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käymään läpi. Työssä käydään läpi energiantuotannon ja -kulutuksen aiheuttamia 

haasteita tulevaisuuden Suomessa, sekä tarkastellaan joustoresurssien tarvetta ja 

saatavuutta. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja skenaarioanalyysina. 
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esimerkiksi lämmityksen puolelta, mutta haasteena on niiden saattaminen entistä 

tehokkaammin sähkömarkkinoille. Tulevaisuudessa uudesta kulutuksesta syntyy myös 

uusia merkittäviä joustoresursseja, kuten sähköautot. Haasteellisten talvien takia 

pitkäaikaiset kausivarastot sähkön ja lämmön osalta näyttäytyvät erittäin tärkeinä.   
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The goal of the Finnish government is carbon neutral energy system by 2035. Carbon 

neutral energy system sets new challenges for the energy system both in form of demand 

and generation. In this thesis these challenges are analysed and additionally need for new 

flexibility resources are examined. The thesis was done as a literature review and scenario 

analysis. The scenario analysis examined two different future carbon neutral scenarios 

and sought to assess the emerging need for flexibility resources. 

Carbon neutrality will require electrification of the industry, transportation as well as the 

energy sector which will lead to increasing need for new economical generation, which 

in future will be wind energy in Finland. Wind energy is very variable by its nature, and 

the production cannot be controlled that well. Wind energy will pose new challenges and 

lead to considerable increase in demand of flexibility for the energy system. Especially 

winter poses the most difficult situation for power balance and the weekly energy deficit 

can be over 1 TWh.  

Energy system already has multiple good sources of flexibility, for example in form of 

residential heating. Challenge is getting these resources to the electricity market and 

getting adequate compensation for those who offer the resources. New generation will 

also bring new flexibility resources, for example in form of electric vehicles. Because of 

challenging winters, seasonal storages for heat and electricity will become important part 

of the energy system.  
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1 JOHDANTO 

Energiasektori on suuren muutoksen edessä. Suurin muutosta kiihdyttävä tekijä on 

ilmastonmuutos ja Suomi, kuten monet muut maat ovat sitoutuneet vähentämään 

päästöjään, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin hillittyä 1,5 celsiusasteeseen 

(Huttunen, 2017). Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään vuoteen 2050 mennessä 

80 % vuoden 1990 tasosta (Koljonen et al., 2012). Euroopan komission ja Eurooppa-

neuvoston tavoite vuoteen 2030 mennessä on päästöjen vähennys 39 % vuoden 2005 

tasosta (Huttunen, 2017). Valtion uusimman linjauksen mukaan, Suomen pitäisi olla 

hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä puolestaan vaatisi 55 % vähennyksen 

päästöissä vuoden 1990 tasosta (Valtioneuvosto, 2019). Eri sopimukset ja tavoitteet 

vaativat merkittäviä muutoksia jokaisella sektorilla, ei vain energiasektorilla. 

Pääasialliset keinot päästöjen vähentämiseen on energiatehokkuuden parantaminen ja 

fossiilisista polttoaineista luopuminen. Energiatehokkuuden pitäisi parantua 27 % 2005 

tasosta (Huttunen, 2017). Energiatehokkuutta voidaan parantaa muun muassa 

korvaamalla öljylämmitystä lämpöpumpuilla ja vaihtamalla vanhat polttomoottoriset 

autot sähköautoihin. Suomen tavoitteena on sähköistää liikennettä ja tuoda 

täyssähköautoja ja hybridejä liikenteeseen 250 000 kappaletta vuoteen 2030 mennessä 

(Huttunen, 2017). Sähköautojen lisääntyminen autokannassa on yksi merkittävimpiä 

muutoksia tulevaisuudessa ja näkyy etenkin lataustehojen tuomana paikallisena 

haasteena. Pariisin sopimuksen mukaan uusiutuvan energian määrän pitäisi olla 27 % 

loppukulutuksesta vuoteen 2030, mikä onkin jo toteutunut Suomessa (Huttunen, 2017). 

Hallitusohjelman tavoite puolestaan on, että loppukulutuksesta 50 % olisi tuotettu 

uusiutuvalla energialla 2020-luvulla (Motiva, 2019b). Suomessa on hyvät tuuliresurssit 

ja tuulienergialla olisi potentiaalia kattamaan jopa koko Suomen sähköenergiantarve 

(Vattenfall, 2018). Tuulienergian lisäksi Suomessa on paljon hyvää puupohjaista 

bioenergiaa, jota syntyy teollisuuden sivuvirroista.  

Kaikki sovitut tavoitteet johtavat energiajärjestelmän täyteen muutokseen, jossa sähköstä 

merkittävä osa tuotetaan tuulivoimalla, liikenteessä on paljon sähköautoja ja 

rakennuksien lämmitys on jotain muuta, kuin öljylämmitys tai kivihiilellä tuotettu 

kaukolämpö. Tuotantohintojen aleneminen esimerkiksi tuulivoiman suhteen, 

sähköautojen ja kotien akkujärjestelmien hinnan alentuminen ja fossiilisten 

polttoaineiden hinnan nousu saattavat johtaa tilanteeseen, jossa jo 2035 tuulivoimaa olisi 

yli 16 GW, sähköautoja yli 600 000 kappaletta, kaukolämpö perustuu suuriin 

lämpöpumppuihin ja teollisuuden raaka-aineita tuotettaisiin elektrolyysillä. Tällaisessa 

järjestelmässä tehotasapainon ylläpitäminen jokaisella hetkellä vaatii uusia ratkaisuja, 

joita tämänhetkinen sähkövoimajärjestelmä ei ole vaatinut.  

1.1 Energiamurroksen asettamat haasteet 

Yleinen valtiollinen tavoite on korvata fossiiliset polttoaineet, parantaa 

energiatehokkuutta ja lisätä sähköautojen määrää tulevien vuosien aikana vuoteen 2050 

mennessä. Valtion nykyinen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 vaatii suuren 

muutoksen jokaisella sektorilla, ei vain esimerkiksi energiasektorilla. Hiilineutraalilla 
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sähköllä pyritään korvaamaan hiilidioksidipäästöjä jokaisella alalla eri keinoin suoraan 

tai epäsuorasti ja kyseisestä muutoksesta yleisesti käytetään nimitystä sähköistäminen. 

Kyseisellä muutoksella tulee olemaan vaikutus sähkövoimajärjestelmään ja onkin tärkeää 

tarkastella, millainen vaikutus on eri kehitystilanteissa. Esimerkiksi sähköautojen, 

lämpöpumppujen ja tuulivoiman asennusmäärää on vielä vaikea tarkkaan arvioida tai 

miten suurissa määrin energiaintensiivinen teollisuus sähköistyy seuraavan 15 vuoden 

aikana.  

1.2 Työn tavoitteet 

Jotta uusiutuvan energian määrää voidaan kasvattaa sähkövoimajärjestelmässä, pitää 

sähkövoimajärjestelmän joustavuutta parantaa. Tämän diplomityön tarkoituksena on 

tarkastella eri muutosilmiöitä kulutuksessa ja tuotannossa ja mikä on näiden 

muutosilmiöiden vaikutus sähkövoimajärjestelmälle ilman sähkövoimajärjestelmän 

joustoa ja millaisia joustoresursseja vaadittaisiin vastaamaan näihin haasteisiin. Työn 

tarkoituksena on tarkastella vaikutuksia niin asiakkaan, jakeluverkon kuin kantaverkon 

kannalta. Työssä tarkastellaan myös sähköjärjestelmään syntyvien uusien 

joustoresurssien potentiaalia.  Tavoitteena on luoda yleistajuinen, laaja katsaus 

hiilineutraalin Suomen vuoden 2035 tilanteesta energiajärjestelmän joustotarpeiden ja -

resurssien osalta ja tarkastella yleisesti eri teknologioiden vaikutusta 

sähköenergiajärjestelmän joustavuuteen. Työssä luodaan katsaus eri teknologioihin niin 

energiantuotannon, -kulutuksen, kuin varastoinnin puolella. 

Uusien teknologioiden kasvunopeutta on vaikea arvioida, joten tulevaisuuden tilanteita 

on hyvä tarkastella useamman eri kehitysskenaarion näkökulmasta. Työ toteutetaan 

kirjallisuustutkimuksena ja skenaarioanalyysinä. Työssä vertaillaan kahta eri tilannetta, 

perusskenaariota, jossa nykyisellään päätetyt toimet toteutuvat ja voimakkaan kasvun 

skenaariota, jossa muutokset ovat nopeampia, muun muassa uusiutuvan energian, 

teollisuuden sähköistämisen ja sähköautojen osalta. Työn tarkoituksena ei ole ottaa 

kantaa, miten esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteisiin päästään tai kuinka tarkalleen 

kyseiset skenaariot olisivat saavutettavissa, vaan ainoastaan käsitellä tilannetta, jossa 

tavoitteet ovat jo täytetty ja millaisia joustoresursseja tavoitteiden kaltainen 

energiajärjestelmä vaatisi. 

1.3 Yleiset muutosilmiöt suomessa  

Suomessa sähkönkulutuksessa on tapahtumassa selvästi havaittavia muutosilmiöitä, eli 

niin sanottuja megatrendejä. Hajautettu pientuotanto on yleistymässä, sähköautojen 

määrä on kasvamassa, lämmitysjärjestelmissä maa- ja ilmalämpöpumput ovat 

korvaamassa öljylämmitystä ja muuttoliike haja-asutusalueilta on voimistumassa. Nämä 

muutosilmiöt ovat taustalla vaikuttamassa muuttuvaan energiantarpeeseen, sekä 

esimerkiksi sähkönsiirron muuttuvaan tariffirakenteeseen, eli miten sähkönsiirtoa 

hinnoitellaan.   
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Kokonaisuudessa suhteellinen primäärienergian kulutus laskee hyötysuhteen nousun 

kautta, mutta fossiilisten polttoaineiden korvaaminen tulee näkymään sähkönkulutuksen 

kasvuna valtiollisella tasolla. Sähköistäminen selvästi leikkaa hiilidioksidipäästöjä, jos 

uusi sähkö tuotetaan uusiutuvilla tai hiilineutraaleilla energialähteillä, Suomessa 

pääsääntöisesti tuulivoimalla, bioenergialla ja ydinvoimalla (Haanperä et al., 2018).  

Suomalaisten muuttoliike haja-asutusalueilta suurimpiin kaupunkeihin on voimistunut 

(Pasonen, 2019). Haja-asutusalueiden sähköliittymien määrä vähenee, mutta alueelle jää 

kuitenkin sähkönkysyntää. Alueilla, joissa muuttoliike on vahvaa, saattaa olla useita 

vapaa-ajan asuntoja, joille pitää yhä toimittaa sähköä. Asiakaskato luo 

sähköverkkoyhtiöille suuremman riskin investointeihin ja verkon saneeraukselle (Lassila 

et al., 2019). Kaupungeissa muuttoliike tarkoittaa kasvavaa sähkönkulutusta, sekä 

mahdollisesti lisääntynyttä liikennöintitarvetta. 

Muutokset liikenteessä näkyvät niin kaupunki-, kuin haja-asutusalueilla. Tavoitteeksi on 

asetettu vähentää liikennöintiä kaupungeissa, tehdä yksityisautoilusta fossiilivapaata ja 

parantaa raideliikennöintiä (Tamminen, 2019). Polttomoottoristen henkilöautojen 

korvaaminen muun muassa täyssähköautoilla tulee näkymään niin pien-, kuin 

keskijänniteverkossa. Erona kaupunkien ja haja-asutusalueiden välillä saattaa näkyä 

tarvittava autojen akkujen koko, sekä käytettävät lataustehot. 

Sähkönkuluttajan rooli on muuttumassa aktiivisemmaksi ja sähköverkkoasiakas on 

muuttumassa pelkästä kuluttajasta myös tuottajaksi. Sähköverkon ja sähkömarkkinoiden 

pitää muuttua muutoksen myötä ja tukea sähkön kaksisuuntaista siirtoa, eli sekä sähkön 

ostamista, että myymistä. 

Jakeluverkoissa siirrettävä energia laskee esimerkiksi lämmitystapamuutoksen ja 

aurinkovoiman takia (Mähkä, 2018). Sähköverkkojen mitoittavana suureena käytetään 

huipputehoa, joka ei todennäköisesti tule laskemaan esimerkiksi saunojen ja sähköautojen 

takia. Nykyisellään yhä suurin osa verkkoyhtiöstä kerää asiakkailtaan maksut perustuen 

siirrettyyn energiaan, joka tarkoittaisi tulevaisuudessa laskevia tuloja. Täten verkkoyhtiöt 

ovat ottamassa käyttöön tehopohjaisen maksun, jotta verkon käytön kulut jakautuisivat 

tasaisemmin. 

