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Suomen energialähteiden käyttö on pysynyt likimain samana viime vuosikymmenen 

aikana. Uusiutuvien energialähteiden käyttö (tuulivoima, aurinkovoima, biopolttoaineet) 

on lisääntynyt ja fossiilisten energialähteiden käyttö vähentynyt. Energian 

kokonaiskulutus ja lämmönkulutus on vuosikymmenen aikana laskenut hieman ja 

sähkönkulutus on lisääntynyt lisääntyvän infrastruktuurin myötä.  

Suomen kantaverkko ei ole vuosikymmenen aikana kokenut suuria muutoksia. Suomi 

kuuluu osana pohjoismaiden yhteisiä sähkömarkkinoita, joissa vallitsee vapaa kilpailu. 

Suomen energiajärjestelmän sähköntuotto on tällä hetkellä varsin tuontipainotteinen ja 

Suomi ei ole pystynyt vuosikymmenen aikana vastaamaan sähkön kysyntään, mikä 

tarkoittaa sähkön tuonnin lisääntymistä. Lämmöntuotanto ja -kulutus ovat pysyneet 

vuosikymmenen aikana likimain ennallaan. Lähitulevaisuudessa Suomen 

energiaomavaraisuus nousee ja Suomi voi jopa vuonna 2050 olla jo sähkön nettoviejä ja 

myös energiajärjestelmän aiheuttamat kokonaispäästöjä alenevat radikaalisti. Liikenne 

sähköistyy ja älykkäät sähköverkot tekevät tuloaan.  

Tässä työssä tutustutaan Suomen nykyiseen energiajärjestelmään, tehdään katsaus 

tulevaisuuteen ja vertaillaan Suomen energiajärjestelmää kansainvälisesti. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen energialähteiden käyttö on pysynyt likimain samana viime vuosikymmenen 

aikana. Uusiutuvien energialähteiden käyttö (mm. tuulivoima, aurinkovoima, 

biopolttoaineet) on lisääntynyt ja fossiilisten energialähteiden käyttö vähentynyt.  

Suomen energiajärjestelmään on lähiaikoina tulossa suuria muutoksia, kunhan 

esimerkiksi ydinvoimalat Olkiluoto 3 ja Hanhikivi 1 valmistuvat. Suomi on ottanut 

tavoitteekseen hiilidioksidineutraalin, uusiutuvan energian tuotannon ja varsinkin 

aurinkovoiman sekä tuulivoiman tuotantoa on lisätty ja fossiilisten (hiili, maakaasu, öljy 

ja turve) polttoaineiden käyttöä on vähennetty, joskin niiden käyttö on vielä merkittävää. 

Vuonna 2002 teollisuus ja muut energiankuluttajat (muun muassa julkinen sektori) 

kuluttivat enemmän energiaa, mitä vuonna 2013. Rakennusten lämmitys ja liikenne ovat 

vaatineet enemmän energiaa 2010-luvulla. Kokonaisuudessa energiankulutus on hiukan 

pudonnut, mutta merkittävää laskua vuosikymmenen aikana ei ole tapahtunut. Sähkön 

hankinta ja kulutus ovat hieman nousseet ja Suomi on joutunut enemmän turvautumaan 

sähkön tuontiin. Lämmöntuotanto ja -kulutus ovat pysyneet vuosikymmenen aikana 

likimain samana. (Energiatilasto. 2014) 

Suomen sähköverkon rakenne on hiukan muuttunut vuodesta 2002. 

Sähköverkkojärjestelmän 400 kV verkkoa on rakennettu lisää ja 220 ja 110 kV verkkojen 

määrä on vähentynyt. Suomi on osa pohjoismaiden yhteisiä sähkömarkkinoita, joilla on 

oma sähköpörssinsä ja jossa vapaa kilpailu. (Fingrid) 

Kansainvälisesti Suomi on OECD-maihin verrattuna pieni tekijä energiamarkkinoilla. 

Suomen primäärienergiankulutus ja sähkönkulutus ovat alhaisia suurempiin maihin 

(esim. Ranska, Saksa, Japani) verrattuna, mutta uusiutuvan energian osuus energian 

kokonaistuotannosta on jopa 29,1 %, mitä voidaan pitää hyvänä verrattuna muihin 

maihin. Myös Suomen hiilidioksidipäästöt henkilöä kohden on alhainen. (OECD) 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia Suomen nykyistä energiajärjestelmää. Tämän työn 

pohjana on ollut Energia Suomessa -kirjan 3. luku, missä tutustutaan sähkön- ja lämmön 
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tuotantoon sekä sähkön- ja lämmönkulutukseen, teollisuuden energiankulutukseen, 

liikenteen energiankulutukseen ja asuinrakennusten energiankulutukseen. Työssä 

tarkastellaan myös Suomen sähköverkon rakennetta. Työssä analysoidaan, miksi 

energiankulutus on muuttunut, kuinka paljon se on muuttunut vuosikymmenen aikana ja 

miten se muuttuu lähitulevaisuudessa. Tässä työssä avainasemassa on itse päivitetyt 

Suomen energiajärjestelmän luvut, taulukot, diagrammit ja kuvat vuodelta 2002 aina 

vuoteen 2013 asti. 

Tilastokeskus julkaisee joka vuosi Energia -taulukkopalvelun, mihin on koottu erittäin 

kattavasti viimeisimmät energiantuotannon ja energiankulutuksen luvut. 

Tilastokeskuksen aineisto on tässä työssä keskeisin, mutta aineistoa on myös OECD:ltä, 

Fingridiltä ja Energiateollisuudelta. Työn liitteenä on esitelty kerrannaisyksiköt ja 

lisäyksiköt. 

