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Vaihteleva uusiutuva energia aiheuttaa energiajärjestelmään kustannuksia, jotka johtuvat 

tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotannon hetkellisestä vaihtelusta, epävarmuudesta ja 

maantieteellisestä sijainnista. Näitä kustannuksia kutsutaan epäsuoriksi kustannuksiksi ja 

vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä kyseiset kustannukset voivat 

rajoittaa tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotannon lisäämistä tulevaisuudessa. 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella vaihtelevasta uusiutuvasta energiasta 

johtuvien epäsuorien kustannusten taustaa ja keinoja, joilla epäsuoria kustannuksia 

voidaan tulevaisuudessa vähentää. Työssä käydään läpi myös keinojen teknistä valmiutta, 

kehitystoimia ja taloutta. 

Epäsuorien kustannusten suuruus on vahvasti riippuvainen energiajärjestelmän 

joustavuudesta ja vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon osuudesta 

energiajärjestelmässä. Tulevaisuudessa epäsuoria kustannuksia voidaan vähentää 

erilaisten uudistusten ja muutosten avulla. Näihin keinoihin lukeutuvat kehitys 

perinteisissä voimalaitoksissa, energiavarastot, kysyntäjousto, sähköverkon 

laajentaminen ja vahvistaminen, ennusteiden parantaminen ja sähkömarkkinauudistukset. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

𝐿𝐶𝑂𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑    tuulivoiman LCOE   €/MWh 

𝑠𝐿𝐶𝑂𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑 tuulivoiman system LCOE   €/MWh 

𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 tuulen markkina-arvo    €/MWh 

𝑝𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦  keskimääräinen sähkönhinta   €/MWh 

Kreikkalaiset aakkoset 

∆𝑤𝑖𝑛𝑑  tuulivoiman epäsuorat kustannukset  €/MWh 

Lyhenteet 

AC Vaihtovirta 

CAES Paineilmavarasto 

DC Tasavirta 

DER Hajautetut energiaresurssit 

HVDC Suurjännitetasavirta 

IoT Esineiden Internet (Internet of Things) 

LCOE Energian tuotantohinta 

SMES Suprajohtavan magneettisen energian varastot 

VRE Vaihteleva uusiutuva energia 
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1 JOHDANTO 

Energiamurros ja koko ajan lisääntyvä uusiutuvan energian hyödyntäminen synnyttävät 

haastetta ja painetta energiajärjestelmään. Ilmastonmuutos ja vuosittain lisääntyvä 

maailman primäärienergian tarve kasvattavat uusiutuvan energian tuotantoa jatkuvasti. 

Vuonna 2018 aurinkoenergian osuuden kasvu maailman primäärienergian tuotannossa oli 

28,9 % ja tuulivoiman 12,6 % (BP 2019). 

Koko ajan kehittyvä teknologia ja uudet innovaatiot mahdollistavat uusiutuvan energian 

osuuden kasvun, mutta vaihtelevuus uusiutuvan energian tuotannossa tuo uudenlaisia 

kustannuksia energiajärjestelmään. Näitä kustannuksia nimitetään epäsuoriksi 

kustannuksiksi (integration costs) ja niiden huomioiminen on tärkeää poliittisia päätöksiä 

tehtäessä ja vertailtaessa energiantuotantomuotoja toisiinsa (Hirth et al. 2015, 925). 

Ajasta riippuva vaihtelu ei ole luonteenomaista kaikelle uusiutuvalle energialle. Tässä 

työssä epäsuorista kustannuksista puhuttaessa tarkoitetaan tuulivoiman ja 

aurinkoenergian aiheuttamia kustannuksia energiajärjestelmään. Jos vesivoimaa ei 

huomioida, tuulivoima kattaa noin 50 % uusiutuvan energian tuotannosta ja 

aurinkoenergia 24 % (BP 2019). 

Tämän työn tarkoituksena on käydä läpi tuulivoiman ja aurinkoenergian epäsuoria 

kustannuksia. Ensin määritellään epäsuorat kustannukset. Sen jälkeen esitellään 

epäsuorien kustannusten taustaa. Tämän jälkeen etsitään keinoja hallita kyseisiä 

kustannuksia. Viimeisenä käydään läpi keinojen teknistä valmiutta, kehitystoimia ja 

taloutta. 
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2 EPÄSUORIEN KUSTANNUSTEN MÄÄRITELMÄ 

Tuulivoiman ja aurinkoenergian ollessa energiantuotannon osatekijöinä, aiheutuu 

energiajärjestelmään hetkellisen vaihtelun, epävarmuuden ja maantieteellisen sijainnin 

takia epäsuoria kustannuksia. Epäsuorien kustannusten ilmenemistä 

energiajärjestelmässä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Tarkastelussa 

voidaan käyttää joko arvonäkökulmaa (value perspective) tai kustannusnäkökulmaa (cost 

perspective). Kummatkin näkökulmat tuovat esille, kuinka epäsuorat kustannukset 

ilmenevät energiajärjestelmässä. On kuitenkin tärkeää huomata, että epäsuorat 

kustannukset eivät suoranaisesti johdu vaihtelevasta uusiutuvasta energiasta, vaan 

joustamattomuudesta, joka ilmenee, kun vaihtelevan uusiutuvan energian osuutta lisätään 

energiajärjestelmässä. (Hirth et al. 2015, 926-927)  

Arvonäkökulma perustuu tutkimuksista löydettyihin havaintoihin vaihtelevan uusiutuvan 

energian markkina-arvon muutoksista. On havaittu, että vaihtelevan uusiutuvan energian 

tuotanto-osuuden kasvaessa, tuulivoiman ja aurinkoenergian markkina-arvot pienenevät 

johtuen kyseisten energiantuotantomuotojen joustamattomuudesta ja vaihtelevuudesta 

energiajärjestelmässä. Tämä vähennys vastaa epäsuoria kustannuksia, jotka syntyvät 

vaihtelevan uusiutuvan energian takia. Tuulen epäsuoria kustannuksia arvonäkökulmasta 

kuvaa yhtälö 1. (Hirth et al. 2015, 926) 

∆𝑤𝑖𝑛𝑑(𝑞) = 𝑝𝑒𝑙(𝑞) − 𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑(𝑞)   (1) 

jossa ∆𝑤𝑖𝑛𝑑 on tuulivoiman epäsuorat kustannukset [€/MWh], 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 on 

keskimääräinen sähkönhinta [€/MWh] ja 𝑝𝑤𝑖𝑛𝑑 on tuulen markkina-arvo [€/MWh]. 

Kustannusnäkökulma perustuu puolestaan energian tuotantohinnan tarkasteluun. 

Vertailtaessa tuotantomuotoja toisiinsa käytetään yleensä apuna LCOE-hintaa, joka 

ilmaisee energian tuotantohinnan (€/MWh) (Ueckerdt et al. 2013, 61). Yleisessä 

tarkastelussa LCOE-hintaan vaikuttavat investointikustannukset, pääomakustannukset 

(cost of capital), investoinnin elinkaari (lifetime of project), asennuskustannukset 

(installation costs), käyttö- ja ylläpitokustannukset (operation & maintenance costs) ja 

sähkön tuotanto (EWEA 2009, 29). Kuva 1 esittää, kuinka LCOE-hinta muodostuu. 
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Kuva 1. Tuulivoimalan tuotantohinnan muodostuminen. (EWEA 2009, 30) 

 

LCOE-hinnan käyttäminen antaa kuitenkin liian optimistisen arvion sähkön hinnasta ja 

todellinen LCOE-hinta onkin arvioitua suurempi epäsuorista kustannuksista johtuen. 

