokustannuksiltaan kalliimpi kuin Alholma AK 2 tai Haapavesi.  

Kivihiililaitosten Kristiina 2, Meri-Pori ja Tahkoluoto keskinäinen ajojärjestys määräytyy 

laitosten hyötysuhteiden mukaan. Meri-Porin mitattu keskimääräinen hyötysuhde on 40,9 % 

(Lähteenmäki 2013) ja Tahkoluodon hyötysuhteeksi nimellisteholla on määritetty 39,3 % 

(Toivonen 2012, katso myös Liite I). Kristiina 2:n hyötysuhteelle ei kuitenkaan 

kirjallisuudesta löytynyt arvoa. Arvioidaan siis ajojärjestys laitosten käyttöönottovuosien 

perusteella sillä oletuksella, että mitä uudempi laitos on, sitä parempi on sen hyötysuhde ja 

siten tuotantokustannus alhaisempi. Meri-Pori on otettu käyttöön 1994 (Fortum 2012). 
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Tahkoluoto valmistui vuonna 1976 (PVO 2008a). Kristiina 2 valmistui 1989 (PVO 2008b). 

Oletetaan näin ollen siis kivihiililaitosten tuotantokustannusten järjestykseksi halvimmasta 

kalleimpaan Meri-Pori, Kristiina 2 ja Tahkoluoto. Turvelaitokset Alholma AK 2 ja Haapavesi 

ovat seuraavaksi kalliimmat ja öljylaitos Kristiina 1 kallein. 

Taulukon 3.1 kivihiililauhdelaitosten yhteenlaskettu sähköteho on 1040 MW. Koska tässä 

työssä halutaan selvittää juuri kivihiililauhdesähkön tuottajien katevaatimus ja muut 

lauhdelaitokset voidaan todeta niitä kalliimmiksi, tarkastellaan tästä eteenpäin sitä 

katevaatimusta, jolla ensimmäiset 1100 MW lauhdesähkötuotantoa tulevat verkkoon. 

Tarkastellaan seuraavaksi, millaisen katteen kivihiililauhdesähkön tuottajat ovat ajanjaksolla 

vaatineet, jotta ne olisivat valmiit kasvattamaan tuotantoaan. Kate määritellään tässä sähkön 

pörssihinnan ja kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksen erotuksena. Tarkastelu on 

toteutettu selvittämällä tilastosta polttoainekulujen lisäksi sähkön hintaan lisättävän 

katevaatimuksen eri prosenttipisteet eli persentiilit, joilla kivihiililauhdesähkön tuotantoteho 

nousee jollekin tietylle välille. Taulukossa 3.2 on esitetty esimerkiksi katevaatimuksen 50. 

persentiili eli mediaaniarvo. 

Taulukko 3.2.  Kivihiililauhdesähkön tuotantotehot Suomessa ja niitä vastaavien katevaatimusten mediaani. 

 

Taulukon 3.2 tulkinta on, että jotta keskimääräinen tuntikohtainen kivihiililauhdesähkön 

tuotanto olisi jonain vuorokautena esim. 400 ja 500 MW välillä, on tarkastelujaksolla 50 %:na 

päivistä tämän toteutumiseksi täytynyt Suomen aluehinnan ja kivihiililauhdesähköntuotannon 

polttoainekustannuksen erotuksen olla vähintään 12,07 €/MWh. Vastaavasti, jotta 

lauhdesähkön tuotanto nousisi 900 ja 1000 MW välille, on tarkastelujaksolla 50 %:na päivistä 

täytynyt Suomen aluehinnan ja kivihiililauhdesähköntuotannon polttoainekustannuksen 

erotuksen olla vähintään 14,99 €/MWh. Kuvassa 3.3 on esitetty katevaatimuksen ja 

lauhdesähkötehon riippuvuudet useissa eri prosenttipisteissä. 
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Kuva 3.3.  Kivihiililauhdesähköntuotannon katevaatimuksen ja tuotantotehon riippuvuus. 15. ja 65. 

prosenttipisteen välinen katevaatimuksen vaihteluväli on korostettu pystypalkein. 

Kuvan 3.3 prosenttipistekäyrät kuvaavat, kuinka suurena osana tarkastelujakson 

vuorokausista tietty kivihiililauhdesähkön tuotantotaso on saavutettu tietyllä 

katevaatimuksella. Esimerkiksi havaitaan, että Suomen aluehinnan ja polttoainekustannuksen 

erotuksen ollessa 5 €/MWh on noin 55 %:na tarkastelujakson vuorokausista 

kivihiililauhdesähkön tuotanto ollut 0 ja 100 MW:n välillä, noin 35 %:na vuorokausista 

tuotanto on ollut 100 ja 200 MW:n välillä ja alle 15 %:na ajanjakson vuorokausista tuotanto 

on ollut yli 200 MW. Alhaisilla tuotantotehoilla tuotanto kasvaa saatavissa olevan katteen 

kasvaessa, mutta 300 MW suuremmilla tuotantotehoilla kate ei käytännössä vaikuta enää 

kasvavan. Satunnaisesti matalilla kivihiililauhdesähkötehoilla esiintyvät korkeat katteet 

selittyvät todennäköisesti ennemmin hetkellisillä korkeilla sähkön markkinahinnoilla tai 

käytössä olevan tuotantokapasiteetin rajoituksilla kuin tuottajien katevaatimuksilla.  

Kuvaan 3.3 on korostettu pystypalkein 15. ja 65. prosenttipisteen välinen katevaatimuksen 

vaihteluväli. Tarkasteluajanjaksolla kullakin kivihiililauhdesähkön tuotantoteholla näiden 

prosenttipisteiden väliin on jäänyt 50 % vuorokausista. Tämä osoittaa, että vaikka aineistossa 

esiintyy sekä hyvin korkeita että hyvin matalia katevaatimuksia kullekin tuotantoteholle, 

suuren osan ajasta tiettyä tuotantotehon vaihteluväliä on vastannut tietty katevaatimus. Tämän 

perusteella voidaan muodostaa arvio sille, millaisella katevaatimuksen vähimmäisarvolla 

kivihiililauhdesähkön tuottajat ryhtyvät tuomaan tuotantoa verkkoon. Vesiarvolaskennan 
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kannalta tärkeää on nimenomaan tämä alhaisin katevaatimuksen taso, koska se kuvaa hintaa, 

jolla vaihtoehtoista tuotantoa alkaa tulla markkinoille. Tämä vaikuttaa olennaisesti 

vesiarvoon, kuten tullaan myöhemmin huomaamaan. Kuvan 3.3 perusteella oletetaan, että 

kivihiililauhdesähkön tuottajat katsovat saavansa polttoainekustannuksen lisäksi 

toiminnalleen riittävän katteen tuotantotehon noustessa yli 200 MW:n. Arvioidaan tämän 

katevaatimuksen arvo prosenttipistekäyrien avulla laskemalla keskiarvo kuvan 3.3 15. ja 65. 

prosenttipisteiden väliin jäävistä katevaatimuksen arvoista tuotantotehon ollessa suurempi 

kuin 200 ja pienempi kuin 1100 MW. Tämä arvo, jota voidaan pitää keskimääräisenä 

kivihiililauhdesähköntuottajien katevaatimuksena 𝑃kate, on 11,69 €/MWh. 

3.2 Hydrologiset olosuhteet ja vesivoiman tarjonta 

Vesivoimatuotanto perustuu veden kiertokulkuun. Vesi muuttuu maan pinnalla vesihöyryksi 

ja haihtuu ilmaan, tiivistyy aikanaan takaisin vedeksi, ja palaa sadantana takaisin maahan. Osa 

sadannasta imeytyy suoraan kasvillisuuteen. Maanpinnalle päätyvä vesi valuu valuntana 

vesiuomiin, imeytyy maaperään tai varastoituu maanpintavarastoihin. Maaperään ja 

maanpintavarastoihin varastoitunut vesi muuttuvat nekin aikanaan valunnaksi. Lopulta vesi 

höyrystyy jälleen ja kierto toistuu. Vesiuomassa poikkileikkauksen läpi aikayksikössä 

virtaavaa vesimäärää kutsutaan virtaamaksi (Mustonen ym. 1986). 

Patoamalla vesiuoma saadaan veden virtaus pysäytettyä. Veteen sitoutunutta 

potentiaalienergiaa voidaan näin käyttää sähköntuotannossa. Potentiaalienergia muuttuu liike-

energiaksi, kun veden annetaan virrata varastoaltaasta turbiiniin. Liike-energiaa muuttuu 

turbiinissa mekaaniseksi energiaksi, joka pyörittää turbiinin kanssa samalle akselille kytkettyä 

generaattoria. Generaattorissa energiaa muuttuu sähköenergiaksi, joka siirretään 

sähköverkkoa pitkin kuluttajille. Vesivoimalaitoksen rakennetta havainnollistaa kuva 3.4 

(Breyer 2015).  
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Kuva 3.4. Vesivoimalaitoksen rakenne. (Breyer 2015) 

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla virtaamalla tarkoitetaan sitä energiamäärää, joka valuntana 

vesivoimalaitoksiin tietyssä aikayksikössä päätyvästä vedestä arvioidaan saatavan. Virtaaman 

vaihtelut vuosien välillä voivat olla voimakkaita, mitä havainnollistaa kuva 3.5 (Seim ym. 

2007). 

 

Kuva 3.5.  Sähkön kysyntä ja virtaamien vaihtelu Norjassa (Seim ym 2007). 

Kuvasta 3.5 havaitaan virtaaman olevan Norjassa tyypillisesti suurimmillaan kesällä, jolloin 

talven aikana satanut lumi sulaa. Talviaikaan virtaama on verraten alhainen. Lisäksi kuva 

havainnollistaa, että yksittäisen viikon virtaama voi vaihdella runsaasti eri vuosien välillä. 
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Kuvan 2.6 mukaan Pohjoismaissa vesivoimantuotanto on korkeimmillaan talvella. Kesän 

virtaamista suuri osa päätyy siis varastoaltaisiin talvea odottamaan. Virtaamien ohella 

vesivoimantuotantopotentiaalia havainnollistamaan käytetään hydrologista balanssia. Se on 

sadantamittausten perusteella määritetty arvio vesivoimalaitosten käyttöön päätyväksi 

arvioidun maanpinnalle varastoituneen veden, lumen ja jään määrän poikkeamasta 

normaalitilanteesta energiaksi muutettuna. Hydrologinen balanssi sisältää siis 

vesivoimatuottajien varastoaltaissa olevan veden lisäksi sen maahan sataneen veden, jonka 

vielä arvioidaan päätyvän vesivoimatuottajien käyttöön. Hydrologisen balanssin positiivinen 

arvo tarkoittaa maanpinnalle varastoituneen vertailutasoa enemmän ja negatiivinen arvo 

vertailutasoa vähemmän veteen sitoutunutta potentiaalienergiaa. Hydrologiselle balanssille ei 

ole vain yhtä arvoa, vaan useilla sähkömarkkinatoimijoilla on omat hydrologiset mallinsa, 

joilla ne määrittävät oman arvionsa hydrologisesta balanssista. 

Tämä diplomityö tehtiin Power-Deriva Oy:lle, jolla on käytössään oma hydrologinen malli ja 

sen pohjalta laskettu hydrologinen balanssi. Tässä diplomityössä käytetään tätä hydrologista 

balanssia hydrologisen tilanteen vaihtelujen kuvaamiseen. Vesitilanteen vaihtelun lisäksi 

Power-Derivan hydrologinen balanssi havainnollistaa vuoden 2007 alun jälkeen 

Pohjoismaihin valmistuneiden tuulivoima- ja vesivoimatuotantokapasiteetin laajennusten 

vaikutusta markkinatilanteeseen. Power-Derivan hydrologinen balanssi vuoden 2007 alusta 

vuoden 2015 puoliväliin saakka on esitetty kuvassa 3.6. 

 



39 

 

Kuva 3.6. Hydrologinen balanssi ja tuulivoima Pohjoismaissa. 

Kuva 3.6 esittää hydrologisen balanssin sekä tuuli- ja vesivoimatuotantokapasiteetin kehitystä 

vuosina 2007-2015 sekä arvioitua kehitystä vuoden 2015 puolivälistä vuoden 2020 loppuun. 

Arviossa on oletettu hydrologisen tilanteen palautuvan pitkän ajan normaalitasolleen 12 

kuukauden kuluessa uusimmasta havainnoidusta tasosta. Tuulivoimatuotanto tarkoittaa 

kunakin hetkenä käytössä olevasta tuotantokapasiteetista saatavaa arvioitua vuosittaista 

keskimääräistä tuotantoa. Arvio tuulivoimatuotannon kasvusta perustuu Nord Pool -alueen 

maiden NREAP-ohjelmiin. Hydrologisen balanssin normaalitason kasvu kuvaa Pohjoismaihin 

rakennettavan uuden vesivoimantuotantokapasiteetin vaikutusta keskimääräiseen vuotuiseen 

vesivoimatuotantomäärään.  

Vuotuinen vesivoimantuotanto Nord Pool -alueella on keskimääräisenä vuonna noin 210 

TWh (Nord Pool Spot 2015b). Kuvan 3.6 kattamalla ajanjaksolla hydrologinen balanssi on 

ollut vahvimmillaan noin 40 TWh ja heikoimmillaan noin -35 TWh pitkän ajan tilastolliseen 

normaalivuoteen verraten. Hydrologisen balanssin poikkeamat ovat olleet tällä ajanjaksolla 

suurimmillaan siis noin 15 % keskimääräisen vuoden vesivoimatuotannosta. 

Tuuli- ja vesivoimatuotantokapasiteetin kasvu on aiheuttanut sähkömarkkinoilla muutoksen, 

jonka myötä jokainen tuleva vuosi on efektiiviseltä hydrologiselta tilanteeltaan vahvempi kuin 

ilmastollisesti vastaavat vuodet menneisyydessä. Tuuli- ja vesivoima sijoittuvat 
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tarjontakäyrällä alkupäähän, joten niiden tarjonnan kasvu syrjäyttää markkinoilta kalliimpaa 

tuotantoa, mikäli sähkön kulutus ei kasva.  

