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KÄSITTEET 

 

Aluehintaero Suomen aluehinnan ja Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden 

systeemihinnan välinen ero. 

 

Avoin toimittaja Sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen sähkötaseen 

tasapainosta huolehtiva toimija. 

 

Elbas Elspotin jälkimarkkina. Jokaiselle vuorokauden tunnille 

jatkuva-aikaisen kaupankäynnin mahdollistava 

jälkimarkkina. 

 

Elspot Markkinapaikka seuraavan vuorokauden fyysisille 

sähkökaupoille. 

 

Finanssimarkkinat NASDAQ OMX Commoditiesin ylläpitämät 

johdannaismarkkinat. Johdannaissopimuksia ovat futuurit, 

forwardit, hintaerosopimukset (CfD) ja optiot.  

 

Forward Sähkön johdannaismarkkinoiden tuote. Forward on sopimus 

tulevaisuudessa toteutuvasta kaupasta. 

 

Futuuri Tietyn raaka-aineen tai muun finanssi-instrumentin myynti tai 

osto ennalta sovittuna ajankohtana etukäteen määrätyllä 

kurssilla.  

 

Hinta-alue Mikäli kahden ilmoitusalueen välillä ei ole tarvittavaa määrää 

siirtokapasiteettiä muodostuu hinta-alueita. 

 

Nord Pool Spot Pohjoismainen sähköpörssi. 

 

Preemio Option markkinahinta. Taloudellinen hintaero. 
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Reaktanssi Vaihtovirtapiirissä impedanssin imaginäärinen osa. 

 

Resistanssi Sähkölaitteen sähkövirtaa vastustava kyky. 

 

Spot-hinta Valuutan, arvopaperin tai muun hyödykkeen kyseisen hetken 

markkinahinta. 

 

Spot-markkinat Sähkön fyysiseen toimitukseen johtavat markkinat. 

Markkinoiden tuotteita pohjoismaisella markkina-alueella 

ovat Elspot ja Elbas. 

 

Systeemihinta Pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten 

muodostamien tarjouskäyrien leikkauspiste. 

 

Tasevastaava Sähkömarkkinoiden osapuoli, jolla on Fingridin kanssa 

voimassa oleva tasepalvelusopimus. 

 

Volatiliteetti   Rahoitusinstrumentin hintavaihtelun voimakkuus. 

 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

EPAD Aluehintajohdannainen (Electricity Price Area Difference) 

 

IEA Kansainvälinen energiajärjestö (International Energy 

Agency) 

 

ONAF    Oil Natural Air Forced, muuntajan jäähdytysjärjestelmä 

 

ONAN    Oil Natural Air Natural, muuntajan jäähdytysjärjestelmä 

 

OTC    Pörssin ulkopuolinen kaupankäynti (Over the counter) 
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VTT    Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

 

WWF    Maailman luonnonsäätiö (World Wide Fund of Nature) 

 

Yksiköt: 

€    euro 

GW    gigawatti 

h/a    tuntia/vuodessa 

kV    kilovoltti 

kW    kilowatti 

milj. €    miljoona euroa 

mrd UDS   miljardi Yhdysvaltain dollaria 

MVA    megavolttiampeeri 

MW    megawatti 
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1 JOHDANTO 

Maailman energiakulutuksen kasvun sekä perinteisten fossiilisten energioiden ehtymisen 

myötä on tullut aika kehittää uusia kestävän kehityksen mukaisia energiaratkaisuja. 

Uusiutuvan energian kapasiteetin lisääminen on osa maailmanlaajuista energiapoliittista 

linjausta, jossa tuulivoimateknologialla on merkittävä rooli. Syöttötariffijärjestelmän 

ansiosta tuulivoimaprojektit ovat vauhdittuneet ja sen kautta lisänneet Suomen 

energiaomavaraisuutta. Uusiutuvien energialähteiden lisääntyessä myös sähkön 

markkinahinnat laskevat. Hintojen laskusta huolimatta volatiliteetti on kasvussa, joka 

osaltaan lisää tuulivoimaliiketoiminnan riskejä. Ajoittain Pohjoismaisen markkinasähkön 

hinta putoaa jopa alle 30 €/MWh, joka muodostaa sähköntuottajille todellisen ongelman. 

1.1 Tutkimusongelma 

Sähkön hinnan volatiteetistä sekä tuulivoimatuotannon epäsymmetrisyydestä johtuen 

tuulivoimamarkkinoilla toimiminen on riskialtista. Tuuliolosuhteiden sekä sähkön hinnan 

kehityksen ennustaminen ovat mahdollisia lyhyellä aikavälillä, mutta epävarmuus kasvaa 

tarkastelun ulottuessa pidemmälle tulevaisuuteen. Tuulivoimantuotannon epäsymmetrisyys 

yhdistettynä spot-markkinoiden hinnan vaihteluihin ovat luoneet tarpeen 

epäsymmetrisyyden vuositason tarkastelulle. Tarkastelun avulla riskit voidaan hahmottaa 

paremmin, jolloin tuulivoimatuotannon tuottavuuden estimointi paranee. 

Tutkimuksen tavoite voidaan jakaa neljään erilliseen tutkimuskysymykseen. Aluksi 

tarkastellaan tuntikohtaisen spot-markkinahinnan sekä tuulivoimatuotannon 

epäsymmetrisyyttä ja sen taloudellisia vaikutuksia. Seuraavaksi paneudutaan 

tuulivoimapuiston kokonaishäviöihin ajallisen jakauman kautta. Kolmas tutkimuskysymys 

käsittelee syöttötariffin alarajahintaan liittyen mahdollisia suojausstrategioita, sekä niiden 

toteuttamista huomioiden tuulituotannon tuntitason huono ennustettavuus pitkällä 

aikavälillä. Neljäs tutkimuskysymys käsittelee arvioitujen tasevirheiden suuruutta sekä 

kustannuksia verraten niitä toteutuneisiin tasekustannuksiin.  
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen pohjana toimii esimerkki tuulivoimapuiston keräämä todellinen datamateriaali 

tuulivoimatuotannosta sekä siitä saatavista tuntitason spot-hinnoista. Kyseisten 

mittaustietojen avulla voidaan laskea tuotanto viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. 

Kokonaishäviöiden määrittäminen tapahtuu kyseisen tunnin verkkoon syötetyn energian 

sekä tietokannasta lasketun turbiinin tuottokäyrän avulla. Vertailun avulla saadaan 

määritettyä tuulivoimalan kokonaishäviöt, josta päästään komponenttikohtaisiin häviöihin. 

Tasesähkön kustannuskehitystä työssä arvioidaan aikaisemman toteuman sekä 

markkinoiden yleisten odotusten perusteella.   

1.3 Työn rakenne  

Diplomityö on esitetty tutkimuksessa tyypillisesti käytettävässä järjestyksessä. Alussa 

esitellään aiheeseen liittyviä teoreettisia perusteita ja teknisiä yksityiskohtia kappaleessa 2, 

jonka jälkeen luvussa 3 siirrytään käsittelemään tuulivoimatuotannon teho- ja 

energiahäviöitä siirtoverkko- sekä komponenttitasolla. Luvussa 4 tarkastellaan sähköpörssin 

kaupankäynnin toimintaa fyysisten- ja finanssituotteiden kautta. Luvussa 5 käsitellään 

tasehallintaa sekä sen rakennetta ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Luvussa 6 esitellään 

tuloksia ja päätelmiä työn neljän eri tutkimusongelman osalta, jonka jälkeen luku 7 kokoaa 

työn kasaan yhteenvedon ja lopputulosten muodossa.  

1.4 Aiemmat tutkimukset 

Tuulivoimatuotannon epäsymmetrisyyttä sekä syöttötariffin korvaukseen liittyvän 

alarajahinnan alittumisen aiheuttaman suojaustarpeen yksityiskohtia on tutkittu julkisesti 

vähän. Sähkön markkinahinnan laskusta johtuen aihe ei ole suojausstrategioiden osalta ollut 

näin vahvasti ajankohtainen ennen vuotta 2015. Nykyisessä muuttuvassa 

markkinaympäristössä tutkimus tuo lisätietoa alan toimijoille ja näin ollen tuleekin olemaan 

ajankohtainen erityisesti kesää 2016 ajatellen. 
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2 TUULIVOIMATUOTANTO 

Energiantarve on lisääntynyt globaalisti voimakkaasti niin Suomessa kuin Euroopassakin. 

Samanaikaisesti on pyrittävä hidastamaan pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytöstä 

johtuvaa ilmaston lämpenemistä. Tulevaisuuden energiatarpeen kasvun kattamisessa 

uusiutuvilla energianlähteillä ja niiden joukossa tuulienergialla on keskeinen rooli. 1990-

luvulta lähtien tuulivoima on ollut nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto maailmassa. 

Tuulivoimaa asennettiin EU:ssa vuonna 2013 enemmän kuin mitään muuta uutta 

energiantuotantomuotoa. (STY, 2015g.) 

Tuuli luetaan uusiutuvaksi energianlähteeksi. Tuulesta saatava liike-energia saadaan 

muunnettua pyörimisliikkeeksi ja generaattoreiden avulla edelleen sähköksi. Päästöjä 

tuulivoimatuotannosta ei synny maahan, ilmaan tai veteen. Suomessa 2011 voimaan tulleen 

syöttötariffijärjestelmän ansiosta tuulivoimarakentaminen on vauhdittunut, joten 

julkistettuja ja suunniteltuja hankkeita on vireillä paljon. (Energiateollisuus, 2015a.) 

 

Suunniteltaessa voimalan sijoittelua on pyrittävä löytämään mahdollisimman tuulinen 

paikka johtuen tuulivoiman tuottaman energian riippuvuudesta alueella vallitsevaan tuulen 

nopeuteen sekä jakaumaan. Ylöspäin mentäessä tuulen nopeus kasvaa keskimääräisesti, 

joten lisäämällä voimalan tornin korkeutta päästään suurempiin nopeuksiin. Tyypillisesti 

tuulivoimalan tuottoa arvioitaessa tuulen nopeutena käytetään napakorkeutta, eli voimalan 

konehuoneen korkeudella vallitsevaa tuulen nopeutta. Tuulen nopeuden vertikaalisen 

muutoksen oletetaan noudattavan logaritmista tuuliprofiilia lapojen piirtämällä alueella, 

mikä ei suinkaan todellisuudessa pidä kaikissa tilanteissa paikkaansa. Kuvassa 2.1 esiteltynä 

erikokoisten tyypillisten 3-lapaisten tuulivoimaloiden energiatuotantoa vuositasolla. (STY, 

2015d.) 
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Kuva 2.1. Tuulivoimaloiden vuosituotto kuvaaja (STY, 2015d). 

 

Tuulivoimapuistoksi tai tuulipuistoksi kutsutaan aluetta, jossa on useita tuulivoimaloita 

liitettynä toisiinsa. Voimalaitokset sijoitetaan tuulivoimapuistossa useiden satojen metrien 

päähän toisistaan, jotka kytkeytyvät sähköverkkoon yhtenä kokonaisuutena. Tuulivoimalan 

kokoa voidaan kuvata potkurin halkaisijalla, vuosituotolla, napakorkeudella, painolla, 

pyyhkäisypinta-alalla tai nimellisteholla. Tuulivoimalalle määritelty suurin teho on 

nimellisteho, josta useimmiten puhutaankin puhuttaessa tuulivoimaloiden koosta. Toisaalta 

tuulivoimaloiden tuotto on suoraan pyyhkäisypinta-alaan verrannollinen. Napakorkeutta 

kasvattamalla voidaan parantaa voimalan tuottoa.  

     

Viimeisen 25 vuoden aikana tuulivoimaloiden koko on kasvanut moninkertaiseksi. Potkurin 

halkaisija vuoden 1981 15 metrin mitasta on kasvanut 6,7 kertaiseksi vuoteen 2009 

mennessä. Potkurin halkaisja on jopa 130 metriä uusissa 5 MW laitoksissa. Tornin korkeus 

on kasvanut alkuaikojen 22 metristä nykyiseen 130 metriin. Tehonlisäystä on saatu 

alkuperäisestä 55 kilowatista jopa 5000 kilowattiin. Aerodynamiikan sekä korkeampien 

tornien ansiosta saatavien parempien tuulien avulla hyötysuhde on noussut parantaen 

vuosituottoa yli sata kertaiseksi edellämainittuna aikana. Kuvassa 2.2 esiteltynä 

tuulivoimaloiden kasvua 1980-luvulta alkaen. (STY, 2015h.)  
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Kuva 2.2. Tuulivoimaloiden kasvukehitys (STY, 2015h). 

2.1 Tuulivoima potentiaali Suomessa 

Tuulivoiman tuotannossa esiintyy vaihtelua vuodenajoittain. Suomessa talvikuukaudet ovat 

tuntureilla, rannikolla ja merialueilla kesäkuukausia selvästi tuulisempia. Tuulivoiman 

tuotannon painottuminen talvikuukausille on myönteinen asia johtuen lämmitykseen 

käytettävän bruttoenergian kulutuksen vastaavanlaisesta painotus käyttäytymisestä. 

Talvikuukausina, loka- ja maaliskuussa tuotetaan keskimäärin 60 % vuosittaisesta 

tuulisähköstä, joten tuulivoiman tuotanto ja sähkön tarve kohtaavat varsin hyvin. (STY, 

2015a.) 

Suomen tuulioloihin vaikuttavia tekijöitä ovat pääasiassa Atlantilta maahamme suuntautuvat 

matalapaineet ja niiden kulkemat reitit sekä maantieteellinen sijaintimme. Suuren 

mittakaavan keskimääräinen tuulen nopeus on näistä johtuen noin kilometrin korkeudessa 

(geostrofinen tuuli) verraten suuri (9 – 9.5 m/s). Keskimääräinen tuulen nopeus on 

huomattavasti suurempi kuin eteläisemmässä Euroopassa (7 – 8,5 m/s), mutta pienempi kuin 

Norjan rannikolla (10 – 11 m/s), Tanskassa (10 – 10.5 m/s), Brittein saarilla (10 – 12 m/s) 

tai Pohjanmeren rannikolla (10 – 10.5 m/s). (Suomen tuuliatlas, 2015.) 



 

 

 

 

15 

Ilmansuunta josta tuuli tulee ilmoitetaan tuulen suuntana. Tuulen suuntaa mitataan 

ilmatieteen laitoksella 10 minuutin keskiarvona asteen resoluutiolla. Tuulen suunnat 

tilastoidaan yleensä 10 asteen suuruusluokissa, 0 – 10, 10 – 20, 350 – 360. Yleisesti tuulen 

suunta jaetaan tuulienergiasovelluksissa kahteentoista sektoriin: 345 – 15 (pohjoistuuli), 15 

– 45, 45 – 75, 75 – 105 (itätuuli), 315 – 345. Suomessa vallitsevia ovat lounaistuulet 

(tuulensuuntasektori etelä-länsi). (Suomen tuuliatlas, 2015.) 

Suomen ilmastolle on tyypillistä tavallisten sääasemien tuulimittarin sijoituskorkeudella ja 

ihmisten havaintokorkeudella olevan tuulen nopeuden selkeät vaihtelut vuodenajoittain 

tuntureilla, rannikolla ja merialueilla. Sisämaassa tuulen keskinopeus vaihtelee vastaavasti 

varsin vähän tuulen keskinopeuden ollen huomattavasti pienempi verrattuna meriasemilla 

mitattuihin lukemiin. Korkeuden kasvaessa myös tuulen nopeus kasvaa. Maaston rosoisuus 

z0, ilman terminen tasapainotila sekä maaston korkeuserot vaikuttavat osaltaan nopeuden 

kasvuun. Muutokset tuulen nopeudessa korkeussuunnassa ovat huomattavasti pienempiä 

avoimella merialueella verrattuna metsämaastoon. Toisaalta talvikuukausina Lapissa 

nopeuden muutokset ovat huomattavasti suurempia etelä-rannikkoon verrattuna, johtuen 

termisesti stabiilien tilanteiden määrästä eli ns. suuremmasta pintainversioiden määrästä. 

Rajakerroksen yläosissa myös alemman ilmakehän suihkuvirtaus voi vaikuttaa nopeuden 

muutokseen. (Suomen tuuliatlas, 2015.)  

Tuulivoimatuotannon vaihtelua voidaan tarkastella vuosikymmenten, vuosien, kuukausien 

tai päivien jaksoissa. Historiatietojen avulla pyritään ennustamaan seuraavien 10 – 20 

vuoden tulevaa tuulivoiman tuotantoa. Suomessa tuulivoimapotentiaalin kuukausittainen 

vaihtelu sisämaan alamaita lukuunottamatta on tuntureilla, rannikolla, saaristossa ja 

merialueilla huomattavan suurta. (STY, 2015b.)  

Tuulen nopeuden jakauma sekä tuulen vuotuinen keskiarvo vaihtelevat vuosittain. 

Sääasemilla suoritetuissa tuulimittauksissa havaitut vaihtelut johtuvat pääosin ilmaston ja 

säänvaihteluista, mutta valitettavasti myös lähiympäristössä tapahtuneista muutoksista. 

Puiden kaataminen, puuston kasvu tai tuulimittareiden paikan muutokset vaikuttavat 

mittaustuloksiin. (STY, 2015c.) 
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Tuulivoimapotentiaalin kuukausittaista ja vuosittaista vaihtelua Suomessa tarkastellaan 

VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen kehittelemän tuotantoindeksin avulla. Indeksissä verrataan 

pitkäaikaiseen keskiarvoon eräiden edustavien sääasemien tuulitiedoista lasketun 1500 kW 

tuulivoimalan kuukausittaista sekä vuotuista tuotantoa. Tuotantoindeksin avulla voidaan 

selvittää jonkin tietyn ajanjakson tuulisuus suhteessa keskimääräiseen tuulisuuteen pitkällä 

aikavälillä. Tuulivoimainvestointien kannattavuuden seurannassa kyseinen asia on erityisen 

tärkeä. Kyseisessä tilanteessa arvioidaan investointivaiheessa tehtyjen keskimääräisen 

voimalahankkeen eliniän ylitse olevien tuotantoennusteiden pitävyyttä voimalan 

ensimmäisten toimintavuosien toteutuneeseen tuotantoon.  

Tällä hetkellä Suomen tuulivoimatilastoissa laskettu keskimääräinen tuotanto koostuu            

vuosien 1987 ‒ 2001 tilastoiduista tuulennopeushavainnoista. Kolmen tunnin välein tehtävät 

tuulennopeushavainnot muutetaan keskitehoksi käyttäen 1500 kW tuulivoimalaitoksen 

tehokäyrää. Tämän lisäksi muunnoksessa huomioidaan ilman tiheyden vaikutus tehon 

tuotantoon. (STY, 2015j.) 

2.2 Tuuliturbiini 

Tuuliturbiini on laite, jonka avulla virtaavaa ilmaa eli tuulen liike-energiaa muutetaan 

mekaaniseksi energiaksi. Akselin pyörimisenergian avulla pyöritetään generaattoria, joka 

edelleen tuottaa sähköä. Nykyiset kaupalliset tuulivoimalaitokset ovat 1 – 5 MW tehoisia, 

kolmilapaisia, vaaka-akselisia roottori sijoitettuna torniin nähden tuulen yläpuolella. 

Energiantuotannossa yleisin ja taloudellisesti edullisin malli on kolmilapainen vaaka-

akselinen etutuulipotkuri. Edellä mainittu malli mahdollistaa suuren lähes hehtaarin 

kokoisen pyyhkäisypinta-alan, joka on suoraan verrannollinen tuotettuun energiaan. Suuren 

pinta-alan käyttöön kuluu minimaalinen määrä materiaalia, koska potkurin pinta-ala 

suhteessa pyyhkäisypinta-alaan on pieni (2 – 3 %).  

Kevyimmän rakenteensa sekä pitkässä käytössä luotettavimman toimintansa lisäksi 

kolmilapainen vaaka-akselinen malli on osoittautunut erinomaiseksi hyötysuhteeltansa. 

Aikaisemmin 1980-luvulla valmistetuista roottori maastoon nähden tuulen alapuolelle 

sijoitetuissa ns. alatuuliroottoreista on luovuttu pääasiassa turbulenssi- ja meluongelmien 

vuoksi lähes kokonaan. 500 – 1650 kW tuulivoimalaitoksen roottorin halkaisija on 

tyypillisesti 40 – 70 m, ja tornin korkeus 50 – 90 m. (STY, 2015e.) 
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Tuulivoimaloiden kokoa on kuitenkin kasvatettu huomattavasti paremman tuotannon 

saamiseksi (STY, 2015e). Suomessa rakennettavien tuulivoimaloiden napakorkeus 

lähentelee 140 metriä roottorin halkaisijan ollessa lähes samaa luokkaa (Hyötytuuli, 2015). 