LCOE-hinnan sijaan voidaan tuuli- ja aurinkovoimalle määrittää niin kutsuttu system 

LCOE (sLCOE), joka huomioi tuotantomuotojen vaihtelevuuden aiheuttamat 

kustannukset energiajärjestelmässä. Kyseinen sLCOE-hinnan ja LCOE-hinnan erotus 

vastaa epäsuoria kustannuksia energiajärjestelmässä. Tuulivoiman epäsuorat 

kustannukset on esitetty yhtälössä 2. (Hirth et al. 2015, 927) 

∆𝑤𝑖𝑛𝑑(𝑞) = 𝑠𝐿𝐶𝑂𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑(𝑞) − 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑(𝑞)  (2) 

jossa 𝑠𝐿𝐶𝑂𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑 on tuulivoiman system LCOE [€/MWh] ja 𝐿𝐶𝑂𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑 on tuulivoiman 

LCOE [€/MWh]. 

Kuva 2 esittää, kuinka arvonäkökulma ja kustannusnäkökulma eroavat toisistaan. 

Arvonäkökulmasta tarkasteltaessa epäsuorat kustannukset vähentävät vaihtelevan 

uusiutuvan energian markkina-arvoa, kun puolestaan kustannusnäkökulmasta 

tarkasteltaessa epäsuorat kustannukset kasvattavat LCOE-hintaa. 
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Kuva 2. Epäsuorat kustannukset arvonäkökulmasta ja kustannusnäkökulmasta. (Hirth et al. 2015, 

927) 

 

Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat kannattavia silloin, kun tuulivoiman ja 

aurinkoenergian markkina-arvot vastaavat kyseisten tuotantomuotojen LCOE-hintaa 

(Hirth et al. 2015, 927). Esimerkiksi tuulivoiman osuuden ollessa korkea (30-40 %), 

saattavat epäsuorat kustannukset olla jopa 50 % tuotantokustannuksista. Etenkin 

vaihtelevan uusiutuvan energian osuuden ollessa korkea, on siis tärkeää ottaa 

energiantuotantomuotojen ja kannattavuuslaskelmien vertailussa huomioon epäsuorat 

kustannukset. Epäsuorat kustannukset eivät ole pienemmillä vaihtelevan uusiutuvan 

energian osuuksilla yhtä merkittävät kuin korkeilla tuotanto-osuuksilla. (Hirth et al. 2015, 

925)  
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3 EPÄSUORIEN KUSTANNUSTEN TAUSTA 

Epäsuorat kustannukset tarkoittavat siis kaikkia niitä lisäkustannuksia, jotka ilmenevät 

energiajärjestelmässä vaihtelevan uusiutuvan energian ollessa osana energiantuotantoa. 

Epäsuorat kustannukset ovat riippuvaisia ajasta, vaihtelevan uusiutuvan energian 

osuudesta ja muun energiajärjestelmän kyvystä ja tehokkuudesta vastata tarpeeseen 

(Ueckerdt et al. 2013, 66).  

Epäsuorat kustannukset voidaan jakaa kolmeen tekijään, jotta kustannuksia on helpompi 

tutkia; hetkellinen vaihtelu, epävarmuus ja sijainti. Hetkellisellä vaihtelulla tarkoitetaan 

sitä, ettei tuulivoimaa tai aurinkoenergiaa voida säätää samalla tavalla kuin perinteisiä 

voimalaitoksia, vaan tuotanto vaihtelee sään mukaan. Epävarmuudella tarkoitetaan sitä, 

että tuotanto on epävarmaa aina toteutumiseen saakka. Sijainnilla puolestaan tarkoitetaan 

sitä, että kysyntä ja tarjonta ovat maantieteellisesti eri paikoissa. (Hirth et al. 2015, 926) 

Kuva 3 havainnollistaa hetkellisen vaihtelun, epävarmuuden ja sijainnin vaikutusta 

keskimääräiseen sähkön hintaan. 

 

Kuva 3. Hetkellisen vaihtelun, epävarmuuden ja sijainnin vaikutukset keskimääräisen sähkön 

hintaan. (Hirth et al. 2015, 928) 

 

Tässä työssä hetkellisestä vaihtelusta aiheutuvia kustannuksia kutsutaan 

profiilikustannuksiksi (profile costs), epävarmuudesta aiheutuvia kustannuksia 
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tasapainotuskustannuksiksi (balancing costs) ja sijainnista johtuvia kustannuksia 

sähköverkkoon liittyviksi kustannuksiksi (grid-related costs).  

3.1 Profiilikustannukset 

Profiilikustannukset, jotka aiheutuvat hetkellisestä vaihtelusta, kattavat merkittävimmän 

osan epäsuorista kustannuksista. Kyseiset kustannukset eivät suoranaisesti aiheuta 

kulujen nousua, vaan osaltaan laskevat tuulivoiman ja aurinkoenergian arvoa. Tämän 

takia profiilikustannukset eivät ilmene yhtä suorasti kuin tasapainotuskustannukset tai 

sähköverkkoon liittyvät kustannukset. Profiilikustannuksille on tyypillistä, että suurella 

vaihtelevan uusiutuvan energian tuotanto-osuudella, profiilikustannukset ovat 

merkittävämmät kuin pienellä tuotanto-osuudella. (Ueckerdt et al. 2013, Hirth et al. 2015) 

Kuva 4 esittää energiantuotannon hetkellisen vaihtelun ja vaihtelevan uusiutuvan 

energian vaikutuksen siihen. 

 

Kuva 4. Energiantuotannon hetkellinen vaihtelu ja vaihtelevan uusiutuvan energian (VRE) 

osuuden vaikutus hetkelliseen vaihteluun. (Hirth et al. 2015, 930) 

 

Profiilikustannukset voidaan jakaa kolmeen tekijään, joista kutakin on käsitelty erikseen 

omassa kappaleessaan. Näitä tekijöitä ovat hetkellisen vaihtelun kompensoimiseen 

tarvittava huippu- ja varavoima, voimalaitosten huipunkäyttöaikojen väheneminen ja 

ylituotanto (Ueckerdt et al. 2013, 66).  
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3.1.1 Huippu- ja varavoima 

Yksi profiilikustannusten syy on hetkellisestä vaihtelusta aiheutuva huippu- ja 

varavoiman tarve energiajärjestelmässä. Jotta hetkellisestä vaihtelusta aiheutuviin 

kysyntähuippuihin pystytään vastaamaan, energiajärjestelmä tarvitsee säädettäviä 

voimalaitoksia, energiavarastoja sekä säädettävää uusiutuvaa energiaa kuten vesivoimaa 

(Ueckerdt et al. 2013, 65).  

