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Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähköntuotannossa kasvaa nopeasti Suomessa edettä-

essä kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Tuulivoima on tällä hetkellä edullisin tapa 

tuottaa sähköä, joten sen määrää tulee lähivuosina moninkertaistumaan. Tässä kandidaatin-

työssä tutkitaan korrelaation avulla, miten tuulivoimalle ominainen sään mukaan vaihteleva 

tuotantoprofiili vaikuttaa sähkön markkinahintaan ja mitä se merkitsee tuulivoimatuottajan 

kannalta. 

 

Tanska kuuluu Suomen kanssa samaan markkina-alueeseen, mutta siellä tuulivoima on jo 

pitkään ollut suurin yksittäinen sähköntuotantomuoto. Tarkastellaan siis myös Tanskan tuo-

tantorakennetta ja tasemallia ja tehdään sille vastaava korrelaatiotarkastelu ja verrataan sitä 

Suomeen. Näin saadaan merkittävä vertailukohde ajatellen Suomessa lisääntyvää tuotantoa. 

 

Markkinahintaan vaikuttavat myös luonnollisesti muut tekijät, kuten sähkön kokonaiskulu-

tus, siirtoyhteydet ja energian varastointikyky. Rajataan tämän työn tarkastelukohteeksi kui-

tenkin vain tuulivoiman tuotantoprofiili. Tutkimuskohteena ovat tuntihinnat, päivittäiset hin-

nat sekä kuukausittaiset hinnat vuonna 2019. Korrelaatio on selkeintä päivittäisessä tarkas-

telussa, jossa jokaisena kuukautena korrelaatio on negatiivista ja keskiarvoiksi saatiin Tans-

kan hinta-alueelle DK1 -0,60, hinta-alueelle DK2 -0,55 ja Suomen hinta-alueelle -0,43. Tun-

tihintatarkastelussa vaihtelu on suurta ja kuukausitarkastelussa ei korrelaatiota havaittu. Kor-

relaation havaittiin voimistuvan, kun tuulisuus vaihtelee merkittävästi ohjaten markkinahin-

taa. Tuulisuuden ollessa tasaista markkinahinta ei kuitenkaan pysy tasaisena, joten korrelaa-

tio heikkenee. 

 

Tulokset antavat yksiselitteisen yhteyden tuulivoiman tuotantoprofiilin ja sähkön markkina-

hinnan välille, mutta niissä ei oteta huomioon muita vaikuttavia tekijöitä. Tämä tulee huo-

mioida pohdittaessa tulosten merkittävyyttä. Tulosten varmentaminen siis edellyttäisi myös 

tulosaineiston tilastollisen merkittävyyden analysointia. 
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The share of renewable energy sources in electricity production is growing rapidly in Finland 

as we move towards a carbon-neutral energy system. Wind power is currently the most prof-

itable way to generate electricity, so wind power generation will multiply in the next few 

years. This Bachelor's thesis investigates, using correlation as a tool, how the variable pro-

duction profile of wind power affects the market price of electricity and what it means for a 

wind power producer. 

 

Denmark is part of the same market area as Finland, but wind power has long been the largest 

single form of electricity generation there. Therefore, the Danish production structure and 

the balancing model is studied, and a corresponding correlation analysis is made and com-

pared with Finland. This provides a significant benchmark for increasing production in Fin-

land. 

 

Other factors, such as total electricity consumption, transmission links and energy storage 

capacity, naturally also influence the market price. However, the focus of this work is limited 

to the wind power production profile. The study focuses on hourly prices, daily prices and 

monthly prices in 2019. The correlation is clearest in the daily price analysis, where each 

month the correlation is negative and averaged in the Danish price area DK1 -0.60, price 

area DK2 -0.55 and Finnish price area -0.43. In the hourly price analysis the volatility is 

large and in the monthly price analysis no clear correlation was observed. The correlation 

was found to be stronger when the wind fluctuates significantly, controlling the market price. 

However, when the wind is steady, the market price does not remain constant, so the corre-

lation weakens. 

 

The results provide a clear link between the wind power generation profile and the market 

price of electricity, but do not take other influencing factors into account. This should be 

regarded when considering the significance of the results. Certification of the results would 

therefore also require an analysis of the statistical significance of the data. 
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1. JOHDANTO  

Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön määrä Suomessa ja globaalisti on kasvamassa 

nopeasti. Suomi on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin energiajärjestelmän vuoteen 2035 

mennessä (Valtioneuvosto 2019). Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sähköntuotannon ra-

kenne tulee muuttumaan radikaalisti uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntyessä. 

Suurin osa suunnitellusta kapasiteettilisästä on tuulivoimaa (STY 2019a). Suuri määrä uusia 

tuulivoimalahankkeita on suunnitteilla ja tuotantokapasiteetti tulee Suomessa moninkertais-

tumaan lähivuosina (STY 2019b). Tuulivoima on kuitenkin sääolosuhteista riippuvainen, 

eikä sen tuotantohuippu usein osu yhteen kulutushuipun kanssa. Tämä luo pohjan kysymyk-

selle: Miten tuulivoiman tuotantoprofiili vaikuttaa sähkön hintaan? Kysymys koskettaa eten-

kin tuulivoiman tuottajia, joten tarkastellaan aihetta myös heidän näkökulmastaan. Aihe on 

ajankohtainen, koska sähkömarkkina- ja verkkojärjestelmän on mukauduttava kasvavaan 

tuulivoiman osuuteen, jotta sähkön tasehallinta ja käyttövarmuus pysyisivät vaaditulla ta-

solla. Sähkön markkinahinnan muodostumiseen vaikuttaa moni asia, kuten siirtoyhteydet, 

energian varastointikyky ja sähkön kokonaiskulutus. Rajataan tässä työssä tarkastelualu-

eeksi kuitenkin vain tuulivoiman tuotantoprofiili ja siitä seuraavat ilmiöt.  

 

Työssä tutkitaan tuulivoimatuotannon tuotantoprofiilia ja sähkön markkinahinnan käyttäy-

tymistä Suomessa ja Tanskassa. Tämän perusteella arvioidaan tuulivoimatuotannon ajallisen 

vaihtelun vaikutusta hintaan. Työkaluna analyysissä käytetään korrelaatiokerrointa, joka 

kertoo tuotantomäärän ja hinnan välisen yhteyden. Tanska valittiin vertailukohteeksi Suo-

melle, koska se on tuulivoiman määrässä Suomea huomattavasti edellä. Tanskassa tuuli-

voima on suurin yksittäinen sähköntuotantomuoto ja siellä tuulisähkö kattaa ajoittain koko 

maan sähkönkulutuksen (STY 2019a). Tanska kuuluu myös samaan markkina-alueeseen 

Suomen kanssa, joten se on helppo vertailukohde. 

 

Tutkitaan Tanskan mallia, jotta voidaan ennustaa Suomessa tapahtuvan muutoksen vaiku-

tusta sähkön markkinahintaan. Ennen varsinaiseen tutkimusongelmaan pääsyä määritellään 

pohjoismaisten sähkömarkkinoiden rakennetta ja tuulivoiman roolia markkinoilla. Työ to-

teutetaan kirjallisuustutkimuksena käyttäen hyväksi Nord Poolin avoimia tilastoja. Tilasto-

jen käsittelyssä käytetään Exceliä. 

 

Toisessa luvussa esitellään pohjoismaiset sähkömarkkinat ja pohditaan niiden tulevaisuuden 

näkymiä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tuulivoiman asemaa sähkömarkkinoilla sekä 
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tutkitaan tuulivoimatuotantoa Suomessa. Tarkastellaan nykyistä tilannetta sekä lähitulevai-

suutta. Tutkitaan myös korrelaatiota tuulivoimatuotannon ja sähkön hinnan välillä. Neljän-

nessä luvussa toteutetaan vastaava tutkimus Tanskalle. Luvussa viisi vertaillaan saatuja tut-

kimustuloksia ja pohditaan niiden merkitystä. 

2. SÄHKÖMARKKINAT 

Sähkömarkkinoilla tarkoitetaan yleensä koko ketjua sähköntuotannosta sähkön toimitukseen 

asiakkaalle. Tuottaja ei usein myy sähköä suoraan sähkön käyttäjälle, vaan välissä toimivat 

sähkökauppiaat, sähköpörssi sekä jakelu- ja kantaverkkoyhtiöt. Sähkökauppaa voidaan Suo-

messa käydä sähköpörssissä tai kahdenvälisillä OTC -markkinoilla. Nämä yhdessä luovat 

toimivan kokonaisuuden markkinoilla. Suomessa sähkömarkkinalaki avasi 1990 -luvulla as-

teittain sähköntuotannon ja sähkökaupan vapaaksi kilpailuksi. Samalla ne eriytettiin sähkö-

verkkoliiketoiminnasta, eli sähkönsiirrosta ja -jakelusta. (Partanen 2019) Käsitellään sähkö-

kauppaa tarkemmin luvussa 2.1. 

