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The objective of this master’s thesis is to form a picture of the current state of the electricity
network in the Caruna’s Ostrobothnia network area from the point of view of electricity
generation and to model the adequacy of network capacity in the near future. The PSS/E
program is used to model capacity adequacy and the primal focus is on the examination of
the 110-kV network. The objective is also to ponder actions, with which Caruna as an electricity distribution company, can contribute to increase wind power in the region. The general wind power status in the world and more detailed in the Finland and in the Caruna’s
Ostrobothnia network area have been mapped in the work and considered the causes for the
growth of wind power. The most important regulations and connection principles for wind
power operators and distribution companies are also reviewed in the work. The master’s
thesis has been accomplished as a literature review, apart from the review of the electricity
network capacity. The master’s thesis has been done as an assignment for Caruna.
Wind power capacity in the world has grown dramatically over the past decades and
the growth will most likely accelerate further in the future. It has been forecasted that in the
coming decades wind power will be globally invested more than any other electricity generation form. In Finland, wind power capacity has started to grow in the last decade and presumably wind power capacity will continue to grow strongly in the future. Caruna’s Ostrobothnia network area is one of the most essential wind power construction areas in Finland.
The growth and the development of wind power has been driven by e.g. climate targets,
significant price reductions and by production subsidies and emission taxes. From the review of Caruna’s Ostrobothnia network current state, it can be concluded that capacity of
the network is currently sufficient. Caruna’s electricity grid does not act as a bottleneck in
the area, limiting the connection of wind power to the grid. The connection of electricity
generation is first limited by the electricity grid surrounding Caruna’s grid. The most important action in enabling an increase of wind power is to strengthen grid so that generation
can be connected successfully without compromising the grid’s electricity quality and the
security of supply. In the future, it’s most likely that large amount of new wind power capacity will be built in the Ostrobothnia network area, which will require investments in the
development of the electricity network.
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YLE2017
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1. JOHDANTO
Energia-ala on suuren muutoksen alla. Keskitetyistä suurista energiantuotantolaitoksista ollaan siirtymässä hajautettuihin, uusiutuvaan energiaan perustuviin tuotantomuotoihin. Muutos ei koske vain sähköntuotantoa, vaan myös muun muassa
lämmöntuotantoa, teollisuutta ja liikennettä, mitkä ovat kaikki sähköistymässä.
Fossiilisilla polttoaineilla toimivia voimalaitoksia lakkautetaan ja uusiutuvaan
energiaan perustuvia tuulivoimaloita sekä aurinkovoimaloita rakennetaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Myöskään uusiin ydinvoimaloihin ei enää investoida
suuresti, vaan investoinnit kohdistuvat enimmäkseen uusiutuvaan energiaan. Lämmöntuotannossa ollaan siirtymässä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista voimalaitoksista sähköllä toimiviin lämpöpumppulaitoksiin. Liikenteessä sähköautot rupeavat syrjäyttämään polttomoottoritekniikkaan perustuvia autoja. Myös teollisuudessa fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään ja sähkönkäyttöä lisätään. Tähän kaikkeen tarvittava sähköenergia voidaan tuottaa tulevaisuudessa uusiutuvalla
energialla. Uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö on ennen pohjautunut lähinnä vesivoimaan, nykypäivänä myös tuuli- ja aurinkovoimalla on roolit sähköntuotannossa. Tulevaisuudessa ne tulevat todennäköisesti olemaan suurimmat sähköntuotantomuodot. Uusiutuvat sähköntuotantomuodot, erityisesti tuuli- ja aurinkovoima
ovat sääriippuvaisia ja niiden tuotanto vaihtelee joka hetki. Tehotasapainon ylläpitämiseksi sähköjärjestelmän tulee toimia saumattomasti niin sähkömarkkinoiden,
sähköverkkojen, että sähköntuotannon osalta. Toimiakseen järjestelmältä vaaditaan
älykästä verkkoa, kykyä varastoida sähköä, minkä lisäksi tarvitaan niin kutsuttua
kysynnän joustoa tasapainottamaan järjestelmää. Nämä asiat eivät tapahdu vain
Suomessa, vaan ilmiöt ovat globaaleja. Kaikkea tätä kutsutaan energiamurrokseksi.

Tärkeimpänä syynä energiamurrokselle voidaan katsoa olevan ilmastonmuutos
sekä perinteisen energiantuotannon kestämätön toiminta. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen on huolestuttanut tutkijoita jo vuosikymmeniä, mutta poliittista
tahtoa muutokselle ei ole meinannut löytyä. Nykypäivänä ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat kuitenkin jo realisoitumaan maailmalla ja aihe on pinnalla lähes
kaikissa medioissa. Uusiutuvia energianlähteitä on tutkittu ja kehitetty jo pitkään,
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ja nykypäivänä osasta niistä on tullut jo markkinaehtoisesti kannattavia. Ilmastonmuutoskeskustelun kiihtyessä, teollistuneissa valtioissa on alkanut löytyä poliittista
tahtoa ilmastotekoihin, joka näkyy muun muassa siirtymisenä puhtaisiin, uusiutuviin energiantuotantomuotoihin. Tätä on edesauttanut suuresti se, että esimerkiksi
tuuli- ja aurinkovoima ovat markkinatalouden kannalta järkevimpiä tapoja rakentaa
uutta sähköntuotantoa monin paikoin ympäri maailmaa.

Energiamurros näkyy myös sähkönjakeluverkkoyhtiön toiminnassa. Ennen sähköntuotanto on lähinnä ollut suurjännitteiseen kantaverkkoon liittyneenä ja teho on virrannut jakeluverkon kautta asiakkaille. Nykyään tuotantoa on enenemissä määrin
myös jakeluverkkoyhtiöissä ja kaikilla jännitetasoilla. Esimerkiksi Carunan verkkoon on lähivuosina liittynyt runsaasti aurinkovoiman tuottajia pienjänniteverkkoon sekä tuulivoimaa keski- ja suurjänniteverkkoon. Tuotantoa virtaa siis nykyään
myös jakeluverkosta kantaverkon suuntaan. Tämä pitää ottaa entistä tarkemmin
huomioon jakeluverkkoja suunnitellessa ja mitoittaessa. Jakeluverkon suurimmat
tehot voivatkin ajoittua hetkiin, jolloin tuotanto on suurimmillaan ja kulutus pienimmillään. Suurimmat tehot voivat siis ajoittua vuoden lämpimimmille kuukausille. Ennen mitoittavana tekijänä on useimmiten käytetty suurimpia kulutukseen
perustuvia tehoja, jotka ovat yleensä olleet talven kylmimpinä kuukausina. Energiamurroksen haasteet ja mahdollisuudet edellyttävät jakeluverkkoyhtiöiltä toimia
älykkään sähköverkon kehittämiseen ja digitalisaation entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Diplomityön tavoitteena on selvittää Carunan Pohjanmaan sähköverkon kapasiteetin riittävyyttä tuulivoiman lisääntyessä, sekä pohtia keinoja, joilla Caruna, sähköverkkoyhtiönä, voi edistää kestävää kehitystä ja mahdollistaa tuulivoiman lisääntymistä. Työssä kartoitetaan tuulivoiman tilaa maailmalla, Suomessa sekä Carunan
Pohjanmaan verkkoalueella. Tuulivoiman tilan tarkastelussa luodaan katsaus tuulivoiman kehittymiseen menneisyydessä, nykytilaan sekä kehitykseen tulevaisuudessa. Työssä pohditaan, mitkä tekijät ovat edesauttaneet ja tulevat edesauttamaan
tuulivoiman lisääntymistä. Työssä löydetyt draiverit on jaettu kuuteen olennaisimpaan tekijään: ilmastonmuutokseen, hintakehitykseen, kysynnän kasvuun,
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valtioiden tuotantotukiin ja päästömaksuihin, energiaomavaraisuuteen sekä niin
kutsuttuun kestävyys hyötyyn. Työssä käydään läpi, mitä teknistä kehitystä tuulivoima-alalla on tapahtunut ja mihin suuntaan tekniikka on kehittymässä. Työssä
käydään läpi olennaisimmat liittymisperiaatteet koskien voimalaitosliittyjää sekä
sähkönjakeluverkkoyhtiötä. Liittymisperiaatteet on jaettu kantaverkkoyhtiö Fingridin asettamiin liittymisperiaatteisiin sekä Carunan asettamiin liittymisperiaatteisiin.
Työssä käsitellään myös sähkömarkkinalain asettamia vaateita sähköverkkoyhtiölle. Diplomityöhön on eritelty tuulivoima-alan kannalta olennaisimpia sähkönlaatu standardeja. Oleellisimpana osana työhön kuuluu Carunan Pohjanmaan verkkoalueen nykytilanteen selvittäminen tuotannon näkökulmasta sekä kapasiteetin
riittävyyden tarkastelu lähitulevaisuudessa. Tuotantokapasiteetin tarkastelu toteutetaan PSS/E-sähkövoimajärjestelmien simulointiohjelmalla, tarkastelussa keskitytään 110 kV verkon mallintamiseen. Tuloksena on tarkoitus saada kuva Pohjanmaan verkkoalueen nykytilanteesta tuulivoiman osalta. Tämän lisäksi diplomityössä on tarkoitus löytää mahdollisia toimia, joilla Caruna voi edistää tuulivoiman
lisääntymistä. Työ tehdään kirjallisuuskatsauksena sähköverkon kapasiteetin riittävyystarkastelua lukuun ottamatta.

1.1

Caruna yrityksenä

Caruna on Suomen suurin sähkönjakeluverkkoyhtiö. Carunaan kuuluu kaksi verkkoyhtiötä: Caruna Espoo Oy ja Caruna Oy. Caruna Espoo toimii Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen ja Joensuun kaupunkien alueella. Caruna Oy toimii Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Koillismaan alueilla. Kuvassa 1.1 esitetään Carunan verkkoalueet kartalla, Pohjanmaan
verkkoalue on kuvassa ”Länsi-Suomi” tekstin alla. Molemmissa verkkoyhtiöissä on
yhteensä noin 692 000 asiakasta, joista noin 600 000 on koteja, 90 000 on yrityksiä
ja 80 on kuntia. Carunan verkkoalueella asuu yhteensä noin 1.5 miljoonaa suomalaista. Carunan markkinaosuus Suomen sähkönjakelusta on 20,6%. Carunalla on
yhteensä 87 370 km sähköverkkoa, josta 2070 km on suurjänniteverkkoa, 31 500
km keskijänniteverkkoa ja 53 800 km pienjänniteverkkoa. Carunalla on noin 300
työntekijää, lisäksi Carunan hankkeet ympäri Suomea työllistävät noin 600
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urakoitsijaa. Carunan toimintaa säätelee Energiavirasto, joka valvoo sähköverkkoliiketoimintaa Suomessa. (Caruna 2020)

Kuva 1.1 Carunan verkkoalueet kartalla, Pohjanmaan verkkoalue on ”Länsi-Suomi” tekstin alla.
(Caruna 2018)
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2. TUULIVOIMA YLEISESTI
Kappaleessa käsitellään yleisesti tuulivoiman tilannetta maailmalla, Suomessa ja
Carunan Pohjanmaan verkkoalueella. Tarkoituksena on luoda yleiskuva tuulivoimasta sähköntuotantosektorilla, tarkastellen kehitystä menneisyydessä, nykytilannetta sekä odotettavissa olevia ennusteita tulevaisuuteen. Kappaleessa pohditaan
syitä, jotka ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat tuulivoiman lisääntymiseen. Lisäksi tarkastellaan tuulivoiman teknologista kehittymistä, mikä on edesauttanut tuulivoiman
lisääntymistä.

2.1

Tuulivoiman tilanne maailmalla

Tarkastellaan ensin sähköntuotantomuotojen osuuksia kokonaistuotannosta globaalilla tasolla. Kuvassa 2.1 esitetään maailmanlaajuisesti eri sähköntuotantomuotojen
osuudet kokonaistuotannosta vuodesta 1970 vuoteen 2019, sekä ennusteet osuuksille vuoteen 2050 asti. Huomataan, että ennen 2000 lukua uusiutuvan energian
osuus tuotannosta on ollut noin 20%, mistä lähes kaikki on ollut vesivoimaa. Tuulivoiman osuus kokonaistuotannosta on ollut merkityksettömän pieni vuoteen 2000
asti. Viimeisimpien kahden vuosikymmenen aikana tuulivoiman osuus on kasvanut
reiluun viiteen prosenttiin, fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön osuuden ollessa yli 60%. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön osuus on pysynyt melko
samalla tasolla vuodesta 1970 vuoteen 2010 asti, vähentyen hieman ydinvoiman
lisääntymisen johdosta. Viimeisimpinä vuosina fossiilisten polttoaineiden osuus on
kääntynyt laskuun. Irenan raportin mukaan viimeisimmän seitsemän vuoden aikana
uusiutuvan sähkön vuosittaiset asennusmäärät maailmalla ovat olleet korkeampia,
kuin ei uusiutuvien sähköntuotantomuotojen (IRENA 2019a). Kuvasta 2.1 nähdään, että uusiutuvien energianlähteiden osalta nykyhetkellä vesivoiman osuus selkeästi suurin. Vuoteen 2050 mennessä tuulivoiman osuuden ennustetaan kasvavan
jopa 25 prosenttiin. Kuvasta 2.1 nähdään myös, että aurinkovoiman osuus tulee kasvamaan huomattavasti ja vuoteen 2050 mennessä aurinkovoimaa tulisi olemaan
suurin piirtein yhtä paljon kuin tuulivoimaa. Kaasulla tuotetun sähkön osuus tulee
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kasvamaan nykyhetkestä vielä muutaman vuoden ja tämän jälkeen osuus pienenee
2050 lukua lähestyttäessä. Ydinvoiman ja vesivoiman osuus tulee pienenemään hieman tulevaisuudessa. Öljyn käyttö sähköntuotannossa tulee loppumaan lähes kokonaan ja hiilellä tuotetun sähkön osuus vähenemään merkittävästi vuoteen 2050
mennessä. Ennusteen mukaan 2050 luvulla uusiutuvan sähkön osuus kokonaistuotannosta olisi 62%, fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön osuus 31% ja loput
7% tuotettaisiin ydinvoimalla. Irenan ennusteen mukaan vuonna 2050 uusiutuvan
sähköntuotannon osuus koko sähköntuotannosta olisi 86% (IRENA 2019a). Kuvaa
2.1 tulkittaessa on syytä ottaa huomioon sähköntuotannon kasvu. Absoluuttisesti
tuotanto voi siis kasvaa, mutta osuus kokonaistuotannosta pienentyä. Esimerkiksi
vesivoimalla tuotetun sähkön ennustetaan kasvavan hieman 2050 vuoteen mennessä, mutta sen osuus kokonaistuotannosta on pienempi kuin nykyhetkellä. Viimeisen vuosikymmenen (2010-2019) aikana uusiutuvaan energiaan investointiin
maailmanlaajuisesti 2,6 biljoonaa (10^12) Yhdysvaltain dollaria. Vuosien 2019 ja
2050 välillä sähköntuotantoon ennustetaan investoitavan maailmanlaajuisesti 13,3
biljoonaa US$, näistä 5,3 biljoonaa dollaria, eli noin 40% ennustetaan käytettävän
tuulivoimaan. Tuulivoimaan investoitaisiin maailmanlaajuisesti enemmän kuin mihinkään muuhun sähköntuotantomuotoon. (BloombergNEF 2019, Bloomberg
2019)

Kuva 2.1 Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta verrattuna muihin sähköntuotantomuotoihin ennen
vuotta 2019 ja vuoden 2019 jälkeen (BloombergNEF 2019)
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Tarkastellaan seuraavaksi tuulivoiman määrän absoluuttista kehitystä nykyhetkeen
asti. Kuvassa 2.2 esitetään maailmanlaajuisesti asennetun tuulivoiman määrä kumulatiivisesti vuodesta 1980 vuoteen 2018 asti. Nähdään, että tuulivoiman määrä
on kasvanut hitaasti vuoteen 2000 asti ja siitä eteenpäin kasvanut eksponentiaalisesti vuoteen 2015 asti. Vuodesta 2015 vuoteen 2018 on vuosittain asennettu n.
50 000 MW uutta tuulivoimaa. Suurin absoluuttinen kapasiteetin kasvu on ollut
vuosien 2014 ja 2015 välillä, jolloin asennettiin 64 000 MW kapasiteettia. Kumulatiivinen asennettu tuulivoimakapasiteetti vuonna 2018 oli noin 600 000 MW.
Asennetun offshore tuulivoiman määrä vuonna 2018 oli noin 20 000 MW, eli sen
osuus koko tuulivoimakapasiteetista maailmalla vuonna 2018 oli noin 3%, loput
97% on siis onshore tuulivoimaa. Lähes kaikki offshore kapasiteetista sijaitsee Euroopassa. Offshore tuulivoiman määrä on kuitenkin kasvanut maailmanlaajuisesti
noin 30 % vuosittain vuodesta 2010 lähtien. IEA ennustaa offshore tuulivoiman
määrän kasvavan maailmalla 15 kertaiseksi nykyiseen kapasiteettiin verrattuna, eli
noin 300 000 MW kapasiteettiin. Tällöin offshore tuulivoima olisi suurin yksittäinen sähköntuotantomuoto Euroopassa, onshore tuulivoiman ollessa toiseksi suurin.
(WWEA 2018a, IEA 2019)
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Kuva 2.2 Kumulatiivinen asennettu tuulivoiman kapasiteetti maailmalla (WWEA 2018a)

Tuulivoimakapasiteetiltaan suurimpia valtioita ovat Kiina, Yhdysvallat, Saksa ja
Intia. Kiinassa on selkeästi eniten asennettua tuulivoimaa ja lisäksi Kiinassa kapasiteetin kasvu on muita maita nopeampaa. Vuonna 2018 maailmalla asennetusta
kapasiteetista n. 36% on Kiinassa ja vuosien 2015-2018 kasvaneesta kapasiteetin
määrästä Kiinan osuus on n. 43%. Euroopan valtioista eniten tuulivoimakapasiteettia on järjestyksessä Saksassa, Espanjassa, Iso Britanniassa ja Ranskassa. (WWEA
2018b)

Irenan global energy transformation tutkimuksessa on luotu ennusteet tuulivoiman
määrän kasvulle tulevaisuudessa, tuloksia esitetään kuvissa 2.3 ja 2.4. Kuvassa 2.3
esitetään onshore tuulivoiman kumulatiivinen kapasiteetti maailmassa välillä 20002018 sekä ennuste kasvulle vuoteen 2050 asti. Vuonna 2000 kumulatiivinen
onshore tuulivoimakapasiteetti oli 17 GW. Kapasiteetin määrän kasvua vuosien
2000-2018 välillä on tullut keskimäärin 21,3 % vuosittain. Vuonna 2018 kapasiteetti oli 542 GW. Ennusteen mukaan onshore tuulivoiman määrä kasvaisi
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keskimäärin 7,2% vuosittain välillä 2018-2050. Tällä kasvukertoimella kapasiteetti
kaksinkertaistuu aina noin kymmenen vuoden välein. Vuoteen 2030 mennessä kapasiteetti olisi 1787 GW, eli yli kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2018. Vuonna
2050 kumulatiivinen kapasiteetti olisi 5044 GW eli melkein kymmenen kertaa
enemmän kuin nykypäivänä. (IRENA 2019b)

Kuva 2.3 Onshore tuulivoiman kumulatiivinen kapasiteetti maailmassa välillä 2000-2018 sekä ennuste kasvulle vuoteen 2050 asti. (IRENA 2019b)

Kuvassa 2.4 esitetään offshore tuulivoiman kumulatiivinen kapasiteetti maailmassa
välillä 2000-2018 sekä ennuste kasvulle vuoteen 2050 asti. Vuonna 2000 offshore
tuulivoimakapasiteettia oli maailmassa vain 0,1 GW. Kapasiteetti on kasvanut vuosien 2000-2018 välillä keskimäärin 38,5 % vuosittain. Kapasiteetin määrä vuonna
2018 oli 23 GW. Offshore tuulivoimakapasiteetin ennustetaan vuosien 2018-2050
välillä kasvavan keskimäärin 11.5% vuosien. Käytännössä tämä kasvuprosentti tarkoittaa, että kumulatiivinen kapasiteetti kasvaa aina reilussa kuudessa vuodessa
kaksinkertaiseksi. Vuonna 2030 kapasiteetti olisi ennusteen mukaan 228 GW ja
vuonna 2050 kapasiteetti olisi noin 1000 GW. Vuoteen 2030 mennessä offshore
tuulivoiman kapasiteetti kasvaisi siis kymmenen kertaiseksi vuoden 2018 arvoon
verrattuna ja vuoteen 2050 mennessä yli 40 kertaiseksi. Kun kuvien 2.3 ja 2.4 tiedot
yhdistetään, saadaan että globaali kumulatiivinen tuulivoima kapasiteetti vuonna
2050 olisi 6044 GW. (IRENA 2019b)
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Kuva 2.4 Offhore tuulivoiman kumulatiivinen kapasiteetti maailmassa välillä 2000-2018 sekä ennuste kasvulle vuoteen 2050 asti. (IRENA 2019)