Suomen energiajärjestelmä on laaja ja energiantuotto kattaa niin uusiutuvan energian 

tuoton sekä fossiilisten polttoaineiden käytön, unohtamatta ydinvoimaa. Suomi ei ole 

vuosikymmenen aikana kyennyt nostamaan energiantuotannon omavaraisuuttaan, mikä 

selittynee esimerkiksi sähkön tuonnin kasvulla. Tämä tulee todennäköisesti 

lähitulevaisuudessa muuttumaan. 
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2 ENERGIANKULUTUS 

 

Suomen primäärienergiankulutus oli vuonna 2013 1373 PJ. Energiankulutus jakautui 

käyttäjäsektoreittain seuraavasti 

 Teollisuus    46,2 % 

 Liikenne    14,2 %  

 Rakennusten lämmitys   25,4 % 

 Muut (mm. julkinen sektori) 14,2 %,  

Verrattuna vuoteen 2002 (1409 PJ) energiankulutus on laskenut 36 PJ (Kara et al. 2004, 

44). Kuvasta 2.1 nähdään, että teollisuuden ja muun energiankulutus on vähentynyt, kun 

taas rakennusten lämmityksen energiankulutus ja liikenteen energiankulutus on noussut 

verrattuna vuoteen 2002. Syynä tähän on varmasti talokannan lisääntyminen ja liikenteen, 

varsinkin autokannan lisääntyminen vuosikymmenen aikana. 

Kuva 2.1. Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö käyttäjäsektoreittain 1970–2013. 

Kuvan 2.1 mukaan kokonaisenergiankulutus on vaihdellut vuosina 2002–2013 

voimakkaasti. Ensimmäinen kulutuksen aleneminen johtui metsäteollisuuden kolmen 

kuukauden lakosta (UPM. 2005) ja toinen johtui vuonna 2008–2009 syntyneestä 
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finanssikriisistä. Kokonaisuutena energiankulutus ei ole muuttunut merkittävästi 

käyttäjäsektoreittain. 

Energiankulutus energialähteittäin ei myöskään ole muuttunut vuosikymmenen aikana 

merkittävästi kuvan 2.2 mukaan. Suurin muutos on puupolttoaineiden kulutuksen 

lisääntyminen, mikä kertoo puupolttoaineiden kasvavasta kysynnästä ja ennen kaikkea 

biopolttoaineiden kasvavasta kysynnästä. Sähkön nettotuonti on myös kasvanut, mikä 

kertoo siitä, että Suomi ei ole vuosikymmenen aikana kyennyt nostamaan 

energiantuotannon omavaraisuutta. 

Kuva 2.2. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 1970–2013. 

Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin vuosina 2002 ja 2013 

yksityiskohtaisemmin löytyy taulukosta 2.1. Verrattuna vuoteen 2002 fossiilisten 

energialähteiden määrä on vähentynyt ja muun muassa tuulivoiman sekä 

puupolttoaineiden käyttö lisääntynyt. (Energiatilasto. 2014) 
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Taulukko 2.1. Primäärienergian kokonaiskulutus 

energialähteittäin vuosina 2013 ja 2002. (Energiatilasto. 2014) 

2013 2002 

Energialähde TJ % Energialähde TJ % 

Öljy 316 598 23 Öljy 367 316 26,1 

Hiili 151 135 11 Hiili 182 312 12,9 

Maakaasu 106 943 8 Maakaasu 152 856 10,8 

Ydinenergia 247 347 18 Ydinenergia 233 398 16,6 

Vesivoima 45 621 3 Vesivoima 38 243 2,7 

Tuulivoima 2 785 0,20 Tuulivoima 331 0,02 

Puupolttoaineet 338 669 25 Puupolttoaineet 287 779 20,1 

Turve 56 900 4 Turve 91 606 6,5 

Muut 50 591 4 Muut 17 941 1,3 

Sähkön nettotuonti 56 574 4 Sähkön nettotuonti 42 930 3 

Energian 

kokonaiskulutus 
1 373 164 100 

Energian 

kokonaiskulutus 
1 409 518 100 

 

2.1 Sähkönkulutus 

Sähkönkulutus on lisääntynyt 2000-luvun aikana tasaisesti kaikilla sektoreilla paitsi 

teollisuudessa kuvan 2.3 mukaan. Sähköä kulutettiin vuonna 2013 yhteensä 84 TWh, 

missä häviöiden osuus oli noin 2,6 TWh. Vuodesta 2002 lähtien sähkönkulutus on 

noussut 0,5 TWh, missä muun muassa maataloustuotanto sekö palvelut ja julkinen 

kulutus on lisääntynyt ja teollisuuden kulutus vähentynyt. (Energiatilasto. 2014) 

Ensimmäinen kulutuksen aleneminen johtui metsäteollisuuden kolmen kuukauden 

lakosta (UPM. 2005) ja toinen johtui vuonna 2008–2009 syntyneestä finanssikriisistä. 

Markkinatalouden vaihtelua seuraa verrattain hyvin sähkön kysyntä. 
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Kuva 2.3. Sähkönkulutus sektoreittain 1970–2013. 

 

2.2 Lämmönkulutus 

Suomessa yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö. Kaukolämpö on ollut maamme yleisin 

lämmitysmuoto aina 1950-luvulta lähtien. Kaukolämmitystä on lähes kaikissa Suomen 

kaupungeissa ja noin 2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämmityksen piirissä. Suurin 

osa kerrostaloista ja julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä. Kaukolämmön 

markkinaosuus suurissa kaupungeissa on jopa 90 % (Energiateollisuus). Vuonna 2013 

kaukolämpöä kulutettiin 33 221 TJ 

Taulukkoon 2.2 on jaoteltu kaukolämmön kulutus sektoreittain vuosina 2013 ja 2002 sekä 

prosentuaalinen muutos verrattuna vuoteen 2002. Verrattuna vuoteen 2002, 

kaukolämmön kulutus on noussut noin 3000 TJ. (Energiatilasto. 2014) 
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Taulukko 2.2. Kaukolämmön kulutuslukemia sektoreittain  

vuosina 2013 ja 2002 (Energiatilasto. 2014) 