 

Sähköverkkotoiminta on säädellyn monopolitoiminnan alaista. Tämä johtuu pitkälti siitä, 

ettei rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ole käytännöllistä. Suomen, sekä Suomen rajo-

jen yli kulkevan sähkön siirrosta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönjakelun vas-

tuun kantaa alueellisessa monopolissa toimivat jakeluverkkoyhtiöt. Verkonhaltijan vastuu-

alueeseen kuuluu sähkönsiirto asiakkaille, verkon huolto- ja kehittämistoimenpiteet ja ver-

kon liittäminen kantaverkkoon. Lisäksi verkkoyhtiön tulee toimittaa vastuualueellaan toimi-

valle asiakkaalle tämän ostama sähkö kohtuuhintaan, eikä hinta saa riippua asiakkaan maan-

tieteellisestä sijainnista. Suomi kuuluu yhteispohjoismaiseen sähköjärjestelmään ja Suo-

mesta on suorat siirtoyhteydet Ruotsiin, Norjaan, Venäjälle ja Viroon (Fingrid 2019a). Jär-

jestelmä mahdollistaa sähkön siirron sinne, missä sitä kulutetaan ja toisaalta myös edulli-

simman mahdollisen tuotantorakenteen. Sähkömarkkinajärjestelmän tärkeitä tavoitteita ovat 

tuotannon ja kulutuksen välinen jatkuva tasapaino, sähkön toimitusvarmuus ja kilpailuky-

kyiset hinnat. (Partanen 2019) 

 

Järjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi toiminta sähkömarkkinoilla vaatii valvontaa ja 

sääntelyä. Sääntelyviranomaisena Suomessa toimii Energiavirasto. Energiavirasto valvoo, 

että Suomen ja EU:n sähkömarkkinalakeja noudatetaan. Samalla se pyrkii edistämään kil-
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pailullisten sähkömarkkinoiden toimintaa, seuraamaan sähkön toimitusvarmuutta ja vastaa-

maan päästökaupasta sekä uusiutuvan sähkön tuotannon alkuperätakuista. Sähkömarkki-

noilla tapahtuvan tiedonsiirron tulee Euroopan parlamentin ja neuvoston laatiman REMIT-

asetuksen mukaan olla avointa ja vilpitöntä. Tämän vuoksi energian tukkutason kauppaa 

käyvillä tahoilla on rekisteröintivelvollisuus sääntelyviranomaiselle, sekä raportointivelvol-

lisuus toteutuneista liiketoimista ja tarjouksista, jotka koskevat kaupankäyntiä energiasta tai 

rahoitusjohdannaisista. (Energiavirasto 2019a) 

 

2.1 Sähköpörssi 

Pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla toimii sähköpörssi Nord Pool. Pörssissä käydään kaup-

paa sähkön fyysiseen toimitukseen johtavilla Nord Pool Spot-markkinoilla ja pidempiaikai-

sia sähkökauppoja suojaavilla Nasdaq Commodities-finanssimarkkinoilla. Referenssihinta 

kaikelle sähkön kaupankäynnille muodostuu sähköpörssin Spot-markkinoilla. Hinta on kai-

kille avoin ja se muodostetaan vuorokauden jokaiselle tunnille kysynnän ja tarjonnan perus-

teella. Sähköpörssin eduiksi voidaan lukea, että kauppaa käydessä vastapuolena toimii 

pörssi, jonka vuoksi vastapuoliriskiä ei ole. Lisäksi pörssi kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia 

markkinaosapuolia sekä mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon ja sähkön 

hankinnan kilpailuttamisen. Pörssissä toimii esimerkiksi sähkön tuottajia, vähittäismyyjiä ja 

suuria sähkönkäyttäjiä. (Partanen 2019) 

 

2.2 Sähköpörssin fyysiset tuotteet 

Sähköpörssin fyysiseen toimitukseen johtava Nord Pool Spot- markkina koostuu kahdesta 

toisestaan poikkeavasta kaupankäyntimekanismista, Elspot- ja Elbas-markkinoista. Elspot- 

markkinoilla muodostetaan sähkölle rajatarjouksien perusteella kerran päivässä tehtävällä 

kaupankäyntikierroksella yksi markkinahinta jokaiselle tunnille. Elbas-markkinoilla sen si-

jaan käydään jatkuvasti kauppaa. Tarjouksia voi tehdä vähintään tunti ennen käyttötuntia. 

(Partanen 2019) 

2.2.1 Elspot 

Elspot-markkinoilla muodostetaan sähkölle myynti- ja ostotarjousten perusteella markkina-

hinta, joka on kaikille markkinaosapuolille sama. Tarjouskierros päättyy aina klo 13 ja tar-
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joukset koskevat seuraavan vuorokauden toimitustunteja. Tarjoukset tehdään rajatarjouk-

sina, eli tarjouksen tulee vähintään sisältää määrä ja hintaväli ostettavalle tai myytävälle te-

holle. Tarjoukset johtavat aina sähkön toimitukseen ja niiden perusteella muodostuu jokai-

selle tunnille markkinahinta. Muodostuvaa hintaa kutsutaan systeemihinnaksi. Kuvassa 2.1 

on havainnollistettu systeemihinnan muodostumista Elspot-markkinoilla. Kuvasta nähdään, 

että halvimmat tuotantomuodot käytetään ensin ja kysynnän kasvaessa otetaan käyttöön kal-

liimpia tuotantomuotoja, jolloin hinta nousee. Toisaalta jos halpaa tuotantoa on tarjolla vä-

hän, joudutaan ottamaan kalliimpaa tuotantoa nopeammin käyttöön ja hinta nousee. Systee-

mihinta nähdään kuvassa kysynnän ja tuotannon leikkauspisteenä. (Partanen 2019) 

 

Kuva 2.1 Sähkön markkinahinnan muodostuminen (Vantaan energia 2019). 

 

Systeemihinnassa ei oteta huomioon sähkön siirtokykyä. Jos sähkönsiirtokapasiteetti ei riitä 

kattamaan tehontarvetta, joudutaan alijäämäteho ostamaan säätösähkömarkkinoilta tai ra-

joittamaan alueen kulutusta tai tuotantoa. Tämän vuoksi markkinat ovat jaettu hinta-aluei-

siin, joissa ylituotantoalueilla on systeemihintaa matalampi aluehinta ja vastaavasti alituo-

tantoalueilla systeemihintaa korkeampi aluehinta. Hinta-alue koostuu yhdestä tai useam-

masta tarjousalueesta. Tarjousalue on maantieteellinen alue, jolle alueella sijaitsevat toimijat 

jättävät tarjouksensa. Suomi muodostaa oman tarjousalueensa, kun taas esimerkiksi Tanska 

on jaettu kahteen ja Norja viiteen tarjousalueeseen (Nord Pool 2019). Kuvassa 2.2 on esitetty 

systeemihinnan ja Suomen aluehinnan käyttäytyminen lokakuussa 2019. Kuvasta nähdään, 

että Suomen aluehinta on ollut suurimman osan ajasta systeemihintaa korkeampi, joten siir-

tokapasiteetti ei ole riittänyt kulutuksen kattamiseen tuontisähköllä. (Partanen 2019) 
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 Kuva 2.2 Suomen aluehinnan ja systeemihinnan käyttäytyminen lokakuussa 2019 (Nord Pool 2020a). 

 

 

2.2.2 Elbas 

Elspot-markkinasta poiketen Elbas on jatkuvasti markkinaosapuolten käytettävissä. Se on 

siis avoinna joka päivä 24h ja toimii eräänlaisena jälkimarkkinana Elspot:lle. Elbas-tuntisar-

jat avataan klo 15 Elspot-tulosten käsittelyn jälkeen. Tuntisarja ilmoitetaan esimerkiksi muo-

dossa PH20190925-11, jolloin toimitustunti Suomessa on 25.09.2019 klo 11.00 alkava tunti. 