Kysyntähuippuja ilmenee energiajärjestelmässä ilman vaihtelevaa uusiutuvaa 

energiaakin, mutta tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotannon ollessa hyvin vaihtelevaa, 

tarvitaan energiajärjestelmään reservejä, jotka pystyvät kattamaan aiempaa jyrkemmät 

vaihtelut tarjonnassa. Vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon kasvattaminen ei 

varsinaisesti lisää huippu- ja varavoiman tarvetta. Huippu- ja varavoimaa voisi olla 

jatkossa vähemmänkin, jos vaihtelevan uusiutuvan energian tuotanto olisi luotettavampaa 

(Ueckerdt et al. 2013, 65). 

Huippu- ja varavoiman kustannukset syntyvät siitä, että energian varastointi on kallista ja 

varastoinnista aiheutuu häviöitä. Voimalaitosten käyttö edellyttää voimalaitosten ajoa 

osakuormalla ja uusiutuvaa energiaa on tarjolla vaihtelevasti mm. vuodenajasta riippuen. 

Reservissä joudutaan puolestaan pitämään huippu- ja varavoimaa, joka voitaisiin ilman 

vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa poistaa käytöstä. Huippu- ja varavoiman ylläpito 

nimittäin aiheuttaa kustannuksia, vaikka käyttötunnit jäisivätkin vähäisiksi. 

3.1.2 Voimalaitosten huipunkäyttöaikojen väheneminen 

Kasvava vaihtelevan uusiutuvan energian osuus ja tuotannon hetkellinen vaihtelu 

aiheuttavat osaltaan perinteisten voimalaitosten huipunkäyttöaikojen vähenemistä. 

Perinteisille voimalaitoksille on yhä tarvetta, mutta niiden vuosittaiset käyttötunnit 

vähenevät ja niistä tulee tarpeettomampia. (Ueckerdt et al. 2013, 65) 

Voimalaitoksiin on aikoinaan rakennus- ja suunnitteluvaiheessa sidottu paljon pääomaa 

samalla odottaen korkeampia huipunkäyttöaikoja. Kasvanut vaihtelevan uusiutuvan 

energian tuotanto on kuitenkin johtanut siihen, että perinteisten voimalaitosten 

vuosittaiset- ja elinaikaiset tuotanto-odotukset kapasiteettia kohden ovat todellisuudessa 

jääneet pienemmiksi kuin on oletettu. Seurauksena on ollut, että perinteisten 
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voimalaitosten keskimääräiset tuotantokustannukset ovat nousseet vaihtelevan 

uusiutuvan energian tuotannon kasvun myötä. (Ueckerdt et al. 2013, 66). Tilannetta 

pahentaa osaltaan se, että vaihtelevan uusituvan energian tuotanto-osuuden ollessa korkea 

on tyypillistä, että kysyntähuippujen aikana uusiutuva energia korvaa peruskuormaa eikä 

niinkään vastaa kasvaneeseen kysyntään (Ueckerdt et al. 2013, 65). 

Perinteisten voimalaitosten huipunkäyttöaikojen väheneminen on suurin epäsuoria 

kustannuksia aiheuttava komponentti. Vaihtelevan uusiutuvan energian tuotanto-osuuden 

ollessa korkea, huipunkäyttöaikojen väheneminen saattaa käsittää jopa yli puolet 

epäsuorista kustannuksista. (Hirth et al. 2015, 935) Kuva 5 havainnollistaa, kuinka 

uusiutuvan energian osuuden kasvaessa, voimalaitosten huipunkäyttöajat vähenevät ja 

tuotantokustannukset kasvavat. 

 

Kuva 5. Vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon vaikutus voimalaitosten 

huipunkäyttöaikoihin ja huipunkäyttöaikojen vähenemisestä johtuvaan kustannusten nousuun. 

(Hirth et al. 2015, 931) 

3.1.3 Ylituotanto 

Ylituotannosta johtuvat profiilikustannukset tarkoittavat kustannuksia, jotka aiheutuvat 

vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon ollessa hetkellisen vaihtelun takia kysyntää 

suurempi, aiheuttaen näin ylituotantoa energiajärjestelmässä. Nämä kustannukset 

syntyvät, kun tuotantoa joudutaan säätämään alaspäin. Vaihtelevan uusiutuvan energian 
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osuuden ollessa energiajärjestelmässä suuri, ylituotannosta johtuvat kustannukset 

kasvavat, kun taas pienellä uusiutuvan energian tuotannolla, ei ylituotantoa juurikaan 

esiinny. (Ueckerdt et al. 2013, 66) 

3.2 Tasapainotuskustannukset 

Tasapainotuskustannukset johtuvat uusiutuvan energian tuotannon vaikeasta 

ennustettavuudesta. Sähköpörssin Sport-markkinoilla sähkön tukkuhinta määräytyy eri 

markkinaosapuolien osto- ja myyntitarjouksiin perustuen. Sähkön hinta määritetään 

kysyntä- ja tarjontakäyrien kohtaamispisteessä seuraavan vuorokauden jokaiselle 

tunnille. Tuotannon ja kysynnän täytyy vastata toisiaan joka hetki, jotta tehotasapaino 

saadaan pidettyä sähköverkossa. Tehotasapainon ylläpitäminen hoidetaan 

säätösähkömarkkinoiden avulla.  (Partanen et al. 2019, 6)  

Jotta uusiutuvan energian tuottajat pystyvät osallistumaan sähkömarkkinoille, täytyy 

heillä olla ennusteet seuraavan vuorokauden sähköntuotannolle tunneittain. Vaikka 

tuulen ja auringon vaihteluita voidaan ennustaa seuraavalle päivälle melko tarkasti, välillä 

tulee hetkiä, kun tuotanto poikkeaakin kysynnästä. Poikkeamat päivittäisistä 

tuotantoaikatauluista aiheuttavat tasapainotuskustannuksia, koska ne vaativat 

säätövoimaa paikkaamaan alijäämää.  

Säätövoimana voidaan käyttää voimalaitoksia, jotka pystyvät säätämään tuotantoaan 

tarvittaessa ylös- tai alaspäin. Voimalaitosten toimiessa säätövoimana, täytyy niiden 

kuitenkin ajaa osakuormalla, mikä ei ole taloudellisesti kovinkaan kannattavaa, koska 

voimalaitosten hyötysuhteet jäävät mataliksi osakuormalla ajettaessa. Tehotasapainon 

ylläpitämiseksi vaadittavat nopeat säädöt myös kuluttavat enemmän voimalaitoksen 

komponentteja. Nopealla varoitusajalla tuotannosta poikkeaminen on myös kallista. 

(Hirth et al. 2015, 929) 

Tasapainotuskustannuksiin vaikuttaa myös se, että työkalut, joilla ennustetaan uusiutuvan 

energian tuotantoa, ovat samanlaisia. Jos ennusteet menevät pieleen, tarjonta on 

alijäämäistä laajalla alueella, jolloin resursseja ei voida tasata alueiden välillä. (Hirth et 

al. 2015, 929) 
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Tasapaonotuskustannukset jäävät kuitenkin kokonaisuudessaan melko pieniksi ollessaan 

korkeimmillaan 6 €/MWh, vaikka vaihtelevan uusiutuvan energian osuus olisikin korkea. 

Profiilikustannukset ovat huomattavasti isommat ja merkittävämmät niiden ollessa n. 15-

25 €/MWh tuulivoiman ja aurinkoenergian korkeilla tuotanto-osuuksilla. (Hirth et al. 