Eurooppalaisissa laitoksissa torni on yleensä putkirakenteinen betoniseen perustukseen 

kiinnitetty terästorni. Suomessa käyttöön ollaan ottamassa myös ns. hybridimallia, jossa 

esimerkiksi 100 metrisen tornin ensimmäinen 50 metriä on betonia ja loput 50 metriä terästä 

(STY, 2015e).  

Tyypillinen toiminta-alue sähköverkkoon kytketyllä tuulivoimalalla on noin 4 – 25 m/s. 

Isojen voimaloiden nimellisteho saavutetaan noin 10 – 15 m/s tuulen nopeudella. Tuulen 

nopeuden muutoksella 10 – 15 m/s nopeudesta nopeuteen 25 m/s ei ole suurta merkitystä 

tehon tuottoon. Yli 25 m/s ja alle 4 m/s olevat tuulet eivät vaikuta tuulivoimalan tuotantoon, 

vaan ainoastaan keskituulen nopeuteen (STY, 2015b). 

2.2.1 Konehuone 

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaaattori, vaihteisto sekä säätö- ja 

ohjausjärjestelmät. Vaihteiston tehtävä on muuntaa matalalla kierrosluvulla pyörivän 

roottorin kierrosluku (10 – 40 rpm) generaattorille sopivaksi. Tyypillisimmin generaattori 

on 4- tai 6- napainen epätahtigeneraattori, jonka pyörimisnopeuden määrää sähköverkon 

taajuus. Säätölaite ja suunta-anturi kääntävät konehuonetta erillisten moottorien avustamana. 

Konehuoneen rungon ja kuoren tyypillisin valmistusmateriaali on yleensä lasikuitu tai teräs. 

(STY, 2015e.) Kuvassa 2.3 esiteltynä tuulivoimalan konehuone. 
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Kuva 2.3. Tuulivoimalan konehuoneen rakennekuva (Winwind, 2009). 

2.2.2 Lavat 

Roottorin lapojen valmistuksessa käytetään nykyisin tyypillisimmin 

komposiittimateriaaleja, kuten lasikuitua, joskus myös puuta yhdessä polyesterin ja epoksin 

kanssa tai hiilikuitua. Roottorin lavat toimivat myös laitoksen pysäytys- ja 

tehonsäätömekanismina. Tehoa voidaan säätää joko lapakulman säätöön tai sakkaukseen 

perustuen. Laitoksen pysäytys on mahdollista toteuttaa kääntämällä lapa pois tuulesta 

(lapakulmasäätöiset ja aktiivisella sakkauksella varustetut laitokset) tai hoitamalla pysäytys 

kärkijarrujen avulla (sakkaussäätöiset laitokset). Lisäksi laitoksissa on käytössä 

pysäytysmekanismi, joka on levyjarru yleensä nopealla akselilla. (STY, 2015e.) 
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2.3 Hyötysuhde 

Tuulivoimalaitoksen roottorin läpi virtaavan ilmamassan teoreettinen maksimihyötysuhde 

on noin 59 %. Tuulen nopeus roottorin takana on pienempi kuin ennen roottoria, mistä häviöt 

suurimmaksi osaksi johtuvat. Massavirran säilyessä vakiona nopeuden pienentyessä 

ilmamassa lisäksi laajenee. Tuulivoimalaitosten kokonaishyötysuhteet ovat käytännössä 

maksimissaan 50 %. Häviöitä syntyy mm. roottorin ja lapaprofiilin pyörimisnopeuden 

pääoptimaalisuudesta sekä virtauksen turbulenttisuudesta (roottori kykenee hyödyntämään 

vain pyörimisakselin suuntaisen virtauksen nopeuskomponentin). Hyötysuhdehäviöitä 

syntyy roottorin lisäksi generaattorista, muuntajasta, kaapeleista sekä mekaanisesta 

voimansiirrosta, mutta nämä eivät kokonaishyötysuhteen kannalta vastaa merkittävästä 

roolista. (STY, 2015e.)  

2.4 Tuulivoimatuotannon kehitysnäkymät 

Tuulivoimakapasiteetin kehitys on ollut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana 

vaatimatonta maailmalla tapahtuneeseen kehitykseen verrattuna. Tällä hetkellä 

rakentamisessa on päästy kuitenkin hyvään vauhtiin ja tilanteeseen, että tuulivoiman 

tuotanto- ja rakentamistilastoja tullaan tulevina vuosina rikkomaan. (Suomen 

tuulivoimayhdistys, 2015f). Olemassa olevaa tuulivoimakapasiteettiamme on mahdollista 

kasvattaa merkittävästi. Suomessa vuoden 2013 lopussa  oli 211 tuulivoimalaa. (Motiva, 

2015a). Vuoden 2014 vastaava luku on 260 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti 

oli 627 MW. Kuvassa 2.4 esiteltynä Suomen tuulisähkötuotannon sekä 

tuulivoimakapasiteetin kehitys näkymät vuosilta 1997 ‒ 2014. (STY, 2015f).  
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Kuva 2.4. Suomen tuulisähkötuotannon ja tuulivoimakapasiteetin kasvukehitys 1997 ‒ 2014 

(STY, 2015f). 

 

Perusedellytyksenä tuulivoiman globaalille kasvulle on sen kilpailukyky suhteessa muihin 

uusiutuviin energialähteisiin sekä fossiilisiin polttoaineisiin. Monet valtiot pyrkivät 

turvaamaan kilpailukykyisen energiansa tukemalla tuulivoimaa vaihtelevin tavoin. 

Valitettavan usein kuitenkin politiikka on vaikeasti ennustettavaa sekä lyhytjänteistä. 

Uusiutuvien energioiden lisäksi tukea ovat saaneet runsaasti myös fossiiliset polttoaineet. 

IEA:n tutkimuksen mukaan ainakin 37 maata tukee fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

Arvion mukaan vuonna 2010 uusiutuvat energiat saivat erilaisia tukia 66 Mrd. USD, kun 

samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden vastaava luku oli 409 Mrd USD. (IEA 2011; 

Pyrhönen et al. 2013, 21.) 
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2.4.1 Tuulivoimatuotanto - tulevaisuuden valtti 

Tuulivoimateknologialla on globaalista kasvusta johtuen todella paljon positiivisiä 

taloudellisiä vaikutuksia. Tuulivoiman kasvu tuo meillekin Suomessa huomattavia 

vientituloja, vaikkei Suomi tuulivoiman edelläkävijä olekaan. Vuonna 2010 Suomen 

tuulivoimateknologiayritysten liikevaihto oli 800 milj. € Mikäli Suomi pitäisi 

tuulivoimateknologiamarkkinoilla nykyisen markkinaosuutensa, nousisivat 

tuulivoimateknologian tulot Suomessa IEA:n arvion mukaan 3 mrd. € 2020 vuoteen 

mennessä. Suomella olisi kuitenkin mahdollisuutta kasvattaa IEA:n arvion mukaan 

vientituloja jopa 14 mrd. € vuoteen 2020 mennessä. (WWF, 2011, 3-4.)  

Sähkön markkinahinta tulee laskemaan, jos tuulivoiman osuus kasvaa suureksi 

sähkömarkkinoilla. Tämä on seurausta siitä, että sähkön markkinahinta määräytyy 

rajatuotantoteknologian rajatuotantokustannusten mukaan, jotka tuulivoimalla ovat alhaiset. 

Tuulivoiman varsinaiset tuotantokustannukset ovat alhaiset pääasiallisten kustannusten 

kohdentuessa investointikustannuksiin. Tuulivoimatuotannon lisäämisellä on siis sähkön 

hinnan laskun lisäksi sähkömarkkinoiden rakennetta muuttava vaikutus. (WWF, 2011, 4.)  

2.4.2 Tuulivoiman työllisyysvaikutukset 

Tuulivoiman työllisyysnäkymät ovat hyvät. Tuulivoimasektori on maailmanlaajuisesti 

voimakkaasti kasvava teollisuudenala. Tuulivoimateollisuus työllisti suoraan tai välillisesti 

EU-maissa vuonna 2010 yhteensä yli 238 000 henkeä. (EWEA, 2012, 6.)  

Tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja materiaalien teollinen valmistus sekä 

tuulivoimaloiden rakentaminen, käyttö, suunnittelu ja kunnossapito työllistävät suomalaisia 

tuulivoimaosaajia. Suomalaisella teollisuudella onkin pitkä kokemus tuulivoimaloissa 

käytettävien materiaalien ja komponenttien toimittajana, joka onkin taannut kotimaisille 

teollisuusyrityksillemme alihankintasopimuksia maailman johtaville 

tuulivoimavalmistajille. (Teknologiateollisuus, 2015, 41-52.)  
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Tuulivoima vaikuttaa positiivisesti kuntatalouteen. Voimalaitoksista saatava hankkeen 

työllistävä vaikutus sekä maksettava maanvuokra ja kiinteistövero tuovat tuloja kuntalaisille 

sekä kunnalle. Tämän lisäksi tuulivoima-alue pystyy muodostamaan ympärilleen 

uudenlaista taloudellista toimintaa, kuten matkailuyrittäjyyttä. Kiinteistövero 

tuulivoimalaitoksille määräytyy tuulivoimaloiden rakenteiden jälleenhankinta-arvon ja siitä 

vuosittain tehtävien ikäalennusten sekä yleisen kiinteistöveroprosentin pohjalta.                  

(Tuulivoimaopas, 2015b.) Kuvassa 2.5 esiteltynä tuulivoimalan kunnossapitoa.  

Kuva 2.5. Tuulivoima-asentaja kunnossapitotehtävissä (Winwind, 2009). 

Arvoksi käytössä olevilla tuulivoimalan rakennelmilla lasketaan minimissään 40 % 

jälleenhankinta-arvosta. Kunnanvaltuuston määräämä vuosittainen ikäalennus voimalan 

arvolle on 2,5 %, kun taas kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,6 – 1,35 %. Esimerkkinä 

20 vuoden tarkasteluajanjaksolla 15 kolmen megawatin tuulivoimalan muodostaman 

tuulivoima-alueen kiinteistövero voi yhteensä olla jopa 2 milj. €. Maanvuokraus 

tuulivoimatuottajalle voi olla tuulivoima-alueen rakentamisen edellyttämän suhteellisen 

laajan alueen takia merkittävä lisäansio esimerkiksi maanomistajalle tai maanviljelijälle. 

(Tuulivoimaopas, 2015b.) 
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Erityisesti rakennusvaiheessa tuulivoimalahanke työllistää erilaisia ammattilaisia. 

Pelkästään alueen käytön ja rakentamisen mahdollistavalla infrastruktuurin rakentamisella 

on merkittävä työllistävä vaikutus. Tämän lisäksi voimaloiden huolto ja ylläpito työllistävät 

koko voimaloiden toiminta-ajan muutamia ammattilaisia. Tämän lisäksi on hyvä muistaa 

tuulivoimarakentamisen korkea kotimaisuusaste sekä alalle työllistyneet useat 

teknologiayritykset. (Tuulivoimaopas, 2015b.) 

2.5 Tuulivoimatuotannon haasteet 

Tuulivoimatuotannosta haasteellista tekee tuuliolosuhteiden mukaan vaihteleva 

tuotantomäärä. Tuulivoima tarvitsee näin ollen heikkojen tuuliolosuhteiden ajaksi rinnalleen 

säätövoimaa. Tuulivoimatuotannon vaihtelua voidaan tasata yhteispohjoismaisten 

Nordpool-sähkömarkkinoiden avulla, joihin Suomikin kuuluu. (WWF, 2011, 4-5.) 

Tuuliolosuhteiden valinnan lisäksi tuulivoimalaitoksen sijoittamiseen vaikuttavat monet 

teknistaloudelliset ja ympäristölliset ominaisuus- sekä sijaintitekijät. Luonnollisesti perustan 

investointihalukkuudelle muodostavat paikalliset tuuliolosuhteet, koska tuulisuus vaikuttaa 

suoraan hyödynnettävän tuulienergian kautta tuulivoimasta saatavaan tuottoon. Investointeja 

on vauhdittanut lisäksi Suomessa käytössä oleva tuulisähkön syöttötariffi eli takuusumma. 

Työ- ja elinkeinoministeriön esitys koskien syöttitariffia on saanut alkunsa siitä, että 

vähintään 6,5 m/s 100 m korkeudella tuullessa syöttötariffilla tuettu tuulisähkö on tuottavaa. 

(Hafmex Wind 2011, 4.) 

2.5.1 Ympäristövaikutukset 

Polttoainevapaata energiaa tuottavasta tuulivoimasta ei synny päästöjä maahan, veteen tai 

ilmaan. Hiilidioksipäästöt tuulivoimasta muodostuvat lähinnä tuulivoiman kasaamisesta, 

rakentamisesta, huollosta ja kuljettamisen aiheuttamista päästöistä ollen noin 10 g/kWh. 

Energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen ovatkin tuulivoiman 

positiivisia ympäristövaikutuksia. (STY, 2015i.) 
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Tuulivoiman tuotannolla sekä siihen liittyvän infrastuktuurin huonolla suunnittelulla on 

todettu saavan aikaan negatiivisiä ympäristövaikutuksia. Ympäristöhaitat kohdistuvat 

erityisesti lepakoihin, lintuihin ja vedenalaiseen luontoon. Tuulivoimaloiden 

häirintävaikutukset voivat olla merkittäviä erityisesti linnustolle, jotka välttävät 

tuulivoimaloiden lähialueita erityisesti talvi- ja muuttoaikaan. Eräille lintulajeille, kuten 

esimerkiksi merikotkalle tuulivoima väärin sijoitettuna muodostaa merkittävän uhkatekijän. 

(WWF, 2011, 5.) 

2.5.2 Tuulivoiman äänivaikutukset 

Tuulivoimaloiden meluntorjuntamahdollisuudet sekä itse melu ovat ominaisuuksiltaan 

poikkeavia verrattuna esimerkiksi tieliikenteen aiheuttamaan meluun. Pienitaajuinen 

jaksottainen ääni on voimalan tuottamaa lapojen pyörimisestä johtuvaa ääntä. Se voi sisältää 

mahdollisesti myös merkityksellisesti sykkivää impulssimaista ja kapeakaistaista ääntä, 

mikä voi vaikuttaa häiritsevyyteen. Tuulen nopeus on tekijä, joka muun muassa vaikuttaa 

tuulivoimalan äänen ominaisuuksiin. Tuulivoimalan äänen ominaisuuksia ovat taajuus, 

ajallinen vaihtelu sekä voimakkuus, joista viimeksi mainittu kääntäen verrannollinen 

etäisyyden neliöön. Käytännössä meluvaikutukset ovat kuitenkin arvioitava tuulivoimala 

kohtaisesti. 

Maaston pinnanmuodot, kasvillisuus sekä sääolot vaikuttavat merkittävästi tuulivoimalan 

tuottaman äänen leviämiseen ympäristöön. Tuulivoimalan äänen kuultavuuteen ja sen 

aikaansaamaan häiriövaikutukseen voivat tämän lisäksi vaikuttaa erilaiset taustaäänet. 

Kyseessä on meluhaittta, jos ääni koetaan häiritseväksi. Tuulivoimalaitosten sijoittaminen 

riittävän kauas asutuksesta sekä muista herkistä kohteista auttaa välttämään kyseisen haitan. 

Tuulivoimaloiden ja melulle alttiin kohteen, kuten asuinalueen välinen suojaetäisyys 

mitoitetaan tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeella. Mallinnuksen avulla pystytään 

arvioimaan melutasot eri tarkastelupisteissä sekä tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvat 

meluvyöhykkeet. Tuulivoimala-alueiden muuhun suunnitteluprosessiin ja 

hyväksymismenettelyyn kuuluu yhtenä osana äänitekninen mitoitus. (Motiva, 2015b.) 
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2.5.3 Maisemavaikutukset 

Tuulivoimaloiden visuaaliset vaikutukset ulottuvat laajalle alueella niiden suuren kokonsa 

vuoksi. Tuulivoimalat luovat ympärilleen teknistä maisemakuvaa, koska ne ovat hyvin 

teknisiä rakenteita. Maiseman mittasuhteet ja maamerkit, kuten kirkontornit sekä muut 

maisemaelementit ovat keskeisiä tekijöitä tuulivoimaloita sijoittaessa, johtuen voimalan ja 

muiden maaelementtien välille mittakaavallisesti ja symbolisesti mahdollisesti syntyvästä 

kilpailutilanteesta. Ympäristö mihin ihminen on tehnyt jo aikaisemmin moderneja 

rakennelmia voi olla tuulivoimalle parempi ympäristö, kuin kulttuurihistoriallisesti 

merkittävä maisema-alue. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa on maisemaselvityksen 

tekeminen ensiarvoisen tärkeää, koska tietyt maisematyypit sietävät tuulivoimaloiden 

sijoittamista paremmin kuin toiset. (Motiva, 2015b.) 

2.5.4 Valot ja varjot 

Tuulivoimalan takana auringon paistaessa syntyvät valon ja varjon liikkeet on otettava 

huomioon tuulivoimalan lähialueella. Roottorin lapojen pyörimisestä aiheutuva liikkuva 

varjo voi ulottua tuulivoimalasta useiden satojen metrien päähän. Kyseinen vaikutus ei 

esiinny läheskään kaikkina vuodenaikoina vaan yleensä vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. 

Tuulivoimaloista etäämmällä vilkkumisen kannalta kriittisiä aikoja on vain muutamia 

kymmemiä tunteja vuodessa, jolloin tuulivoimalat voidaan pysäyttää ohjelmallisesti. 

(Motiva, 2015b.) 

2.5.5 Linnustovaikutukset 

Tuulivoimalat vaikuttavat lintuihin rakentamisesta johtuvien ympäristömuutosten tai 

pyöriviin lapoihin törmäämisen johdosta. Sijoittamalla tuulivoimalat siten, etteivät ne ole 

lintujen tärkeillä pesimäalueilla, levähdys- ja kerääntymispaikoilla tai muuttoreiteillä 

ehkäistään linnustohaittoja. Ilmajohdoilla toteutettu sähköverkko lisää lintujen 

törmäysriskiä, joka muuten on tuulivoimaloihin kohtuullisen pieni (suuruusluokkaa 1/1000). 

Linnuston määrän pienentymisen johdosta Pohjois-suomessa törmäysriski on Etelä-suomea 

pienempi. Tuulivoimalan sijoittaminen linnuston kannalta väärään paikkaan voi pakottaa 

linnut muuttamaan käyttäytymistään, kuten yöpymis- ja ruokailupaikkojaan tai 

muuttoreittejään. (Motiva, 2015b.) 
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Vuodesta 1970 merikotkan suojelutyöstä vastannut WWF Suomi on laatinut ohjeen 

merikotkien huomiointiin liittyen tuulivoimapuistojen suunnitteluvaiheessa. Ohje opastaa 

suunnittelemaan tuulivoimapuiston niin, ettei merikotkien pesimäkannan 

elinmahdollisuudet vaarannu. Linnustovaikutusten torjunnassa saattaisivat auttaa 

pystyakseliset tuulivoimalat, mutta niiden tekniikka ei mahdollista nyt eikä seuraavien 

vuosikymmenien aikana suurimuotoista tuulivoimatuotantoa. (WWF, 2011, 5.) 

2.5.6 Vedenalaiset vaikutukset 

Rakennettaessa merituulivoimaloita syntyy ympäristövaikutuksia mm. perustusten 

rakentamisesta, sähkökaapelin asentamisesta ja ruoppauksesta. Ympäristövaikutuksen 

seurauksena häiriintyy muun muassa hylkeiden ja kalojen lisääntyminen sekä 

ravinnonhankinta. (Motiva, 2015b.) 

Merten ekosysteemeihin merituulivoiman on pelätty vaikuttavan negatiivisesti mm. 

habitaattien tuhoutumisen ja rakennusaikaisen veden samentumisen takia erityisesti luonnon 

monimuotoisuuden kannalta tärkeillä matalikoilla. Hollantilaistutkimus (Lindeboom et al. 

2011) kumoaa väitteet vakavasta merituulivoiman haitallisuudesta todeten niiden olevan 

pieniä ja jopa osittain positiiviä merenalaiselle luonnolle. Itämeri on tällä hetkellä 

voimakkaan ihmistoiminnan paineen alla ja pahoin saastunut, joten kaikkea ekokuormitusta 

lisäävää lisäkuormitusta tulee välttää.  