2013 2002  

Sektori Kulutus 

TJ 

Sektori Kulutus 

TJ 

Muutos 

% 

Asuintalot 18 311 Asuintalot 16 600 + 10,3 

Teollisuurakennukset 3210 Teollisuurakennukset 3040 + 5,59 

Muut kuluttajat 11 700 Muut kuluttajat 10 390 +12,60 

Yhteensä 33221 Yhteensä 30 030 +10,6 

 

2.3 Teollisuuden energiankulutus 

Teollisuuden kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2013 635 PJ ja verrattuna vuoteen 

2002 kulutus on vähentynyt 111,4 PJ. Teollisuus kulutti sähköä vuonna 2013 39,8 TWh 

ja polttoainetta 379,5 PJ. (Energiatilasto 2014).  Kuvan 2.4 mukaan puupolttoaineiden 

käyttö on lisääntynyt ja fossiilisten polttoaineiden (öljy, maakaasu, hiili ja turve) määrä 

vähentynyt. Uusi tulokas on kierrätyspolttoaineiden lisääntyminen teollisuudessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.4. Teollisuuden polttoainekulutus vuosina 2012–2013. 
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Teollisuudessa on selkeästi kolme eniten sähköä kuluttavaa sektoria: puu -ja 

paperiteollisuus, metalliteollisuus ja kemianteollisuus. Nämä kolme sektoria kuluttivat 

edelleen eniten sähköä niin kuin myös vuonna 2002 (Kara et al. 2004, 46–55). Kuvan 2.5 

mukaan metsäteollisuuden kulutus väheni, mikä johtuu paperin heikkenevästä 

kysynnästä, kun taas metalli- ja kemianteollisuuden sähkönkulutus kasvoi 

todennäköisesti talouden piristymisestä johtuen. Vaikka puu- ja paperiteollisuuden 

sähkönkulutus laski, niin silti puupolttoaineiden kysyntä on noussut ja kysyntä tulee 

nousemaan vielä lähitulevaisuudessa. (Energiateollisuus. 2010) 

 

Kuva 2.5. Teollisuuden sähkön kulutus toimialoittain vuosina 2012–2013. 

 

Taulukossa 2.3 on lueteltu teollisuuden eri toimialojen sähkönkulutus vuosina 2013 ja 

2002 sekä prosentuaalinen muutos verrattuna vuoteen 2002. Verrattuna vuoteen 2002 

muun muassa kaivannaistoiminnan ja metallituotteen sähkönkulutus on noussut, kun taas 

massan ja paperin valmistuksessa käytettävä sähkönkulutus on laskenut. 

Kokonaisuudessaan teollisuuden sähkönkulutus on laskenut. (Energiatilasto. 2014) 
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Taulukko 2.3. Teollisuuden sähkönkulutuksen jakautuminen 

toimialoittain vuosina 2013 ja 2002. (Energiatilasto. 2014) 

2013 2002  

Toimiala Sähkö 

GWh 

Toimiala Sähkö 

GWh 

Muutos 

% 

Kaivannaistoiminta 1263 Kaivannaistoiminta 585 + 115,89 

Elintarvikkeet 1766 Elintarvikkeet 1564 + 12,91 

Tekstiili 201 Tekstiili 249 – 19,27 

Puutavara 1530 Puutavara 1564 – 2,17 

Massa ja Paperi 18 070 Massa ja Paperi 24 535 – 6,35 

Graafinen 272 Graafinen 414 – 34,30 

Koksin ja öljytuotteiden 

valmistus 

1245 Koksin ja öljytuotteiden 

valmistus 

879 
+ 41,63 

Kemia 4857 Kemia 4568 + 6,32 

Kumi -ja muovituotteiden 

valmistus 

965 Kumi -ja muovituotteiden 

valmistus 

740 
+ 30,40 

Kivi, savi, lasi 755 Kivi, savi, lasi 929 – 18,73 

Metallien jalostus 5880 Metallien jalostus 4683 – 25,56 

Metallituote 964 Metallituote 609 + 58,29 

Koneiden, sähkö. tekn.  

tuotteiden ja ajoneuvojen 

valmistus 

1697 Koneiden, sähkö. tekn.  

tuotteiden ja ajoneuvojen 

valmistus 

1929 
– 12,02 

Muu valmistus 369 Muu valmistus 221 + 66,96 

Yhteensä 39833 Yhteensä 43469 – 8,36 

 

2.4 Asumisen energiankulutus 

Asumisen energiankulutus oli vuonna 2013 yhteensä 258,1 PJ Asumisen 

energiankulutuksen varhaisin mittaustulos on vuodelta 2008, jolloin energiankulutus oli 

247,8 PJ (Energiatilasto 2014). Asuinrakennusten energiankulutus on siis lähiaikoina 

hieman noussut. Asuinrakennuksia on tullut vuosikymmenen aikana lisää, mikä selittää 

kasvavaa energiankulutusta. Kuitenkin rakennuksien energiankulutuksen nousua pyritään 

hillitsemään vaihtoehtoisilla menetelmillä (esim. LTO ja ilmalämpöpumppu) ja 
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vähemmän sähköä kuluttavilla ratkaisulla (esim. maalämpö ja puulämmitys). Kuvan 2.6 

mukaan asuinrakennusten lämmitys vie valtaosan (2/3) energiasta. Kaukolämmön piiriin 

kuuluu suurin osa kerros-, rivi-, ja paritaloista. Omakotaloista valtaosa lämpenee sähköllä 

ja puulla. Maalämpö on viime aikoina yleistynyt rivitaloissa, paritaloissa ja 

omakotitaloissa. Maalämmöllä saadaan lämmitettyä omakotitaloja huomattavasti 

energiatehokkaammin. Sähköä kuluu ainoastaan pumpun pyörittämiseen. Lisäksi 

varaavat takat varustettuna lämmön talteenotolla on nykyään omakotitaloasujalle erittäin 

oiva ja energiaa hyvin säästävä ratkaisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.6. Asumisen energiankulutus energialähteittäin vuonna 2013. 