2010-luvulla digitalisoituminen on ollut hyvin voimakasta ja digitalisaatio on vaikuttanut 

lähes kaikkeen toimintaan. Kodeissa älylaitteet ja muut verkkoon kytkettävät laitteet, eli 

niin sanotut IoT-laitteet (Internet of Things) yleistyvät. Kasvava datan määrä luo tarpeita 

muun muassa uusien datakeskuksien muodossa. Digitalisaatio toisaalta mahdollistaa 

myös laajalti eri energiaresurssien joustavan käytön ja niiden tuomisen 

sähkömarkkinoille entistä helpommin. 
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2 ENERGIAJÄRJESTELMÄN JOUSTAVUUS 

2.1 Energiajärjestelmän joustotarve 

Sähkövoimajärjestelmän toiminnan lähtökohtana on, että tuotannon ja kulutuksen on 

oltava joka hetki yhtä suuret, eli sähkövoimajärjestelmän on oltava tehotasapainossa. 

Tehotasapainon ylläpitäminen on erittäin tärkeää, jotta sähkövoimajärjestelmän taajuus 

saadaan pidettyä halutussa arvossa, eli Suomessa 50 Hz. Taajuuden ylläpitäminen on 

erittäin tärkeää tahtigeneraattorien ja kaikkien sähkölaitteiden toiminnalle. Kaikki 

tahtigeneraattorit pyörivät keskenään samassa tahdissa ja pyrkivät luonnostaan 

ylläpitämään taajuutta halutussa arvossa. Suurilla generaattoreilla on paljon pyörivää 

massaa, eli niiden liike-energia on hyvin suuri. Tämä liike-energia pyrkii vastustamaan 

muutoksia, eli tahtigeneraattoreilla on inertiaa. Kaikki pohjoismaisen sähköverkon 

tahtigeneraattorit tuottavat verkkoon inertiaa, joka hidastaa taajuuden vaihtelua.  

Perinteisesti Suomessa, kuten muualla maailmassa lauhdevoima, eli polttamiseen ja 

höyryturbiineihin perustuva tuotanto, on ollut iso osa sähkön tuotantoa. Lauhdevoima on 

suhteellisen hyvin säädettävä tuotantoteholtaan ja sopii vaihteleviin kuormituksiin. 

Lauhdevoiman korvaantuessa huonommin joustavalla uusiutuvalla energialla, etenkin 

tuulienergialla, jonka tuotanto on kiinni enimmäkseen säästä, täytyy puolestaan 

kulutuksen joustaa. Huonosti säädeltävän uusiutuvan energian määrän kasvaessa nousee 

kuorman säädeltävyys tärkeään rooliin, jotta tehotasapaino voidaan ylläpitää. Muun 

muassa EU:n asettamat päästötavoitteet johtavat fossiilipohjaisen lauhdevoiman 

vähentämiseen. Suomen kansainvälisesti sopimat ilmastotavoitteet, sekä etenkin 

tuulienergian laskenut hinta johtavat kasvavaan uusiutuvan energian määrään 

sähkövoimajärjestelmässä. Tuotetun sähkön hinta on ennätysalhaalla uusiutuvista 

energialähteistä ja jatkaa laskuaan, mikä tekee niiden suosimisesta myös taloudellisesti 

hyvin kannattavaa. Suomessa etenkin tuulienergia on jo hyvin kannattavaa, sillä 

tuulienergialla kyetään tuottamaan sähköä ilman tukia jo alle 35 €/MWh hintaan 

(Kankare, 2019). 

Jakeluverkkojen tasolla joustavuudelle luo tarvetta hajautettu pientuotanto ja sähköautot. 

Aurinkovoiman ja sähköautojen yleistyessä saattaa alueittain syntyä yhden muuntajan 

taakse hyvin suuria huippukuormia, joilla voi olla jopa muuntajan ikään vaikutusta 

(Abdelsamad et al., 2015; El-Bataway & Morsi, 2019). Suomen tavoite vuodelle 2030 on 

250 000 sähköautoa. Työ- ja elinkeinoministeriö (Huttunen, 2017) arvioi vaikutuksen 

olevan energiatarpeeseen 0,35 TWh ja Fingrid (Jäppinen, 2016) arvioi energiatarpeen 

olevan noin 1 TWh, eli energian puolesta muutos ei ole merkittävä. Alueellisesti 

lataustehot kuitenkin voivat olla ongelma jakeluverkolle, jos lataus tapahtuu useassa 

liittymässä yhtäaikaisesti (Lassila et al., 2019). Aurinkovoimaloissa tuotanto yleensä 

ajoittuu ajalle, jolloin muu kulutus kodeissa on vähäistä ja täten verkon suuntaan siirretty 

energia ja täten myös teho saattaa olla korkea. Sähköautojen latauksen ohjaaminen ja 

aurinkovoiman invertterien oikea mitoitus tulee tärkeäksi, jos jakeluverkko ja varsinkin 
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sen muuntajat on mitoitettu pienemmille yhtäaikaisille kuormille. Joustavuudella 

voitaisiin paikoittain korvata tai ainakin siirtää verkkoinvestointeja, joita mahdolliset 

suuret huippukuormat vaatisivat (Damsgaard et al., 2015). 

Joustavuudella voidaan siis mahdollistaa vähäpäästöisempi sähköenergiajärjestelmä, 

voidaan laskea kaikkien asiakkaiden sähkön hintaa ja voidaan välttyä tilanteilta, jossa 

kaikkien asiakkaiden kulutusta olisi rajoitettava, jos tuotanto ei riitä. (Motiva, 2019a) 

2.2 Kysyntäjousto 

Kysyntäjousto on kuorman, eli kulutuksen ohjaamista ulkoisen signaalin mukaan. 

Kulutusta voidaan vähentää tai lisätä hetkellisesti esimerkiksi sähkön hinnan tai taajuuden 

mukaan (FERC, 2019). Tapahtuva säätö on yleensä kuitenkin lyhytkestoinen, joitain 

tunteja korkeintaan ja tietyltä hetkeltä siirretty kulutus täytyy korvata toisella hetkellä. 

Kulutuksen muutos voi olla asiakkaan itse säätämää tai automatisoitua (SETIS, 2014). 

Asiakkaan itse tekemä kysyntäjousto voi olla muun muassa pesukoneen ajastaminen yön 

tunneille, kun muu kulutus ei ole niin suurta ja sähkön pörssihinta on alhaisempaa. Muun 

muassa kotien älykkäät energiajärjestelmät voivat toteuttaa kysyntäjoustoa 

automaattisesti eri signaalien avulla ja säätää automaatiojärjestelmään liitettyä kuormaa.  

Kysyntäjousto ei säästä itsessään energiaa, mutta sillä pystytään leikkaamaan 

huipputehoja hyvin tehokkaasti ja vähentämään tarvittavaa tuotannon kapasiteettia. 

Parantamalla energiatehokkuutta voidaan laskea niin kokonaisenergiaa, kuin 

huipputehoa. Kuvassa 2.1 on esitettynä, miten kysyntäjousto ja energiatehokkuus 

vaikuttavat sähkönkulutukseen. Kuvaajan käyrä kuvastaa montako tuntia vuodesta 

yhteensä tietty teho kulutuksessa on ylitettynä. Alun korkea piikki kuvastaa, että korkeita 

huipputehon hetkiä on yhteensä vain lyhyt aika, mutta suhteessa ne ovat selvästi 

korkeampia, kuin muu kulutus. Käyrän alle jäävä alue on vuodessa kulutettu energia.  
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Kuva 2.1 Kysyntäjouston ja energiansäästön vaikutus sähkönkulutuksen pysyvyyskäyrään (Ritonummi & 

Martikainen, 2008). 

Kysyntäjoustoon voi osallistua niin teollisuus, julkiset rakennukset, kuin kotitaloudet. 

Teollisuudessa muun muassa metalli-, paperi- ja kemianteollisuus kykenevät tarjoamaan 

suuria ohjattavia kuormia. Mahdollisia ohjattavia kuormia kotitalouksien ja julkisten 

rakennusten osalta on muun muassa ilmastointi, kylmälaitteet, valaistus, lämmitys ja 

lämminvesivaraajat.  

Yksittäisellä vesivaraajalla tai sähkövastuksella on hyvä säädettävyys kulutuksen 

puolesta, mutta koko sähkövoimajärjestelmän tasolla yksittäisen kulutuslaitteen 

sähkönkulutuksen muutos ei vielä näy. Jotta kysynnänjousto olisi koko järjestelmän 

tasolla merkittävää, pitää joustavia resursseja koota yhdeksi isommaksi resurssiksi, eli 

aggregoida. Aggregoidut resurssit voidaan tarjota sähkömarkkinoille, jolloin ne ovat 

helpommin ohjattavissa tarpeen tullessa ja niistä voidaan myös saada rahallinen korvaus 

(Fingrid, 2018c). 

Sähköverkkoyhtiöt ovat siirtymässä kohti kotitalouksien tehoperusteista siirtomaksua 

muuttuvien kustannusrakenteiden takia (Motiva, 2019c). Teollisuusasiakkaiden laskutus 

on jo nyt tehopohjaista. Kysyntäjoustolla voi olla vaikutusta niin energia- kuin 

siirtomaksuihin. Yksittäinen asiakas voi säästää siirtomaksuissaan rajoittamalla 

huippukuormiaan, eli vähentämällä yhtä aikaa päällä olevia suuritehoisia kuormia 

(Motiva, 2019c). Asiakkaan maksama sähköenergian hinta määräytyy sopimuksen 

mukaan joko kiinteällä kustannuksella per kilowattitunti tai pörssihinnan mukaan, joka 

puolestaan määräytyy tarjonnan ja kysynnän mukaan. Laajamittaisesti käytettäessä 

kysyntäjoustolla voidaan laskea energianhintaa, koska silloin voidaan välttyä kalliimman 

huipputuotannon käyttämiseltä. Kysyntäjousto voi auttaa välttämään tilanteita, joissa 

tehoreserviä jouduttaisiin käyttämään, jos muu tuotanto olisi loppumassa. Kysyntäjousto 
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saattaa myös tarjota kustannustehokkaamman vaihtoehdon perinteiseen ylös- ja 

alassäätöön.  

2.3 Energiajärjestelmän muu joustavuus 

Pelkän sähkölaitteiden kulutuksen muutoksen lisäksi energiajärjestelmän joustavuutta voi 

parantaa esimerkiksi akkujärjestelmillä, jotka mahdollistavat sähkön kaksisuuntaisen 

siirron, eli sähkön syötön verkkoon. Akkujärjestelmät kykenevät varastoimaan 

ylimääräistä sähköä, kun uusiutuvien tuotanto on korkeaa ja muu kulutus alhaista ja ne 

kykenevät syöttämään sähköä verkkoon, kun tuotantoa ei ole riittävästi ja muu kulutus on 

korkea.  

Myös synteettisten polttoaineiden tuotanto voi toimia samalla periaatteella. Kesällä 

tuotetaan esimerkiksi aurinkosähköllä elektrolyysin avulla vetyä, josta tehdään metaania, 

joka puolestaan voidaan polttaa talvella kaasuvoimalassa, kun uusiutuvien tuotanto on 

alhaista.  

Pohjoismaissa Norja ja Ruotsi tuottavat paljon edullista vesivoimaa ja samalla toimivat 

tärkeänä osana pohjoismaiden taajuuden hienosäädössä. Maiden väliset siirtoyhteydet 

ovat tärkeitä sähkövoimajärjestelmän tasapainottamisessa ja Suomikin tuo lähes 

poikkeuksetta osan kuluttamastaan sähköstä ulkomailta. Näiden siirtoyhteyksien avulla 

voidaan mahdollistaa edullisemman sähkön ostaminen, kuin maan sisäinen tuotanto 

kykenisi joillain hetkillä tuottamaan, mutta yhteyksillä voidaan myös tukea 

sähkövoimajärjestelmää silloin, kun muu tuotanto ei riittäisi. Siirtoyhteydet 

mahdollistavat myös ylimääräisen sähkön myymisen ja siirtämisen ulkomaille.  

Suomella on tasa- ja vaihtosähköyhteyksiä Ruotsiin, Norjaan, Venäjään ja Viroon. 

Näiden yhteyksien kautta voidaan tuoda tällä hetkellä (2017 tilasto) 5 016 MW edestä 

sähköä Suomeen ja Suomesta voidaan viedä 3 636 MW edestä. Vuoteen 2030 mennessä 

tuontikapasiteetin pitäisi olla 5 916 MW. (Fingrid, 2017b) 

Hiili- ja turvevoimaloiden sulkeminen näkyy myös kaukolämmityksen muutoksena. 

Samalla tavalla kuin sähköntuotannossa, pitää lämmityksen säädeltävyyttä ja varastointia 

miettiä uudelleen. Sähköenergian puolella joustavuutta lisää sähkövarastot ja vastaavasti 

lämpöenergian puolella joustavuutta parantaa muun muassa erilaiset lämpövarastot. 