Tämän lisäksi tulee suorittaa perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi huomioiden muu 

merellinen toiminta. Itämerelle olisi syytä tehdä hollantilaistutkimuksen kaltainen 

perusteellinen tutkimus. Tuulivoiman lisärakentaminen oikein sijoitettuna on WWF:n 

mukaan kannatettavaa. Mikäli ympäristövaikutukset arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa ovat 

tuulivoiman positiiviset vaikutukset negatiivisiä suuremmat. Suomen luonnonsuojeluliitto, 

WWF Suomi ja BirdLife Suomi ovat tuottaneet ohjeen koskien luonnon monimuotoisuuden 

huomioimista tuulivoimahankkeissa. (WWF, 2011, 5.) 
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2.6 Onshore- ja offshore-markkinat 

Tällä hetkellä pääosa asennetusta maailman tuulivoimakapasiteetistä on maatuulivoimaa. 

Vuoden 2011 loppuun mennessä offshore-kapasiteettiä oli asennetusta kumulatiivisesta 241 

GW kokonaiskapasiteetistä asennettuna ainoastaan hieman vajaa 4 GW. Tuulipuiston 

sijainnista riippuen tuuliturbiinien teknillinen ja kustannusrakenne voivat vaihdella 

merkittävästi. Erityisen merkittävä kustannusero on offshore- ja onshore-tuulivoimalan 

välillä. Valmiin asennetun offshore-voimalan investointikustannukset €/MW voivat olla 

jopa kaksinkertaiset eli noin 3 milj. € /MW verrattuna vastaavaan onshore-tuulivoimalaan.  

Tuulivoimamarkkinoiden ennakoitu keskimääräinen kasvuarvio vuonna 2020 maailmassa 

olisi yhteensä asennettua kapasiteettiä noin 900 GW. Offshore-voimaloiden osuus kyseisestä 

kapasiteetistä olisi 75 GW. Tuulivoimakapasiteetillä tuotettaisiin tällöin vuoden 2012 

arvioidun 2,26 % sijasta jopa 8 % vuonna 2020. Vauhdikkaita kasvu olisi Pohjois-

Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa, sekä merituulen osalta Euroopassa. Ilmasto- ja 

energiastategian mukainen tavoite suomella tuulivoiman suhteen on 2.5 GW tuulivoimaa 

vuodelle 2020. (Pyrhönen et al, 2013, 4.) 

Offshore-tuulivoimaloiden osuus on ainoastaan prosentin luokkaa kaikesta maailmalle 

asennetusta tuulivoimasta. Kehitys on keskittynyt pääasiallisesti Pohjanmerelle ja 

Itämerelle. Vuoden 2007 loppuun mennessä asennettua offshore-kapasiteettiä kyseisellä 

alueella oli yli 1000 MW Tanskalla, Irlannilla, Hollannilla, Ruotsilla sekä Iso-Britanialla. 

Suurin osa tuulivoimaloista on asennettuna suhteellisen matalalle alle 20 metrin syvyyteen 

ja alle 20 kilometriä rannikosta. Kyseisillä menettelyillä minimoidaan perustusten sekä 

merikaapelin hankinnasta koituvia kustannuksia. (EWEA, 2009, 14.) Kuvassa 2.6 esiteltynä 

offshore-tuulivoimala. 
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Kuva 2.6. Offshore-tuulivoimapuisto Tanskan Jyllannissa (Siemens, 2015). 

2.7 Syöttötariffi 

Suomessa otettiin vuonna 2011 käyttöön järjestelmä, jossa uusiutuvalla energialla tuotetulle 

sähkölle maksetaan tuotantotukea eli niin kutsuttua syöttötariffia. Biokaasu-, puupolttoaine- 

ja tuulivoimaloille, jotka ovat hyväksytty syöttötariffijärjestelmään maksetaan sähkön 

markkinahinnan ja tavoitehinnan erotuksen mukaista tukea. (TEM, 2015.) 

Kolmen kuukauden sähkön markkinahinnan keskiarvon mukaan määräytyvä syöttötariffin 

tavoitehinta on biokaasu-, puupoltto- ja tuulivoimaloille 83,5 €/MWh. Poikkeuksena tähän 

on 105,3 €/MWh suuruisena tuulivoimaloille 31.12.2015 asti enimmillään 3 vuotta 

maksettava korotettu takuuhinta. Jokaista tariffijaksoa vastaavan kolmen kuukauden 

tuntihintojen keskiarvona saadaan sähkön markkinahinnan keskiarvo (Energiavirasto, 

2015b.) 
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Yhteensä takuuhintaa on voinut saada enimmillään 12 vuoden ajan. EU:ssa vastaavanlaisia 

syöttötariffijärjestelmiä on käytössä eri muodoissa useissa jäsenvaltioissa. 

Tariffijärjestelmän hallinnointi on Suomessa Energiaviraston vastuulla. (Tuulivoimaopas, 

2015a.) 

2.8 Tuulivoimalan käyttö- ja ylläpitokustannukset 

Vuotuisten käyttö- ja kunnossapitokustannusten arvioidaan olevan tuulivoimalassa noin  

2 – 3 % alkuperäisistä investointikustannuksista. Kyseinen osuus vastaa noin 12 – 18 €/MWh 

tuotantokustannuksia. (investointikustannus 1400 €/kW, tuotanto 2400 h/a. (TEM, 2009, 7). 

Huolto- ja korjauskustannukset ovat Suomessa kohtuullisen korkeita. Runsaasti tuulivoimaa 

rakennetuissa maissa kunnossapito- ja huoltokustannukset ovat laskeneet. Kustannukset 

käytön ja ylläpidon osalta muodostuvat: vakuutus-, huolto-, korjaus- sekä 

hallinnointikustannuksista. (STY, 2015k.) 

 

Asennettuun tehoon tai tuotettuun energiaan suhteutettuna korjaus- ja huoltokustannukset 

vaihtelevat runsaasti riippuen mm. laitosten yksikkökoosta, tuulipuiston koosta, tehtyjen 

huoltosopimusten toimivuudesta sekä huoltoetäisyyksistä ja yhteyksistä. Huolto- ja 

korjauskustannukset tyypillisesti nousevat vähitellen voimaloiden ikääntyessä. Esimerkiksi 

Saksan tuulivoimatilastoissa on todettu suurten (yli 1 MW) voimaloiden olevan suhteellisesti 

edullisempia korjaus- ja huoltokustannuksiltaan pienempiin verrattuna. (STY, 2015k.) 
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3 TUULIVOIMATUOTANNON TEHO- JA ENERGIAHÄVIÖT 

Energiansiirtoketju saa alkunsa energiaa tuottavasta lähteestä ja päättyy loppukäyttäjään eli 

kuluttajaan. Energiatehokkuudessa on energiasiirtoketjun osalta paljon erilaisia 

parannuskohteita. Materiaalien ja laitteiden kehittyessä energiamuunnosprosessin 

hyötysuhteet paranevat. Voimalaitoksissa muodostuvat energiasiirtoketjun suurimmat 

häviöt, mutta kehittämällä kaikkia siirtoketjun osa-alueita voidaan kokonaishyötysuhdetta 

parantaa edelleen. Kokonaishyötysuhdetta voidaan parantaa lisäksi muuttamalla 

kulutustottumuksia sekä energiatehokkailla laitevalinnoilla. Kuvassa 3.1 esiteltynä 

tuulivoimapuiston periaatepiirros pääkomponentteineen. (Eskelinen 2007, 7.) 

Kuva 3.1. Tuulivoimapuiston periaatepiirros (Energiateollisuus, 2015b). 

Tuulivoimalan hyötysuhde saadaan laskettua turbiinin pyyhkäisypinta-alalle tulevan 

ilmavirtauksen sekä genetaattorin tuottaman sähkötehon osamääränä. 

Kokonaishyötysuhteella tuulivoimaloiden yhteydessä tarkoitetaan tyypillisesti turbiinin 

pyyhkäisypinta-alalle tulevan ilmavirtauksen tehon ja sähköverkkoon syötetyn tehon 

osamäärää. Kyseisessä tapauksessa huomioiduksi tulee myös tehoeletroniikan häviöt. 

Yläraja tuulivoimalan hyötysuhteelle on käytännössä noin 40 %.  

Turbiinin mekaaniseksi tehoksi ilmavirtauksen tehosta muuttuu korkeintaan noin 50 %, 

johon tulee lisäksi huomioida generaattorissa tapahtuvat resistiiviset häviöt, 

tehoeletroniikkaan liittyvät häviöt sekä laakeroinnin lämpöhäviöt. Käytännön tapauksissa  

40 % kokonaishyötysuhde on kuitenkin erittäin harvinaista. (Korpela 2012, 2.)  
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3.1  Tuulivoimapuiston sisäinen sähköverkko 

Tuulivoima-alueella kulkevaa keskijänniteverkkoa kutsutaan tuulivoimapuiston sisäiseksi 

sähköverkoksi. Kyseinen sähköverkko yhdistää alueella olevat tuulivoimalat keskenään 

tuulivoima-alueen sähköasemaan. Tuulivoimaloissa käytetään yleisimmin Suomessa 

tyypillistä keskijänniteverkon jännitetasoa 20 kV. Jännitetasona voidaan käyttää myös 30 

kV, mutta jännitteen asettamat erikoisvaatimukset yhdessä pienemmän kysynnän kanssa 

nostavat komponenttien hintaa noin 10 – 20 % verrattuna vastaaviin 20 kV komponentteihin. 

Edelleen nostettaessa keskijänniteverkon jännitettä asettavat verkostokomponenttien heikko 

saatavuus sekä korkeat hinnat omat rajoituksensa. (Meriluoto 2013, 28.) 

Keskijänniteverkko rakennetaan tuulivoimapuistoissa säteittäiseksi. Normaalisti jotain 

rakennettuja varayhteyksiä lukuunottamatta verkkoa käytetään säteisenä. Tyypillisesti 

sisäinen verkko toteutetaan kaapeliratkaisuna. Poikkeustilanteessa ilmajohtoa voidaan 

käyttää tiettyjen voimaloiden välille. Avojohdot rajoittavat rakentamisen aikaisten nosturien 

käyttöä ja liikkumista sekä ovat tilantarpeeltaan suuremmat aiheuttaen lisäksi negatiivisiä 

maisemavaikutuksia, joten niiden käyttöä ei suosita halvemmasta hinnasta huolimatta. 

(EWEA 2009.)  

Sähkönsiirtoverkon häviöt muodostuvat pääasiallisesti johtimien reaktansseista aiheutuvista 

loistehohäviöistä. Resistanssin vaikutus siirtojohtimen siirtohäviöihin jätetään usein 

kokonaan huomioimatta sen niin paljon reaktanssia pienemmän vaikutuksen takia. 

Taulukossa 1 esiteltynä tuulivoimapuistoissa tyypillisesti käytössä olevan 20 kV johtimen  

ominaisarvoja. (Eskelinen 2007, 17.) 

Taulukko 1. 20 kV johtimen ominaisarvoja. (LTY 2011,6.)  

 

 

 

 

Johto R [Ω/km] X [Ω/km] 

20 kV 

- kaapeli 
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Johtimien pätötehohäviöt saadaan laskettua yhtälöstä: 

Ph = 3RI2 ,                (4.1) 

loistehohäviöiden yhtälö:  

Qh = 3XI2 ,                (4.2) 

joissa, X on reaktanssi, I on virta ja R resistanssi. Verkossa kulkeva virta on riippuvainen 

siirrettävästä jännitteestä sekä pätötehosta seuraavan yhtälön mukaisesti: 

  𝐼 =
𝑃

√3 𝑈 cos 𝜑
 ,               (4.3) 

jossa 𝜑 merkitsee vaihekulmaa ja U jännitettä. Häviöt pyritään pitämään siirtoverkossa 

mahdollisimman alhaisina. Edellisistä yhtälöistä voidaan havaita, että jännitettä on 

nostettava siirrettävän pätötehon kasvaessa. Jännitteen nostolla hyötysuhde pyritään 

pitämään mahdollisimman hyvänä. (Eskelinen 2007, 17-18.) Kuvassa 3.2 esiteltynä 

tuulipuistoissa tyypillisesti käytössä olevan alumiinikaapelityypin häviöiden 

muodostumista. 

Kuva 3.2. Alumiinivoimakaapeli 3x185+95 AHXAMK-W häviösuhdekuvaaja. 

Kuvasta 3.2 voidaan tarkastella kyseisen alumiinikaapelin häviökäyttäytymistä eri 

kuormitustilanteissa. Kuvaajassa luvut 50 m – 1100 m kuvastavat johdotuksen pituutta ja 

100 Amp. – 250 Amp. kuormitusvirtoja 20 kV jännitetasolla. Johtimen kuormituksen sekä 

vedon pituuden muutokset vaikuttavat merkittävästi energian siirtohäviöihin. 
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Verkon hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa siirtoverkon häviöihin olennaisesti. 

Johtimen poikkipinnat tulee valita taloudellisuuden rajoissa mahdollisimman suuriksi. 

Käytännössä häviötehosta aiheutuneita kustannuksia verrataan johtimien 

investointikustannuksiin. Verkon suunnittelussa täytyy huomioida johtojen tasainen 

kuormitus. Tehonsiirron kannalta on tärkeää, ettei malliltaan silmukkamaiseen 

siirtoverkkoon muodosto ”pullonkauloja”. Jännitteen ja loistehon säätö vaikuttavat 

olennaisesti siirtoverkon häviöihin. Siirtoverkon jännitteen ollessa mahdollisimman tarkasti 

samansuuruinen ympäri verkkoa siirtyy loistehoa mahdollisimman vähän. Tästä syystä 

häviöt ovat vähäisiä. Jännitteen säätö hoidetaan loistehon tuotannolla tai kulutuksella sekä 

säätämällä jännitettä muuntajien käämikytkimillä. (Eskelinen 2007, 18.) 

Pyrkimyksenä verkosssa on loistehotasapaino, jolloin sekä kulutus että tuotanto ovat 

balanssissa. Loistehon säätö onnistuu mm. reaktoreilla, kondensaattoreilla tai muuttamalla 

tahtikoneiden magnetointeja. Loistehon siirrosta aiheutuu häviöitä, joten se pyritään 

toteuttamaan mahdollisimman lähellä kulutuskohdetta esimerkiksi rinnan kytketyillä 

kondensaattoreilla. Sähkön pienet siirtohäviöt mahdollistavat sähkön tuotannon 

tehokkaimmassa ja edullisimmassa laitoksessa kaukana kulutuskohteesta. 

Energiasiirtoketjun kokonaistehokkuus paranee, mikäli sähkön tuottaa mahdollisimman 

hyvän hyötysuhteen omaava voimalaitos. Sähkövoimajärjestelmässä pyritään yli 95 % 

hyötysuhteella tapahtuvaan voimansiirtoon. (Eskelinen 2007, 18; Korpinen 2015, 2.) 

3.2 Generaattori 

Tuulivoimaloissa käytössä olevat generaattorit voivat olla joko tahti- tai 

epätahtigeneraattoreita. Tyypillisin käytössä oleva generaattorityyppi on 

epätahtigeneraattori. Kyseinen generaattori jaetaan kahteen pääryhmään; 

liukurengasgeneraattoreihin ja oikosulkugeneraattoreihin. Tahtigeneraattorin 

pyörintänopeus on sidottu verkon taajuuteen, eli voimalan roottori pyörii koneessa olevan 

sisäisen magneettikentän kanssa samalla nopeudella.  

Verkkoon tahtigeneraattorit voidaan liittää taajuusmuuttajan kautta tai suoraan. 

Viimeaikoina muuttuvanopeuksisiin voimaloihin on kehitelty moninapaisia 

kestomagneettigeneraattoreita, jotka eivät tarvitse generaattorin ja tuulivoimalan roottorin 

välille vaihteistoa. (Hiltunen 2009, 3.) 
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Tuulivoimaloissa käytetettävät generaattorit ovat yleisimmin pienjännitteisiä 

nimellisjännitteeltään 400 tai 690 volttia. Jänniteso nostetaan muuntajan avulla, koska ei ole 

kustannustehokasta siirtää pitkiä matkoja pienjänniteisenä. Tuulivoimaloissa käytetään 

useita erilaisia generaattorityyppejä. Tavallisin on perinteinen suoraan verkkoon kytketty 

oikosulkukone, joka on käytössä vakionopeuksisissa voimaloissa. Pyörimisnopeuden 

säädöllä mahdollistetaan pienemmät mekaaniset kuormat sekä parempi hyötyaste. Tämän 

lisäksi pienemmillä tuulenvoimakkuuksilla voimalan melu on pienempi. Nämä 

ominaisuudet puoltavat kaksoissyötetyn epätahtikoneen yleistymistä. Kaksoissyötetyn 

epätahtikoneen roottoripiiri syötetään taajuusmuuttajan kautta staattoripiirin ollessa 

kytkettynä suoraan verkkoon. (STY, 2015l.) 

Markkinoilla on myös säädettävällä roottorivastuksella varustettuja liukurengaskoneita. 

Pyörimisnopeuden laajempi vaihteluväli saadaan aikaan täysin taajuusmuuttajan avulla 

verkkoon kytketyillä tahtikoneilla. Tahtikoneet ovat joko perinteisiä 

magnetointilaitteistoista ja käämityistä roottoreista koostuvia tahtikoneita tai modernimpia 

kestomangneettimoottoreita. (STY, 2015l.) 

Tyypillisesti generaattorin häviöt ovat generaattorin tehosta riippuen luokkaa 1 – 2 %. 

Lämmöksi muuttuvat häviöt syntyvät tyypillisesti sähkövirran vaikutuksesta. 

Lämpöhäviöiden lisäksi generaattorissa on pyörre- sekä magnetoimishäviöitä. Generaattorin 

toiminnan kannalta on olennaista, että generaattorin sisällä oleva häviölämpö saadaan 

poistettua. Esimerkkinä 100 MW:n käydessä täydellä teholla syntyy generaattorissa 1 – 2 

MW lämpöä. (Törmänen 2013, 16.)  

3.3 Vaihteisto 

Tuuliturbiini tarvitsee suoravetoisia turbiineja lukuun ottamatta voimansiirtoonsa aina 

vaihteiston. Tyypillisesti vaihteisto on kahden planeettavaihteiston sekä yhden 

lieriövaihteen muodostama kolmiportainen kokonaisuus. Kolmiportaisen vaihteen lisäksi 

käytössä on myös yksiportaisia vaihteen ja generaattorin yhteispainoa laskevia malleja. 

Uusin innovaatio voimansiirto teknologiassa on generaattorin ja vaihteiston täysintegrointi. 

(Pyrhönen et al. 2013, 14-15.) 
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Vaihteistossa oleva häviöenergia muuttuu käytännössä lämpöenergiaksi. Kenttäolosuhteissa 

häviöenergian määrän avulla hyötysuhteen määrittäminen on vaikeaa. Osa vaihteistossa 

syntyvästä lämpöenergiasta siirtyy vaihteistoöljyn välityksellä jäähdytysveteen ja osa taas 

suoraan sisäilmaan. Vaihteiston hyötysuhteen voidaan arvioida olevan noin 97,5 % luokkaa. 

(Pesonen 2013, 26.) 

3.4 Voimansiirto 

Voimansiirto huolehtii tuulesta saatavan energian siirrosta verkkoon. Laitteisto sijaitsee 

navan ja verkon välissä. Roottorin suhteellisen hidas nopeus aiheuttaa matalalla 

taajuudellaan ongelman, koska verkko vaatii 50 Hz:n taajuuden. On olemassa kaksi 

perusvaihtoehtoa toteuttaa energian siirto, joko vaihteisto tai suoraveto. Lisäksi on olemassa 

näiden kahden välimuotoja: risteytetty (hybrid) ja multibrid vaihtoehdot. (Nissinen 2009, 4-

5.) 