Taulukkoon 2.4 on eritelty yksityiskohtaisemmin asumisen energiankulutuksia 

energialähteittäin vuosina 2013 ja 2008 sekä prosentuaalinen muutos verrattuna vuoteen 

2008. Vuonna 2013 pelkästään lämmitykseen käytettiin energiaa 228,3 PJ ja sähköä 

kulutettiin kotitalouslaitteisiin 8277 GWh. Kokonaisuudessaan asumisen energiankulutus 

on noussut. (Energiatilasto. 2014) 
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Taulukko 2.4. Asumisen energiankulutus  

energialähteittäin vuosina 2013 ja 2008. (Energiatilasto. 2014) 

2013 2008  

Energialähde Kulutus 

TJ 

Energialähde Kulutus 

TJ 

Muutos 

% 

Puu 52 203 Puu 52 878 – 1,27 

Turve 173 Turve 285 – 39,29 

Hiili 14 Hiili 15 – 6,67 

Raskas polttoöljy 312 Raskas polttoöljy 317 – 1,57 

Kevyt polttoöljy 15 689 Kevyt polttoöljy 20 366 – 22,96 

Maakaasu 1246 Maakaasu 1610 – 22,60 

Lämpöpumppuenergia 15 342 Lämpöpumppuenergia 6232 + 146,18 

Polttoaineet yhteensä 84 979 Polttoaineet yhteensä 81 703 + 4,00 

Kaukolämpö 18 311 

GWh 

Kaukolämpö 17 175 

GWh 

+ 6,61 

Sähkö 21 510 

GWh 

Sähkö 20 391 

GWh 

+ 5,48 

Yhteensä 228 335 Yhteensä 216 948 + 5,25 

 

 

2.5 Liikenteen energiankulutus 

Liikenteen energiankulutuksesta tieliikenteen osuus on suurin. Liikenteen yhteenlaskettu 

primäärienergiankulutus oli vuonna 2012 219 PJ. Liikenteen kulutus vuonna 2002 oli 217 

PJ, joten kulutus on pysynyt likimain samana. (LIPASTO. 2012) VTT:ssä on toteutettu 

Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä 

(LIPASTO), joka ennustaa, että vuonna 2032 energian kulutus olisi 242 PJ, eli liikenteen 

energiankulutus kasvaisi tulevaisuudessa kuvan 2.7 mukaan. 
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Kuva 2.7. Suomen liikenteen primäärienergian kulutus. (LIPASTO. 2012) 

Energiankulutuksen nousu johtuu autokannan kasvamisella. Autokannan kasvu on 

vauhdikasta esimerkiksi Kiinassa, missä pelkästään päästöt saastuttavat ympäristöä 

tuntuvasti. Kuvan 2.8 mukaan Suomessa tieliikenteen hiilidioksidipäästöt (CO2) alenevat 

tasaisesti. Tämä johtuu moottoritekniikan kehityksestä sekä sähkö- ja vetyautojen 

kehityksestä. EU-tasolla valmistajien tulee täyttää tiukat päästönormit ja nykyistä Euro 6 

-standardia sovelletaan 1.9.14 alkaen uusien ajoneuvotyyppien tyyppihyväksyntään ja 

1.9.15 alkaen rekisteröintiin ja myyntiin. 
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Kuva 2.8. Suomen liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (CO2). (LIPASTO. 2011) 
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3 ENERGIANTUOTANTO 

 

Energiantuotanto ei ole Suomessa kokenut vuosikymmenen aikana radikaaleja 

muutoksia. Ydinvoiman ja vesivoiman tuotanto on säilynyt ennallaan. Kasvua 

sähköntuotannosta on tullut lähinnä sähkön tuonnista ja uusiutuvien energiamuotojen 

lisääntymisestä. Lämmöntuotanto on pysynyt likimain samana. 

3.1 Sähköntuotanto 

Suomen tärkeimmät sähköntuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, 

kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve (Energiateollisuus). Suomi tuotti sähköä 

vuonna 2013 68,3 TWh ja hankki sähköä ulkomailta 18 TWh. Sähköä hankittiin yhteensä 

84 TWh edestä, kun vähennetään vielä sähkön vienti ulkomaille. Vuonna 2002 hankinta 

oli 83,5 TWh, joten sähkön hankinta on hiukan noussut. Sähkön hankinta ja kulutus 

kulkevat käsi kädessä. Merkittävin nousu sähkön hankinnassa on itse asiassa tapahtunut 

sähkön tuonnista ja tuulivoiman kapasiteetin lisäämisestä. Kuitenkaan tuulivoiman 

kapasiteetti on niin pieni, että sen vaikutus jää olemattomaksi. Tästä syystä sitä ei ole 

otettu kuvaan 3.1 mukaan. (Energiatilasto 2014) 

Suomessa on suurin piirtein 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta. 

Voimalaitoksista yli puolet on vesivoimalaitoksia. Suomen sähköntuotanto on varsin 

hajautettua verrattuna muihin Euroopan maihin. Tämä lisää sähkön hankinnan varmuutta, 

eikä Suomi siis ole riippuvainen yhdestä sähkön tuotantotavasta. Sähköstä lähes 1/3 

tuotetaan CHP-laitoksissa, joissa hyötysuhde on jopa 90 % (Energiateollisuus) 
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Kuva 3.1. Sähkön hankinta sektoreittain 1970–2013. 