2015, 926) 

3.3 Sähköverkkoon liittyvät kustannukset 

Sähköverkkoon liittyvät kustannukset aiheutuvat siitä, että vaihtelevan uusiutuvan 

energian tuotannossa, primäärienergiaa ei voida kuljettaa paikasta toiseen toisin kuin 

ydinpolttoaineita tai fossiilisia polttoaineita (Hirth et al. 2015, 926). Uusiutuvan energian 

tuotanto vaihtelee sijainnin mukaan ja tuotanto painottuu pääosin kauas kysynnästä. 

Kysyntä keskittyy suurimmaksi osaksi kaupunkeihin ja taajamiin, ja kaupungistumisen 

myötä ilmiö vahvistuu entisestään (Suokko & Partanen 2017, 323). Tarjonta puolestaan 

keskittyy harvaanasutuille alueille tai offshore-tuulivoimaloihin merelle. 

Kysynnän ollessa kaukana tarjonnasta, täytyy sähköä siirtää paikasta toiseen, mikä on 

kallista ja aiheuttaa häviöitä. Yleensä vaihtelevan uusiutuvan energian tarjonta on myös 

kaukana voimalaitoksista ja samalla sähköasemista. Tämän myötä investoinneista 

sähköverkkoon tulee pakollisia. (Hirth et al. 2015, 926) On tärkeää kuitenkin huomata, 

ettei sama päde sekä tuulivoimaan että aurinkoenergiaan. Vaan toisin kuin tuulivoimaa, 

aurinkoenergiaa voidaan paremmin viedä lähemmäs kysyntää. Tästä syystä 

aurinkoenergian sähköverkkoon liittyvät kustannukset jäävät pienemmiksi kuin 

tuulivoimalla. (Hirth et al. 2015, 929)  
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4 KEINOT HALLITA EPÄSUORIA KUSTANNUKSIA 

Epäsuoria kustannuksia on mahdollista hallita uusilla investoinneilla, kehittyvällä 

teknologialla ja uudistamalla sähkömarkkinoita. Investoinnit voivat hetkellisesti lisätä 

epäsuoria kustannuksia, mutta pidemmällä aikavälillä kustannukset vähenevät. Kuva 6 

esittää, kuinka epäsuoria kustannuksia pystytään vähentämään tulevaisuudessa erilaisten 

uudistuksien avulla. Kuva 7 puolestaan esittää epäsuorien kustannusten 

vähenemismahdollisuudet tyypillisessä eurooppalaisessa energiajärjestelmässä eri 

vaihtelevan uusiutuvan energian tuotanto-osuuksilla. 

 

Kuva 6. System LCOE-hinnan muutos pidemmällä aikavälillä. (Ueckerdt et al. 2013, 67) 

 

 

Kuva 7. Epäsuorien kustannusten mahdollinen väheneminen eri vaihtelevan uusiutuvan energian 

tuotanto-osuuksilla. (Ueckerdt et al. 2013, 72) 

 



16 

 

 

Lyhyen aikavälin tarkastelussa epäsuorat kustannukset ovat korkeammat. Tämä johtuu 

joustamattomuudesta sähkön tuotannossa ja paljon pääomaa sitovasta perinteisestä 

voimalaitostuotannosta sekä siirtoverkkojen kehittymättömyydestä.  Myös sillä on väliä, 

mitkä energiantuotantomuodot ovat hallitsevia energiajärjestelmässä. (Hirth et al. 2015, 

927) Epäsuorat kustannukset ovat tyypillisesti matalampia vesivoiman tuotanto-osuuden 

ollessa korkea (Hirth et al. 2015, 935). 

Pidemmän aikavälin tarkastelussa epäsuorat kustannukset saadaan vähenemään erilaisten 

potentiaalisten uudistuksien avulla. Seuraavana on esitelty erilaisia keinoja ja 

muutosehdotuksia profiilikustannusten, tasapainotuskustannusten ja sähköverkkoon 

liittyvien kustannuksien vähenemiseksi. Monet keinot ovat kuitenkin melko kalliita ja 

usein on epäselvää, millä laajuudella keinoja on kannattavaa toteuttaa (Ueckerdt et al. 

2013, 73). 

4.1 Profiilikustannusten hallinta 

Profiilikustannusten hallitsemiseksi sopivat kaikki toimenpiteet, jotka mahdollistavat 

kysynnän tai tarjonnan siirtämisen toiseen ajankohtaan (Ueckerdt et al. 2013, 73). Jos 

kysyntä tai tarjonta pystytään siirtämään toiseen ajankohtaan, voidaan reservissä olevia 

voimalaitoksia ajan myötä vähentää ja huippu- ja varavoimaa pystytään toteuttamaan yhä 

monipuolisemmin. 

Tarjonnan siirtäminen toiseen ajankohtaan onnistuu erilaisten energiavarastojen avulla. 

Kysynnän siirtäminen toiseen ajankohtaan onnistuu puolestaan kysyntäjouston avulla. 

Jos energian varastoinnin avulla halutaan huomattavasti vähentää profiilikustannuksia, 

tarvitaan siihen kuitenkin halpoja ja isoja varastoja, jotka pystyvät varastoimaan energiaa 

jopa viikoiksi (Ueckerdt et al. 2013, 73). Toisaalta energian varastointi pienissäkin määrin 

ylituotannon aikaan vähentää ylituotannosta aiheutuvia profiilikustannuksia, koska 

silloin ei tuotantoa jouduta rajoittamaan. 

Profiilikustannusten suurimpaan yksittäiseen aiheuttajaan, huipunkäyttöaikojen 

vähenemiseen, voidaan vaikuttaa panostamalla ja investoimalla voimalaitoksiin, joiden 

rakennuttaminen vaatii vähän pääomaa. Tällöin tuotantokustannukset pienemmillä 

käyttötunneillakaan eivät kasva huomattavasti (Hirth et al. 2015, 935).  
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Mahdollisia keinoja vähentää profiilikustannuksia löytyy myös sähköverkkoihin 

toteutettavien investointien kautta. Jos pitkän välimatkan sähkönsiirrot yleistyvät, 

voidaan varavoiman, energiavarastojen tai kysyntäjouston sijasta kysyntähuippujen 

tasoittamiseen käyttää sähköä, joka on ylijäämäistä jollakin toisella maantieteellisellä 

alueella. Tämä tosin vaatii uudistuksia myös sähkömarkkinoiden osalta, jotta 

kaupankäynti olisi mahdollista yhä laajempien alueiden välillä. 

4.2 Tasapainotuskustannusten hallinta 

Tasapainotuskustannuksia pystytään vähentämään useilla erilaisilla uudistuksilla. 

Kustannuksiin voidaan vaikuttaa yksinkertaisimmillaan parantamalla tuotanto- ja 

kuormitusennusteita. Parempiin ennusteisiin päästään ennusteiden aktiivisemmalla 

päivittämisellä, kaupankäynnin siirtämisellä reaaliaikaisemmaksi ja kehittämällä 

ennusteiden tekemiseen käytettyjä työkaluja (Hirth & Ziegenhagen 2015, 1047). Jos 

ennusteista saadaan luotettavampia, tarve muille keinoille vähenee huomattavasti. 