3.3 Vesiarvo 

Vesivoimatuotannon muuttuvat kustannukset ovat olemattomat, joten ne tekevät 

tuotantopäätöksensä muin perustein. Rationaalisina, tuottoaan maksimoivina toimijoina ne 

tekevät tuotantopäätöksensä vertaamalla tuottamisesta saatavia tuloja tuottamatta jättämisen 

kustannuksiin. Tiettyyn sähköntoimitukseen sitoutuneen tuottajan on hankittava sähkö 

muualta, jollei tuottaja itse voi tai halua tuottaa sähköä. Vesiarvon voidaan määritellä olevan 

vesivoiman tuottamatta jättämisen vaihtoehtoiskustannus, eli se hinta, joka muualta ostetusta 

sähköstä olisi maksettava (Dueholm & Ravn 2004). Samalla vesiarvo on se hinta, joka 

hintariippuvan vesivoiman tuottajan on tuotannostaan saatava, jotta se kannattaisi tarjota 

markkinoille. 

Sähkön kysyntään vastaamisen kustannusten minimointia kuvaava matemaattinen malli 

vesivoima- ja lauhdesähköntuotantoa sisältävässä järjestelmässä voidaan kirjoittaa (Dueholm 

& Ravn 2004) 

 min 𝐸{∑ ∑ 𝑓h
i(𝑡h

i )𝐼
𝑖=1

𝐻
ℎ=1 }    (3.3) 

 𝑡h
i ≤ 𝑡h

i ≤ 𝑡h
i
     (3.4) 

 ∑ 𝑡h
i + 𝑢h + 𝑟h = 𝑒h

𝐼
𝑖=1     (3.5) 

 𝑣h+1 = 𝑣h + 𝑏h − 𝑢h − 𝑟h    (3.6) 

 𝑟h ≤ 𝑟h ≤ 𝑟h     (3.7) 

 𝑣h ≤ 𝑣h ≤ 𝑣h    (3.8) 

 𝑘h = min[𝑢h + 𝑟h, 𝑣ℎ + 𝑏h − 𝑢h − 𝑣h+1]  (3.9) 

 𝑘h = max[𝑢h + 𝑟h, 𝑣ℎ + 𝑏h − 𝑢h − 𝑣h+1].  (3.10) 

Yhtälö 3.3 kuvaa lauhdesähköntuotannon kustannusten odotusarvon minimointia, kun 

tarkasteltavan ajanjakson pituus on 𝐻, lauhdelaitosten lukumäärä 𝐼, lauhdelaitoksen i tuotanto 

tunnilla h 𝑡h
i  ja lauhdelaitoksen i tunnilla h tuottaman sähkön hinta 𝑓h

i. Summaoperaattorit 

kuvaavat sitä, että minimoinnin kohteena on lauhdesähkön tuotannosta aiheutuvat 

kustannukset koko järjestelmässä. Yhtälöt 3.4-3.10 ovat rajoitteita, joiden puitteissa 
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lauhdesähkön tuotannon kustannus on minimoitava. Yhtälö 3.4 kuvaa lauhdesähkön 

tuotantolaitoksen i tuotantokapasiteetin ala- ja ylärajaa tunnilla h. Yhtälö 3.5 kuvaa sähkön 

kulutuksen rajoitetta, ja sen mukaan kulutuksen on oltava joka hetki yhtä suuri kuin 

lauhdesähköntuotannon ja säätyvän sekä säätymättömän vesivoimatuotannon summa. Yhtälö 

3.6 kuvaa vesivoimalaitosten varastoaltaiden varastotason rajoitetta. Altaisiin varastoitu 

vesimäärä ajanhetkellä h+1 on edellisellä ajanhetkellä varastoituna olleen vesimäärän ja 

altaisiin virranneen vesimäärän summa vähennettynä tuotetulla vesivoimalla. Yhtälö 3.7 

kuvaa säätyvän vesivoimatuotantokapasiteetin rajoitetta eli tuotannon ala- ja ylärajaa hetkellä 

h. Yhtälö 3.8 kuvaa vesivoimalaitosten varastotasojen rajoitetta eli varastotasojen ala- ja 

ylärajaa hetkellä h. Yhtälöt 3.9 ja 3.10 kuvaavat yhden tunnin yhteenlasketun 

vesivoimatuotannon ala- ja ylärajoja.  

Edellä esitetyn matemaattisen mallin mukaisesti vesivoimatuottajien tuotantopäätöksiä ohjaa 

vaihtoehtoisen tuotannon tuotantokustannus. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla 

keskimääräisten vesivoimantuotanto-olosuhteiden vallitessa sähkön markkinahinnan tason 

asettaa kuvan 2.4 mukaisesti kivihiililauhdesähköntuotanto, jonka hinta taas riippuu 

polttoaineen ja päästöoikeuden hinnasta, valuuttakursseista ja katevaatimuksesta yhtälön 3.2 

mukaisesti. 

Kuvan 2.4 tuotantomuodoista teollisuus-CHP-tuotanto toimii teollisuuden lämmöntarpeen 

mukaan, ja muu CHP-tuotanto kaukolämmön tarpeen mukaan. Ne eivät siis ole sähkön hinnan 

mukaan säätyviä. Ydinvoimatuotannolla katetaan peruskuorman tarvetta, eikä sitä säädetä 

lyhytaikaisesti sähkön hinnan mukaan. Tuulivoimatuotanto ei ole säädettävissä 

markkinahinnan mukaan eikä myöskään täsmällisesti ennustettavissa. Vesivoimatuotantoa on 

kahdenlaista, säätyvää ja säätymätöntä. Säätymätön tuotanto tarjotaan aina markkinoille, 

mutta sen suuruus ei ole tarkasti ennustettavissa. Koska se tarjotaan markkinoille hinnasta 

riippumatta, sen vesiarvo on 0. 

Kuvassa 2.4 esitetyistä tuotantomuodoista markkinahinnan mukaan tuotantoaan säätäviä  ovat 

säätyvä vesivoimatuotanto sekä kivihiililauhde-, öljylauhde- ja kaasuturbiinivoimalaitokset. 

Koska öljylauhde- ja kaasuturbiinivoimalaitokset ovat käytössä vain hintatason noustessa 

hyvin korkeaksi, asettavat kivihiililaitokset pitkän aikavälin normaalin hintatason. Aiemmin 

todettiin, että Nord Pool -alueen maista Suomessa on näiden lisäksi turvetta polttoaineenaan 

käyttävää sähköntuotantoa, ja että myös se on sähköntuotannossa kivihiiltä kalliimpaa.  
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Kivihiililauhdesähkön tuotantokustannus on laskettavissa kivihiilen hinnan ja ominaisuuksien, 

päästöoikeuden hinnan sekä voimalaitoksen hyötysuhteen perusteella, kts. Liite I. Säätyvän 

vesivoiman tuotanto on kivihiililauhdesähköntuotannon tapaan hinnasta riippuvaa, mutta sen 

muuttuvat tuotantokustannukset ovat olemattomat. Koska kivihiililauhdesähköntuotanto 

säätyy markkinahinnan mukaan, kuten säätyvä vesivoimakin, ja koska 

kivihiililauhdesähköntuotanto asettaa Nord Pool -markkina-alueella sähkön tyypillisen 

hintatason, on säätyvän vesivoiman tuottajien määritettävä tarjontahintansa suhteessa 

kivihiililauhdesähkön tarjontahintaan. Kivihiililauhdesähkön tarjontahinta noudattaa yhtälöä 

3.2. Säätyvän vesivoiman tuottajien tuotannolleen määrittämä tarjontahinta, eli vesiarvo, 

riippuu siis kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksesta. Säätyvää vesivoimaa tuotetaan 

vesiarvon ollessa markkinahintaa alhaisempi. 

Vaihtoehtoisen sähköntuotannon hinnan lisäksi vesiarvoihin vaikuttaa lyhyellä aikavälillä 

vesivoimantuottajien odotetun käytettävissä olevan vesimäärän taso verrattuna 

normaalitasoonsa. Usean vuoden aikavälillä tämä ei vaikuta vesiarvoihin, koska tulevien 

vuosien sademäärät ovat tuntemattomat, jolloin tulevien vuosien on pakko olettaa olevan 

vesivoiman tarjonnan kannalta keskimääräisen vuoden kaltaisia. 

Vesivoimatuotannon hintariippuvuutta havainnollistaa kuva 3.7 (Dueholm & Ravn 2004). 

 

Kuva 3.7.  Vesivoimatuotannon hintariippuvuus. (Dueholm & Ravn 2004) 

Kuvan 3.7 sisältö on, että säätyvän vesivoiman tuottaja arvioi tuotantokapasiteetilleen 

vesiarvon, jota kuvassa esittää W. Vain vesivoimaa ja lauhdesähköntuotantoa sisältävässä 

järjestelmässä sähkön hinta pysyy arvossa W tai sen lähettyvillä, ja muusta sähköntuotannosta 

käytössä on vain se osuus, jonka tuotantokustannus on alle W:n. Sähkön hinta poikkeaa 

merkittävästi W:stä ainoastaan, kun vesivoimantuotanto on joko ala- tai ylärajallaan, joita 

kuvassa 3.7 esittävät 𝑘 ja 𝑘. Säätyvän vesivoiman tuotanto on alarajallaan, kun koko sähkön 
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kysyntä voidaan kattaa säätymättömällä vesivoimalla, jolloin koko vesivoimantuotanto on 𝑘. 

Tällöin sähkön hinta on matalampi kuin W. Vesivoiman tuotanto on 𝑘, kun sähkön kysyntä 

on käytettävissä olevaa vesivoimantuotantokapasiteettia suurempi, ja kysyntään vastaamiseksi 

on otettava käyttöön kalliimpia tuotantomuotoja. Tällöin sähkön hinta on korkeampi kuin W. 

W ei kuitenkaan ole vakio, vaan se muuttuu ajan funktiona, kuten vesivoimalle vaihtoehtoisen 

tuotannon tuotantokustannuskin. Siksi hintataso markkinoilla ei säily koko ajan vakiona. 

(Dueholm & Ravn 2004) 

Todellista vesivoimantuotanto- ja sähkön hintadataa tutkiessa havaitaan, ettei vesiarvon ja 

vesivoiman tuotantotehon yhteys ole aivan näin binäärinen, vaan hintariippuvuutta kuvaavalla 

säätökäyrällä on jyrkästi ja loivasti nousevia osia. Tätä havainnollistaa kuva 3.8.  

 

Kuva 3.8.  Vesiarvon ja säätyvän vesivoiman tuotantotehon yhteys. 

Kuvassa 3.8 vesiarvoa kuvaava käyrä on jaettu kolmeen alueeseen. Vasemmanpuolimmainen 

alue 1 kuvaa säätyvän vesivoimatuotannon sitä osaa, joka tuotetaan varastoaltaista, joiden 

varastokapasiteetti on liki kokonaan käytössä. Näiden altaiden vesiarvo on alhainen, koska 

altaan täyttyminen tekisi tuotannosta käytännössä säätymätöntä. Tällöin vettä käytetään 

sähköntuotantoon alhaisellakin sähkön hinnalla. Keskimmäinen alue 2 kuvaa säätyvän 

vesivoimatuotannon aluetta. Säätyvän tuotannon vesiarvo on käyrän tällä osalla likimain 

riippumaton tuotantotehosta, kuten kuvassa 3.7 kuvattiin. Säätyvä vesivoima on 

hintaohjautuvaa eli sitä tuotetaan sähköstä saatavan hinnan ylittäessä vesiarvon. 

Tuotantotehoa voidaan säätää hinnan mukaan ilman, että se vaikuttaa merkittävästi tuotantoon 
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muilla ajanjaksoilla. Vesiarvo nousee tuotantotehon noustessa, kun käyttöön otetaan aina 

ajojärjestyksessä kalliimpaa tuotantoa, toisin sanoen laitoksia joiden varastoaltaiden taso on 

alhaisempi. Oikeanpuolimmainen alue 3 kuvaa vesivoimatuotantoa varastoaltaista, joiden taso 

on alhainen. Vesiarvo alkaa nousta voimakkaasti, kun tuotannon kasvattaminen alkaa haitata 

tulevaisuuden tuotantomahdollisuuksia ja kasvattaa riskiä, että vesivoimantuottaja joutuu 

hankkimaan sähköä muualta. 

Tarkastellaan vielä, miten vesivoimatuotanto toimii markkinoilla kysynnän ja tarjonnan 

tasapainottavana tuotantomuotona. Kuvat 3.9, 3.10 ja 3.11 kuvaavat säätyvän 

vesivoimatuotannon sijoittumista tarjontakäyrille vesiarvon ja sähkön hinnan erilaisilla 

suhteilla.  

 

Kuva 3.9. Säätyvä vesivoimatuotanto kysyntäkäyrällä, kun vesiarvo on yhtä korkea kuin sähkön hinta. 
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Kuva 3.10. Säätyvä vesivoima kysyntäkäyrällä, kun vesiarvo on korkeampi kuin sähkön hinta. 

 

 

Kuva 3.11. Säätyvä vesivoima kysyntäkäyrällä, kun vesiarvo on alhaisempi kuin sähkön hinta. 