Toimitustunti on markkina-alueesta riippumaton. (Partanen 2019) 

2.3 Johdannaismarkkinat 

Johdannaiskauppaa käydessä ei kauppaan sisälly sähkön fyysistä toimitusta. Sen sijaan se 

sisältää erilaisia finanssijohdannaisia, joiden avulla voidaan suojata kauppaa sähkön hinnan 

korkealta volatiliteetilta. Sähkön myyjät usein tekevät asiakkaidensa kanssa kiinteähintaisia 

sopimuksia, joka luo tarpeen suojautua korkeilta sähkön hinnoilta. Toisaalta tuottajat hyöty-

vät johdannaisista sähkön hinnan ollessa matala. Johdannaiskauppaa käydään pohjoismaissa 

Nasdaq Commodities- finanssimarkkinoilla ja referenssihintana käytetään systeemihintaa. 

Kauppaa käydään jatkuva-aikaisesti ja vastapuolena tässäkin tapauksessa toimii pörssi. Fi-

nanssimarkkinat siis luovat sähkömarkkinoilla toimiville tahoille riskinhallintamahdollisuu-

den ja ovat välttämättömät sähkön fyysisen luonteen vuoksi. (Partanen 2019) 
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Tuotteina finanssimarkkinoilla ovat futuuri, DS-futuuri, optiot ja EPAD eli aluehintatuote. 

Futuureilla ja DS-futuureilla sovitaan kaupanteko tulevaisuudessa tietyllä hyödykkeellä. So-

pimuksen ehtoihin kuuluu hinta, määrä ja toimitusaika ja niistä sovitaan tehdessä sopimusta. 

Sopimus on molemmille markkinaosapuolelle sitova. EPAD-tuotteella taas pystytään suo-

jautumaan aluehintariskiltä. Sähkön fyysinen toimitus tapahtuu aluehinnalla ja johdannais-

markkinoilla käytetään referenssihintana systeemihintaa, mikä luo avoimen position eli 

mahdollisen hintaeron systeemihinnan ja aluehinnan välillä. Aluehintatuotteella pystytään 

minimoimaan tämä riski. (Partanen 2019) 

 

Optio on kahden markkinaosapuolen välinen sopimus, joka velvoittaa ainoastaan option 

myyjää. Tämän vuoksi option ostaja maksaa myyjälle preemion korvaukseksi. Markkinoilla 

on käytettävissä osto- ja myyntioptioita. Osto-optiossa myyjällä on velvollisuus myydä ja 

ostajalla oikeus ostaa option osoittama kohde-etuus ennalta sovittuun hintaan. Myyntiopti-

ossa taas vastaavasti myyjällä on velvollisuus ostaa ja ostajalla oikeus myydä kohde-etuus 

ennalta sovittuun hintaan. Nasdaq Commodities-markkinoilla kohde-etuutena ovat futuuri- 

tai DS-futuurisopimukset. (Partanen 2019) 

2.4 Tasehallinta 

Sähkön kulutuksen ja tuotannon tulee olla jatkuvasti tasapainossa. Jokainen sähkömarkki-

naosapuoli on tasapainon ylläpidosta omalta osaltaan vastuussa, mutta Suomessa valtakun-

nallisesti vastuussa on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Tasapainon tila näkyy sähköjärjestel-

män taajuudessa. Kulutuksen ollessa tuotantoa suurempi taajuus laskee alle 50 hertsin (Hz). 

Vastaavasti tuotannon ollessa kulutusta suurempi taajuus nousee yli 50 Hz. Sallittu toleranssi 

normaalitilanteessa on 49,9 Hz-50,1 Hz. Taajuutta kyetään siis säätämään joko tuotannon tai 

kulutuksen määrää muuttamalla. Valtakunnallisella ja pohjoismaisilla kantaverkkoyhtiöillä 

on käytettävissään reserviä, ja yhtiöt ylläpitävät lisäksi säätösähkömarkkinoita taajuuden 

muutoksen varalle. Osa reservistä aktivoituu automaattisesti pienen taajuuden poikkeaman 

korjaamiseksi ja osa manuaalisesti. Säätösähkömarkkinoille tuottajien tai kuluttajien on 

mahdollista tarjota säätökykyistä tehokapasiteettia. Tehonmuutos tulee toteuttaa 15min ku-

luttua pyynnöstä ja niiden käyttö tarvittaessa tapahtuu hintajärjestyksessä. (Fingrid 2019b) 

 

Suomen sähköntuotantorakenteen monipuolisuus ja hyvät siirtomahdollisuudet mahdollista-

vat tehotasapainon säilymisen. Perusvoiman, kuten ydinvoiman ja sään mukaan vaihtelevan 

tuotannon lisäksi Suomella on kattavat vesivoimavarat, joita käytetään säätövoimana niiden 
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hyvän säätökyvyn ansiosta. Säätöön kykenevät osallistumaan myös kaasuturbiinit. Näiden 

lisäksi Suomessa on paljon yhteistuotantolaitoksia, joiden primäärituote on lämpö ja sähköä 

saadaan sivutuotteena. Hyvien siirtoyhteyksien ansiosta Suomeen tuodaan myös muista poh-

joismaista halpaa vesivoimaa, jolla voidaan myös hallita kulutus- ja tuotantotasetta. (Parta-

nen 2019) 

 

Yksittäisten sähkön tuottajien ja käyttäjien tasevastuu toteutetaan niin sanottujen avoimien 

toimittajien avulla. Jokaisella osapuolella on yksi avoin toimittaja, joka on vastuussa tuotan-

non/kulutuksen ja niiden ennusteiden erotuksista. Tasevastaava on sellainen osapuoli, jonka 

avoin toimittaja on kantaverkkoyhtiö. Tasevastaava käy kantaverkkoyhtiön kanssa tasesäh-

kökauppaa tuotannon ja kulutustaseen tasapainottamiseksi. Tasesähkökaupan määrittää 

taseselvitys. (Fingrid 2019c) 

 

Taseselvitys jaetaan tuotantotaseeseen ja kulutustaseeseen. Tasevastaavien tulee toimittaa 

tuotantoennusteet jokaiselle tunnille. Kun on selvillä toteutunut tuotanto ja tieto siitä, onko 

tunti ollut ylös- vai alassäätötunti, lasketaan tasevastaavalle näiden perusteella tuotantotase. 

Sen perusteella tasevastaava joko ostaa tai myy Fingridille tasesähköä. Samoin lasketaan 

kulutustase, mutta siinä huomioidaan sähkön tuotantoennuste, kiinteät kaupat ja toteutunut 

kulutus.  Selvityksen perusteella korjataan tasevirhe sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä. 

(Fingrid 2019c) 

 

Jos tasevastaava on tuottanut ylijäämäenergiaa, Fingrid ostaa sen. Jos taas tase on alijäämää, 

myy Fingrid tasevastaavalle tasapainottamiseen tarvittavan energiamäärän. Hinta määräytyy 

sen mukaan, onko tunti ollut alas- vai ylössäätötunti sekä myös säädetyn tehomäärän mu-

kaan. Tuotantotaseessa käytetään kaksihintajärjestelmää. Havainnollistetaan tuotantotaseen 

hinnanmuodostumista tuottajan näkökulmasta. 

Ylössäätötunti: 

• Ylijäämäenergian myyntihinta on Spot-hinta 

• Alijäämäenergian ostohinta on ylössäätöhinta 

Alassäätötunti: 

•  Ylijäämäenergian myyntihinta on alassäätöhinta 

• Alijäämäenergian ostohinta on Spot -hinta 
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 Kulutustaseessa taas käytetään yksihintajärjestelmää. Siinä käytetään ylössäätötuntina ylös-

säätöhintaa ja alassäätötuntina alassäätöhintaa. Spot -hintaa käytetään, jos säätöä ei ole ta-

pahtunut. Kuvassa 2.3 on esitetty tasesähkön hinnoittelun perusteet. (Fingrid 2019c) 

 

 

  Kuva 2.3. Tasesähkön osto- ja myyntihintojen määräytyminen. (Fingrid 2019c) 

2.5 Tulevaisuuden näkymät 

Sähkönkäyttö muuttuu ja monipuolistuu esimerkiksi sähköautojen lisääntyessä, sähköntuo-

tannon rakenne muuttuu esimerkiksi pientuotannon lisääntyessä ja uusiutuvan sähkön tuo-

tannon korvatessa perinteiset fossiiliset tuotantomuodot ja myös energialainsäädäntö muok-

kautuu tulevien muutosten mukana. Esimerkiksi nämä ovat syitä siihen, miksi myös sähkö-

markkinat uudistuvat nopealla tahdilla. Säästä riippuvaisen tuotannon lisääntyminen haastaa 

tehotasapainon hallinnan ja sähköistyvä liikenne tuo uusia ulottuvuuksia tehon tarpeelle. 