2.2

Tuulivoiman tilanne Suomessa

Tuulivoima on Suomessa nopeasti kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto.
Tuulivoima on jo tällä hetkellä Suomessa toiseksi suurin uusiutuva sähköntuotantomuoto kapasiteetin määrällä mitattuna, vesivoiman jälkeen. Vesivoiman yhteenlaskettu kapasiteetti Suomessa on noin 3100 MW (Energiateollisuus 2019), tuulivoimakapasiteetin ollessa 2284 MW. Offshore tuulivoiman osuus kokonaistuulivoimakapasiteetista on 44,3 MW, eli noin 2%. Kuvassa 2.5 esitetään Suomeen
asennettu kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetti [MW] välillä 2008-2022 sekä voimaloiden lukumäärä [kpl]. Vuosien 2020-2022 tuulivoimakapasiteetit perustuvat
tuulivoimayhdistyksen hankelistan mukaisiin rakenteilla oleviin hankkeisiin.
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Vuosien kohdalla olevat kapasiteetin tarkoittavat kumulatiivista tuulivoimakapasiteettia kyseisen vuoden loppuun mennessä. Tuotantotuen kilpailutuksen voittaneet
hankkeet oletetaan rakennettavan suurimmalla luvituksessa hyväksytyllä teholla,
näissä hankkeissa rakennettavan tuulivoimakapasiteetin määrät vahvistuvat investointipäätöksen yhteydessä. Suurin osa vuosina 2020-2022 rakennettavista hankkeista on markkinaehtoisia tuulivoimahankkeita, joiden kaikkien investointipäätökset on tehty maaliskuuhun 2020 mennessä. Huomataan, että kapasiteetin kasvu vuodesta 2008 vuoteen 2011 on hyvin vähäistä. Loppuvuodesta 2011 kapasiteetti on
lähtenyt kasvuun ja jatkunut yhtenäisenä vuoden 2017 loppuun saakka. Vuonna
2011 kapasiteettia oli 202 MW ja voimaloita 134 kappaletta, kun vuoden 2017 lopussa kapasiteettia oli jo 2048 MW ja voimaloita noin 702. Seitsemässä vuodessa
kapasiteetti on siis kymmenkertaistunut ja voimaloiden määrä noin viisinkertaistunut. Eniten kapasiteetin on rakennettu vuosien 2014-2017 välisenä aikana. Vuoden
2018 aikana ei rakennettu uutta kapasiteettia. Vuonna 2019 rakennettiin 243 MW
uutta tuulivoimaa Suomeen. Tuulivoimayhdistyksen hankelistan mukaan vuonna
2020 tullaan rakentamaan 404 MW, 2021 vuonna 916 MW ja 2022 vuonna 777
MW uutta tuulivoimaa. Keskimäärin seuraavien kolmen vuoden aikana tullaan rakentamaan noin 700 MW tuulivoimakapasiteettia vuosittain. Vuoden 2022 lopussa
Suomessa tulisi siis olemaan noin 4375 MW tuulivoimakapasiteettia ja 1160 tuuliturbiinia. Jos tuotantotuen kilpailutuksen voittaneet hankkeet rakennettaisiin minimikokoon, niin vuoden 2022 lopussa olisi n. 4200 MW tuulivoimakapasiteettia.
Vuoden 2022 kumulatiivinen kapasiteetti voi siis olla hieman matalampi kuin kuvassa 2.5, mikäli tuotantotuen kilpailutuksen voittaneet hankkeet eivät rakennu
maksimaaliseen luvituksen sallimaan kokoon. Toisaalta rakennettavan kapasiteetin
määrä voi hyvin nousta 4375 MW arvosta, mikäli tehdään uusia tuulivoimainvestointeja, ja uudet tuulivoimalat rakennettaisiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Rakennettavasta uudesta kapasiteetista hieman yli 1500 MW on markkinaehtoisia
hankkeita ja loput tuotantotuen voittaneita hankkeita. Kuvasta 2.5 nähdään, että
Suomen tuulivoimakapasiteetti tulee ohittamaan vesivoiman (3100 MW) kapasiteetin vuoden 2021 aikana. Kuvasta 2.5 nähdään, että tuuliturbiinien määrä kasvaa pitkälti samoin, kuin asennettu kumulatiivinen kapasiteettikin. Huomattavaa on kuitenkin,

että

tuulivoimaloiden

nimellistehojen

kasvaessa

tuulivoiman
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kumulatiivinen kapasiteetti rupeaa kasvamaan suhteessa nopeammin kuin voimaloiden lukumäärä. Suomeen on nykypäivään mennessä julkaistu yhteensä noin
18500 MW edestä tuulivoimahankkeita, näistä offshore hankkeiden osuus on 2700
MW. Julkaistujen hankkeiden määrät kasvavat koko ajan. (STY 2020a)

Kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetin ja turbiinien
lukumäärän kehitys
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Kuva 2.5 Suomeen asennettu kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetti ja voimaloiden lukumäärä vuosille 2009-2022. Vuosille 2020-2022 listattujen voimaloiden investointipäätökset tehty maaliskuuhun 2020 mennessä. (STY 2020a)

Kuvassa 2.6 esitetään tuulivoimalla tuotetun vuosittaisen energian kehitys Suomessa. Vuosien 2012-2018 vuosienergiat perustuvat tilastokeskuksen mukaan toteutuneisiin tuotantomääriin, vuodelle 2019 ei olla vielä julkaistu toteutuneita tuotantomääriä. Vuosien 2019-2022 tuotantomäärät ovat ennusteita, jotka perustuvat
kuvan 2.5 mukaiseen tuulivoimakapasiteettien kasvuun. Vuosien 2019-2022 tuotantomäärien laskennassa on käytetty 3500 h huipunkäyttöaikaa. Huipunkäyttöajaksi on valittu selvästi keskimääräistä nykyhetkellä verkossa olevaa tuotantoa
korkeampi huipunkäyttöaika. Oletettavasti rakenteilla olevissa hankkeissa huipunkäyttöajat ovat selvästi korkeampia kuin nykyhetkellä tuotannossa olevilla tuulipuistoilla. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle vuonna 2020 valmistuvien Saunamaan
ja Suolakankaan tuulipuistojen arvioidut huipunkäyttöajat ovat noin 3900 h (Megatuuli 2019). Vuosienergiat on laskettu niin, että puolet vuoden aikana rakennetusta
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kapasiteetista kerrotaan huipunkäyttöajalla. Eli ei siis oleteta, että kaikki rakennettava kapasiteetti tulisi käyttöön heti vuoden alussa. Huomattavaa on, että keskimääräiset huipunkäyttöajat ovat vain arvioita ja todellisuudessa toteutuva energiantuotanto sisältää paljon muuttujia. Vuonna 2012 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla
noin 0,6 TWh sähköä, tämä oli alle 1 % kyseisen vuoden sähköntuotannosta (Tilastokeskus 2019). Vuosienergioiden määrät ovat kehittyneet vuosina 2012-2018 suurin piirtein samalla tavalla kuin tuulivoimakapasiteetit. Vuoden 2018 aikana Suomessa tuotettiin tuulivoimalla jo hieman yli 5.8 TWh, mikä oli noin 7 % kyseisen
vuoden sähkönkulutuksesta. Vuoden 2018 sähkönkulutus Suomessa oli noin 87
TWh (Tilastokeskus 2019). Energiaa tuotettiin siis kymmenen kertaa enemmän
vuonna 2018, kuin vuonna 2012. Suomessa tuotettiin tuulivoimalla sähköä vuoden
2019 aikana yhteensä noin 6 TWh, jolla katettiin Suomen sähkönkulutuksesta noin
7 %. Suomen energia- ja ilmastostaregiassa (2017) oli tavoitteena lisätä tuulivoimakapasiteettiä kahdeksaan terawattituntiin vuodessa, vuoteen 2030 mennessä
(TEM 2017). Tämä edellyttää vuoden 2019 tuotantomäärään noin 30% lisäystä.
Kuvasta 2,6 nähdään, että edellä mainittu tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan jo vuonna 2021. Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla olevia tuulivoimahankkeita yhteensä noin 2090 MW, joiden ennustettu valmistumisaika on vuoden
2022 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että kapasiteetti lisääntyisi noin 90%
vuoden 2019 lopun kapasiteettiin nähden. Kaikki Suomessa rakenteilla olevat tuulivoimahankkeet ovat onshore hankkeita. Kuvan 2.6 mukaan vuoden 2022 loppuun
mennessä tuulivoiman vuosituotanto Suomessa tulisi olemaan noin 12,7 TWh, eli
yli kaksinkertainen määrä vuoden 2019 tuotantoon verrattuna. Vuoden 2022 arvioitu vuosituotanto kattaisi noin 15 % Suomen sähkönkulutuksesta, mikäli sähkönkulutus olisi vuoden 2018 tasolla. Suurin vuosituotannon ero edelliseen vuoteen on
vuosien 2021-2022 välillä, tällä välillä vuosituotanto kasvaisi n. 2,95 TWh. Vuosituotanto kasvaisi siis enemmän vuosien 2021-2022 välillä kuin vuosien 2020-2021,
vaikka vuonna 2021 rakennetaan tuulivoimayhdistyksen hankelistan mukaan
enemmän tuulivoimaa kuin vuonna 2022. Tämä selittyy sillä, että vuonna 2021 rakennettu kapasiteetti on täysimääräisesti käytössä vasta vuonna 2022. Vesivoiman
vuosittainen tuotanto Suomessa on noin 14 TWh/a (Fingrid 2019b). Tuulivoiman
vuosittainen tuotanto tulisi ohittamaan vesivoiman ja siirtymään suurimmaksi
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uusiutuvan energian lähteeksi Suomessa todennäköisesti jo vuonna 2023, mikäli
tuulivoimalla tuotetun vuosienergian kasvu jatkuu vuonna 2023 vuosien 2019-2022
kaltaisena. Vuonna 2023 päästään jopa 14 TWh vuosituotantoon, vaikka kyseisen
vuoden aikana ei rakennettaisi yhtään uutta tuulivoimakapasiteettia, kunhan vuoden
2022 loppuun mennessä verkkoon on liitetty kuvan 2.5 osoittama määrä tuulivoimakapasiteettia.

Vuosittaisen tuulituotannon kehitys Suomessa
Kumulatiivinen vuosienergia [TWh/a]
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Kuva 2.6 Tuulivoiman vuosituotannon kehitys Suomessa vuodesta 2012 vuoteen 2022

Muihin Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oleviin maihin verrattuna Suomeen rakennettu tuulivoimakapasiteetti ei ole vielä erityisen korkea. Suomen tuulivoimakapasiteetti oli kuvan 2.5 mukaisesti 2284 MW vuoden 2019 lopussa. Tanskan tuulivoimakapasiteetti kyseisen vuoden lopussa 6128 MW, Ruotsissa 8985 MW ja
Norjassa 2444 MW. Suomessa tuotettiin vuoden 2019 aikana noin 7 % sähköntarpeesta tuulivoimalla, Tanskassa vastaava luku oli 48 %, Ruotsissa 15 % ja Norjassa
4 %. Euroopassa tuotettiin yhteensä 15% alueen sähkönkysynnästä tuulivoimalla.
Suomen tuulivoimakapasiteetti on kuitenkin nopeassa kasvussa myös muihin Pohjoismaihin verrattuna. (WindEurope 2019a)
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Fingridin 2019-2030 kehityssuunnitelmassa ennustetaan, että Suomessa olisi
vuonna 2030 noin 11-30 TWh/a tuuli- ja aurinkovoimatuotantoa yhteensä (Fingrid
2019b). Oletettavasti tästä energiasta suurin osa on tuulivoimalla tuotettua sähköä,
sillä esimerkiksi vuonna 2018 aurinkovoimalla tuotettiin Suomessa noin 0,09 TWh
sähköä, kun tuulivoimalla tuotettiin 5.8 TWh (Tilastokeskus 2019). Fingridin ennusteen minimi tuotantomäärä vaikuttaa hyvin pessimistiseltä, kun sitä peilaa tuulivoimayhdistyksen mukaan rakenteilla oleviin hankkeisiin. Kuvasta 2.6 nähdään,
että vaikka vuosina 2023-2030 ei rakennettaisi yhtään uutta tuulivoimaa, niin kuvan
2.5 mukaisen kapasiteetin valmistuessa Suomen tuulivoiman tuotanto tulee olemaan selvästi yli 11 TWh/a. Tuotantoa olisi lähes 12 TWh/a, vaikka vuonna 20192022 rakennettavien tuulivoimaloiden keskimääräinen huipunkäyttöaika olisi vain
3000 h. Fingridin ennusteen maksimi olisi taas suurin piirtein linjassa kuvan 2.6
mukaisen tuulivoimalla tuotetun energian kasvun kanssa. Suomen tuulivoimayhdistyksen tavoite vuonna 2030 tuotettavalle vuosittaiselle tuulienergialle on 30
TWh/a (Tuulivoimalehti 2019). Kyseinen ennuste tehtiin jo vuonna 2015, jolloin se
oli hyvin optimistinen tavoite. Tuulivoimayhdistyksen tavoite vastaa Fingridin ennusteen maksimilukemaa. Sitran ja McKinseyn mukaan kustannustehokas tapa vähentää päästöjä Suomessa on lisätä tuulivoimatuotantoa vuositasolla 26,5 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä ja lisätä nykyistä noin 2000 MW kapasiteettia
7000 megawattiin. Tästä merituulivoiman osuus olisi 4000 MW. Tällöin tuulivoimalla voitaisiin kattaa noin 25 % koko Suomen sähkönkulutuksesta, kun oletetaan
sähkönkulutuksen olevan vuonna 2030 noin 105 TWh (Sitra 2018). Kun verrataan
Sitran ja McKinseyn kustannustehokkaan päästönvähennysmallin vuoden 2030
tuotantoa vuonna 2018 toteutuneeseen tuulivoimatuotantoon, niin saadaan että tuotannon tulisi kasvaa n. 20,7 TWh. Vuositasolle jaettuna kasvua pitäisi tulla siis keskimäärin noin 1,7 TWh vuosien 2018-2030 välisenä aikana. Määrä olisi vähemmän,
kuin kuvan 2.6 mukaan vuosina 2019-2022 keskimäärin toteutuva kasvu. Sitran ja
McKinseyn mallissa on luotu polku tuulivoiman määrän kasvulle vuoteen 2030 asti,
mallin mukaan Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä (Sitra 2018). Nykyisen Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä (Valtioneuvosto 2019). Valtioneuvosto ei ole toistaiseksi julkaissut tarkkaa selontekoa polusta tähän tavoitteeseen, mutta voidaan katsoa sen
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olevan selvästi kunnianhimoisempi kuin Sitran mallin. Kun verrataan käytettävissä
olevaa aikaa hiilineutraaliuden saavuttamiseen, niin saadaan, että hallituksella on n.
60% käytettävissä olevaa aikaa verrattuna Sitran&McKinseyn malliin. Jos käytettävissä olevaa aikaa voitaisiin suoraan verrata tarvittavaan uuteen tuulivoimatuotantoon, niin hallituksen tavoitteeseen pääseminen edellyttäisi n. 34 TWh uutta tuotantoa vuoteen 2030 mennessä (20,5 TWh / 0,6). Tällöin vuonna 2030 Suomessa
tuotettaisiin noin 40 TWh sähköä tuulivoimalla. Vuosituotannon täytyisi hallituksen tavoitteessa siis kasvaa siis keskimäärin noin 3,1 TWh vuosittain välillä 20202030. Mikäli oletetaan, että vuosien 2018-2022 rakentamismäärä pysyy tuulivoimayhdistyksen hankelistan mukaisella tasolla, ja lasketaan keskimääräinen rakennettava kapasiteetti vuosille 2023-2030, niin hallituksen tavoite edellyttää noin
1000 MW vuosittaista kapasiteetin rakentamista kyseisellä välillä. Kapasiteetin laskenta on tehty samalla periaatteella kuin kuvan 2.6 vuosienergioiden laskenta, huipunkäyttöaikana käytetty 3500h arvoa vuosille 2023-2030. Hallituksen tavoite käytetyillä olettamuksilla edellyttäisi pientä vuosittaisten rakennettavien tuulivoimakapasiteettien määrän kasvattamista vuosien 2021-2022 arvoista.

Smart Energy Transition hankkeessa on selvitetty, kuinka Suomi voisi olla fossiilivapaa vuoteen 2040 mennessä. Kyseisessä skenaariossa tuulivoiman tuotanto vuositasolla olisi vuonna 2040 vähintään 60 TWh, mikä tarkoittaisi noin 19000 MW
tuulivoimakapasiteettia. Smart Energy Transition hankkeen mukaan fossiilipäästöttömässä Suomessa sähkönkysyntä olisi kaksi kertaa suurempi kuin nykyhetkellä
(Auvinen et al.). Wind Europen raportti ennustaa, että Eurooppaan voitaisiin rakentaa vuoteen 2050 mennessä 450 GW merituulivoimakapasiteettia, mistä 15 GW tulisi Suomeen (WindEurope 2019b). Suuri offshore tuulivoimapotentiaali Suomessa
selittyy korkeilla tuulennopeuksilla Itämerellä, pitkällä rantaviivalla sekä rannikon
mataluudella. Kyseistä 15 GW ennustetta voidaan pitää hyvin optimistisena, sillä
koko maailman nykyinen offshore tuulivoimakapasiteetti on noin 20 GW.

Kuvassa 2.7 esitetään Suomessa tuulivoimalla vuosittain tuotetun energian kehitysennuste vuoteen 2030 asti. Kuvassa vuosien 2015-2018 tuotannot perustuvat mitattuihin tilastokeskuksen mukaisiin tuotantomääriin. Vuosien 2019-2022 ennusteet
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perustuvat kuvan 2.6 mukaiseen tuulivoimaennusteeseen, joka pohjautuu tuulivoimayhdistyksen rakenteilla oleviin hankkeisiin. Vuosien 2015-2022 tuotantomäärät
on piirretty kuvaan sinisellä viivalla. Kuvassa 2.7 ennusteet välille 2023-2030 perustuvat vuosien 2019-2022 ennusteiden keskimääräiseen tuotannon kasvuun, joka
on noin 2.13 TWh vuosittain. Kuvassa 2.7 ”Ennuste, 100%” tarkoittaa tuotannon
kasvamista lineaarisesti vuosien 2019-2022 ennusteiden keskimääräisen kasvun
verran, kyseinen ennuste on kuvattu harmaalla viivalla. Oranssilla viivalla on kuvattu ”Ennuste, 90%”, jossa vuosien 2023-2030 välillä tapahtuva vuosittainen 2.13
TWh kasvu vähenee joka vuotena edellisestä 10%. Tässä ennusteessa viimeisenä
vuotena tapahtuu enää noin 0,9 TWh tuotannon kasvu edellisestä vuodesta. Keltaisella viivalla kuvatussa ”Ennuste, 110%” tuotantomäärät kasvavat samalla periaatteella, mutta päinvastaisesti joka vuoden ennuste kasvaa 10% edellisestä. Tällöin
vuodesta 2029 vuoteen 2030 tulee kasvua n. 4.6 TWh. Kuvasta 2.7 nähdään, että
tuotannon kasvun jatkuminen vuosien 2019-2022 kaltaisena johtaisi vuonna 2030
noin 30 TWh vuosituotantoon, eli siis Tuulivoimayhdistyksen tavoitteeseen ja
Fingridin tuotantoennusteen maksimilukemaan. Sitran&McKinseyn ennuste sijoittuisi 90% ja 100% ennusteiden väliin. Nykyisen hallituksen tavoite taas edellyttäisi
110% ennusteen kaltaista kehitystä. Mikäli 110 % kaltainen skenaario toteutuisi,
niin tuulivoimasta tulisi vuosittain tuotetun energian määrällä mitattuna Suomen
suurin sähköntuotantomuoto vuonna 2030, sen ohittaessa ydinvoimalla vuosittain
tuotetun sähkön määrän. Ydinvoimalla tuotetaan Suomessa todennäköisesti n. 35
TWh sähkön vuosittain vuonna 2030, Olkiluoto 3 reaktorin tullessa käyttöön (Fingrid 2019b).

24

Kumulatiivinen vuosienergia [TWh/a]

Suomessa tuulivoimalla vuosittain tuotetun energian
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Kuva 2.7 Tuulivoimalla tuotetun vuosienergian kehitys Suomessa vuodesta 2015 vuoteen 2030.
Tuotannot vuodesta 2019 vuoteen 2030 ovat ennusteita.

Suomen tuulivoimatuotanto ajettiin ylös tukijärjestelmän avulla. Maaliskuusta
2011 lähtien uudelle tuulivoimalle myönnettiin 83,5 €/MWh syöttötariffi 12 ensimmäiselle vuodelle. Kuvasta 2.5 nähdään, että tuulivoiman määrä on 2011 vuonna
kääntynyt kasvuun. Käytännössä tuulivoiman tuottaja saa sähköstä siis vähintään
syöttötariffin verran, valtion maksaessa syöttötariffin ja toteutuneen sähkön markkinahinnan erotuksen. Vuoden 2015 loppuun saakka tuottajat saivat tuen korotettuna 105,3 €/MWh tariffin mukaan, kuitenkin enintään kolmen vuoden ajaksi. Syöttötariffijärjestelmä sulkeutui uusien tuulivoimaloiden osalta 1.11.2017, kuitenkin
niin että tuen piiriin päässeet hankkeet saavat tukea 12 ensimmäistä vuotta. Se että
vuonna 2018 ei rakennettu uutta tuulivoimaa selittyy todennäköisesti syöttötariffijärjestelmän sulkeutumisella. Tuulivoiman kannattavuus ei kuitenkaan enää nykypäivänä Suomessa ole kiinni tukijärjestelmästä, vaan monista hankkeista on tullut
jo kannattavia markkinaehtoisesti. Rakenteilla olevista 2090 MW tuulivoimahankkeista noin 1540 MW rakennetaan ilman valtion taloudellista tukea. Tuulivoimaa
voidaan nykyään rakentaa tuettomasti, sillä tuulivoima tuotantokustannukset ovat
laskeneet dramaattisesti. Nykyään Suomessa parhaimmissa tuulivoimahankkeissa
sähkön elinkaaren aikaiset tuotantokustannukset ovat laskeneet jo alle 30 €/MWh.
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Tuotantokustannukset voivat olla noin kolmanneksen vuoden 2011 syöttötariffista.
(Motiva 2013, Energiavirasto 2019, STY 2020a, Tuuliwatti 2018)

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä noin 44 MW offshore tuulivoimaa, mistä
kaikki on rakennettu valtion tuotantotukien avustuksella. Suomessa ei vielä ole yhtään markkinaehtoisesti rakennettua merituulivoimalaa. Offshore tuulivoimaa on
kuitenkin rakennettu jo parin vuoden ajan markkinaehtoisesti Euroopassa. Merituulivoiman rakentamisen esteitä Suomessa ovat mm. puolustusvoimien tutkien häiriintyminen sekä korkea kiinteistövero merituulivoimalle. Offshore tuulivoiman
kiinteistövero on noin kolme kertaa korkeampaa kuin onshore tuulivoimalla.
Jos/kun nämä esteet poistetaan, niin todennäköisesti Suomeenkin tullaan rakentamaan merituulivoimaa markkinaehtoisesti lähitulevaisuudessa. (Tuulivoimayhdistys 2019b, Vero 2014, WindEurope 2018)

Kuvassa 2.8 esitetään Suomeen asennettu kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetti
maakunnittain. Huomataan, että kapasiteetti painottuu länsirannikon maakuntiin,
erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle. Nykyisestä tuotantokapasiteetista n. 77% sijaitsee
Pohjois-Pohjanmaan, Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Kapasiteetin painottuminen länsirannikolle nähdään myös
liitteen 1. karttakuvassa. Painottuminen rannikolle selittyy suurelta osin parhailla
tuuliolosuhteilla, mikä voidaan havaita liitteen 2. kuvasta. Myös Itä-Suomessa olisi
riittävät tuuliolosuhteet ja runsaasti harvaan asuttua aluetta tuulivoimalle. Itä-Suomessa tuulivoimaa ei kuitenkaan ole juuri ollenkaan. Tämä johtuu suurimmalta osin
sillä, että puolustusvoimien tutkat häiriintyvät tuulivoimaloista ja tämän takia puolustusvoimat ovat evänneet lähes kaikki Itä-Suomen tuulivoimahankkeet (LUT
2019). Liitteestä 2. nähdään, että tuuliolosuhteet Pohjois-Lapissa lähellä Jäämerta
on hyvät tuulivoimalle. Toistaiseksi siellä on vielä hyvin vähän tuulivoimaa. Tuulivoiman lisääntyminen Pohjois-Lapissa edellyttäisi todennäköisesti siirtoverkon
kehittämistä. Keski-Suomessa on vain 1% Suomen tuotantokapasiteetista. Määrä
selittynee maan muihin osiin verrattuna heikoilla tuuliolosuhteilla. Kulutuksen painottuessa Etelä-Suomeen, tuulivoiman rakentaminen myös Etelä- ja Itä-Suomeen
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olisi koko sähköjärjestelmän kannalta edullista, sillä se vähentäisi tarvetta uusille
siirtojohdoille.