Aiemmin todettiin, että vesivoimantuottaja määrittää tuotannolleen sähkön muualta 

hankkimisen kustannuksen ja käytettävissä olevan vesimäärän perusteella vesiarvon, jolla se 

tarjoaa tuotantoaan markkinoille. Markkinoille tarjottavan vesivoimatuotannon hinta nousee 

tarjotun tuotantokapasiteetin funktiona kuvan 3.8 mukaisesti. Muun sähköntuotannon teho ei 

jousta hinnan mukaan, vaan se tulee markkinoille, jos markkinahinta on riittävän korkea, ts. 

vähintään muuttuvien kustannusten ja katevaatimuksen summa. Näin ollen sähkön 
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markkinahinta on tavallisesti yhtä suuri kuin vesiarvo. Vesiarvo voi olla sähkön 

markkinahintaa korkeampi vain silloin, kun sähkön hinta on alhaisempi kuin halvin 

markkinoille tarjottu vesivoimatuotanto. Vesiarvo voi olla sähkön markkinahintaa alhaisempi 

vain silloin, kun markkinahinta on korkeampi kuin kalleimman markkinoille tarjotun 

vesivoimatuotannon hinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

4 AIKASARJAMALLI VESIARVOMALLINNUKSEEN 

Luvussa 3.3 todettiin vesiarvon olevan se hinta, jolla vesivoimantuottaja tarjoaa 

hintariippuvaista tuotantoaan markkinoille. Toteutuneista tuotantomääristä ei kuitenkaan käy 

ilmi, mikä osuus vesivoimatuotannosta on hintariippuvaista ja mikä -riippumatonta. Koska 

vesiarvo on juuri hintariippuvaiselle vesivoimatuotannolle määritettävä tarjontahinta, se ei 

käy ilmi hinta- ja tuotantotilastoista. Tässä luvussa esitellään aikasarjamalli, jolla 

mallinnetaan säätyvän vesivoimatuotannon hintariippuvuutta, spot-markkinoille tarjotun 

vesivoiman määrän ja sähkön hinnan perusteella. Mallinnuksen tuloksena saadaan 

markkinoille tarjotun säätyvän vesivoiman määrää ja vesiarvoa kuvaava säätökäyrä. 

Uusi malli perustuu aiemmassa tutkimuksessa (Dueholm & Ravn 2004) esitettyyn säätyvän 

vesivoimatuotannon hintariippuvuuden mallintamiseksi kehitettyyn aikasarjamalliin. 

Kehitetään tämän mallin pohjalta uusi malli, jolla tämän diplomityön tarkastelut suoritetaan. 

Muokatulla mallilla tarkastellaan, kuinka hydrologisen balanssin ja tuulivoimatuotannon 

muutokset vaikuttavat vesivoimantuottajien vesiarvoihin.  

4.1 Laskentamallin tausta 

Aiemmassa tutkimuksessa (Dueholm & Ravn 2004) mallinnettiin Norjan sähköntuotannon ja 

sähkön hinnan välistä yhteyttä Norjan ollessa yksi yhtenäinen hinta-alue. Nyttemmin Norja on 

jaettu hinta-alueisiin, joten mallia muokataan yksittäisten hinta-alueiden tarkasteluun 

sopivaksi. Lisäksi mallilla tarkastellaan yksittäisten vuorokausien sijasta 30 vuorokauden 

ajanjaksoja. Näin voidaan havaita vesivoimatuotannon hintariippuvuuden trendejä 

pidemmällä ajanjaksolla. Mallinnuksen tuloksena saadaan kyseisen hinta-alueen 

vesivoimatuotannon säätökäyrä, joka kuvaa säätyvän vesivoimantuotannon ja vesiarvon 

yhteyttä kuluneella ajanjaksolla. Säätyvällä vesivoimatuotannolla tarkoitetaan tässä työssä 

sähkön markkinahinnasta riippuvaa tuotantoa. Säätymättömällä tuotannolla tarkoitetaan 

hintariippumatonta tuotantoa, joka nimensä mukaisesti tulee markkinoille sähkön hinnasta 

riippumatta. 

Nord Pool -alueen vesivoimatuotannosta suurin osa sijaitsee Norjassa tai Ruotsissa, joten 

malli kehitetään erityisesti näiden maiden hinta-alueiden vesiarvojen mallinnusta varten. 

Suomen, Tanskan, Viron, Latvian tai Liettuan vesivoimakapasiteettia ei huomioida tässä 

tarkastelussa niiden vähäisen osuuden koko markkina-alueen tuotantokapasiteetista vuoksi.  
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Aiemmassa tarkastelussa vesiarvon ja säätyvän vesivoimatuotannon riippuvuutta mallinnettiin 

toteutuneen vesivoimatuotannon ja spot-hinnan perusteella. Koska aiemmin todettiin 

vesiarvon riippuvan vaihtoehtoisen sähköntuotannon tuotantokustannuksesta, tässä 

tarkastelussa vesivoimatuotantoa tarkastellaan suhteessa tämän tuotantokustannuksen 

poikkeamaan spot-hinnasta. Kivihiililauhdesähköntuotanto on normaalina 

vesivoimantuotantovuonna Pohjoismaissa sähkön markkinahinnan asettava tuotantomuoto, 

joten sen polttoainekustannus on tässä tarkastelussa vaihtoehtoinen tuotantokustannus.  

Mallinnuksessa vesiarvoa verrataan spot-hinnan sijasta spot-hinnan ja 

kivihiililauhdesähköntuotannon polttoainekustannuksen erotukseen 𝐶h,  

𝐶h = 𝑃spot,h − 𝐾hiililauhde,    (4.1) 

missä 𝑃spot,h on kunkin tunnin sähkön spot-hinta kyseisellä hinta-alueella, ja 𝐾hiililauhde on 

kivihiililauhdesähkön polttoainekustannus yhtälön 3.1 mukaisesti laskettuna. Vesiarvo kuvaa 

näin sitä katetta, jonka kivihiililauhdesähkön tuottaja saisi tarjotessaan tuotantoaan 

markkinoille. Luvussa 3.1 määritettyä kivihiililauhdesähköntuotannon katevaatimusta ei 

tarvitse ottaa tässä tarkastelussa huomioon, koska sen todettiin olevan likimain riippumaton 

lauhdesähköntuotantotehosta. Tällöin vaihtoehtoisen tuotantokustannuksen muutokset 

riippuvat vain polttoainekustannuksesta. Mallinnuksen alkuarvoja ovat 𝐶h:n arvot ja niitä 

vastaavat vesivoimantuotantotehot jokaiselle ajanjakson tunnille, ja lopputuloksena saadaan 

vesiarvon 𝑊 arvot ja niitä vastaavat säätyvät vesivoimantuotantotehot.  

𝐶h on negatiivinen kun sähkön spot-hinta alittaa kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksen, 

ja positiivinen kun sähkön spot-hinta ylittää kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksen. 

Näin ollen myös mallinnettu vesiarvo voi olla negatiivinen. 

4.2 Laskentamallin toiminta ja rakenne 

Mallilla muodostetaan vesivoimantuottajien spot-markkinoille tarjoaman säätyvän 

vesivoimatuotannon määrän ja hinnan yhteyttä kuvaava säätökäyrä, jotka osoittavat kutakin 

säätyvää tuotantotehoa vastaavan vesiarvon, jolla kyseinen teho on markkinoille tarjottu. 

Uudella mallilla vesiarvon ja säätyvän vesivoimatuotantotehon yhteyttä kuvataan 

samankaltaisella yhtälöllä kuin aiemmassa tarkastelussa. Mallissa vesiarvo 𝑊 saadaan 

yhtälöstä 
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 𝑊 = 𝑐d
0 + 𝑐p

1 ∗ 𝑟h −
𝑐p

2

𝑟h+𝑐p
3 +

𝑐p
4

𝑐p
5−𝑟h

,   (4.2) 

missä 𝑊 on mallinnettu vesiarvo eli mallin vastemuuttuja. 𝑐d
0 on normaalitaso, jonka 

ympärillä vesiarvo vaihtelee vuorokauden sisällä. 𝑐1 on säätyvän eli hintariippuvaisen 

vesivoimatuotannon 𝑟h muuttuessa vesiarvoon lineaarisesti vaikuttava parametri. Termi 
𝑐2

𝑟h+𝑐3 

kuvaa vesiarvon vaihtelua säätyvän vesivoimatuotannon ollessa vähäistä ja termi 
𝑐4

𝑟h−𝑐5
 kuvaa 

vesiarvon vaihtelua säätyvän vesivoimatuotannon lähestyessä mallinnettavan ajanjakson 

suurinta arvoaan. Parametri 𝑐5 kuvaa suurinta tarkastelujaksolla käytettävissä ollutta säätyvän 

vesivoiman tuotantokapasiteettia. Mallissa parametri 𝑐0 määritetään vuorokausittain, mitä 

kuvaa alaindeksi d, ja parametrit 𝑐1, 𝑐2,  𝑐3, 𝑐4 sekä 𝑐5 tarkastelujaksoittain, mitä kuvaa 

alaindeksi p. Tarkastelujakson pituus on vapaasti valittavissa, mutta tässä tarkastelussa sen 

arvona on käytetty 30 vuorokautta. Säätyvää vesivoimatuotantoa kuvaava termi 𝑟h 

määritetään tunneittain yhtälön 

 𝑟h = 𝑔h − 𝑤h − 𝑢d    (4.3) 

mukaan, missä 𝑔h on tunnin toteutunut vesivoimatuotanto, 𝑤h toteutunut tuulivoimatuotanto 

ja 𝑢d laskentamallilla määritetty säätymättömän vesivoimatuotannon arvo. Malli siis pyrkii 

erottamaan toteutuneesta vesivoimatuotannosta hinnan mukaan säätyvän ja säätymättömän 

osan. Säätyvä vesivoima voi mallinnuksessa saada negatiivisen alkuarvon, jos alueella on 

runsaasti tuulivoimaa. Tämä ei tietenkään ole realistinen skenaario, ja se korjataan tarpeen 

vaatiessa kasvattamalla kaikkia alkuperäisiä tuotantomääriä sen verran, että niistä pienin tulee 

juuri ja juuri positiivisiksi. Vastaavasti tässä tapauksessa mallinnustuloksena saaduista 

säätyvistä vesivoimatuotannoista vähennetään sama luku, joka alkuarvoihin lisättiin. 

Mallinnuksessa toteutunut tuulivoimatuotanto vähennetään kokonaisvesivoimatuotannosta, 

koska tuulivoima toimii sähkömarkkinoilla kuten säätymätön vesivoimatuotanto. Tuulivoima 

on säätymättömän vesivoiman tapaan hintariippumatonta, ajan funktiona vaihtelevaa ja vaikea 

ennustaa täsmällisesti. Säätymättömän vesivoimatuotannon oletetaan olevan samansuuruinen 

päivän jokaisella tunnilla.  

Tutkimalla yhtälöä 4.2 havaitaan sen muistuttavan kuvassa 3.5 esitettyä vesiarvon 

käyttäytymistä säätyvän vesivoimatuotantotehon funktiona havainnollistavaa käyrää. Yhtälön 

ensimmäinen termi kuvaa perustasoa, jonka ympärillä vesiarvo vaihtelee kunakin päivänä. 

Toinen termi kasvaa lineaarisesti säätyvän vesivoimatuotantotehon kasvaessa. Kolmas termi 
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kuvaa vesiarvon käyttäytymistä säätyvän vesivoimatuotantotehon ollessa matala, ja neljäs 

termi säätyvän vesivoimatuotantotehon ollessa korkea.  

Parametrit 𝑐d
0, 𝑐p

1, 𝑐p
2, 𝑐p

3, 𝑐p
4, 𝑐p

5 ja 𝑢d ratkaistaan epälineaarisella pienimmän neliösumman 

menetelmällä. 𝑢d eli mallin arvioima kunkin vuodokauden vesivoimatuotannon säätymätön 

osuus vähennetään kokonaisvesivoimatuotannosta. Optimoitavien parametrien rajoitteet ovat 

 −100 ≤ 𝑐d
0 ≤ 100    (4.4) 

 0 ≤ 𝑐p
1 ≤ 0,25    (4.5) 

 0 ≤ 𝑐p
2 ≤ 500    (4.6) 

 0 ≤ 𝑐p
3 ≤ maxp(𝑔h − 𝑤h)    (4.7) 

 0 ≤ 𝑐p
4 ≤ 10000    (4.8) 

 maxp(𝑔h − 𝑤h) ≤ 𝑐p
5 ≤ 3 ∗ maxp(𝑔h − 𝑤h)  (4.9) 

𝑐p
5 − 𝑟h > 0,001    (4.10) 

 𝑟h > 10−6      (4.11) 

 𝑢d ≤ mins(𝑔h − 𝑤h)    (4.12) 

Yhtälö 4.4 asettaa ala- ja ylärajan vesiarvon vuorokausittaista normaalitasoa kuvaavalle 

parametrille 𝑐d
0 [€/MWh]. Yhtälöt 4.5, 4.6 ja 4.8 asettavat rajoitteet vesiarvoa lineaarisesti 

kasvattavalle komponentille 𝑐p
1 [€/MWh/MWh/h], säätökäyrän jyrkkyyteen alhaisilla 

vesivoimatuotannon arvoilla vaikuttavalle parametrille 𝑐p
2 [€/h] ja säätökäyrän jyrkkyyteen 

korkeilla vesivoimatuotannon arvoilla vaikuttavalle parametrille 𝑐p
4 [€/h], ja rajoitteet on 

valittu mallin ratkaisun löytymisen varmistamiseksi. Yhtälö 4.7 asettaa rajoitteen pienintä 

käytettävissä ollutta säätyvää vesivoimatuotantoa kuvaavalle parametrille 𝑐p
3 [MWh/h], ja sen 

on määritelty olevan korkeintaan yhtä suuri kuin suurin säätyvä vesivoimatuotanto koko 

ajanjaksolla. Yhtälö 4.9 asettaa rajoitteen suurinta käytettävissä ollutta säätyvää 

vesivoimatuotantoa kuvaavalle parametrille 𝑐p
5. Yhtälöt 4.10 ja 4.11 rajoittavat tuntikohtaisen 

säätyvän vesivoimatuotannon 𝑟h [MWh/h] positiiviseksi ja korkeintaan hieman suurinta 

käytettävissä ollutta vesivoimantuotantokapasiteettia pienemmäksi. Yhtälö 4.12 rajoittaa 

jokaisen vuorokauden säätymättömän vesivoimatuotannon [MWh/h] korkeintaan 
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samansuuruiseksi kuin saman vuorokauden pienin kokonaisvesivoimantuotannon ja 

tuulivoimatuotannon erotus. Laskentamallin toimintaa havainnollistava lohkokaavio on 

esitetty kuvassa 4.1. 