Suoravetovoimansiirron etuja ovat luotettavuus sekä pienet häviöt, koska se ei sisällä 

vaihdelaatikkoa. Negatiivinen puoli kyseisessä ratkaisussa on generaattorin suuri paino ja 

koko. Mekaaninen voimansiirto sisältää muutaman vaihteen sisältävän vaihdelaatikon ja 

moninapaisen generaattorin. Mekaaninen voimansiirto voidaan jakaa hitaaseen akseliin, 

vaihteistoon, suurnopeusakseliin sekä generaattoriin. Hybridivaihteisto on mekaanisesti 

yksinkertainen, tehonsiirron lähemmäksi generaattoria siirtävä ratkaisu. Kyseinen ratkaisu 

kasvattaa tehonsiirron kokoa sekä kustannuksia. Multbrid-turbiinissa on hyvin kompaktin 

kokoinen konehuone. Planeettavaihteen ulkokehä on suoraan roottorin akselissa ja 

kääntömoottori osana konehuonetta. Multibridin etuja ovat pieni vaihdelaatikko, kevyempi 

konehuone, alentunut äänentaso sekä luotettavuus. (Nissinen 2009, 5.) 
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3.5 Taajuusmuuttaja 

Taajuusmuuttaja on laite, jonka avulla portaattomasti säädetään moottorien vääntö- ja 

pyörismisnopeutta. Taajuusmuuttajia on eri puolilla maailmaa teollisuudessa ja toimistoissa 

käytössä miljoonia. Moottoreiden ohjauksessa käytettäviä taajuusmuuttajia on käytössä 

esimerkiksi hiihtohisseissä, jätevesi- ja kastelupumppuissa sekä lopputyön aihealueeseen 

kuuluvissa tuulivoimaloissa. Merkittävä syy taajuusmuuttajien yleistymiseen on niiden kyky 

säästää energiaa ohjaamalla sähkömoottorin nopeutta ja näin ollen syötettävää tehoa. (ABB, 

2015.) 

Nykyään yleistyneiden muuttuvanopeuksisien tuulivoimaloiden sähköjärjestelmät ovat 

vakionopeuksisia tuulivoimaloita monimutkaisempia. Muuttuvanopeuksisessa 

tuulivoimalassa  on  verkkoon taajuusmuuttajan avulla kytkettynä epä- tai  tahtigeneraattori. 

Taajuusmuuttajan tehtävänä on säätää generaattorin pyörimisnopeutta kumoten tuulen 

nopeudesta johtuvat tehomuutokset. Muuttuvanopeuksisen tuulivoimalan tehokkaampi 

tuulen energian siirto sähköverkkoon sekä tasaisempi pätötehon tuotto puoltavat 

laitehankintaa. Toisaalta muuttuvanopeuksisen voimalan investointikustannukset sekä 

häviöt ovat vakionopeuksista voimalaa suurempia. (Lamponen 2008, 19.) 

Taajuusmuuttajan hyötysuhteeseen vaikuttavat mm. taajuusmuuttajan kuormitus sekä 

kokoluokka. Taajuusmuuttajakäytössä syntyvien sähkömoottoria kuormittavien  

harmonisten yliaaltojen lisäksi syntyy myös taajuusmuuttajan sisäisiä häviöitä. 

Kuormituksesta riippumatta taajuusmuuttajassa on aina tietyt perushäviöt, joiden osuus 

kasvaa kuormituksen ollessa vähäinen. Taajuusmuuttajan kokonaishyötysuhde on noin        

95 %. (Motiva, 2003.) 

Taajuusmuuttajan häviöitä voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla: 

Phäviö_tm = 0,35 ∙ Pnimh_tm + 0,1∙ (
𝑓

𝑓𝑛𝑖𝑚
) ∙ Pnimh_tm + 0,55 ∙ (

𝑇

𝑇𝑛𝑖𝑚
) ∙ Pnimh_tm                       (4.4) 

Yhtälö 4.4 koostuu nimellistaajuus fnim, taajuus f, vääntömomentti T, 

nimellisvääntömomentti Tnim sekä häviöt nimellispisteessä Pnimh_tm komponenteista. 

(Varttinen 2004, 25.) 
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3.6 Laakerit 

Laakeri voidaan käsittää tukielimenä, joka liittyy suorasti edestakaisin liikkuviin kampiin tai 

pyöriviin akseleihin. Laakerit jaetaan akseli- tai säteislaakereihin kuormitustavasta riippuen. 

Akselin levätessä esimerkiksi vaakatasossa kahden laakerin varassa on kyse säteislaakerista, 

kun taas voiman vaikuttaessa akselin suuntaisesti puhutaan aksiaalilaakereista. Laakerit 

jaetaan edellisten lisäksi myös vierintä- ja liukulaakereihin. Liukulaakerissa laakerin ja 

akselin välissä on pelkästään voitelukalvon aiheutama dynaamisesti akselin 

pyörimisliikkeestä tai staattisesti erillisen pumpun paineella saatava paine. Vierintälaakerin 

kantavina komponentteinä ovat neulat, kuulat ja rullat. (Airila et al. 1995, 417.) 

Pyörimistä vastustavat voimat koostuvat laakereissa vierimis- ja liukukitkasta. Voimat 

syntyvät vierintäpisteiden kosketuskohdissa, vierintäelimien ja pitimen ohjauspinnoissa sekä 

pitimen ja vierintäelimien kosketuskohdissa. Laakerikitkaksi kutsutaan laakerien pyörimistä 

vastastavia voimia, jotka ovat sidoksissa laakerin pyörintänopeuteen, voiteluaineeseen, 

kuormitukseen sekä kokoon ja tyyppiin. Kitkasta kohdistuu pyörimistä vastustaviin elimiin 

lämpökuorma, joka pyritään siirtämään voiteluaineeseen. Lämpökuorman johtamisella 

voiteluaineeseen pyritään hallitsemaan pyörimistä vastustavia voimia. Laskennallisesti 

vierintälaakerin hyötysuhde on 98 – 99 %. (Argillander 2015, 10.) 

Tuulivoimala käytössä laakerit altistuvat raskaalle mekaaniselle kuormalle, kosteudelle, 

epäpuhtaudelle sekä tärinälle. Pahimmillaan huonot olosuhteet aiheuttavat 

suunnittelemattoman tuotantoseisokin. Nykyisin tuulivoimaloihin saatavilla olevat 

automaattiset ruiskuvoitelujärjestelmät ovat korvaamassa käsin suoritettavan 

voitelutekniikan. Automaattisella voitelulla saavutetaan kustannusäästöjä mm. oikeiden 

annostelumäärien sekä lyhyempien seisokkien takia. Voitelujärjestelmiä on saatavilla mm. 

roottorin-, lapojen-, generaattorin- sekä kääntölaakerien voiteluun. (YTM-industrial, 2015.) 
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3.7 Muuntaja 

Muuntaja on sähkömagneettinen laite, jonka avulla voidaan muuttaa vaihtovirtaa tai                   

-jännitettä halutun suuruiseksi. Muuntajia on erilaisia perustuen käyttötarkoitukseen. 

Mittamuuntajilla muunnetaan mitattava vaihtojännite tai -virta suojareleille ja mittalaitteille 

oikeaksi. Tehomuuntajilla puolestaan muunnetaan sähkön jakelu- ja siirtoverkon jännitetaso 

eri jänniteportaisiin soveliaaksi. (Fingrid, 2015c.) 

Muuntajia on useita eri teholuokkia suurvoimasiirron tehomuuntajista pieniin 

singnaalimuuntajiin. Muuntajan tärkeimmät tehtävät sähkölaitostekniikassa ovat jännitteen 

muuntaminen jakelun ja voimansiirron kannalta edukkaimpaan arvoon eri osissa 

sähköverkkoa, jakeluverkon oikosulkuvirran rajoittaminen sekä eri jänniteportaiden 

galvaaninen erottaminen toisistaan. (Korpinen 2015, 1.) 

Muuntajassa syntyvä häviö muuttuu lämmöksi, joka puolestaan lämmittää käämityksiä sekä 

rautasydäntä. Tästä syystä syntyvä lämpö on pyrittävä johtamaan ilmaan. Muuntajan 

jäähdytyspinnat ovat verrannollisia muuntajan geometristen mittojen neliöön, mutta häviöt 

pituusmittojen kuutioon, joten suurissa muuntajissa on käytettävä pieniä muuntajia 

tehokkaampia jäähdytysmenetelmiä. Jäähdytyksessä käytetään joko öljyä tai ilmaa, jonka 

mukaan muuntaja saa nimityksen öljy- tai kuivamuuntaja. (Korpinen 2015, 3.) 

Muuntajan kuormitushäviöiden yhtälö: 

Ph = (
𝑆

𝑆𝑛
)

2

∙ Pkn ,                   (4.5) 

missä 

S = muuntajan kuorma, Sn = muuntajan nimellisteho ja Pkn= kuormitushäviöt nimellisellä 

kuormalla. (LTY 2010, 5.) 
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Pohdittaessa muuntajan kokonaishäviöitä tulee huomioida myös muuntajan 

tyhjäkäyntihäviöt. Muuntajan tyhjäkäynniksi kutsutaan tilaa, jolloin toisiokäämi on virraton 

ensiökäämin ollessa kytkettynä vaihtojännitteeseen. Ideaalitilanteessa muuntajan 

rautasydämmessä ei synny rautahäviöitä eikä käämeissä virtalämpöhäviöitä. Näin ei 

kuitenkaan käytännössä ole. Esimerkiksi normaalirakenteisten tehomuuntajien ensiökäämin 

verkosta ottama tyhjäkäyntivirta on n. 0,3 – 2 % nimellisvirrasta. (Korpinen 2015, 4-5.) 

Muuntajan tyhjäkäyntihäviöiden yhtälö: 

Po = (
𝑈

𝑈𝑛
)

2

∙ Pon ,              (4.6) 

missä 

Pon = tyhjäkäyntihäviöt nimellisellä kuormalla, U = muuntajan ylänapojen jännite ja Un = 

muuntajan ylänapojen nimellisjännite. (LTY 2010, 5.) Kuvassa 3.3 esiteltynä ABB:n 

valmistaman öljyeristeisen tuulipuistokäyttöön suunnitellun muuntajan häviökäyttäytymistä 

eri siirtotehoilla. Kyseisen päämuuntajan laskennassa käytetyt arvot esiteltynä taulukossa 2. 

 

Kuva 3.3. ABB:n valmistaman tehomuuntajan häviökuvaaja. 

Kuvaajasta voidaan todeta häviöiden kasvavan tehokäyrän loppua kohden. 

Tyhjäkäyntihäviöiden suhteellinen osuus korostuu alhaisilla siirtotehoilla, joka tulee ottaa 

huomioon mitoituksessa. Tyhjäkäyntihäviöt pysyvät kokoajan vakiona, koska häviöt ovat 
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sidoksissa jännitteeseen, mutta eivät kuormitukseen. Häviöt vaikuttavat luonnollisesti 

muuntajan hyötysuhteeseen. Oikealla muuntajan mitoituksella sekä materiaalivalinnoilla 

muuntajan hyötysuhteeksi saadaan jopa 99,5 %. (Korpinen 2015, 9; LTY 2009, 3.) 

Taulukko 2. Valmistajan ilmoittamat muuntajan nimellisarvot (ABB, 2015).  

U/Un [kV], 50 Hz Sn [MVA] Pkn [kW] Pon [kW] 

21/115 16/24 [ONAN/ONAF] 58 9,8 

 

3.8 Jäähdytysjärjestelmä 

Tuulivoimalassa jäähdytystä tarvitsee kaksi eri järjestelmää – taajuusmuuttaja ja 

generaattori. Jäähdytysjärjestelmät voivat sijaita ylhäällä konehuoneessa tai maantasolla 

taajuusmuuttajien kanssa erillisessä rakennuksessa, joka helpottaa huoltamista. 

Generaattorit voivat jossain tapauksissa olla ilmajäähdytteisiä taajuusmuuttajien ollessa 

käytännössä kuitenkin aina  nestejäähdytteisiä. Jäähdytysjärjestelmän hyöty tulee esille 

mahdollisuutena nostaa nykyisten generaattorien hyötysuhteita. Jäähdytysjärjestelmän 

avulla generaattorien ja taajuusmuuttajien lämpötilat saadaan pidettyä vaaditulla tasolla ja 

näin ollen vältytään ylikuumenemisen aiheuttamilta laiterikoilta. (Jalonen 2013, 12; 

Korpelin 2011, 1.) 

3.9 Tehoelektroniikka 

Tehoelektroniikaksi kutsutaan eletroniikan osa-aluetta, joka pitää sisällään suuritehoisten 

virtapiirien säätöä ja ohjausta elektronisten komponenttien avulla. Komponenteille asetetaan 

erityisvaatimuksia johtuen suuresta sähkötehon ohjaamisesta. Erityisesti sellaiset 

sähkövoimatekniikan virtapiirit, joissa esiintyy suuria kapasitansseja ja induktansseja sekä 

niiden yhdistelmiä joutuvat vastaamaan komponenteille ja kytkennöille asetetuista korkeista 

vaatimuksista. Sähkötekniikan keskeinen ongelma on ollut vaihtosähkön taajuuden sekä 

tasasähkön jännitteen muuttaminen. (TTY 2013, 380.)  
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Suuntaajien eli tasesähkönjakelussa tarvittavan tehoeletroniikan kalleuden ja 

riittämättömien ominaisuuksien johdosta sähkönjakeluverkoissa ei ole sovellettu 

tasasähkönjakelua laajassa mittakaavassa. Tehoelektroniikkaa käytetään 

sähkönjakeluverkoissa sähköverkon ja pienitehoisten sähköntuotantoyksiköiden 

rajapinnassa. Tasasähkön käytön potentiaali on kasvanut tehoelektroniikan nopean ja 

jatkuvan teknisen kehityksen sekä samanaikaisesti laskevien hintojen (5 – 7 %/a) ja metalli- 

ja koneteollisuuden tuotteiden nousevan hintakehityksen ansiosta. (Voutilainen 2007, 7.) 

Uuden tekniikan kannattavuutta voi heikentää tehoelektroniikasta aiheutuvat huolto-, 

ohjaus-, ja häviökulut. Tasasähkönjakelussa käytettäviltä suuntaajilta vaaditaan jopa 

perinteisiä muuntajia parempaa hyötysuhdetta. Suuntaajayksiköiltä vaaditaan jopa yli 98 % 

hyötysuhdetta. Suuntaajayksiköistä koostuvien suodinten häviöt vaikuttavat 

tehoeletroniikan kokonaishyötysuhteeseen eniten. Tulevaisuudessa merkittävästi 

tehoelektroniikan hyötysuhdetta parantava tuotekehitys uskotaan tapahtuvan 

kytkinkomponenteissa. (Voutilainen 2007, 21.) 
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4 SÄHKÖMARKKINAT 

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden avautuessa 1990-luvulla muuttuivat sen toimintatavat 

perusteellisesti. Keskeisin muutos sähkömarkkinoiden avautumisessa oli 

monopoliliiketoimintojen (sähkönsiirto ja -jakelu) eriyttäminen kilpailluista 

liiketoiminnoista (sähkön tuotanto ja myynti). Muutos vaikutti alan yritysten taloudellisiin 

edellytyksiin sekä toimintatapoihin pakottaen yritysten toimimaan entistä 

asiakaslähtöisemmin. Vapauttamisen taustalla oli ajatus, että sähkömarkkinoiden vapaa 

kilpailu johtaisi resurssien tehokkaaseen käyttöön. (Fortum 2015, 5.) 

Yksi Euroopan unionin päämääristä on luoda yhteiseurooppalainen sähkömarkkina. Täysin 

avoimet markkinat mahdollistavat energian toimittajille vapauden siirtää vapaasti energiaa 

sekä kuluttajalle mahdollisuuden valita energian toimittajansa vapaasti. Avoin 

sähkömarkkina  varmistaisi tehokkaalla toiminnallaan edulliset kuluttajahinnat. Nykyisin 

tukkusähkömarkkinat Euroopassa ovat paikoin keskittyneet muutamien toimijoiden käsiin 

pääosin kansallisella tasolla. Parhaiten alueellisesti toimivana markkinana pidetäänkin juuri 

Pohjoismaiden markkina-aluetta. Yhteistyö sekä vahvat siirtoyhteydet ovat olleet perusta 

alueelliselle markkinakehitykselle, joskin puutteitakin on edelleen havaittavissa. (Partanen 

et al. 2008, 20.) 

Norjassa sijaitseva sähköpörssi Nord Pool Spot toimii kauppapaikkana Pohjoismaista sekä 

Baltiasta koostuvalle sähkömarkkinoille. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino määrää 

tunneittain sähkön tukkuhinnan kyseisillä markkinoilla. Eri maiden sähköverkkojen 

kytkeytyminen toisiinsa mahdollistaa yhteisten markkinoiden toiminnan. Suomen 

sähköjärjestelmä on Norjan, Venäjän, Ruotsin sekä Viron järjestelmien kanssa suorassa 

yhteydessä. Kyseisten yhteyksien kautta Suomi kytkeytyy myös Euroopan, Baltian maiden 

sekä muuhun Pohjoismaiseen sähköjärjestelmään. Järjestelmän mahdollistava sähkön 

liikkuminen kansallisten rajojen yli takaa sen, että käytössä ovat kaiken aikaa sähkön 

edullisimmat tuotantomuodot. (Energiavirasto, 2015a.) 
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4.1 Sähköpörssi 

Sähköpörssi Nord Pool on Pohjoismaisen tukkumarkkinan keskeinen elementti. 

Pörssikauppaa käydään niin sanotuilla spot-markkinoilla, jotka sisältävät seuraavan päivän 

toimituksia. Pidempiaikaiseen sähkökauppaan soveltuvat finanssimarkkinat, joiden tuotteet 

pohjautuvat spot-hinnan tulevaisuuden näkymään. Sähköpörssissä kauppaa käyvät suuret 

sähkönkäyttäjät, sähköntuottajat, sähköä välittävät yritykset, trading-toimintaa harjoittavat 

yritykset sekä vähittäismyyjät. (Fortum 2015, 9.) 

Sähköpörssi on kauppapaikka, jossa kysynnän ja tarjonnan perusteella määräytyy sähkön 

markkinahinta. Pörssi on avoin, neutraali ja keskitetty kauppapaikka, jossa viestintä on 

kaikille osapuolille avointa ja myytävät tuotteet standardituotteita. Pörssin toimiessa aina 

vastapuolena käytävissä kaupoissa pysyy kaupankäynti anonyyminä eikä lisäksi sisällä 

vastapuoliriskiä. Pörssin jäsenet ovat itse mukana päätöksenteossa, jolloin pörssin 

tuoterakenne voidaan suunnitella vastaamaan parhaiten markkinaosapuolten tarpeita. (LTY 

2015, 23.) 

Sähköpörssin kaupankäyntituotteet voidaan jakaa finanssituotteisiin sekä fyysisiin 

tuotteisiin. Referenssihintana Suomessa käytettävässä tase- ja säätösähkökaupassa toimii 

Nord Poolin Suomen aluehinta. Nasdaq OMX Commoditiesin finanssituotteissa 

referenssihintana toimii puolestaan systeemihinta. Pääasiallinen käyttötarkoitus 

johdannaisille on toiminnan riskitason muokkaaminen voimassa olevan strategian 

mukaiseksi. Johdannaisten avulla pystytään varmistamaan tuotetun sähkön myynti- tai 

hankintahinta, jolloin vältytään epäsuotuisalta hintakehitykseltä. Suojauksen lisäksi 

johdannaiskaupalla voidaan myös pyrkiä kartuttamaan toiminnasta saatavaa tuottoa. 

Markkinoiden odotuksia tulevasta hintatasosta voidaan peilata johdannaiskaupassa 

kaupankäynnin kohteena olevaan sähkön hintaan. (LTY 2015, 23.) 

 

 

 



 

 

 

 

44 

4.2 Sähköpörssin fyysiset markkinat 

Käytäessä kauppaa sähköpörssin fyysisillä tuotteilla seuraa aina sähkön toimitus. Spot-

markkinat eli sähköpörssin fyysiset markkinat kehitettiin uskottavan referenssihinnan 

muodostumismekanismin luomiseksi sekä vastaamaan markkinaosapuolten sähkön 

tilapäiskaupan tarpeeseen. Toimittaessa avoimilla markkinoilla on toiminnan keskeisiä 

edellytyksiä optimoida sähkön tuotanto sekä hankinta. Sähköä on kyettävä ostamaan ja 

myymään sähkön kulutuksen arviointiin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta kulloisenkin 

tarpeen mukaan. Tämän mahdollistaa toimivat fyysiset markkinat, joiden avulla 

kaupankäynnin kohteena olevalle sähkölle muodostuu uskottava referenssihinta. Vuonna 

2014 Nord Poolista hankittiin Pohjoismaiden ja Baltian alueella käytetystä sähköenergiasta 

87 %. (LTY 2015, 23.) 