Kuva 2.8 Suomeen asennettu kumulatiivinen tuulivoimakapasiteetti maakunnittain (STY 2020b)

Uusien tuulivoimaloiden koot ovat Suomessa kansainvälisesti mitattuna suuria.
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalle rakennettavassa Paskoonharjun tuulipuistossa voimaloiden nimellistehot tulevat olemaan 5,6 MW, napakorkeus 155m ja roottorin
halkaisija 150m (EPV 2019). Roottorit yltävät siis korkeimmillaan 230 metriin.
Maailmalla nykyhetkellä suurimmat julkaistut onshore tuulivoimalat ovat teholtaan
5,8 MW ja roottorin halkaisijaltaan 155m (Siemens 2019). Etelä-Pohjanmaalla
suunnitteilla olevalle Rajamäenkylän tuulivoimahankkeelle on ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käytetty 6-10 MW voimalakokoa ja voimaloiden huippukorkeutena 300 metriä (Ympäristö 2019). Kyseisessä hankkeessa on etukäteen varauduttu tuulivoimaloiden kokojen kasvuun. Oletettavasti lähitulevaisuudessa Suomeen rakennettavat tuulivoimalat ovat 6 MW kokoluokkaa. Erityisesti tuulivoimaloiden napakorkeudet Suomessa ovat korkeita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna
2018 asennettujen tuulivoimaloiden keskimääräinen napakorkeus oli noin 88m.
Suomessa vastaava luku vuoden 2017 tuulivoimaloille on noin 135 m, perustuen
valmistuneiden hankkeiden lehdistöilmoituksiin.
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2.3

Tuulivoiman tilanne Carunan Pohjanmaan verkkoalueella

Carunan Pohjanmaan verkkoalue sijaitsee Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla. Alue tuulivoimahankkeineen esitetään kuvassa 2.9, alueen tarkat
kuntarajat nähdään kuvasta 1.1. Pohjanmaan verkkoalue on yksi keskeisimmistä
tuulivoiman rakentamisalueista Suomessa. Tämä voidaan havaita myös liitteen 2
kuvasta. Alueella on tällä hetkellä 22 tuotannossa olevaa tuulipuistoa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 420 MW, turbiinien lukumäärän ollessa 122. Alueella on
nykyhetkellä noin 18 % Suomen tuulivoimakapasiteetista, alueen pinta-alan ollessa
vain noin 2% Suomen pinta-alasta. Osassa kyseisistä tuulipuistoista on vain yksi
turbiini. Vuoden 2019 aikana alueelle rakennettiin kolmeen tuulipuistoon yhteensä
161,5 MW tuulivoimaa, valmistuneet voimalat rakennettiin Närpiön, Isojoen ja Kurikan kuntien alueille. Alueella on nykyhetkellä viisi rakentamisvaiheessa olevaa
tuulivoimahanketta, näiden kokonaiskapasiteetti on yhteensä noin 350MW, turbiineja hankkeissa on yhteensä 73. Kyseiset hankkeet valmistuvat vuosien 20202022 aikana. Luvitusvaiheessa olevia hankkeita alueella on hieman yli 2000 MW,
näistä täysin luvitettuja hankkeita on noin 950 MW. Tuulivoimahankkeita myös
suunnitellaan ja kaavoitetaan alueelle lisää koko ajan. Kaikki tuotannossa, rakenteilla ja suunnittelussa olevat tuulivoimalat Carunan verkkoalueella sijaitsevat
maalla. Tuulivoimahankkeiden tiedot on kerätty Tuulivoimayhdistyksen hankesivulta. (STY 2020a)
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Kuva 2.9. Tuulivoimahankkeet karkeasti hahmotellulla Carunan Pohjanmaan verkkoalueella. Kuvan
kartta on tuulivoimayhdistyksen sivulta (STY

2020a). Tumman siniset turbiinit ovat tuotannossa

olevia tuulipuistoja, violetit ovat rakenteilla olevia tuulipuistoja, vaalean siniset täysin luvitettuja
tuulipuistoja ja muun väriset ovat vielä varhaisemmassa suunnitteluvaiheessa .

Pohjanmaan verkkoalueella tuotannossa olevat tuulipuistot jakautuvat melko tasaisesti olemassa olevien voimajohtojen läheisyyteen ja ovat keskimääräiseltä kooltaan pienehköjä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Suunnitteilla olevat hankkeet
ovat tyypilliseltä kooltaan noin 50-150 MW kokoluokkaa, ja ne painottuvat alueen
länsiosaan meren läheisyyteen, Kristiinankaupungin, Närpiön, Isojoen ja Karijoen
kuntien alueille. Suurin alueella suunnitteilla oleva onshore hanke on kooltaan 400500 MW. Hankkeiden painottuminen voidaan havaita kuvasta 2.9, kuntien rajat
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nähdään kuvasta 1.1. Myös alueen keskiosassa on muutamia suurempia rakenteilla
ja suunnitteilla olevia hankkeita, esimerkiksi Kurikan ja Ilmajoen kuntien alueilla.
Suomen Tuulivoimayhdistyksen hankelistan mukaan alueen itäosissa Alavuksen,
Seinäjoen ja Kuortaneen alueilla ei ole tällä hetkellä yhtään suunnitteilla olevaa
tuulivoimahanketta. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, etteikö tulevaisuudessa hankkeita perustettaisi myös alueen itäosaan.

Kuvassa 2.10 esitetään Carunan verkkoon liittyneen tuulivoimakapasiteetin määrä
Pohjanmaan verkkoalueella vuodesta 2011 vuoden 2021 loppuun. Ensimmäinen
nykymittakaavassa hyvin pieni tuulivoimala liittyi verkkoon jo vuonna 1999. Tuulivoiman määrä on pysynyt matalana vuoteen 2011 asti ja tämän jälkeen lähtenyt
varovaiseen kasvuun. Tuulivoiman kasvanut määrä selittynee 2011 vuonna voimaan tulleilla uusiutuvan energian tuotantotuilla. Vuoden 2011 lopussa verkossa
olevan tuulivoiman kumulatiivinen teho oli 3 MW ja vuosituotanto noin 6 GWh.
Ensimmäinen yli 1 MW tuulivoimala rakentui vuonna 2013. Vuodesta 2014 tuulivoiman eteenpäin tuulivoiman kapasiteetin kasvu on kiihtynyt selvästi. Vuoden
2014 lopussa tuulivoimaa oli 13 MW ja vuosituotannon ollessa noin 35 GWh. Verkkoon on liittynyt tuulivoimaa vuosina 2014-2017 sekä vuonna 2019, vuonna 2018
Suomeen ei rakennettu yhtään tuulivoimaa. Vuoden 2019 lopussa kumulatiivista
tuotantokapasiteettia oli noin 90 MW, laskennallisen vuosituotannon ollessa noin
275 GWh. Nykyhetkellä verkossa on 15 toiminnassa olevaa tuulipuistoa (laskettu
myös yksittäiset tuulivoimalat). Yksi uusi tuulipuisto aloittaa tuotannon verkossa
vuoden 2020 aikana ja vuonna 2021 tuotantoon tulee myös yksi tuulipuisto. Vuoden
2021 lopussa verkossa tulee olemaan noin 180 MW tuulivoimakapasiteettia, jotka
tuottavat laskennallisesti vuodessa yli 600 GWh sähköä. Tuulivoimalla vuosittain
tuotetun energian määrä Carunan Pohjanmaan sähköverkossa tulee siis kasvamaan
noin 100 kertaiseksi vuodesta 2011 vuoteen 2021. Vuoden 2021 lopussa verkossa
tulee olemaan 17 toiminnassa olevaa tuulipuistoa.
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Pohjanmaan verkkoalueella Carunan verkkoon liittyneen
tuulivoimakapasiteetin kumulatiivinen kehitys
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Kuva 2.10 Carunan verkkoon liittyneen tuulivoiman määrä Pohjanmaan verkkoalueella

Carunan Pohjanmaan verkkoalueella on Carunan lisäksi muitakin suurjännitteisen
jakeluverkon haltijoita. Tästä johtuen kaikki alueella olevat tuulipuistot eivät ole
liittyneenä Carunan verkkoon. Energiaviraston säädösten mukaan alle 110 kV verkon rakentamisessa sähkönjakeluverkon haltijalla on omalla vastuualueellaan yksinoikeus. 110 kV ja jännitteeltään sitä korkeampien voimajohtojen rakentamiseen
ei päde sama sääntö. Energiavirasto valvoo 110 kV johtojen rakentamista ja niiden
rakentamiseen tarvitaan aina energiaviraston lupa. Energiaviraston säädösten mukaisesti 110 kV liittyjien tulisi lähtökohtaisesti liittyä lähimpään 110 kV sähköverkkoon. (Energiavirasto 2020)

Onko kaikki potentiaaliset paikat tuulivoimalle jo käytössä tai luvituksessa Carunan
Pohjanmaan verkkoalueella? Mihin alueelle voisi tulevaisuudessa tulla uusia suuria
tuulivoimahankkeita? Kuvaan 2.11 on ympyröity neljä laajaa aluetta Pohjanmaan
verkkoalueelta, missä ei ole tuulivoimayhdistyksen hankekannan mukaan yhtään
olemassa olevaa eikä luvituksessa olevaa hanketta. Pienin karttaan merkityistä ympyröistä on halkaisijaltaan noin 25 km, mikä vastaisi pinta-alaltaan noin 500 neliökilometriä. Pinta-alan suuruutta kuvastaa hyvin se, että Tuulivoimayhdistyksen mukaan 50 MW tuulipuisto edellyttää vain noin 6 km2 alueen (STY 2018a). Kaikkien
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ympyröityjen alueiden läheisyydessä on olemassa olevia voimajohtoja. Karttaan on
ympyröity alue Närpiön kunnan alueella meren läheisyydessä, alue Närpiön ja Teuvan kuntien välistä, alue Isojoki-Kauhajoki-Karijoki alueella sekä alue Seinäjoen
kaupungin lounaispuolella. Tuulivoimaa voi lisäksi tulla tulevaisuudessa merelle
Pohjanmaan rannikon läheisyyteen. Wind Europe arvioi, että Suomeen voisi tulla
vuoteen 2050 mennessä jopa 15 GW offshore tuulivoimaa (WindEurope 2019b).
Tästä ainakin osan luulisi tulevan Pohjanmaan rannikon läheisyyteen. Nykyhetkellä
Suomessa ei kuitenkaan ole vielä yhtään markkinaehtoista offshore tuulivoimaa.
Yhteenvetona voidaan katsoa, että Carunan Pohjanmaan verkkoalueella on vielä
runsaasti tilaa uusille tuulivoimahankkeille.

Kuva 2.11 Potentiaalisia uusia alueita tuulivoimalle Carunan Pohjanmaan verkkoalueella. Karttakuva tuulivoimayhdistyksen hankelistalta (STY 2020a)
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2.4

Tuulivoiman draiverit

Tuulivoima on kasvanut globaalilla tasolla viimeisten vuosikymmenten aikana eksponentiaalisesti. Tämä kasvu voidaan nähdä kuvasta 2.2. Kappaleessa 2.4 pohditaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa tuulivoiman suosioon.
2.4.1

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on yksi tämän hetken suurimmista globaaleista kriiseistä. Tämä on
tiedostettu jo muutaman viimeisimmän vuosikymmenten aikana. Maailmanlaajuisesti toimet ovat kuitenkin toistaiseksi olleet varsin vähäisiä, sillä energia-alan päästöt ovat kasvaneet keskimäärin 1.3% vuosittain viimeisen viiden vuoden ajan
(IRENA 2019a). Ilmastosopimuksissa mm. Pariisin ilmastosopimuksessa 2015 sovittiin globaalisti yhteisistä pelisäännöistä, joilla voitaisiin rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen (YM 2018). Tämä edellyttää suurta muutosta energiasektoriin. Siirtymä lisääntyvään sähköiseen liikenteeseen ja lämmitykseen yhdistettynä
lisääntyvään uusiutuvan sähköntuotantoon mahdollistaa 60 % vähennyksen energiasektorin hiilidioksidipäästöihin, mikä vastaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta (IRENA 2019a). Kuvasta 2.12 nähdään, että koko energiasektorin osuus globaaleista kasvihuonekaasu päästöistä on 61,4 % ja sähkö- & lämpöenergian osuus
on 24,6% (WRI 2000). Nähdään myös, että lähes kaikki energiasektorin aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat hiilidioksidipäästöjä. Fossiiliset polttoaineet
päästävät palaessaan ilmaan kasvihuonekaasuja, erityisesti hiilidioksidia. Ilmastonlämpenemisen estäminen edellyttää siis siirtymistä päästöttömään energiantuotantoon. Kuvasta 2.1 huomataan, että nykyhetkellä n. 60% sähköntuotannosta tulee
fossiilista polttoainetta käyttävistä laitoksista. Tuulivoiman elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 5 g C02eq/kWh, kun hiilellä tuotetun sähkön päästöt ovat
noin 1000 g C02eq/kWh ja maakaasulla vastaava luku on noin 500 g C02eq/kWh
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(Motiva 2013). Yksi merkittävä syy tuulivoiman kehittämiselle onkin tarve hillitä
ilmastonmuutosta. Perinteisistä fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä polttavasta tuotannosta on siirryttävä puhtaampiin energiantuotantomuotoihin, mikäli halutaan
saavuttaa ilmastosopimusten tavoitteet. Tuulivoiman ”polttoaine” eli tuuli on päästötön ja ehtymätön energianlähde. Kun otetaan huomioon raaka-aineiden kierrätys,
tuulivoimala tuottaa 3-9 kuukaudessa saman energian, joka on kulunut raaka-aineiden louhintaan, turbiinin valmistamiseen, kuljettamiseen ja pystyttämiseen, tuulivoimalan teknisen käyttöiän ollessa 20-25 vuotta (STY 2018b). Tuulivoimalan elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista suurin osa siis syntyy rakennusvaiheessa.
Tuulivoimalat vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä koko toiminta-aikansa, riippuen siitä mitä energiantuotantomuotoa ne korvaavat. Positiivisen ilmastovaikutuksen lisäksi (mikäli syrjäyttää ei uusiutuvaa tuotantoa) tuulivoima vaikuttaa myönteisesti muillakin tavoilla ympäristöön. Se ei heikennä ilmanlaatua, ei aiheuta päästöjä maaperään tai vesistöön, eikä tarvitse suurta määrää vettä lauhdutukseen. Suurin osa käytetystä materiaalista voidaan kierrättää (STY 2018c). Sitä voidaan pitää
myös hyvin turvallisena.
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Kuva 2.12 Globaalit kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain (WRI 2000)

2.4.2

Hintakehitys

Markkinoiden kannalta merkittävin syy tuulivoiman kasvaneelle ja kasvavalle suosiolle on tuulivoiman maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen ja laskeva hinta. Tuulija aurinkovoima ovat nyt edullisimmat tavat tuottaa sähköä yli kahdessa kolmasosasta koko maailmasta (BloombergNEF 2019). Sekä aurinko- että tuulivoiman
hintaan liittyy alueellista vaihtelua. Tuulivoiman hinta on laskenut maailmanlaajuisesti 49% vuodesta 2010 vuoteen 2019 (BloombergNEF 2019). Yhdysvaltalainen
tutkimus ennustaa, että tuulivoiman hinta tulee laskemaan vielä jopa yli 50% nykyiseltä hintatasolta vuoteen 2030 mennessä (NREL 2017). Koska tuulivoima on
taloudellisesti kannattavin tapa rakentaa uutta sähköntuotantoa suuressa osassa
maapalloa, niin se tulee lisääntymään markkinaehtoisesti. Kuvassa 2.13 esitetään
onshore tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hintakehitys [$/MWh] Yhdysvalloissa välillä 2009-2019. Nähdään että hinnat ovat laskeneet merkittävästi vuodesta
2009, mutta hintakehitys on hidastunut viimeisinä vuosina (Lazard 2019). Kyseisen
tutkimuksen mukaan tuulivoiman hinta oli vuonna 2009 alimmillaan 101 $/MWh,
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kun vuonna 2019 vastaava hinta oli enää 28 $/MWh. Tuulivoimalla tuotetun sähkön
minimihinta on siis laskenut kymmenessä vuodessa noin 72%, keskimääräisen vuosittaisen hinnanlaskun ollessa noin 13%. Viimeisimpien viiden vuoden aikana tuulivoiman minimihinta on laskenut 24%, keskimääräisen vuosittaisen hinnanlaskun
ollessa 7%. Kuvasta nähdään myös, että hintojen hajonta on kaventunut vuosi vuodelta.

Kuva 2.13 Tuettoman onshore tuulivoiman hintakehitys [$/MWh] Yhdysvalloissa välillä 2009-2019
(Lazard 2019)
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Kuvasta 2.14 nähdään Yhdysvalloissa onshore tuulivoimalla tuotetun energian
hinta [$/MWh] verrattuna muihin sähköntuotantomuotoihin. Nähdään, että maalla
sijaitsevan tuulivoiman hinta on erittäin kilpailukykyinen muihin tuotantotapoihin
verrattuna, halvimmillaan kaikkein edullisin. Tuulivoimalla tuotetun energian keskimääräinen hinta (41 $/MWh) on selvästi matalampi kuin hiilellä (109 $/MWh)
tai ydinvoimalla (155 €/MWh) tuotetun energian, ja hieman matalampi myös kuin
hukkalämmön palautuksella varustettujen niin kutsuttujen gas combined cycle voimalaitosten (56 $/MWh) sähkön hinta. Edellä mainitut keskimääräiset hinnat ovat
karkeita arvioita, sillä ne ovat kuvan 2.14 hintahaarukoiden keskimääräisiä hintoja,
eikä niissä ole huomioitu mahdollista hintojen painottumista. Ydinvoiman pelkkä
operointikustannus on tutkimuksen mukaan 29 $/MWh ja vastaava hinta hiilellä
tuotetulle sähkölle on 33 $/MWh. Tuulivoimalla tuotetun energian hinta voi nykypäivänä olla siis halvempi kuin pelkät operointikustannukset perinteisissä voimalaitoksissa. Teollisen kokoluokan aurinkovoiman hinta (37 $/MWh) on kuvan mukaan keskimäärin edullisempaa kuin onshore tuulivoima, mutta tuulivoima voi halvimmillaan olla edullisempaa. Aurinkovoiman hintojen hajonta on vähäisempää
kuin tuulivoimalla, mikä selittyy todennäköisesti tuuliolosuhteiden suuremmalla
alueellisella vaihtelulla kuin auringon säteilyn vaihtelu. Offshore tuulivoiman keskimääräinen hinta on Lazardin tutkimuksen mukaan 89 $/MWh. Offshore tuulivoiman hinta on nykypäivänä merkittävästi korkeampi kuin onshore tuulivoiman. IEA
kuitenkin ennustaa offshore tuulivoiman hinnan laskevan maailmanlaajuisesti 40%
vuoteen 2030 mennessä ja vuoteen 2040 mennessä jopa 60 %. Tuulivoiman hintojen laskua selittää suurimmalta osin kehittynyt tuulivoimatekniikka ja osaaminen
sekä kasvanut markkina ja kilpailu. Tuulivoiman eduksi voidaan myös katsoa ilmaisesta ”polttoaineesta” johtuvat matalat muuttuvat kustannukset. (Lazard 2019,
IEA 2019)
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Kuva 2.14 Tuettomien eri energiantuotantotapojen hintavertailu Yhdysvalloissa, tuulivoima viittaa
onshore tuulivoimaan (Lazard 2019)

Myös Irenan kattavan selvityksen mukaan onshore tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hinta maailmalla on laskenut merkittävästi ja trendi on edelleen alaspäin.
Hintakehitys esitetään kuvassa 2.15. Kuvasta nähdään, että vuonna 2010 onshore
tuulella tuotetun sähkön hinta oli keskimäärin noin 80 USD/MWh ja vuonna 2018
vastaava hinta oli 56 USD/MWh. Viimeisimmän vuoden aikana hinnat laskivat
13%. Kuvassa 95th percentile tarkoittaa, että 95% tuulivoimahankkeista on rajan
alapuolella ja vastaavasti 5th percentile tarkoittaa, että 5% hankkeista on rajan alapuolella. Sinisellä viivalla kuvataan tuulivoimahankkeiden keskiarvoa. Irenan selvityksen mukaan hinnat ovat selvästi korkeammat, verrattuna Lazardin selvitykseen. (IRENA 2018)
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Kuva 2.15 Onshore tuulivoimalla tuotetun sähköenergian hintakehitys maailmalla vuodesta 2010
vuoteen 2018 (IRENA 2018)