Tasapainotuskustannuksiin voidaan myös vaikuttaa mahdollistamalla vaihtelevan 

uusiutuvan energian osallistuminen säätösähkömarkkinoille  (Hirth & Ziegenhagen 2015, 

1044). Kustannusten hallintaan auttaa myös energiavarastojen hyödyntäminen 

säätövoimana ja kysyntäjouston avulla toteutettu sähköverkon stabilointi. Säätövoimana 

käytettyjen voimalaitosten kehittäminen kohti nopeampia säätöjä ja parempia 

hyötysuhteita, auttaa myös osaltaan tasapainotuskustannusten vähentämisessä. 

Sähköverkkojen laajentaminen ja vahvistaminen tuo myös mahdollisuuksia 

tasapainokustannusten hallintaan. Jos toisaalla on ylituotantoa ja toisaalla tuotanto on 

alijäämäistä, voidaan sähköä siirtää toimivien siirtoverkkojen avulla paikasta toiseen.  

4.3 Sähköverkkoon liittyvien kustannusten hallinta 

Sähköverkkoon liittyviin epäsuoriin kustannuksiin pystytään vaikuttamaan laajentamalla 

sähköverkkoja, jolloin pitkätkin sähkönsiirrot mahdollistuvat eri maantieteellisten 

alueiden välillä. Tällöin tarjontaa saadaan vietyä sinne, missä on kysyntää. Sähköverkon 

laajentamisen tuomat hyödyt riippuvat kuitenkin vahvasti muiden lähellä olevien 

alueiden eri tuotantomuotojen yhdistelmien kehityksestä (Ueckerdt et al. 2013, 73). Myös 
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jakeluverkkojen vahvistaminen on tärkeää, jotta hajautettu energiantuotanto on 

mahdollista, ja pientuottajat pystyvät myymään sähköään verkkoon. 

Sähköverkon laajentamiseen ja vahvistamiseen kohdistuvat investoinnit mahdollistavat 

vaihtelevan uusiutuvan energian epäsuorien kustannusten vähenemisen myös profiili- ja 

tasapainotuskustannusten osalta. Jos investointeihin lähdetään, näkyy se kuitenkin 

lyhyellä aikavälillä sähköverkkoon liittyvien kustannusten nousuna. Jos tilannetta 

kuitenkin tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, epäsuorien kustannusten pitäisi 

kokonaisuudessaan vähentyä. 
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5 KEINOJEN TEKNINEN VALMIUS, KEHITYSTOIMET JA 

TALOUS 

Tässä kappaleessa tarkastellaan edellisessä kappaleessa esiteltyjen keinojen 

tämänhetkistä tilannetta ja teknistä valmiutta. Samalla käydään myös läpi, millaisia 

mahdollisia kehitystoimia on suunnitteilla sekä käsitellään eri keinojen kustannuspuolta. 

Keinojen kehittäminen on tärkeää, jottei vaihtelevan uusiutuvan energian lisääminen 

energiajärjestelmään aiheuta ongelmia. Paljon tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa tuottavissa 

maissa on jo huomattu, että lisääntyvä vaihtelevan uusiutuvan energian tuotanto saattaa 

synnyttää kehitystä haittaavia pullonkauloja ja vähentää investointihalukkuutta (Suokko 

& Partanen 2017, 322). 

5.1 Voimalaitokset 

Voimalaitosten hyödyntäminen uusiutuvan energian vaihtelun paikkaamiseksi on tällä 

hetkellä yleisin, halvin ja käytetyin ratkaisu stabiloida sähköverkko tarpeen vaatiessa. 

Tehotasapainon säilyttämiseksi voidaan käytössä olevien voimalaitosten tuotantoa säätää 

tarpeen mukaan ja etenkin vesivoima soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen. Säätövoimaksi 

soveltuvat vesivoiman ja erilaisia fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten 

lisäksi myös uusiutuvia polttoaineita käyttävät voimalaitokset. Voimalaitokset voivat 

myös olla reservissä toimien huippu- ja varavoimana tarpeen vaatiessa. Ydinvoimalat 

eivät sovellu lyhyen aikavälin stabilointiin, mutta pidemmän aikavälin stabilointiin 

voidaan ydinvoimaakin harkita. (Elliott 2016) 

Voimalaitosten tuotannon säätäminen laskee voimalaitosten hyötysuhteita, jolloin 

polttoainetta kuluu enemmän ja samalla syntyy enemmän päästöjä. Parhaillaan kuitenkin 

kehitetään pienempihäviöisiä ja nopeammin säädettäviä kaasuturbiineja. Jos ollaan 

huolissaan säätövoiman aiheuttamista päästöistä, niin ainakin teoriassa hiilen talteenotto 

ja varastointi on mahdollista, mutta kallista. Hiilen talteenottoa ja varastointia ei ole vielä 

kehitetty suuressa mittakaavassa.  (Elliott 2016) 

Joustava ja mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella toteutettu säätö-, huippu- ja 

varavoima vähentäisivät tasapainotus- ja profiilikustannuksia. Pidemmällä aikavälillä 

säästöä kuitenkin saataisiin enemmän, jos säätö-, huippu- ja varavoima saataisiin 

toteutettua muilla kustannustehokkaammilla keinoilla. Säätö-, huippu- ja varavoiman 
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toteuttaminen voimalaitosten avulla aiheuttaa sen, että voimalaitoksia, jotka muuten 

olisivat ylimääräisiä energiajärjestelmässä, joudutaan ylläpitämään, jotta ne voisivat 

vastata tarvittaessa kysyntään. Tästä aiheutuu voimalaitosten huipunkäyttöaikojen 

vähenemistä, josta seuraa vuorostaan profiilikustannuksia. 

5.2 Energian varastointi 

Energian varastointi mahdollistaa vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon ajallisen 

siirtämisen, jolloin ylituotanto saadaan hyötykäytettyä toisena ajankohtana. Energian 

varastointi mahdollistaa myös verkon stabiloinnin esimerkiksi, jos tuulivoiman tai 

aurinkoenergian tuotantoennusteet eivät toteudukaan. (Erat et al. 2016, 152) 

Energian varastointi on pidemmän aikaa mielletty melko kannattamattomaksi, mutta 

käsitys alkaa olla muuttumassa. Akkujen hinnat ovat viime vuosina pudonneet nopeasti 

sähköautojen yleistymisen myötä, ja tämä on vauhdittanut energian varastoinnin 

yleistymistä myös energiasektorilla. Vuonna 2018 maailman 

energianvarastointikapasiteetti oli lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2017. Samana 

vuonna energiavarastoja hyödynnettiin jo 8 GWh. (IEA 2019) 

Energian varastointiteknologioita löytyy hyvin erilaisia. Ne eroavat toisistaan 

purkausajan, kapasiteetin ja tyypin mukaan. Jotkut varastointiteknologiat vaativat myös 

tietynlaista sijaintia esimerkiksi tietynlaista maastoa. Sijainnista riippumattomissa 

varastointiteknologioissa on puolestaan huomioitava vain turvallisuus. (Droste-Franke et 

al. 2012, 84-85) Suurimmat eroavaisuudet ovat kuitenkin purkausajassa ja kapasiteetissa. 