 

Kuva 4.1.  Laskentamallin toimintaa kuvaava lohkokaavio. 
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Tässä diplomityössä tehdyissä tarkasteluissa laskentamallia ajetaan 20 kierrosta, jonka 

havaittiin olevan riittävä määrä hyvän ratkaisun saavuttamiseksi. Useimmilla mallinnetuilla 

tuotanto- ja hinta-aikasarjoilla paras mallinnustulos saavutettiin kuitenkin jo 10 ensimmäisen 

kierroksen aikana. Selkeää yhteyttä lähtödatan ominaisuuksien ja optimointikriteerin 

perusteella parhaan mallinnustuloksen välillä ei havaittu.  Tuloksiltaan muokattuun dataan 

parhaiten sopivan kierroksen tulokset tallennetaan. 

Mallinnuksen aluksi vesivoimatuotannot ja toteutuneet spot-hinnan ja kivihiililauhdesähkön 

tuotantokustannuksen erotukset skaalataan suhteellisarvoiksi jakamalla ne suurimpien ja 

pienimpien arvojensa erotuksella. Skaalauksen tarkoitus on vähentää lukuarvojen suurista 

poikkeamista toisistaan johtuvia virheitä mallinnusparametrien ratkaisussa. 

 (𝑔h − 𝑤h)r = (𝑔h − 𝑤h)/[max (𝑔h − 𝑤h) − min (𝑔h − 𝑤h)] 

 𝐶h = 𝐶h/[max(𝐶h) − min(𝐶h)]. 

Mallinnusparametrien ratkaisun jälkeen vesivoimatuotannon säätökäyrä deskaalataan 

kertomalla saatu säätökäyrä samoilla parametreilla, joilla se skaalattiin.   

 (𝑔h − 𝑤h)r = (𝑔h − 𝑤h) ∗ [max (𝑔h − 𝑤h) − min (𝑔h − 𝑤h)] 

 𝐶h = 𝐶h ∗ [max(𝐶h) − min(𝐶h)]. 

4.2.1 Optimointi epälineaarisella pienimmän neliösumman menetelmällä 

Optimoitaessa parametreja pienimmän neliösumman menetelmällä tavoitteena on minimoida 

optimointituloksen virhetermien neliöiden summa, jota kuvataan virhefunktiolla 𝐼. Tälle 

voidaan kirjoittaa (Nelles 2001) 

 𝐼(𝜃) = ∑ 𝑓2(𝑖, 𝜃)𝑁
𝑖=1     (4.13) 

missä 𝜃 on optimoitavat parametrit sisältävä vektori, 𝑁 pisteiden, joihin parametrit sovitetaan, 

lukumäärä ja 𝑖 yhtä pistettä osoittava indeksi. Optimointi suoritetaan MATLAB-ohjelmistolla. 

Tässä tapauksessa kyseessä on rajoitettu epälineaarinen optimointiongelma, jonka rajoitteet 

ovat välillä ]-∞, ∞[. MATLAB käyttää ongelman ratkaisussa trust-region reflective -

algoritmia. Trust-region reflective -algoritmia käytettäessä määritellään minimoitavaa 

funktiota 𝑓 yksinkertaisempi funktio 𝑞, joka käyttäytyy minimoitavan funktion tavoin 

optimoinnin lähtöpisteen 𝑥 läheisyydessä 𝑁. Askel 𝑠 määritellään minimoimalla 𝑞 
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 min (𝑞(𝑠), 𝑠 ∈ 𝑁)    (4.14) 

Jos 𝑓(𝑥 + 𝑠) < 𝑓(𝑥), 𝑥 + 𝑠 hyväksytään optimoinnin seuraavaksi alkuarvoksi. 

Optimointikierroksen k iterointiaskel 𝑠k määritetään epälineaarisen yhtälöryhmän 

(Mathworks 2015) 

 �̂�𝐷𝑠k = −�̂�     (4.15) 

ratkaisuna. Yhtälöryhmässä (Mathworks 2015) 

 �̂� = 𝐷−1𝑔 = diag(|𝑣|
1

2)𝑔    (4.16) 

ja 

 �̂� = 𝐷−1𝐻𝐷−1 + diag(𝑔)𝐽𝑣   (4.17) 

missä 𝑣 on määritettävien parametrien vektori, jonka termit 𝑣𝑖 määräytyvät gradientin 

saamien arvojen 𝑔𝑖 mukaan ja 𝐽𝑣 vektorin Jacobin matriisi. (Mathworks 2015) 

 𝑣𝑖 = 𝑥i − 𝑢i, kun 𝑔𝑖 < 0 

 𝑣𝑖 = 𝑥i − 𝑙i, kun 𝑔𝑖 ≥ 0 

ja 𝑢 on parametrien ylärajat sisältävä vektori ja 𝑙 parametrien alarajat sisältävä vektori. 

Laskentamallin optimointikriteeri on vuorokausittain suoritettavan optimoinnin 

vuorokausittain laskettujen residuaalien normien summa, jota minimoidaan. Tässä 

tarkastelussa optimointikriteeri voidaan muotoilla 

 min 𝐿(𝒁, 𝒓𝐡, 𝑾𝐡) = ∑ (∑ |𝒁𝒓𝐡 − 𝑾𝐡|ℎ=24
ℎ=1 )

2𝑠
𝑖=1 ,  (4.18) 

missä 𝑠 on mallinnettavan jakson pituus vuorokausina, 𝑖 vuorokausi, ℎ tunti, 𝒁 optimoidut 

parametrit 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5 ja 𝑢d sisältävä vektori, 𝒓𝐡 optimoinnin tuloksena saadut 

säätyvän vesivoimatuotannon tuntikohtaisten arvojen estimaatit sisältävä vektori ja 𝑾𝐡 

parametrien optimoinnin lähtöarvoina käytetyt vesiarvon tuntikohtaisten arvojen estimaatit 

sisältävä vektori. Mallin ratkaisuksi hyväksytään ne optimoitavien parametrien 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 

𝑐4, 𝑐5, 𝑢d ja 𝑟h arvot ja niitä vastaavat estimoidut säätyvät vesivoimatuotannot, joilla yhtälön 

4.18 häviöfunktio 𝐿 saa pienimmän arvonsa 20 optimointikierroksen aikana. Ratkaisuna 

saatavat parametrit syötetään yhtälöön 4.2, jolla määritetään vesiarvon ja säätyvän 

vesivoimatuotannon riippuvuutta kuvaava säätökäyrä kyseiselle alueelle ja ajanjaksolle.  
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4.2.2 Datan muokkaus optimointikierrosten välillä 

Parametrien optimoinnissa mallinnetut vesiarvot sisältävää vektoria muokataan seuraavaa 

optimointikierrosta varten edellisellä optimointikierroksella määritettyjen vesiarvon 

vuorokausikohtaista normaalitasoa kuvaavien vuorokausittaisten 𝑐0-parametrien avulla. 

Käyttämällä tarkasteltavan ajanjakson kivihiililauhdesähköntuotannon katteet sisältävästä 

vektorista kierroksella n merkintää 𝑾𝐧 voidaan kirjoittaa 

 𝑾𝐧+𝟏 = 𝑾𝐧 − 𝑐𝑑=1…30
0,𝑛 +

(∑ 𝑐𝑑
030

𝑑=1 )
𝑛

𝐷
,   (4.19) 

missä 𝑾𝐧+𝟏 on seuraavan optimointikierroksen alkuarvoina toimivat vesiarvot sisältävä 

vektori, 𝑐𝑑=1…30
0,𝑛

 on kierroksella n vuorokaudelle d määritetty vastemuuttujan 𝑐0 

normaalitason arvo, ja 𝐷 on jakson sisältämien vuorokausien lukumäärä. Seuraavan 

kierroksen vesiarvojen alkuarvoina käytetään siis edellisen kierroksen vesiarvoja 

vähennettyinä edellisellä optimointikierroksella niille kunakin vuorokautena määritetyillä 

normaalitasoilla ja lisättynä kaikkien vuorokausien normaalitasojen keskiarvolla. Tämän 

tavoitteena on tuoda vesiarvojen normaalitasoja lähemmäs toisiaan kierrosten välillä, ja näin 

tarkentaa optimointituloksia. 

Mallinnettavaa dataa tarkennetaan lisäksi soveltamalla itseorganisoivaa karttaa. 

Itseorganisoivan kartan tarkoituksena on etsiä datapistejoukosta pisteitä, jotka ovat 

ominaisuuksiltaan vastaavanlaisia kuin niitä ympäröivät pisteet. Näitä pisteitä kutsutaan 

neuroneiksi. Neuronien etsintä tapahtuu vaiheittain seuraavasti (Nelles 2001): 

1. Valitaan 𝑛 datapistettä, jotka toimivat alkuarvoina etsittäville neuroneille. 

2. Lasketaan jokaisen datapisteen etäisyys 𝑑 jokaiseen neuroniin ja 

määritellään voittajaneuroniksi se neuroni, jonka geometrinen etäisyys 

datapisteestä on lyhyin. 

3. Annetaan neuroneille 𝑛i uudet arvot siirtämällä niitä kohti pisteitä 𝑥j, joita 

lähinnä ne sijaitsevat.  

𝑛i,uusi = 𝑛i,vanha + 𝜂ℎ(𝑖)(𝑛i,vanha − 𝑥j)  (4.20) 

4. Jos yhtäkään neuronia ei ole siirretty pidempää askelta kuin 𝜖, lopetetaan 

neuronien haku ja palautetaan viimeisimmät neuronien arvot, muutoin 

palataan vaiheeseen 2. 
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Laskentamallissa itseorganisoiva kartta etsii kolme neuronia. Niiden alkuarvot valitaan siten, 

että yksi neuroni kuvaa datan alhaisinta (𝑔h − 𝑤h):n arvoa ja sitä vastaavaa vesiarvoa, toinen 

korkeimman ja matalimman (𝑔h − 𝑤h):n arvojen ja korkeimman ja matalimman vesiarvon 

keskiarvoa, ja kolmas datan korkeinta (𝑔h − 𝑤h):n arvoa ja sitä vastaavaa toteutunutta 

vesiarvoa. 

Yhtälössä 4.20 parametrit 𝜂 ja ℎi määräävät, kuinka paljon neuroneja siirretään kullakin 

hakukierroksella. 𝜂 on vakioluku, jonka arvo pienenee neuronien etsimisen edetessä. 𝜂:n 

pienenemisellä varmistetaan, että neuronien siirtymät matkat lyhenevät haun edetessä, mikä 

on edellytys kartta-algoritmin suppenemiseksi kohti ratkaisua (Nelles 2001). Tässä 

suoritetuissa tarkasteluissa sen alkuarvoksi on asetettu 0,75 ja jokaisella kierroksella edellisen 

kierroksen arvo kerrotaan 𝑒−1:llä. Parametrin 𝜖, joka kuvaa suurinta sallittua neuronien 

liikkumaa matkaa, arvoksi asetetaan 0,0001. ℎ(𝑖) on jokaiselle neuronille määritettävä 

naapurustofunktion arvo, joka kuvaa sitä, kuinka lähellä kukin neuroni sijaitsee 

voittajaneuronia. Datapistejoukko on tässä tutkimuksessa kaksiulotteinen, koska data sisältää 

tiedot sekä tuotannoista että hinnoista. Näin ollen naapurustofunktion on oltava kahden 

muuttujan funktio. Tässä käytetty naapurustofunktio on muotoa 

 ℎ(𝑖) = 𝑒

−0,5[(𝑖1,voittaja−𝑖1,i)
2

+(𝑖2,voittaja−𝑖2,i)
2

]

𝜎2 ,  (4.21) 

missä 𝑖1 ja 𝑖2 ovat skaalattuja tuotannon ja hinnan arvoja, ja alaindeksi voittaja tarkoittaa 

voittajaneuronia ja alaindeksi i i:ttä neuronia. Parametri 𝜎 vaikuttaa naapurustofunktion 

jyrkkyyteen. Kun 𝜎 → 0, naapurustofunktio on jyrkkä, ja vain voittajaneuroni siirtyy 

datapisteen suuntaan. Kun 𝜎 → ∞, naapurustofunktio on loiva, ja kaikki neuronit siirtyvät 

datapisteen suuntaan. Voittajaneuroneille naapurustofunktion arvo on aina 1, ja muille 

neuroneille se riippuu niiden etäisyydestä voittajaneuroniin (Nelles 2001). Tässä 𝜎:lle 

käytetään arvoa 0,25. 

Itseorganisoivalla kartalla määritettyjä neuroneja käytetään tuotantodatan muokkaamiseen. 

Neuronien on tarkoitus kuvata datasta pisteitä, joiden ominaisuudet kuvaavat suurta joukkoa 

datapisteistä. Näin pyritään tarkentamaan havaintodataa sen mallintamiseksi tarkemmin. 

Datapisteiden etäisyydet 𝑑j neuroneihin lasketaan ja voittajaneuroneiksi määritellään ne 

pisteet, joiden etäisyys kustakin pisteestä on lyhin. Datapisteitä siirretään pienen askeleen 
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verran kohti voittajaneuroneja. Tässä diplomityössä datapisteiden uudet arvot määräytyvät 

yhtälöiden 

 𝐷j,1,uusi = 𝐷j,1,vanha + (𝐷j,1,vanha − 𝐷j,1,voittaja) ∗ 0,001𝑒−𝑑j,voittaja  (4.22) 

 𝐷j,2,uusi = 𝐷j,2,vanha + (𝐷j,2,vanha − 𝐷j,2,voittaja) ∗ 0,001𝑒−𝑑j,voittaja  (4.23) 

perusteella. 

Käytännössä itseorganisoiva kartta löytää neuronihaun ehtojen ansiosta datasta yhden 

neuronin läheltä alhaisinta säätyvää vesivoimantuotantotehoa, yhden läheltä korkeinta 

säätyvää vesivoimantuotantotehoa ja yhden läheltä näiden tehojen keskiarvoa sekä niitä 

kutakin vastaavaa vesiarvoa. Datapisteiden siirtäminen neuroneja kohti pienentää pistejoukon 

hajontaa neuronien läheisyydessä. 