Lämmityksen joustavuuteen vaikuttaa oleellisesti, miten nopeasti loppukäyttäjän 

lämpötila laskee tietyn halutun rajan alle. Lämmityksen pois ohjausta voidaan myös 

porrastaa, eli ohjataan kerralla vain tiettyjen asiakkaiden lämmitystä.  

2.4 Energiajärjestelmän joustavuuteen vaikuttavat tekijät 

Lähtökohtana joustavuudelle voidaan pitää, että täytyy löytyä ohjattava joustoresurssi, 

ohjaus resurssille, markkinapaikka minne tarjota joustoresurssia ja joustoresurssille 

ostaja. Ohjattavia joustoresursseja löytyy lähes jokaisesta kiinteistöstä, kuten valaistus, 
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lämmitys ja ilmastointi. Suomi on harvoja maita, joissa on hyvä valmis markkinapaikka 

jouston tarjoamiselle.  

Joustoresurssien tuominen markkinoille pitäisi olla mahdollisimman vaivatonta 

kuluttajan näkökulmasta ja jouston pitäisi toimia mahdollisimman automaattisesti ja 

huomaamattomasti ilman, että se vaikuttaa esimerkiksi asuinmukavuuteen. Etäluettavien 

älykkäiden sähkömittarien, kotien energiajärjestelmien ja älykkäiden kodinkoneiden 

tavoitteena on tuoda joustoresurssit mutkattomasti sähkömarkkinoille muiden tuomien 

etujensa lisäksi.  

Joustoresurssien kokoaminen, eli aggregointi edesauttaa resurssien saattamista 

markkinoille. Sähkömarkkinoilla on alaraja asetettavalle säätökapasiteetille ja aggregoija 

kykenee kokoamaan usean pienemmän joustoresurssin yhdeksi suuremmaksi 

ohjattavaksi resurssiksi. Aggregoijana voi toimia sähkönmyyjä, muu tasevastaava tai 

itsenäinen kolmas osapuoli (Pahkala et al., 2018). Aggregoija voi hoitaa ohjauksen myös 

asiakkaan puolesta ja täten tehdä joutamiseen osallistumisesta mahdollisimman 

vaivatonta asiakkaan näkökulmasta (Nordic Council of Ministers, 2017).  

Lainsäädännön täytyy myös muuttua energiajärjestelmän muuttuessa. Akkujen sekä 

latausta, että purkausta verotetaan, eli akkuihin kohdistuu kaksinkertainen sähkövero 

(Pahkala et al., 2018). Verotukseen tuli muutos vuoden 2019 alussa sähkövarastojen 

suhteen, mikä poistaa kaksinkertaisen verotuksen, jos varastointi tapahtuu suoraan 

sähköverkosta sähkövarastoon ja varastosta suoraan takaisin verkkoon (Verohallinto, 

2019).  Verkkoon liitetyt mikro- ja pienvoimaloiden sähkövarastot eivät kuitenkaan kuulu 

veromuutoksen piiriin ja ne ovat yhä sähköverollisia myös verkosta siirretyn 

sähköenergian osalta (Verohallinto, 2019).  

Muun muassa lainsäädännöllä voitaisiin myös helpottaa suurien kiinteistöjen 

osallistumista sähkömarkkinoille. Suuret kiinteistöt, joissa on automaatiota, voisivat 

tarjota useita eri kojeita säätösähkömarkkinoille ja taajuusreserviin. Kiinteistöissä saattaa 

olla automaatioon kytkettynä muun muassa ilmastointi, lämmitys ja valaistus. 

Jotta nykyisellään joustavuus olisi taloudellisesti kannattavaa esimerkiksi 

omakotitaloasujalle, laitehankintojen investointikustannuksien pitäisi olla maltillisia. 

Nykyisellään esimerkiksi spot-hinnan mukaan tehtävä kysyntäjousto ei tarjoa riittäviä 

tuottokannustimia joustavuudelle (Tveten et al., 2016; Belonogova, 2018). Jos rahallinen 

korvaus ei ole riittävä, ei asiakkaalle välttämättä synny myöskään riittävää kannustinta 

investoida energianhallintajärjestelmään. Sähkömarkkinoille jääkin tehtäväksi kehittyä 

suuntaan, jossa tarvittavat joustoresurssit voidaan tuoda markkinoille, siten että niistä saa 

tarvittavan korvauksen.  

Joustavuuden kustannukset hajautetuilla energiaresursseilla on laskussa, sillä joustoon 

kykeneviä laitteita hankitaan kotiin yhä laajemmin. Esimerkiksi älykodinkoneita tai 

sähköautoja ei ensisijaisesti hankita, jotta ne voivat osallistua joustavuuteen, vaan niiden 

päähankintasyy on jokin muu. Tasoitettu energiantuotantokustannus (LCOE) on laskussa 
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niin hajautetun pientuotannon, kuin hajautettujen energiavarstojen osalta. (Damsgaard et 

al., 2015) 

Älykkäillä etäluettavilla sähkömittareilla verkkoyhtiö tai muu toimija kykenee 

toteuttamaan kuormanohjausta. Sähkömittarien ohjauksella kyetään ohjaamaan suoraan 

muun muassa lämmitysjärjestelmiä ja vedenvaraajia. Yksi nykyisistä haasteista 

sähkömittareilla on niiden tiedonvälityksen nopeus ja vasteajat, mikä rajoittaa 

mahdollisia toteutettavia jouston sovellustapoja. Hyötynä sähkömittarissa jouston 

kannalta on muun muassa, että se ei vaadi lisäinvestointeja ja siinä on standardoitu 

ohjausrajapinta. Yksi ongelma on, että valmiiksi olemassa oleva sähkömittari saattaa 

vähentää halua investoida erillisratkaisuun, kuten kodin älykkääseen 

automaatiojärjestelmään, jolla saatettaisiin saada myös muista laitteita jouston piiriin. 

Myös laiteinvestoinnit jakautuvat kaikille asiakkaille, vaikka he eivät osallistuisi 

joustoon. (Pöyry Management Consulting, 2017) 

Yksi vaihtoehdoista kiinteistöjen joustoresurssien ohjaamiselle on erilaiset älykkäät 

kotien energia- ja automaatiojärjestelmät, jotka kehittyvät nopeasti ja toisin kuin 

sähkömittarit, ovat helpommin uusittavissa ja päivitettävissä. Ne mahdollistavat laajan 

laitekannan liittämisen ohjauksen piiriin ja kykenevät reagoimaan nopeammin eri 

ohjaussignaaleihin. Laiteinvestoinnin kustannukset jakautuvat ainoastaan yhdelle 

asiakkaalle ja laitevalmistajilla on mahdollisuus kilpailla keskenään 

kuluttajamarkkinoilla. Suurin etu asiakkaalle automaatiojärjestelmissä saadaan niiden 

muista palveluista, kuten kodin mukavuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä palveluista. 

Yksi negatiivinen puoli on toistaiseksi korkea hinta ja laite saattaa vaatia asiakkaan 

käyttämään vain tietyn palvelutarjoajan palveluja. (Pöyry Management Consulting, 2017) 

Tietoliikenneyhteyksien, tietojärjestelmien ja automaation on vielä parannuttava. 

Automaatiolla ja lyhyellä vasteajalla voidaan saavuttaa eri joustoresurssien 

mahdollisimman optimaalinen ja laaja käyttö. Tulevaisuudessa, jos usea eri valmistaja 

tekee erilaisia ratkaisuja joustoresurssien hallintaan, mahdollinen ongelma saattaa olla 

standardoimattomat rajapinnat eri laitteiden ja toimijoiden välillä. Muun muassa Fingrid 

pyrkii ratkaisemaan kyseisen ongelman Datahubilla, jonka tarkoitus on helpottaa 

datansiirtoa sähkön käytöstä eri osapuolien välillä (Fingrid, 2017a).  
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3 SÄHKÖMARKKINAT 

Sähkömarkkinat kattavat muun muassa sähkön myynnin ja ostamisen eri aikajänteillä, 

sähkönsiirron ja -jakelun, reservien kaupankäynnin, säätösähkömarkkinat ja 

sähkötasemarkkinat.  

Sähkömarkkinoilla toimii eri osapuolina kuluttaja ja tuottaja, sekä välittäjä, mikä voi olla 

esimerkiksi markkinapaikka, kuten Nord Pool tai loppukuluttajalle myyntiyhtiö. 

Kuluttajalla ja tuottajalla on mahdollisuus sopia suora sopimus keskenään, mutta 

kuluttaja ostaa sähkönsä yleensä kuitenkin myyntiyhtiön kautta. Myyntiyhtiö puolestaan 

joko ostaa myytävän sähkön esimerkiksi Nord Poolin kautta tai voi jopa tuottaa myytävän 

sähkön itse. Sähköntuottaja myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin tehtyjen tarjousten 

perusteella tai esimerkiksi suoraan suurelle kuluttajalle.  

Sähkömarkkinoilla tärkein tavoite on päästä tehotasapainoon, eli jokaisella hetkellä 

tuotetaan ja kulutetaan sama määrä sähköä. Tehotasapainoon pyritään pääasiassa 

fyysisessä sähköpörssissä ja etenkin vuorokausimarkkinoilla (Day-ahead), mutta eri 

ennusteista syntyviä virheitä täytyy täydentää. Kulutuksen ja tuotannon ennusteiden 

virheitä täydennetään päivänsisäisillä markkinoilla (Intraday) ja säätösähkömarkkinoilla, 

joilla pyritään hienosäätämään tehotasapainoa.  

Sähkövoimajärjestelmässä täytyy varautua tilanteisiin, joita ei voi ennustaa, joten 

tarvitaan eri reservejä, joilla voidaan turvata sähkövoimajärjestelmän toiminta. Etenkin 

suurien häiriöiden varalta on erittäin tärkeää olla tarkka suunnitelma ja valmiiksi varatut 

reservit hoitaa ongelmatilanne, jotta järjestelmän taajuus ei vaarannu.  

3.1 Fyysinen sähköpörssi 

Fyysinen sähköpörssi kattaa itse sähkön myynnin ja oston, ja osapuolina ovat 

sähkönkuluttajat ja sähköntuottajat. Vuorokausimarkkinoilla sähkön hinta muodostuu 

asetettujen tarjouksien perusteella. Tarjoukset asetetaan perustuen ennusteisiin seuraavan 

päivän kulutuksesta ja tuotannosta. Kulutus on ollut perinteisesti hyvin ennustettavissa ja 

tuotantoa on pystytty säätämään tarvittavaksi. Perinteisesti hinnan vaihtelu pohjoismaissa 

on ollut vähäistä vesivoiman varastojen ja hyvän säädeltävyyden takia (Damsgaard et al., 

2015). Vuorokausimarkkinoilla hinta saattaa nousta esimerkiksi kuivempien kausien 

aikana, jolloin energiajärjestelmässä ei ole niin paljon vesivoimaa saatavilla etenkin 

Ruotsista ja Norjasta.   

Markkinoiden hintakehitykseen vaikuttaa uuden tuulienergian alhainen 

energiantuotantokustannus (LCOE) ja alhainen marginaalikustannus. Jos tuulienergian 

asennettu kapasiteetti kasvaa korkeaksi, tulee tuulienergia teoriassa laskemaan sähkön 

hintaa yleisellä tasolla. Jos tuulienergian tuotannossa tulee merkittäviä vajeita ja kulutus 

on reilusti yli halvemman tuotannon, hinnat nousevat sähköpörssissä, koska tuotantoa 

joudutaan korvamaan kalliimmilla tuotantoratkaisuilla. Jää nähtäväksi mikä on 

tuulienergian lopullinen vaikutus sähkön keskihintaan ja miten vahvasti sähkön hinta 
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vaihtelisi tilanteessa, jossa yli puolet sähköstä tuotettaisiin tuulienergialla. Eniten sähkön 

keskihintaan vuoden ajalta vaikuttaa miten paljon joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia 

tuotantomuotoja, kuten synteettiseen metaanikaasuun perustuvia kaasuvoimaloita tai 

joudutaan käyttämään esimerkiksi vetyä sähköntuotannossa.  

Sähkömarkkinoihin ja sähköpörssiin tulee vaikuttamaan myös pitkäaikaisten 

sähkönostosopimusten, eli niin sanottujen PPA-sopimusten (Power purchase 

aggreement) yleistyminen, etenkin uusiutuvan energian yhteydessä. PPA-sopimuksessa 

kaksi osapuolta sitovat sopimuksen sähkön ostamisesta ja myymisestä ja näin kumpikin 

osapuoli välttää fyysisen sähköpörssin ja esimerkiksi sähkön hinnan heilahtelun 

markkinoilla. Valmiiksi kiinteäksi asetettu hinta antaa turvaa niin ostajalle, kuin myyjälle 

ja vähentää muun muassa investointien riskiä, sillä myytävän sähkön hinta ei voi laskea 

tai ostettavan sähkön hinta ei voi nousta (Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2019a). 