Toimitusvarmuuden ja jatkuvan tehotasapainon ylläpitoon vaaditaan sähkömarkkinoilta 

muutosta. Haasteisiin pyritään vastaamaan lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä, paranta-

malla siirtoyhteyksiä ja muuttamalla markkinarakennetta.  (LTY 2019) 

 

Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelman mukaan vuosina 2019-2030 kantaverkon ke-

hittämiseen investoidaan 14 miljardia euroa. Investoinnit kohdistuvat rajasiirtoyhteyksien ja 

Suomen sisäisen verkon kehittämiseen, uuden tuotannon verkkoon liittämiseen, sekä jo käy-

tössä olevan verkon uusimiseen ja parantamiseen. Suomen ja Ruotsin välistä rajasiirtokapa-

siteettia on suunniteltu lisättävän 800 Megawattia (MW) Suomesta Ruotsiin ja 900 MW 

Ruotsista Suomeen vuoteen 2025 mennessä. Kapasiteettilisällä pyritään kutistamaan hinta-

eroja Suomen ja Ruotsin aluehintojen välillä. Se myös auttaa takaamaan käyttövarmuutta ja 
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sähkön riittävyyttä. Vuonna 2021 tehdään verkolle suunnitelma, jossa tarkastellaan pohjois-

maisten rajayhteyksien tilannetta ja tarvetta kehittämiselle. Siirtoyhteyksien kehittäminen on 

siis yksi tapa valmistautua säästä riippuvaisen tuotannon lisääntymiseen, jotta sähkö saadaan 

siirrettyä sinne, missä sitä kulutetaan. (Fingrid 2019d) 

Fingrid on osa ENTSO-E- yhdistystä, johon kuuluu 43 eurooppalaista kantaverkkoyhtiötä. 

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimintaa kohti 

kunnianhimoisia energia- ja ilmastotavoitteita. Tähän liittyy uusiutuvan sähköntuotannon li-

sääntymisen mahdollistaminen sekä markkinoiden integraatio kohti yhteistä eurooppalaista 

sähkömarkkinapaikkaa. (ENTSO-E 2019)  

 

Yksi esimerkki integraatiosta on velvoittava lainsäädäntö EU- maiden siirtymisestä niin sa-

nottuun varttitaseeseen, eli 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Lainsäädäntö velvoittaa siirty-

män vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt neuvottelevat 

myöhemmästä aikataulusta. Taseselvitysjakson muutoksen vuoksi myös päivänsisäiset 

markkinat ja säätösähkömarkkinat, sekä lopulta myös vuorokausimarkkinat siirtyvät saman-

pituiseen jaksoon. Muutos haastaa markkinaosapuolet, koska tasevirheestä tulee entistä tar-

kempi. Toisaalta se on välttämätön säästä riippuvaisen tuotannon lisääntyessä ja säätökykyi-

sen tuotannon vähentyessä. Muutos myös avaa mahdollisuuksia kuluttajille toimia jousta-

vana kapasiteettina ja avustamalla näin tehotasapainon ylläpitoa. Kuvassa 2.4 on havainnol-

listettu varttitaseen vaikutusta. Kuvasta nähdään, että varttitase tuo esille sellaiset tasepoik-

keamat, jotka ovat nykymallissa tunnin jakson aikana kumonneet toisensa. (Fingrid 2019e) 

 

 

Kuva 2.4. Vasemmalla puolella nykyinen tunnin tasejakso ja oikealla puolella varttitase. (Fingrid 2019f) 
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3. TUULIVOIMA SUOMESSA 

Tuulivoiman juuret Suomessa ovat jo 1980-luvulla, kun ensimmäinen tuulivoimala raken-

nettiin vuonna 1986 ja Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) perustettiin vuonna 1988. 90- 

luvun alussa kasvu oli nopeaa ja tuotantokapasiteetti moninkertaistui, mutta kasvu ei ole 

ollut tasaista, vaan vuosien varrella on ollut myös hiljaisempia jaksoja. Tuulivoimaan on 

kohdistunut Suomessa erilaisia poliittisia ja taloudellisia uhkia. Kansainvälisen ilmastopoli-

tiikan muuttuessa ja tuulivoimatekniikan parantuessa kuitenkin tuulivoimasta on kasvanut 

merkittävä tekijä myös Suomessa ja tavoitteita sen saralla on pystytty ylittämään. Vasta 

vuonna 2014 tuulivoimalla tuotettiin Suomessa yli 1% sähkön kokonaiskulutuksesta. 

Vuonna 2018 tuulivoiman osuus oli jo 7%. Kuvassa 3.1 on esitetty tuulivoimatuotannon 

kehitystä Suomessa ja kuvassa 3.2 tuotantorakenne vuonna 2018. (STY 2018) 

 

 

Kuva 3.1. Tuulivoimatuotannon vuosittainen kehitys Suomessa. (STY 2019d) 

 

 

Kuva 3.2. Suomen sähköntuotantorakenne vuonna 2018. (Energiateollisuus 2019) 
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3.1 Tuulivoima sähkömarkkinoilla 

Uutta sähköntuotantoa tarvitaan jatkuvasti lisääntyvän kysynnän kattamiseksi ja globaalei-

den ilmastotavoitteiden vuoksi kysyntä katetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Uusiutuvista 

energianlähteistä tuulivoima on kustannustehokkain tapa tuottaa sähköä johtuen alhaisista 

tuotantokustannuksista. Sähkön markkinahinnan alhaisen tason takia uuden tuotantokapasi-

teetin rakentaminen on kuitenkin vaatinut tukea valtiolta, jonka vuoksi Suomessa, kuten 

myös monessa muussa maassa, on ollut käytössä syöttötariffijärjestelmä. Suomessa se tar-

koittaa, että tuulivoimatuottajille taataan tuen avulla myydyn sähkön hinnaksi 83,5€/MWh. 

Esimerkiksi jos sähkön markkinahinta on 50€/MWh, maksetaan tukea 33,5€/MWh. Syys-

kuuhun 2019 mennessä tuulisähkölle oli maksettu syöttötariffia yhteensä yli 900 miljoonaa 

euroa (Energiavirasto 2019b). Syöttötariffijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2011 ja sul-

jettiin vuonna 2017. Sen avulla lisättiin tuulivoimakapasiteettia 2347 MVA. (STY 2019a) 

 

Syöttötariffin tilalle Suomessa otettiin käyttöön tuotantotuen kilpailutus. Ensimmäinen kil-

pailutuskierros järjestettiin vuonna 2018. Sen toteutustapa on teknologianeutraali, eli se on 

kaikille uusiutuvan energian tuotantomuodoille avoin. Kilpailuun osallistui 26 tarjousta, 

joista kaikki olivat tuulivoimalahankkeita. Näistä seitsemän hyväksyttiin ja voimaloiden 

vuosituotanto on yhteensä 1,36 TWh. Tuen piiriin hyväksyttiin halvimmat tarjoukset ja tar-

jousten keskihinnaksi muodostui 2,49 €/MWh. Tuen maksamisessa käytetään viitehintana 

30 €/MWh ja tukea maksetaan, kunnes sähkön markkinahinnan kolmen kuukauden kes-

kiarvo ylittää viitehinnan ja tarjouksen summan. Jokainen voittaneista hankkeista toteutetaan 

ja tukea maksetaan 12 vuoden ajan. Tarjousten koostuminen pelkästä tuulivoimasta kertoo 

osaltaan tuulivoiman tämänhetkisestä asemasta sähkömarkkinoilla. Tuulivoima on uusiutu-

vien energiamuotojen joukossa kannattavin tapa tuottaa sähköä. Syöttötariffijärjestelmän 

sekä teknologiakehityksen ansiosta sen tuotantokustannukset ovat alentuneet, ja se on myös 

poliittisesti vahvassa asemassa ilmastotavoitteiden vuoksi. (Energiavirasto 2019c) 

 

Syöttötariffin sulkemisen ja tuotantotuen kilpailutuksen avaamisen jälkeen Suomessa on 

päästy tilanteeseen, jossa tuulivoimaa rakennetaan markkinaehtoisesti ilman valtion tukia. 