Sähköpörssin Spot-markkinoiden hyödyiksi voidaan mainita markkinapuolten tasa-arvoisen 

kohtelun lisäksi kaikille avoimen referenssihinnan muodostuminen. Spot-markkinoilla 

jokaiselle vuorokauden tunnille muodostuvaa sähkön markkinahintaa voidaan käyttää 

referenssihintana sähköpörssin tase- ja säätösähkömarkkinoilla, sähköpörssin 

ulkopuolisessa OTC-kaupassa sekä finanssimarkkinoilla. (LTY 2015, 23-24.) 

Sähköpörssin Spot-markkina jakautuu kahteen erilliseen kaupankäynnin markkinaan Elbas- 

ja Elspot-markkinoihin. Jatkuva-aikaisena kaupankäyntijärjestelmänä Elbasissa 

kaupankäyntiä on mahdollista harjoittaa aina siihen asti kunnes käyttötunnin alkuun on aikaa 

yksi tunti. Osto- ja myyntitarjouksia voi tehdä samalle tunnille hinnan vaihdellessa 

mahdollisesti päivän aikana. Elspot pohjautuu suljettuun kaupankäyntikierrokseen 

perustuvaan järjestelmään. Tässä yhteydessä suljetulla kaupankäynnillä tarkoitetaan 

tarjouksen jättämistä tietämättä muiden markkinoilla toimivien osapuolien tarjouksista. 

Kerran päivässä suoritettavan kaupankäyntikierroksen tarjoukset ovat kohteena olevan 

sähkön määrän ja hinnan suhteen ehdollisia rajatarjouksia. Kaupankäyntikierroksen jälkeen 

kaikille osapuolille muodostetaan yksi ja sama markkinahinta. (LTY 2015, 24.) 
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4.2.1 Elspot 

Elspot-markkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat erilaiset blokkituotteet eli tarjoukset 

myydä tai ostaa peräkkäisinä tunteina tietty energiamäärä sekä 0,1 MWh:n ja sen 

kerrannaisten kiinteä sähköntoimitus käsittäen seuraavan päivän toimitustunteja 00 – 23. 

Toimijoilla itsellään on valta määritellä blokin pituus minimipituuden ollessa kuitenkin 

rajattuna 3 tuntiin. Blokkitarjouksen toteutumisen ehtona on hinta ja volyymikriteerien 

täyttyminen kokonaisuudessaan.  

Suljetussa huutokauppapörssissä tarjoukset tehdään rajatarjouksina omalle tarjousalueelle 

kerran päivässä. Vähimmillään tarjous sisältää myytävän tai hankittavan tehomäärän ja 

hintahaarukan kyseiselle tehomäärälle. Tämän lisäksi tarjous voi pitää sisällään myös muita 

määrä/hintakombinaatioita. Tarjoukset tulee viimeistään jättää toimitusta edeltävänä 

päivänä kello 13 mennessä. Tunteina joina ei haluta käydä kauppaa myynti- tai ostovolyymi 

merkitään nollaksi. Kerran päivässä suoritettavan kaupankäyntikierroksen tuloksena kaikille 

osapuolille saadaan jokaiselle tunnille yksi markkinahinta (systeemihinta). 

Maantieteellisesti markkinat koostuvat 15 tarjousalueesta. Suomi, Viro, Liettuja ja Latvia 

muodostavat kukin oman tarjousalueensa Norjan koostuessa 5, Tanskan 2 ja Ruotsin 4 

tarjousalueesta. Tarjousalueeksi kutsutaan aluetta, jolle alueen toimijoiden on jätettävä 

myynti- ja ostotarjouksensa. Mikäli alueiden välinen siirtokapasiteetti sallii voivat 

tarjousalueet yhdistyä hinta-alueiksi. (LTY 2015, 24.) 

Yhdistämällä käyttötuntikohtaiset myynti- ja ostotarjoukset kysyntä- ja tarjontakäyräksi 

kullekin vuorokauden tunnille saadaan muodostettua tuntikohtaiset systeemihinnat. 

Kysyntä- ja tarjouskäyrien leikkauspiste kuvastaa kaikille markkinaosapuolille samaa 

systeemihintaa. Kuvassa 4.1 havainnollistettuna systeemihinnan muodostumista. 
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Kuva 4.1. Systeemihinnan muodostuminen kysyntä- ja tarjouskäyrien avulla (LTY 2015, 

25). 

Laskettaessa systeemihintoja ei mahdollisia siirtokapasiteettirajoituksia oteta huomioon. 

Mikäli alueiden välinen siirtotarve ei ylitä käytettävissä olevaa siirtokapasiteettiä on kaikilla 

alueilla sama hinta (systeemihinta). Käytännössä kuitenkin siirtokapasiteettirajoituksista 

johtuen eri hinta-alueille voi muodostua aluehintoja systeemihinnasta poiketen. Alitarjonta-

alueella hinta nousee ja ylitarjonta-alueella laskee suhteessa systeemihintaan. Alitarjonta-

alueella laaditaan kyseisen alueen osto- ja myyntitarjousten perusteella kysyntä- ja 

tarjouskäyrät. Siirtämällä alkuperäistä tarjontakäyrää olemassa olevan siirtokapasiteetin 

(MWh) verran oikealle saadaan muodostettua uusi tarjontakäyrä. Kysyntäkäyrän ja uuden 

tarjouskäyrän leikkauspisteen pystyakselista määritetään uusi aluehinta. Kuvassa 4.2 

havainnollistettu aluehinnan muodostumista. (LTY 2015, 25.) 
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Kuva 4.2. Hinta-alueiden välisten siirtokapasiteettirajoitusten seurauksena uusien 

aluehintojen muodostuminen (LTY 2015, 25). 

4.2.2 Elbas 

Elspotin jälkimarkkinapaikkana toimiva Elbas on auki 365 päivää vuodessa ja 24 h 

vuorokaudessa tarjoten mahdollisuuden jatkuva-aikaiselle kaupankäynnille. Elspot-tuloksen 

reklamaatioajan ja julkistamisen jälkeen noin kello 15 avataan uudet tuntisarjat. Riippumatta 

markkina-alueesta Elbas-tuntisarjoissa on määritelty sama toimitustunti. Ruotsissa 

toimitustunti tarkoittaa päättyvää ja Suomessa alkavaa tuntia. Tuntisarjan tunnus voi olla 

esimerkiksi PH15060925, jolloin PH tarkoittaa kyseistä tuntisarjaa ja sen jälkeiset numerot 

ilmaisevat toimitustunnin, vuoden, kuukauden ja päivän. Elbas-markkinoilla on mahdollista 

tehdä tuntitarjousten lisäksi myös peräkkäisistä tuntisarjoista muodostuvia blokkitarjouksia. 

(LTY 2015, 26.) 
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4.3 Tuulivoimatuotannon suojausstrategiat 

Tilastotieteellisesti määriteltäessä riski tarkoittaa yleisimmin keskihajontaa, odotetusta 

arvosta jollakin todennäköisyydellä tapahtuvaa poikkeamaa. Rahoitusmarkkinoilla on 

totuttu käyttämään riskitason mittarina vuosittaista tuottojen keskihajontaa, volatiliteettiä. 

Mikäli volatiliteetti lasketaan aikaisemmasta aineistosta, puhutaan siinä tapauksessa 

historiallisesta volatiliteetistä. Riskienhallinnalla käsitetään systemaattista, jatkuvaa ja 

kokonaisvaltaista riskiarviointia, jonka päätarkoitus on pyrkiä pienentämään, poistamaan, 

varautumaan tai vähintäänkin ainakin ymmärtämään epäsuotuisan toteuman vakavuus sekä 

laajuus riskin realisoituessa.  

Yrityksen riskinhallinta voidaan toteuttaa esimerkiksi Enterprice-Risk-Management (ERM) 

tyylisesti, jolloin epävarmuuksien sekä kaikkien nähtävissä olevien riskien hallinta 

toteutetaan tyypillisesti jatkuvana prosessina. Kyseisessä riskienhallintaprosessissa 

suojauksen viisi pääkohtaa ovat suojaustavoitteiden määrittely, suojaustason määrittäminen, 

suojaustategian toteuttaminen, jatkuva seuranta ja uudelleenarviointi sekä tuloksellisuuden 

arviointi. Kuvassa 4.3 on esitelty kyseistä suojausprosessia vaiheittain. (Luolahti 2015, 2.) 

 

 

Kuva 4.3. Suojausprosessin vaiheet (Luolahti 2015, 2). 



 

 

 

 

49 

Riskienhallinta voidaan nähdä yrityksen kannalta katsottaessa osaksi yrityksen arvon 

maksimointia. Vähentämällä yrityksen todennäköisyyttä ajautua vaikeuksiin ja sen tuomiin 

lisäkustannuksiin saavutetaan yritykselle lisäarvoa. Riskienhallinnalla saavutettu lisäarvo 

heijastuu yrityksessä mm. sallimalla suuremman velanoton ja optimaaliset investoinnit sekä 

alemmat pääomakustannukset. Riskienhallinnan tarkoituksena on tukea yrityksen 

päätöksentekoprosesseja ja muita toimintoja lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan näkemysten 

sekä niihin perustuvien strategioiden avulla.  

Suojausta voidaan pitää yhtenä riskienhallinnan merkittävänä muotona. Sähkömarkkinoiden 

erittäin volatiilit osapuolet pyrkivät varmistamaan ja tasaamaan kustannuksiaan ja 

tulovirtojaan erilaisilla aktiivisilla toiminnoilla sekä sopimus- ja suojauskäytännöillä. 

Tuottajat pyrkivät suojaamaan sähkömarkkinoilla tuotantonsa sähkön hinnan laskun sekä 

käyttökatkosten varalta. Käyttökatkoksilta suojautuminen toteutetaan enimmäkseen 

vakuutusyhtiöiden tarjoamilla vakuutuksilla, vaikka niihin onkin kehitetty joitakin 

strukturoituja tuotteita. Sen sijaan sähkömarkkinoilla on tarjolla paljonkin vaihtoehtoja 

tuottajan ja kuluttajan hintariskin suojaukseen. (Luolahti 2015, 3.) 

4.4 Johdannaismarkkinat 

Johdannaiskauppa Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla käydään Nasdaq OMX Commodities 

–finanssimarkkinoilla, jossa kaupankäynnin kohteena ovat erilaiset finanssijohdannaiset. 

Finanssijohdannaiset toteutetaan rahaselvityksenä eli nettoarvon tilityksenä, johon ei sisälly 

kohde-etuuden fyysistä toimitusta. Referenssihintana finanssimarkkinoilla on käytössä 

Elspot systeemihinta. Jatkuva-aikaisen kaupankäynnin kohteena ovat DS-futuuri-, optio- ja 

futuurisopimukset sekä aluehintatuotteet (EPAD). Kaupankäynnin vastapuolena toimii aina 

pörssi. Pörssi eliminoi vastapuoliriskin sekä takaa anonyymin kaupankäynnin 

sopimusosapuolten kesken. (LTY 2015, 26.) 
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4.4.1 Futuurit ja DS-futuurit 

Futuurit ja DS-futuurit ovat sopimuksia, jotka koskevat jonkin tietyn hyödykkeen 

tulevaisuudessa tapahtuvaa myyntia tai ostoa. Sopimusta tehdessä sovitaan kaupan ehdoista, 

kuten toimitusajasta, volyymista ja hinnasta. Sopimus on sitova sekä myyjälle että ostajalle. 

DS-futuurisopimuksissa sopimusperiodina käytetään kuukautta, kvartaalia tai vuotta, kun 

taas futuurisopimuksissa sopimusperiodin pituus on päivä tai viikko. DS-futuuri- ja 

futuurisopimukset eroavat toisistaan käytännön toteutuksen suhteen. DS-

futuurisopimuksessa tilitys suoritetaan päivittäin aivan kuten futuurisopimuksessakin. 

Futuurisopimuksessa nettoarvon tilitys aloitetaan kuitenkin välittömästi sopimuksen teon 

jälkeen kaupankäyntiajan loppuun saakka (daily market settlement) sekä toimitusaikana 

(spot reference settlement), kun taas DS-futuurisopimuksessa toimitusaikaa edeltävä tilitys 

tehdään ainoastaan sopimuksen viimeisenä kaupankäyntipäivänä (expiry market settlement). 

Kuvassa 4.4 esiteltynä futuurin avulla toteutetun suojauksen toimintaa. 

Kuva 4.4. Suojauksen toteuttaminen futuurisopimuksen avulla. 

Kuvassa 4.4 esiteltynä futuurisopimuksen avulla toteutetun suojauksen tuottokäyrä. 

Kyseisessä tapauksessa tuottaja on myynyt futuurisopimuksen toteutushinnalla 30 €/MWh. 

Solmiessaan futuurin myyntisopimuksen toteutumishinnalla 30 €/MWh on tuottaja 

velvoitettu myymään kohde-etuutta ennalta sovittuna ajankohtana ennalta sovittuun hintaan. 

Kuvaajasta spot-hinnan ja futuurin myyntihinnan leikkauspiste on kohta, jonka jälkeen 

viivoituksen alapuolella olevat ajankohdat ovat tuottajalle taloudellisesti kannattavia 

futuurisopimuksen tuoman hintasuojauksen takia. 
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Päivätuotteisiin sisältyy 24 toimitustuntia. Kaupankäynnin kohteena olevat seuraavan viikon 

päivätuotteet avataan edellisenä perjantaina eli viimeisenä toimitusviikkoa edeltävänä 

kauppapäivänä. Yhden viikon toimitustunnit nimensä mukaisesti sisältäviä viikkotuotteita 

listataan siten, että kaupankäynnissä on kohteena 6 seuraavan viikon ajanjakso. 

Kuukausituote puolestaan sisältää yhden kalenterikuukauden, vuosineljännes kolmen 

kalenterikuukauden ja vuosituote yhden kalenterivuoden toimitustunnit. Juuri ennen 

toimitusajan alkua vuosineljännes jaetaan kuukausituotteiksi ja vuosisopimus neljäksi 

vuosineljännestuotteeksi. Vuosisopimuksia on tarjolla kymmenelle seuraavalle vuodelle. 

(LTY 2015, 26-27.) 

Aluehinnan erotessa systeemihinnasta voidaan johdannaissopimuksen avoin positio kattaa 

aluehintatuotteella (EPAD, Electricity Price Area Differentials). Aluehinnan erotessa 

systeemihinnasta syntyy fyysiselle sähkökaupalle avoin taoudellinen positio, jota kutsutaan 

aluehintariskiksi. Aluehintariskiltä suojautuminen voidaan toteuttaa seuraavasti: 

1. Suojataan DS-futuurisopimuksella tarvittava tehomäärä 

2. Suojataan aluehintaero aluehintatuotteella samalle tehomäärälle 

3. Suoritetaan fyysinen sähkönhankinta oman toimitusalueen aluehinnalla 

Edellisten suojausmenetelmien lisäksi Nasdaq OMX Commodities tarjoaa myös niin 

kutsuttuja huippukysynnän aikaisia peak load -sopimuksia. Kyseiset sopimukset vastaavat 

maanantaista perjantaihin tuntien 8.00 – 20.00 osalta tapahtuvaa nettoarvon tilitystä 

lukuunottamatta tavallisia futuuri- ja DS-futuurisopimuksia. (LTY 2015, 27.) 

4.4.2 Optiot 

Optioksi kutsutaan sopimusta tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta. Optiosopimuksella 

voidaan velvoittaa ainoastaan myyjä osapuolta. Korvaukseksi myyjän ottamasta riskistä 

option ostaja maksaa myyjälle korvaukseksi preemion. Optioita on kahden tyyppistä: 

myynti- ja osto-optioita. Myyntioption myyjällä on velvollisuus ostaa ja myyntioption 

ostajalla oikeus myydä option osoittama kohde-etuus ennalta määrättyyn hintaan. 
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Osto-option myyjällä on velvollisuus myydä ja osto-option ostajalla oikeus ostaa option 

osoittama kohde-etuus ennalta sovittuun hintaan. Optiosopimukseen sisältyviä 

velvollisuuksia sekä oikeuksia esiteltynä kuvaajassa 4.5. (LTY 2015, 27.) 

 

Kuva 4.5. Optiosopimuksien sisältämät oikeudet ja velvollisuudet (LTY 2015, 28). 

Eurooppalaisien Nasdaq OMX Commodities –pörssissä noteerattavien sähköoptioiden 

(ENO) kohde-etuutena käytetään DS-futuurisopimuksia. Kaupankäynnin kohteena ovat 

lähimmat kaksi vuosineljännes- ja vuosisopimusta. Option ostajalla on oikeus kohde-

etuuden myyntiin tai ostoon ainoastaan option päättymispäivänä. Myyntioptio toteutetaan 

mikäli DS-futuurin markkinahinta alittaa option toteutushinnan option päättymispäivänä. 

Osto-optio puolestaan toteutetaan mikäli DS-futuurin markkinahinta ylittää option 

päättymispäivänä option toteutumishinnan. Periaatteessa ostetun option 

voittomahdollisuudet ovat rajattomat mahdollisen tappion rajoittuessa optiosta 

maksettavaan preemioon. Myytäessä option voitto puolestaan rajoittuu optiosta saadun 

preemion suuruiseksi tappioiden ollessa mahdollisesti suuriakin. (LTY 2015, 28.) 
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4.4.3 OTC-markkinat 

Sähköpörssin ulkopuolella käytävää sähkön tukkukauppaa kutsutaan OTC-markkinaksi, 

joihin kahdenkeskisiin sopimuksiin perustuva perinteinen sähkön tukkukauppakin luetaan. 

Oma hankinta- ja myyntisalkku on mahdollista räätälöidä OTC-markkinoiden tarjoamien 

palveluiden avulla vastaamaan tarkasti omia tarpeita. OTC-markkinoilla on 

kaupankäynnissä on pörssikaupasta poiketen aina olemassa vastapuoliriski. OTC-markkinat 

ja sähköpörssi muodostavat yhdessä toisiaan täydentävät markkinat muodostaen sähkö 

tukkumarkkinoille toimivan markkinamekanismin, jonka avulla sähkön hinnan korkeaa 

volatiliteettiä pyritään hallitsemaan. (LTY 2015, 28.) 

4.4.4 Eksoottiset johdannaiset 

Markkinoiden muuttuvien tarpeiden takia kehitetään jatkuvasti erilaisia johdannaistuotteita. 

Ohessa koottuna muutamia keskeisimpiä esimerkkejä perinteisistä johdannaisista eroavista 

tuotteista. (Harju 2008, 37.) 

Aasialainen optio 

Perinteinen optio ei ota olleenkaan huomioon kohde-etuuden hinnan muutoksia ennen 

eräpäivää. Hinta on voinut liikkua hyvinkin paljon toteutushinnan ympärillä ennen 

eräpäivää. Aasialainen optio huomioi ennen option eräpäivää tapahtuvan hinnanvaihtelun. 

Optiossa määritellään minkä ajanjakson geometrinen tai aritmeettinen keskiarvo 

huomioidaan eräpäivänä. Aasialaisen option etuina voidaan maininta mm. se, että 

toteutushinnan ollessa tietyn ajan keskiarvo ei spot-markkinoita voida manipuloida 

eräpäivänä. Tämän lisäksi toteutushinta on tyypillisesti tavallista optiota vähemmän volatiili. 

(Harju 2008, 37.) 
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Tavallinen kynnysoptio 

Kynnysoptioita voidaan pitää vanhimpina eksoottisina johdannaisina. Niiden tarjoama 

taloudellinen tapa suojata riskejä perustuu siihen, että niissä ei tarvitse suoraan ostaa 

suojausta todella epätodennäköiselle hintakehitykselle. Sopimuksessa on määriteltynä raja, 

jonka ylittyessä sopimuksen haltija on oikeutettu korvaukseen tai eurooppalaiseen optioon. 

Näin ollen asiakkaan ei tarvitse maksaa suurempaa preemiota silloin, kun hinnoissa ei 

tapahdu suurta muutosta. (Harju 2008, 38.) 

Aasialainen kynnysoptio 

Aasialainen optio kehitettiin, jotta sopimuksen vastapuolen toimesta ei voisi manipuloida 

eräpäivän spot-kurssia. Tavallisella kynnysoptiolla on olemassa sama riski, minkä takia 

kehitettiin aasialainen kynnysoptio. Aasialainen kynnysoptio on tavallista kynnysoptiota 

edullisempi mistä syystä se on suojaajien ja spekuloijien suosiossa. (Harju 2008, 38.) 