Taulukkoon 3.1 on eritelty yksityiskohtaisemmin sähköntuotannon lukuja 

energialähteittäin vuosina 2013 ja 2002 sekä prosentuaalinen muutos verrattuna vuoteen 

2002. Huomataan, fossiilisten energialähteiden käyttö on vähentynyt ja uusiutuvan sekä 

biopolttoaineiden käyttö on lisääntynyt. Vesivoiman ja ydinvoiman tuotannon 

lisääntyminen johtuu voimalaitoksien investoinneilla, joilla on saatu voimalaitoksien 

tehoa nostettua. Mielenkiintoista on se, että verrattuna vuoteen 2002 Suomen 

omavarainen sähköntuotanto on alentunut noin 4,6 % ja sähkön tuonti on kasvanut yli 30 

%. Tämä johtuu fossiilisten energialähteiden käytön vähenemisellä, mikä taas johtuu 

Suomen halusta siirtyä kohti vähäpäästöttömämpää energiantuotantoa. 

Suomi on kasvattanut sähkön tuontia vuosikymmenen aikana ja Suomi ei ole 

sähköntuotannon suhteen niin omavarainen mitä tulisi olla. Tämä tulee varmasti 

lähitulevaisuuden aikana muuttumaan. 
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Taulukko 3.1. Sähköntuotannon lukemia energialähteittäin vuosilta 2013 ja 2002 

2013 2002  

Energialähde Tuotanto 

TWh 

Energialähde Tuotanto 

TWh 

Muutos 

% 

Vesivoima 12,7 Vesivoima 10,6 + 19,81 

Tuulivoima 0,8 Tuulivoima 0,1 + 700 

Ydinvoima 22,7 Ydinvoima 21,4 + 6,07 

Kivihiili 10,0 Kivihiili 11,8 – 15,25 

Öljy 0,2 Öljy 0,8 – 75 

Maakaasu 6,6 Maakaasu 11,3 – 41,60 

Turve 3,0 Turve 6,1 – 50,82 

Puupolttoaineet 10,8 Puupolttoaineet 8,3 + 30,12 

Muut uusiutuvat 0,5 Muut uusiutuvat 0,2 + 150 

Muut fossiiliset 0,7 Muut fossiiliset 0,7 – 

Muut energialähteet 0,4 Muut energialähteet 0,3 + 33,33 

Tuotanto yhteensä 68,3 Tuotanto yhteensä 71,6 – 4,60 

Nettotuonti 15,7 Nettotuonti 11,9 + 31,93 

Yhteensä 84 Yhteensä 83,5 + 0,60 

 

3.2 Lämmöntuotanto 

Suomessa lämpöä tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotannolla (CHP) sekä 

erillistuotannolla. Toinen tapa jaotella lämmöntuotantoa on kaukolämmöntuotanto ja 

teollisuuslämmön tuotanto. Lämpöä tuotettiin vuonna 2013 yhteensä noin 312,1 PJ, missä 

kaukolämmöllä tuotettiin 124,2 PJ ja teollisuuslämmöllä 187,9 PJ. Vuoteen 2002 

verrattuna lämpöä tuotettiin 11,9 PJ vähemmän. (Tilastokeskus. 2013). Taulukkoon 3.2 

on yksityiskohtaisesti jaoteltu lämmöntuotannon kulutukset vuosina 2013 ja 2002. 

Verrattuna vuoteen 2002, eri energialähteiden käyttö on vaihdellut huomattavasti, mutta 

merkittävää on se, että uusiutuvien käyttö on lisääntynyt huomattavasti. (Energiatilasto. 

2014) 
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Taulukko 3.2. Lämmöntuotannon kulutus vuosina 2013 ja 2002. (Energiatilasto. 2014) 

 

  2013 2002 

  Kauko- 

lämpö 

TJ 

Teollisuus- 

lämpö 

TJ 

Kauko- 

lämpö 

TJ 

Teollisuus- 

lämpö 

TJ 

Sähkön ja 

lämmön 

yhteistuotanto 

Öljy 689 4481 3049 10858 

Hiili 48 864 2704 51 452 7429 

Maakaasu 42 263 
 

23 520 65 019 41 884 

Muut fossiiliset 4724 3313 1839 3080 

Turve 25 662 14 457 34 913 24 403 

Puupolttoaineet 44 818 
 

178 952 16 872 180 219 

Muut uusiutuvat 4573 3400 821 1576 

Muut energialähteet 1874 6924 563 4920 

Yhteensä 173 469 237 750 174 529 274 368 

Lämmön 

erillistuotanto 

Öljy 3989 7169 7721 13 273 

Hiili 4041 1742 2284 743 

Maakaasu 10 285 6492 7541 5939 

Muut fossiiliset 440 674 726 1504 

Turve 3443 1976 2495 2859 

Puupolttoaineet 7640 12 942 3922 11 211 

Muut uusiutuvat 627 1146 473 423 

Muut energialähteet 2366 6612 1805 6937 

Yhteensä 32 831 38752 26 968 42 887 

 

Kuva 3.2 havainnollistaa polttoaineiden käyttöä lämmön erillistuotannossa vuosina 

2012–2013. Verrattuna vuoteen 2012, biopolttoaineiden käyttö on lisääntynyt ja 

fossiilisten polttoaineiden määrä vähentynyt 
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Kuva 3.2 Polttoaineiden käyttö lämmön erillistuotannossa 2012–2013. (Tilastokeskus. 2013) 

Kuvasta 3.3 nähdään pelkästään kaukolämmön tuotannon polttoainekulutus ja 

taulukkoon 3.3 on jaoteltu kuvan luvut yksityiskohtaisemmin vuosina 2013 ja 2002 sekä 

prosentuaalinen muutos verrattuna vuoteen 2002. 