Suosittu rahoitustapa on Euroopassakin jo yleistyneet PPA -sopimukset, eli suurten sähkön-

käyttäjien ja tuottajien väliset sähkönostosopimukset. Esimerkiksi Google on tehnyt Suo-

messa PPA -sopimuksen yhteensä viiden tuulivoimapuiston kanssa, millä se kattaa suuren 

osan Haminan palvelukeskuksen sähkönkulutuksesta (Yle 2019). PPA -sopimukseen liittyy 
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hyötyjä sekä myös riskejä riippuen sopimuksen yksityiskohdista. Jos sopimus kattaa voima-

lan koko tuotannon, ostohinta on kiinteä, jolloin sähkön markkinahinnan muutoksista aiheu-

tuva riski eliminoituu, mutta tuottaja ei myöskään hyödy korkeista markkinahinnoista. Jos 

taas sopimus perustuu kiinteään tuotantomäärään, täytyy tuottajan osallistua myös sähkö-

markkinoille yli- tai alituotantojaksoilla. PPA -sopimukset ovat siis uusi yleinen tapa rahoit-

taa uusia tuulivoimainvestointeja. Sitä käytetään, koska tuottaja saa sillä varmistettua hank-

keelle kilpailukykyisen rahoituksen ja kuluttaja saa kiinteähintaista uusiutuvilla energian-

lähteillä tuotettua sähköä moneksi vuodeksi eteenpäin. (Pöyry 2018a) 

 

3.1.1 Profiilikustannukset 

Tuulivoimalan tuotantomäärää pystytään tarpeen tullen rajoittamaan, mutta sitä ei kyetä sää-

tämään ylöspäin, koska se riippuu tuuliolosuhteista. Tuulisena yönä tuotetaan paljon sähköä 

tuulivoimalla, mutta sähköä ei tarvita kulutuksen ollessa pieni. Silloin sähkön hinta laskee, 

eli samalla myös tuotetun sähkön arvo laskee. Tuulivoiman määrän lisääntyessä ilmiö on 

vielä suurempi. Ilmiöstä johtuvaa arvon laskua kuvataan niin sanottuina profiilikustannuk-

sina. (McNeal 2016) 

 

Uutta tuulivoimaa rakennetaan sähkön markkinahintaa vastaan vain sen ollessa tarpeeksi 

korkea, jotta tuotanto olisi kannattavaa. Tuulivoimalla tuotetulla sähköllä ei kuitenkaan ole 

polttoainekustannuksia, joten sen käyttökustannukset muodostuvat pääosin huoltokustan-

nuksista. Tuulivoimalan tuotantokustannukset voidaan laskea LCOE-menetelmällä (Leve-

lized cost of energy) (LTY 2020).  

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐼0+∑

𝐴𝑡
(1+𝑖)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝑀𝑡,𝑒𝑙

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1

              (3.1) 

, jossa I0 on investointi alussa, At kustannukset vuodessa, i reaalikorko, Mt, el tuotantomäärä 

vuodessa, ja t vuosi. Tuulivoiman edullinen tuotanto laskee sähkön hinnan tasoa tuulivoiman 

määrän lisääntyessä. Lopulta sähkön hinta laskee alle tuulivoiman tuotantokustannusten, jol-

loin uutta tuulivoimaa ei enää kannata rakentaa. Profiilikustannusten siis voidaan ajatella 

kasvavan tuulivoiman määrän lisääntyessä sähköverkossa. Lisääntyvä tuulivoima kuitenkin 

luo myös edellytyksiä Keski-Eurooppaan kohdistuvien siirtoyhteyksien parantumiselle, joka 

taas nostaa sähkön hintaa Pohjoismaissa. (Pöyry 2018b) 
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Profiilikustannuksiksi tuulivoimalle voidaan ajatella myös tuotantoennusteen ja toteutuneen 

tuotannon erotuksen eli ennustevirheen aiheuttama tasemaksuliikenne. Taselaskentaesimer-

kissä havainnollistetaan tuulivoiman ennustevirheestä aiheutuvia kustannuksia kuvitteelli-

sen tasevastaavan näkökulmasta. Lasketaan ennustevirheen aiheuttama tasemaksuliikenne, 

joka perustuu neljän tunnin todelliseen ennusteeseen ja tuotantomäärään päivämäärältä 

19.11.2019. Ennuste ja tuotanto koskevat koko Suomen tuulivoimatuotantoa. Oletetaan, että 

tasevastaava vastaa koko tuotannosta. Ylös- ja alassäätötunnit sekä -hinnat perustuvat todel-

lisiin tilanteisiin, kuten myös Spot-hinta. Laskennan tulokset ovat esitetty taulukossa 3.1. 

Lähtöarvot ovat esitetty liitteessä 1.  Taulukossa on 3 eri tapausta; 1. tuotanto ylittää ennus-

teen alassäätötunnin aikana, 2. tuotanto alittaa ennusteen ylössäätötunnin aikana tai 3. tuo-

tanto alittaa ennusteen tilanteessa, jossa säätöä ei tarvittu. Vastaavat ennustevirhekustannuk-

set ovat 

Tapaus 1: 𝐾𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 = (𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 − 𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒) ∗ (𝑎𝑙𝑢𝑒ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠ää𝑡öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎)  (3.2) 

Tapaus 2: 𝐾𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 = (𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒 − 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜) ∗ (𝑦𝑙ö𝑠𝑠ää𝑡öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑎𝑙𝑢𝑒ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎)  (3.3) 

Tapaus 3: 𝐾𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 = 0, koska ylös-/alassäätöä ei tarvittu 

 

Tarkastelun kohteena olevalla aikavälillä yhteenlaskettu tuotanto jäi hieman alle ennusteen 

ja ylijäämäenergia tuotettiin alassäätötunneilla, mikä on tasevastaavan näkökulmasta epä-

suotuisaa. Tapauksessa 1 kustannukset tasevastaavalle muodostuvat, kun tuottajan on myy-

tävä ylimääräenergia aluehintaa alemmalla alassäätöhinnalla. Tapauksessa 2 kustannukset 

muodostuvat, kun tasevastaavan on ostettava alijäämäenergia aluehintaa korkeammalla 

ylössäätöhinnalla. Näissä tapauksissa hintasarakkeessa on esitetty aluehinnan ja ylös/alas-

säätöhinnan välinen erotus. Tapauksessa 3 ei tasevastaavana toimivan tuulivoimatuottajan 

näkökulmasta kustannuksia muodostu, koska alijäämäenergia ostetaan aluehintaan, eli sa-

maan hintaan, jolla se myös myydään. Neljän tunnin ajanjaksolta kokonaiskustannuksia ta-

sevastaavalle kertyi 3089€, joka vastaa tarkastelujakson osalta 0,68€/MWh.  

 

Taulukko 3.1. Ennustevirheen aiheuttama tasekustannus. 

Aika 
Ylös-vai alas-

säätötunti 
Ennuste – tuotanto 

[MWh] 
Hinta 

[€/MWh] 
Kustannukset 

[€] 
Kustannukset 
[€/MWh] 

19.11.2019  6.00-7.00 Alassäätötunti -134.363 9.89 1328.85 1.067349 

19.11.2019  7.00-8.00 Alassäätötunti -99.516 12.66 1259.873 1.02014 

19.11.2019  8.00-9.00 Ylössäätötunti 24.512 20.39 499.7997 0.44191 

19.11.2019  9.00-10.00 Ei säätöjä 240.658 0 0 0 

  Yht 31.291   3088.522 0.678349 
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3.2 Tuotanto 

Tutkitaan tässä kappaleessa Suomen tuulivoimatilastoja vuodelta 2019, sekä tulevaisuuden 

näkymiä. Vuonna 2019 Suomessa asennettiin uutta tuulivoimakapasiteettia 243 MW, jolloin 

kokonaiskapasiteetti vuoden lopussa oli 2284 MW. Vuoden tuotantomäärä oli 6142 GWh, 

joka oli 303 GWh enemmän kuin vuonna 2018 (Energiateollisuus 2020). Näiden tietojen 

perusteella voidaan laskea myös huipunkäyttöaika tuotannolle yhtälöllä 

 

             𝑡𝑝 =
𝐸𝑎

𝑃
                                                (3.4)  

 

, jossa tp on huipunkäyttöaika, Ea on vuosienergia ja P on tuotantokapasiteetti. Huipunkäyt-

töajaksi saadaan Suomelle 2689 tuntia vuonna 2019. Kuvassa 3.3 on esitetty kuukausittainen 

jakauma tuotannolle. 

 
Kuva 3.3. Tuulivoimalla tuotettu energia Suomessa vuonna 2019. (Nord Pool 2020b) 

 

Kuvasta 3.3 nähdään, että vuonna 2019 talvi on ollut tuulisinta aikaa. Se on tuotannon ja 

kulutuksen välisen tasapainon kannalta suotuisaa, koska talvella sähköä kulutetaan enem-

män kuin kesällä. 