Tavallinen digitaalioptio 

Digitaalioptio voi OTC-tuotteena olla joko amerikkalainen tai eurooppalainen. 

Toteutuessaan siitä muodostuva kassavirta voi olla tietty omaisuuserä, hinta-ero ennalta 

sovitun hinnan ja omaisuuden välillä tai kiinteä summa. Digitaalioption kaltainen omaisuus 

voi löytyä sovitusta koronvaihtosopimuksesta. Markkinakoron saavuttaessa tietyn tason 

koronvaihtosopimuksen kiinteässä osassa käytetäänkin silloin A koron sijaan korkoa B. 

Vastaavia kynnyksiä voidaan neuvotella lisää. (Harju 2008, 38.) 
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5 TASEHALLINTA 

Tasehallinnaksi kutsutaan toimintaa, jossa sähkömarkkinoilla toimiva osapuoli pyrkii 

suunnittelemaan etukäteen mahdollisimman tarkasti sähkön hankintansa vastaavan kulutusta 

sekä optimoimaan kustannuksia, jotka sähkön hankintaan liittyvät. Sähkömarkkinoiden 

kukin osapuoli on sähkömarkkinalain 16 b §:n mukaan vastuussa siitä, että 

sähkönhankintasopimukset kattavat osapuolen sähkön toimitukset ja käytön jokaisena 

tuntina. Pienkuluttajalla on mahdollisuus siirtää tasapainon ylläpitämisvelvoitteensa 

myyjäosapuolelle eli ns. avoimelle toimittajalleen. Valtakunnan tasolla tapahtuvaa sähkön 

kulutuksen ja tuotannon välistä tehotasapainon ylläpitoa kutsutaan valtakunnalliseksi 

tasehallinnaksi. Tasehallinta valtakunnan tasolla tapahtuu pääasiassa 

säätösähkömarkkinoilta pääosin taajuuden perusteella tilattujen säätöjen sekä taajuusohjatun 

käyttöreservin avulla. (Pahkala 2006, 33.) 

Sähkötaseiden hallinnalla on valtakunnallisesti kaksi tehtävää. Niiden avulla on pystyttävä 

selvittämään jokaisen sähkömarkkinaosapuolen (asiakkaat, myyjät ja tuottajat) kunkin 

tunnin sähkön käyttö ja toiseksi kyettävä varmistamaan sähkön kulutuksen ja tuotannon 

välisen tehotasapainon säilyminen joka hetki. Kaikkien sähkömarkkinoilla toimivien 

intressin mukaista on pyrkiä mahdollisimman tarkkaan ennustamaan sähkön käyttönsä. 

Tuotannon suunnittelun perusteena ovat tuotannon kulutusennusteet, jotka eivät kuitenkaan 

koskaan toteudu ilman kulutuksen ja tuotannon välistä yli- tai alijäämää. Suomessa tätä yli- 

ja alijäämää tarkastellaan tasesähkönä tasehallinnan avulla, joka hankitaan ns. 

säätösähkökaupan avulla. Taseselvityksen avulla puolestaan hoidetaan kunkin 

sähkömarkkinaosapuolen sähkönkäytön selvittäminen. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että 

sähkömarkkinoiden jokaisen osapuolen hankinta- ja sähköntuotantosopimukset kattavat 

osapuolen toimitukset ja sähkönkäytön jokaisena tuntina. Avoimen toimittajan on siis 

lupauduttava toimittamaan asiakkaalleen sähköä todellisen kulutuksen mukaan, joista 

toimittaja saa aina korvaukset. (LTY 2015, 36.) 
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Suomen sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tehotasapainon hetkellisestä ylläpidosta eli 

tehotasapainosta vastaa Fingrid. Fingridin voimajärjestelmäkeskus Helsingissä hoitaa 

ympäri vuorokauden tasehallintaan liittyvää valvontaa. Tasehallinnan tärkein tavoite 

pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä on ylläpitää sähköjärjestelmän taajuutta, joka 

kuvaa sähkön kulutuksen ja tuotannon välistä tasapainoa. Normaalitilanteessa taajuuden 

sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertzin (Hz) välillä. Verkon taajuuden ollessa yli 50 Hz on 

tuotanto kulutusta suurempaa ja vastaavasti taajuuden pudotessa alle 50 Hz on kulutus 

tuotantoa suurempaa. (Fingrid 2015a.) 

5.1 Tasesähkökauppa 

Tasesähkökauppa on sähkökauppaa, jota käydään osapuolten hankintojen ja  toteutuneiden 

toimitusten välisen tasevirheen korjaamiseksi. Tasesähkökauppaa käydään taseyhtiön ja 

tasevastaavan välillä. Taseselvityksessä selviää tasesähkön määrä, jonka hinnoittelu on 

sidottu säätösähkön hintaan. Taseesta selviää toteutuneen ja suunnitellun toiminnan 

vastaavuuden + tai – merkkinen poikkeama. (Partanen 2014, 10-11.) 

5.2 Tasepalvelun hinnoittelu 

Fingrid perii tasevastaavalta kiinteän 200 €/kuukausi suuruisen kuukausimaksun, sekä 

laskuttaa tammikuussa seuraavien kahdentoista kuukauden kiinteät kuukausimaksut. Tämän 

lisäksi Fingrid laskuttaa tasevastaavalta yhden kuukauden kuluessa sopimuksen 

voimaantulosta ensimmäisen sopimusvuoden kiinteät kuukausimaksut. Säätösähkön 

hinnoittelu perustuu pohjoismaisilla säätösähkömarkkinoilla toteutuneisiin säätöihin. 

Jokaiselle käyttötunnille määräytyy alas- ja ylössäätöhinta seuraavanlaisesti:  

Alassäätöhinta: on edullisimman käytetyn alassäätötarjouksen hinta, enimmillään kuitenkin 

Elspot FIN. 

Ylössäätöhinta: on epäedullisimman käytetyn ylössäätötarjouksen hinta, minimissään 

kuitenkin Nord Pool Spotin Suomen hinta-alue (Elspot FIN). (Fingrid 2015b, 1.) 
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Tasesähkön eli tasepoikkeamien hinnoittelu pohjautuu säätösähkökauppojen sekä Elspot 

FIN perusteella syntyviin tuntikohtaisiin säätösähkön hintoihin. Tunti määritellään ylös- tai 

alassäätötunniksi sen mukaan kumpaan suuntaan energiamääräisesti säätöä on tapahtunut 

enemmän. Mikäli tunnin aikana ei ole tehty ylös- tai alassäätöä, tai säätö on ollut yhtäsuurta 

molempiin suuntiin, tasesähkön hintana käytetään Elspot FIN. (Fingrid 2015b, 1.) 
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6 TUULIVOIMATUOTANNON TALOUDELLISTEN HAASTEIDEN 

TARKASTELU 

Tuulivoimatuotanto eroaa perinteisistä sähköntuotantomuodoista tunneittain ja päivittäin 

vaihtelevan tuotantonsa puolesta. Suomessa 2011 käyttöönotetun järjestelmän ansiosta 

uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle on mahdollista saada tuotantotukea eli 

syöttötariffia. Syöttötariffijärjestelmään hyväksytylle biokaasu-, puupolttoaine- tai 

tuulivoimalalle maksetaan kolmen kuukauden sähkön markkinahinnan keskiarvon sekä 

tavoitehinnan erotuksen mukaista tukea. Tavoitehinta tuotannolle on 83,5 €/MWh, jota 

voimalaitoksella on mahdollisuus saada syöttötariffin takaamana 12 vuoden ajan. Tuottajan 

tuotannoista saama korvaus koostuu valtion maksamasta kvartaalikohtaisesta tuotantotuesta 

sekä jatkuvasti sähkön myynnistä kertyvästä tuotosta. Tuotannoista maksettava sähkön 

markkinahinnan sekä tuulivoimatuotannon keskinäinen epäsymmetrisyys heijastuu suoraan 

tulokseen, joka lisää liiketoiminnan riskejä. Ilmiöitä voidaan kuvata tilanteena, jossa sähkön 

markkinahinta on korkea, mutta turbiinit eivät tyynestä säästä johtuen pyöri ja tuota 

energiaa, tai vastaavasti toisinpäin. Tuulivoimatuotannon sekä spot-hinnan keskinäiset 

vaihtelut loivat tarpeen tarkastella asiaa laskentamallin kautta, joka kuvastaisi 

epäsymmetrisyyttä.  

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tuulivoimatuotannon ja sähkön markkinahinnan 

epäsymmetrisyyden taloudellisia vaikutuksia esimerkki tuulivoimapuistolle ajanjaksolla 

tammikuu 2014 – kesäkuu 2015. Tarkastelun kohteena ovat lisäksi tuotannon teho- ja 

energiahäviöt ajallisen jakauman sekä niistä aiheutuvien kustannusten kautta sekä  

tuotantojen suojausstrategiat liittyen syöttötariffin alarajahintaan. Lopuksi vertaillaan 

tasevirheiden arvioitua suuruutta ja kustannuksia toteutuneisiin tasekustannuksiin sekä 

arvioidaan niiden tulevaisuuden kehitysnäkymiä.  
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6.1 Sähkön markkinahinnan volatiliteetti 

Kannattava liiketoiminta vaatii toimiakseen aina riittävät taloudelliset edellytykset, joka 

tuulivoimaliiketoiminnassa tarkoittaa tuottavia sähkön markkinahintoja. Tuottajan 

näkökulmasta tarkasteltaessa tulevaisuudessa toivottavinta olisi tuntihinnaltaan korkeat sekä 

vaihteluiltaan maltilliset tuntihinnat. Valitettavasti markkinat antavat ajoittain viitteitä juuri 

päinvastaisesti käyttäytyvistä hinnoista. Nykypäivän sähkömarkkinoilla koetaan jatkuvaa 

hintariskin uhkaa johtuen markkinoiden voimakkaasta liikkeestä. Uusiutuvien 

energiamuotojen lisääntyessä myös spot-hintojen volatiliteetti kasvaa entisestään. Sähkön 

markkinahinnan vaihtelut ovat suuruusluokaltaan korkojen ja osakkeiden hintojen 

vaihteluita suurempia, joten niiden aiheuttamat kustannusvaikutukset ovat merkittäviä. 

Kuvassa 6.1 esiteltynä Elspot Suomen aluehintojen hintakehitystä vuosilta 2012 – 2015. 

Kuva 6.1. Elspot Suomen aluehinnat (Nord Pool, 2015). 

Tarkasteltaessa spot-hintojen hintakehitystä voimme havaita tarkastelujakson aikana 

ajoittain suurta volatiliteettiä. Vuoden 2012 mukaiset rajut jopa satojen prosenttien 

aluehintojen kuukausittaiset vaihtelut eivät ole toistuneet, mutta eivät silti ole poissuljettuja 

tulevaisuudessa. Markkinahintojen kehityssuuntana ovat laskevat sekä vaihteluiltaan 

voimakkaat spot-hinnat. Nyrkkisääntönä voidaan pitää vaihteluiden olevan rajumpia mitä 

lyhempi on tarkasteluväli. Tuntihintojen vaihtelut voivat olla jopa satakertaisia, kun  taas 

vuosittaiset erot ovat maksimissaan muutamia kymmeniä prosentteja. Tarkastelujaksolla 

vuositason markkinahintojen vaihtelut ovat voimakkaimpia vuosien 2013 ja 2015 

keskihintojen välillä. Vuoden 2013 keskihinnan laskiessa lähes 30 % vuoteen 2015 
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verrattuna voidaan todeta markkinoiden liikkuvan. Sähkön markkinahintaan vaikuttavat 

mm. kulutus, säätilanne sekä vesivarannot. Sähkön hinnan volatiliteetin ennustaminen on 

yksi vaikeimpia tuulivoimaliiketoiminnan osa-alueita yhdessä toteutuvan tuotannon kanssa, 

johon tutustutaan seuraavassa luvussa tarkemmin. 

6.2 Tuulivoimatuotannon vaihtelut 

Tuulivoimaliiketoiminta on täysin riippuvainen riittävistä tuuliolosuhteista. 

Tuuliolosuhteiden vaihtelut muodostavat taloudellisia haasteita, joita ei aina pysty 

kompensoimaan edes korkealla markkinahinnnalla. Turbiinien ollessa pysähdyksissä joko 

liiallisten tai liian vähäisten tuulivirtausten johdosta ei korkealla markkinahinnalla ole 

merkitystä. Määrittäessä tuulivoimalan sijaintia tulee olla tarkka tieto kyseisen alueen 

tuuliolosuhteista. Olosuhteet vaihtelevat tuulen nopeuden keskiarvon sekä jakauman 

puolesta vuosittain, joten tuulidataa on syytä olla pitkältä ajalta tuotannon ennustamisen 

tueksi. Kuvassa 6.2 esiteltynä tuulen keskinopeuskartta tammikuulle 2016.  
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Kuva 6.2. Suomen tuulen keskinopeuskartta (Suomen tuuliatlas, 2016). 

Kuvaajasta voimme todeta tuulen keskinopeuksien vaihtelevan aluekohtaisesti. Tyypillisesti 

rannikot ja tunturit ovat merialueiden ohella Suomen tuulisimpia alueita. 

Keskituulennopeuksien lisäksi huomion arvoisia ovat hetkittäiset puuskat. Tuulen nopeutta 

on tyypillisesti mitattu 10 minuutin keskiarvona, jolloin yksittäisten hyvin voimakkaidenkin 

puuskien vaikutukset jäävät minimaalisiksi. Tuulivoimatuotanto vaihtelee oletettavastikin 

sään mukaan, mutta tutkimusten perusteella tuulivoiman tuotanto on vastannut hyvin sähkön 

kysynnän vaihteluihin. Suomessa talvikuukaudet ovatkin olleet perinteisesti hyvä tuulisia.  
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6.3 Toteutuvan tuotannon ennustaminen 

Kuten todettua tuulivoimaliiketoiminnan epävarmuus liittyy huonoon pitkän aikavälin 

ennustettavuuteen. Toteutuvan tuloksen ennustamiseen liittyvät haasteet koostuvat 

aikaisemmissa luvuissa esiteltyjen sähkön markkinahinnan sekä tuulivoimatuotannon 

keskinäisestä epäsymmetrisyydestä. Tuuliolosuhteiden vaihdellessa jatkuvasti on 

mahdotonta ennustaa toteutuvaa tuotantoa.  Tuotannon heittäessä ennustetusta joudutaan 

vajetta paikkaamaan tasesähkön avulla. Tuotannon runsaasta vaihtelusta johtuen myös 

tasesähköriski sekä siitä seuraavat kustannukset kasvavat. Kuvassa 6.3 esiteltynä tasesähkön 

hintakehitystä kvartaaleittain vuodesta 2012 vuoteen 2015. 

Kuva 6.3. Tasesähkön myynti- ja ostohinnan kustannuskehitystä. 

Kuvaajasta 6.3 voimme todeta tasesähkön myynti- ja ostohintojen yhteneväisen 

laskusuhdanteisen hintakehityksen. Molempien hinnat laskevat tarkasteluvälillä 

keskimäärin noin 8 % vuodessa. Tuottajan kannalta hintakehitys on myönteinen, mutta ei 

kerro koko totuutta tasesähkön luonteesta. Ajoittain eteenkin ylössäätöhinnat voivat olla 

äärimmäisen arvokkaita ja aiheuttaa kohtuuttoman korkeita kustannuksia toteutuneen 

tuotannon heittäessä arvioidusta.  
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6.4 Epäsymmetrisyyden taloudelliset vaikutukset 

Tuulivoimatuotannon sekä sähkön markkinahinnan keskinäisestä epäsymmetriasta johtuen 

tuotannoista maksettavien korvausten summat voivat vaihdella eri ajanjaksoina 

merkittävästikin. Tuotannosta maksettava tuntikohtainen korvaus koostuu sähkön 3 

kuukauden tuntispot-hintojen keskiarvon ja takuuhinnan 83,5 €/MWh erotuksesta sekä 

tuntikohtaisesta spot-hinnasta. Tuottajalle maksevan takuuhinnan 83,5 €/MWh ja 3 

kuukauden spot-markkinahinnan välisen erotuksen mukaisen tuen maksatukseen liittyy 

sopimusehto, jonka mukaan kvartaalin hintatason pudotessa alle 30 €/MWh takuusummana 

maksetaan sopimusehtojen mukainen 53,5 €/MWh. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

mikäli sähkön markkinahinta laskee alle 30 €/MWh menettää tuottaja 30 euron alle menevän 

hintaosuuden. Tuotannon tuntikohtainen tuotto voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

(Tuotanto ∙ Spot-hinta) + ((Tavoitehinta – 3 kk Spot-hinta) ∙ Tuotanto)       (6.1) 

Korkean markkinahinnan sekä suuren tuotannon kohdatessa tulos on oletettavastikin 

positiivinen, mutta tilanne muuttuu haastavammaksi esimerkiksi kesän heikko tuulisina 

ajanjaksoina. Seuraavassa tarkastelemme esimerkki tuulivoimapuiston 

tuulivoimatuotannolle maksettavien €/MWh korvauksien muodostumista.  

Vuoden 2014 tuotannoista maksettavan korvauksen keskiarvoksi kirjataan 82 €/MWh. 

Tuotannoista saatavat keskiarvot muodostuvat edellä mainitun maksatussäännön mukaisesti. 

Kvartaalien väliset erot ovat maltillisia noin 1,5 % tuottoisimman ja heikoimman kvartaalin 

välillä. Kuvassa 6.4 esiteltynä kaavan 6.1 avulla lasketut vuoden 2014 tuotannot 

kvartaalitasolla. 
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Kuva 6.4. Vuoden 2014 tuotannoista maksettavien korvausten keskiarvot €/MWh 

kvartaalitasolla. 

Vuoden 2014 kvartaalien keskinäinen ero tuotannoista maksettavissa korvauksissa on 

enimmillään noin 1,3 €/MWh. Tavoitehinnan 83,5 €/MWh mukainen korvaus ei toteudu 

vuoden 2014 kvartaalien osalta kertaakaan. Syy tavoitehinnan alitukseen löytyy tuotannon 

sekä sähkön markkinahinnan välisestä epäsymmetriasta. Syöttötariffi takaa tuotannolle 3 

kuukauden sähkön markkinahinnan keskiarvon sekä takuuhinnan 83,5 €/MWh välisen 

erotuksen mukaisen korvauksen, mutta jättää kyseisen tuotantotunnin spot-hinnan auki. 

Mikäli tunnin spot-hinta on matala huolimatta kohtuullisesta 3 kuukauden markkinahinnan 

keskiarvosta jää kyseisen tunnin tuotannosta saatava tulos alle tavoitetason. Se kuinka paljon 

painoarvoa kullakin tunnilla on kokonaistulokselle riippuu kyseisen tunnin kvartaali- sekä 

spot-tuntihinnan lisäksi myös tuotantomäärästä.  

Epäsymmetrisyyden vaikutuksesta tulokseen voi tarkastella esimerkiksi 7.1.2014 

vuorokauden tuotantojen avulla. Esimerkki tuulivoimapuiston tuotannot ovat tunnilta 04.00 

– 05.00 4,4 MW ja tunnilta 06.00 – 07.00 5,3 MW. Molemmille tuotannoille maksetaan 3 

kuukauden sähkön markkinahinnan keskiarvon (35,2 €/MWh) sekä takuuhinnan (83,5 

€/MWh) erotuksen mukainen korvaus 48,3 €/MWh. Lisäksi molempien tuntien tuotannolle 

maksetaan kyseisen tunnin spot-hinnan mukainen korvaus, joka on kello 04.00 – 05.00 

tunnille 27,14 €/MWh ja tunnille 06.00 – 07.00 49,78 €/MWh. Tuotantomäärien sekä spot-

hintojen vaihtelusta johtuen tunneilta maksettavat korvaukset vaihtelevat tunnin 04.00 – 

05.00 lukemasta 75,4 €/MWh tunnin 06.00 – 07.00 lukemaan 98,1 €/MWh. Spot-hinnan  
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reilun 80 % ero saa korvauksessa aikaan noin 30 % vaihtelun. Siitäkin huolimatta, että 

kyseisten tuntien korvauksien erot ovat kohtuullisen merkittäviä tasoittuu näiden kahden 

tunnin tuotannosta maksettavan korvauksen keskiarvoksi lopulta 87,7 €/MWh. Tähän 

perustuu tuotannosta saatavan €/MWh korvauksen ajalliset ajoittain huomattavatkin 

vaihtelut. 