2.4.3

Kysynnän kasvu

Yksi merkittävä syy lisääntyvälle tuulivoimalle on maailmanlaajuinen sähköntarpeen kasvaminen. Tuulivoimalla tulee todennäköisesti olemaan suuri rooli uuden
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sähköntuotannon rakentamisessa. Sähkö on energiasektorilla nopeimmin kasvava
loppukäyttöenergian muoto. Vuodesta 2000 nykyhetkeen asti sähkönkäyttö on lisääntynyt 3,4% vuosivauhtia, koko energiasektorin kasvaessa 2,2% vuodessa.
Vuonna 1980 globaali sähkönkulutus oli 7300 TWh, vuonna 1990 vastaava luku oli
10400 TWh, 2000 vuonna 13200 TWh ja vuonna 2017 noin 23000 TWh. Sähkönkulutus on siis yli kolminkertaistunut vajaassa 40 vuodessa. Vuoteen 2030 mennessä globaalin sähkönkulutuksen ennustetaan olevan 30000 TWh ja vuoteen 2040
mennessä noin 36000 TWh. Sähkönkulutus tulisi ennusteen mukaan siis kasvamaan
melko lineaarisesti tulevaisuudessa. Eniten sähkönkäyttö lisääntyy kehittyvissä valtioissa, johtuen pitkälti nopeasti kasvavista talouksista ja populaatiosta. Kehittyneissä valtioissa sähkönkulutus on pysynyt melko tasaisena pitkään, siitäkin huolimatta, että sähköllä on korvattu muita loppuenergian muotoja, muun muassa liikenteessä ja lämmityksessä. Tämä on selittynyt energiatehokkuuden kehittymisellä.
Tulevaisuudessa myös teollistuneiden valtioiden sähkönkulutuksen ennustetaan
kasvavan. (Zhenya 2015, IEA 2019)

Irenan roadmap to 2050 REmap skenaarion mukaan sähköntuotanto tulisi kasvamaan merkittävästi edellä mainittuja lukuja nopeammin. Kyseinen skenaario esitetään kuvassa 2.16. Kuvasta nähdään, että sähköntuotanto olisi vuonna 2030 noin
35 000 TWh/a, vuonna 2040 noin 43 000 TWh/a ja vuonna 2050 noin 55 000
TWh/a. Nykyinen sähköntuotanto määrä tulisi kaksinkertaistumaan noin 25 vuodessa. Tulevaisuuden sähköntuotannon kasvu tulisi kyseisen skenaarion mukaan
selittymään lähinnä aurinkovoima ja tuulivoimakapasiteettien kasvulla. Pelkästään
tuulivoimakapasiteettia olisi vuonna 2050 suurin piirtein yhtä paljon kuin vuonna
2016 sähköntuotantokapasiteettia yhteensä. (IRENA 2019a)
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Kuva 2.16 Sähköntuotannon ja -kapasiteetin kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2050. (IRENA 2019a)

2.4.4

Valtioiden tuotantotuet ja päästömaksut

Onshore tuulivoimasta on tullut monissa paikoissa ympäri maailmaa halvin tapa
tuottaa uutta sähköä. Kannattavuutta lisää entisestään monien maiden tarjoamat
tuotantotuet uusiutuvalle energialle. Esimerkiksi Kiina tarjoaa vielä 2020 vuonna
maalla sijaitsevalle tuulivoimalle 42 US$ /MW syöttötariffin, vuoden 2021 alun
jälkeen uudet maalla sijaitsevat tuulivoimahankkeet eivät enää pääse tuen piiriin
(Stanway 2019). Myös Suomessa tuulivoimaa tuetaan syöttötariffein, mutta marraskuusta 2017 lähtien uudet tuulivoimahankkeet eivät enää pääse tuen piiriin (Motiva 2013). Tuulivoiman kannattavuutta lisää myös monilla alueilla toimivat päästökauppajärjestelmät. Esimerkiksi EU:ssa päästökauppa kattaa noin 45 % EU:n
kasvihuonekaasupäästöistä ja päästömarkkinoilla toimii yli 11000 suurta korkean
energiankäytön laitosta (EC 2019). Tuulivoiman elinkaaren aikaisten päästöjen ollessa hyvin matalat ja ”polttoaineen” eli tuulen ollessa päästötöntä, tuulivoima hyötyy markkinoilla päästökauppasysteemistä. Fossiilisia polttoaineita käyttävien
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sähköntuotantolaitosten kustannukset energiayksikköä kohden nousevat päästöistä
johtuen, päästökaupan ollessa käytössä. Tällöin uusiutuvien sähköntuotantomuotojen kannattavuus paranee. Toimivia päästökauppajärjestelmiä on muun muassa Euroopassa, Japanissa, Uudessa Seelannissa ja muutamassa osavaltiossa Yhdysvalloissa, Kiina on julkaissut suunnitelman päästökauppajärjestelmän käyttöönotosta
ja sen suunniteltu käyttöön tuleminen on vuoden 2020 aikana (ICAP 2018).

2.4.5

Energiaomavaraisuus

Tuulivoiman lisääntymistä edistää sen saatavuus. Lähes kaikissa maissa maailmassa tuulee riittävästi tuulivoimatuotantoa varten, tuulisuus korostuu erityisesti
rannikoilla (Globalwindatlas 2019). Fossiilisten polttoaineet jakautuvat epätasaisesti maailmassa, suurimpia fossiilisten polttoaineiden tuottaja maita ovat järjestyksessä Yhdysvallat, Venäjä ja Iran (Desjardins 2019). Myös ydinvoiman polttoaine
uraani jakautuu epätasaisesti, 90% kaikesta uraanista tulee kahdeksasta suurimmasta uraanin tuottajamaasta (GTK 2019). Tuulivoima tarjoaa valtioille mahdollisuuden lisätä energiaomavaraisuutta. Lisäksi tuulta voidaan pitää ehtymättömänä
”polttoaineena” toisin kuin fossiilisia polttoaineita ja uraania.

2.4.6

Kestävyys hyöty

Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen ajattelu ovat nykyään pinnalla niin medioissa, kun yrityksissäkin. Toimijoiden tulee ottaa kestävyys- ja ympäristöasiat erityisen hyvin huomioon, pitääkseen yllä positiivista mielikuvaa itsestään. Ympäristöasioiden laiminlyönnistä seuraa nykypäivänä vakavaa mainehaittaa ja päinvastoin
toimimalla kestävällä tavalla ja viestimällä siitä, voi korostaa positiivista imagoa.
Tuulivoimalla voidaan saavuttaa tätä mainehyötyä esimerkiksi suurille yrityksille
tai kunnille. Suuri yritys voi kattaa omaa sähkönkulutusta puhtaalla ja uusiutuvalla
tuulivoimalla, näin osoittaen toimivansa kestävällä tavalla. Lähivuosien aikana ovat
yleistyneet niin kutsutut PPA-sopimukset (Power purchase agreement) tuulivoiman
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osalta, jossa luodaan pitkäaikainen sähkönostosopimus sähköntuottajan ja ostajan
välille. Sähköntuottaja hyötyy sopimuksesta varmistumalla sähkön hintatasosta ja
luomalla paremmat edellytykset investoinnille. Sähkönostajalle sopimus takaa varmuuden ostettavan sähkön hinnasta. PPA-sopimusten kiinnostavuus ostajan näkökulmasta selittyy niin päästöjen vähentämisellä ja mainehyödyn saamisella, kuin
puhtaasti kustannussyillä. Suomessa on sovittu tähän mennessä 1243 MW edestä
PPA-tuulivoimasopimuksia. Näistä 221.5 MW on valmistunut vuoden 2019 aikana
ja loput 1021.5 MW ovat rakenteilla. Suurimpia PPA-ostajia Suomessa ovat Google
(653MW), UPM (192MW) ja Lundin Petroleum (132MW). (STY 2020a, STY
2019a)

2.5

Tuulivoiman tekninen kehitys

Tuulivoiman hintojen laskua tuotettua energiayksikköä kohden selittää suurelta
osin tuulivoimatekniikan kehittyminen. Tuulivoimaloiden kokoa on kasvatettu
vuosi vuodelta, häviöitä saatu minimoitua ja huipunkäyttöaikoja kohotettua. Kuvasta 2.17 nähdään tuulivoimaloiden roottorien halkaisijoiden ja nimellistehojen
kehitys vuodesta 1985 eteenpäin. Huomataan, että roottorin halkaisijat ovat kasvaneet 1985 vuoden 15m halkaisijasta 2017 vuoden 160m halkaisijaan. Samalla tuulivoimaloiden nimellistehot ovat kasvaneet 0,05 MW nimellistehosta 2017 vuoden
10 MW nimellistehoon. Halkaisijan kasvettua noin kymmenenkertaiseksi nimellisteho on kasvanut 200 kertaiseksi. Suurin julkaistu offshore tuulivoimala on nimellisteholtaan 12MW ja roottorin halkaisijaltaan 220m (GE 2019). Kyseisen tuulivoimalan kapasiteettikertoimen kerrotaan olevan ennätykselliset 63 %, mikä vastaa huipunkäyttöaikana noin 5500 h. Suurin julkaistu onshore tuulivoimala on nimellisteholtaan 5,8MW, roottorin halkaisijan ollessa 155m (Siemens 2019). Voimaloiden kokojen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään. (Irena 2016)
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Kuva 2.17 Tuulivoimaloiden roottorien halkaisijoiden [m] ja nimellistehojen [MW] kehitys vuodesta 1985 eteenpäin (Irena 2016)

Tuulivoimaloiden halkaisijoiden kasvaessa myös tornit ovat kasvaneet korkeammiksi. Koska tuulennopeus kasvaa korkeuden funktiona, niin tornin korkeuden
kasvu lisää voimalan sähköntuotantoa merkittävästi (Irena 2016). Korkeammalla
ilmassa maanpinnan epätasaisuudet vaikuttavat vähemmän tuulen nopeuteen. Tornien korkeuden kasvu mahdollistaa tuulivoiman kannattavuuden myös sisämaassa,
missä tuuliolosuhteet eivät ole yhtä hyvät kuin rannikolla. Yhtälöt 1 ja 2 selittävät
kuvan 2.17 mukaista tuulivoimaloiden koon kasvun trendiä (Choukulkar & al
2016).l
1

𝑃 = 2 𝜌𝐶𝑝 𝐴𝑢3

(1)

jossa P on turbiinin tuottama teho, 𝜌 on ilman tiheys, 𝐶𝑝 on tuulivoimalan hyötysuhde, A on roottorien pyyhkäisyala ja u on tuulennopeus. Pyyhkäisyala saadaan
yhtälöstä 2.
𝐴 = 𝜋𝑟 2
jossa r on roottorin säde.

(2)
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Yhtälöitä 1 ja 2 käyttäen voidaan selventää tuulivoimaloiden koon, nimellistehojen
ja energiantuotannon välistä yhteyttä. Yhtälöstä 1 nähdään, että tuulivoimalan teho
on verrannollinen tuulennopeuden kuutioon. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuulennopeuden kasvaessa kaksinkertaiseksi, teho kasvaa kahdeksankertaiseksi. Tuulivoimalan napakorkeuden kasvaessa korkeammaksi, keskimääräiset tuulennopeudet kasvavat ja tämä lisää huomattavasti voimalan tuottamaa keskimääräistä tuotantoa. Yhtälön 2 mukaisesti roottorin pyyhkäisyala on verrannollinen roottorin säteen neliöön. Yhdistämällä yhtälöt 1 ja 2, saadaan, että roottorin säteen kasvaessa
kaksinkertaiseksi, tuulivoimalan teho kasvaa nelinkertaiseksi.

Nykyaikaisten tuulivoimaloiden kokonaishyötysuhde on noin 30-40%, eli roottorin
pyyhkäisyalan lävistävän tuulen mekaanisesta energiasta saadaan muunnettua sähköenergiaksi noin 30-40% (Irena 2016). Tämä luku sisältää kaikki tuulivoimalassa
tapahtuvat aerodynaamiset, mekaaniset ja sähköiset häviöt. Teoreettinen maksimihyötysuhde tuulivoimalalle on 59,3%, tätä kutsutaan Betzin laiksi (Huleihil & al).
Tuulivoiman kannattavuutta on lisännyt niin kutsutun kapasiteettikertoimen kasvu.
Yhdysvaltalainen tuulivoimaraportti osoittaa, että kapasiteettikertoimet ovat kasvaneet tuulivoiman skaalautuessa yhä suuremmaksi (DOE 2016). Yhdysvaltalaisen
NREL organisaation tutkimuksissa arvioidaan, että nasellikorkeuden kasvaessa 80
metristä 110 metriin kapasiteettikerroin kasvaa 2-4 prosenttiyksikköä, korkeuden
kasvaessa 110 metristä 140 metriin saavutetaan myös noin 2-4 prosenttiyksikön
kasvu, korkeuden kasvaessa 140 metristä 160 metriin saavutetaan noin yhden prosenttiyksikön parannus kapasiteettikertoimeen (NREL 2019). Käytännössä kapasiteettikertoimen kasvu tarkoittaa, että voimala tuottaa nimellistehoon suhteutettuna
enemmän energiaa vuositasolla ja näin tehden voimalasta taloudellisesti kannattavamman. Esimerkiksi 5 MW tuulivoimalan kapasiteettikertoimen kasvaessa yhdellä prosenttiyksiköllä voimalan huipunkäyttöaika paranee 87,6 h ja vuodessa tuotettu energia kasvaa 438 MWh, jos sähkön hinta olisi 40 €/MW, niin vuosittainen
tulo lisääntyisi 17520 €. Jos turbiinin käyttöikä olisi 25 vuotta ja vuosikorkona käytetään 5% arvoa, niin 1% kapasiteettikertoimen kasvu tuottaisi turbiinin elinkaaren
aikana noin 0,25 M€. Jos oletetaan, että 5 MW tuulituuliturbiinin napakorkeus kasvaa 80 metristä 140 metriin, sen elinkaaren aikainen tulo kasvaisi 0,99-1,98 M€.
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Jos tuulipuistossa olisi 20 esimerkkinä käytetyn kaltaista tuuliturbiinia (yht.
100MW), niin tuulipuiston elinkaarenaikainen tulo kasvaisi 19,8-39,6 M€. Tästä
laskelmasta voi päätellä, että turbiinien napakorkeuden kasvu lisää merkittävästi
tuulivoimaloiden kannattavuutta (tiettyyn pisteeseen asti).
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3. SÄHKÖN LAATUVAATIMUKSET
Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi jakeluverkon jännitteen taajuutta ja jännitteiden suuruutta koskevat vaatimukset. Jännitteenlaatuvaatimukset perustuvat SFSEU 50160 yleisestä jakeluverkosta syötetyn sähkön jänniteominaisuudet standardiin. Kyseisessä standardissa määritellään vaatimukset jakeluverkon jännitteen taajuudelle, suuruudelle, aaltomuodolle sekä kolmivaiheisen jännitteen symmetrisyydelle.

Vaatimukset verkon taajuudelle:

Nimellistaajuuden tulee olla kaikilla jännitetasoilla 50 Hz. Kaikilla jännitetasoilla
normaaleissa käyttöolosuhteissa perustaajuuden keskiarvon 10 s aikaväliltä mitattuna tulee olla seuraavilla väleillä:
-Yhteiskäyttöverkossa:
50 Hz ± 1 %

(eli 49,5 Hz... 50,5 Hz)

99,5 % vuodesta

50 Hz + 4 % / - 6 %

(eli 47 Hz...52 Hz)

100 % ajasta

- Erillisverkoissa (esim. jakelujärjestelmät tietyillä saarilla):
50 Hz ± 2 %

(eli. 49 Hz...51 Hz)

95 % viikosta

50 Hz ± 15 %

(eli 42,5 Hz...57,5 Hz) 100 % ajasta. (SFS 2011)

Vaatimukset verkon pienjänniteverkon jännitteelle:

Normaaleissa käyttöolosuhteissa, pois lukien keskeytysjaksot, jännitetason vaihtelut eivät saisi ylittää ±10 % nimellisjännitteestä Un. Tapauksissa, joissa jakeluverkkoa ei ole liitetty yleiseen siirtoverkkoon tai erityisillä syrjäseutujen verkon käyttäjillä jännitevaihtelun ei tulisi ylittää +10 % / - 15 % nimellisjännitteestä, Un. Verkon käyttäjiä tulisi informoida näistä vaihteluista. (SFS 2011)

Pienjänniteverkon nimellisjännitteellä Un tarkoitetaan 230 V jännitettä. Jännitteen
tulisi normaalitilassa pysyä välillä 207-253 V. Keskijänniteverkolle pätevät samat
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prosentit jännitetason vaihtelulle, sillä erolla, että jännitevaihtelua verrataan sopimuksen mukaiseen jännitteeseen. Jos sopimuksen mukainen jännite on 20 kV, niin
normaaleissa käyttöolosuhteissa jännitteen tulisi pysyä välillä 18-22 kV. SFS-EN
50160 standardissa ei eritellä jänniterajoja suurjännitepuolelle, sillä suurjänniteverkosta syötettävien verkon käyttäjien lukumäärä on rajoitettu ja jänniterajat perustuvat erillisiin toimitussopimuksiin. (SFS 2011)

Näiden lisäksi SFS-EN 50160 standardissa annetaan rajat kaikille jännitetasoille
jännitteen jatkuville ominaisuuksille, kuten yksittäisille nopeille jännitemuutoksille, välkynnän häiritsevyysindeksille, jakelujännitteen epäsymmetrialle, harmonisille yliaaltojännitteille, epäharmonisille yliaaltojännitteille sekä verkon signaalijännitteille liittymiskohdassa. Lisäksi standardissa annetaan myös ohjeistukset jännitehäiriöiden, kuten käyttökeskeytysten, jännitekuoppien/ylijännitteiden sekä transienttiylijännitteiden mittauksiin ja arviointeihin. Standardissa ei aseteta rajoja jännitehäiriöille. Tässä työssä ei kuitenkaan käydä yksityiskohtaisesti läpi kaikkia
standardin kohtia. (SFS 2011)
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4. LIITTYMISPERIAATTEET
Sähkönjakeluverkkoyhtiöiden ja tuulivoimatoimijoiden on noudatettava monia erilaisia standardeja ja ohjeistuksia, mitä esimerkiksi sähkömarkkinalaki, energiavirasto ja kantaverkkoyhtiö asettavat. Tässä kappaleessa käydään läpi olennaisimpia
liittymisohjeistuksia verkkoyhtiöiden ja tuulivoimayhtiöiden toimintaan, sekä
myös liittymisperiaatteita, joita Caruna asettaa tuotantoliittyjille. Sähkömarkkinalain 20. pykälän mukaisesti jakeluverkkoyhtiöllä on liittämisvelvollisuus. Pykälä
kuuluu seuraavalla tavalla:

Verkonhaltijan tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää sähköverkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-alueellaan. Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten
tulee olla tasapuolisia sekä syrjimättömiä, ja niissä on otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus.
Verkonhaltijan tulee julkaista liittämistä koskevat tekniset vaatimukset sekä
kohtuullinen aika, jonka kuluessa verkonhaltija käsittelee liittymistä koskevat
tarjouspyynnöt.
Verkonhaltijan tulee antaa liittyjälle tämän pyynnöstä kattava ja riittävän yksityiskohtainen arvio liittymiskustannuksista sekä arvio liittymän toimitusajasta.

(Finlex 2013)
Sähkönjakeluverkkonyhtiön on siis käsiteltävä esimerkiksi tuulivoimaliittyjän liittymishakemukset syrjimättömällä tavalla ja mahdollisuuksien mukaan liitettävä
heidät verkkoon, vaarantamatta sähkön toimitusvarmuutta. Liittämisvelvollisuuden
lisäksi sähkömarkkinalaissa määrätään mm. verkon kehittämisvelvollisuudesta ja
lukuisista muista vaateista. Diplomityön kannalta ei ole kuitenkaan oleellista käydä
läpi kaikkia pykäliä.
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4.1
4.1.1

Kantaverkon liittymisperiaatteet
Yleiset liittymisehdot

Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi diplomityön kannalta olennaisimmat kohdat Fingridin yleiset liittymisehdot YLE2017 dokumentista. Dokumentissa käydään
läpi kantaverkkoon liittymistavat, sähkölaitteistojen toimintavaatimukset sekä asioita sopimisista ja vastuista. Dokumentissa käydään tarkkaan läpi eri liittymisvaihtoehtojen omistusrajat, mutta nämä eivät ole olennaisia diplomityön kannalta.