 

Kuva 3.3. Kaukolämmön tuotannon polttoainekulutus vuonna 2013. 
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Taulukko 3.3. Kaukolämmön tuotannon  

polttoainekulutus vuosina 2013 ja 2002. (Energiatilasto. 2014) 

2013 2002  

Polttoaine Kulutus 

TJ 

Polttoaine Kulutus 

TJ 

Muutos 

% 

Hiili 35 872 Hiili 34 369 + 4,37 

Raskas polttoöljy 6 254 Raskas polttoöljy 13 242 – 52,77 

Kevyt polttoöljy 545 Kevyt polttoöljy 965 – 43,52 

Maakaasu 32 351 Maakaasu 43 808 – 26,15 

Turve 22 880 Turve 31 545 – 27,46 

Puupolttoaineet 45 109 Puupolttoaineet 18 826 + 139,61 

Kierrätyspolttoaineet 6 225 Kierrätyspolttoaineet 1126 + 452,8 

Teollisuuden 

jätelämpö 

1 067 Teollisuuden 

jätelämpö 

753 + 41,70 

Muut 4 091 Muut 2172 + 88,35 

Yhteensä 163 152 Yhteensä 146 805 + 11,13 
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4 SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU SEKÄ POHJOIMAISET 

SÄHKÖMARKKINAT 

 

Suomen sähköverkko kuuluu osana pohjoismaiden yhteistä sähköverkkoa, mihin kuuluu 

Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska (Fingrid). Suomen sähköverkon tilanne ei ole 

vuodesta 2002 muuttunut merkittävästi. Vuonna 2015 tilanne on: 

 4500 km 400 kV voimajohtoja 

 2300 km 220 kV voimajohtoja  

 7500 km 100 kV voimajohtoja 

 113 sähköasemaa 

 

Kuva 4.1. Suomen kantaverkko. (Fingrid. 2015) 
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Kuvasta 4.1 nähdään, miten eri voimajohdot jakautuvat Suomessa. Venäjältä ja Virosta 

on Suomeen tasasähköyhteys, jolloin myös näiden maiden sähköverkot voidaan yhdistää 

Suomen sähköverkkoon. Myös pohjoismaiden yhteinen sähköjärjestelmä on kytketty 

Keski-Euroopan järjestelmään tasavirtayhteyksin. (Fingrid). 

Suomi kuuluu yhteispohjoismaiseen sähköverkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että 

pohjoismailla on yhteiset sähkömarkkinat sekä vapaa kilpailu. Suomeen siis tuodaan 

sähköä sekä Suomi vie sähköä ulkomaille. Kuvasta 4.2 esimerkiksi nähdään, millainen 

voimajärjestelmän tilanne oli 9.7.15 klo 13.33. 

    

Kuva 4.2. Suomen voimajärjestelmän tila 9.7.15 klo 13.33 (Fingrid. 2015) 
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Kuvan 4.2 mukaan tuolloin Suomeen tuotiin sähköä yhteensä 2507 MW ja Suomi vei 

sähköä 418 MW. Kuvassa 4.3 on esitetty pohjoismaisen sähköpörssin spot-hintojen 

kehitystä. Korkeat hintapiikit johtuvat esimerkiksi siitä, että talvena sähkön kysyntä on 

huomattavasti suurempaa mitä kesällä. Myös voimalaitosten vuosihuollot ja keskeytykset 

vaikuttavat sähkön hintaan. Viime vuosina hinta ei ole kokenut suuria vaihteluja  

Merkittävää on myös se, että kun Viron sähkön vienti- ja tuontikapasiteettia on rajoitettu, 

niin Suomen hinta on alkanut eriytyä Keski-Ruotsin ja Pohjois-Ruotsin hinnoista. 

Kuva 4.3. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnankehitys vuosina 2000–2015. 
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5 SUOMI KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA 

 

Suomi on kansainvälisesti verrattuna erittäin pieni maa, mutta silti tilastollisesti 

esimerkiksi alhaisista hiilidioksidipäästöistä ja uusiutuvan energian tuotannosta olemme 

maailman huippua. Sähkön- ja energiantuotannossa Suomen osuus on pientä suuriin 

maihin verrattuna. Alla on muutamia keskeisiä energiantuotannon ja -kulutuksen 

indikaattoreita, joista voi vertailla Suomea kansainvälisesti. 

Kuva 5.1. Joidenkin OECD-maiden hiilidioksidipäästölukemia vuonna 2012. (OECD iLibrary) 

 

Kuvasta 5.1 huomataan, että Suomi on hiilidioksidipäästöjen (CO2-päästöt) osalta 

alhaisessa lukemassa. Tulee kuitenkin huomata, että yksikkönä pystyakselilla on tonnia 

CO2-päästöä henkilöä kohden [t CO2/henkilö]. Taulukosta huomataan, että Luxemburg 

ja USA ovat suurimmat päästöjen tuottajat ja Chile, Unkari sekä Meksiko pienimmät juuri 

väestönsä takia. Ranskan alhaiset päästöt selittyvät suurella ydinvoimantuotannolla, joka 

ei aiheuta päästöjä ilmakehään. 
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Kuva 5.2. Sähkönkulutus eräissä OECD-maissa vuonna 2013. (OECD iLibrary) 

 

Kuvasta 5.2 nähdään, että Suomi on suurien maiden ohella hyvin vähän sähköä kuluttava 

maa. Suurimmat kuluttajat ovat selvästi Japani, Saksa, Ranska ja Kanada. Suurimmat 

sähkönkuluttajat ovat väkiluvultaan suuria maita ja näissä maissa teknologia on 

todennäköisesti kehittyneempää ja sitä käytetään enemmän mitä Suomessa. 
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Kuva 5.3. Primäärienergiankulutus eräissä OECD-maissa vuonna 2013. (OECD iLibrary) 

 

Kuvasta 5.3 voidaan lukea periaatteessa sama tulos, mitä kuvasta 5.2. Tässä taulukossa 

on otettu huomioon koko primäärienergiankulutus. Yksikkönä käytetään ekvivalenttia 