Korvausten vaihtelu on kvartaalitason tarkastelussa hyvin maltillista läpi vuoden 2014. 

Tuulivoimatuotanto sekä sähkön markkinahinta ovat kohdanneet vuoden 2014 osalta 

suurelta osin niin, että tuotannoista maksevat korvaukset ovat kvartaalitasolla hyvin tasaisia. 

Hyvän markkinahinnan aikana tuotantojen on täytynyt olla maltillisempia ja vastaavasti 

toisinpäin, jotta kvartaalien tulokset ovat muodostuneet lähes identtisiksi.  

Vuoden 2015 ensimmäisen puolenvuoden tuotannoista maksettavaksi keskiarvoksi 

muodostuu 81,3 €/MWh. Korvaus on noin 0,7 €/MWh edellisen vuoden vastaavaa 

ajanjaksoa alhaisempi hinta. Vuoden 2015 ensimmäinen kvartaali on 82,7 €/MWh 

tuloksellaan täysin linjassa edellisvuoden korvauksiin nähden. Vuoden 2015 sekä samalla 

koko tarkastelujakson huonoin kvartaali on ylivoimaisesti vuoden 2015 toinen kvartaali 79,5 

€/MWh tuloksella. Huonon tuloksen takaa paljastuu vuosien 2014 ja 2015 kvartaalien 2 

välillä tapahtunut yli 25 % spot-hinnan lasku. Vuoden 2015 toisen kvartaalin sähkön 

markkinahinnan keskiarvoksi muodostuu 25,8 €/MWh, joka heijastuu suoraan tulokseen. 

Kvartaalitason hintakehityksen lisäksi on syytä tarkastella myös kuukausittaisia tuloksia. 

Kuvassa 6.5 esiteltynä otantajakson tuotannoista maksettavia korvauksia kuukausitasolla.  

Kuva 6.5. Otantajakson tuotantojen keskiarvot €/MWh kuukausitasolla. 
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Epäsymmetrisyyden vaikutukset kuukausitasolla ovat varsin maltillisia ilmentyen 

keskimäärin noin 3 % vaihteluna korvauksissa. Kuvaajasta voidaan todeta tuotannon 

tavoitehinnan 83,5 €/MWh saavutetun tarkastelujaksolla 5 kuukauden osalta. Koko 

tarkastelujakson keskiarvoksi tuotannolle maksettavasta korvauksesta muodostuu lopulta 

81,7 €/MWh. Tuotantojen korvaus jää tavoitehinnasta 1,8 €/MWh, johon vaikuttaa suurelta 

osalta vuoden 2015 toisen neljänneksen selvästi heikompi tulos. Tarkastelujakson korkein 

korvauksen keskiarvolukema 89 €/MWh kirjataan tammikuulle 2014. Tarkastelujakson 

heikoimmin menestyy puolestaan kesäkuu 2015 76,6 €/MWh tuotolla. Tulosten vaihteluiden 

takaa löytyy tarkastelujakson paras sekä heikoin markkinahinta. Tammikuulle 2014 

markkinahinnaksi kirjataan 40,2 €/MWh ja kesäkuulle 2015 21,5 €/MWh. 

Korvausten tarkastelusta voidaan selkeästi havaita kuinka tulos on riippuvainen riittävästä 

kvartaalitason markkinahinnasta. Markkinahinnan pudotessa lähtökohtaisen tukitariffi-

järjestelmän ajatuksen vastaisesti alle 30 €/MWh jää myös tavoitehinta 83,5 €/MWh usein 

saavuttamatta. Epäsymmetria aiheuttaa korvauksissa liikehdintää, mutta mikäli hintataso on 

matala heijastuu se väistämättä myös tuotannosta maksettavana heikkona korvauksena. 

Tuulivoimatuotannon sekä sähkön markkinahinnan keskinäinen epäsymmetrisyys ovat 

selkeimmin tunnistettavissa tarkasteltaessa tuotannoista maksettavia korvauksia. Tuotannon 

suuresta volyymista johtuen on merkitystä saavutetaanko tuotannolle tavoitehinnan 

mukainen korvaus vai jäädäänkö siitä useita euroja megawattia kohden. Esimerkki 

tuulivoimapuiston tapauksessa tavoitehinnasta 83,5 €/MWh jäädään tarkastelujaksolla 1,8 

€/MWh. Kyseinen summa vastaa tuulivoimapuiston mittakaavassa merkittävää taloudellista 

menetystä. Esimerkki tuulivoimapuistolle kyseinen epäsymmetrisyydestä aiheutuva 

taloudellinen menetys on tarkastelujaksolla noin 2,2 % tuotannosta. Kuvassa 6.6 

havainnollistettuna epäsymmetrisyydestä aiheutuvat prosentuaaliset menetykset esimerkki 

tuulivoimapuistossa vaihtoehtoisilla tuotannoista saatavilla €/MWh korvauksilla.  
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Kuva 6.6. Esimerkki tuulivoimapuiston epäsymmetrisyydestä aiheutuvat suhteelliset 

menetykset erisuuruisilla tuotannoista saatavilla korvauksilla. 

Kuvasta 6.6 voidaan tarkastella epäsymmetrisyyden aiheuttamia prosentuaalisia menetyksiä 

verrattuna tavoitehinnalla 83,5 €/MWh tuotettuun tuulienergiaan. Esimerkki 

tuulivoimapuiston tapauksessa epäsymmetrisyyden aiheuttamat tappiot ovat 

tarkastelujaksolla suurimmillaan kesäkuussa 2015 noin 8 %. Keskimäärin tarkastelujaksolla 

2014 tammikuu – 2015 kesäkuu epäsymmetria aiheuttaa noin 2,2 % tuotantotappiot.  

Kuten edellä mainittua on syöttötariffijärjestelmän lähtökohtainen ajatus se, että sähkön 

kvartaalitason hinta ei laske alle 30 €/MWh. Mikäli sähkön markkinahinta kuitenkin laskee 

tulevaisuudessa pysyvästi alle 30 €/MWh menettää tuottaja aina 30 euron alle menevän 

hintaosuuden ja näin ollen tavoihinnan saavuttaminen on mahdotonta.  

6.5 Tuulivoimapuiston häviöt 

Tuulivoimatuotannon kokonaishyötysuhteen ollessa varsin maltillinen on tuotannollisiin 

häviöihin syytä suhtautua asian vaatimalla vakavuudella. Komponenttitason sekä 

kokonaishäviöiden määrittäminen antavat näkemyksiä seuraavien projektien 

investointipäätöksiä varten. Työn ensimmäisessä osiossa perehdytään esimerkki 

tuulivoimapuiston häviötekijöihin vertailemalla tietokannan mittausten avulla saatuja 

tuloksia verkkoon syötettyyn energiaan. Tuulivoimalan kokonaishäviöt koostuvat useista 

pienistä tekijöistä. Nykyiset energiatehokkaat ratkaisut ovat parantaneet huomattavasti 

kokonaishyötysuhdetta, joka ilmenee häviöiden pienentyessä suoraan rahallisena säästönä. 
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6.5.1 Häviöiden muodostuminen 

Energiantuotannossa syntyy aina häviöitä, jotka ovat liiketoiminnan ”pakollinen paha”. 

Modernien laiteratkaisujen myötä häviöiden osuutta saadaan minimoitua, mutta ei  

poissuljettua koskaan kokonaan. Tarkasteltaessa esimerkki tuulivoimapuiston vuoden 2014 

tuulivoimatuotantojen häviöitä verkkoon syötetyn energian sekä tietokannasta lasketun 

turbiinin tuottokäyrän avulla voidaan todeta häviöiden olevan varsin maltillisia. Häviötehon 

kuukausittainen vaihtelu 1,8 – 4,5 % antaa kuitenkin syyn tutustua hajontaan hieman 

tarkemmin. Vuoden 2014 tuotantojen yhteenlasketuiksi häviöiksi muodostuu 2,2 %. 

Kyseinen prosenttiosuus kuvastaa verkkoon syötetyn sekä tuulipuiston generaattoritehon 

välistä erotusta. Erotus muodostuu turbiini- ja puistomuuntajien häviöiden lisäksi puiston 

siirtohäviöistä sekä  sähköaseman ja turbiinien omakäyttötehoista. Turbiinin omakäyttöteho 

sisältää mm. lapakulmien sekä turbiinien säädön, jäähdytyspumppujen ja puhaltimien 

käytön sekä lisäksi talvella lämmitystehon. Kuvaajassa 6.7 esiteltynä esimerkki 

tuulivoimapuiston vuoden 2014 kuukausittaiset tuotantohäviöt. 

 

Kuva 6.7. Vuoden 2014 tuotantojen häviöt kuukausittain.   
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Kuvaajasta 6.7 voidaan havaita heikko tuulisien kesäkuukausien olevan häviöiden osalta 

kärjessä. Erot kuukausien välisissä häviöiden osuuksissa selittyy tuotantovaihteluilla. 

Heinäkuun selvästi talvikuukausia vähäisempi tuotanto heijastuu korkeampana häviöiden 

suhteellisena osuutena. Tuulisina talvikuukausina nollatuotantoa on vähän, jolloin häviöiden 

suhteellinen osuus on pienempi. Heinäkuulle 2014 sijoittuu vuoden pienimmän tuotannon 

lisäksi myös selkeästi vuoden korkein keskilämpötila, joka osaltaan nostaa 

jäähdytyspumppujen ja puhaltimien käytön tarvetta esimerkiksi taajuusmuuttajissa sekä 

generaattoreissa ja tätä kautta häviöiden suhteellista määrää. 

Vuoden 2015 (tammikuu – kesäkuu) osalta häviöt ovat hieman vuotta 2014 pienemmät. 

Vuoden 2015 kahden ensimmäisen kvartaalin häviöiden keskiarvoksi muodostuu 2 %. 

Häviöiden osalta vuosi 2015 on varsin tasainen hajonnan ollessa edellisvuotta maltillisempi. 

Vuoden 2015 häviöiden osalta yksittäinen kuukausi ei aiheuta selkeää poikkeamaa, joka on 

tuottajan näkökulmasta toivottava tilanne. Koko tarkstelujakson (2014 tammikuu – 2015 

kesäkuu) häviöiden keskiarvoksi muodostuu 2,1 %. 
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6.5.2 Kokonaishäviöiden merkitys liiketoiminnalle 

Tuotannossa syntyvien häviöiden merkitys realisoituu selkeimmin laskettaessa niiden 

taloudellista merkitystä liiketoiminnalle. Suuresta tuotantokapasiteetista johtuen 

energiantuotannossa häviöiden prosenttiyksiköillä on merkitystä. Esimerkki 

tuulivoimalaitoksen tarkastelujakson 2014 tammikuu – 2015 kesäkuu häviöiden 

keskiarvoksi muodostuu 2,1 %. Kokonaishyötysuhteen nostaminen vaatii taloudellista 

panostusta, mutta tuottaa vastaavasti tulevaisuudessa säästöjä häviöiden laskiessa. 

Muuntajien sekä kaapeleiden, kuten myös esimerkiksi generaattorin valinnoissa tulee 

huomioida kuormituksen vaikutus häviöihin. Esimerkkinä muuntajan pieni ylimitoittaminen 

on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna taloudellisempi valinta, kuin hankintahinnaltaan 

edullisempi toistuvasti lähellä nimelliskuormaa toimiva muuntaja. Häviöitä sekä 

tuotantokatkoksia voidaan lisäksi karsia riittävällä huoltamisella, kuten esimerkiksi 

pumppujen ja laakerien ennakoivalla kunnossapidolla.  Kuvaajassa 6.8 esiteltynä esimerkki 

tuulivoimalaitoksen kokonaishäviöiden kustannusvaikutuksia. Esimerkin laskentamallissa 

energian hintana käytetty syöttötariffijärjestelmän mukaista tavoitehintaa 83,5 €/MWh. 

Kuvaajan 6.8 pystyakselillä kuvattuna häviöiden kokonaismenetys ja vaaka-akselilla 

voimalaitoksen kapasiteettikerroin. 

Kuva 6.8. Häviöiden kokonaiskustannusvaikutukset. 

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

140 000 €

160 000 €

5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

2014 (häviöt 2,2 %) 2015 (häviöt 2,0 %)



 

 

 

 

71 

Tarkasteltaessa kuvaajaa voidaan havaita kustannusten laskevan jo suhteellisen pienellä 

hyötysuhteen parannuksella. Esimerkiksi 30 % kapasiteettikertoimella kustannukset 

laskevat vuosien 2014 ja 2015 häviöiden 0,2 % erotuksella reilut 9 000 € vuodessa. 

Tuulivoimalan elinkaaren aikana häviöiden aiheuttamat kustannukset ovat 

suuruusluokaltaan merkittäviä, joka korostaa mitoittamisen ja optimoinnin tärkeyttä 

liiketoiminnalle. Tuulivoimapuiston oletetun 20 vuoden elinkaaren aikana 0,5 % 

vuosittainen häviöiden pudotus vastaisi noin 10 % yhden keskimääräisen vuosituotannon 

tuloksesta, joten häviöiden taloudellinen merkitys on tuulivoimalan mittakaavassa 

huomattava. 

Tuulivoimalan merkittävimmät häviöt koostuvat mekaanisesta voimansiirrosta, 

generaattorista sekä sähkönsiirrosta. Sähkönsiirron häviöt koostuvat pääosin muuntajista 

sekä johtimista. Häviöitä tarkasteltaessa tulee huomioida muuntajien ympärivuotiset 

tyhjäkäyntihäviöt, jotka eivät ole sidoksissa kuormaan. Muuntajien lisäksi myös 

generaattorit sisältävät vastaavia kuormasta riippumattomia häviötehoja. Tuulivoimalan 

tapauksessa tuotantojen vaihdellessa tärkeintä olisi mahdollisimman tasainen 

ympärivuotinen kuormitus. Tuotannon ollessa vakaa säästyttäisiin kasvavilta 

kuormitushäviöiltä esimerkiksi johdotuksen sekä muuntajan osalta ja näin ollen saadaan 

pidettyä kurissa häviöistä aiheutuvat kustannukset. Asia tulee huomioida hyvissä ajoin 

projektia jo tuulivoimalan suunnitteluvaiheessa tuulimittausten toteutuksen yhteydessä. 
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6.6 Tuulivoimatuotannon suojausstrategiat 

Yhtenä diplomityön tutkimusongelmana oli selvittää syöttötariffin alarajahintaan liittyen 

mahdollisten suojausstrategioiden toteuttamista. Suojausstrategioita selvittäessä tuli 

huomioida tuulivoimatuotannon huono tuntitason ennustettavuus pitkällä aikavälillä. 

Sähkön spot-markkinahinnan huomattavasta volatiliteetistä sekä laskusta johtuen on 

syntynyt tarve hintariskiltä suojautumiselle. Kysyntä on luonut markkinat riskiä olennaisesti 

vähentäville finanssituotteille. Erona tyypilliseen sähkökauppaan liittyen 

johdannaismarkkinoissa on se, että sopimukseen ei välttämättä sisälly sähkön fyysistä 

toimitusta. Suojauksella on tarkoitus poistaa eteenkin markkinahinnan ja takuusumman 

välinen hintariski. Suojauksen tavoitteista riippuen suojauksella voidaan pyrkiä 

saavuttamaan myös syöttötariffin päälle muodostuvaa lisäansiota. Ensisijaisesti suojauksen 

tarkoitus on kuitenkin turvata tuotannosta saatava hinta.  

6.6.1 Suojauksen toteutuksessa huomioitavat tekijät 

Haasteena suojauksen toteutuksen muuten varsin selkeässä toimintamallissa on toteutuvan 

tuotannon ennustaminen. Suojattavan energian määrä on sidottava suojaukseen 

ostovaiheessa, jolloin päätökset on tehtävä aikaisempiin tuotantoihin perustuvien arvioiden 

pohjalta. Tuulivoimatuotannon epäsymmetrisyydestä johtuen voidaan joutua tilanteeseen, 

jossa ennuste poikkeaa toteutuneesta tuotannosta runsaastikin. Kyseinen ongelma on 

tiedostettava ja huomioitava riskitason määrittämisen vaiheessa. Riskitason määrittämisen 

pohjalta yritys lähtee toteuttamaan suojausstrategiaansa, johon on hyvä liittää 

tuloksellisuuden seurannan sekä arvioinnin lisäksi myös uudelleenarviointi. 

Suojausstrategian muutokset voivat olla esimerkiksi vuodenajan tai markkinatilanteen 

mukaan vaihtelevia kausisuojauksia. Kuten edellisessä luvussa mainittiin on suojauksen 

ensisijainen tarkoitus poistaa takuusumman ja markkinahinnan välinen hintariski. 

Suojauksen toteutusta suunniteltaessa on hyvä tarkastella viime vuosien markkinahintojen 

kehitystä. Kuvassa 6.9 esiteltynä Suomen aluehinnan sekä systeemihinnan kvartaalitason 

kehitystä vuosien 2012 ‒ 2015 osalta.  
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Kuva 6.9. Suomen Elspot alue- ja systeemihinnan kuvaaja. 

Suomen aluehintojen kolmen kuukauden keskiarvon voidaan todeta noudattavan pääosin yli 

30 €/MWh hintatasoa koko otantajakson ajan. Poikkeuksen tekee ainoastaan vuoden 2015 

toisen kvartaalin spot-hintojen keskiarvo, joka putoaa alle 26 €/MWh. Tarkastelujakson 

aikana Suomen aluehintojen volatiliteetti on voimakasta kvartaalien keskiarvohintojen 

vaihdellessa rajuimmillaan yli 60 %. Systeemihinta mukailee Suomen aluehintaa koko 

tarkastelujakson ajalta. Systeemihinta on tarkastelujakson osalta keskimäärin noin 18 % 

Suomen aluehintaa matalampi, mutta antaa ajoittain viitteitä, että hinnat voivat olla hyvin 

yhteneväisetkin. Systeemihinta on mukana tarkastelussa, koska se toimii referenssihintana 

tase- ja säätösähkömarkkinoilla.  

Suomen aluehinnan seilatessa 30 €/MWh ja systeemihinnan jopa alle 20 €/MWh ollaan 

tilanteessa, jossa tuottajan kokema markkinahinnan ja takuusumman välinen hintariski 

kasvaa. Volatiliteetistä johtuen suojauksen toteuttaminen on tulevaisuudessa entistä 

monimutkaisempaa. Yhteenvetona markkinahintojen kehityksen tarkastelun pohjalta 

voidaan todeta sähkön hintasuojauksen olevan tarkastelun arvoinen asia, johon tutustutaan 

seuraavassa kappaleessa lisää. 
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6.6.2 Suojaus futuurin avulla 

Eräs keino suojautua hinnanmuutoksilta ovat futuurisopimukset. Etukäteen sovitut 

kauppaehdot tosin koskevat sekä myyjää että ostajaa, joten hintariski on molemminpuolinen. 

Futuurisopimuksessa sovitaan kaupan ehdoista, joita ovat mm. toimitusaika, volyymi sekä 

hinta. Futuurisopimuksessa sovitaan tietyn kohde-etuuden tulevaisuudessa tapahtuvasta 

ostosta tai myynnistä ennakkoon sovitulla hinnalla. Esimerkki tuulipuiston tuottaja haluaa 

suojata tuulienergialleen myyntihinnan 2016 kvartaalille 2. Tuottaja myy futuurin tietyllä 

etukäteen sovitulla hinnalla, jonka kuluttaja ostaa. Mikäli futuurisopimuksen päätöskurssin 

hinta viimeisenä kaupankäyntipäivänä on alle sovitun kauppasumman, on tuottaja oikeutettu 

erotuksen mukaiseen korvaukseen. Vastaavasti päätöskurssin hinnan kohotessa yli 

kauppasumman on tuottaja puolestaan velvollinen korvaamaan futuurin ostajalle 

toteutushinnan ja toteutushetken välisen erotuksen.  

Kauppahinnan lisäksi futuurisopimuksessa sovitaan sopimuksen koko. Määriteltäessä 

suojattavan energian määrää on suojaus toteutettava olemassa olevan suojausstategian 

pohjalta tai tilannekohtaisesti. Eräs keino määrittää riskitaso on määritellä tuotannon 

oletetun suurimman kustannusvaikutuksen sekä suojauksella saavutetun hyödyn suhde. 