Yleiset liittymisohjeet dokumentin mukaan liittymistapa ja -paikka määritellään
aina tapauskohtaisesti pyrkien teknistaloudellisesti parhaaseen ratkaisuun. Huomioon otetaan mm. tekniset vaihtoehdot, kokonaiskustannukset, ympäröivän verkon
käyttövarmuus, sähköverkon siirtokyky sekä ympäristö- ja maankäyttöseikat. Kantaverkon käyttövarmuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi pienitehoiset sähkölaitteistot sijoitetaan ensisijaisesti jakeluverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Kantaverkkoon liityttäessä liitytään joko Fingridin kytkinasemiin tai voimajohtoihin. Sähköverkon käytettävyys ja käyttövarmuus ovat parhaiten hallittavissa
liityttäessä kytkinlaitoksiin. Kytkinlaitosten välillä olevat voimajohdot siirtävät tarvittavan tehon kytkinlaitoksille eri käyttötilanteissa. Fingridin voimajohtoon liittyminen onnistuu, mikäli seuraavat voimajohtoliityntää koskevat vaatimukset täyttyvät. (Fingrid 2017)

Kytkinlaitosliityntä

Kytkinlaitosliitynnällä tarkoitetaan Liittyjän sähkölaitteiston liityntää Fingridin
400 kV, 220 kV tai 110 kV kytkinlaitoksen katkaisijakentässä. Liityntään liitettävä
enimmäisteho määräytyy kytkinlaitoskohtaisesti ottaen huomioon ympäröivän kantaverkon käyttövarmuus ja siirtokyky. Sähköteholtaan alle 250 MW liitynnät voidaan liittää 110 kV tai 220 kV kytkinlaitokseen. Teknisistä syistä sähköteholtaan
250 MW ja tätä suuremmat liitynnät liitetään ensisijaisesti 400 kV kytkinlaitokseen.
(Fingrid 2017)
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Voimajohtoliityntä

Voimajohtoliitynnällä tarkoitetaan Liittyjän sähköaseman tai voimajohdon liityntää Fingridin 110 kV voimajohdossa. Suomessa kantaverkon voimajohdot ovat
maantieteellisistä siirtoetäisyyksistä johtuen pitkiä ja sähköasemat harvassa. Tästä
johtuen sallitaan liityntä Fingridin 110 kV voimajohtoon huomioiden voimajohdon
käytettävissä oleva siirtokapasiteetti ja seuraavat tekniset reunaehdot:

a. Muuntajan suurin sallittu nimellisteho ilman koneellista ilmanvaihtoa (ONAN)
on 25 MVA. Varustamalla kyseinen muuntaja koneellisella ilmanvaihdolla (ONAF)
on muuntajan kuormittaminen sallittu enintään 30 MW asti. Liitettävä muuntokapasiteetti voi koostua useammasta eri muuntajakoneesta.

b. Liitettävän muuntokapasiteetin tarpeen ollessa suurempi kuin 25 MVA, voidaan
käyttövarmuuden ja Fingridin voimajohdon siirtokapasiteetin salliessa lisätä samaan liityntään toinen enintään 25 MVA muuntaja. Fingridin voimajohtoon liitettyjen muuntajien alajännitepuolet eivät saa olla rinnankytketty.

c. Liityttäessä yli 100 km pitkään Fingridin voimajohtoon muuntajakoon liitettävyys
tarkastellaan tapauskohtaisesti.

d. Voimajohtoliityntä tulee olla irrotettavissa käyttötoimenpiteenä kantaverkosta
jännitteisenä kauko-ohjauksen avulla.

e. Liitettävän voimajohdon pituus voi olla korkeintaan puolet liitynnän etäisyydestä
lähimpään kantaverkon suojaavaan katkaisijaan. Mikäli liitettävän voimajohdon
liitynnässä on suojarelein varustettu katkaisija, liitettävän voimajohdon pituus voi
olla yhtä suuri kuin liitynnän etäisyys lähimpään runkojohdon suojaavaan katkaisijaan.
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f. Liitettävän voimajohdon erottavat kytkinlaitteet on sijoitettava mahdollisimman
lähelle liittymispistettä.

g. Voimajohtoliityntöjä ei sallita kytkinlaitoksen läheisyydessä, eikä 110 kV rengasyhteyksillä, jotka toimivat päävoimansiirtoverkon korvaavina yhteyksinä.

h. Liittyjä vastaa siitä, että liittymispiste on maadoitettavissa kantaverkon voimajohdon puolelta oikosulkukestoisesti. Liityntäerottimissa on oltava työturvallisuuden varmistamiseksi maadoituskytkimet sekä kantaverkon voimajohdon että Liittyjän sähkölaitteiston puolella.

i. Liittyjä vastaa muuntajiensa suojauksesta. Ohitus- ja keinovikaerottimia ei sallita. (Fingrid 2017)

Yleisten liittymisehtojen perusteella suuret tuulipuistot täytyy siis liittää kytkinlaitoksiin. Voimajohtoliitynnät eivät ole sallittuja, mikäli liityntä on kytkinlaitoksen
läheisyydessä. Yli 25 MVA voimajohtoliittymiin voidaan liittää maksimissaan toinen 25 MVA päämuuntaja.

4.1.2

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset

Fingrid määrittää Suomen sähköjärjestelmään liitettäville, vähintään 0,8 kW voimalaitoksille yksityiskohtaiset järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018 dokumentissa. VJV2018 vaatimusten lisäksi voimalaitosliittyjien on noudatettava myös
Fingridin yleisiä liittymisehtoja, kantaverkkosopimuksen mukaisia ehtoja sekä liittymispisteen verkonhaltijan, esimerkiksi Carunan asettamia liittymisehtoja. Vaatimukset ovat kaikkien saatavilla ilmaiseksi Fingridin verkkosivuilla. Kansallisesti
yhteisillä järjestelmäteknisillä vaatimuksilla halutaan varmistaa ainakin seuraavat
seikat: (Fingrid 2018)

• voimalaitos kestää sähköjärjestelmässä esiintyvät jännite- ja taajuusvaihtelut,
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• voimalaitos tukee sähköjärjestelmän toimintaa häiriötilanteiden yhteydessä sekä
toimii luotettavasti niiden aikana ja niiden jälkeen,

• voimalaitos ei verkossa ollessaan aiheuta haittaa muille sähköjärjestelmään kytketyille laitteille, ja että

• liittymispisteen verkonhaltijalla ja Fingridillä on käytössään sähköjärjestelmän
ja sen käytön suunnitteluun sekä käyttövarmuuden ylläpitoon tarvittavat tiedot voimalaitoksesta.
(Fingrid 2018)

Vaatimuksissa muun muassa kerrotaan, miten vastuut jakaantuvat voimalaitosliittyjän, sähköverkonhaltijan (DSO) ja kantaverkonhaltijan kesken (TSO). Vaatimuksissa määritetään eri kokoisille voimalaitoksille, mitä kaikkia tietoja voimalaitoksesta täytyy toimittaa Fingridille, sekä millä perustein vaatimuksista voidaan poiketa. Yleisissä vaatimuksissa määritellään voimalaitoksien häiriönsietokykyä ja toimintaa vian aikana sekä vaatimuksia voimalan kauko-ohjattavuuteen. Lisäksi
VJV2018 vaatimuksissa määritellään tahtikonevoimalaitoksille ja suuntaajakytketyille voimalaitoksille pätöteho- ja taajuussäätövaatimukset, loistehokapasiteetti
vaatimukset, jännitteensäätövaatimukset, käyttöönottokoevaatimukset sekä mallinnusvaatimukset. Tässä työssä tarkastellaan kuitenkin vain työn kannalta olennaisimpia vaatimuksia, eikä pureuduta tarkemmin esimerkiksi mittaus, käyttöönottokoe- tai mallinnusohjeisiin. (Fingrid 2018)

Yleiset vaatimukset:

Mitoitusten perustana käytetään aina liittymäpisteen normaalia käyttöjännitettä,
mikä on 100% arvoa vastaava jännite. Käyttöjännite vaihtelee liittymäpisteittäin ja
liittyjän on aina selvitettävä se liittymäpisteen haltijalta. Liittymäpisteen haltijan
tehtävä on määrittää sähköverkossaan jännitteen vaihtelualueet normaalitilassa,
häiriötilassa sekä poikkeustilanteessa. Normaalitilan jännitteet täytyy kuitenkin pysyä välillä 0,90-1,05 pu normaalista käyttöjännitteestä, mikä tarkoittaa esimerkiksi
käyttöjännitteeltään 110 kV verkossa väliä 99-115,5 kV. Suomen kantaverkossa nimellisjännitteet ovat 110 kV, 220 kV ja 400 kV. Käyttöjännitteet kantaverkossa
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ovat 118 kV, 233 kV ja 410 kV. Nimellisjännitteeltään 400 kV verkossa normaali
jännitteen vaihteluväli on 395-420 kV, häiriö- ja poikkeustilassa 360-420 kV. Nimellisjännitteeltään 220kV verkossa normaali jännitteen vaihteluväli on 215-245
kV ja häiriö- ja poikkeustilanteissa 210-245 kV. Nimellisjännitteeltään 110 kV verkossa normaali jännitteen vaihteluväli on 105-123 kV ja häiriö- ja poikkeustilanteissa 100-123 kV. Pohjoismaisen sähköverkon nimellistaajuus on 50 Hz. Normaalin käytön aikana taajuus voi vaihdella 49,0-50,0 Hz välillä ja poikkeustilanteissa
47,5-51,5 Hz välillä. Voimalaitosten tulee täyttää VJV2018 olevat voimalaitosten
yleiset vaatimukset. Kappaleessa esitetään vaatimukset voimalaitoksen toimintaan
normaali- sekä vikatilanteissa. Vaatimukset koskevat muun muassa taajuusmuutoksen sietokykyä, taajuussäätöä ja statiikkaa, pätötehonsäätöä, automaattista kytkeytymistä, vikakestoisuutta, viasta palautumista, suojausta, sähkön laatua, päämuuntajan tähtipisteen maadoitusta, ja voimalaitoksen tahdistamista. Tässä työssä ei
käydä läpi yksityiskohtia yleisiin vaatimuksiin. (Fingrid 2018)

VJV2018 Loistehokapasiteettivaatimus suuntaajakytketyille voimalaitoksille:

Voimalaitoksen tulee kyetä tuottamaan ja kuluttamaan loistehoa (Q) minimitehonsa
ja mitoitustehonsa rajaamalla toiminta-alueella yli- tai alimagnetoituna loistehokapasiteetilla, joka vastaa toimintapistettä nimellistehon tehokertoimella 0,95. Kuvassa 4.1a) on kuvattu tämä loistehokapasiteettialue.

Liittymispisteestä mitatun loistehon tulee olla kuvan 4.1b) osoittamalla tavalla:

• 0–0,33 [Q/ Pmax] ylimagn., kun liittymispisteen jännite on 0,90–1,00 pu.
• 0–0,33 [Q/ Pmax] alimagn., kun liittymispisteen jännite on 1,00–1,05 pu.
Voimalaitokselta ei vaadita loistehontuotantoa minimitehoa pienemmällä teholla
(Fingrid 2018).
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Kuva 4.1. Loistehokapasiteettivaatimukset pätötehon ja liittymispisteen jännitteen funktiona tyypin
C ja D suuntaajakytketyille voimalaitoksille. Kuvassa jännite 1,0 pu vastaa liittymispisteen verkonhaltijan määrittämää normaalia käyttöjännitettä. (Fingrid 2018)

Lisäloistehokapasiteetti:

Loistehokapasiteetin osalta liittymispisteen verkonhaltija voi määritellä lisäloistehon, joka on tuotettava, jos suuntaajakytketyn voimalaitoksen liittymispiste ei ole
nostomuuntajan suurjänniteliittimissä, joissa jännitetaso nostetaan liittymispisteen
tasoon, eikä suuntaajakytketyn yksikön liittimissä, jos nostomuuntajaa ei ole. Tämän lisäloistehon on kompensoitava liittymisjohdon tai -kaapelin kuluttama loisteho ja sen on oltava säätyvä siten, että liittymispisteessä käytettävissä oleva loisteho on luvun edellä mainitun loistehokapasiteettivaatimuksen mukainen. (Fingrid
2018)

110 kV verkossa olevilla tai mitoitusteholtaan yli 10 MW tuulipuistoilla on oltava
seuraavat jännitteen ja loistehonsäädön toimitilat: vakiojännitesäätö, vakioloistehonsäätö, vakiotehokerroinsäätö. Näiden täytyy toimia VJV2018 asettamissa rajoissa. (Fingrid 2018)

Voimalaitosten jännitteensäädön asetteluperiaatteet
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Ohje koskee ensisijaisesti 110 kV verkkoon liittyneitä yli 10 MW voimalaitoksia.
Ylemmillä jännitetasoilla ohjetta sovelletaan erikseen sovittaessa. VJV2018 edellyttää voimalaitoksia varaamaan 50 % generaattoreiden loistehokapasiteeteista voimajärjestelmän ylläpitoon, ottaen huomioon jäljellä olevan loistehokapasiteetin.
Nimellisjännitteeltään 400 kV kantaverkkoon generaattorimuuntajan kautta kytketyn generaattorin loissähkön tuotanto ja kulutuskapasiteetti tulee varata voimajärjestelmän käyttöön kokonaisuudessaan, lukuun ottamatta voimalaitoksen ja generaattorin omakäytön kuluttamaa loissähköä. Suuntaajakytkettyjen voimalaitosten
ensisijainen jännitteen säätötapa on voimalaitoksen referenssipisteen jännitteensäätö. Jännitteensäädön referenssipisteen ollessa 110 kV kantaverkossa, jännitteensäädön asetusarvo on 118 kV, tämä on myös normaali kantaverkon käyttöjännite.
(Fingrid 2018)

Voimajärjestelmän jännitteensäätö toteutetaan loistehostatiikan mukaisesti, missä
jännitteensäätöön osallistuvat voimalaitokset jakavat voimajärjestelmän jännitteen
muutoksesta aiheutuvan loistehon tuotantomuutoksen tasaisesti. Loistehostatiikka
saadaan jännitteenmuutoksen suhteesta loistehon voimalaitoksen tuottaman loistehon muutokseen yhtälön 3 mukaisesti:
𝐿𝑜𝑖𝑠𝑡𝑒ℎ𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘𝑎 =

∆U
𝑈𝑛
∆Q
𝑄𝑛

(3)

jossa ∆𝑈 on jännitteen muutos, 𝑈n on mitoitusjännite, ∆𝑄 on loistehon muutos, 𝑄n
on mitoitusloisteho. Mitoitusloistehona käytetään arvoa Qn = 0,33*Pn referenssipisteen ollessa päämuuntajan yläjännitepuolella, missä Pn on mitoituspätöteho. Referenssipisteen ollessa päämuuntajan alajännitepuolella mitoitusloistehona käytetään
arvoa Qn = 0,48*Pn. (Fingrid 2018)

Loisteho statiikka toimii siten, että loistehon tuotanto muuttuu jännitteen funktiona
loistehostatiikan mukaisesti. Kuva 4.2 selventää loisteho statiikan toimintaperiaatetta.
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Kuva 4.2 Loistehostatiikan toimintaperiaate (Fingrid 2018)

4.2

Carunan liittymisperiaatteet

Kappaleessa käsitellään lyhyesti mitä vaatimuksia Caruna jakeluverkkotoimijana
asettaa keski- ja suurjänniteasiakkaille, koskien erityisesti suurjännitteisen jakeluverkon tuotantolaitoksia. Carunan verkkopalveluehdoissa VPE2019 käsitellään
verkkosopimuksen tekemistä, palvelun edellytyksiä ja aloittamista, mittauksiin, laskutukseen ja keskeytyksiin liittyviä seikkoja, verkkopalvelun viivästymistä, virheitä ja vahingonkorvauksia sekä sopimusehtojen muuttamista siirtoa ja päättymistä koskevia asioita.

Sähkötuotantolaitteistojen sähköturvallisuutta koskevat erityisvaatimukset Carunan verkkopalveluehtojen (2019) mukaisesti:

Sähköntuottajan sähköntuotantolaitteisto, sähköasennukset ja sähkölaitteistot eivät
saa aiheuttaa vaaraa jakeluverkossa työskenteleville tai jakeluverkkoon liitetyille
sähkönkäyttäjille eikä häiritä muiden sähkönkäyttäjien sähkölaitteistojen toimintaa
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Sähköntuotantolaitos ei saa jäädä syöttämään verkonhaltijan jakeluverkkoa tai sen
osaa silloin kun jakeluverkkoa ei syötetä muualta

Sähköntuotantolaitteisto on varustettava laitteilla, joilla se voidaan erottaa jakeluverkonhaltijan jakeluverkosta. Näiden laitteiden on oltava jatkuvasti jakeluverkonhaltijan käytettävissä ja lukittavissa, jotta jakeluverkossa tehtävät toimenpiteet voidaan tehdä turvallisesti. (Caruna 2019a)

4.2.1

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot

Carunan suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittyminen edellyttää Energiateollisuus
ry:n suosittelemien suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehtojen SJLE2019 noudattamista. SJLE2019 dokumentissa käsitellään mm. suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittymistä, sähkölaitteistojen toimintavaatimuksia sekä sopimista ja vastuita.
Tähän työhön on otettu vain oleellisimpia teknisiä vaatimuksia kyseisestä dokumentista.

Kulutuksen liittäminen:
Suomen sähköjärjestelmään liitettävän kulutuslaitoksen on täytettävä kulloinkin
voimassa olevat järjestelmävastaavan asettamat kulutuksen järjestelmätekniset
vaatimukset. (Caruna 2019b)

Sähköntuotannon liittäminen:
Suomen sähköjärjestelmään liitettävän tuotantolaitoksen on täytettävä kulloinkin
voimassa olevat järjestelmävastaavan asettamat voimalaitosten järjestelmätekniset
vaatimukset.

Referenssipiste, jossa järjestelmätekniset vaatimukset on täytettävä, määritellään
järjestelmävastaavan kulloinkin voimassa olevien järjestelmäteknisten vaatimusten
mukaan.
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Tuotantolaitoksen haltija, liittyjä ja verkonhaltija sopivat tarvittaessa erikseen normaalitilanteen jännitesäädöstä ja loissähkön tuotannosta.

110 kV johdon varrelle liittyvä tuotantolaitos on varustettava eroonkytkentäreleistyksellä, joka erottaa tuotantolaitoksen sähköverkosta pikajälleenkytkennän jännitteettömänä väliaikana. Runkojohdon suojareleistys on oltava varustettu tahdissaolovalvojalla. (Caruna 2019b)

Toimintavaatimuksia:
Sopijapuolet hoitavat ja käyttävät sähkölaitteistojaan siten, ettei sähkönjakelu tai
sähköjärjestelmän käyttö häiriinny tarpeettomasti eikä muille verkkoon liittyjille
aiheudu yleisesti sovittujen standardien tai suosituksien rajoja ylittäviä haittavaikutuksia tai häiriöitä.

Nimellisjännitteeltään 110 kV voimajohdot on varustettava ukkosköysin. Voimajohdot on rakennettava ja ylläpidettävä sähkömarkkinalain mukaisesti puuvarmoina.
Avojohtojen vaiheet vuorotellaan järjestelmävastaavan ohjeistuksen mukaisesti.
Liittyjä varmistaa vuorottelun teknisen toteutuksen yhteensopivuuden yhdessä verkonhaltijan ja järjestelmävastaavan kanssa. (Caruna 2019b)

Suojausta koskevat kohdat:
Liittyjän sähkölaitteiston ja siihen suoraan tai välillisesti liittyvien sähkölaitteistojen ja suurjännitteisen jakeluverkon suojauksen on toimittava yhdenmukaisesti ja
selektiivisesti. Kumpikin osapuoli vastaa suojalaitteiden toimintakunnosta sekä
suojauksen tarkoituksenmukaisuudesta ja asettelujen määrittämisestä. Verkonhaltija antaa tarvittaessa teknisiä tietoja ja ohjeita liittymän ja suurjännitteisen jakeluverkon suojauksen yhteensovittamisesta. Mikäli sähköverkkoon liitetään kaapeliosuuksia tai liitytään sammutettuun 110 kV sähköverkkoon, sovitaan sähkölaitteiston suojauksesta erikseen.

Liittyjän sähkölaitteistojen suojaus on yhteensovitettava järjestelmävastaavan sähköverkon suojauksen kanssa. Järjestelmävastaava antaa tarvittaessa teknisiä
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tietoja liitynnän ja kantaverkon suojauksen yhteensovittamisesta. Suojauksen
osalta sähkölaitteistojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon järjestelmävastaavan
relesuojauksen sovellusohjeessa kuvatut suojaukseen vaikuttavat tekijät.

Liittyjän tulee huolehtia siitä, ettei poikkeuksellinen jännite tai taajuus eikä jännitteen häviäminen aiheuta vahinkoa liittyjän tai kolmannen osapuolen laitteistoille.
Liittyjän on varustettava sähkölaitteistonsa yli- ja alijännitesuojauksella sekä sähkölaitteiston vaatiessa myös taajuussuojauksella. Suojauksia aseteltaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset järjestelmävastaavan asettamat järjestelmätekniset vaatimukset. (Caruna 2019b)
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5. SÄHKÖVERKON KAPASITEETIN RIITTÄVYYS POHJANMAALLA

Sähköverkon kapasiteetin riittävyyteen Pohjanmaalla vaikuttaa suurelta osin tuotannon määrä ja sen kehitys. Alueen suurjännitteinen jakeluverkko on pitkälti mitoitettu korkeimpien kulutushetkien mukaan, mutta jatkossa tuotannon määrä tulee
monissa tilanteissa olemaan dominoiva mitoitusta määrittävä tekijä. Tässä kappaleessa tarkastellaan Carunan Pohjanmaan verkkoalueen sähköverkon nykytilaa tuotannon näkökulmasta sekä mallinnetaan verkon kapasiteetin riittävyyttä lähitulevaisuudessa. Verkon mallinnuksessa käytetään PSS/E ohjelmaa.

Tuulivoiman lisääntymiseen Pohjanmaalla vaikuttaa moni asia, joista yksi tärkeimmistä seikoista on sähkön kysynnän kehitys. Mikäli sähkölle on kysyntää, niin todennäköisesti myös tuotantoon investoidaan. Kysyntää täytyy olla myös kesäisin,
jolloin perinteisesti sähkönkulutus on alimmillaan. Sähkönkulutus Suomessa kasvoi 1960 luvulta 2007 vuoteen asti lähes lineaarisesti noin 90 TWh vuosittaiseen
kulutukseen (Findikaattori 2019). Vuoden 2007 jälkeen kulutus kääntyi laskuun,
mutta vuodesta 2015 eteenpäin kulutus on jälleen jatkanut kasvuaan. Vuonna 2018
sähkönkulutus Suomessa oli noin 87,5 TWh. Sähkön kysyntä on kasvussa, mutta
kasvun määrään liittyy paljon muuttujia. Suomen sähkönkysyntään liittyviä muuttujia ovat mm. teollisuuden sähkönkulutuksen kehitys. Esimerkiksi jos terästeollisuudessa siirrytään hiilen polttamisesta vetyprosesseihin, niin sähkönkulutus kasvaa merkittävästi. Muita kysyntään liittyviä muuttujia ovat mm. lämpöpumppujen
lisääntyminen lämmöntuotannossa sekä sähköautojen yleistyminen. Mikäli sähkönsiirtoyhteydet Pohjoismaista Manner-Eurooppaan vahvistuvat, niin kysyntä Suomessa tuotetulle edulliselle tuulivoimalle voi lisääntyä. Niin kutsutun power-to-X
teknologian mahdollinen käyttöönotto voi tulevaisuudessa lisätä sähkön kysyntää
huomattavasti.