Lyhyen aikavälin, kestoltaan noin 10 minuuttia, tarpeeseen ja nopeaan reagointiin 

soveltuvat parhaiten vauhtipyörät, kondensaattorit ja suprajohtavan magneettisen 

energian varastot (SMES). Vauhtipyörät perustuvat pyörivään massaan, johon energia 

varastoituu. Ne soveltuvat hyvin taajuussäätöön. Kondensaattorit varastoivat energiaa 

sähköisesti ja ne pystyvät vastaamaan tarpeeseen hyvin nopeasti. Suurin kehityskohde 

kondensaattoreissa on kasvattaa niiden mahdollisuuksia varastoida energiaa pidemmiksi 

ajoiksi kuin mitä nykyisellään on mahdollista. Suprajohtavan magneettisen energian 

varastot perustuvat energian varastointiin magneettikentässä ja muistuttavat 

ominaisuuksiltaan kondensaattoreita. (Bowen 2011, 41) 
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Useammat akkutyypit mm. lyijyakku, nikkelikadmiumakku, nikkelimetallihybridiakku ja 

litiumakku soveltuvat parhaimmillaan noin tunnin kestävään tarpeeseen. Ne soveltuvat 

hyvin paikkaamaan poikkeamia uusiutuvan energian tuotantoarvioissa, mutta jatkuva 

lataus-purkausvaihtelu rajoittaa akun elinikää. (Bowen 2011, 41-42) 

Pidemmille aikaväleille soveltuvia teknologioita ovat korkeaenergiset akut, 

pumppuvoimalaitokset (PHS), paineilmavarastot (CAES), lämpövarastot ja vetyvarastot. 

Pumppuvoimalaitokset ovat tällä hetkellä yleisin tapa varastoida energiaa. Ne perustuvat 

siihen, että ylimääräsähköllä vettä pumpataan varastoaltaaseen ja juoksutetaan alas aina 

tarvittaessa. Lämpövarastoja, vetyvarastoja ja paineilmavarastoja käytetään, koska 

lämmön, vedyn ja paineilman varastoiminen on helpompaa kuin sähkön. (Bowen 2011, 

Droste-Franke et al. 2012, Elliott 2016) 

Myös sähköautojen akut voivat tulevaisuudessa toimia energiavarastoina. Ne latautuvat 

tyypillisesti yöaikaan sähkön ollessa halpaa ja voisivat mahdollisesti osallistua verkon 

stabilointiin, kun energian tarve on suuri. Ongelmia aiheuttaa tosin se, että kysyntähuiput 

ajoittuvat yleensä iltapäivään, jolloin liikennekin on vilkkainta. Tässä tapauksessa sähkön 

varastoinnista sähköautojen akkuihin ei välttämättä ole hirveästi apua. (Elliott 2016) 

Kuva 8 havainnollistaa eri varastointiteknologioiden purkausaikoja ja kapasiteetteja. 

 

Kuva 8. Energian varastointiteknologiat purkausajan ja kapasiteetin mukaan jaoteltuina. (Elliott 

2016) 
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Energian varastoinnin huonoihin puoliin lukeutuu se, että varastoja ei ennestään ole ja 

investoinnit vaativat rahaa, koska järjestelmät pitää rakennuttaa alusta alkaen. Varastointi 

saattaa myös joissain tapauksissa maksaa enemmän kuin sähkön tuotanto itsessään. 

Varastointi on kuitenkin järkevää, jos ylimääräistä energiaa ei muuten saataisi 

hyödynnettyä. (Elliott 2016) Hyvä puoli varastoinnissa on se, että varastojen käyttö- ja 

kunnossapitokustannukset ovat pienet ja teknologian kehittyessä tulevat komponenttien 

hinnat luultavasti vielä alaspäin. 

5.3 Kysyntäjousto 

Säätövoiman ei tarvitse ainoastaan rajoittua voimalaitosten tarjoamaan 

sähkönsäätökapasiteettiin ja energiavarastoihin. Kysyntäjousto nimittäin mahdollistaisi 

myös kuluttajien osallistumisen kysyntähuippujen tasoittamiseen energian kysynnän 

hetkellisen vähentämisen, kasvattamisen ja siirtämisen avulla.  Kysyntäjouston idea on 

siinä, että kysyntää vähennetään tai lisätään niin, että tuotanto ja kulutus saadaan 

kohtaamaan. 

Tällä hetkellä suuret sähkönkuluttajat toimivat jo joustavasti (Findgrid 2018). 

Esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitos saattaa siirtää tuotantoaan toiseen ajankohtaan, 

jos sähkön hinta on korkea. Tämä on kannattavaa, jos toimija voi myydä ostamansa 

sähkön takaisin verkkoon tai olla ostamatta kallista sähköä sähkön arvon jäädessä 

suuremmaksi kuin tuotannon siirtämisestä tai menettämisestä syntyneet menetykset. 

(Aalto et al. 2012, 13) 

Tulevaisuudessa toimiva älyverkko voisi mahdollistaa myös pienten sähkönkuluttajien 

osallistumisen kysynnän joustoon (Findgrid 2018). Älyverkolla tarkoitetaan sähkö- ja 

tietoverkon yhdistelmää, joka esineiden internetin (IoT) avulla mahdollistaa laitteiden 

liittämisen pelkän sähköverkon lisäksi myös tietoverkkoon. Tämän ansioista laitteet 

pystyisivät raportoimaan omasta kulutuksestaan. Älyverkko mahdollistaisi myös 

laitteiden säätämisen kysynnän ja tarjonnan mukaan. (VTT 2018, 3) 

Käytännössä kysyntäjousto toimii niin, että kysyntähuipun aikaan sähkön hinta on 

keskimääräistä korkeampi kuluttajalle. Kun uusiutuvaa energiaa taas on reilusti 

saatavilla, sähkön hinta on kuluttajalle matalampi. Kuluttaja voisi itse määritellä, mitkä 

laitteistot seuraisivat sähkön hinnan vaihtelua. Esimerkiksi kodin lämmitys voisi 
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kytkeytyä päivisin pienemmälle aina kysyntähuipun aikaan ja vastaavasti 

pyykinpesukone voisi ilmoittaa, että kahden tunnin päästä sen käynnistäminen olisi 

huomattavasti halvempaa. (Elliott 2016) Kuluttajalta tämä ei vaatisi jatkuvaa sähkön 

hinnan tarkkailua, vaan kulutuksen optimointi voitaisiin toteuttaa automaattisesti 

perustuen sääennusteisiin (Findgrid 2018). Suurimpia ohjauspotentiaaleja löytyy mm. 

sähkölämmityksestä, käyttöveden lämmityksestä, suurien kiinteistöjen ilmanvaihdosta, 

jäähdytyksestä ja valaistuksesta (Järventausta et al. 2015, 4). Kuva 9  havainnollistaa 

tulevaisuuden älyverkon toimintaperiaatetta. 