4.3 Tarkasteltavien hinta-alueiden valinta ja datasta tehtävät oletukset 

Kehitetty laskentamalli soveltuu periaatteessa sähköntuotannon hintariippuvuuden 

mallintamiseen millä tahansa hinta-alueella. Käytännössä se soveltuu Nord Pool -alueen 

maista parhaiten Norjan ja Ruotsin hinta-alueiden mallintamiseen, koska näissä maissa 

vesivoiman osuus koko sähköntuotannosta on korkea. Siksi jatkossa keskitytään juuri näiden 

maiden hinta-alueisiin. Tarkkaa tietoa spot-markkinoille tarjotun vesivoiman määrästä ei ollut 

käytettävissä, joten se on arvioitu käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Käytettävissä oli 

Norjan sähkön kokonaistuotanto sekä toteutuneet ylös- ja alassäädöt hinta-alueittain, koko 

Norjan tuulivoimatuotanto sekä Ruotsin sähkön kokonaistuotanto, ydinvoimatuotanto, 

tuulivoimatuotanto sekä toteutuneet ylös- ja alassäädöt hinta-alueittain. 

Kokonaissähköntuotantodata on peräisin Nord Pool Spotilta ja ydinvoimatuotantodata 

laitosten omistajilta. Tiedot kattoivat kaikki tunnit ajanjaksolta 13.1.2012 - 30.6.2015. 

Kuvassa 2.5 esitetyn Pohjoismaiden sähköntuotantorakenteen perusteella voidaan hyvällä 

tarkkuudella olettaa Norjan vesivoimatuotannon olevan yhtä suuri kuin 

kokonaissähköntuotanto vähennettynä tuulivoimatuotannolla ja Ruotsin vesivoimatuotannon 

yhtä suuri kuin kokonaissähköntuotanto vähennettynä ydinvoimatuotannolla ja 

tuulivoimatuotannolla. Lisäksi on oletettu, ettei Norjan tai Ruotsin 

vesivoimantuotantokapasiteetti ole muuttunut vertailtavien ajanjaksojen välillä. 

Käytettävissä ei ollut tilastoja Norjan tuulivoimatuotannosta jaoteltuna hinta-alueittain, vaan 

ainoastaan koko maan tuotanto. Mallinnuksessa Norjan tuulivoimatuotannon on oletettu 
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jakautuvan tasaosuuksin hinta-alueille NO2, NO3, NO4 ja NO5, koska Norjan 

merkittävimmät tuulipuistot sijaitsevat näillä hinta-alueilla (NVE 2015). Ruotsin 

ydinvoimatuotanto sijoittuu hinta-alueelle SE3, jolla maan kolme käynnissä olevaa 

ydinvoimalaitosyksikköä, Forsmark, Ringhals ja Oskarshamn sijaitsevat (Spiegel 2006). 

Lisäksi, koska tässä työssä tarkastellaan spot-markkinoille tarjotun vesivoimatuotannon ja 

sähkön hinnan yhteyttä, on toteutuneesta vesivoimatuotannosta vähennettävä 

säätösähkömarkkinoilla toteutuneet ylössäädöt ja lisättävä toteutuneet alassäädöt. Ylös- ja 

alassäätöjen voidaan olettaa tapahtuvan juuri vesivoimakapasiteetilla sen nopean 

säädettävyyden vuoksi.  

Taulukossa 4.1 on esitetty vielä spot-markkinoille tarjotun vesivoimatuotantokapasiteetin 

määrittämiseksi tehdyt oletukset. 

Taulukko 4.1.  Spot-markkinoille tarjotun vesivoimantuotantokapasiteetin arvioinnissa tehtävät oletukset. 

 

Taulukossa 4.1 on esitetty taulukon 4.2 oletuksilla lasketut tarkastelujakson pienimmät ja 

suurimmat spot-markkinoille tarjotut tuotantokapasiteetit. 
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Taulukko 4.2. Pienin ja suurin tarkastelujaksolla markkinoille tarjottu vesivoimantuotantokapasiteetti kullakin 

hinta-alueella. 

 

Taulukosta 4.2 havaitaan tarkastelujakson spot-markkinoille tarjottujen 

vesivoimantuotantotehojen olleen suurimpia Norjassa hinta-alueella NO2 ja Ruotsissa hinta-

alueella SE2. Alueen SE4 pienimmän vesivoimantuotannon negatiivinen arvo on seurausta 

tehdyistä oletuksista. Yhtälön 4.11 rajoite vaatii kuitenkin mallilla arvioitavan säätyvän 

vesivoimatuotannon alkuarvon olevan aina positiivinen. Siksi SE4-aluetta mallinnettaessa 

mallinnettavan ajanjakson sisältäessä negatiivisia tuotantotehon arvoja mallille annettavia 

tuotantotehon alkuarvoja kasvatetaan vakioluvulla siten, että pienin tuotantotehon alkuarvo 

tulee juuri ja juuri positiiviseksi, optimoidaan säätökäyrä näin muokatuille alkuarvoille ja 

lopuksi vähennetään sama vakioluku mallinnuksen tuloksena saaduista arvoista. 

Taulukossa 4.3 on esitetty kunkin hinta-alueen tuulivoimatuotannon suurin ja pienin 

tuntikohtainen arvo tarkastelujakson ajalta. 

Taulukko 4.3. Hinta-alueiden pienimmät ja suurimmat yhden tunnin tuulivoimatuotantotehot. 

 

Taulukon 4.3 perusteella voidaan todeta tuulivoimatuotannon keskittyvän hinta-alueille SE3 

ja SE4. Norjan tuulivoimatuotanto on varsin vaatimattomalla tasolla Ruotsiin verrattuna.  
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4.4 Laskentamallin ominaisuudet ja rajoitteet 

Kehitetty laskentamalli perustuu toteutuneisiin vesivoimatuotannon ja tuulivoimatuotannon 

määriin, sähkön spot-hintaan ja kivihiililauhdesähkön tuotantokustannukseen. Luvussa 3.4 

todettiin sähkön hinnan olevan vesivoimaa ja lauhdesähköntuotantoa sisältävässä 

järjestelmässä tyypillisesti yhtä suuri kuin markkinoille tarjotun säätyvän 

vesivoimantuotantokapasiteetin määrää vastaava vesiarvo. Koska tilastoiduissa 

vesivoimantuotantomäärissä ei ole eroteltu hinnan mukaan säätyvää ja säätymätöntä 

vesivoimantuotantoa, kehitetty malli pyrkii erottamaan vesivoimatuotannosta säätyvän ja 

säätymättömän osan. Mallilla arvioitu säätymätön vesivoimatuotanto perustuu laskentamallin 

suorittamaan yhtälön 4.2 parametrien optimointiin, joka suoritetaan toteutuneen vesivoima- ja 

tuulivoimatuotannon, toteutuneen sähkön hinnan ja lasketun kivihiililauhdesähkön 

polttoainekustannuksen perusteella.  

Mallinnuksessa oletetaan sähköntuotantorakenteen olevan samanlainen koko Norjassa ja 

Ruotsissa. Tarkastelussa ei siis huomioida mahdollisuutta, että tuotantorakenne poikkeaa 

hinta-alueiden välillä. Tämä voi aiheuttaa virhettä mallinnustuloksiin. 

Yksi laskentamallin mahdollinen heikkous on, ettei se ota suoraan huomioon virtaamien 

vaihtelua vuodenaikojen välillä tai sen vaikutusta säätymättömään vesivoimatuotantoon. 

Aiemmin todettiin virtaamien olevan Pohjoismaissa keväällä ja kesällä selvästi korkeammalla 

tasolla kuin talvella, ja on mahdollista, että myös hintariippumattoman tuotannon osuus koko 

vesivoimatuotannosta on tällöin suurempi. 

Tuulivoimatuotannon huomioimiseen laskentamallissa liittyy heikkoutena se, että 

mallinnuksessa käytetään kunkin tunnin toteutunutta tuulivoimatuotantoa, jota 

vesivoimantuottajat eivät luonnollisesti ole voineet tietää ennakkoon tarjotessaan tuotantoa 

spot-markkinoille, joilla hinta määritetään aina seuraavalle vuorokaudelle. 

Vesivoimantuottajat ovat tarjouksia tehdessään käyttäneet jonkinlaista ennustetta seuraavan 

päivän tuulivoimatuotannosta. Koska näitä ennusteita ei ollut käytettävissä, tässä tarkastelussa 

on ikään kuin käytetty toteutunutta tuotantoa approksimaationa vesivoimantuottajien 

näkemille tuotantoennusteille. 

Tuulivoimatuotannon kasvun vaikutukset tuskin rajoittuvat sille hinta-alueelle, jolle sitä 

rakennetaan, vaan sähkönsiirtoyhteyksien kautta tuulivoima aiheuttaa vaikutuksia muillakin 

hinta-alueilla. Lisäksi tuulivoimatuotanto vaihtelee voimakkaasti ajan funktiona, joten 
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yksittäiset 30 vuorokauden jaksot voivat olla tuulivoimatuotannoltaan hyvin erilaisia. Tässä 

toteutetun kaltainen vertailu ei mahdollisesti ole paras tapa havainnoida tuulivoimatuotannon 

vaikutuksia vesiarvoihin. 
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5 MALLINNUSTULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan laskentamallilla mallinnettuja säätyvän vesivoimatuotannon 

tarjontakäyriä. Tutkitaan, vaikuttavatko hydrologisen balanssin muuttuminen ja 

tuulivoimatuotannon kasvu vesivoimantuottajien vesiarvoihin. Oletus on, että hydrologisen 

balanssin vahvistuminen ja tuulivoimatuotannon kasvu alentavat vesiarvoja. Vastaavasti 

hydrologisen balanssin heikentymisen odotetaan nostavan vesiarvoja. Kutakin tuotantotehoa 

vastaava vesiarvo määritetään suhteessa kivihiililauhdesähkön polttoainekustannukseen. 

Mallinnuksessa määritettävän vesiarvon alkuarvona toimii kivihiililauhdesähköntuotannon 

kate, eli sen polttoainekustannuksen ja sähkön spot-hinnan erotus, yhtälö 4.1. Tämä arvo on 

positiivinen spot-hinnan alittaessa kivihiililauhdesähkön polttoainekustannuksen. Useimmilla 

tunneilla kivihiililauhdesähkön polttoainekustannus on spot-hintaa korkeampi, jolloin 

kivihiililauhdesähköntuotannon kate on negatiivinen. Täten mallinnettu vesiarvokin on 

useimmilla tunneilla negatiivinen. Kutakin vesiarvoa vastaava säätyvä 

vesivoimantuotantoteho määritetään vähentämällä toteutuneesta vesivoimantuotantotehosta 

toteutunut tuulivoimatuotanto sekä mallilla arvioitu säätymätön vesivoimatuotanto, yhtälö 

4.3. 

Tarkastelu suoritetaan vertailemalla kehitetyllä laskentamallilla vesiarvon ja säätyvän 

vesivoimatuotannon yhteyttä 30 vuorokauden pituisilla ajanjaksoilla hinta-alueilla NO2 ja 

SE3. Ajanjaksot valitaan väliltä 20.1.2012-26.6.2015. NO2 valitaan tarkasteltavaksi, koska 

sillä mitattiin koko tarkastelujakson suurin Norjan ja Ruotsin yhden hinta-alueen 

vesivoimatuotanto, mutta alueen tuulivoimatuotanto on vähäistä. SE3 taas valitaan 

tarkasteltavaksi, koska sillä mitattiin Norjan ja Ruotsin suurin yhden hinta-alueen 

tuulivoimatuotanto.  

Tarkastelun tavoite on tutkia, kuinka hydrologisen balanssin ja tuulivoimatuotannon 

muutokset vaikuttavat vesiarvoihin. Hydrologisen balanssin muutosten oletetaan vaikuttavan 

molemmilla hinta-alueilla samalla tavalla. Tuulivoimatuotantokapasiteetti on kasvanut 

keskenään vertailtavien ajanjaksojen välillä.  Luvussa 4.3 todettiin hinta-alueella SE3 olevan 

mitattu huomattavasti suurempi tuntikohtainen tuulivoimatuotanto kuin hinta-alueella NO2. 

Näin ollen oletetaan, että säätökäyriä vertailemalla voidaan havaita SE3-alueen vesiarvojen 

laskeneen suhteessa NO2-alueen vesiarvoihin. Vesiarvojen muutosten havainnointia varten 

vertailtaviksi valitaan kultakin säätökäyrältä yksi mallinnettu vesiarvo. Arvo valitaan siten, 

että se kuvaa vesiarvoa mallinnetulla säätyvällä vesivoimantuotantoteholla 



62 

𝑟h,50 % = min(𝑟h) + 0,5 ∗ [max(𝑟h) − min(𝑟h)],  (5.1) 

joista 𝑟h,50 % kuvaa sitä säätyvää vesivoimantuotantotehoa, joka on pienin mallinnettu säätyvä 

vesivoimantuotantoteho lisättynä puolella suurimman ja pienimmän mallinnetun 

vesivoimantuotantotehon erotuksesta. Tätä tehoa vastaavan vesiarvon sijoittumista 

säätökäyrälle havainnollistaa kuva 5.1.  

 

Kuva 5.1. Mallinnuksessa vertailtavan vesiarvon sijoittuminen säätökäyrälle. 

Vesiarvo 𝑊50 % kuvaa vesiarvoa säätökäyrän keskiosalla, kun tuotantoteho on kaukana 

pienimmästä ja suurimmasta tasostaan. Vesiarvon lisäksi vertaillaan mitatun 

tuulivoimatuotannon ja mallinnetun säätymättömän vesivoimatuotannon summaa ja 

arvioidaan, ovatko mallinnetut arvot realistisia. 

Kuvassa 3.6 esitetystä Pohjoismaiden hydrologisen balanssin kuvaajasta voitiin havaita, että 

hydrologinen balanssi on vaihdellut vuosina 2012-2015. Taulukossa 4.4 on esitetty ajanjaksot, 

joilla hydrologisen balanssin, tuulivoimatuotannon ja vesiarvojen yhteyttä tarkastellaan. 

