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Sähkömarkkinat muuttuvat

• Miten arvostetaan varastoa ja säätöä?

• Miten jaetaan uuden järjestelmän 

kustannukset?

• Marginaalituotanto halpaa, investointi iso

• Biokaasu ja biomassa marginaalihintana?



Saksan sähkömarkkina 30.4

21.11.2
018
3

Tukkusähkön hintavaihtelu yli 

100 €/MWh 



Tuulen ja auringon lisääntyessä

säädön ja huipun tarve kasvaa

• Nykymarkkina myy kWh ei kapasiteettia

eikä varmuutta

• Tuulta ja aurinkoa ei voi rahoittaa

marginaalisähkömarkkinoilla

• Peruskuorma katoaa

• Huippu- ja varavoima turvattava

Ref: Agora Energiewende

Wind & solar cheapest new sources



Kysyntäjousto tulee nopeasti

Ref: Forum Energy Review 2015



Tiedämme miten

kestävä ja edullinen

energiajärjestelmä

tehdään mutta

emme miten se 

rahoitetaan



Marginaalisähkö

• Tuulisähkön marginaalikustannus~10 €/MWh

• Vesivoiman marginaalikustannus ~10 €/MWh

• Aurinkosähkön marginaalik.  ~10 €/MWh

• Ydinvoiman marginaalikustannus ~20 €/MWh

Nuclear Nuclear NG Coal Peat Wood Wind Wind Wind Solar

ready site new site CC

condensin

g

condensin

g 2020 land sea

Operation 10.94 14.98 7.37 8.99 10.49 6.89 8.41 7.79 14.45 8.37

Fuel 5.14 5.14 51.11 28.57 25.50 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Varable 16.07 20.12 58.49 37.56 35.99 51.89 8.41 7.79 14.45 8.37

Miten maksetaan investoinnit?



Varastoa/kysyntäjoustoa tarvitaan

Miten se maksetaan



Miten taataan verkkoliittymä

• Kulutaja tekee sähkönsä ja 

polttoaineensa hajautetusti

• Verkkoa käytetään vain

– Ylituotannon myyntiin

– Vikatilanteissa

Miten maksetaan ja rahoitetaan

verkko jos vuotuinen netto-osto on 0 



Kysyntäjouston 

hinnoittelu?



Kysyntäjouston dilemma

• Kun luomme toimivat kysyntäjousto-

markkinat niin sähkön hinta on vakaa!

• Miksi kysyntäjoustoa kun hinta vakaa?

• Ilman kysyntäjoustoa isot hintavaihtelut!

• Kysyntäjoustoa tarvitaan?

Miten määritellään kysyntäjouston

taso?



Kuukausimaksu

• Kuluttajat hyväksyvät

vakiokuukausimaksun

• Voitaisiin myydä tyyliin

– 150 €/kk jolla 3 MWh 

• Vastineeksi vaaditaan????

Kuka säästää energiaa jos se 

on “ilmaista”?



Miten hyvitetään kuluttajaa

kysyntäjoustosta

• Kuluttaja voi toimia sekä

tuottajana että varastona

• Kuluttaja pyrkii

minimoimaan omat

kulunsa (osaoptimi)

Jos sähkön hinta heiluu mutta

on kuluttajalla vakaa niin…? 



Havaintoja



Havaintoja

• Sähkön osto vakiohinnalla on oltava

kalliimpaa kuin muuttuvilla

• Kuluttajalle on taattava lisätuloa jos hän

osallistuu kysyntäjoustoon

• Huipun ja varavoiman markkina luotava

• Ongelma ei ole tekniikka vaan

markkinamalli



Marginaalisähkö halpaa

Ref: Child, Breuer & Boston Consultants