Osapuolina yleensä toimivat tuottaja, kuten tuulipuiston omistaja ja suoraan itse kuluttaja 

tai erillinen sähkönmyyjä (Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2019a). 

Kulutus- ja tuotantoennusteet eivät ole täysin tarkkoja ja syntyy virhettä, joka täytyy 

korjata ennen sähkön toimitushetkeä, jotta sähkövoimajärjestelmä pysyy tasapainossa. 

Tätä tarkoitusta varten on olemassa päivänsisäiset markkinat, jossa voidaan asettaa 

tarjouksia kulutuksen ja tuotannon tilan mukaan jatkuvasti päivän sisällä tunnin 

tarkkuudella ja varttitaseen jälkeen varttitunnin tarkkuudella. Jos energiajärjestelmässä 

on paljon uusiutuvia, joiden tuotanto on vaihtelevaa, näkyy se tunninsisäisenä säädön 

tarpeena. Varttitase auttaa tasevastaavia näkemään selvemmin syntyvän jouston tarpeen, 

kuin tuntitase (Damsgaard et al., 2015). 

Kysyntäjoustoa voidaan ohjata sähkön pörssihinnan mukaan ja muuttamalla kulutusta 

halvemman sähkönhinnan hetkiin on mahdollista säästää rahaa ja samalla tasoittaa 

tuotantoa. Mahdolliset korkeat päivänsisäiset hinnat toimivat myös ohjaajana 

kysyntäjoustolle.  

3.2 Säätösähkömarkkinat 

Säätösähkömarkkinat ovat tärkeä osa taajuuden ylläpidossa, etenkin kun kulutuksen ja 

tuotannon päivää edeltävät ennusteet eivät pidä tarkalleen paikkaansa. 

Säätösähkömarkkinat koostuu ylös- ja alassäätötarjouksista. Alassäätöä tarvitaan, kun 

sähkövoimajärjestelmän taajuus nousee yli 50 Hz. Alassäätöä voi olla tuotannon 

vähennys tai kuormituksen kasvattaminen. Ylössäätöä tarvitaan, kun 

sähkövoimajärjestelmän taajuus laskee alle 50 Hz. Ylössäätöä voi olla tuotannon kasvatus 

tai kulutuksen vähennys. 

Nykyisen tuntitaseen säätösähkömarkkinoille voidaan tarjota kuormitusta tai tuotantoa, 

joka kykenee säätämään 10 MW 15 minuutin sisällä. Tuntitaseen säätösähkömarkkinoilla 

pitää tarjous jättää saatavilla olevista resursseista 45 minuuttia ennen käyttötuntia. 

(Fingrid, 2017c)  
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Euroopan maat ovat ottamassa käyttöön kaksi erillistä säätösähkötuotetta vuoden 2022 

alkuun mennessä, niin sanotusti käsin ohjatun (mFRR) ja automaattisesti ohjatun (aFRR) 

taajuudenhallintareservin. mFRR:n tulee kyetä aktivoitumaan 12,5 minuutin sisällä ja 

aFRR:n 5 minuutin sisällä. Säätösähkömarkkinoille tarjottavan resurssin on oltava 

vähintään 1 MW ja säätötarjous pitää jättää viimeistään 25 minuuttia ennen käyttöhetkeä. 

(Fingrid, 2018a) 

3.3 Taajuusohjatut reservit 

Toinen taajuuden hallintatapa on taajusohjatut reservit (FCR). Reservit ovat normaaleja 

käyttötilanteita (FCR-N), sekä häiriötilanteita (FCR-D) varten. Käyttöreservi aktivoituu, 

kun taajuus poikkeaa väliltä 49,9 Hz ja 50,1 Hz. Häiriöreservi puolestaan aktivoituu, kun 

taajuus laskee alle 49,5 Hz. Käyttöreservissä pienin tarjottava vähimmäiskoko on 0,1 

MW, jonka pitää olla aktivoitavissa 3 minuutin sisään. Häiriöreservissä pienin tarjottava 

vähimmäiskoko on 1 MW, josta puolen pitää aktivoitua 5 sekunnin sisään ja koko tehon 

30 sekunnin sisään. Tarjouksia käytettävästä reservistä voidaan jättää koko vuodelle tai 

tuntikohtaisesti tuntimarkkinoille. (Fingrid, 2017d)  

Taajuusohjatut reservit ovat siis automaattisesti toimivia reservejä, joilla on tarkoitus 

hallita tehotasapainoa. FCR-markkinat ovat yksi mahdollisista markkinoista joihin 

aggregoidut joustoresurssit voivat osallistua.  

3.4 Nopea taajuusreservi 

Lauhdevoima, kuten myös esimerkiksi vesivoima käyttävät suuria pyöriviä 

tahtigeneraattoreita, jotka pyörivät verkon taajuuden kanssa samassa tahdissa. 

Sähkövoimajärjestelmään liitetyt suuret tahtigeneraattorit ja sähkömoottorit sisältävät 

paljon pyörivää liike-energiaa, jota kutsutaan yleisesti inertiaksi. Inertia pyrkii 

vastustamaan muutosta ja sähkövoimajärjestelmän tapauksessa taajuuden muutosta 

(Leinonen, 2018). Mitä enemmän sähkövoimajärjestelmässä on inertiaa, sen parempi, 

sillä taajuuden halutaan olevan mahdollisimman vakaa. Kasvava uusiutuvan energian 

määrä esimerkiksi aurinkosähkön ja tuulivoiman tuotannosta laskee 

sähkövoimajärjestelmän perinteisesti ajateltua inertiaa, sillä edellä mainituissa 

tuotannoissa ei ole suoraan verkkoon kytkeytynyttä, tahdissa pyörivää massaa. Toisaalta 

invertterien välityksellä esimerkiksi tuulivoima voi tuottaa niin sanottua synteettistä 

inertiaa (Fairley, 2016). Mahdollisesti pienenevä inertia tarkoittaisi siis 

sähkövoimajärjestelmän heikentynyttä kykyä vastustaa taajuuden muutoksia. Jos inertia 

on lähtökohtaisesti jo hyvin pieni, nousee inertia ongelmaksi vikatilanteissa, joissa suuri 

voimalaitos, kuten Olkiluoto 3 irtoaa verkosta. Tällaisessa tilanteessa 

sähkövoimajärjestelmällä ei välttämättä ole kykyä pitää taajuutta tarpeeksi korkealla. 

Laskevan inertian takia otetaan käyttöön uusi reservituote, nopea taajuusreservi (FFR). 

Reservin tavoitteena on pitää sähkövoimajärjestelmän taajuus yli 49 Hz tilanteissa, joissa 

inertia laskee erittäin alhaiseksi, etenkin häiriön takia. Reservin tarkoituksena on pyrkiä 

vähentämään irrotettavien kuormien määrää. Reserviin osallistuvien resurssien 
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aktivointiajan on oltava 0,7-1,3 s ja aktivoinnin vähimmäiskesto 5 s., ja resurssin on 

kyettävä uudelleen aktivointiin 15 min kuluessa. (Fingrid, 2019) 

3.5 Sähkömarkkinoiden rooli tulevaisuudessa 

Perinteisesti sähkönkulutus on ollut tasaista ja tuotanto on osattu säätää vastaamaan 

kulutusta. Tulevaisuudessa tuotanto on vaihtelevaa, sen ennustamisessa on 

epävarmuuksia ja kulutuksen pitää vastata nopeasti tuotantoon (Fingrid, 2018c). Tästä 

syystä sähkömarkkinoiden on kehityttävä ja nopeuduttava. Kaupankäynnin aikaväli on jo 

lyhentymässä tunnista varttiin säätösähkön ja päivänsisäisten markkinoiden osalta 

vuoden 2020 loppuun mennessä. Tasemarkkinan siirtyessä varttitaseen myötä 15 

minuutin tarkkuudelle, helpottuu joustavuuden tarjoaminen markkinoille silloin, kun on 

todellisuudessa tarvetta (Fingrid, 2018b). 

Sähkömarkkinoilla on tärkeä rooli luoda kuluttajille kannustimia kysyntäjoustoon 

markkinaehtoisesti. On tärkeää, että voidaan määritellä joustoresurssien tarve ja asettaa 

näille joustoresursseille oikea arvo, jotta joustoon osallistuva asiakas saa tarvittavan 

oikeudenmukaisen korvauksen. Yksi tapa saada rahallinen korvaus kysyntäjoustosta on 

säästämällä energian hinnassa ja siirtomaksuissa. Toinen tapa on tarjota joustoresurssit 

sähkömarkkinoille esimerkiksi säätösähkön tai taajuusohjatun reservin muodossa.  
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4 ENERGIANTUOTANNON VAIKUTUKSET 

Sääriippuvainen, heikosti säädeltävä uusiutuva energia lisääntyy energiajärjestelmässä ja 

korvaa säädeltävää fossiilipohjaista lauhdevoimaa. Muutos luo väistämättä tarvetta 

uusille ratkaisuille muun muassa tehotasapainon hallinnan osalta. Tässä kappaleessa 

esitellään eri tuotantoteknologioiden vaikutuksia kysyntäjouston tarpeeseen ja miten eri 

tuotantomuodot kykenevät puolestaan tarjoamaan erilaisia joustoresursseja. 

4.1 Tuulivoima 

Tuuliturbiini tuottaa tehoa 𝑃  tuulen nopeuden 𝑢 kuution mukaan 

𝑃 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝜂 ∙ 𝑢3,       (4.1)  

missä 𝜌 on ilman tiheys, A on tuulivoimalan lapojen pyyhkäisypinta-ala ja 𝜂 on 

tuuliturbiinin hyötysuhde. Erityisen tärkeää on huomata tuulen nopeuden merkittävä 

vaikutus tuotettuun tehoon ja miten pienetkin muutokset tuulen nopeudessa muuttavat 

tuotettua tehoa. Tuulivoiman tuotanto on hyvin säästä riippuvainen ja lähtökohtaisesti 

tuotantoa voidaan heikosti säätää ylöspäin. Tuulivoiman alhaisten käyttökustannusten 

takia sillä kannattaa tuottaa mahdollisimman paljon energiaa, kun vain tuotanto siihen 

kykenee ja tuulta riittää. Ongelmaksi saattaa nousta tilanne tulevaisuudessa, jossa 

tuulivoimaa on sähköenergiajärjestelmässä esimerkiksi ydinvoiman lisäksi niin paljon, 

että sähkön tuotantoa on enemmän kuin kulutusta. Tällaisessa tilanteessa ei olla enää 

tehotasapainossa ja vaaditaan nopeaa alassäätöä, eli joko tuotantoa pitää rajoittaa tai 

kulutusta nostaa. Tilanteessa, jossa tuulivoimalla tuotetaan merkittävä osa sähköstä ja 

tuulivoimatuotannossa tulee vajetta, täytyy vajeen kestosta riippuen tuotantoa joko 

paikata muulla tuotannolla tai kulutusta täytyy laskea. Suomessa talvella tuulivoiman 

tuotanto on suurinta, kuten on myös sähkön kysyntä (Tuomi, 2019).  

Taloudellisesti epäkannattavalla tavalla tuulivoima voi tuottaa alassäätöä rajoittamalla 

tuotantoaan ja ylössäätöä ajamalla tuotantoa vajaalla teholla normaalisti ja nostamalla 

tuotantoa nimelliseen tarvittaessa. Kumpikin säätötapa leikkaa tuulivoimalan 

vuosituotantoa. (Damsgaard et al., 2015) 

Tuulivoiman generaattorit eivät ole suoraan kytkettynä verkkoon, kuten perinteisissä 

voimalaitoksissa ja täten ne eivät pyöri samassa tahdissa muiden generaattoreiden kanssa. 

Tästä seuraa, että tuulivoimaloiden generaattorit eivät suoraan näy pohjoismaiden 

inertiassa, eli tuulivoima ei voi perinteisesti suoraan auttaa siinä, kuinka hyvin 

sähkövoimajärjestelmä kykene vastustamaan taajuuden muutoksia. Nykyaikaiset 

tuulivoimalat sisältävät tehoelektroniikkaa turbiinin ja verkon välissä ja kykenevät 

invertterien avulla tuottamaan niin sanottua synteettistä inertiaa, käyttämällä roottorien 

pyörimisenergiaa (Fairley, 2016). Käyttämällä synteettistä inertiaa, voitaisiin jopa 

puolittaa vuosittaiset kustannukset, joita vaadittaisiin taajuuden tasapainottamiseen 

tilanteessa, jossa tuulivoimaa olisi reilusti sähkövoimajärjestelmässä (Shakoor et al., 

2017). Sen jälkeen, kun tuuliturbiini on tuottanut synteettistä inertiaa, hidastuu turbiini 
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hetkellisesti ja tästä hidastuksesta palautumiseen menee osa tuotetusta energiasta, eli 

tuuliturbiinin tuotanto laskee hetkellisesti, mikä puolestaan saattaa johtaa uudelleen 

taajuuden laskuun (Fairley, 2016). Synteettinen inertia siis toimiikin hyvin perinteisen 

tahtikoneen inertian sijaan reagoimaan nopeisiin muutoksiin, mutta asettaa vaatimukset 

muulle nopealle joustolle, minkä pitää reagoida tuuliturbiinin jälkeen.   