 

Kuva 9. Tulevaisuuden älyverkon toimintaperiaate. (Findgrid 2018) 

 

On vaikeaa ennustaa, kuinka mielellään kuluttajat osallistuisivat kysyntäjouston 

toteutukseen, aikapohjaiseen hinnoitteluun ja uuden teknologian käyttöönottoon, jotta 

kysyntäpiikkejä saataisiin tasattua ja hukkaenergiaa vähennettyä (Elliott 2016). Esineiden 

Internetin mahdollistava teknologia on kuitenkin olemassa ja myös ensimmäisiä älykkäitä 

sähköratkaisuja löytyy markkinoilta. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa on tällä hetkellä 

yrityksiä, jotka eivät tuota itse sähköä, vaan myyvät säätösähkömarkkinoilla 

edustamiensa loppukäyttäjien kuormaa. Kysyntäjoustoon siirtymistä vaikeuttaa kuitenkin 

sähkömarkkinoiden käytännön haasteet ja kysymykset. Lisäksi järjestelmään siirtyminen 

vaatii investointeja laitteisiin ja ohjelmistoihin. (VTT 2018, Findgrid 2018) 
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5.4 Sähköverkon laajentaminen ja vahvistaminen 

Nykyinen sähköjärjestelmä perustuu keskitettyyn tuotantoon eli energia tuotetaan 

pääosin perinteisissä voimalaitoksissa sähköasemien läheisyydessä. Vaihtelevan 

uusiutuvan energian tuotannon lisääntyessä energian tuotannosta tulee hajautetumpaa, 

mikä vaatii uudistuksia nykyiseen sähköverkkoon. Energian tuotannosta tulee myös 

uusiutuvan energian tuotannon myötä vaihtelevampaa, minkä takia tulevaisuudessa 

kansainväliset siirtoverkot tulevat yleistymään.  (Schaber et al. 2012, 498) Toimiva 

sähköjärjestelmä pystyy parhaimmillaan mahdollistamaan laajojenkin alueiden kysynnän 

ja tarjonnan tasapainottamisen.  

Pitkät yli 700 km:n sähkönsiirrot, on kannattavaa toteuttaa suurjännitetasavirralla 

(HVDC).  Lyhyemmät puolestaan on kannattavampaa toteuttaa vaihtovirralla (AC). 

Tasavirta (DC) mahdollistaa pienemmät häviöt kuin vaihtovirta, mutta sitä on 

hankalampaa muuntaa paikalliseen tarpeeseen sopivaksi. Muuntajat, jotka mahdollistavat 

tasavirran muuntamisen vaihtovirraksi ovat kalliita. Uusia edullisempia versioita 

kuitenkin kehitetään parhaillaan, jotta tasavirran käyttö sähkönsiirrossa olisi 

tulevaisuudessa halvempaa. (Elliott 2016) 

Vaikkakin HVDC superverkot ovat kalliita, ne mahdollistavat pitkätkin sähkönsiirrot, 

minkä ansiosta energian toimitusvarmuus paranee ja laajemmat sähkömarkkina-alueet 

mahdollistuvat. Nämä edut kompensoivat vaadittavia pääomakustannuksia ja vähentävät 

sähköverkkoon liittyviä epäsuoria kustannuksia. Laajempien markkina-alueiden 

kehittäminen on osa EU:n energiamarkkinapolitiikkaa ja Energy Union -ohjelmaa. 

Maailmanlaajuisesti superverkkoja on jo jonkin verran käytössä. Kiinassa suuria 

vesivoimaprojekteja on yhdistetty Keski-Kiinaan. Ison-Britannian ja Manner-Euroopan 

välillä puolestaan on merenalainen voimalinja. Lisäksi Ison-Britannian ja Norjan välille 

on valmistumassa merenalainen voimalinja, joka on 730 km:n pituinen. (Elliott 2016) 

Superverkkojen mahdollistaessa laajemmin uusiutuvan energian hyödyntämisen ja 

erilaisten sääolosuhteiden omaavien alueiden yhdistämisen, ne myös herättävät poliittisia 

huolenaiheita. Superverkot saattavat vahvistaa suurten sähkölaitosten valtaa ja synnyttää 

geopoliittisia konflikteja. Osa ihmisitä on huolissaan turvallisuudesta ja jotkut pelkäävät 

superverkkojen alttiutta terrori-iskuille. (Elliott 2016) 
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Keskityttäessä sähköverkkojen uudistamiseen ja superverkkoihin ei kuitenkaan tule 

unohtaa jakeluverkkoja ja niiden kehitystä. Paikallinen energiantuotanto on lisääntynyt 

viime aikoina huomattavasti ja pienemmän kokoluokan uusiutuvan energian hankkeet 

ovat yleistyneet (Elliott 2016). Tästä seuraa se, että jakeluverkkoja täytyy vahvistaa ja 

niiden joustavuutta tulee tulevaisuudessa lisätä (Droste-Franke et al. 2012, 149). 

Jakeluverkkojen tulisi pystyä mahdollistamaan hajautettu energiantuotanto ja 

kysyntäjousto sekä niiden osallistuminen sähkönsäätömarkkinoille. Tätä kautta epäsuoria 

kustannuksia saataisiin vähennettyä. 

5.5 Ennusteiden parantaminen 

Parannukset tuotanto- ja kuormitusennusteissa auttavat merkittävästi epäsuorien 

kustannusten hallinnassa. Paremmilla ennusteilla on vaikutusta etenkin 

tasapainotuskustannusten hallinnassa. Hyvillä ennusteilla säätövoiman tarvetta pystytään 

vähentämään ja sähköverkon tehotasapaino saadaan varmistettua paremmin. 

Parantamalla vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon ennustamiseen käytettäviä 

työkaluja, ennusteista saadaan luotettavampia ja tarve nopeille säädöille vähenee. Myös 

sähkömarkkinoiden siirtäminen reaaliaikaisempaan kaupankäyntiin auttaa ennusteiden 

tekemistä ja ennusteista saadaan luotettavampia, koska ennustaminen on helpompaa 

lähempänä tuotantoajankohtaa. Tällöin myös vaihtelevan uusiutuvan energiantuottajien 

on helpompi osallistua kaupankäyntiin. 

Tuotannon ja kuormituksen aikatauluttaminen tulisi toteuttaa mahdollisimman tarkasti ja 

arvioida yhä pienempien ajanjaksojen tuotantoa (Hirth & Ziegenhagen 2015, 1047). Kuva 

10 havainnollistaa, kuinka paljon paremmin tarjonta saadaan vastaamaan kysyntää, jos 

aikataulutus toteutetaan 15 minuutin jaksoissa verrattuna siihen, että se olisi toteutettu 

yhden tunnin jaksoissa. 
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Kuva 10. Tunnin ja viidentoista minuutin aikataulutuksen vaikutus säätövoiman tarpeeseen. 

(Hirth & Ziegenhagen 2015, 1040) 

 

Tasesähkön hinnoittelulla pystytään kannustamaan parempaan aikataulutukseen. 

Tasesähkön hinnan ollessa korkealla sähköntuottajat pyrkivät ennustamaan tuotantonsa 

mahdollisimman hyvin, jottei synny tarpeettomia kustannuksia. Tällöin myös 

sähkömarkkinoiden tasevastaavat pyrkivät pysymään kuormitusennusteissaan 

välttääkseen lisäkuluja. (Hirth & Ziegenhagen 2015, 1046) 

5.6 Sähkömarkkinoiden uudistaminen 

Epäsuorien kustannusten vähentämiseksi on ensiarvoisen tärkeää huomioida 

sähkömarkkinoiden uudistaminen niin, että edellä esitellyt keinot voidaan ottaa käyttöön. 

Kehitystä hidastavat esteet tulee tunnistaa ja sähkömarkkinoita tulee uudistaa niin, että 

sähkömarkkinat monipuolistuvat ja esteitä vaihtelevan uusiutuvan energian tuotannon 

lisäämiselle ei synny. 