 

Tuotantotuen kilpailutuksen voittajahankkeiden lisäksi Suomessa on suunnitteilla ja raken-

teilla paljon myös ilman taloudellista tukea toimivia markkinaehtoisia hankkeita. STY:n 
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mukaan rakenteilla olevien hankkeiden yhteiskapasiteetti on 1639 MW. Näiden hankkei-

den on määrä valmistua vuoteen 2023 mennessä. Tuulivoimakapasiteetti on siis lähes kak-

sinkertaistumassa kolmessa vuodessa. Suuri osa hankkeista toteutetaan PPA -sopimuksina, 

joiden toisina osapuolina toimivat suuret yritykset, kuten esimerkiksi Google ja Ikea. (STY 

2019b) 

3.3 Korrelaatio 

Tutkitaan tuulivoimatuotannon ja sähkön aluehinnan välistä yhteyttä käyttämällä avuksi kor-

relaatiokerrointa k. Korrelaatiokerrointa käytettäessä on otettava huomioon, että se rajaa tar-

kastelusta pois kaikki muut vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi sähkön kulutus vaikuttaa oleel-

lisesti sähkön markkinahintaan. Excelin käyttämä yhtälö korrelaatiokertoimelle on 

 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 𝑘([𝐻], [𝑇]) =
∑((ℎ−ℎ𝑘𝑎)∗(𝑡−𝑡𝑘𝑎))

√∑((ℎ−ℎ𝑘𝑎)2)∗∑((𝑡−𝑡𝑘𝑎)2)
            (3.5) 

 

, jossa symbolilla h merkitään sähkön markkinahintaa ja symbolilla t tuulivoiman tuotanto-

määrää. Yhtälössä käsitellään näytevektorien [H] ja [T] yksittäisiä alkioita ja alaindeksillä 

ka tarkoitetaan alkioiden keskiarvoa. Korrelaatiokertoimen arvot vaihtelevat -1 ja 1 välillä. 

Negatiivinen korrelaatiokerroin tarkoittaa, että toisen matriisin arvojen kasvaessa toisen ar-

vot laskevat. Tämä on myös oletettu tutkimustulos. Suurempi korrelaatiokerroin merkitsee 

selkeämpää yhteyttä arvojen välillä. Korrelaatiokertoimen ollessa 1 tai -1 on yhteys lineaa-

rinen. 

 

Tutkitaan hinnan ja tuotannon välistä korrelaatiota päivänsisäisesti tunneittain, kuukauden 

sisällä päivittäin sekä vuotena 2019 kuukausittain. Piirretään jokaisen vaihteluvälin mukai-

sesta tilanteesta esimerkkikuvaaja. Kuvaajat ovat esitetty kuvissa 3.4 – 3.6. Sähkön hintana 

käytetään Suomen aluehintaa. Käsitellään tutkimuksen tuloksia tarkemmin luvussa 5. 
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Kuva 3.4. Tuulivoimatuotannon ja sähkön aluehinnan välinen korrelaatio Suomessa 3.1.2020. Tarkasteluvälinä 

yksi tunti. k = -0,53 (Nord Pool 2020b) 

 

Kuva 3.4 havainnollistaa hyvin tuulisena vuorokautena tapahtuvaa ilmiötä. Hyvätuulisen 

yön tunteina sähkön hinta laskee lähelle nollaa kulutuksen ollessa pienimmillään. Aamulla 

hinta nousee kulutuksen kasvaessa, mutta pysyttelee kuitenkin maltillisena. Päivällä hinta 

näyttäisi reagoivan tuulivoimatuotannon muutoksiin. Esimerkissä suureiden välillä on sel-

keä negatiivinen korrelaatio. 
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Kuva 3.5. Tuulivoimatuotannon ja sähkön aluehinnan välinen korrelaatio Suomessa 16.12.2019 - 5.1.2020. 

Tarkasteluvälinä yksi vuorokausi. k = -0,82 (Nord Pool 2020b) 

 

Kuvan 3.5 esimerkki sisältää sekä hyvä- että heikkotuulisia päiviä. Kyseisellä aikavälillä 

korrelaatio on poikkeuksellisen vahva. Korkea tuotantomäärä näyttäisi laskevan päivittäistä 

hintatasoa huomattavasti.  

 

 
Kuva 3.6. Tuulivoimatuotannon ja sähkön aluehinnan välinen korrelaatio Suomessa vuonna 2019. Tarkastelu-

välinä yksi kuukausi. k = -0,21 (Nord Pool 2020b) 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0

10

20

30

40

50

60

Tu
o

ta
n

to
[M

W
h

]

H
in

ta
[€

/M
W

h
]

Päivämäärä

Päivittäinen vaihteluväli 16.12.2019 -5.1.2020

Tuulivoimatuotanto

Sähkön hinta

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

10

20

30

40

50

60

Tu
o

ta
n

to
[G

W
h

]

H
in

ta
[€

/M
W

h
]

Kuukausi

Kuukausittainen vaihteluväli vuonna 2019

Tuulivoimatuotanto

Sähkön hinta



24 

 

Kuvan 3.6 esimerkissä korrelaatio on yhä negatiivinen, mutta heikko edellisiin esimerkkei-

hin verrattuna. Arvioidaan, että kuukausittainen vaihteluväli ei sovellu tarkasteltavaksi luo-

tettavasti korrelaation näkökulmasta, koska kuukauden otanta sisältää niin suuren määrän 

tunteja, että vaikutukset kumoavat toisensa. 

4. TUULIVOIMA TANSKASSA 

Tanska kuuluu Suomen tapaan Nord Poolin sähkömarkkina-alueeseen ja se on jaettu kahteen 

hinta-alueeseen, Länsi -Tanskaan DK1 ja Itä -Tanskaan DK2. Hinta-alueet on esitetty ku-

vassa 4.1. Hinta-alueiden välillä on 600 MW tasajänniteyhteys (Basit 2017). Tanska sijaitsee 

sähkönsiirron kannalta hyvällä sijainnilla ja sillä on siirtoyhteydet muihin Pohjoismaihin 

Norjan ja Ruotsin kautta sekä Manner -Eurooppaan Saksan kautta. (Nord Pool 2019) 

 

 

 
Kuva 4.1. Tanskan hinta-alueet. (Nord Pool 2019) 

 

 

 

Tanska on ollut edelläkävijä tuulivoiman kehittämisessä ja rakentamisessa. Tanska onkin 

ollut vahvasti mukana tuomassa tuulivoimaa Eurooppaan ja toiminut suunnannäyttäjänä 
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myös muille valtioille. Siellä muun muassa rakennettiin maailman ensimmäinen merituuli-

voimala vuonna 1991. Myös ensimmäinen suuren mittakaavan merituulivoimala rakennet-

tiin Tanskassa vuonna 2000. Middelgrundenin tuulipuisto sisälsi 20 kahden megawatin voi-

malaa. Vuonna 2010 Tanska tuotti jo yli 20% sähköstään tuulivoimalla. Vuonna 2018 vas-

taava lukema oli 40,7%, mikä tekee tuulivoimasta Tanskan suurimman sähköntuotantomuo-

don (Wind Denmark 2020). Tanskalainen yritys Vestas on jo pitkään ollut maailman johtava 

tuuliturbiinien valmistaja ja ollut osaltaan vastuussa myös tuulivoimalatekniikan kehityk-

sessä. (Wind Europe 2020) 

 

 

Kuva 4.2. Sähköntuotanto Tanskassa energianlähteittäin. (IEA 2020) 

 

Kuvasta 4.2 nähdään, kuinka tuulivoima on 2010- luvulla ohittanut hiilen tehden siitä mer-

kittävimmän sähköntuotantomuodon. Sähkön kokonaiskulutus Tanskassa vuonna 2018 oli 

35 TWh (IEA 2020). 

4.1 Tuotanto 

Vuonna 2018 tuulivoiman tuotantokapasiteetti Tanskassa oli 6104 MW. Lisäystä vuoteen 

2017 tuli 636 MW. Tuotettu energiamäärä oli 15,6 TWh. Näillä arvoilla saadaan yhtälön 3.4 

mukaan huipunkäyttöajaksi 2556 tuntia. Vaikka tuulivoiman tuotantokapasiteetti Tanskassa 

on lähes tuplaantunut 10 vuodessa, niin tästä huolimatta turbiinien määrä on jopa hieman 

laskenut niiden korkeamman nimellistehon ja energiatehokkuuden ansiosta. (Wind Denmark 

2020) 
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Nord Poolin tilastojen mukaan Tanskassa tuotettiin tuulivoimalla 14,5 Terawattituntia säh-

köä vuonna 2019 (Nord Pool 2020b). Kuvassa 4.3 on esitetty kuukausittainen jakauma tuo-

tannolle. 