Tuulivoiman tuotantoa pitää ennustaa, jotta sitä voidaan myydä markkinoille ja tuotannon 

ennuste perustuu puolestaan tuuliennusteisiin. Tuuliennusteeseen liittyy virhettä, etenkin 

myrskyisellä säällä, mutta yleensä vuorokauden ennustevirhe on noin 2 % luokkaa 

suhteessa asennettuun kapasiteettiin (Holttinen et al., 2019). Tuotannon ja kulutuksen 

tulee vastata jokaisella hetkellä ja täten ennustevirheen suuruinen energia pitää korvata 

joko lisätuotannolla tai energiajärjestelmän joustavuudella. Sähköllä tuotetun lämmön 

kulutuksen joustavuudella, sekä sähköautojen latauksen joustolla voidaan parantaa 

tuulivoimaloiden kannattavuutta (Kiviluoma, 2013).  

Tuotantotarpeen, eli kulutuksen kasvaessa varsinkin suuret kuluttajat ostavat suoraan 

sähkönsä tuulivoiman tuottajilta, sen sijaan, että tuotettu sähkö myytäisiin sähköpörssiin 

(Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2019a).  

Tuulivoiman edullinen hinta saattaa ohjata muiden tuotantomuotojen investointeja 

energiajärjestelmässä. Tuulivoiman tuotantokapasiteetin kasvaessa tuulivoima vähentää 

muun sähköntuotannon käyttötunteja ja myös korvaa pohjakuormaa tuottavia 

voimalaitoksia. Pohjakuormaa tuottavien voimalaitoksien tilalle on nousemassa lisää 

huippukuormalaitoksia. Jää epävarmaksi, saavatko huippukuormalaitokset tarpeeksi 

rahallisia kannustimia investoida kapasiteettiin. (Kiviluoma, 2013) 

4.1.1 Tuulivoiman vaihtelevuuden tarkastelu 

On mahdollista, että Suomen energiajärjestelmässä tuulivoiman osuus ylittää 

kolmanneksen tuotetusta vuosienergiasta ja tällaisen tilanteen varalta on hyvä tarkastella 

vaihtelua tuulivoimassa niin tunti-, viikko-, kuin vuositasolla.  Tarkastelemalla 

tuulivoiman vaihtelevuutta eri aikajänteillä, voidaan yrittää löytää tarpeita eri 

joustoresursseille. Nyt ei kyetä tarkastelemaan tunnin sisäisiä muutoksia, mutta ne 

todennäköisesti hoituisivat tuulivoimaloiden synteettisellä inertialla ja muiden 

voimaloiden inertialla, sekä kysyntäjoustolla. Tässä kappaleessa käydään läpi analyysiä, 

joka on tehty vuoden 2018 tuulituotannon tuntidatasta. Vuoden 2018 tuntidata on siitä 

hyvä tarkastelulla, sillä sinä vuonna ei asennettu uutta kapasiteettia ja vanhaa kapasiteettia 

purettiin pois vain 3 MW (Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2019b). Kaikki tuntidata on 

saatu Energiateollisuuden materiaalipankista (Energiateollisuus, 2020). 

Vuoden 2018 tuulivoiman asennuskapasiteetti oli 2 041 MW, mutta tuotannon 

huipputeho oli vain 84 % kapasiteetista. Alimmillaan tuotanto oli vain 1 % kapasiteetista 

ja keskiteho oli noin 33 % koko vuodelta. Keskihajonta koko vuodelta oli 24 %. Luvuista 

voidaan jo nähdä, että tuulivoiman tuotanto on hyvin vaihtelevaa ja tuotannon keskiteho 

kuvastaa, että tuotantoa ei saada lähellekään täydellä teholla jatkuvaan.  
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Tuotantoa yleensä kuvataan huipunkäyttöajalla (FLH, full load hour), eli kuinka monta 

tuntia asennetulla kapasiteetilla menisi teoriassa tuottaa vuosienergia huipputeholla. 

Vuonna 2018 Suomessa tuulituotannon huipunkäyttöaika oli 2 871 tuntia, mikä kuvastaa, 

että periaatteessa tuulituotanto ei ole tuottanut energiaa, kuin noin keskimääräisesti 

kolmanneksella asennetun kapasiteetin tehosta. Huipunkäyttöaika on kasvanut jatkuvaan 

uusissa tuuliturbiineissa ja sen voidaan olettaa yhä kasvavan teknologian kehittyessä. 

Muun muassa turbiinin korkeus ja lavan pituus vaikuttaa tuotettuun energiaan ja täten 

huipunkäyttöaikaan.  

Kuvassa 4.1 on esitettynä Suomen vuoden 2018 tuulituotanto tammi-helmikuulta. 

Kuvaaja havainnollistaa hyvin, miten tuulituotannossa saattaa tapahtua hyvinkin suuria 

muutoksia muutamassa vuorokaudessa. Tammi-helmikuun keskiteho oli 33 % 

kapasiteetista ja keskihajonta 24 %. Kuvaajasta voidaan havaita selvästi neljä suurempaa 

niin sanottua laaksoa, joissa tuulituotanto on ollut hyvin vähäistä pidempijaksoisesti. 

Keskimääräisesti laaksot ovat viisi vuorokautta tai jopa pidempikestoisia. Kun tuulivoima 

on energiajärjestelmässä merkittävässä osassa, syntyy tällaisista tuotantovajeista 

merkittävä haaste. 

 
Kuva 4.1 Suomen vuoden 2018 tammi-helmikuun tuulituotanto. 
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Kuvassa 4.2 on esitettynä Suomen vuoden 2018 kesä-heinäkuun tuulituotanto. Kesällä 

keskiteho oli vain 26 % kapasiteetista ja keskihajonta 22 %. Myös kuvaajasta voidaan 

havaita, että tuotanto on ollut kesällä alhaisempaa keskimääräisesti. Kesältä toisaalta 

voidaan havaita hyvin teräviä piikkejä tuotannosta, eli tuotanto on ollut lyhyitä hetkiä 

hyvin korkeaa. Etenkin heinäkuussa terävät piikit ovat syntyneet pääasiassa yöllä. 

Heinäkuu osoittautuu myös energiana erityisen haasteellisena ja voidaan havaita pitkä 

tyyni jakso lähes koko kuukauden osalta.  

 

 
Kuva 4.2 Suomen vuoden 2018 kesä-heinäkuun tuulituotanto. 
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Tuotantoa voidaan myös kuvata pysyvyyskäyrällä, jolla voidaan havainnollistaa, kuinka 

kauan tuotanto on tietyn tehon yläpuolella. Kuvassa 4.3 on esitettynä vuoden 2018 

tuulituotannon pysyvyyskäyrä, sekä merkittynä erikseen monta tuntia tietyt tehot ovat 

saavutettuna. Tuotanto ylitti ainakin 50 % kapasiteetista 2 645 tuntia ja tuotanto oli alle 

10 % 1 632 tuntia. Vuodessa on 8 760 tuntia, pois lukien karkausvuodet. 

 
Kuva 4.3 Suomen vuoden 2018 tuulituotannon pysyvyyskäyrä. 

Kuvassa 4.4 on esitettynä Suomen vuoden 2018 tuuli- ja aurinkotuotannon vertailu 

heinäkuulta. Kuvaajassa oranssilla on kuvattuna aurinkotuotanto ja sinisellä 

tuulituotanto. Kuvaajasta nähdään, miten tuuli- ja aurinkotuotannon käyrät vuorottelevat, 

eli voidaan todeta, että tuulituotanto ajoittuu pääasiassa yöajalle, ainakin kyseisenä 

heinäkuuna. Ei voida kuitenkaan yleistää, että tuulituotanto ajoittuu vain yöaikaan, vaan 

myös useana päivänä tuulisuus on hyvällä tasolla. Samalla voidaan huomata, että tyynellä 

kelillä aurinkotuotanto on erittäin hyvällä tasolla.  
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Kuva 4.4 Suomen vuoden 2018 heinäkuun tuuli- ja aurinkotuotannon vertailu. 

Kuten kuvaajista voidaan nähdä, tapahtuu tuulituotannossa suuria muutoksia hyvinkin 

lyhyessä ajassa. Pienet muutokset lyhyellä ajalla ei välttämättä nouse ongelmaksi, mutta 

silti muutoksien suuruutta on hyvä tarkastella. Nyt tarkasteltiin koko vuodelta tunnin 

muutoksia ja kahdeksalta valikoiduilta viikolta 6, 12, 24, 36 ja 48 tunnin suurimpia 

muutoksia. Taulukossa 4.1 on esitettynä tuloksien keskiarvot. Parin tunnin sisäiset 

heilahtelut ovat tasoitettavissa kysyntäjoustolla, mutta jo 6 tunnin aikana saattaa 

tuotannosta hävitä yli 40 %. Tarkastellut muutokset eivät ole vain alaspäin, vaan mukana 

on myös muutokset ylöspäin, eli toisin sanoen tuotantoteho saattaa myös nousta 6 tunnin 

aikana 40 %. Huhtikuulta löytyi pahin tilanne, missä 6 tunnin aikana tuotantoteho muuttui 

64 %. Tällaiset suuret muutokset vaativat tuotantolaitoksilta, siirtoyhteyksiltä ja 

kulutukselta nopeita muutoksia, jotta sähkövoimajärjestelmän tehotasapaino ja täten 

myös taajuus saadaan pidettyä vakaana. Vuorokauden ajalta suurin muutos löytyi 

marraskuusta, mikä oli 73 %. Myös marraskuulta löytyi suurin 48 tunnin suurin muutos, 

joka oli 82 %. Näin suuret muutokset saattavat vaatia myös eri varastoja avuksi.  

Taulukko 4.1 Tuulivoiman tuotantotehojen muutokset Suomessa vuonna 2018 eri aikaväleillä. 

Aikaväli [h] Suurin muutos tuotantotehossa 

suhteessa kapasiteettiin [%] 

1 18 

6 41 

12 50 

24 58 

36 58 

48 66 

Vieläkin suurempi ongelma saattaa nousta tuulituotannon pidempiaikaisista 

tuotantovajeista. Aiemmin mainittuja yli viiden vuorokauden laaksoja tutkitaan 

tarkemmin skenaarioanalyysin yhteydessä, jotta voitaisiin saada karkea arvio tarvittavista 

pidempiaikaisista varastoista ja tuntikohtaisesta joustotarpeesta. Osa energiasta voidaan 
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tuoda siirtoyhteyksillä ja osa voidaan tuottaa muun muassa kaasuvoimalla ja 

pumppuvoimalaitoksilla. Pitää muistaa, että tarkastelu on hyvin karkea ja nyt ei ota 

huomioon muun muassa todellista kulutuskäyrää.  

4.1.2 Tuulituotannon tehojen rajoittaminen 

Tässä luvussa tarkastellaan tilannetta, jossa tuulivoiman joko tuotantotehoa tai 

huipputehoa rajoitettaisiin. Tehoa voidaan rajoittaa muun muassa tuuliturbiinin 

lapaohjauksella, eli kääntämällä turbiinin lapoja. Tarkoituksena on tarkastella karkeasti, 

mikä olisi vaikutus tuulituotannon tehojen rajoittamisella tuotantokustannukseen. Tehty 

tarkastelu on puhtaasti teoreettinen. Tuulivoiman tuotantokustannusten voidaan olettaa 

muodostuvan investointi- ja huoltokustannuksista jaettuna tietylle aikavälille ja olevan 

suhteessa tuotettuun energiaan. Tuotettu energia ja huipunkäyttöaika laskevat, kun 

tuotantotehoa lasketaan, täten tuotetusta energiasta on saatava korkeampi hinta, jotta 

voidaan kattaa kulut.  

Jos tuulituotannon hinta on tulevaisuudessa alle 35 €/MWh, herää kysymys voisiko 

tuotantotehoa rajoittaa ja täten mahdollistaa muun muassa ylössäätö tuulituotannolla, eli 

jatkuvaan olisi tietty määrä tehoreserviä jokaisessa voimalassa.  Energian ollessa myös 

hyvin halpaa, voitaisiin rakentaa kapasiteettia reilusti yli tarvittavan, verrattuna jos 

tuotantoa ajettaisiin perinteisesti. Myös pelkkä huipputehon rajoittaminen vähentäisi 

alassäädön tarvetta.  