Kehitys kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita auttaa epäsuorien kustannusten 

hallinnassa. Reaaliaikaisemmat markkinat tarkoittavat sitä, että kaupankäynti tapahtuu 

mahdollisimman lähellä käyttötuntia. Vuorokausimarkkinoiden sijaan tulisi 

siirtokapasiteettia hyödyntää jatkossa enemmän päivänsisäisillä- ja 

säätösähkömarkkinoilla. Tämä mahdollistaa siirtokapasiteetin hyödyntämisen 

kustannustehokkaasti, koska kyseinen muutos helpottaa vaihtelevan uusiutuvan energian 

osallistumista energiantuotantoon. (Findgrid 2016)  
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Vaihtelevan uusiutuvan energian tuominen säätösähkömarkkinoille vähentää muiden 

tuotantomuotojen säätämisen tarvetta. Tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa on helppo säätää 

nopeasti. Säätö onnistuu ilman, että ylläpitokustannukset lisääntyisivät huomattavasti tai 

käyttöikä vähentyisi huomattavasti. Vaihteleva uusiutuva energia sopii hyvin erityisesti 

negatiiviseen säätöön eli tuotannon vähentämiseen. (Hirth & Ziegenhagen 2015, 1044) 

Uusiutuvan energian lisäksi voidaan innovoida muitakin uusia osallistujia 

säätösähkömarkkinoille ja mahdollistaa myös näiden osallistuminen. 

Jotta kysyntäjousto toimisi, tulee sähkön hinnoittelun olla aikapohjaista kuluttajalle. 

(IRENA 2019d, 5). Samalla tulee mahdollistaa aggregaattoreiden ja hajautettujen 

energiaresurssien (DER) osallistuminen sähkömarkkinoille. Myös nettolaskutuksen 

käyttöönottoa tulisi harkita. Pientuottajien osallistuminen verkon stabilointiin olisi 

kannustavampaa, jos nettolaskutus otettaisiin käyttöön. Tällä tarkoitetaan sitä. että 

pienkuluttajien verkkoon tuottama sähkö ja verkosta ostettu sähkö netottaisiin, jonka 

jälkeen pientuottaja maksaisi vain näiden erotuksen. (IRENA 2019a, 6) Kuva 11 esittää 

nettolaskutuksen toiminnan. 

 

Kuva 11. Nettolaskutuksen toimintaperiaate. (IRENA 2019a, 3) 

 

Laajemmat sähkömarkkinat ja mahdollisuuksien luominen niille mahdollistaa osaltaan 

laajemmat säätösähkömarkkinat, jolloin markkinoille saadaan enemmän monipuolista 

säätövoimaa (IRENA 2019c, 6). Laajemmat sähkömarkkinat mahdollistavat myös 

kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen yhä paremmin. Kysyntähuippujen aikana pystytään 
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sähköä siirtämään ylijäämäisiltä alueilta niille alueille, joissa sähkön tarve on tarjontaa 

suurempi. 

Mahdollisesti yleistyvien kapasiteettimarkkinoiden myötä, täytyy 

kapasiteettimarkkinoille hyväksyä myös uudet osallistujat perinteisten voimalaitosten 

lisäksi. Uusia osallistujia olisivat energiavarastot, kysyntäjousto ja vaihteleva uusiutuva 

energia. Kapasiteettimarkkinat mahdollistavat osaltaan sähkön toimitusvarmuuden ja 

tuotannon riittämisen myös tulevaisuudessa kysyntähuippujen aikana. (IRENA 2019b, 5) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vaihteleva uusiutuva energia aiheuttaa lisäkustannuksia energiajärjestelmässä. Tämä 

johtuu tuulivoiman ja aurinkoenergian hetkellisestä vaihtelusta, epävarmuudesta ja 

maantieteellisestä sijainnista. Epäsuorat kustannukset voidaan jakaa 

profiilikustannuksiin, tasapainotuskustannuksiin ja sähköverkkoon liittyviin 

kustannuksiin.  

Profiilikustannukset kattavat epäsuorista kustannuksista suurimman osan. 

Profiilikustannuksia synnyttää hetkellisen vaihtelun aiheuttama huippu- ja varavoiman 

tarve, perinteisten voimalaitosten vuosittaisten käyttötuntien väheneminen ja ajoittainen 

ylituotanto, joka vaatii rajoittamista. Tasapainotuskustannukset johtuvat 

energiajärjestelmän säätövoiman tarpeesta, jota tuotannon epävarmuus aiheuttaa. 

Tasapainotuskustannukset jäävät kuitenkin merkittävästi pienemmiksi kuin 

profiilikustannukset. Sähköverkkoon liittyvät kustannukset puolestaan luovat tarvetta 

uudistaa ja kehittää siirto- ja jakeluverkkoja, jotta kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan 

paremmin. 

Vaihtelevasta uusiutuvasta energiasta johtuvat epäsuorat kustannukset ovat tyypillisesti 

suurempia energiajärjestelmässä, joka sisältää paljon joustamatonta kapasiteettia. 

Kustannukset jäävät puolestaan pienemmiksi, jos energiajärjestelmä sisältää paljon 

joustoon hyvin kykenevää kapasiteettia. Epäsuorien kustannusten suuruus vaihtelee 

vahvasti riippuen tarkasteltavasta alueesta, sillä kustannusten suuruus määräytyy 

käsiteltävän alueen energiajärjestelmän ja sen rakenteen mukaan. Joillain alueilla saattaa 

olla paljon joustoon hyvin kykenevää vesivoimaa tarjolla, kun taas toisaalla ydinvoiman 

osuus voi olla merkittävä. Tällöin energiantuotanto on melko joustamatonta. 

Suurilla tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotanto-osuuksilla, epäsuorien kustannusten 

huomioiminen on tärkeää, jotta saadaan todelliset tuulivoiman ja aurinkoenergian 

kustannukset selville. Pienemmillä vaihtelevan uusiutuvan energian tuotanto-osuuksilla 

epäsuorien kustannusten jättäminen pois tarkastelusta ei aiheuta merkittäviä muutoksia 

kustannusarvioon.   

Epäsuoria kustannuksia voidaan pidemmällä aikavälillä vähentää erilaisin keinoin. 

Keinoihin lukeutuvat kehitys perinteisissä voimalaitoksissa, energiavarastot, 
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kysyntäjousto, sähköverkon laajentaminen ja vahvistaminen, ennusteiden parantaminen 

ja sähkömarkkinauudistukset. Epäselvää on kuitenkin se, mitkä keinoista ovat 

kustannustehokkaimpia ja millaiset keinot toimivat parhaiten yhdessä. Myös 

maantieteellisesti eroja erilaisten keinojen toimimisesta on havaittavissa. Jokaiselle 

alueelle olisikin hyvä tehdä erikseen selvitys siitä, mitkä keinot soveltuvat parhaiten 

kyseiselle alueelle. Eri keinojen mahdollisuuksien tutkiminen maantieteellisesti erilaisilla 

alueilla onkin tärkeä tutkimuskohde tulevaisuudessa.  

Edellä esiteltyjen keinojen kehittämiseen ja käyttöönottoon on tärkeää kiinnittää 

huomiota, jotta epäsuorat kustannukset eivät rajoittaisi vaihtelevan uusiutuvan energian 

tuotannon lisäämistä tulevaisuudessa. 
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