Suomessa nykyhetkellä tuotannossa ja suunnitteilla olevat tuulivoimahankkeet painottuvat länsirannikolle Pori-Kemi välille. Tämä voidaan nähdä liitteestä 1. Mikäli
puolustusvoimat saisivat ratkaistua tuulivoiman aiheuttaman tutkahäiriö haasteen,
niin tuulivoimaa rakennettaisiin todennäköisesti myös Itä-Suomeen (LUT 2019).
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Tämä taas mahdollisesti vähentäisi Pohjanmaalle rakennettavan tuulivoiman määrää.

5.1

PSS/E-ohjelma

PSS/E-ohjelma on Siemensin omistama sähköjärjestelmien simulointi- ja analysointityökalu sähkönsiirron operointiin ja suunnitteluun. Ohjelman nimi tulee sanoista ”Power System Simulator for Engineering”. PSS/E-ohjelma sisältää laajan
valikoiman erilaisia analysointitoimintoja. Ohjelmalla voidaan tehdä tehonjakolaskentaa, vikavirtalaskentaa, dynaamisien vikojen mallintamista, tilanneanalyysiä, jakoraja optimointia, jännitestabiilius analyysiä, transientti stabiilius simulointia ja
paljon muuta. Ohjelmassa on monia käyttäjäystävällisiä toimintoja, sillä voidaan
mm. esittää visuaalisesti lois- ja pätötehovirtaamat sekä näyttää sähköjohtojen kapasiteetit. PSS/E on maailman ensimmäinen kaupallinen sähkönsiirron simulointityökalu, ohjelma julkaistiin jo vuonna 1972. Ohjelma on nykyään käytössä ympäri
maailmaa mm. sähköverkkoyhtiöissä ja yliopistoissa. (Siemens 2017)

5.2

PSS/E-ohjelman käyttö Carunalla

PSS/E-ohjelmaa käytetään Carunalla tukena keski- ja suurjännitteisen sähkönjakeluverkon suunnittelussa. Eniten ohjelmaa käytetään 110 kV verkon suunnittelussa.
Ohjelmalla tehdään mm. tehonjakolaskentaa, jolla varmistetaan, että verkon terminen kuormitettavuus ei ylity ja että jännitteet eivät nouse yli sallittujen rajojen. Tehonjakolaskennassa voidaan myös tehdä häviölaskentaa. Ohjelmalla tehdään myös
vikavirtalaskentaa, jolla varmistetaan, että oikosulkuvirrat eivät kasva liian korkeiksi.

Tässä diplomityössä PSS/E-ohjelmalla mallinnetaan Carunan Pohjanmaan verkkoalueen tuulivoimapotentiaalia. Ohjelmalla tehdään verkolle tehonjakolaskentaa,
jolla saadaan selville kaikkien verkonosien jännitteet ja tehot sekä vikavirtojen laskentaa, jolla selvitetään verkon vikakestoisuus. PSS/E tarkastelussa keskitytään ennen kaikkea 110 kV verkon tarkasteluun, mutta tarkastelussa on myös huomioitu
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20 kV ja 400 kV osia. Työssä ei mallinneta verkon stabiilisuutta verkon dynaamisissa vikatilanteissa. Ennen laskentoja on mallinnettava PSS/E ohjelmalla tarkka
malli Carunan omasta verkosta ja sähköasemista, tuotantolaitoksista, sekä ympäröivästä verkosta. PSS/E malliin lisätään solmupisteitä, johtoja, muuntajia, kuormia,
generaattoreita ja kytkinlaitteita. Sähkö- ja kytkinasemat ovat lisätään malliin solmupisteinä. Solmupisteet ovat vain yhdessä jännitetasossa, eli jos haluaa mallintaa
110/20 kV sähköasemalle molemmat jännitetasot, niin malliin lisätään solmupisteet
molemmille jännitetasoille ja väliin lisätään muuntaja. Generaattorit ja kuormat lisätään solmupisteisiin. Malliin on lisättävä ainakin yksi pääsolmupiste ”swing bus”,
joka ylläpitää mallin tehotasapainoa. Tallaiset ”swing bus” solmupisteet sijoitetaan
400 kV sähköasemille. Johdot lisätään solmupisteiden välille. Kaikille komponenteille täytyy lisätä manuaalisesti sähkötekniset arvot. Sähköasemille lisään kaksi
kuormaa, toinen vastaa talven huippukuormaa ja toinen kuormaa kesällä. Tuotantoa
mitoitettaessa luodaan verkon kannalta vaikein tilanne, jossa tuotanto on maksimissa ja kulutus minimissä, tällainen tilanne on mahdollista kesäisin. Tuotantoa
mallinnettaessa poistetaan siis talven kuorma käytöstä ja jätetään vain kesän
kuorma. Tuotantolaitoksille lisätään suurimmat mahdolliset pätötehot mitoitusta
varten. Loistehoksi asetetaan 0–|0,33| [Q/ Pmax], kantaverkon liittymisperiaatteiden mukaisesti. Tehonjakolaskentaa varten suljetaan käämikytkimet, jotta saadaan
selville tuotannon todellinen vaikutus jännitteeseen. Tehonjakolaskenta voidaan
tehdä Newton Raphson, Gauss Seidel tai ”Robust solution” menetelmillä. Työssä
käytetään vain Newton ja Gauss menetelmiä. Menetelmät ovat iteratiivisia ja niitä
voi pyöräyttää monta kertaa läpi. Tehonjakolaskentaa pyöritetään läpi niin monta
kertaa, että järjestelmän absoluuttinen virhe (system total absolute mismatch) on 0
MVA. Tehonjakolaskennan tuloksista mitoitusta rajoittavia tekijöitä ovat komponenttien terminen kuormitettavuus, sekä jännitteet. Johtojen termisen kuormitettavuuden täytyy pysyä alle 100% johtojen nimellisestä kuormitettavuudesta. Kantaverkon liittymisperiaatteiden mukaisesti suuntaajakytketyille yli 10 MW voimalaitoksille (tuulivoimalle) sallitaan max 3% jännitteen muutos liittymäpisteen jännitteestä verkkoon kytkettäessä. Vikavirtalaskennassa käytetään eurooppalaista IEC
60909 standardia. Vikavirtalaskennassa on tarkoitus selvittää tuotantolaitoksien
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vaikutus verkon oikosulkuvirtaan. Mitoitusta rajoittavana tekijänä käytetään verkon
vikavirtakestoisuutta.

Kuvassa 5.1 esitetään violetilla värillä ympyröitynä karkeasti alue, joka on mallinnettu PSS/E malliin. Käytettävää mallia rajoittavat Fingridin Tuovilan, Seinäjoen,
Ulvilan ja Kristinestadin 400 kV sähköasemat. Kuvan 5.1 kartta on peräisin Fingridin julkisesta karttapalvelusta.
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Kuva 5.1. Kuvassa Fingridin sähköverkko, violetilla ympyrällä on kuvattu karkeasti PSS/E mallissa
käytetty verkkoalue (Fingrid 2019c).

5.3

Pohjanmaan tuotantokapasiteetin tarkastelu PSS/E ohjelmalla

Kappaleessa tarkastellaan Pohjanmaan verkkoalueen sähköverkon kapasiteetin riittävyyttä nykytilanteessa tuotannon näkökulmasta, tarkastelu tehdään PSS/E ohjelmalla. PSS/E ohjelman verkkomalliin on tarkastelussa lisätty kaikki alueella tuotannossa olevat tuulipuistot sekä kaikki rakenteilla olevat hankkeet. Tuotannossa
olevien sekä rakenteilla olevien tuulipuistojen tiedot perustuvat tuulivoimayhdistyksen hankekantaan (STY 2020a). Taulukoissa 5.1-5.2 esitetään PSS/E malliin lisätyt tuulipuistot. Taulukossa 5.1 on nykyhetkellä tuotannossa olevat tuulipuistot ja
taulukossa 5.2 on rakenteilla olevat tuulipuistot. Alueella olevia alle 2 MW tuulipuistoja ei olla huomioitu. Taulukosta 5.1 nähdään, että alueen verkossa on nykyhetkellä tuotannossa 432,75 MW tuulivoimakapasiteettia. Taulukosta 5.2 nähdään,
että vuoden 2020 aikana pitäisi valmistua 202 MW tuulivoimakapasiteettia, vuoden
2021 aikana 210 MW ja vuoden 2022 aikana 118 MW. PSS/E malliin on siis lisätty
962,75 MW tuotantoa. Taulukoissa 5.1-5.2 esitetyt tuulivoimien sijainnit (liittymispisteet) eivät välttämättä vastaa todellisuutta, vaan niissä on oletettu liittymän
olevan lähimmällä voimajohdolla.
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Taulukko 5.1 Tuotannossa olevat tuulivoimalat

Tuulipuisto
Haukineva
Hedet
Kankaanpäänmäki
Karhusaari
Karvia
Koskenkorva
Lakiakangas 1
Lakiakangas 2
Metsälä
Mustaisneva
Paskoonharju
1
Pettumäki
Ponsivuori
Santavuori
Svalskulla
YHTEENSÄ

Sijainti PSS/E:ssä
Taivalmaan asemalla, 20 kV
puolella
Närpiö-Ylimarkku välillä
Peräseinäjoen asemalla, 20 kV
puolella
Flybäckin asemalla, 20 kV
puolella
Ulvila-Kristinestad
välillä,
Katko haaran päässä
Kurikan asemalla 20 kV puolella
Dagsmark-Isojoki välillä
Dagsmark-Isojoki välillä
Oma 110 kV lähtö Kristinestadin asemalla
Kauhajoen asemalla 20 kV
puolella
Teuvan asemalla, 20 kV puolella
Teuvan asemalla, 20 kV puolella
20 kV puolella Marttilanmäen
ja Väisälänmäen asemilla
Reinikka-Koskenkorva välillä
Kristinestad-Pjelax välillä

Teho [MW]
6,9

Tila
Tuotannossa

81
7,5

Tuotannossa
Tuotannossa

3,45

Tuotannossa

24

Tuotannossa

3

Tuotannossa

7
50,4
117

Tuotannossa
Tuotannossa
Tuotannossa

22,5

Tuotannossa

6,4

Tuotannossa

2,6

Tuotannossa

30

Tuotannossa

56
15
432,75

Tuotannossa
Tuotannossa
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Taulukko 5.2 Rakenteilla olevat tuulivoimahankkeet

Tuulipuisto
Kalax

Sijainti PSS/E:ssä

Lakiakangas 3

Ulvila-Kristinestad voi- 120
majohdolla, DagsmarkIsojoki välillä
Närpiö-Vaskiluoto voi- 30
majohdolla

Långmossa
Paskoonharju
Rasakangas

Teho
[MW]
Oma 110 kV lähtö När- 90
piön sähköasemalla

Närpiö-Seinäjoki voi- 118
majohdolla / Kärppiön
muuntoasemalla
Jurva-Nori voimajoh- 50
dolla

Ribäcken

Närpiö-Vaskiluoto voi- 23
majohdolla

Saunamaa

Närpiö-Seinäjoki voi- 59
majohdolla, Nori-Kurikka välillä
Oma 110 kV lähtö Teol- 40
lisuusaron
sähköasemalla
530

Suolakangas
YHTEENSÄ

Tila
Hanke rakenteilla, arvioitu
valmistumisaika
vuoden
2021 aikana
Hanke rakenteilla, valmistumisaika vuoden 2021 alkupuolella
Rakentamisvaiheessa, tuotannon aloitus vuoden 2020
aikana
Hanke rakenteilla, arvioitu
valmistumisaika
vuoden
2022 aikana
Rakentamisvaiheessa, tuotannon aloitus vuoden 2020
aikana
Rakentamisvaiheessa, tuotannon aloitus vuoden 2020
aikana
Rakentamisvaiheessa, tuotannon aloitus vuoden 2020
aikana
Rakentamisvaiheessa, tuotannon aloitus vuoden 2020
aikana

Carunan pohjanmaan verkkoalueella, erityisesti Närpiön kaupungin alueella on runsaasti suuria kasvihuoneita. Nämä eivät kuitenkaan juurikaan vaikuta tuotantokapasiteetin mitoitukseen, sillä tuotannon mitoitus tehdään kesän kuormituksen ja
maksimituotannon perusteella. Kasvihuoneiden tehot voivat olla korkeita talvella,
mutta kesäaikaan ne ovat minimaalisia.

Fingridin kantaverkon 2019-2030 kehittämissuunnitelmassa on useita merkittäviä
toimia, joilla voidaan tarvittaessa ehkäistä tulevaisuuden pullonkauloja Pohjanmaan alueella. Näitä ovat mm. uusi 400/110 kV muunto Tuovilan sähköasemalle,
Kärppiön, Arkkukallion ja Honkajoen 400/110 kV muuntoasemat. Kaikki edellä
mainitut hankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa, eikä niihin olla vielä tehty investointipäästöstä. Tuovilan uuden muunnon sekä Arkkukallion ja Honkajoen
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muuntoasemien alustava valmistumisaika olisi noin vuoden 2024 loppuun mennessä. Kärppiön muuntoaseman alustava valmistumisaika olisi vuoden 2022 aikana. Muuntoasemien ja uusien muuntojen tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoiman liittäminen verkkoon Pohjanmaan alueella. (Fingrid 2019b)

PSS/E tarkastelun perusteella nykyverkolla taulukoiden 5.1-5.2 mukaisella tuotannolla Närpiö-Seinäjoki sekä Kristinestad-Närpiö voimajohtojen kapasiteetti on lähes täydessä käytössä. Tuotannon lisääminen näille voimajohdoille edellyttää investointeja sähköverkkoon. Näiden voimajohtojen varrella on yhteensä 14 Carunan
sähköasemaa. Närpiö-Seinäjoki ja Kristinestad-Närpiö voimajohtojen tilannetta tulee mahdollisesti helpottamaan Fingridin uusi 400/110 kV Kärppiön muuntoasema
Teuvaan, mikä on vielä suunnitteluvaiheessa (Fingrid 2019b). Jos kyseinen muuntoasema rakennetaan, niin voimajohdoille pitäisi vapautua kapasiteettia tuotannolle. Kaikilla muilla alueella olevilla keskeisimmillä voimajohdoilla pitäisi olla
reilusti vapaata kapasiteettia nykytilanteessa, kun huomioidaan taulukoiden 5.1-5.2
mukaiset tuotantokapasiteetit. Tarkastelun mukaan alueen voimajohdoista eniten
vapaata kapasiteettia olisi Fingridin omistamilla Kristinestad-Tuovila sekä Kristinestad-Ulvila voimajohdoilla. Näille voimajohdoille on liittyneenä 5 Carunan sähköasemaa. Kristinestad-Tuovila voimajohdolla ei ole mallissa yhtään sähköntuotantoa, joten sen kapasiteetti olisi tarkastelun mukaan täysin vapaana. Todellisuudessa kyseistä voimajohtoa pitkin voidaan siirtää tehoa pohjois-eteläsuunnassa ja
sen kapasiteetti voi siis olla korkealla käytöllä, tarkastelussa ei kuitenkaan olla huomioitu sähkönsiirtoa Pohjanmaan verkkoalueen ulkopuolelta. Myös Närpiö-Vaskiluoto voimajohdolla on tarkastelun mukaan runsaasti vapaana olevaa kapasiteettia
tuotannolle. Kyseinen voimajohto kulkee rannikon läheisyydessä tuuliolosuhteiltaan erinomaisella alueella, joten oletettavasti siihen tullaan liittämään tulevaisuudessa lisää tuotantoa. Todellisuudessa alueen sähköverkon kapasiteettia on voitu
varata tuulivoimatoimijoille enemmän kuin taulukoissa 5.1-5.2 esitetään, mutta varauksia ei esitetä julkisissa lähteissä, joten niitä ei olla huomioitu tarkastelussa.

Caruna omistaa Pohjanmaan verkkoalueella kaksi pidempää 110 kV voimajohtoa
sekä useita säteittäisiä lyhyitä liittymisjohtoja. Toinen pidempi voimajohto kulkee
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Kurikan sähköasemalta Teollisuusaron sähköaseman kautta savikylän kytkinasemalle, josta lähtee johto Kauhajoen sähköasemalle sekä Norin kytkinasemalle, Norista johto jatkuu säteittäisenä Jurvan sähköasemalle. Kurikka-Jurva voimajohdon
pituus on 57,3 km. Toinen pidempi Carunan omistama voimajohto on säteittäinen
voimajohto Taivalmaan sähköasemalta Marttilanmäen sähköaseman kautta Väisälänmäen sähköasemalle. Tämän voimajohdon pituus on 21.5 km. Voimajohtojen
lisäksi Caruna omistaa osittain/kokonaan Pohjanmaan verkkoalueella 27 sähköasemaa sekä tuhansia kilometrejä keski- ja pienjänniteverkkoa. PSS/E tehonjakolaskennan perusteella, taulukoiden 5.1-5.2 tuulivoimalat huomioiden, Carunan voimajohtojen kapasiteetti on nykyhetkellä riittävää. Kaikilla Carunan voimajohdoilla on
vapaana olevaa kapasiteettia tuotannolle. Carunan sähköverkko ei toimi alueella
pullonkaulana rajoittaen tuulivoiman liittymistä verkkoon, vaan tuotannon liittämistä rajoittaa ensin Carunan verkkoa ympäröivä sähköverkko. Esimerkiksi tuulipuiston liittäminen Carunan voimajohdolle voi olla mahdollista, mutta liittyminen
voi estyä Carunan voimajohdon liittymispisteenhaltijan verkosta johtuvista syistä.

Myös vikavirtakestoisuuden näkökulmasta verkkoon voidaan lisätä kaikki taulukoiden 5.1-5.2 tuulipuistot. Tarkastelussa suurimmatkin kolmivaiheiset oikosulkuvirrat solmupisteissä jäävät alle 30 kA virtaan, sähköasemien 110 kV katkaisijoiden
katkaisukyvyn ollessa noin 40 kA. Jännitteet kaikilla asemilla pysyvät sallituissa
rajoissa, korkeimpienkin jännitteiden (110 kV puolella) pysyessä alle 120 kV arvossa (kantaverkon käyttöjännite 118 kV).

5.4

Tuulivoimaskenaarioiden mallinnus

Kappaleessa luodaan 5 eri skenaariota lähitulevaisuuteen tuulivoiman lisääntymiselle Carunan Pohjanmaan verkkoalueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Lähitulevaisuudella tarkoitetaan tarkastelua vuoteen 2030 asti. Skenaariot mallinnetaan
PSS/E-ohjelmalla ja selvitetään, miten alueen kapasiteetti riittäisi lähitulevaisuudessa sekä mitä investointeja tuleva kapasiteetti vähintään edellyttäisi. Tuotannon
määrän ennustamista tulevaisuutta varten on luotu 5 eri mallia: ei tuulivoiman
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kasvua, maltillinen tuulivoiman kasvu, kohtalainen tuulivoiman kasvu, runsas tuulivoiman kasvu sekä erittäin runsas tuulivoiman kasvu. Kaikissa skenaarioissa tuotannon pohjana käytetään olemassa olevia sekä rakenteilla olevia tuulivoimahankkeita, mitkä esitetään taulukoissa 5.1-5.2. Tuulivoimaa on nykyhetkellä alueen verkossa noin 433 MW ja toteutuvia hankkeita on vähintään 530 MW. Varmistuneista
hankkeista rakennetaan 202 MW vuonna 2020, 210 MW vuonna 2021 ja 118 MW
vuonna 2022. Esitetyissä skenaarioissa lisättävä tuotantoteho tulee näiden päälle.
Alueella on yhteensä noin 2000 MW onshore tuulivoimahankkeita, joiden toteutuminen ei ole vielä varmistunut. Kappaleessa esitettävät skenaariot eroavat tuulivoiman lisääntymisen määrissä. Ei kasvua skenaariossa 0 % varmistumattomista hankkeista toteutuisi. Maltillisen kasvun skenaariossa toteutuisi noin 25% alueen varmistumattomista tuulivoimahankkeista. Kohtalaisen kasvun skenaariossa vastaavia
toteutuvia hankkeita olisi 50% julkaistuista hankkeista. Runsaan kasvun skenaariossa 100% hankkeista toteutuisi. Erittäin runsaan tuulivoiman lisääntymisen skenaariossa 100% tuulivoimahankkeista toteutuisi, minkä lisäksi tulisi 1000 MW
uutta onshore sekä offshore tuulivoimaa. Hankkeet ovat peräisin Suomen tuulivoimayhdistyksen hankelistalta (STY 2020a). Skenaarioiden hankkeiden toteutumisprosentit on asetettu melko korkeiksi, sillä tarkasteluaikana alueelle todennäköisesti
syntyy uusia tuulivoimahankkeita, mitkä voivat myös toteutua. Näiden lisäksi olemassa olevat hankkeet voivat ajan saatossa kasvaa suuremmiksi, esimerkiksi uuden
tuulivoimatekniikan myötä. Tuulivoimalehdessä olleen ”Tuulivoiman aluetaloudelliset vaikutukset” artikkelin mukaan tilastollisesti noin kolmannes suunnitelluista
hankkeista toteutuu (Tuulivoimalehti 2019). Maltillisessa skenaariossa tuulivoima
lisääntyisi alueella noin 500 MW. Kohtalaisessa skenaariossa vastaava lisäys olisi
noin 1000 MW, runsaan lisääntymisen skenaariossa 2000 MW ja erittäin runsaan
lisääntymisen skenaariossa 4000 MW. Skenaarioiden mallintamisessa suuret tuulipuistot liitetään lähtökohtaisesti suoraan kantaverkon 400/110 kV kytkinasemiin.
Skenaarioiden tarkastelussa otetaan huomioon vain kuvassa 5.1 ympyröity alue, eli
ei tarkastella riittäisikö sähkönsiirtokapasiteetti alueen ulkopuolella. Tuulivoiman
lisääntyminen suuresti voisi esimerkiksi edellyttää uusia 400 kV siirtojohtoja.
PSS/E mallintamisessa ei myöskään ole tehty stabiilisuus tarkastelua, vaan pelkkä
tehonjakolaskenta sekä vikavirtalaskenta.
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Ei kasvua skenaario
Ei kasvua skenaariossa Carunan Pohjanmaan verkkoalueelle ja sen välittömään läheisyyteen ei tule yhtään uutta tuulivoimaa varmistuneiden hankkeiden jälkeen. Eli
alueelle ei rakennettaisi yhtään tuulivoimaa vuosina 2023-2030. Tällöin alueella
olisi yhteensä noin 900 MW tuulivoimakapasiteettia. Kyseinen kapasiteetti kattaisi
noin 3% koko Suomen nykyhetken sähkönkulutuksesta, olettaen että tuulipuistojen
keskimääräinen huipunkäyttöaika olisi noin 3000 h. Suomen sähkönkulutus vuonna
2018 oli noin 87 TWh (Tilastokeskus 2019). PSS/E tarkastelun perusteella varmistuneiden tuulivoimahankkeiden verkkoon liittymisen ei pitäisi edellyttää nykyisen
sähköverkkokapasiteetin kasvattamista.
Maltillisen kasvun skenaario
Maltillisen kasvun skenaariossa nykyverkkoon lisättään 500 MW tuulivoimakapasiteettia varmojen tuulivoimahankkeiden lisäksi. Tällöin alueella olisi yhteensä
noin 1400 MW tuulivoimakapasiteettia. Kyseinen kapasiteetti kattaisi noin 5%
koko Suomen nykyhetken sähkönkulutuksesta, olettaen että tuulipuistojen keskimääräinen huipunkäyttöaika olisi noin 3000 h. PSS/E tarkastelun perusteella tuulivoiman liitettävyys edellyttää tällöin yhtä uutta Fingridin muuntoasemaa, esimerkiksi Kärppiön 400/110 kV asemaa. Kyseinen muuntoasema on suunnitteilla kantaverkon kehittämissuunnitelmassa 2019-2030 (Fingrid 2019b). Suurjännitteisten
jakeluverkkojen voimajohtojen vahvistamisille ei välttämättä ole tarvetta, riippuen
tulevista hankkeista.