Taulukossa 4.2 on esitettynä, miten huipputeho, keskiteho, vuosienergia, 

huipunkäyttöaika (FLH) ja tuotantokustannus (LCOE) muuttuvat, jos huipputehoa 

leikataan 60 % tai 80 %. Nyt on käytetty oletusta, että tulevaisuudessa tuulivoiman 

tuotantokustannus olisi 25 €/MWh. Huipputehosta voitaisiin leikata 20 % ja muutos olisi 

vain 4 % tuotantokustannukseen. 40 % huipputehon leikkaaminen näkyisi vain noin 23 

% tuotantokustannuksen nousuna.  

Taulukko 4.2 Tuulivoiman huipputehon rajoittamisen vaikutukset. 

Muuttuja Alkuperäinen  60 % huipputeho 80 % huipputeho 

Huipputeho [MW] 1 860 1 116 1 487 

Keskiteho [MW] 669 544 643 

Vuosienergia [GWh] 5 859 4 766 5 634 

FLH [h] 2 871 2 335 2 761 

FLH muutos [%] - -18,7 -3,8 

LCOE muutos [%] - +22,9 +4,0 

LCOE [€/MWh] 25 30,7 26,0 

Taulukossa 4.3 on esitettynä, miten vastaavat arvot muuttuvat, jos tuotantotehoa 

rajoitettaisiin suoraan 60 % tai 80 %. Tuotantotehoa voitaisiin rajoittaa 20 %, jolloin 

tuotantokustannus nousisi vain 25 %. Tällöin periaatteessa lähes jokaisessa voimalassa 

olisi 20 % ylössäätövaraa, siitä mikä olisi sen hetkinen maksimaalinen tuotanto. Jos tehoa 
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leikattaisiin 40 %, olisi kustannuksien nousu jo 67 %, mikä on hyvin merkittävä. Toisaalta 

kustannuksia pitäisi verrata siihen, mikä on muun ylössäädön hinta.  

Taulukko 4.3 Tuulivoiman tuotantotehon rajoittamisen vaikutukset. 

Muuttuja Alkuperäinen  60 % tuotantoteho 80 % tuotantoteho 

Huipputeho [MW] 1 860 1 116 1 487 

Keskiteho [MW] 669 401 535 

Vuosienergia [GWh] 5 859 3 515 4 687 

FLH [h] 2 870 1 722 2 296 

FLH muutos [%] - -40 -20 

LCOE muutos [%] - +66,7 +25,0 

LCOE [€/MWh] 25 41,7 31,3 

Tarkastelun perusteella näyttäisi, että tuulituotannon säädöllä voisi tuottaa ylös- ja 

alassäätöä ainakin tuulisimpina hetkinä suhteellisen maltillisella kustannuksella. 

Toisaalta olisi myös hyvä tarkastella, mikä on tulevaisuudessa säätösähkön hinta ja kumpi 

olisi kannattavampi ratkaisu kokonaisuutena. Tuulivoimaloiden säätö voisi toimia 

ainakin osana tehotasapainon saavuttamiseen vaadittua ratkaisua. Kuten mainittu, on 

tarkastelu täysin teoreettinen ja tehon rajoittaminen ei taloudellisesti välttämättä olisi 

aivan yhtä yksinkertaista.  

4.2 Aurinkoenergia 

Aurinkoenergialla voidaan tuottaa lämpöä ja sähköä niin yksittäisen kiinteistön, kuin 

myös laajemman alueen tarpeisiin. Aurinkopaneeleita (sähkö) ja aurinkokeräimiä 

(lämpö) voidaan asentaa esimerkiksi yksittäisen kiinteistön katolle tuottamaan kiinteistön 

tarpeisiin energiaa, mutta niitä voidaan asentaa myös keskitetysti isommalle alueelle 

tuottamaan energiaa usean asiakkaan tarpeisiin.  

4.2.1 Aurinkosähkö 

Aurinkosähköä voidaan tuottaa niin hajautetusti, kuin keskitetysti. Etenkin hajautettu 

tuotanto on ollut yleistymässä kotitalouksissa ja suuremmissa kiinteistöissä, kuten 

kaupoissa. Muun muassa kaupoissa on kesällä suuri tarve jäähdytykselle, jolloin 

aurinkosähkö tarjoaa hyvän ratkaisun tuottaa sähköä edullisemmin (Blom, 2018). 

Hajautettu aurinkosähkön tuotanto mahdollistaa kuluttajan tuottaa itselleen energiaa ja 

samalla säästää energia- ja siirtomaksussa, sekä sähköverossa (Honkapuro, 2019). 

Aurinkosähkön kannattavuuteen kuluttajalle vaikuttaakin, miten paljon kyetään 

säästämään sähkölaskussa, verrattuna aurinkosähkön tuotantokustannukseen. 

Tuotantokustannus (LCOE) syntyy pääosin investointikustannuksesta 

aurinkopaneeleille. Tuotantokustannuksista vuodelle 2035 suuntaa antaa muun muassa 

Työ- ja Elinkeinoministeriön  (Työ- ja Elinkeinoministeriö, 2016) arvio vuodelle 2040, 

mikä on noin 50 €/MWh. Kattoasennetuille aurinkopaneeleille vuodelle 2050 Suomessa 
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on esitetty jopa niin alhaista hintaa, kuin 35 €/MWh (Child & Breyer, 2016). 

Sähkölämmitteisen omakotitalon sähkön hinta vuonna 2019 oli noin 15 snt/kWh, eli noin 

150 €/MWh (Tilastokeskus, 2019). Suomessa olisi pelkästään asuinrakennuksien 

kattopinta-aloissa potentiaalista asennuskapasiteettia noin 12 GW (Lassila et al., 2019).  

Aurinkovoimalan korkeat tehopiikit saattavat näkyä negatiivisesti jakeluverkossa 

esimerkiksi muuntajien korkeana kuormituksena. Aurinkopaneeleita ja invertteriä 

mitoitettaessa olisi hyvä muistaa, että paneeleista ei saa huipputehoa irti kuin lyhyitä 

hetkiä. Lyhytkestoinen huipputehon piikki näkyy kuitenkin sähköverkon suuntaan, joka 

vaikuttaa verkon mitoitukseen. Huipputehoa voisi leikata noin 20 % ilman merkittävää 

menetystä energiassa ja huipputehon voisi puolittaa ja menetettäisiin noin 10 % 

vuosituotannosta (Lassila et al., 2019). Verkkovaikutuksia voisi vähentää, jos esimerkiksi 

10 kW aurinkopaneeleille hankittaisiin vain 8 kW invertteri, joka mahdollistaisi noin 2 

kW huipputehon leikkaamisen. Huipputehoa verkon suuntaan voidaan vähentää myös 

akkujärjestelmillä, joilla voidaan myös samalla parantaa aurinkovoimajärjestelmän 

omakäyttöastetta. Kodin kuormia voidaan ohjata esimerkiksi automaation avulla 

käytettäväksi päiväsaikaan, jolloin aurinkosähkön tuotanto on korkeimmillaan. 

Esimerkiksi lämminvesivaraajan lämmittäminen päivällä yön sijaan on yksi hyvä tapa 

siirtää kulutusta.  

Aurinkosähkön vaihtelevuus päivien välillä ei ole niin merkittävää, kuin esimerkiksi 

tuulivoimalla, mutta aurinkosähkölle tyypilliset ongelmat ovat yöt ja talvet, jolloin 

luonnollisesti tuotanto on joko selvästi vähäisempää tai olematonta. Kuvassa 4.5 on 
esitettynä Suomen vuoden 2018 aurinkoenergian tuotannon kuvaaja. Talvelta voidaan 

huomata, että tuotanto ei ole täysin nollassa, mutta silti hyvin vähäistä, noin 3 % 

huipputehosta. Kesältä voidaan huomata myös, että huipputehoa ei saavuteta kuin 

muutamana päivänä.  
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Kuva 4.5. Suomen vuoden 2018 aurinkotuotannon kuvaaja. 

Aurinkosähkön hinnan edelleen laskiessa, tulevaisuudessa aurinkosähkö saattaa 

enemmän vaikuttaa epäsuorasti loppuenergian kulutukseen, pääosin tuottamalla kesällä 

synteettisiä polttoaineita, kuin suoraan tuottamalla sähköä loppuasiakkaalle (Child et al., 

2017).  

4.2.2 Aurinkolämpö 

Aurinkolämpö voi toimia kiinteistöissä tuottamaan niin lämmintä käyttövettä, kuin 

lämmittämään kiinteistöä, sekä sillä voidaan tuottaa teollisuuden prosesseihin lämpöä 

(Salokoski, 2017). Aurinkolämmöllä ja lämpövarastoilla voidaan tuottaa kaukolämpöä 

esimerkiksi pienempiin kyliin, joissa on jo valmiina kaukolämpöverkko (Nielsen & 

Sørensen, 2016). Kaukolämpökäytössä aurinkokeräimet ovat olleet nousevassa suosiossa 

Tanskassa, mutta Suomessa keräimien käyttö kaukolämmössä ei ole ollut yhtä suosittua 

(Lähienergia, 2019). Aurinkolämpö on hyvä vaihtoehto esimerkiksi lämpöpumpun 

rinnalle ja voi jopa kaksinkertaistaa lämpöpumpun hyötysuhteen (Salokoski, 2017). 

Vähäisen lämmitystarpeen kausina aurinkolämpö voisi tuottaa esimerkiksi lämmintä 

käyttövettä vaihtoehtoisten tuotantomuotojen sijaan. 

Talvella ja pilvisellä säällä aurinkolämmön tuotanto on hyvin vähäistä (TheGreenAge, 

2014). Talvella on ainakin kiinteistökohtaisissa ratkaisuissa käytettävä muita 

lämmitysmuotoja aurinkolämmön rinnalla (Solar Guide, 2019). Todennäköisesti 

Suomessa tarvitsi ainakin talvella lisälämmittimiä myös kaukolämmössä, ellei käytettäisi 

suuria lämpövarastoja. Erilaiset isot lämpövarastot voisivat toimia osana 

kaukolämpöverkkoa ja tasoittaa lämmityksen tuotannon tarvetta vuoden mittaan. 

Esimerkkinä pitkästä kausivarastosta ovat maanalaiset lämpökaivot tai -säiliöt, joiden 
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koko on yli 10 000 kuutiometriä ja joissa vesi voi pysyä lämpimänä yli puoli vuotta 

(Motiva, 2019a). 

4.3 Vesivoima 

Vesivoiman tuotanto on suhteellisen vakaata, mutta siinäkin ilmenee vaihtelua niin 

kausittain kuin vuosittain, mutta sitä pystytään säätämään paremmin, kuin esimerkiksi 

tuulivoimaa. Tuotanto vaihtelee vuoden sisällä riippuen vuoden ajasta, mutta myös eri 

vuosien välillä voi olla poikkeavuuksia esimerkiksi sademäärän mukaan. Suomessa, kuin 

muissakin pohjoismaissa vesivoima on perinteisesti toiminut tärkeänä 

energiajärjestelmän tasapainottajana. Suomessa vesivoimalat toimivat tärkeänä osana 

taajuusohjattuja reservejä, sekä osana säätösähkömarkkinoita (Frantti, 2018). Tuotanto 

on edullista ja tuotantoa pystytään säätelemään joustavasti, nopeasti ja edullisesti (Frantti, 

2018). Ongelmatilanteiksi saattaa nousta hyvin kuivat vuodet tai runsaslumiset talvet. 

Kuivina vuosina jokien vesitilanteen takia tuotanto ja säädeltävyys heikkenee. 

Runsaslumisista talvista johtuvat kevättulvat saattavat johtaa tilanteeseen, jossa 

vesivoimaa on pakko ajaa täydellä teholla (Frantti, 2018). Vesivoimalat, joiden virtaama 

perustuu jokeen, kykenevät pääsääntöisesti vain muutaman tunnin tuotannon säätöön, 

etenkin ylössäädössä.  

Vettä kyetään varastoimaan joko erillisiin patoaltaisiin tai joen yläjuoksulle esimerkiksi 

järviin. Vesivarastot mahdollistavat hyvän joustavan kausivaraston sähkölle. Norjassa 

varastointikyky on vajaan vuoden tuotannon verran ja Ruotsissa noin puolen vuoden 

tuotannon verran (Kiviluoma, 2013). Yksi mahdollisuus veden varastoinnille on myös 

veden pumppaaminen joko patoaltaaseen tai esimerkiksi luolaan, kuten on suunnitteilla 

Pyhäsalmen vanhaan kaivokseen (Laatikainen, 2019). Pumppuvoimalat ovat toistaiseksi 

yleisin sähkön varastointimuoto maailmalla (Lampila, 2018). Pumppualtaita ja veden 

varastointia käsitellään enemmän energiavarastojen yhteydessä.  

4.4 Erillistuotanto 

Tässä kappaleessa käsitellään vain sähköntuotantoon tarkoitettuja voimalaitoksia, pois 

lukien ydinvoima ja kaasuturbiinit, joille on varattu oma kappale. Tällaisesta 

lauhdevoimasta voidaan myös käyttää myös nimitystä erillistuotanto.  