Suojauksen riskitaso voidaan laskea seuraavalla kaavalla:  

((𝑆𝑜𝑝𝑖𝑚𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜 ∙ (Suojauksen hintataso - Markkinahinta) ∙ Toteutumisjakson 

tunnit) - (Tuotannon suojaamaton osuus ∙ (Suojauksen hintataso - Markkinahinta) ∙ 

Toteutumisjakson tunnit)) / (± Tuotannon oletettu suurin kustannusvaikutus)                           

                 (6.2) 

((2 MW ∙ (± 3 €/MWh) ∙ 2184 h) – (2,6 MW ∙ (± 3 €/MWh )∙ 2184 h)) / (24 h ∙ 91 vrk 

∙ ± 3 €/MWh ∙ 4,6 MW)                (6.3) 
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Esimerkkitapauksessa tuottaja haluaa toteuttaa suojauksen 2016 kvartaalille 2. Yritys päättää 

suojata 2 MW eli noin 40 % osuuden 4,6 MW tuntikohtaisesta tuotantotavoitteestaan. 

Tuotantotavoite perustuu vuoden 2015 kvartaalin 2 toteutuneen tuotannon avulla tehtyyn 

arvioon. 2 MW suojausstrategialla suojauksesta aiheutuvat suurimmat mahdolliset tappiot 

ovat linjassaan suojauksesta saavutetun hyödyn kanssa. Suojaustasoa laskiessa tai nostaessa 

riskit kasvavat suhteessa tarpeettoman suuriksi nykyisestä noin 10 %. Riskitaso on 

määritetty tuotannon oletetun suurimman kustannusvaikutuksen sekä suojauksella 

saavutetun hyödyn suhteena. Riskitasoa määrittäessä oletuksena on, että sähkön keskihinnat 

poikkeavat tavoihinnasta 30 €/MWh ± 3 €/MWh 

Suojauksella halutaan ensisijaisesti poistaa takuusumman sekä markkinahinnan välinen 

hintariski, joka tarkoittaa alle 30 €/MWh menevää hintaosuutta. Ongelmaksi muodostuu 

kyseiseen tarkoitukseen käyttökelpoisten johdannaisten heikko saatavuus. Esimerkiksi 

26.2.2016 kaupankäynnin kohteena olevan vuoden 2016 kvartaalin 2 futuurin hinta oli alle 

17 €/MWh. Tarkasteltaessa tilannetta kvartaalitasolla vuosien 2014 ja 2015 osalta voidaan 

todeta futuurisuojauksen olleen varsin epäsuotuisa. Mikäli suojaus olisi toteutettu kyseiselle 

ajanjaksolle 30 €/MWh hintatasolle, olisi tappiota kertynyt aikajaksolta lähes 200 000 €. 

Suojaus olisi ollut tuottoisa ainoastaan vuoden 2015 kvartaalilla 2, jolloin voittoa olisi 

kertynyt noin 36 000 €. Futuurin avulla onnistuu esimerkin mukaisesti toteuttaa suojaus 

tietylle tavoitehinnalle. Futuuri suojauksen hyödyt ovatkin kiistattomat sen tuoman 

hintalukituksen ansiosta, mutta kuten voimme havaita ei suojauksen rakentaminen ole 

ongelmaton.  

Yhteenvetona voidaan mainita optimaalisen suojauksen toteuttamisen olevan haasteellista 

ammattitaitoa vaativaa työtä. Toteutuneiden tuotantojen sekä markkinahintojen tarkastelu 

antaa työkaluja päätösten tueksi, mutta kyseiset avutkaan eivät poista riskiä kokonaan. 

Tuotantoriski liittyen tuotetun energian määrään sekä markkinahinnoista johtuva hintariski 

seuraavat liiketoiminnan mukana joka hetki. Parhaimmillaan suojauksella pystytään 

leikkaamaan suurin tuotantoon kohdistuva riski pois, jolloin tuotannoista saatava tuottotaso 

pystytään vakiinnuttamaan. Esimerkki kuitenkin osoittaa, että suojauksella ei aina saavuteta 

mitään lisäarvoa yritykselle ja tuotannolle.  
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6.7 Tasesähkö 

Lähtökohtaisesti voidaan todeta ennustetun tuulivoimatuotannon poikkeavan aina 

toteutuneesta tuotannosta muodostaen tasevirhettä. Sähkömarkkinoilla toimivan osapuolen 

tuottaessa sähköä ennustettua vähemmän muodostuu tuotantotaseeseen alijäämää. 

Tuotannon ollessa puolestaan kokonaistuotantosuunnitelmaa suurempi kutsutaan tällöin 

tuotantotasetta ylijäämäiseksi. Tasepoikkeama joudutaan korjaamaan avoimen toimittajan 

myymän tasesähkön avulla, josta luonnollisesti muodostuu kustannuksia. Sähkön 

volatiliteetin kasvaessa tulevaisuudessa myös tasehallinnan kustannukset tulevat kokemaan 

muutoksia. Tasekustannusten näkökulmasta taloudellisinta olisi tasainen hyvin 

ennustettavissa oleva tuotanto. Näin ei kuitenkaan tuulivoimaliiketoiminnassa ole.  

6.7.1 Tasekustannusten hintakehitys 

Tuulivoimatuotannon vaihteluista aiheutuvan ennustevirheen ohella merkittäviä 

tasekustannuksiin vaikuttava tekijöitä ovat tasesähkön myynti- ja ostohinta. Erityisesti 

ylössäätöhinnoissa voi kulutuspiikkien aikana esiintyä voimakkaita piikkejä. Tasesähkön 

kustannusten hintakehitystä arvoitaessa on syytä tarkastella toteutuneita kustannuksia.  

Luvussa 6.3 esiteltiin tasesähkön hintakehitystä todeten hinnan olevan laskusuhdanteinen 

sekä myynti- että ostohintojen osalta. Tasesähkön luonne ei selviä pelkästään vuosittaisten 

keskiarvojen tarkastelulla vaan on myös syytä tutustua mahdollisiin poikkeamiin. Kuvassa 

6.10 esiteltynä tasesähkön osto- ja myyntihintojen käyttäytymistä joulukuulta 2015.  

Kuva 6.10. Tasesähkön osto- ja myyntihintojen kuvaaja joulukuu 2015. 
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Joulukuu 2015 kuvastaa hyvin tasesähkön luonnetta. Hinnan keskiarvon puolesta joulukuu 

on maltillinen, mutta kuten kuvaajasta voimme havaita kuukauteen sisältyy runsaasti 

hintapiikkejä. Kyseiset hintapiikit eivät ole tunnistettavissa pitkänajan 

keskiarvotarkastelussa, mutta niiden suuren vaikutuksen takia ne tulee huomioida 

muodostaessa kokonaiskuvaa tasesähkön kehityksestä. Tasesähkö noudattaa spot-hinnan 

kanssa yhteneväistä kehitystrendiä hintojen keskiarvon laskiessa ja hintapiikkien 

lisääntyessä. Taulukossa 3 esiteltynä myyntihintojen jakauma korkeiden tuntihintojen osalta 

vuodesta 2012 vuoteen 2015. 

Taulukko 3. Tasesähkön myyntihintojen jakaumat. 

 2012 2013 2014 2015  

> 100 alle 200 €/MWh 260 133 61 113 

> 200 alle 500 €/MWh 102 34 37 36 

>         yli   500 €/MWh 20 1 0 6 

  

Myyntihintojen jakaumaa tarkastellessa voimma havaita tuntihinnaltaan suurien hintojen 

olevan kasvussa vuodesta 2014. Huomionarvoista ovat nimenomaan yli 500 €/MWh 

osuuden kasvu. Prosentuaalisesti tarkasteltuna esimerkiksi vuoden 2014 hinnoista yli 100 

€/MWh ylitti ainoastaan reilu prosentti vuoden tunneista. Tulee kuitenkin muistaa, että 

myyntihinnan asettuessa esimerkiksi 500 €/MWh vastaa se tyypillisesti yli 10 kertaisesti 

vuoden spot-hinnan keskiarvoa, joten tappiot voivat olla ajoittain suuriakin. Myyntihintojen 

lisäksi on hyvä perehtyä hieman ostohintojen käytökseen. Taulukossa 4 esiteltynä 

ostohintojen jakauma korkeiden tuntihintojen osalta vuodesta 2012 vuoteen 2015. 

Taulukko 4. Tasesähkön ostohintojen jakaumat. 

 2012 2013 2014 2015  

> 100 alle 200 €/MWh 51 16 2 12 

> 200 alle 500 €/MWh 10 1 4 0 

>         yli   500 €/MWh 0 0 0 0 
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Taulukkojen 3 ja 4 jakaumien perusteella ostohintojen suuret poikkeamat ovat myyntihintoja 

harvinaisempia. Tasesähkön oston suhteen voidaan todeta yli 500 €/WMh hintojen 

puuttuvan koko tarkastelujakson ajalta. Yhteenvetona mainittakoon tasesähkön 

hintakehityksen olevan myynti- ja ostohintojen keskiarvon perusteella laskusuhdanteinen, 

mutta vastaavasti yksittäisten kalliiden tuntien suhteen pienoisessa nousussa. 

Tasekustannusten ei voida todeta halpenevan positiivisesta vuositason kehityksestä 

huolimatta välttämättä ollenkaan. Epävakautta on siis havaittavissa myös tällä osa-alueella.  

6.7.2 Tasekustannusten vaikutus liiketoiminnalle 

Tasehallinnan merkitys liiketoiminnalle on ilmeinen. Tuotannon vaihteluista johtuva 

tasepoikkeama ja siitä muodostuva taloudellinen kustannus voivat vaihdella edellisessä 

osiossa esiteltyjen tasesähkön myynti- ja ostohintojen luonteen takia ajoittain paljonkin. 

Tehtävässä vertailtiin esimerkki tuulivoimapuiston tasesähkön arvioitua suuruutta ja 

kustannuksia toteutuneisiin tasekustannuksiin. Tasesähkön kustannuksia tarkasteltiin 

otantajakson 2014 tammikuu – 2015 kesäkuu välisien tuotantoraporttien avulla, joista selvisi 

tasesähkön hankinnasta aiheutuneet todelliset kustannukset.  

Tasevirheiden arvioiduksi kustannukseksi muodostuu tarkastelujaksolla noin 16 500 € 

toteutuneiden kustannusten ollessa 69 500 €. Arviointi perustuu tuotantosuunnitelman sekä 

kiinteän toimituksen välisen erotuksen muodostamiin kustannuksiin. Kiinteä toimitus 

tarkoittaa toimitusta, jossa sähkön myyjä sitoutuu toimittamaan asiakkaalleen ennakkoon 

sovitulle käyttötunnille ennakkoon sovitun sähkömäärän. Kuvaajassa 6.11 

havainnollistettuna otantajakson tasevirheiden arvioitujen kustannusten suhdetta 

toteutuneisiin kustannuksiin. 
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Kuva 6.11. Arvioidun tasehankinnan sekä toteutuneen hankinnan kustannuskuvaaja 

otantajaksolla 2014 tammikuu – 2015 kesäkuu. 

Keskimäärin arvioitu tasehankinnan kustannusvaikutus kuukaudessa on noin 920 €, 

toteutuneiden tasekustannusten ollessa 3 860 €. Pienimmät erot arvioitujen ja toteutuneiden 

kustannusten välillä ovat lokakuussa 2014 128 €  ja vastaavasti suurimmat poikkeamat 

maaliskuussa 2015 6 500 €. Korkeimmat yksittäiset toteutuneet kustannukset kirjataan 

kesäkuulle 2015 7 230 €, edullisimman kuukauden ollessa helmikuu 2014 1 560 € 

kustannuksella. Tarkastelujakson toteutuneista tasekustannuksista 39 300 € aiheutuu vuoden 

2014 ja loput 30 200 € vuoden 2015 (tammikuu – kesäkuu) tasehankinnoista. 

Otantajakson arvioitu tasehankinta on yhteensä 2 487 MWh ylijäämäinen toteutuneen 

hankinnan ollessa 428 MWh ylijäämäinen. Kuvassa 6.12 esiteltynä arvioidun sekä 

toteutuneen tasehankkinan kuukausittaista jakaumaa.  
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Kuva 6.12. Tarkastelujakson arvioitu ja toteutunut tasehankinta. 

Kuvaajasta voimme todeta tasesähkön arvioidun sekä toteutuneen hankinnan poikkeavan 

ajoittain reilustikin. Arvioitu keskimääräinen tasesähkön hankintamäärä on 

tarkastelujaksolla kuukautta kohden 138 MWh ylijäämäinen toteutuneen ylijäämän ollessa 

24 MWh. Kuvaajassa negatiiviset arvot kuvaavat ylijäämän osuutta ja positiiviset alijäämää. 

Pienin virhe otantajakson arvioidussa sekä toteutuneessa hankinnassa on tammikuussa 2014 

vain 47 MWh. Suurin poikkeama arvion ja toteutuneen kohdalla on lokakuussa 2014 

yhteensä 732 MWh. Tasesähkön arvion osalta vuosi 2014 on selvästi vuotta 2015 

epätarkempi  ylijäämän ollessa peräti 2 500 MWh vuoden 2015 arvion ollessa 13 MWh 

alijäämäinen. Vuoden 2014 toteutunut tasepoikkema on yhteensä 505 MWh ylijäämäinen 

vuoden 2015 ollessa 77 MWh alijäämäinen. 

Markkinahintojen laskusta huolimatta toteutuneet tasekustannukset tulevat todennäköisesti 

kasvamaan tulevaisuudessa. Ajoittaiset hintapiikit varmistavat sen, että kustannuksia syntyy 

jatkossakin. Otantajaksolla tuotantoon suhteutettu arvioidun tasehankinnan taloudellinen 

vaikutus on 0,31 €/MWh toteutuneen ollessa 1,31 €/MWh. Tasesähkön hankinnasta 

aiheutuvia kustannuksia voidaan leikata mm. paremmilla ennusteilla sekä esimerkiksi 

häviöiden määrittämisellä. Tasesähkön hinta muodostuu säätösähkömarkkinoiden sekä 

Elspot FIN mukaan, johon vaikuttavat mm. hetkellinen kysyntä sekä säätilanne. Tuotannon 

täydelliseen ennustamiseen tuskin löytyy työkalua, joten tasekustannukset ovat ja pysyvät 

mukana liiketoiminnassa.  
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7 YHTEENVETO JA LOPPUTULOKSET 

Energia-ala elää parhaillaan murrosvaiheessa. Nopean kasvun ja kehityksen lisäksi alaa 

koettelee voimakkaasti myös markkinahintojen muutokset. Euroopan Unionin 

ilmastopolitiikan tavoitteiden mukaisesti uusiutuvan energian osuutta on tarkoitus lisätä 

tulevaisuudessa kiihtyvää vauhtia, joka osaltaan lisää markkinoiden nopeaa liikehdintää. 

Uusiutuvan energian lisäkapasiteetin rakentamisen seurauksena Suomen 

energiaomavaraisuus paranee, mikä on pelkästää positiivinen asia. Tuulivoimatuotannon 

osalta Suomella on vielä paljon tehtävää, joten ala tulee tarjoamaan tulevaisuudessa 

työpaikan monelle alan ammattilaiselle.  

Tuulivoimaliiketoiminta nojaa suurelta osin aikaisempiin ennusteisiin niin tuotannosta 

saatavan hinnan, kuin myös tuulivoimapotentiaalin osalta. Nykyisin tarjolla olevien 

tuulitilastojen avulla alueelliset keskituulennopeudet onnistutaan määrittämään hyvinkin 

tarkasti. Markkinahintojen tilastoinnin ansiosta myös taloudelliset pitkän ajan 

kehitysnäkymät ovat mahdollista estimoida kohtuullisella tarkkuudella. Keskeiseksi 

ongelmaksi liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta muodostuu näiden kahden tekijän 

keskinäinen epäsymmetria. Tuotannosta saatavan korvauksen täytyy olla kannattavalla 

tasolla, jotta nykyiset sekä uudet vasta suunnitteluvaiheessa olevat tuulivoimapuistot voivat 

tulevaisuudessa olla mukana liiketoiminnassa. Tuulivoiman takuuhinnan muodossa 

maksettava syöttötariffi takaa tuottajalle 12 vuoden ajan 83,5 €/MWh, mutta mikäli 

syöttötariffi poistuu kokonaan tai takuusummaa tarkistetaan alaspäin on tuottajalla edessään 

todella haasteelliset ajat. 

Työn keskeinen osuus oli tarkastella tuotannon vaihteluiden sekä markkinahintojen 

volatiliteetistä johtuvan epäsymmetrisyyden vaikutuksia tuulivoimaliiketoiminnalle. Työssä 

pääpainona olevan epäsymmetrisyyden vaikutuksen lisäksi tarkastelun kohteena olivat myös 

sähkön hinnan suojaus, tuotantoon liittyvät häviöt sekä tasesähkön kustannukset. 

Epäsymmetria on nähtävissä läpi koko työssä käytävän tarkastelujakson. Hintariskin kasvu 

johtaa vääjäämättä suojaustrategioiden suunnitteluun ja liittämiseen osaksi liiketoiminnan 

ydinprosesseja. Työssä tarkasteltiin sähkön tuotantohinnan turvaamiseen soveltuvia 

suojausmenetelmiä, joilla suojauksen voi toteuttaa  halutun strategian mukaisesti. 
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Riskienhallinnassa käytettävien johdannaismenetelmien hyödyntäminen vaatii asiaan 

perehtymistä. Erikoisemmat suojausstrategiat voivat altistaa yrityksen tarpeettomille 

vastapuoliriskeille. Oikein käytettynä esimerkiksi optiot ovat loistava keino rakentaa suojaus 

ja näin varmistaa yritykselle vakaampi kassavirta. Sähkön hinnan volatiliteetin kasvaessa 

tulevaisuudessa suojausstrategiat tulevat todennäköisesti monipuolistumaan. Volatiliteetin 

kasvu tulee tämän lisäksi heijastumaan myös tasesähkön kustannuksiin hintapiikkien 

voimistumisena sekä yleistymisenä. Kasvavat kustannukset luovat tuottajille taloudellisen 

kannustimen sähkötaseen omatoimiselle tasapainottamiselle, joka puolestaan lisää toimialan 

diversiteettiä. Tulevaisuudessa kiristyvän kilpailun myötä työn yhteen osa-alueeseen ‒

häviöihin tullaan panostamaan entistäkin enemmän. Häviöiden minimointi sekä 

energiatehokkuuden optimointi tulevat nousemaan projektikohtaisessa suunnittelussa yhä 

merkittävämpään rooliin.  

Työn keskeinen havainto on tuulivoimaliiketoiminnan tulevaisuudessa kokema kiihtyvä 

epävakaus. Epäsymmetrisyyden lisäksi liiketoiminta-alan ajoittain kokema poliittinen 

epäluottamus sekä epävakaiden markkinahintojen tuoma epävarmuus tulevat vaikuttamaan 

alan kehitykseen negatiivisesti. Pääomavaltaisena alana tuulivoimaliiketoiminta vaatii 

kasvaakseen ja kehittyäkseen sijoittajilta luottamusta energiapolitiikan pitkäjänteisyyteen. 

Syöttötariffijärjestelmän mukainen takuusumma on tähän asti taannut tuottajille kohtuullisen 

tuoton. Kannattavuus on perustunut sähkön markkinahinnan 3 kuukauden keskiarvon ja 83,5 

€/MWh välisen erotuksen mukaiseen korvaukseen, jonka lähtökohtaisena ajatuksena on 

ollut, että markkinahintojen keskiarvo ei 3 kuukauden ajalta alita 30 €/MWh. Vuoden 2014 

osalta ongelmaan ei törmätty kvartaalihintojen pysyessä yli 30 €/MWh, mutta 2015 tilanne 

oli toinen. Kvartaalin keskihinnan laskiessa alle 30 €/MWh ollaan tilanteessa, jossa 

kannattavuus laskee takuusummasta huolimatta entisestään. Vuoden 2014 tuotannoista 

maksettava keskimääräinen summa oli 82 €/MWh. Lopputyön tarkastelujaksolla vuoden 

2014 tammikuusta vuoden 2015 kesäkuuhun korvauksen keskiarvo laskee 81,7 €/MWh ja 

tulevaisuudessa jatkaa todennäköisesti laskua entisestään.  

Tuulivoimaliiketoiminta elää tällä hetkellä murroksessa, joka heijastuu koko toimialaan. 

Tulevina vuosina energia-alalla tullaan näkemään muutoksia, jotka näyttävät 

tuulivoimarakentamisen kehityssuunnan. Toisaalta mikäli suunnitellussa 

tuulivoimakapasiteetin nostossa pysytään ei tukijärjestelmä kestä suuria muutoksia. 
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