Kohtalaisen kasvun skenaario

Kohtalaisen kasvun skenaariossa nykyverkkoon lisätään 1000 MW varmojen tuulivoimahankkeiden lisäksi. Tällöin alueella olisi yhteensä noin 1900 MW tuulivoimakapasiteettia. Kyseinen kapasiteetti kattaisi noin 7% koko Suomen nykyhetken
sähkönkulutuksesta, olettaen että tuulipuistojen keskimääräinen huipunkäyttöaika
olisi noin 3000 h. PSS/E tarkastelun perusteella tuulivoiman liitettävyys edellyttää
ainakin yhtä 400/110 kV muuntoasemaa, esimerkiksi Kärppiön muuntoasemaa.
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Hankkeista riippuen voi olla tarvetta myös uudelle 400/110 kV muunnolle. Tämän
lisäksi uutta 110 kV sähköverkkoa tulisi rakentaa noin 50 km. Tämä kilometrimäärä
ei pidä sisällään liittymisjohtojen pituuksia.

Runsaan kasvun skenaario

Runsaan kasvun skenaariossa nykyverkkoon lisätään 2000 MW varmojen tuulivoimahankkeiden lisäksi. Tällöin alueella olisi yhteensä noin 2900 MW tuulivoimakapasiteettia. Kyseinen kapasiteetti kattaisi noin 10% koko Suomen nykyhetken sähkönkulutuksesta, olettaen että tuulipuistojen keskimääräinen huipunkäyttöaika olisi
noin 3000 h. PSS/E mallissa suurin osa yli 100 MW tuulipuistoista on liitetty suoraan 400/110 kV kytkinasemiin. Tuulituotannon lisääminen edellyttää kaikki kappaleessa 7.1.1 esitetyt Fingridin Pohjanmaan kehityssuunnitelmat, eli Kärppiön,
Arkkukallion ja Honkajoen 400/110 kV muuntoasemat, sekä uuden muunnon Tuovilan 400 kV asemalle. Näiden lisäksi Seinäjoen 400 kV asemalle olisi myös mahdollisesti tarvetta uudelle muunnolle. Uutta 110 kV sähköverkkoa tulisi rakentaa
noin 60 km. Tämä kilometrimäärä ei pidä sisällään liittymisjohtojen pituuksia.

Erittäin runsaan kasvun skenaario

Erittäin runsaan kasvun skenaariossa nykyverkkoon lisätään 4000 MW varmojen
tuulivoimahankkeiden lisäksi. Tällöin alueella olisi yhteensä noin 4900 MW tuulivoimakapasiteettia. Tästä 1000 MW olisi offshore tuulivoimakapasiteettia. Kapasiteetti yhteensä kattaisi noin 17% koko Suomen nykyhetken sähkönkulutuksesta,
olettaen että tuulipuistojen keskimääräinen huipunkäyttöaika olisi noin 3000 h.
PSS/E mallissa suurin osa yli 100 MW tuulipuistoista on liitetty suoraan 400/110
kV kytkinasemiin. Tuulituotannon lisääminen edellyttäisi kaikki samat muutokset
verkkoon kuin runsaan kasvun skenaariossakin, sillä erolla, että uusia kantaverkon
muuntoasemia tarvittaisiin 2 enemmän ja uutta 110 kV voimajohtoa tarvittaisiin
noin 200 km. Liittymäjohtojen pituuksia ei ole huomioitu kyseisessä kilometrimäärässä. Offshore tuulipuisto edellyttäisi lisäksi uutta 400 kV voimajohtoa, sekä
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uuden 400 kV kytkinaseman. Näiden lisäksi lähes 5000 MW tuulivoimakeskittymä
vaatisi mahdollisesti alueen ulkopuolisen siirtoverkon kehittämistä.

Kuvassa 5.2 esitetään kumulatiivisen tuulivoimakapasiteetin kehitys yllä mainittujen skenaarioiden tapauksissa. Kuvaajaan on lisätty pohjaksi tuotannossa oleva tuulivoimakapasiteetti ja varmistuneet hankkeet, jotka toteutuvat vuosina 2020-2022.
Skenaarioissa esitetyt tuulivoiman lisääntymiset on jaettu tasan vuositasolla vuodesta 2023-2030, niin että vuonna 2030 kokonaislisäys vastaa yllä mainittuja lukuja. Ei kasvua skenaariossa kapasiteetti pysyy samana, kuin se on vuoden 2022
lopussa. Maltillisessa skenaariossa 500 MW kasvu jakaantuu kahdeksalle vuodelle,
joten vuosittainen kasvu olisi n. 62.5 MW/a, kohtalaisen kasvun skenaariossa vastaava kasvu on 125 MW/a, runsaan kasvun skenaariossa 250 MW/a ja erittäin runsaan kasvun skenaariossa 500 MW/a. Vuosien 2019-2022 rakennusmääriin peilaten
olisi hyvin epätodennäköistä, että vuosien 2023-2030 aikana ei rakennettaisi yhtään
uutta tuulivoimaa Pohjanmaan verkkoalueelle. Myös maltillisen ja kohtalaisen kasvun skenaarioiden kapasiteettien kasvut vaikuttavat pessimistisiltä keskimääräisiltä
tuotantojen kasvulta, kun niitä verrataan vuonna 2019 (162 MW) toteutuneisiin ja
vuosina 2020 (202 MW) sekä 2021 (210 MW) toteutuvaan kapasiteetin kasvuun.
Runsaan kasvun skenaarion vuosittainen kasvu olisi taas hieman korkeampaa kuin
kyseisten vuosien rakennusmäärät. Erittäin runsaan kasvun skenaarion taas olisi
taas hyvin optimistinen, siinä vuosittainen kasvu olisi noin 2.5 kertaa suurempaa
kuin vuosien 2020 ja 2021 kasvu keskimäärin. Skenaarioiden mukaisissa tilanteissa
vuonna 2030 alueen tuotanto kattaisi 3-17% koko Suomen sähkönkulutuksesta, nykyhetken kulutukseen verrattuna, mikäli käytetään 3000 h huipunkäyttöaikaa. Käytetty 3000 h huipunkäyttöaika on kuitenkin melko matala arvio modernille rannikon
läheisyyteen rakennetulle tuulivoimalle. Erityisesti jos osa tuotannosta on offshore
tuulivoimaa, millä on selvästi maalla sijaitsevaa tuulivoimaa korkeammat huipunkäyttöajat. Realistinen arvio uuden tuulituotannon huipunkäyttöajalle voisi olla
keskimäärin 3500 h, mikä tarkoittaisi, että alueella tuotettaisiin n. 3-16,7 TWh/a eli
noin 4-19 % Suomen nykyhetken sähkönkulutuksesta.
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Tuulivoima kapasiteetti [MW]
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Kuva 5.2 Eri skenaarioiden kumulatiivisen tuulivoimakapasiteetin kehitys Carunan Pohjanmaan
verkkoalueella vuodesta 2019 vuoteen 2030

Taulukossa 5.3 esitetään eri skenaarioiden kapasiteetit vuonna 2030, vuosittaiset
kapasiteetin kasvut, tuotannon vuosienergiat vuodelle 2030 sekä sanallinen arvio
vaadittaville investoinneille nykyiseen sähköverkkoon. Sähköverkolla tarkoitetaan
tässä yhteydessä sekä kantaverkkoa, että suurjännitteistä jakeluverkkoa. Taulukon
vuosittainen kapasiteetin kasvu tapahtuu vuosien 2022-2030 välissä. Vuosienergia
sarakkeessa rivien pienin luku on laskettu käyttäen 3000 h keskimääräistä huipunkäyttöaikaa. Suurempi luku on laskettu käyttäen olemassa oleville ja rakenteilla
oleville hankkeille 3000h huipunkäyttöaikaa, mutta 2023-2030 rakennettaville
hankkeille 3500h huipunkäyttöaikaa.
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Taulukko 5.3 Eri skenaarioiden luvut taulukoituna

Ei kasvua ollenkaan
Maltillinen
kasvu
Kohtalainenkasvu
Runsas kasvu
Erittäin runsas kasvu

Kapasiteetti
Vuosittainen
Vuosienergia
vuonna 2030 kapasiteetin
vuonna 2030
[MW]
kasvu (2023- [TWh]
2030) [MW]

Investoinnit
nykyiseen
sähköverkkoon

900

0

2.7

Ei tarvetta

1400

62,5

4,2-4,5

Vähäisiä

1900

125

5,7-6,2

2900
4900

250
500

8,7-9,7
14,7-16,7

Melko vähäisiä
Kohtalaisia
Merkittäviä

Erittäin runsaan kasvun skenaarioiden toteutuminen edellyttäisi todennäköisesti
suurta sähkönkysynnän kasvua. Nykyisellä sähkönkysynnällä tuskin investoitaisiin
tuulituotantoon Carunan Pohjanmaan verkkoalueella näin suuresti. 10 vuoden aika
on myös todennäköisesti liian lyhyt vaadittavan suuruiselle muutokselle. Myös runsaan kasvun skenaario todennäköisesti edellyttäisi sähkön kysynnän kasvua Suomessa, mutta selvästi pienemmässä mittakaavassa. Smart energy transition hankkeen mukaisesti fossiilivapaassa Suomessa sähkön kysyntä olisi kaksi kertaa suurempi kuin nykyhetkellä (Auvinen et al.). Tällöin voisi olla kysyntää erittäin runsaan kasvun skenaarion kaltaiselle tuulivoimakapasiteetille. Erittäin runsaan kasvun skenaario pitää sisällään 1000 MW offshore tuulivoimaa, vaikka Suomessa ei
tällä hetkellä ole yhtään markkinaehtoista offshore tuulipuistoa. Tuettomasti kannattavaa merituulivoimaa todennäköisesti tulee Suomeenkin lähitulevaisuudessa,
sillä esimerkiksi Hollannissa julkaistiin ensimmäinen markkinaehtoinen offshore
tuulivoimahanke jo vuonna 2018 (WindEurope 2018).

Tuulivoimayhdistyksen hankelistalla on yhteensä noin 18000 MW tuotannossa ja
suunnitteilla olevaa onshore tuulivoimaa (STY 2020a). Carunan Pohjanmaan verkkoalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on noin 2900 MW tuulivoimakapasiteettia, kun lasketaan kaikki olemassa olevat ja suunnitteilla olevat onshore
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tuulivoimahankkeet yhteen. Kun tätä verrataan koko Suomen määrään, niin saadaan, että alueella on noin 16 % Suomen tuulivoimahankkeista. Käytetään tämän
prosentin kokoluokkaa vertailussa muutaman eri tuulivoimaennusteen määrille
Suomessa. Sitran ja McKinseyn yhteistyössä toteuttaman kustannustehokkaan
päästönvähennysmallin mukaan Suomen tuulivoimatuotannon tulisi olla 26.5
TWh/a vuonna 2030 (Sitra 2018). Kun oletetaan, että kuvan 2.5 mukaiset tuulivoimayhdistyksen mukaan rakenteilla olevat hankkeet toteutuvat vuoden 2022 loppuun mennessä ja loput kyseiseen tuotantomäärään vaadittava kapasiteetti rakennetaan vuosien 2023-2030 aikana, niin tällöin vuosien 2023-2030 aikana Suomeen
tulisi rakentaa vuosittain 475 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. Edellä mainittu
luku on laskettu samalla periaatteella, kuin kuvan 2.6 energiamäärät. Vuosille 20232030 rakennettaville tuulivoimalle on käytetty keskimääräistä 3500h huipunkäyttöaikaa. Mikäli Carunan Pohjanmaan verkkoalueelle ja sen välittömään läheisyyteen
tulisi 10-30 % Sitran&McKinseyn ennustamasta tuotantomäärästä, niin alueelle rakennettaisiin vuosien 2023-2030 välillä 47,5-142,5 MW tuulivoimakapasiteettia
vuosittain. Jos Carunan Pohjanmaan verkkoalueelle tulisi tasan 16 % Sitran&McKinseyn ennusteesta, niin tällöin vuosina 2023-2030 rakennettaisiin 76
MW vuosittain. Sitran&McKinseyn ennuste osuisi 10-30% osuuksilla parhaiten
maltillisen ja kohtalaisen skenaarion väliin. 16 % osuudella rakennettava kapasiteetti olisi hieman maltillisen skenaarion vuosittaisen kasvun yläpuolella.
Sitran ja McKinseyn mallissa on luotu polku hiilineutraaliuteen vuoteen
2045 mennessä. Nykyisen Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius jo vuonna 2035 (Valtioneuvosto 2019). Vertaamalla käytettävissä olevaa aikaa, hallituksella on käytettävissään vain 60 % (15/25 v) ajasta hiilineutraaliuden saavuttamiseen, verrattuna Sitran ja McKinseyn malliin. Jos oletetaan, että
käytettävissä olevaa aikaa voidaan verrata suoraan tarvittavaan tuulivoimakapasiteetin, niin hallituksen tavoite vaatisi Suomeen noin 34 TWh uutta tuulivoimatuotantoa vuosien 2020-2030 välillä. Tällöin vuosien 2023-2030 välillä pitäisi rakentaa
noin 1000 MW uutta tuulivoimakapasiteettia vuosittain. Kyseinen kapasiteetti on
laskettu samalla periaatteella, kuin yllä oleva Sitran&McKinseyn ennusteen edellyttämä kapasiteetin rakentaminen. Mikäli Carunan Pohjanmaan verkkoalueelle ja
sen välittämään läheisyyteen tulisi 10-30 % tästä kapasiteetista, niin alueelle
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rakennettaisiin 100-300 MW tuulivoimakapasiteettia vuosittain. 16 % osuus taas
tarkoittaisi vastaavasti 160 MW vuosittaista rakentamista vuosien 2023-2030 välillä. Hallituksen tavoite asettuisi siis todennäköisesti kohtalaisen ja runsaan kasvun
skenaarioiden välimaastoon.
Suomen tuulivoimayhdistyksen tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomessa
tuotettaisiin 30 TWh energiaa tuulivoimalla (Tuulivoimalehti 2019). Tuulivoimalla
tuotetun energian täytyisi siis lisääntyä nykyisestä noin 24 TWh. Vuosien 20232030 aikana täytyisi rakentaa keskimäärin 610 MW tuulivoimakapasiteettia vuosittain. Kyseinen kapasiteetti on laskettu samalla periaatteella, kuin yllä oleva Sitran&McKinseyn ennusteen edellyttämä kapasiteetin rakentaminen. Mikäli Carunan
Pohjanmaan verkkoalueelle ja sen välittämään läheisyyteen tulisi 10-30 % tästä kapasiteetista, niin alueelle rakennettaisiin 61-183 MW tuulivoimakapasiteettia. 16 %
osuus tarkoittaisi n. 98 MW vuosittaista rakentamista vuosien 2023-2030 välillä.
Tuulivoimayhdistyksen tavoite osuisi maltillisen ja runsaan kasvun skenaarioiden
välille.
Taulukossa 5.4 esitetään eri skenaarioiden vaatima osuus Suomen tuulivoimakapasiteetista kolmessa eri tuulivoimaennusteessa. Eli keskimääräinen rakennettava tuulivoimakapasiteetti skenaarioissa on jaettu keskimääräisellä rakennettavalla tuulivoimakapasiteetilla tuulivoimaennusteissa. Tarkastelussa huomioidaan siis vain
vuosina 2023-2030 rakennettava kapasiteetti. Vihreällä värjätty solu on lähinnä arvoa 16%, eli tuulivoiman tasaista jakautumista tuulivoimahankkeiden suhteessa.
Vihreällä värjättyä solua voidaan pitää todennäköisimmin toteutuvana skenaariona,
kun oletetaan eri tuulivoimaennusteiden toteutuvan. Sitran & McKinseyn mallissa
vuosina 2023-2030 vuosittain rakennettava tuulivoimakapasiteetti on 475 MW,
tuulivoimayhdistyksen tavoitteessa 610 MW ja hallituksen tavoitteessa 1000 MW.
Mikäli tuulivoiman määrä kehittyisi Suomessa täsmälleen samalla tavalla kuin se
tulee tämänhetkisten tehtyjen investointipäätösten mukaan kehittymään vuosina
2020-2022, niin tuulivoimaa rakennettaisiin noin 700 MW vuosittain (määrä voi
lisääntyä). Vuosina 2019-2022 koko Suomessa rakennettava tuulivoimakapasiteetin kasvu esitetään kuvassa 2.5.
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Taulukossa 5.4 Eri skenaarioiden vaatima osuus tuulivoimasta kolmessa eri tuuliovoimaennusteessa. Vihreällä värjätty solu on lähinnä 16% arvoa, eli hankkeiden jakautumista Suomessa samassa
suhteessa, kuin hankkeita on nykyhetkellä.
Sitra & McKinsey

Tuulivoimayhdistys

Nykyinen hallitus

Ei kasvua

0%

0%

0%

Maltillinen kasvu

13 %

10 %

6%

Kohtalainen kasvu

26 %

20 %

12,5 %

Runsas kasvu

53 %

41 %

25 %

Erittäin runsas kasvu

105 %

82 %

50 %

Taulukosta 5.4 nähdään, että Sitran & McKinseyn, tuulivoimayhdistyksen ennusteisiin sekä nykyisen hallituksen tavoitteisiin peilatessa, todennäköisin toteutuva
skenaario olisi kohtalaisen kasvun skenaario. Yhteenvetona ennusteiden pohjalta
voitaisiin katsoa, että todennäköisimmin tuulivoiman kasvu alueella tulee olemaan
maltillisen ja runsaan kasvun skenaarioiden välissä. Tällöin vuonna 2030 alueella
tuotettaisiin noin 4.2-9,7 TWh/a sähköä. Ei kasvua ja erittäin runsas kasvu skenaarioiden toteutuminen olisi hyvin epätodennäköistä käytetyillä ennusteilla. Kuvassa
5.3 esitetään tuulivoimaskenaariot niin, että todennäköisimmin toteutuva alue, eli
maltillisen ja runsaan skenaarion väli on värjätty vihreällä. Huomattavaa on, että
tarkastelussa on oletuksena, että todennäköisimmin hankkeet tulevat tulevaisuudessa jakautumaan tasaisesti olemassa olevien hankkeiden suhteessa. Käytännössä
esimerkiksi Pohjanmaalla olevat hankkeet voivat toteutua merkittävästikin suuremmalla prosentilla, kuin Suomessa keskimäärin, tai päinvastoin. Jos verrataan vuosina 2019-2022 Carunan Pohjanmaan verkkoalueelle ja sen välittömään läheisyyteen rakennettavan tuulivoimakapasiteetin määrää koko Suomessa rakennettavaan
tuulivoimakapasiteetin määrään, niin saadaan että alueelle tulee kapasiteetin määrällä mitattuna n. 31 % Suomeen rakennettavista hankkeista tällä aikavälillä. Tämä
voi selittyä pienellä otannalla, puhtaalla sattumalla sekä sillä, että muutamat Pohjanmaan alueelle rakennettavista hankkeista ovat voittaneet tuotantotuen kilpailutuksen. Kyseinen prosentti on noin kaksi kertaa suurempi, kuin Pohjanmaan verkkoalueen tuulivoimahankkeiden suhteellinen osuus koko Suomen hankkeista
(16%). Huomattavaa on myös, että ennusteet Suomen tuulivoimakapasiteetista
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vuoteen 2030 mennessä sisältävät paljon muuttujia. Todellisuudessa rakennettava
määrä voi siis poiketa paljonkin ennustetuista luvuista. Jos Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvaisi samalla nopeudella kuin vuosina 2020-2022 ja Pohjanmaan verkkoalueelle rakennettaisiin noin kuudennes Suomen tuulivoimahankkeista, niin tuulivoimaa rakennettaisiin suurin piirtein kohtalaisen kasvun skenaarion osoittamalla
tavalla.