Pelkkään sähköntuotantoon tarkoitettu lauhdevoima on hyvää ohjattavuudeltaan ja 

joustavuudeltaan, mutta käyttökustannusten takia sitä on ajettu alas kannattamattomana 

(Energiateollisuus, 2019). Ominaisuuksien puolesta lauhdevoima olisi hyvä 

tuotantomuoto huippukulutuksen aikana, mutta käytettävä polttoaine nousee 

ongelmakysymykseksi. Muun muassa öljyllä toimivia lauhdevoimaloita käytetään yhä 

varavoimalaitoksina (Helen, 2020a).  

Uusiutuvien lisääntyminen ja etenkin uusiutuvista saatavan sähkön laskeva hinta, ja 

hiilidioksidipäästökustannusten kasvaminen laskevat fossiilisten lauhdevoimaloiden 

käyttötunteja. Voimalan operoinnista tulee kannattamatonta, kun sen käyttötunnit 
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laskevat ja se ei pysty tuottamaan takaisin investointikustannuksiaan. Uusiutuvien 

korvatessa pohjatuotantoa, muuttuu laitoskanta kohti voimaloita, joilla on alhaisempi 

investointikustannus, mutta korkeampi käyttökustannus. (Kiviluoma, 2013)  

Jää nähtäväksi syntyykö tulevaisuudessa pelkästään sähköä tuottavalle 

lauhdevoimapohjaiselle varavoimalle tarvetta tehoreservissä tai säätösähkömarkkinoilla 

siirryttäessä kohti uusiutuvaa energiajärjestelmää. Oman haasteensa luo, kun muun 

muassa kivihiilen energiakäyttö kielletään. Kasvavien hiilidioksidipäästökustannusten 

takia säädöstä saatavan korvauksen pitäisi olla korkea, jotta laitoksen ylläpito olisi 

kannattavaa.  

4.5 Kaasuvoima 

Kaasua voidaan polttaa esimerkiksi kaasumoottorissa tai kaasuturbiinissa. Kaasuturbiinit 

voidaan jakaa avokiertoturbiineihin ja yhdistetyn syklin kaasuturbiineihin. Yhdistetyn 

syklin kaasuturbiinilaitos yhdistää niin kaasuturbiinin, kuin höyryturbiinin samaan 

laitokseen. Yhdistetyn syklin kaasuturbiini tarjoaa muun muassa paremman 

hyötysuhteen, mutta höyrykattilan käyttäminen hidastaa voimalan reagointikykyä ja 

nostaa investointikustannuksia (Araner, 2019). Avoimen kierron kaasuturbiineja voidaan 

käyttää nopeana tehoreservinä lyhyitä aikoja kerralla nopean säädeltävyyden, suhteellisen 

alhaisen investointikustannuksen ja kalliimpien käyttökustannuksien takia, jotka syntyvät 

hieman alhaisemmasta hyötysuhteesta (Araner, 2019). Jos yhdistetyn syklin 

kaasuturbiiniin yhdistettäisiin kyky ajaa sitä tarvittaessa avokiertoturbiinin tavalla, 

voitaisiin parantaa kaasuturbiinien asemaa säätösähkössä verrattuna esimerkiksi 

kivihiileen (Kiviluoma, 2013). Kaasuvoima kykenee myös tuottamaan yhteistuotantoa, 

eli sähköä ja lämpöä ja käytettäessä kaasuvoimalaa ja höyryturbiinia yhdessä sähkön ja 

lämmöntuotantoon, saavutetaan erittäin hyvä hyötysuhde (Helen, 2020b).  

Avoimenkierron ja yhdistetyn syklin kaasuturbiineille on yhteistä nopeat käynnistysajat 

ja nopea vastine säätöön. Avokiertoturbiinilla menee noin 10-20 minuuttia käynnistyä ja 

se kykenee säätämään tuotantotehoaan 20 % minuutissa (Keppler et al., 2012). Yhdistetyn 

syklin kaasuturbiini on avokiertoista turbiinia hieman hitaampi, sillä kaasuturbiinin 

perässä oleva höyrykattila vaatii oman aikansa vastata vaadittuun muutokseen. 

Yhdistetyn syklin kaasuturbiini käynnistyy noin 30-60 minuutissa ja se kykenee 

säätämään noin 5-10 % tuotantotehostaan minuutissa (Keppler et al., 2012).  

Synteettisten polttoaineiden kehittymisen ja hinnan alenemisen myötä kaasuturbiineissa 

ja -moottoreissa voidaan käyttää hiilineutraalia synteettistä metaania. Synteettinen 

metaani toimii poltettaessa kuten maakaasu, mutta olisi periaatteessa päästötöntä 

(Lähteenmäki, 2019). Jos synteettisen metaanin hinta laskee tarpeeksi alas, olisi se hyvä 

vaihtoehto täydentämään uusiutuvan energian kausivaihtelua ja pidempiä tuotantovajeita. 

Polttoaineen hintaa laskee niin uusiutuvan energian hinnan aleneminen, kuin itse 

teknologian kehittyminen. Kaasuvoiman synteettisen polttoaineen tuotanto toimisi myös 

erittäin hyvänä alassäätönä, jos tuulivoiman tuotanto on reilusti yli muun kulutuksen.  
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4.6 Ydinvoima 

Ydinvoima tuottaa vakaata perusvoimaa ja se onkin toiminut Suomen sähkön tuotannossa 

merkittävänä tekijänä jo yli 40 vuotta. Tällä hetkellä Suomen sähköenergiasta noin 

kolmannes tuotetaan ydinvoimalla (Huttunen, 2017). Ydinvoimalla on 

käyttökustannuksiin suhteessa hyvin korkea investointikustannus ja täten sillä kannattaa 

tuottaa sähköä mahdollisimman paljon, eli ydinvoiman huipunkäyttöaika on hyvin 

korkea. Perinteisesti ydinvoimaa onkin käytetty perusvoimana, jota ajetaan täydellä 

teholla lähes jatkuvaan, huoltoseisokit pois lukien.  

Ydinvoimalla on kuitenkin potentiaalia joustaa tuotannossa, jos voimalaa halutaan 

käyttää osana joustavaa tuotantoa. Ydinvoimaloiden joustoa on tutkittu muun muassa 

2015 julkaistussa diplomityössä (Savolainen, 2015), jossa tutkittiin Ranskan ja Saksan 

ydinvoimaloita. Tutkimuksesta käy ilmi, että ydinvoimalan tuotantotehoa voidaan laskea 

jopa 20-30 % tasolle nimellistehosta normaalissa käytössä. Samassa työssä tutkitut 

ydinvoimalat kykenivät säätämään jopa noin 10 % tuotannostaan minuutissa, mutta 

yleensä säätö on ollut noin 2-5 % luokkaa. Ydinvoiman toteutuneesta tuotannosta voidaan 

nähdä, että Suomessa ydinvoima toimii yleensä vakioteholla ja Ruotsissa ydinvoiman 

tuotanto yleensä vaihtelee muutamalla sadalla megawatilla. Kyseinen joustopotentiaali ei 

välttämättä ratkaisisi yksinään Suomen energiajärjestelmän joustotarvetta, mutta olisi 

mahdollisesti yksi osa ratkaisua. Yllä mainittu tutkimus ei ottanut kantaa, mikä olisi 

taloudellinen vaikutus ydinvoiman joustolla, toisin sanoen, mikä olisi jouston vaikutus 

tuotetun sähkön hintaan. Tuulivoima, jonka tuotantohinta on ydinvoimaa alhaisempi, olisi 

mahdollisesti halvempi vaihtoehto tuotannon leikkaamiselle. Olisi myös hyvä tarkastella 

mikä olisi kustannus, jos ydinvoimaloita ajettaisiin vajaalla teholla lähes jatkuvaan, 

esimerkiksi 80 % huipputehosta, jotta saavutettaisiin mahdollinen ylössäätöpotentiaali. 

OECD:n vuonna 2012 julkaisemassa raportissa (Keppler et al., 2012) käsitellään myös 

ydinvoiman joustavuutta ja tulokseksi saatiin, että ydinvoima tuottaisi halvinta 

säädettävää hiilineutraalia tuotantoa. Pitää huomioida, että raportti on 8 vuotta vanha ja 

olettaa muun muassa tuulivoiman hinnan yli kolme kertaa suuremmaksi, kuin nykyään.  

Ydinvoimaloiden tapauksessa yhden tuotantoyksikön tehot saattavat olla merkittäviä, 

kuten Olkiluoto 3 tapauksessa tuotantoteho on 1 600 MW. Kyseisen laitoksen irrotessa 

verkosta esimerkiksi häiriön takia, joudutaan aktivoimaan suuret määrät häiriöreservejä, 

jotta tehotasapaino saadaan ylläpidettyä. Häiriöreservinä voi toimia esimerkiksi 

kaasuturbiinit, mutta myös kysyntäjousto, joka on varattu häiriötilanteisiin, yleensä 

teollisuudesta. Yksi mahdollisuus vähentää välitöntä tuotantovajetta on rajoittaa etenkin 

huippukulutuksen aikana maiden välistä siirtoa. Olkiluodon kolmannen reaktorin 

käynnistyttyä, tullaan Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia rajoittamaan 300 MW 

(Energiavirasto, 2019). Näin voidaan pyrkiä varmistamaan, että häiriötilanteessa voidaan 

siirtää ainakin osa tuotantovajeesta Ruotsista.   



32 

 

4.7 Yhteistuotanto ja kaukolämpö  

Tässä kappaleessa käsitellään kaukolämpöverkkoon tuotettua lämpöä. Tuotantoa on 

lajiteltu tarkemmin omiin alaotsikoihin tuotantomuodon perusteella.  

4.7.1 Voimalaitospohjainen ja teollisuuden yhteistuotanto 

Höyryvoimalaitoksissa voidaan tuottaa sähkön lisäksi lämpöä kaukolämpöverkkoon ja 

teollisuusprosesseihin ajamalla osa kuumasta höyrystä turbiinin ohi. Höyry siirretään 

erilliseen lämpöpiiriin, josta se voidaan edelleen siirtää kulutuksen luokse kuumana 

vetenä. Tällaisesta yhdistelmästä voidaan käyttää nimitystä yhteistuotanto, lyhennettynä 

CHP (Combined Heat and Power).  

Höyryvoimalaitoksien kattilat yleensä käyttävät polttoaineena joko kivihiiltä, turvetta tai 

erilaisia biomassoja. Polttoainejakaumaan on tulossa merkittävä muutos, joka tulee 

näkymään yhteistuotannossa. Kivihiilen energiakäyttö tulee loppumaan vuoteen 2029 

mennessä (Motiva, 2019b). Turpeen energiakäyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja 

siitä pyritään luopumaan kokonaan 2030-luvun aikana (Valtioneuvosto, 2019). Biomassa 

tarjoaa hiilineutraalin vaihtoehdon yhteistuotannolle, mutta asettaa silti tärkeän 

kestävyyskysymyksen biomassan raaka-aineelle.  

Teollisuuden eri tuotantoprosesseissa saattaa syntyä sivutuotteena esimerkiksi 

biomassaa, jota voidaan polttaa tai sitten teollisuusprosessi saattaa vaatia esimerkiksi 

höyryä tai lämpöä, joka voidaan tuottaa itse. Teollisuuden tuottamasta sähköstä ja 

lämmöstä saattaa joko osa tai kaikki mennä omaan kulutukseen, mutta myös ylimääräistä 

tuotantoa voidaan siirtää esimerkiksi kaukolämpöverkkoon. Voi myös olla, että 

teollisuusprosessi itsessään tuottaa suuren määrän lämpöä, joka voidaan muuttaa 

kaukolämmöksi ja sähköksi.  

4.7.2 Erilliset kaukolämpölaitokset 

Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti erillisiä kaukolämpölaitoksia, jotka tuottavat vain 

lämpöä esimerkiksi suurimman kysynnän aikana. Laitokset ovat pääasiassa 

reservilaitoksia, kuten öljykattiloita. Näissä laitoksissa energiantuotannon osalta tulee 

tapahtumaan merkittävä muutos, mutta jää nähtäväksi mikä on reservilaitoksien 

loppukohtalo.  

Fossiilisen öljyn käyttö loppuu 2030-luvun alkuun mennessä lämmityksessä, ja 

öljylämmityksestä pois siirtymiseen kannustetaan jo sitä ennen (Valtioneuvosto, 2019). 

Myös turpeen käytön vähentäminen ja siitä mahdollisesti kokonaan luopuminen 

vaikuttavat erillisten kaukolämpölaitoksien tuotantoon (Valtioneuvosto, 2019). 