 
Kuva 4.3. Tuulivoimalla tuotettu energia Tanskassa vuonna 2019. (Nord Pool 2020b) 

 

Kuvasta 4.3 nähdään, että Länsi -Tanskan hinta- alueella tuotetaan tuulivoimalla huomatta-

vasti enemmän energiaa kuin Itä -Tanskassa. Tuotannon vaihtelu näyttäisi kuitenkin käyt-

täytyvän samankaltaisesti molemmilla hinta-alueilla. Myös Tanskassa talvi oli tuulisempaa 

aikaa vuonna 2019. 

 

Tanskassa on kunnianhimoiset tavoitteet merituulivoiman parissa. Tanskassa tavoitteena on 

tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä 100% sen sähkönkulutuksesta vuonna 2030. Tämä aio-

taan toteuttaa pääasiassa hyödyntämällä merituulivoimakapasiteettiä, jota Tanskalla on jopa 

40 GW. Se vastaa yli kolminkertaista tuotantoa suhteessa Tanskan täyteen kulutuskapasi-

teettiin. Yhteistyöllä muiden maiden kanssa kuitenkin potentiaali pystyttäisiin hyödyntä-

mään tehokkaasti. (Energinet 2020) 

 

4.2 Tasehallinta 

Tanskassa tuotetaan joinain päivinä tuulivoimalla yli 100 % sen sähkönkulutuksesta. Lisäksi 

tuulisina päivinä sähkön hinta saattaa laskea lähelle nollaa tai jopa negatiiviseksi. Tämä ei 

ole luonnollisesti tuottajien kannalta suotuisa asetelma ja lisäksi tuottaa vaikeuksia tuotan-

non ja kulutuksen välisen tasapainon kannalta, jonka vuoksi Tanskan on täytynyt kehittää 
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erilaisia ratkaisuja tasehallinnan säilyttämiseksi. Suurimmat tekijät ovat yhteistuotantolai-

tokset (CHP), hiilivoimaloiden säädettävyys, tuotannon ja kulutuksen ennustaminen sekä 

naapurimaiden kanssa integroitu sähköverkko- ja markkinat. (Martinot 2015) 

 

CHP -laitokset ovat Tanskassa optimoituja tuotannon ja kulutuksen tasapainotukseen. Lai-

tokset tuottavat kaukolämpöverkostoihin lämpöenergiaa, jota varastoidaan suuriin vesitank-

keihin. Tällöin laitoksen tuotantomäärää pystytään säätämään ilman, että kotitalouksien läm-

mitys kärsii ja näin pystytään reagoimaan tuulivoiman määrän muutoksiin. Myös hiilivoi-

maloita käytetään Tanskassa tasapainottavana tuotantona. Niiden tuotantoa säädetään päi-

vittäin sekä päivän sisällä toisinaan jopa lopettamalla tuotanto kokonaan. Tämä ei ole maa-

ilmanlaajuisesti tyypillistä, mutta sen mahdollistamiseksi on Tanskassa tehty töitä jo vuosi-

kymmenien ajan. (Martinot 2015) 

 

Tanskan kantaverkkoyhtiö Energinet toimii Fingridin tapaan tasevastaavana, jolle tulee toi-

mittaa ennusteet tuotantomääristä. Ennusteen ja toteutuneen tuotannon välistä erotusta käy-

tetään hyväksi ennustamaan seuraavien tuntien säästä riippuvaa tuotantoa. Hiili -ja CHP-

voimalat voivat osallistua säätösähkömarkkinoille, jossa ne sitoutuvat tarpeen mukaan muut-

tamaan tuotantoaan. Kattavien siirtoyhteyksien ansiosta erityisen tuulisena päivänä sähköä 

voidaan myydä naapurimaihin, mikä tasaa hinta-alueiden välisiä eroja ja eliminoi pienen tai 

jopa negatiivisen hinnan haittavaikutuksia. (Martinot 2015) 

4.3 Korrelaatio 

Tehdään Tanskan hinta-alueille DK1 ja DK2 vastaavanlainen tutkimus kuin Suomen hinta-

alueelle. Tässäkin tapauksessa käytetään yhtälön 3.5 määrittämää korrelaatiokerrointa k. 

Tarkastellaan ja vertaillaan saatuja tuloksia Suomeen tarkemmin kappaleessa 5. 

 

Tutkitaan hinnan ja tuotannon välistä korrelaatiota myös Tanskalle päivänsisäisesti tunneit-

tain, kuukauden sisällä päivittäin sekä vuotena 2019 kuukausittain. Piirretään jokaisen vaih-

teluvälin mukaisesta tilanteesta esimerkkikuvaaja. Kuvaajat ovat esitetty kuvissa 4.4 – 4.6. 

Esimerkkikuvaajissa tarkastellaan hinta-aluetta DK1. 
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Kuva 4.4. Tuulivoimatuotannon ja sähkön aluehinnan välinen korrelaatio Tanskassa 3.1.2020. Tarkasteluvä-

linä yksi tunti. k = -0,67 (Nord Pool 2020b) 

 

Kuvan 4.4 tapauksessa tuulinen yö laskee sähkön hinnan hetkellisesti lähelle nollaa. Kulu-

tuksen noustessa tuulikin tyyntyy ja sähkön hinnan taso hieman nousee. Korrelaatio on sel-

keästi havaittavissa. 

 

 
Kuva 4.5. Tuulivoimatuotannon ja sähkön aluehinnan välinen korrelaatio Tanskassa 16.12.2019 - 5.1.2020. 

Tarkasteluvälinä yksi vuorokausi. k = -0,64 (Nord Pool 2020b) 
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Kuvassa 4.5 korrelaatio on myös havaittavissa selkeästi. Tuuliset päivät näyttäisivät laske-

van hintaa. Vuodenvaihteen paikkeilla hinnan taso laskee selkeästi, kun taas tuotantotasot 

puolestaan nousevat. 

 
Kuva 4.6. Tuulivoimatuotannon ja sähkön aluehinnan välinen korrelaatio Tanskassa vuonna 2019. Tarkastelu-

välinä yksi kuukausi. k = 0,01 (Nord Pool 2020b) 

 

Kuvasta 4.6 nähdään, ettei kuukausittain tarkasteltaessa myöskään Tanskan tapauksessa ha-

vaita korrelaatiota. Kuitenkin selkeimmillä tuotantohuipuilla, eli joulukuulla sekä maalis-

kuulla näyttäisi olevan vaikutusta sähkön hinnan tasoon myös kuukausittaisessa tarkaste-

lussa. 

5. TULOKSET 

Tarkastellaan tarkemmin Suomen ja Tanskan tapauksissa saatuja tutkimustuloksia. Lasket-

tiin korrelaatiot päivittäisille hinnoille kuukausittain vuoden 2019 jokaiselta kuukaudelta. 

Lisäksi laskettiin korrelaatiot tuntihinnoille joka kuukauden 3. päivänä. Jätetään tässä kap-

paleessa kuukausittaiset hinnat tarkastelun ulkopuolelle niiden epäluotettavuuden vuoksi, 

mikä todettiin kuvan 3.6 yhteydessä. Korrelaatiokertoimia on esitetty taulukoissa 5.1 ja 5.2. 
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Taulukko 5.1. Korrelaatiot Suomessa ja Tanskassa 2019. Tarkastelussa päivittäiset hinnat. 

 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu  

Suomi -0,34 -0,77 -0,43 -0,39 -0,49 -0,44  

DK1 -0,64 -0,42 -0,66 -0,55 -0,5 -0,69  

DK2 -0,68 -0,34 -0,53 -0,45 -0,49 -0,56  

 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo 

Suomi -0,36 -0,45 -0,45 -0,37 -0,39 -0,24 -0,42667 

DK1 -0,87 -0,68 -0,53 -0,71 -0,55 -0,45 -0,60417 

DK2 -0,85 -0,57 -0,54 -0,59 -0,54 -0,5 -0,55333 

 

Taulukosta 5.1 voidaan havaita korrelaation olevan poikkeuksetta negatiivinen. Tuuliset päi-

vät siis näyttäisivät selkeästi laskevan päivittäistä hintakeskiarvoa sekä Suomessa että Tans-

kassa. Keskiarvot osoittavat, että Tanskassa korrelaatio on odotetusti voimakkaampi. Voi-

makkain korrelaatio on hinta-alueella DK1, jossa tuulivoiman prosentuaalinen osuus on 

myös korkein. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta korrelaatioissa ei esiinny suurta vaih-

telua, ja ne ovat huomattavan lähellä keskiarvoja. Eniten vaihtelua esiintyy hinta-alueella 

DK1. 