öljytonnia, mikä on Suomessa harvinaisempi yksikkö mitä kansainvälisesti. Yksi 

ekvivalentti öljytonni (1 toe) vastaa 41,868 gigajoulea (GJ). (OECD. 2015) 
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Kuva. 5.4. Uusituvan energian osuus kokonaistuotannosta eräissä OECD-maissa vuonna 2013. (OECD 

iLibrary) 

 

Kuva 5.4 kertoo uusiutuvan energian osuuden kokonaistuotannosta. Nähdään, että Suomi 

on tällä alalla hyvässä asemassa (29,1 %) ja uusituvan energian käyttöä tullaan lisäämään 

tulevaisuudessa (Energiateollisuus). Islanti on uusiutuvan energian käytössä maailman 

huippu (84 %), mikä selittyy geotermisen energian käytöllä sähkön- ja 

lämmöntuotannossa  
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6 TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

 

Energiateollisuus on yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen 

teknillisen yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 

kanssa julkaissut teoksen ”Haasteista mahdollisuuksia – sähkön ja kaukolämmön 

hiilineutraali visio vuodelle 2050”. Teoksessa luodaan yleiskatsaus nykyaikaan ja 

visioidaan Suomen energiajärjestelmää vuodelle 2050 asti. Teoksessa käsitellään muun 

muassa hiilidioksidipäästöjen muutoksia sektoreittain, sähköntuotannon ja 

lämmöntuotannon muutoksia vuodelle 2050 asti. Tässä kappaleessa käsitellään Suomen 

energiajärjestelmien muutoksia sähkön- ja lämmöntuotannon osalta. 

Suomen tavoitteena on tulevaisuudessa olla hiilidioksidineutraali, uusiutuvan energian 

tuottaja. Kokonaispäästöt 2010-luvulla on noin 30 miljoonaa tonnia ja tämän pitäisi 

vähentyä vuoteen 2050 mennessä 5-7 miljoonaan tonniin. Pelkästään sähkön ja 

kaukolämmön tuotannon muutoksilla voidaan CO2-päästöjä vähentää 85–90 prosenttia.  

Tulevaisuudessa Suomen tuontiriippuvuus vähenee etenkin öljyn, kivihiilen ja sähkön 

osalta, ja kotimaisten uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa merkittävästi. Energian 

nykyhinnoilla laskien maksaisimme energian tuonnista vuosittain 2 miljardia euroa 

vähemmän ja Suomen nettotuonti kääntyisi vienniksi. (Energiateollisuus. 2010) Kuvan 

6.1 mukaan vuonna 2050 sähkönkulutus kasvaa, mutta silti energiankulutus pienenee. 

Kuva 6.1. Arvioitu energiankulutus vuonna 2050 (Energiateollisuus. 2010) 
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Taulukko 6.1. Yhteenveto sähkön käytöstä vuosina 2007 ja ennuste vuosille 2030 ja 2050 

(Energiateollisuus. 2010) 

Sektori 

Sähkön käyttö 

vuonna 2007 

TWh/a 

Sähkön käyttö 

vuonna 2030 

TWh/a 

Sähkön käyttö 

vuonna 2050 

TWh/a 

Asuminen 23 24–26 24–27 

    kotitaloussähkö 11 13 13–14 

rakennusten lämmitys 12 11 9-11 

rakennusten jäähdytys 0,2 1 2 

Teollisuus 48 49–56 48–58 

Palvelut ja julkinen 15,5 22 30–40 

Liikenne 0,5 3 8-10 

Häviöt 3 3 4 

Yhteensä 90 100–111 113–138 

 

Taulukkoon 6.1 on yhteenvetona listattu sähkön käytön kulutuksia vuosille 2030 ja 2050. 

Oletettavasti sähkön kulutus nousee vuoteen 2050 verrattuna noin 30 TWh vuodessa. 

Suomen sähköntuotannon rakenne muuttuu merkittävästi vuonna 2050. Kuvan 6.2 

mukaan ydinvoiman tuotanto on lisääntynyt ja varsinkin uusiutuvan energian ja 

biopolttoaineiden käyttöä on lisätty. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt 

lukuun ottamatta maakaasua. 

  

Kuva 6.2. Ennustettu sähköntuotannon rakenne vuonna 2050 ja sähköntuotannossa käytettyjen 

polttoaineiden osuudet vuonna 2007 ja 2050. (Energiateollisuus. 2010) 
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Suomen sähköntuotantokapasiteetti on esitetty kuvassa 6.3. Kuvasta nähdään, että 

tuulivoiman tuotantoa tullaan selvästi lisäämään 30 vuoden aikana. 

 

Kuva 6.3. Ennustettu sähköntuotantokapasiteetti vuonna 2050. (Energiateollisuus. 2010) 

Kaukolämmön tuotantoennuste on esitetty kuvassa 6.4. Vuonna 2050 kaukolämpöä 

tuotetaan vähemmän fossiilisilla polttoaineilla lukuun ottamatta maakaasua ja 

biopolttoaineiden käyttöä tullaan lisäämään merkittävästi. 

 

 

Kuva 6.4. Ennustettu kaukolämmön tuotanto vuonna 2050 jaettuna yhteistuotannolla ja erillistuotannolla. 

Kaukolämmön tuotannon energialähteet vuonna 2007 ja 2050. (Energiateollisuus. 2010) 

 

Energiateollisuuden julkaisu on erittäin laaja visio suomen energiajärjestelmän 

muutoksesta vuodelle 2050 ja se on löydettävissä energia.fi sivustolta ja linkki siihen 

löytyy tämän työn lähdeluettelosta. 
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7 YHTEENVETO 

 

Energia Suomessa -kirja on hyvä teos, mikä kertoo erittäin kattavasti Suomen 

energiajärjestelmästä. Teos on kuitenkin päivitetty viimeksi vuonna 2002, joten 

viimeisimmät energiantuotannon -ja kulutuksen luvut eivät vastaa nykyajan lukemia. 