Kuva 5.3 Tuulivoimakapasiteetin kehitys eri skenaarioissa. Vihreällä värillä on maalattu maltillisen
ja runsaan kasvun skenaarioiden välinen alue
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Työssä on selvitetty tuulivoiman yleistä tilannetta, tuulivoiman draivereita sekä
tuulivoiman teknistä kehitystä. Tilastoista nähdään, että tuulivoiman määrä on lisääntynyt dramaattisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Kaikista ennusteista
käy selväksi se, että tuulivoiman määrä tulee myös tulevaisuudessa lisääntymään
merkittävästi. Ilmastonmuutoksen torjunnassa energiasektorin muutos on avainasemassa. Suurimpia muutoksia energiasektorilla ovat lisääntyvä sähköistyminen ja
uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon, kuten tuulivoiman lisääntyminen. Tuulivoiman lisääntymistä edistää se, että tuulivoima on monin paikoin ympäri
maailmaa halvin tapa rakentaa uutta sähköntuotantoa. Työssä käytiin lyhyesti läpi
tuulivoima- sekä jakeluverkkotoimijoita koskevat liittymisperiaatteet ja laatuvaatimukset. Kyseisillä periaatteilla ja standardoinneilla pyritään varmentamaan muun
muassa sähköturvallisuutta, toimitusvarmuutta sekä riittävän korkeaa sähkönlaatua.

Kappaleessa 5 selvitettiin Carunan Pohjanmaan verkkoalueen nykytilanne tuotannon osalta sekä mallinnettiin sähköverkon kapasiteetin riittävyyttä lähitulevaisuudessa. Tarkastelussa keskityttiin ennen kaikkea 110 kV verkon kapasiteetin riittävyyteen. Tarkastelun perusteella nykyhetkellä osa alueella olevista voimajohdoista
ovat tuotannon osalta lähes täysin kuormitettuina. Kyseisille voimajohdoille ei
voida lisätä tuotantoa, ellei sähköverkkoon tehdä kapasiteettia lisääviä investointeja. Osalla alueen voimajohdoista taas on vielä reilusti vapaata kapasiteettia tuotannolle. Nykyhetkellä kaikilla Carunan omistamilla 110 kV voimajohdoilla Pohjanmaan verkkoalueella on vapaata kapasiteettia tuotannolle. Carunan voimajohtoverkko ei toimi pullonkaulana alueella, rajoittaen tuotannon liittymistä verkkoon,
vaan liittymistä rajoittaa ensin Carunan verkkoa ympäröivä sähköverkko. Kappaleessa 5 mallinnettiin Pohjanmaan verkkoalueen tuulivoimakapasiteetin riittävyyttä
vuoteen 2030 asti, käyttäen viittä erilaista skenaariota. Kun skenaarioita verrattiin
Sitran&McKinseyn kustannustehokkaaseen päästönvähennysohjelmaan sekä nykyisen Sanna Marinin hallituksen ja tuulivoimayhdistyksen tavoitteisiin, niin saatiin johtopäätöksenä, että alueella olisi vuonna 2030 todennäköisesti noin 14002900 MW tuulivoimakapasiteettia. Vuosittaisena tuotantona tämä vastaisi noin 4.2-
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9,7 TWh tuotantoa. Kyseinen kapasiteetti edellyttäisi alueen nykyiseen sähköverkkoon investointeja. Tarvittavien investoinnit ja niiden määrät riippuvat ennen kaikkea rakennettavasta tuulivoimakapasiteetista, sekä tuulipuistojen sijainneista. Tulevaisuudessa Carunan Pohjanmaalle rakennettavan tuulivoiman määrään liittyy paljon muuttujia. Mahdollisesti suurin tuulivoiman lisääntymiseen vaikuttava tekijä on
sähkönkysyntä. Mikäli sähkölle riittää kysyntää, niin tuulivoimaa tullaan todennäköisesti rakentamaan paljon. Sähkönkysyntä tulee todennäköisesti kasvamaan, kun
lämmöntuotannon, liikenteen ja teollisuuden sähkönkulutus kasvaa. Lämmöntuotannossa ollaan siirtymässä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä lämpöpumppuvoimalaitoksien käyttöön. Liikenteessä autojen sähköistyminen tulee lisäämään sähkönkulutusta. Teollisuuden sähköistyminen tulee myös todennäköisesti
kasvattamaan sähkön kysyntää lähitulevaisuudessa. Niin kutsutut PPA-sopimukset
edesauttavat tuulivoiman lisääntymistä, sillä tällöin tuulivoiman kysyntä varmistuu
pitkälle tulevaisuuteen. Myös tuulivoiman rakentamiseen alueellisesti liittyy muuttujia. Esimerkiksi, jos puolustusvoimien tutkien häiriintyminen tuulivoimasta johtuen saataisiin ratkaistua, niin tuulivoimaa todennäköisesti rakennettaisiin myös
itäiseen Suomeen. Tällöin Pohjanmaan alueelle rakennettava tuulivoiman määrä
voisi vähentyä.

Mitä Caruna voi tehdä, mahdollistaakseen tuulivoiman lisääntymisen Pohjanmaalla?

Sähkömarkkinalain mukaisesti jakeluverkkoyhtiöillä on liittämisvelvollisuus. Esimerkiksi tuotantoliittymäkyselyt on käsiteltävä huolellisesti ja mahdollisuuksien
mukaan, kohtuullista korvausta vastaan tarjottava liittymää syrjimättömällä tavalla,
vaarantamatta muun verkon tehokkuutta ja toimitusvarmuutta. Caruna voi mahdollistaa tuulivoiman lisääntymistä kehittämällä verkkoa niin, että tuulivoiman liittäminen onnistuu. Mikäli tuotannon liittäminen ei onnistu esimerkiksi Carunan verkosta johtuvan kapasiteetin puutteen tai jännitteiden nousun vuoksi, niin tällöin täytyy harkita voimajohtojen vahvistamista, lisärakentamista tai muita korjaavia toimia. Jos Carunan verkkoon ei voida lisätä tuotantoa Carunan verkkoa ympäröivästä
verkosta johtuvista syistä, niin Carunan täytyy esittää kyseisen verkon omistajalle
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tarve kapasiteetin vahvistamiselle. Mikäli muutosta tilanteeseen ei tapahdu, niin
Caruna voi harkita uuden voimajohdon rakentamista. Jos rakennetaan uusia voimajohtoja, niin suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon mahdolliset tuulivoimaliittyjät
lähitulevaisuudessa. Mikäli rakennetaan uusia sähköasemia, niin olisi hyvä jättää
optio aseman laajentamiselle. Suuria tuulivoimaan varautuvia investointeja ei ole
kuitenkaan todennäköisesti taloudellisesti järkevää tehdä, ennen kuin tulevat tuulivoimahankkeet varmistuvat.

Tuulivoiman määrä tulee lisääntymään jakeluverkoissa ja tuulipuistojen keskimääräiset koot tulevat kasvamaan suuremmiksi. Lisääntyvä tuulivoiman määrä voi aiheuttaa haasteita esimerkiksi loistehojen, jännitetasojen tai jännitehäiriöiden hallintaan. Mikäli haasteita ilmaantuu, niin tällöin voisi olla syytä päivittää Carunan tuotantoa koskevia liittymisperiaatteita vastaamaan haasteita.

Tuulivoiman lisääntymisen haasteita sähköjärjestemään ja sähkömarkkinaan

Rakennetun tuulivoiman määrä on voimakkaassa kasvussa Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja samaan aikaan helposti säädettävän fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon määrä on vähentymässä. Lisäksi Suomessa rakennetaan
myös uutta ydinvoimalaa, joka on hyvin joustamaton sähköntuotantolaitos. Miten
hallitaan tehotasapainoa säädettävän sähköntuotannon vähentyessä ja vaihtelevan
sekä ”säätökyvyttömän” tuotannon lisääntyessä? Sähköjärjestelmään täytyy saada
lisää joustoa, jotta tehotasapainoa voidaan ylläpitää joka hetki. Joustoa voitaisiin
saada lisää mm. säätösähkömarkkinoilta ja kysynnänjoustolla. Myös entistä vahvemmat siirtoyhteydet olisivat avuksi tehotasapainon hallinnassa. Sähkönvarastointi olisi suureksi avuksi tehotasapainonhallinnassa. Nykyhetkellä markkinoilla
ei kuitenkaan ole vielä tarjolla yleispätevää keinoa kustannustehokkaaseen sähkön
varastointiin suuressa mittakaavassa. Tulevaisuudessa sähköä voidaan mahdollisesti varastoida akkuvarastoihin suuressa mittakaavassa. Toinen vaihtoehto olisi
”varastoida” ylimääräistä sähköenergiaa synteettisiin polttoaineisiin niin kutsutulla
power-to-X teknologialla. Synteettisiä polttoaineita voitaisiin käyttää esim. lentoja laivaliikenteissä, joita on vaikea sähköistää. Miten tulee käymään sähkön
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hinnalle, kun sähkönkulutus on minimissä ja tuulituotantoa on runsaasti? Tallaiset
haasteet koskevat oletettavasti erityisesti sähkönhintaa kesäaikana. Esimerkkinä
kyseisen kaltaisesta tilanteesta toimii alkuvuodesta 2020 sähkön pörssihinnan painuminen negatiiviseen arvoon ensimmäistä kertaa Suomen historiassa (Fingridlehti
2020). Tällöin oli erityisen tuulinen sää ja poikkeuksellisen vähän kulutusta. Sähkön hinnat olivat samaan aikaan negatiivisia myös mm. Ruotsissa, Tanskassa ja
Saksassa. Suuri tuulivoiman määrä rupeaa niin sanotusti kannibalisoimaan omaa
kannattavuuttaan, sillä sähkön pörssihinta laskee tilanteissa, joissa tuulivoimaa on
eniten tarjolla. Tilanteet, jossa tuulisähköä on ylimäärin tarjolla lisääntyvät tuulivoiman lisääntyessä. Tuulivoiman lisääntyessä vastaavat negatiivisen sähkönhinnan tilanteet tulevat todennäköisesti yleistymään. Tuulivoiman aiheuttama epävarmuus sähkönhintoihin voikin hillitä tuulivoiman rakentamista. Tämän takia pitkäaikaiset sähkönostosopimukset eli PPA-sopimukset ovat tärkeitä tuulivoimatoimijoille. Pitkällä sähkönostosopimuksella tuulivoimatoimija takaa vakaan sähkönhinnan pitkälle tulevaisuuteen. Myös sähkönhinnan vaihteluita voitaisiin hillitä yllä
mainituilla toimenpiteillä eli sähkön varastoinnilla, kysynnänjoustolla sekä siirtoyhteyksien vahvistamisilla.
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7. YHTEENVETO

Diplomityössä selvitettiin tuulivoiman yleistä tilannetta ja kehitystä maailmalla
sekä tarkemmin Suomessa ja Carunan Pohjanmaan verkkoalueella. Työssä pohdittiin mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat tulevaisuudessa tuulivoiman lisääntymiseen, sekä millaista teknistä kehitystä tuulivoima-alalla tapahtuu. Työssä
käytiin läpi oleellisimmat kansalliset tuotannon verkkoon liittämistä koskevat standardit ja säädökset. Carunan Pohjanmaan verkkoalueen sähköverkon kapasiteetin
riittävyyden tarkastelu on työn keskiössä. Pohjanmaan alueen sähköverkko mallinnettiin PSS/E ohjelmalla ja selvitettiin sähköverkon nykytilanne tuulivoiman osalta
sekä kapasiteetin riittävyys lähitulevaisuudessa.

Tuulivoima ei ole keksintönä uusi, vaan tuulivoimaa on ollut pienissä määrin asennettuna jo yli 40 vuotta sitten. Tuulivoiman lisääntyminen on globaalissa mittakaavassa alkanut 2000 luvun jälkeen, mutta tuulivoimasta on tullut markkinaehtoisesti
kannattava vasta viimeisimpinä muutamana vuotena. Tuulivoiman osuus maailman
sähköntuotannosta on vielä melko pientä, mutta sen osuuden ennustetaan kasvavan
suureksi tulevaisuudessa. Irenan ja Bloombergin ennusteiden mukaan vuonna 2050
maailmalla tulisi olemaan noin 10 kertaa enemmän tuulivoimaa kuin nykypäivänä.
Kyseisten ennusteiden mukaan tuulivoiman osuus maailman sähköntuotannosta tulisi olemaan 30-35%. Nykyhetkellä lähes kaikki tuulivoimakapasiteetti on onshore
tuulivoimaa, mutta tulevaisuudessa myös offshore tuulivoimalla tulee olemaan
rooli sähköntuotannossa, erityisesti Euroopassa. Myös Suomessa tuulivoima on nopeasti kasvava sähköntuotantomuoto. Tuulivoiman lisääntyminen Suomessa lähti
suuremmassa mittakaavassa käyntiin vuonna 2011 valtion tarjoamien tuotantotukien avustamana, tämän tuen piiriin pääseminen lakkautettiin vuonna 2017. Jo
vuonna 2018 Suomessa tehtiin ensimmäinen markkinaehtoinen investointi tuulivoimaan. Suomessa markkinaehtoisia hankkeita on rakennettu ja rakenteilla nykyhetkellä yhteensä noin 1800 MW edestä. Suomen tuulivoimatuotanto oli vuonna 2018
noin 5.8 TWh. Nykyhetkeen mennessä tehtyjen investointipäätösten perusteella
tuulivoimatuotanto olisi vuonna 2022 jopa yli 12 TWh. Tällöin tuulivoimalla voitaisiin kattaa noin 13 % Suomen sähkönkulutuksesta. Tulevaisuudessa uuden
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tuulivoimakapasiteetin kasvu Suomessa mahdollisesti kiihtyy entisestään. Kasvua
edesauttaa se, että Suomen nykyisen hallituksen kunnianhimoisessa ilmasto- ja
energiastrategiassa tuulivoimalla on iso rooli. Nykyhetkellä Suomen tuulivoimakapasiteetti on lähes täysin onshore tuulivoimaa, mutta tulevaisuudessa tuulivoimaa
tullaan todennäköisesti rakentamaan myös merelle. Suomessa tuulivoima painottuu
länsirannikolle Pori-Kemi akselille, myös Lappiin rakennetaan runsaasti tuulivoimaa. Carunan Pohjanmaan verkkoalue on yksi nopeimmin kasvavista tuulivoimaalueista Suomessa, se sijaitsee Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella. Alueella on nykyhetkellä tuotannossa noin 420 MW tuulivoimaa, rakenteilla
olevaa tuulivoimaa on noin 600 MW ja luvituksessa yhteensä noin 2000 MW. Alueelle suunnitellaan ja kaavoitetaan koko ajan myös uusia hankkeita. Alueen nykyisestä tuotantokapasiteetista noin 90 MW on liittyneenä Carunan sähköverkkoon,
nykyinen tuotanto on liittyneenä verkkoon keskijännitepuolelle. Vuoden 2022 lopussa Carunan verkossa tulee olemaan 180 MW tuulituotantoa, rakennettava tuotanto tulee liittymään suurjännitepuolelle. Loput alueen tuotannosta on liittyneenä
Etelä-Pohjanmaan Alueverkon sekä Fingridin sähköverkkoon.

Tuulivoiman kehitykseen ja lisääntymiseen on vaikuttaneet monet seikat, joista
yksi tärkeimmistä on ilmastonmuutos. Ilmastonmuutosta voidaan pitää yhtenä suurimpana globaalina uhkana maailmassa. Energia-alan muutos on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, joten uusiutuvia päästöttömiä energianlähteitä on
täytynyt kehittää ja ottaa käyttöön ympäri maailmaa. Tuulivoiman eduksi voidaan
katsoa myös sen saatavuuden kaikilla mantereilla. Toinen erittäin tärkeä tuulivoiman kasvua edistävä seikka on tuulivoiman hintakehitys. Tuulivoiman kustannukset tuotettua energiayksikköä kohden ovat laskeneet dramaattisesti viimeisten vuosikymmenien aikana, ja siitä onkin tullut monin paikoin maailmassa halvin tapa
rakentaa uutta sähköntuotantoa. Tuulivoiman kustannukset ovat laskeneet mm. kehittyneen tekniikan, kasvaneen markkinan, kilpailun ja osaamisen johdosta. Globaalin sähkönkysynnän kasvu on myös suuri tuulivoiman lisääntymistä edistävä tekijä. Irenan ennusteiden mukaan globaali sähkönkysyntä tulee kasvamaan kaksinkertaiseksi vuodesta 2016 vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoimalla tulisi olemaan
erittäin suuri rooli uuden tuotannon rakentamisessa. Valtioiden tarjoamien
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tuotantotukien ja päästömaksujen voidaan myös katsoa olevan tuulivoimaa edistäviä tekijöitä sähkömarkkinoilla. Tuulivoiman lisääntymistä edistävät myös tuulivoiman valtioille tarjoama mahdollisuus energiaomavaraisuuteen. Yritykset taas
voivat saada mainehyötyä osoittamalla toimivansa kestävällä tavalla, tuottamalla
tarvitsemansa energian tuulivoimalla.

Työssä käytiin läpi oleellisimmat säädökset ja liittymisperiaatteet koskien tuulivoiman liittämistä sähköverkkoon. Jakeluverkkoyhtiön toimintaa ohjaa vahvasti sähkömarkkinalaki, jossa on lukuisia yhtiöiden toimintaa määrittäviä kohtia. Lisäksi
jakeluverkkojen ja tuulivoimayhtiöiden toimintaa ohjaavat mm. kansalliset standardit sekä kantaverkkoyhtiön asettamat liittymisperiaatteet ja vaatimukset. Jakeluverkkoyhtiöt voivat lisäksi asettaa tarkentavia liittymisperiaatteita tuotantoliittyjille
oman verkkonsa alueella. Säädöksillä, standardeilla ja liittymisperiaatteilla pyritään
varmentamaan korkeaa sähköturvallisuutta, riittävän korkeaa sähkönlaatua sekä
toimintavarmuutta, sähkömarkkinoiden jouhevaa toimintaa sekä sähkön loppukäyttäjien kohtuullista ja syrjimätöntä kohtelua.

Carunan Pohjanmaan verkkoalueen nykytilanteen selvittäminen tuotannon osalta,
sekä kapasiteetin riittävyyden tarkastelu ja mallintaminen lähitulevaisuudessa olivat oleellisia osia diplomityötä. Kapasiteetit nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa
mallinnettiin PSS/E ohjelmalla. Kapasiteetin riittävyyden tarkastelussa keskityttiin
ennen kaikkea 110 kV verkon tarkasteluun, mutta PSS/E:llä mallinnettiin myös 20
kV ja 400 kV verkkoa. Johtopäätöksenä saatiin, että nykytilanteessa alueella olevan
Carunan voimajohtoverkon kapasiteetti on riittävällä tasolla. Carunan verkko ei
toimi pullonkaulana, rajoittaen tuulivoiman liittämistä alueen verkkoon. Tuotannon
liittämistä alueella rajoittaa ensin Carunan sähköverkkoa ympäröivä verkko, johon
Carunan voimajohdot ja sähköasemat ovat liittyneenä. Alueella on muutamia muiden verkkoyhtiöiden omistamia voimajohtoja, joiden kapasiteetit tuotannon näkökulmasta ovat täynnä. Näiden voimajohtojen varrella on myös Carunan voimajohtoja sekä sähköasemia, joihin ei siis myöskään voi liittää tuotantoa. Alueella on
runsaasti rakenteilla ja suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita, joiden toteutuminen tulee todennäköisesti edellyttämään investointeja sähköverkkoon. Investointeja
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täytyy kohdentaa erityisesti kantaverkkoon. Fingridin 2019-2030 kehityssuunnitelmassa onkin useita toimia, joilla pyritään mahdollistamaan tuulivoiman liittyminen
valtakunnan verkkoon. Pohjanmaalle on mm. suunniteltu useita muuntoasemia sekä
olemassa oleville sähköasemille uusia päämuuntajia. Työssä mallinnettiin myös
Carunan Pohjanmaan verkkoalueen kapasiteetin riittävyyttä nykyhetkestä vuoteen
2030 asti, käyttäen viittä erilaista skenaariota. Tuulivoiman lisääntymisen kannalta
pessimistisimmässä skenaariossa Pohjanmaan verkkoalueelle ei rakennettaisi yhtään uutta tuulivoimaa rakenteilla olevien hankkeiden jälkeen vuoteen 2030 mennessä ja optimistisimmassa skenaariossa vastaavana aikana taas rakennettaisiin
4000 MW uutta tuotantoa. Alueelle rakennettava kapasiteetti tulee varmasti olemaan jotain tältä väliltä. Mikäli alueelle rakennettaisiin vain ne hankkeet, joilla on
jo nyt kuntien myöntämät rakennusluvat, niin alueen tuulivoimakapasiteetti kasvaisi lähes 2000 MW arvoon. Kun käytettyjä skenaarioita verrattiin Sitran&McKinseyn kustannustehokkaaseen päästönvähennysohjelmaan sekä tuulivoimayhdistyksen ja nykyisen Sanna Marinin hallituksen tavoitteisiin, niin saatiin johtopäätöksenä, että vuonna 2030 Pohjanmaan verkkoalueen tuulivoimakapasiteetti tulee todennäköisesti olemaan 1400-2900 MW. Edellä mainitulla kapasiteetilla voitaisiin
tuottaa sähköä vuositasolla noin 4.2-9.7 TWh, kattaen siis jopa 10% koko Suomen
sähköntarpeesta. Kyseisen tuulivoimakapasiteetin rakentuminen tulee edellyttämään investointeja alueen sähköverkkoon. Myös Carunan suurjännitteistä jakeluverkkoa täytyisi mahdollisesti vahvistaa. Tarvittavat investoinnit ja niiden määrät
riippuvat ennen kaikkea rakennettavan kapasiteetin määrästä ja niiden sijainneista.
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9. LIITTEET
Liite 1.

Tuulivoimahankkeet Suomessa. Tumman siniset turbiinit kuvassa ovat tuotannossa
olevia tuulipuistoja, violetit ovat rakennusvaiheessa olevia tuulipuistoja ja muun
väriset turbiinit ovat suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita. (STY 2020a)
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Liite 2.

Tuulen keskinopeuden (m/s) jakauma 100 metrin korkeudella 2,5 x 2,5 neliökilometrin tarkkuudella Suomessa. (Tuuliatlas 2019)