 

 

 

 
Taulukko 5.2. Korrelaatiot Suomessa ja Tanskassa 2019. Tarkastelussa tuntihinnat. Ote joka kuukauden 3. 

päivänä. 

 

 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu  

Suomi 0,47 -0,24 -0,61 -0,82 -0,28 -0,35  

DK1 -0,38 -0,42 -0,82 -0,7 0,01 -0,87  

DK2 -0,7 -0,63 -0,27 -0,74 -0,18 -0,86  

 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskiarvo 

Suomi -0,59 -0,29 -0,96 -0,67 0,48 -0,63 -0,37417 

DK1 0,53 0,23 -0,53 -0,76 -0,7 0 -0,3675 

DK2 -0,12 0,22 -0,05 -0,5 -0,73 -0,16 -0,39333 

 

Taulukko 5.2 havainnollistaa vuorokauden sisällä tapahtuvaa muutosta. Havaitaan, että tässä 

tutkimuksessa korrelaatio vaihtelee paljon enemmän, kuin tarkastellessa päivittäisiä hinta-

keskiarvoja. Esimerkkipäivät sisältävät jopa positiivisia arvoja korrelaatiokertoimille. Sel-

keää tasaisuutta ei arvojen välillä ole havaittavissa, kuten taulukossa 5.1. Keskiarvot ovat 

tästä huolimatta selkeästi negatiivisia, joten voidaan todeta korrelaation olevan negatiivista 

myös tuntitarkastelussa. Huomattavaa on, että esimerkkipäivinä Suomen hinta-alueella kes-

kiarvo on jopa Tanskan DK1 -aluetta suurempi. 
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Tutkimustuloksista havaitaan, että tuulivoiman tuotantoprofiililla on suurin vaikutus sähkön 

markkinahintaan tarkastellessa päivittäisiä hintakeskiarvoja. Markkinahinnan päivittäistä ta-

soa voidaan siis ennustaa kriittisesti tuuliennusteiden perusteella. Ennustuksen epävarmuutta 

lisäävät kuitenkin muut hintaan vaikuttavat tekijät, kuten vesivoiman määrä, kokonaiskulu-

tus ja sähkönsiirtokyky- ja tarve. Tutkimus osoittaa siis yhteyden tuotantoprofiilin sekä säh-

kön hinnan välillä, mutta sen perusteella on haastavaa arvioida tuotantoprofiilin merkittä-

vyyttä muiden tekijöiden joukossa. 

 

Tuntihintoja tarkastellessa korrelaation vaihtelu on suurta ja hinnan ennustettavuus sen pe-

rusteella heikkoa. Tuntihintoja syvemmin tarkastelemalla havaitaan koko päivän ollessa ta-

saisesti vähätuulinen tai toisaalta myös tasaisesti hyvätuulinen, on korrelaatio yleensä heikko 

tai jopa positiivinen. Tuulisuuden vaihdellessa voimakkaasti päivän sisällä taas muodostuu 

ajoittain jopa lähelle -1 korrelaatiokertoimia, etenkin jos tuotantohuippu ajoittuu yhteen pie-

nen kulutuksen kanssa esimerkiksi yöllä. Tässä tapauksessa markkinahinta usein laskee lä-

helle nollaa tai jopa negatiiviseksi. Ilmiö luo tuulivoimatuottajille haitallisia profiilikustan-

nuksia, minkä vuoksi tuottajat joutuvat suojautumaan pieniltä hinnoilta ja esimerkiksi PPA- 

sopimukset ovat suosittu liiketoimintamalli tuulivoimalle. 

 

Tanskan esimerkin perusteella tuulivoimatuotannon kasvaessa Suomessa voidaan olettaa 

myös tuotantoprofiilin ja markkinahinnan välisen korrelaation voimistuvan päivittäisellä ta-

solla. Tanskalle tyypilliset ilmiöt, kuten sähkön negatiiviset markkinahinnat todennäköisesti 

lisääntyvät myös Suomessa. Eroina Tanskan ja Suomen energiajärjestelmien välillä on Suo-

men korkea vesivoimakapasiteetti, jota voidaan käyttää hyväksi tasapainottamaan tuulivoi-

man tuotantoprofiilin vaikutuksia ja toisaalta siirtoyhteydet naapurimaiden kanssa ovat puo-

lestaan Tanskalla huomattavasti Suomea paremmat.  

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimus osoittaa tuulivoiman tuotantoprofiilin olevan yksi merkittävä tekijä, joka määrää 

sähkön markkinahinnan tason päivittäin ja osittain myös vuorokauden sisällä. Tutkittaessa 

kuukausittaisia tuulivoimatuotantomääriä ja hintakeskiarvoja ei selvää korrelaatiota ha-

vaittu. Selkein korrelaatio saavutettiin päivittäistarkastelussa, jossa vuonna 2019 korrelaa-

tiokertoimille keskiarvoksi saatiin Tanskan hinta-alueelle DK1 -0,60, hinta-alueelle DK2 -

0,55 ja Suomen hinta-alueelle -0,43. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tuulisuuden 
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vaihtelun kasvaessa vuorokauden tai kuukauden sisällä myös korrelaatio suureiden välillä 

voimistuu yleensä. Tuulisuuden ollessa tasaista markkinahinta ei kuitenkaan usein pysy ta-

saisena. 

 

Tanskan ja Suomen ero oli päivittäisessä tarkastelussa oletetun mukainen, eli Tanskassa kor-

relaatiot olivat molemmilla hinta-alueilla vahvempia kuin Suomessa. Tuntihintatarkaste-

lussa kuitenkin keskiarvoin mitattuina erot olivat lähes mitättömät kaikkien kolmen hinta-

alueen välillä. Tuntitarkastelun tulokset ovat vaikeasti tulkittavissa, koska vaihtelu kertoi-

milla on suurta päivien välillä. Suuremmalla otannalla voitaisiin todennäköisesti saada pa-

rempia tuloksia. Tuntitarkastelun tuloksistakin voidaan kuitenkin päätellä korrelaation ole-

van selkeästi negatiivista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 

 

Korrelaatioon tutkimusmetodina tulee suhtautua kriittisesti, koska se ottaa huomioon vain 

kahden suureen välisen yhteyden, eikä muita vaikuttavia tekijöitä, kuten tässä tapauksessa 

esimerkiksi sähkön kulutusta, joka on merkittävä tekijä markkinahinnan kannalta. Tulosten 

merkittävyyttä pohdittaessa tulee ottaa huomioon myös siirtoyhteydet hinta-alueiden välillä. 

Suomessa on usein tilanne, jossa sen aluehinta on systeemihintaa korkeampi ja Tanskassa 

vastaavasti aluehinta on usein systeemihintaa matalampi. Tällöin säätösähkömarkkinoilla 

käyty kauppa vaikuttaa aluehintaan. Toisaalta tuulivoiman määrä on usein merkittävä tekijä 

aluehinnan muodostumisen kannalta. Tilastollisen merkittävyyden testaaminen olisikin 

oleellista tuloksia tarkastellessa. 

 

Tutkimuksen keskeinen tutkimuskysymys oli, että miten tuulivoiman tuotantoprofiili vai-

kuttaa sähkön markkinahintaan? Korrelaatio antaa kysymykseen hyvin yksiselitteisen vas-

tauksen, mutta sen merkittävyyteen tulee suhtautua kriittisesti edellä mainittujen syiden 

vuoksi. Tutkimusta voisi jatkaa laajentamalla otantaa ja tutkimalla korrelaatiota pidemmältä 

ajalta historiassa. Näin saataisiin tuulivoiman määrän lisääntyminen huomioitua tarkaste-

lussa ja tulevaisuutta voitaisiin sen perusteella ennustaa. Tutkimusta voitaisiin jatkaa myös 

huomioimalla muiden tekijöiden korrelaatio sähkön markkinahinnan kanssa, jolloin pystyt-

täisiin arvioimaan myös tämän tutkimuksen tuloksena saadun korrelaation luotettavuutta ja 

merkittävyyttä paremmin suhteessa muihin tekijöihin. Tuulivoimatuottajien näkökulmasta 

tutkimusta voitaisiin käyttää hyväksi profiilikustannuksien arviointiin. Mielenkiintoista olisi 

myös toteuttaa vastaava tutkimus pohjoismaisten sähkömarkkinoiden siirryttyä varttitasee-

seen. 
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