Tässä työssä päivitettiin energiajärjestelmän viimeisimmät luvut 2010-luvulle ja tuorein 

tilasto on vuodelta 2013 

Suomen energiajärjestelmä ei ole vuosikymmenen aikana muuttunut merkittävästi 

suuntaan eikä toiseen. Energiankulutuksen ja energiantuotannon luvut ovat pysyneet 

lähes samana ja graafisissa käyrissä näkyvät rajut laskut johtuvat metsäteollisuuden 

lakosta vuonna 2005 ja finanssikriisistä vuosina 2008–2009. Teollisuuden ja muun (mm. 

julkinen sektori) energiankulutus on vuosikymmenen aikana laskenut, mikä johtuu 

teollisuuden investoinneista vähäpäästöttömämpään ja energiatehokkaampaan 

hyödykkeiden ja palveluiden tuottamiseen. Liikenteen ja asumisen energiankulutus on 

hieman kasvanut, mikä selittyy lähinnä autokannan ja talokannan kasvulla. 

Moottoritekniikan kehittyminen sekä sähkö -ja hybridiautojen yleistyminen on ohjannut 

liikenteen päästöarvoja alaspäin. 

Suomen sähköntuotanto ei ole vuodesta 2002 muuttunut merkittävästi. Suomi on 2010-

luvulla tuonut sähköä enemmän, koska sähkön kysyntä on kuitenkin kasvanut. Suomi ei 

ole sähköntuotannon suhteen niin omavarainen mitä tulisi olla, mutta lähitulevaisuudessa 

valmistuvat OL3 ja Hanhikivi 1 varmasti paikkaavat tätä vajetta. Sähkön kysyntä on 

noussut kaikilla sektoreilla paitsi teollisuudessa. 

Suomen sähköverkon tilanne on pysynyt lähes ennallaan. Pieniä voimajohtomuutoksia on 

10 vuoden aikana tehty ja Suomi on integroinut sähköverkkonsa entistä tiiviimmin 

pohjoismaiden yhteiseen sähköverkkoon. Pohjoismaisilla sähköverkoilla on oma 

sähköpörssinsä ja niissä vallitsee vapaa kilpailu. 

Suomi on kansainvälisillä indikaattoreilla mitaten pieni maa varsinkin sähkön -ja 

primäärienergiankulutuksessa. Se ei kuitenkaan tarkoita ettemme olisimme globaalisti 
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näkyvä maa, sillä esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on verrattain korkea isoihin 

maihin verrattuna. Suomen hallitus on sitoutunut kohti hiilidioksidineutraalia, uusiutuvaa 

energian tuotantoa, mikä tarkoittaa sitä, että tuulivoima, aurinkovoima, ydinvoima ja 

biopolttoaineet tulevat olemaan lähitulevaisuuden tärkeät energiantuottajat. Fossiilisten 

polttoaineiden kysyntä on kuitenkin vahvaa ja aivan heti emme tule niistä kuitenkaan 

luopumaan. Biopolttoaineilla on tällä hetkellä suuret odotukset, sillä isot yritykset (UPM, 

Stora Enso) ovat investoineet biopolttoaineilla käyviin voimalaitoksiin.  

Suomen energiavision mukaan sähköntuotantoa tullaan tarvitsemaan lisää, vaikka 

energiankulutus oletettavasti laskee. Jotta sähköä voitaisiin tuottaa omavaraisesti ja vielä 

enemmänkin, vaatii se suuria investointeja Suomen energiajärjestelmään. 

Energiankulutuksen lasku selittyy muun muassa teknologian kehityksellä, liikenteen 

sähköistymisellä ja älykkäillä sähköverkoilla. Vision mukaan ei ole ollenkaan 

mahdotonta, että Suomi joskus olisi joskus lähes täysin päästötön, uusiutuvan energian 

tuottaja. Se vaatii kuitenkin vahvaa poliittista päätöksentekoa, tutkimusta, tuotekehitystä 

ja suuria investointeja Suomen energiajärjestelmään. 

Taulukkoon 7.1 on vielä koottu yhteenveto Suomen energiajärjestelmän keskeisistä 

luvuista ja laskettu prosentuaalinen muutos vuodesta 2002 vuoteen 2013. 
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Taulukko 7.1. Yhteenveto keskeisistä Suomen energiajärjestelmän luvuista 

 2013 

PJ 

2002 

PJ 

Muutos 

% 

Energian 

kokonaiskulutus 

1373  1409 – 2,6 

Sähkön hankinta 

ja kulutus 

84,0  

TWh 

83,5 

TWh 

+ 0,6 

Lämmöntuotanto 312,1  324  – 3,7 

Lämmönkulutus 

(Kaukolämpö) 

33,2 30 +10,6 

Teollisuuden 

energiankulutus 

635,0 746,4 – 15 

Asumisen 

energiankulutus 

258,1 247,8 

(2008) 

+ 3,8 

Liikenteen 

energiankulutus 

(LIPASTO) 

219 (2012) 217 + 0,9 
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LIITE 1. KERRANNAISYKSIKÖT JA LISÄYKSIKÖT 

 

Kerrannaisyksiköt 

Nimi Tunnus Kerroin 

peta P 1015 

tera T 1012 

giga G 109 

mega M 106 

kilo k 103 

 

Yksikkömuunnoksia 

 toe MWh GJ 

toe 1 11,63 41,868 

MWh 0,086 1 3,6 

GJ 0,02388 0,2778 1 

 

Esimerkiksi: 1 PJ (Petajoule) = 1015 J (Joulea) 

Lisäyksiköitä 

1 MWh = 3600 MJ = 3,6 GJ 

1 toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh 

1 J = Ws 

 

 

 