Hydrologisena balanssina pidetään tässä tarkastelussa kuvan 3.6 hydrologista balanssia 

ottamatta huomioon sen normaalitason nousua. Ajanjaksot on valittu siten, että mukana on 

jaksoja joina hydrologinen balanssi on selvästi alle normaalitason, jaksoja joina balanssi on 

lähellä normaalitasoa, sekä jaksoja joina balanssi on selvästi yli normaalitason. Tarkastelussa 

keskenään vertailtavat jaksot valitaan siten, että ne edustavat mahdollisimman tarkasti saman 

vuodenajan tilannetta, koska Pohjoismaissa sähkön tuotantomäärä vaihtelee voimakkaasti 

vuodenaikojen välillä. 
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Taulukko 5.1. Ajanjaksot, joilla tarkastellaan hydrologisen balanssin muutosten vaikutusta mallinnettuihin 

säätökäyriin. Sarake Hydrologinen balanssi TWh osoittaa, paljonko hydrologinen balanssi 

keskimäärin kyseisellä ajanjaksolla poikkesi vertailutasosta. Sarake Tuulivoiman huomioiva 

hydrologinen balanssi TWh osoittaa, paljonko vuosittaisen laskennallisen tuulivoimatuotannon 

kasvun huomioiva hydrologinen balanssi poikkesi vertailutasosta. 

 

5.1 Hydrologinen balanssi ja vesiarvo talvella 

Tarkastellaan ensin taulukossa 5.1 talveksi luokiteltuja ajanjaksoja 1 ja 2. Taulukossa 5.2 on 

esitetty hydrologisen balanssin muutokset vertailtavien jaksojen välillä. 

Taulukko 5.2. Hydrologinen balanssi vertailujaksoilla 1 ja 2. 

 

Taulukosta 5.2 havaitaan hydrologisen balanssin heikentyneen jaksojen välillä, joten oletus 

on, että mallinnettujen vesiarvojen voidaan havaita nousseen. Kuvissa 5.2 ja 5.3 on esitetty 

NO2-hinta-alueen vesivoimantuotannot ja niistä määritetyt säätökäyrät jaksoilla 1 ja 2. 

Kuvissa 5.4 ja 5.5 on esitetty SE3-hinta-alueen vesivoimantuotannot ja niistä määritetyt 

säätökäyrät jaksoilla 1 ja 2.  
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Kuva 5.2.  NO2-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 1.  
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Kuva 5 3. NO2-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 2. 
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Tarkastelemalla kuvia 5.2 ja 5.3 havaitaan vertailujaksolla 1 olleen tunteja joilla 

kivihiililauhdesähköntuottajalle tarjolla ollut kate oli jopa yli 100 €/MWh/h, kun taas jaksolla 

2 kate oli korkeimmillaankin alle 40 €/MWh/h. Suurin vesivoimantuotantoteho on ollut 

molemmilla jaksoilla samaa tasoa. Havaitaan myös, että alhaisimmilla säätyvillä 

vesivoimantuotantotehoilla vesiarvo on ollut jaksolla 1 alhaisempi kuin jaksolla 2, mutta 

korkeimmilla tuotantotehoilla jakson 2 vesiarvot ovat olleet korkeampia. Vertaamalla 

toteutuneita spot-hintoja ja kivihiililauhdesähköntuotannon katteita mallinnettuihin 

säätökäyriin havaitaan mallin arvioineen säätymättömän vesivoimatuotannon korkeaksi 

silloin, kun kate on ollut alhainen. 

 

Kuva 5.4. SE3-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 1.  
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Kuva 5.5. SE3-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 2. 

Tarkastelemalla kuvia 5.4 ja 5.5 havaitaan myös SE3-alueella esiintyneen vertailujaksolla 1 

tunteja, joina kivihiililauhdesähköntuotannon kate oli jopa yli 100 €/MWh/h. Jaksolla 2 

hintataso on ollut huomattavasti matalampi. Jaksolla 1 SE3-alueen toteutunut 

vesivoimatuotanto vaikuttaa jokseenkin hintariippuvaiselta, mutta jaksolla 2 suurinta ja 
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päiviin verrattuna. Tämä taas johtui luultavasti siitä, että kyseisenä vuorokautena vesivoiman 

tuotanto oli poikkeuksellisesti runsasta alhaisilla ja vähäistä korkeilla sähkön spot-hinnoilla. 
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kivihiililauhdesähkön tuotantokustannukseen toteutuivat tunneilla, joina vesivoimatuotanto 

oli verraten vähäistä. Taulukossa 5.3 tarkastellaan suoritetun mallinnuksen tuloksia. 

Taulukko 5.3. Vesiarvo 𝑊50 % ja säätymätön tuotanto 𝑢d + 𝑤h NO2- ja SE3-hinta-alueilla vertailujaksoilla 1 ja 

2. 

 

Taulukon 5.3 vesiarvot 𝑊50 % ovat yhtälön 5.1 osoittamaa säätyvää vesivoimantuotantotehoa 

vastaavia vesiarvoja. Niiden vertaaminen osoittaa, että odotusten mukaisesti vesiarvo on 

noussut molemmilla alueilla hydrologisen balanssin heikentyessä. SE3-alueella tarkasteltava 

vesiarvo on noussut hieman enemmän kuin NO2-alueella, vaikka oletus oli, että 

tuulivoimatuotannon kasvun vuoksi sen tulisi laskea suhteessa NO2-alueen vesiarvoon.  

Säätymättömän vesivoimatuotannon 𝑢d ja tuulivoimatuotannon 𝑤h summan keskiarvo kuvaa 

ajanjaksojen säätymätöntä tuotantoa. Havaitaan, että malli on arvioinut NO2-alueella jaksolle 

1 enemmän säätymätöntä tuotantoa kuin jaksolle 2. SE3-alueen säätymätön tuotanto kasvaa 

selvästi jaksojen välillä, mutta tarkempi mallinnustulosten tarkastelu osoitti tämän johtuneen 

suuremmalta osin mallin arvioiman säätymättömän vesivoimatuotannon kuin 

tuulivoimatuotannon määrän kasvusta. 

Kuvia 5.2, 5.3, 5.4 ja 5.5 vertaillessa voi havaita, että molemmilla hinta-alueilla korkeimpia 

tuotantotehoja vastaavat vesiarvot ovat jaksolla 1 korkeampia kuin jaksolla 2 huolimatta siitä, 

että hydrologinen balanssi oli vahvempi jaksolla 1. Tämä ei kuitenkaan mahdollisesti johdu 

juuri vesivoimatuottajien toiminnasta. Jaksojen toteutuneet vesivoimatuotannot olivat 

molemmilla jaksoilla likimain yhtä suuret, vaikka jaksolla 2 hydrologinen tilanne oli 

heikompi. Jos juuri vesivoimatuottajien vesiarvot olisivat syy toteutuneisiin hintapiikkeihin, 
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oletettavasti korkeita hintoja tulisi esiintyä korkeilla tuotantomäärillä myös heikomman 

hydrologisen tilanteen vallitessa. Jaksolla 1 on mahdollisesti vallinnut kuvan 3.8 kaltainen 

tilanne, jossa kaikki spot-markkinoille tarjottu vesivoimatuotanto on tullut myydyksi ja 

sähkön spot-hinta on siksi noussut korkeinta vesivoiman tarjontahintaa korkeammaksi. 

5.2 Hydrologinen balanssi ja vesiarvo keväällä 

Tarkastellaan seuraavaksi taulukossa 5.1 kevääksi luokiteltuja vertailujaksoja 3 ja 4. 

Taulukossa 5.4 on esitetty hydrologisen balanssin muutokset näiden jaksojen välillä. 

Taulukko 5.4. Hydrologinen balanssi vertailujaksoilla 3 ja 4. 

 

Hydrologisen balanssin voidaan todeta vahvistuneen jaksojen välillä selvästi. Täten 

oletettavasti vesiarvot ovat laskeneet vertailtavien jaksojen välillä. Kuvissa 5.6 ja 5.7 on 

esitetty NO2-hinta-alueen vesivoimatuotannot ja niistä mallinnetut säätökäyrät jaksoilla 3 ja 

4. Kuvissa 5.8 ja 5.9 on esitetty SE3-hinta-alueen vesivoimatuotannot ja niistä mallinnetut 

säätökäyrät jaksoilla 3 ja 4. 
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Kuva 5.6.  NO2-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 3. 
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Kuva 5.7. NO2-alueen vesivoimatuotanto hintariippuvuus vertailujaksolla 4. 

Vertaamalla kuvia 5.6 ja 5.7 havaitaan vesiarvojen olleen NO2-alueella vertailujaksolla 3 

huomattavasti korkeampia kuin jaksolla 4. Jaksolla 3 mallinnettu vesiarvo ei alita 

kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksen tasoa alhaisimmillakaan tuotantotehoilla, kun 

taas jaksolla 4 vesiarvo ei ylitä sitä korkeimmillakaan tuotantotehoilla. Jaksolla 3 säätökäyrän 

kulmakertoimen havaitaan kasvavan säätyvän vesivoiman markkinoille tarjotun tuotantotehon 

noustessa, kun taas jaksolla 4 kulmakerroin pienenee tehon noustessa. Vaikuttaa, että jaksolla 

3 vesiarvo kehittyy tuotantotehon kasvaessa siten kuin kuvassa 3.5 havainnollistettiin 

tapahtuvan, kun vedestä on niukkuutta. Mallinnustuloksen mukaan kummallakin jaksolla on 

jokaisella tunnilla tarjottu markkinoille yli 1 GWh/h säätyvää vesivoimaa. 
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Kuva 5.8. SE3-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus 27.3.-25.4.2013. 
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Kuva 5.9. SE3-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus 9.3.-7.4.2014. 

Vertaamalla kuvia 5.8 ja 5.9 havaitaan myös SE3-alueen vesiarvojen laskeneen hydrologisen 

balanssin vahvistuessa. Toisin kuin NO2-alueella, voidaan SE3-alueella havaita myös 

toteutuneiden tuotantomäärien kasvaneen. SE3-alueen säätökäyrät ovat alhaisilla 

tuotantotehoilla jyrkästi nousevia, eli mallinnettu vesiarvo on alhainen pienillä säätyvillä 

tuotantotehoilla. Molemmilla ajanjaksoilla on havaittavissa SE3-alueen vesivoimatuotannon 

korkeimpien tuotantotehojen toteutuneen varsin alhaisilla vesiarvoilla. Toteutunut 

vesivoimantuotanto on ollut runsaampaa jaksolla 4, mutta säätyvää vesivoimatuotantoa on 

tarjottu markkinoille vain hieman enemmän jaksolla 3. Kuvan 5.9 säätökäyrässä on 

havaittavissa kuvan 5.5 tapaan, että osalle päivistä säätymätön vesivoimantuotanto on arvioitu 

pieneksi verrattuna muihin jakson päiviin. Taulukossa 5.5 on verrattu NO2- ja SE3-hinta-

alueiden säätökäyriä jaksoilla 3 ja 4. 
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Taulukko 5.5. Vesiarvo 𝑊50 % ja säätymätön tuotanto 𝑢d + 𝑤hNO2- ja SE2-hinta-alueilla vertailujaksoilla 3 ja 

4. 

 

Taulukko 5.5 vahvistaa aiemman havainnon vesiarvojen selvästä alenemisesta jaksojen välillä 

molemmilla hinta-alueilla. Säätyvä vesivoimatuotanto on siis hinnoiteltu kalliimmaksi 

hydrologisen tilanteen ollessa heikompi, kuten odotettua. Alueen SE3 vesiarvot ovat 

molemmilla jaksoilla korkeampia kuin alueen NO2. Alueen SE3 säätymätön vesivoima- ja 

tuulivoimatuotanto on kasvanut jaksojen välillä ja alueen NO2 pienentynyt. NO2-alueen 

säätymätön tuotanto on pienentynyt hydrologisen balanssin voimakkaasta vahvistumisesta 

huolimatta. Alueen SE3 vertailtava vesiarvo on laskenut enemmän kuin alueen NO2, mikä voi 

olla seurausta tuulivoimatuotantokapasiteetin kasvusta. 

5.3 Hydrologinen balanssi ja vesiarvo kesällä 

Tutkitaan seuraavaksi taulukon 5.1 ajanjaksoja 5 ja 6, jotka kuvaavat tilannetta kesällä. 

Taulukossa 5.6 on esitetty hydrologisen balanssin muutokset jaksojen välillä.  
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Taulukko 5.6. Hydrologinen balanssi vertailujaksoilla 5 ja 6. 

 

Kuvissa 5.10 ja 5.11 on esitetty NO2-hinta-alueen vesivoimatuotannot ja niistä mallinnetut 

säätökäyrät jaksoilla 5 ja 6. Kuvissa 5.12 ja 5.13 on esitetty SE3-hinta-alueen 

vesivoimatuotannot ja niistä mallinnetut säätökäyrät jaksoilla 5 ja 6. 
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Kuva 5.10. NO2-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 5. 
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Kuva 5.11. NO2-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 6. 

Kuvista 5.10 ja 5.11 havaitaan NO2-alueen vesiarvojen laskeneen vertailtavien jaksojen 

välillä. Säätyvää vesivoimaa on tarjottu jaksolla 6 spot-markkinoille paitsi alhaisemmalla 

vesiarvolla myös suurempia määriä. Havaitaan myös, että laskentamallin arvioimat vesiarvot 

ovat korkeilla tuotantotehoilla korkeampia kuin toteutuneet kivihiililauhdesähköntuotannon 

katteet. Tämä kertoo mallin arvioineen näitä tuotantotehoja vastaaville vuorokausille alhaiset 

parametrin 𝑐0 arvot (yhtälö 4.2), jolloin vesiarvojen muokkaaminen jakson vuorokausien 𝑐0-

arvojen keskiarvolla iterointikierrosten välillä on nostanut näitä vesiarvoja korkeammiksi 

(yhtälö 4.19). Vertaamalla talvi- ja kesäkauden säätökäyriä havaitaan NO2-alueen 

vesivoimatuotanto merkittävästi pienemmäksi kesällä. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

NO2 toteutunut vesivoimatuotanto ja kivihiililauhdesähköntuotannon kate 28.5.2015-26.6.2015

K
a

te
 s

p
o

t-
h

in
n

a
lla

 €
/M

W
h

/h

Vesivoimatuotanto GWh/h

 

 

Toteutunut kate

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Spot-markkinoille tarjottu säätyvä vesivoimatuotanto GWh/h

V
e

s
ia

rv
o

 €
/M

W
h

/h

Spot-markkinoille tehtyjen tarjousten säätökäyrä:

 

 

Estimoidut spot-tarjoukset Säätökäyrä



78 

 

Kuva 5.12. SE3-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 5. 
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Kuva 5.13. SE3-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 6. 

Vertaamalla kuvia 5.12 ja 5.13 havaitaan vesiarvojen laskeneen ja markkinoille tarjotun 

tuotantomäärän kasvaneen myös SE3-alueella hydrologisen balanssin vahvistuessa. Jaksolla 5 

vesiarvo nousee säätyvän vesivoimatuotannon funktiona voimakkaasti suurimpaan tarjottuun 

vesivoimantuotantotehoon asti.  Jaksolla 6 vesiarvo nousee voimakkaasti spot-markkinoille 

tarjotun vesivoimantuotantokapasiteetin noustessa noin 0,5 GWh/h tasolle saakka, mutta siitä 

suuremmilla tehoilla vesiarvo nousee paljon hitaammin vesivoimatuotannon kasvaessa. 

Jakson 5 lähtödatassa on mahdollisesti virhe, koska kahdella myös kuvassa 5.12 erottuvalla 

tunnilla toteutunut vesivoimatuotanto on ollut n. 2,8 GWh/h ja muilla tunneilla samana 

päivänä korkeintaan 1,5 GWh/h. NO2- ja SE3-alueiden säätökäyriä vertailujaksoilla 5 ja 6 on 

tarkasteltu taulukossa 5.7. 
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Taulukko 5.7. Vesiarvo ja säätymätön tuotanto NO2- ja SE2-hinta-alueilla 7.8.-6.9.2013 ja 28.5-26.6.2015. 

 

Taulukosta 5.7 havaitaan hydrologisen balanssin voimakkaan vahvistumisen laskeneen 

vesiarvoja selvästi. Vertailtavat vesiarvot ovat molemmilla hinta-alueilla selvästi alhaisempia 

vertailujaksolla 6. SE3-alueella vesiarvot ovat laskeneet jaksojen välillä enemmän kuin NO2-

alueella, kuten odotettua. Säätymätön vesivoimatuotanto ja tuulivoimatuotanto ovat kasvaneet 

enemmän SE3-alueella. 

Lähtödatan tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että vertailujaksolla 5, eli 7.8.-6.9.2013, 

SE3-alueen ja NO2-alueen sähkön spot-hintojen välinen ero oli huomattavan korkea 

verrattuna siihen, mitä se oli useimmilla muilla 30 vuorokauden ajanjaksoilla vuoden 2013 

toisella puoliskolla. On mahdollista, että SE3-alueen hintaa nosti vertailujaksolla 5 esim. 

muun tuotantokapasiteetin tai sähkönsiirtoyhteyksien tilapäinen toimintarajoitus. Näin ollen 

tästä tarkastelusta ei voi luotettavasti vetää johtopäätöstä, että tuulivoimatuotannon kasvu olisi 

suurin syy SE3-alueen vesiarvojen laskuun suhteessa NO2-alueen vesiarvoihin. 

5.4 Hydrologinen balanssi ja vesiarvo syksyllä 

Vertaillaan vielä vesiarvoja taulukon 5.1 vertailujaksoilla 7 ja 8. Näiden jaksojen on tarkoitus 

kuvata vesivoimatuotannon ja vesiarvon riippuvuutta syksyllä. Taulukossa 5.8 on esitetty 

hydrologisen balanssin muutokset jaksojen välillä. 
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Taulukko 5.8. Hydrologinen balanssi jaksoilla 7 ja 8. 

 

Hydrologinen balanssi on heikentynyt jaksojen välillä, joten oletettavasti vesiarvojen voidaan 

havaita nousseen. 

Kuvissa 5.14 ja 5.15 on esitetty NO2-hinta-alueen toteutunut vesivoimantuotanto ja siitä 

määritetty säätökäyrä vertailujaksoilla 7 ja 8. Kuvissa 5.16 ja 5.17 on esitetty SE3-alueen 

vesivoimantuotanto ja siitä määritetty säätökäyrä vertailujaksoilla 7 ja 8. 
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Kuva 5.14. NO2-hinta-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 7. 
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Kuva 5.15. NO2-hinta-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus vertailujaksolla 8. 

Vertaamalla kuvia 5.14 ja 5.15 havaitaan odotusten mukaisesti vesiarvojen olleen NO2 -

alueella hydrologiselta tilanteeltaan heikommalla jaksolla 8 korkeampia kuin jaksolla 7 

varsinkin alhaisilla vesivoimantuotantotehoilla. Sekä suurin vesivoiman tuotantoteho että 

suurin mallinnettu spot-markkinoille tarjottu säätyvä vesivoimantuotantoteho ovat olleet 

alhaisempia jaksolla 8. Tämä lienee seurausta siitä, että jakso 7 ajoittuu jonkin verran 

lähemmäksi suurimman kulutuksen vuodenaikaa, talvea.  
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Kuva 5.16. SE3-hinta-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus 29.10.-27.11.2012. 
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Kuva 5.17. SE3-hinta-alueen vesivoimatuotannon hintariippuvuus 10.9.-9.10.2014. 

Kuvista 5.16 ja 5.17 havaitaan vesiarvojen nousseen hydrologisen balanssin heikentyessä 

myös SE3-alueella. Kuten NO2-alueella myös SE3-alueella toteutunut ja spot-markkinoille 

tarjottu säätyvä vesivoimatuotanto olivat pienempiä jaksolla 8 kuin jaksolla 7. Jaksolla 7 on 

ollut suurta vaihtelua mallin arvioimien päivittäisten säätymättömien vesivoimatuotantojen 

määrissä. Tarkempi tulosten tarkastelu osoitti laskentamallin arvioineen säätymättömän 

vesivoimatuotannon suureksi päivinä, joina tuotantotehon ja toteutuneen spot-hinnan 

päivänsisäiset vaihtelut olivat pieniä. Taulukossa 5.9 on vertailtu jaksojen 7 ja 8 

mallinnustuloksia hieman tarkemmin. 
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Taulukko 5 9. Vesiarvo 𝑊50 % ja säätymätön tuotanto 𝑢d + 𝑤h NO2- ja SE3-hinta-alueilla vertailujaksoilla 7 ja 

8. 

 

Taulukko 5.9 havainnollistaa vesiarvojen nousseen vertailujaksojen välillä, kuten odotettua. 

Niin ikään odotusten mukaisesti SE3-alueella nousu on ollut pienempää kuin NO2-alueella. 

Mallinnetun säätymättömän vesivoimatuotannon ja tuulivoiman summa SE3-alueella on ollut 

paljon korkeampi jaksolla 7. Tarkempi lähtödatan tarkastelu osoitti tuulivoimatuotannon 

olleen suurempaa jaksolla 8, joten jakson 7 säätymätön vesivoimatuotanto on mallinnettu 

korkeaksi verrattuna jakson 8 säätymättömään vesivoimatuotantoon.  

5.5 Mallinnustulosten yhteenveto 

Tässä luvussa esitetään vielä lyhyt yhteenveto mallinnustuloksista. Taulukossa 5.10 on 

esitetty kvalitatiivisesti havaitut hydrologisen balanssin ja vertailtujen vesiarvon muutokset 

tarkastelluilla hinta-alueilla. 

Taulukko 5.10. Hydrologisen balanssin ja vertailtujen vesiarvojen muutokset. 

 

Taulukosta 5.10 havaitaan, että hydrologisen balanssin muutosten vaikutus vesiarvoon on 

selkeä. Hydrologisen balanssin heikkenemisestä seurasi molemmilla hinta-alueilla vertaillun 

vesiarvon 𝑊50 % nouseminen, ja balanssin vahvistumisesta sen aleneminen.   

Taulukossa 5.11 vertaillaan eri hinta-alueilla tapahtuneita vesiarvojen muutoksia.  
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Taulukko 5.11. Vesiarvojen muutosten vertailu alueiden välillä. 

 

Taulukon 5.11 toinen ja kolmas sarake osoittavat vertailtujen vesiarvojen muutokset 

kummallakin hinta-alueella vertailtavien jaksojen välillä. Havaitaan, kuten taulukossa 5.10, 

että hydrologisen balanssin vahvistuminen on vaikuttanut vesiarvoihin.  

Neljäs sarake vertailee vesiarvojen muutoksia. Sen arvot on laskettu vähentämällä NO2-

alueen 𝑊50 %-vesiarvon muutoksesta SE3-alueen 𝑊50 %-vesiarvon muutos. Tämä arvo 

lasketaan, jotta voitaisiin arvioida, miten tuulivoimatuotannon kasvu vaikuttaa vesiarvoihin. 

SE3-alueelle on rakennettu keskenään vertailtavien jaksojen välillä huomattavasti enemmän 

tuulivoimatuotantoa kuin NO2-alueelle. 

Havaitaan, että tämä erotus on positiivinen jaksojen 3 ja 4, 5 ja 6 sekä 7 ja 8 välillä. Tämä 

tarkoittaa, että jaksojen 3 ja 4 sekä 5 ja 6 välillä, jolloin hydrologinen balanssi vahvistui, SE3-

alueen vertailtu vesiarvo on laskenut enemmän kuin NO2-alueen. Jaksojen 7 ja 8 välillä, 

jolloin hydrologinen balanssi heikentyi, SE3-alueen vesiarvo taas on kohonnut vähemmän 

kuin NO2-alueen. Jaksojen 1 ja 2 välillä vesiarvo on noussut hydrologisen balanssin 

heikentyessä SE3-alueella enemmän kuin NO2-alueella. Erotuksen itseisarvo on kuitenkin 

varsin pieni muiden jaksojen välillä havainnoituihin nähden.  

Jaksojen 5 ja 6 välillä SE3-alueen vesiarvo laskee erityisen voimakkaasti. Luvussa 5.3 

käsiteltiin näitä jaksoja ja todettiin, että jaksolla 5 SE3-alueen hinta oli tilapäisesti koholla 

suhteessa NO2-alueeseen, minkä vuoksi tuulivoimatuotannon vaikutuksen arviointi on 

vaikeaa. 

Kaiken kaikkiaan tulosten perusteella voidaan todeta, että hydrologinen balanssi vaikuttaa 

voimakkaasti vesiarvoihin. Sen vahvistuminen alentaa ja heikentyminen nostaa vesiarvoja. 

Lisäksi vaikuttaa todennäköiseltä, että tuulivoimatuotannon kasvu SE3-alueella on laskenut 

sen hintatasoa verrattuna NO2-alueeseen. Havainto on alkuoletuksen mukainen. Havainnosta 

varmistuminen vaatisi kuitenkin lisä- tai toisenlaista tarkastelua. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

6.1 Laskentamallin kehittäminen 

Tässä diplomityössä kehitettiin epälineaariseen pienimmän neliösumman optimointiin 

perustuva aikasarjamalli vesivoimatuotannon hintariippuvuuden tarkasteluun. Mallin 

alkuarvoina käytetään toteutunutta tuntikohtaista sähkön spot-hintaa, kivihiililauhdesähkön 

tuotantokustannusta, vesivoimatuotannon määrää ja tuulivoimatuotannon määrää. Tuloksena 

mallista saadaan hinnan mukaan säätyvän vesivoimatuotannon spot-markkinoille tarjotun 

määrän ja sille asetetun tarjontahinnan eli vesiarvon yhteyttä kuvaava säätökäyrä. 

Mallinnuksessa vesiarvo määritetään suhteessa kivihiililauhdesähkön tuotantokustannukseen, 

jonka todettiin asettavan normaalivuonna Nord Pool -alueella sähkön hinnan. Täten se on 

vesivoimantuottajan näkökulmasta tuottamatta jättämisen vaihtoehtoiskustannus. 

Vesivoimantuottajille tämä vaihtoehtoiskustannus toimii vertailutasona, jonka perusteella ne 

asettavat vesiarvonsa, eli hinnan, jolla tarjoavat hintariippuvaista tuotantoaan markkinoille. 

Laskentamalli jakaa vesivoimatuotannon lähtödatan perusteella markkinahinnasta riippuvaan 

ja siitä riippumattomaan osaan. 

Mallin toiminnan havaittiin vaikuttavan pääpiirteissään hyvältä. Selkeimmin havaittavat 

epätarkkuudet liittyivät säätymättömän tuotannon huomioimiseen päivinä, joina 

vesivoimantuotanto ei ollut korkeimmillaan tunneilla, joina sähkön spot-hinnan ja 

kivihiililauhdesähkön polttoainekustannuksen erotus oli korkeimmillaan. Tällaisina päivinä 

malli oletti säätymättömän tuotannon erittäin pieneksi. Malli vaikuttaa sopivan parhaiten 

sellaisten hinta-alueiden, joilla vesivoiman markkinaosuus on suuri, mallinnukseen. 

Mallinnustulosten luotettavuuden määrittäminen vertaamalla toteutuneeseen dataan on 

vaikeaa, koska toteutuneista vesivoimantuotantomääristä ei käy ilmi, mikä osuus niistä on 

hintariippuvaista ja mikä osa -riippumatonta. 

6.2 Laskennan tulokset 

Tarkastelussa havaittiin, että hydrologisten olosuhteiden muutokset vaikuttavat 

vesivoimantuottajien tuotannolleen asettamaan hintaan merkittävästi. Kutakin tuotantotehoa 

vastaavan vesiarvon, eli hinnan, jolla hinnan mukaan säätyvää vesivoimatuotantoa tarjotaan 

spot-markkinoille, havaittiin vaihtelevan hydrologisen tilanteen muuttuessa ja 

tuulivoimatuotannon kasvaessa. Mallinnuksessa verrattiin vesiarvoja hinta-alueella, jolla on 

vain vähän tuulivoimatuotantoa, ja alueella, jonne on vertailtavien jaksojen välillä rakennettu 

runsaasti tuulivoimatuotantoa. Havaittiin vesiarvojen nousevan hydrologisen tilanteen 
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heikentyessä ja alenevan sen vahvistuessa. Tuulivoimatuotannon kasvun todettiin 

todennäköisesti alentavan vesiarvoja.  

Havaittiin, että säätyvää vesivoimaa tarjotaan markkinoille kivihiililauhdesähkön 

tuotantokustannusta korkeammalla vesiarvolla vain korkeilla tuotantotehoilla ja hydrologisen 

tilanteen ollessa normaalia heikompi. Tuulivoimatuotanto toimii kuten säätymätön 

vesivoimatuotanto, ja voimakkaan tuulivoimatuotannon jaksoina vesivoimaa tuotetaan 

vähemmän. Näillä jaksoilla varastoon jäänyt vesi kuitenkin tuotetaan sähköksi 

tuulivoimatuotannon ollessa vähäistä, mistä syystä tällöin on vähemmän tarvetta 

polttoainekustannuksiltaan kalliimman lauhdetuotannon käyttöön. Näin ollen 

tuulivoimatuotannon kasvu syrjäyttää kalliimpaa tuotantoa markkinoilta.  

6.3 Jatkotutkimuskohteita 

Suoritettu tarkastelu jättää mahdollisuuden jatkotutkimuksille. Sähkönsiirtorajoitukset hinta-

alueiden välillä ja Nord Pool -alueen ja muiden markkina-alueiden välillä tai muun kuin vesi- 

tai tuulivoimatuotantokapasiteetin käyttörajoitukset voivat aiheuttaa tilapäisiä hintatason 

vaihteluja. Myös hintariippumattoman vesivoimatuotannon ja virtaamien riippuvuutta 

toisistaan voisi olla mahdollista tarkastella syvemmin. 

Tuulivoimatuotannon todettiin syrjäyttävän tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa tuotantoa 

markkinoilta, mikäli sähkön kulutus ei merkittävästi kasva. Myös vesivoimatuotantoa voi 

tulevaisuudessa olla markkinoilla nykyistä enemmän. Näistä syistä sähkön hintatason 

normaalina vesivoimantuotantovuonna Nord Pool -alueella voi määrittää tulevina vuosina 

jokin muu sähköntuotantomuoto kun kivihiililauhdetuotanto. Siksi kivihiililauhdesähkön 

tuotantokustannus ei ehkä ole tulevaisuudessa enää se vaihtoehtoiskustannus, jonka 

perusteella vesivoimantuottajat tuotantopäätöksensä tekevät. 

Toisaalta tuulivoimatuotannon nopean vaihtelun ajan funktiona vuoksi on mahdollista, että 

tulevaisuudessa nykyistä suurempi osa vesivoimasta tarjotaan spot-markkinoiden sijasta 

säätösähkömarkkinoille, joilla kantaverkkoyhtiöt käyvät kauppaa lyhytaikaisten tuotannon ja 

kulutuksen epätasapainotilojen korjaamiseksi. Tämä voi johtaa nykyistä pienemmän osuuden 

vesivoimatuotannosta päätymiseen spot-markkinoille. 
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LIITE I 

Kivihiililauhdesähkön tuotantokustannus 

Kivihiililauhdesähkön tuotantokustannus koostuu kahdesta osasta: polttoaineen, eli kivihiilen, 

ja päästöoikeuksien hinnasta. Tuotantokustannukselle 𝐾hiililauhde voidaan kirjoittaa 

 𝐾hiililauhde =
𝑃API 2∗𝐹𝑋EUR/USD

𝐻API 2∗𝜂
+

𝑃CO2∗𝑁API 2

𝐻API 2∗𝜂
,  (L.1) 

missä 𝑃API 2 on API 2 -kivihiilen hinta [USD/tc], 𝐹𝑋EUR/USD yhden USA:n dollarin arvo 

euroina, 𝐻API 2 kivihiilen lämpöarvo [MWh/tc], 𝜂 voimalaitoksen hyötysuhde, 𝑃CO2
 

päästöoikeuden hinta [€/tCO2] ja 𝑁API 2 kivihiilen päästökerroin [tCO2/tC]. Kivihiilen 

lämpöarvona ja hintana käytetään API 2 -hintaindeksin kivihiilen ominaisuuksia. API 2 -

indeksi seuraa lämpöarvoltaan 6 000 kcal/kg olevan kivihiilen hintaa Rotterdamin satamaan 

toimitettuna (globalCOAL 2015). Tässä tarkastelussa kivihiilen ja päästöoikeuden hintoina 

käytetään seuraavan kalenterivuoden johdannaistuotteen hintoja. Kivihiilen lämpöarvo 

yksikössä MWh/t on 

 𝐻API 2 = 6 000
kcal

kg
∗ 4,1868

kJ

kcal
∗

1 000 
kg

t

1 000
kJ

MJ

∗
1

3600
MJ

MWh

= 6,978 MWh/t. 

Arvioidaan tuotantokustannuksen laskennassa käytettävä hyötysuhde toiminnassa olevista 

voimalaitoksista saatavilla olevien tietojen perusteella. Fortumin Meri-Porin voimalaitoksen 

sähköntuotannon hyötysuhteeksi on vuonna 2005 esitetty 40-42 % (LSY 2005). Laitoksen 

keskimääräiseksi sähköntuotannon hyötysuhteeksi vuosina 1994-2010 on esitetty 40,9 % 

(Lähteenmäki 2013). Pohjolan Voiman Tahkoluodon voimalaitoksen kattilan nimellisteho on 

560 MW (PVO 2008) ja laitoksen sähköntuotannon nettohyötysuhteelle on määritetty 

riippuvuus kattilatehosta 𝑃kattila (Toivonen 2012) 

 𝜂 = 0,0103 ∗ 𝑃kattila + 33,56 (%).   (L.2) 

Kattilan nimellisteholla Tahkoluodon voimalaitoksen hyötysuhteeksi saadaan 39,3 %. 

Oletetaan analyysissä kivihiililauhdesähköntuotannon hyötysuhteeksi Meri-Porin ja 

Tahkoluodon laitosten mitattujen hyötysuhteiden keskiarvo eli 40,1 %. 

Määritellään päästökerroin 𝑁C hiilen palamisessa syntyvän hiilidioksidin ja palavan hiilen 

massan suhteena 



LIITE I 

 𝑁C =
𝑚CO2

𝑚C
     (L.3) 

Ratkaistaan päästökerroin hiilen palamisen reaktioyhtälön avulla. 

 𝐶(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔)    (L.4) 

Reaktioyhtälön mukaan 1 mol hiiliatomeja ja 2 mol happiatomeja muodostaa 1 mol 

hiilidioksidia. Hiilen moolimassa 𝑀C = 12,01
g

mol
 ja hapen moolimassa 𝑀O = 16,00

g

mol
 . 

Yhtälön L.4 mukaan hiilidioksidin ainemäärä 𝑛CO2
= 𝑛C. Näin ollen 

 
𝑚C

𝑀C
=

𝑚CO2

𝑀CO2

⟹
𝑀CO2

𝑀C
=

𝑚CO2

𝑚C
= 𝑁C.   (L.5) 

Hiilidioksidin moolimassa on 

 𝑀CO2
= 𝑀C + 2 ∗ 𝑀O = 12,01

g

mol
+ 2 ∗ 16,00

g

mol
= 44,01

g

mol
. (L.6) 

Näin ollen alkuainehiilen päästökertoimeksi saadaan 

 𝑁C =
𝑀CO2

𝑀C
=

44,01
g

mol

12,01
g

mol

tCO2

tC
 ≈ 3,664

tCO2

tC
.   (L.7) 

Kivihiili ei kuitenkaan ole puhdasta alkuainehiiltä, mistä syystä sen polttamisesta aiheutuvat 

hiilidioksidipäästöt massayksikköä kohti ovat alkuainehiilen päästökerrointa pienemmät. API 

2 -kivihiilen hiilipitoisuudelle ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, joten se on arvioitava. 

Australian ympäristöministeriön mukaan tyyppiä ”bituminous” olevan kivihiilen lämpöarvo 

on välillä 24-26,5 MJ/kg eli 6,67-7,36 MWh/t, joten API 2 -indeksin hinnoitteleman kivihiilen 

voidaan olettaa olevan tätä tyyppiä. Alkuainehiilen osuuden tämäntyyppisen kivihiilen 

massasta on sama viranomainen ohjeistanut olevan 66,3 % (DoE 2014). Toisaalta 

australialainen viranomainen on todennäköisesti käyttänyt Newcastlen satamaan toimitetun 

kivihiilen energiasisältöä, jonka standardi on 6 300 kcal/kg (Platts 2007). Olettamalla 

kivihiilen energiasisältö suoraan riippuvaiseksi sen hiilipitoisuudesta voidaan laskea API 2 -

kivihiilen hiilipitoisuus. 

 
𝑥API 2

𝑥Newcastle
=

𝐻API 2

𝐻Newcastle
    (L.8) 

 𝑥API 2 = 𝑥Newcastle ∗
𝑞API 2

𝑞Newcastle
= 66,3 % ∗

6 000
kcal

kg

6 300
kcal

kg

≈ 63,14 % 
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API 2 -kivihiilen päästökerroin saadaan alkuainehiilen päästökertoimen ja API 2 -hiilen 

hiilipitoisuuden tulona. 

 𝑁API 2 = 𝑥API 2 ∗ 𝑁C = 0,6314 ∗ 3,664 
tCO2

tC
≈ 2,313

tCO2

tC
 (L.9) 

Sähköntuottajat eivät laske tuotantokustannustaan kivihiilen spot-hinnan vaan forward-hinnan 

perusteella. Tämä siksi, että ne tilaavat kivihiilitoimituksensa etukäteen ja suojaavat 

hankintahinnat forwardeilla, sen sijaan että käyttäisivät spot-hintaa ja ostaisivat kivihiiltä lisää 

sitä mukaa kuin sähköntuotannossa kuluttavat. Siksi yhtälössä L.1 esiintyvänä kivihiilen 

hintana käytetään mallinnuksessa 12 kk forward-hintaa, eli hintaa kivihiilelle toimitettuna 12 

kk kuluttua. 

Kivihiili hinnoitellaan maailmanmarkkinoilla yksikössä USD/t, mutta Nord Pool -alueella 

sähkö hinnoitellaan yksikössä EUR/MWh. Siksi yhtälössä L.1 tarvitaan USA:n dollarin ja 

euron välinen valuuttakurssi. Mutta koska kivihiilen käytöstä sähkön tuotannossa aiheutuva 

kustannus lasketaan forward-hinnan perusteella, pitää myös valuuttakurssille käyttää forward-

hintaa. Siksi esitellään tässä valuuttakurssien korkopariteetti, joka osoittaa kahden eri 

valuutan nykyisen ja tulevan muuntokurssin sekä valuutta-alueilla vallitsevien korkotasojen 

yhteyden. Käytettävän valuuttaforwardin ja korkotason maturiteettien tulee olla sama, eli 

käytettäessä 12 kk valuuttaforwardia tulee myös korkotasojen olla valuuttojen 12 kk korot. 

Voidaan kirjoittaa (Coffey ym. 2009) 

 1 + 𝑖t
D =

𝑓t

𝑠t
(1 + 𝑖t

F),    (L.10) 

missä 𝑖t
D on kotimaan valuutan korkotaso hetkellä t, 𝑓t on forward-valuuttakurssi hetkellä t, 𝑠t 

on spot-valuuttakurssi hetkellä t, ja 𝑖t
F on ulkomaan valuutan korkotaso hetkellä t. Kotimaan 

valuutta on tässä tarkastelussa euro ja ulkomaan valuutta USA:n dollari. Yhtälöä L.10 

muokkaamalla saadaan forward-valuuttakurssiksi 

 𝑓t =
1+𝑖t

D

1+𝑖t
F 𝑠t = 𝐹𝑋EUR/USD.    (L.11) 

Euroalueen korkotasona käytetään 12 kk EURIBOR-korkoa ja USA:n dollarin korkotasona 12 

kk USD LIBOR -korkoa. EURIBOR on referenssikorkotaso, joka lasketaan euroalueen 

pankkien toisilleen tarjoamien euromääräisten lainojen korkojen perusteella. USD LIBOR on 

referenssikorkotaso, joka lasketaan Lontoon rahamarkkinoilla toimivien pankkien toisilleen 

tarjoamien dollarimääräisten lainojen korkojen perusteella (Euribor-rates 2015).  
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Yhtälössä L.1 kivihiilen energiasisältö ja päästökerroin sekä voimalaitoksen hyötysuhde 

voidaan olettaa vakioiksi. Merkitsemällä  

𝑎 =
1

𝐻API 2∗𝜂
≈ 0,357 tc/MWh; 𝑏 =

𝑁API 2

𝐻API 2∗𝜂
≈ 0,827

tCO2

MWh
  

voidaan yhtälö L.1 kirjoittaa muodossa 

 𝐾hiililauhde = 𝑎 ∗ 𝐹𝑋EUR/USD ∗ 𝑃API 2 + 𝑏 ∗ 𝑃𝐶𝑂2
.  (L.12) 

Polttoainekustannus ei kuitenkaan ole ainoa kivihiililaitoksen omistajan maksettavaksi tuleva 

kustannus. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset, laitoksen omistajan tuottovaatimus sekä 

muiden kustannusten lisä tuotantokustannukseen huomioidaan tässä yhteydessä lisäämällä 

yhtälöön L.12 polttoainekustannuksen yhtälöön katevaatimusta kuvaava termi 𝑃kate. Nyt 

kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksen lopullinen yhtälö on  

 𝑃hiililauhde = 𝑎 ∗ 𝐹𝑋EUR/USD ∗ 𝑃API 2 + 𝑏 ∗ 𝑃𝐶𝑂2
+ 𝑃kate.  (L.13) 
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