Fossiilisia polttoaineita käyttävät erilliset kaukolämpölaitokset saattavat joltain osin jäädä 

reserviin, mutta lämpöpumput, sähkökattilat ja suuret lämpövarastot tulevat korvaamaan 

niitä lämmöntuotannossa.  
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4.7.3 Suuret lämpöpumput ja sähkökattilat 

Suuret lämpöpumput ja sähkökattilat voivat tuottaa hiilineutraalilla sähköllä lämpöä niin 

kaukolämpöverkon, kuin teollisuuden tarpeisiin. Lämpöpumput kykenevät tuottamaan 

kesällä myös kaukojäähdytystä eri hukkalämmönlähteistä (Valor Partners, 2016). 

Riippuen lämpöverkon koosta ja lämpöenergian tarpeesta, lämpöpumppu voi yksinään 

korvata CHP-laitoksen tai toimia laitoksen kanssa rinnan optimoiden järjestelmän 

toiminnan (Valor Partners, 2016). Etenkin kaukolämpöverkoissa suuret lämpöpumput 

ovat hyvä yhdistelmä kotien erillisten maa- ja ilmalämpöpumppujen kanssa (Rinne et al., 

2018). Lämpöpumppu tarjoaa paremman hyötysuhteen, kuin sähkökattila, mutta on 

investointikustannuksiltaan kalliimpi ratkaisu (IEA & Nordic Council of Ministers, 

2016). Lämpöpumppu täten sopii paremmin tilanteisiin, joissa lämpöä pitää tuottaa 

pidempikestoisesti. Sähkökattilat toimivat hyvin esimerkiksi huippukysynnän aikana 

täydentämään muuta lämmöntuotantoa.  

Uusiutuvan energian ylituotantoa voidaan tasoittaa suurilla lämpöpumpuilla, 

sähkökattiloilla ja lämpövarastoilla. Suuret lämpöpumput ja sähkökattilat voivat 

osallistua säätösähkömarkkinoille tarjoamalla muutosta kulutuksessaan haluttuun 

suuntaan. Lämpövarastoilla voidaan parantaa myös lämpöpumppujen joustokykyä siinä 

missä voimalaitosten, jotka tuottavat kaukolämpöä. Kun energiajärjestelmässä on 

ylituotantoa, voidaan lämpövarastoihin tuottaa reilusti lämpöä, jota taas voidaan käyttää, 

kun sähköntuotantoteho on alhaisempi ja lämmön tuotanto ei välttämättä ole mahdollista 

samassa mittakaavassa.  
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5 KULUTUSKOHTEIDEN VAIKUTUKSET 

Pyrkimys parantaa energiatehokkuutta näkyy liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden 

sähköistämisenä. Sitran (Haanperä et al., 2018) vuodelle 2030 tekemässä arviossa 

sähköistäminen näkyy 10 prosentin laskuna energian loppukäytössä, mutta 30 prosentin 

kasvuna sähkön kysynnässä. Luvut ovat riippuvaisia eri teknologioiden 

käyttöönottoasteesta, mutta suunta on kuitenkin sama. Arvojen muutoksesta voidaan 

nähdä, että lopullinen hyötysuhde on siis korkeampi, vaikkakin sähkön kysyntä kasvaa. 

Sähkövoimajärjestelmään liitetään enemmän kulutusta uusien teknologioiden kuten, 

sähköautojen, datakeskusten ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitosten muodossa. 

Myös muun muassa lämpöpumppujen määrä tulee kasvamaan. Kasvava sähköistyminen 

tulee näkymään sähkövoimajärjestelmälle uusina haasteina, mutta monista 

kulutuskohteista saa myös uusia joustoresursseja.  

5.1 Sähköautot 

Suomen tavoite saada 250 000 täyssähköautoa ja lataushybridiä vuoteen 2030 tulee 

näkymään monena uutena haasteena, mutta myös mahdollisuutena 

sähkövoimajärjestelmälle. Yleisesti huolta on aiheuttanut, että riittääkö Suomessa sähkö 

kaikkien autojen lataamiseen. Energian puolesta sähköautojen lataaminen ei ole ongelma 

Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö (Huttunen, 2017) arvioi 250 000 sähköauton 

vaikutuksen olevan energiatarpeeseen 0,35 TWh ja Fingrid (Jäppinen, 2016) arvioi 

energiatarpeen olevan noin 1,0 TWh. Suurempi ongelma saattaa nousta sähköautojen 

lataustehoista ja etenkin jos lataukset ajoittuvat päällekkäin saman muuntajan takana. 

Riippuen käytetäänkö yksi- vai kolmivaihelatausta ja mitä latausvirtaa, lataustehot 

vaihtelevat esimerkiksi omakotitalossa tyypillisesti noin 3,7 kW (1-vaihe, vaihejännite 

230 V ja virta 16 A) ja 11 kW välillä (3-vaihe, vaihejännite 230 V ja virta 16 A). Usean 

11 kW latauksen kasaantuessa päällekkäin saman muuntopiirin alueella saattaa 

kuormitusvirrasta syntyä ongelma (Lassila et al., 2019). 3,7 kW lataus ei välttämättä 

kuormita jakeluverkkoa samalla tavalla, mutta ongelmaksi saattaa nousta vaihejohtimien 

epäsymmetrinen kuormitus, jos iso osa lautauksista tapahtuu saman vaiheen kautta 

(Lassila et al., 2019). Lataustehoja ja niiden kasaantumista joudutaan myös miettimään 

esimerkiksi kerrostaloissa ja julkisilla pysäköintipaikoilla, joissa sähköliittymät on 

saatettu suunnitella vain autojen lisälämmittimiä varten. Jos vuodelle 2035 oletetaan 

600 000 sähköautoa tai vielä enemmän, muutosilmiöt tulevat olemaan vielä 

voimakkaammat. Toisaalta myös mahdollinen joustopotentiaali kasvaa.  

Sähköautoa voidaan ladata joko tasasähköllä tai vaihtosähköllä ja sen lisäksi lataus 

voidaan luokitella suoraan lataukseen ja älykkääseen lataukseen. Vaihtosähköllä 

ladatessa sähköauton sisäinen tasasuuntaaja muuntaa vaihtosähkön tasasähköksi. 

Tasasähköllä ladattaessa vaihtosähkö on muunnettu tasasähköksi jo auton ulkopuolella 

latausasemalla. Yleisesti kotilatausasemat ovat vaihtosähköisiä ja pienempitehoisia. 

Myös osa julkisista latausasemista on vaihtosähköisiä, kuten pysäköintipaikkojen 
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vieressä kaupungilla. Niin sanotut pikalatausasemat ovat tasasähköisiä ja niiden 

lataustehot ovat selvästi suuremmat, kuin vaihtosähköllä. Pienempitehoisten 

tasasähköasemien yleistyessä, olisivat ne myös hyvä vaihtoehto kotiin. Suoralla 

latauksella tarkoitetaan nyt latausta, joka tapahtuu heti, kun latausjohto kytketään autoon 

ja lataus loppuu, kun auton akku on täysi tai johto irrotetaan. Älykkäässä latauksessa 

latausasema ja sähköauto kommunikoivat keskenään ja latausta voidaan ohjata etänä joko 

esimerkiksi puhelinsovelluksella tai sitten kolmas osapuoli voi ohjata latausta. Esimerkki 

tallaisesta kolmannesta osapuolesta voi olla latauspalvelun tuottaja tai aggregoija.  

Sähköauton lataaja, joka käyttää vain suoraa latausta, voi pyrkiä vähentämään auton 

aiheuttamaa kuormitusta jakeluverkolle esimerkiksi lataamalla autoa yöllä, kun muu 

kiinteistön kuorma on alhaisempi, sen sijaan että lataus tapahtuu heti esimerkiksi töiden 

jälkeen illalla. Perinteisesti yöllä myös sähkön hinta on ollut alhaisempi. Auton 

lataustehoa voidaan myös rajoittaa, kun käytetään suoraa latausta, jolloin verkolle 

aiheutunut kuorma on pienempi. Käyttäjälle paljon helpompi on älykkään latauksen 

käyttäminen. Auton voi kytkeä kotiin tultua lataukseen, mutta latauksen voi aloittaa 

joustavammin. Latauksen voi ajoittaa tai sitten lataus voi pohjautua esimerkiksi 

hintasignaaliin, eli lataus aloitetaan vasta, kun tietty hinta on alitettu. Älykkäällä 

latauksella voidaan myös mahdollistaa aurinkoenergian käyttäminen mahdollisimman 

vaivattomasti auton lataamiseen, jos vain auto on pihassa päivällä. Älykkäällä latauksella 

voidaan myös hallita useaa latauspistettä kerralla ja esimerkiksi kerrostalossa tällöin 

voidaan varmistua, että liittymän kapasiteetti ei ylity. Muun muassa tehotariffi voisi olla 

hyvä kannustin latauksen ohjaukselle, etenkin suurempien lataustehojen osalta (Lassila et 

al., 2019). 

Aggregoimalla sähköautojen latausta, eli ohjaamalla usean auton latausta, voidaan 

mahdollistaa sähköautojen osallistuminen sähkömarkkinoille. Sähköautojen latausta 

voidaan tarjota säätösähkömarkkinoille, mutta myös mahdollisesti 

taajuudensäätöreserviin, jos voidaan varmistua, että tietty määrä sähköautoja on aina 

latauksessa. Säätämällä tarpeeksi monen auton latausta kerralla, saadaan riittävän suuri 

säätöteho, jolla on jo merkittävä vaikutus kantaverkon tasolla. Saavuttamalla tarpeeksi 

suuri säätöteho, voidaan muun muassa nostaa tuulivoiman osuutta energiajärjestelmässä 

ja täten laskea kokonaispäästöjä (Kiviluoma, 2013). Ehdottoman tärkeää latauksen 

ohjauksessa on, että autossa on riittävä toimintasäde, kun autoa seuraavan kerran 

tarvitaan. Älylatauspalvelut voivat huomioida asiakkaan tarpeet, samalla kun auto 

latauksessa ollessaan osallistuu myös sähkömarkkinoille.  

Sähköauton akusta voidaan myös purkaa sähköä ulos muualle, kuin autoon. Kohteena voi 

olla joko talo tai esimerkiksi kesämökki, jolloin voidaan käyttää termiä V2B (vehicle-to-

building) tai V2H (vehicle-to-home). Sähköä voidaan siirtää suoraan myös verkkoon, 

jolloin yleensä käytetään termiä V2G (vehicle-to-grid). Sähköautoa voisikin hyödyntää 

esimerkiksi kodin akkujärjestelmänä, ladaten auton akkua yöllä ja käyttämällä sitä 

aamulla ja illalla korkeamman sähkön hinnan aikana. Sähköauto voisi toimia myös 
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kesämökillä hyvänä akkuna lyhyempiä aikoja, etenkin yhdistettynä aurinkopaneeleihin. 

Sähkövoimajärjestelmän kannalta kuitenkin ehkä mielenkiintoisin on V2G ja sen 

mahdollisuus esimerkiksi tukea verkon taajuutta. Yhdistämällä älykäs lataus, latauksen 

jousto ja V2G, voivat sähköautot tarjota merkittävän potentiaalin ylös- ja alassäätöön. 

Latauspalvelun tarjoaja voi ohjata autojen latausta ja akkujen purkamista eri signaalien 

mukaan, kuten sähkön hinta tai verkon taajuus (Virta, 2018).  

V2G ja V2B lisää akun käyttöä, mikä puolestaan näkyy akun lisääntyneenä kulumisena. 

Toisaalta kuluminen ei poikkea esimerkiksi ajamiseen käytetyistä lataussykleistä 

(Millner, 2010). Esimerkiksi ideaaliolosuhteissa ladattavan hybridin akun pitäisi kestää 

ainakin 4 500 lataussykliä, eli V2G käyttö ei näkyisi merkittävästi akun käyttöiässä, ellei 

se olisi päivittäistä (Millner, 2010). Huomioiden kuitenkin akun lyhentynyt ikä, V2G 

käytöstä pitäisi saada riittävä korvaus, jotta se olisi asiakkaalle kannattavaa. 

Todennäköisesti säätö- ja reservimarkkinat tarjoaisivat paremman korvauksen, kuin 

esimerkiksi V2G käyttö pörssihinnan mukaan. Ainakin nykyisellään pörssihinnan 

mukaan tehtävä latauksen ohjaus olisi kannattavampaa, kuin V2G (Kiviluoma, 2013). 

Merkittävä tekijä sähköautojen joustopotentiaalissa on latauksessa olevien autojen määrä, 

niiden akun koko, latausteho ja akun varaus. Tyypillisesti auto on pysäköitynä asunnon 

tai työpaikan pihassa yli 90 % ajasta ja voidaan olettaa, että se on aina latauksessa (Virta, 

2019). Lataustarpeeseen, mutta myös joustopotentiaaliin vaikuttaa myös oleellisesti 

akkujen ja lataustehojen kehitys tulevaisuudessa. Akkuteknologian kehittyessä kovalla 

vauhdilla, on vielä vaikea sanoa, mikä on tulevaisuudessa keskimääräinen 

akkukapasiteetti. Tulevaisuuden kaupunkikeskeinen väestörakenne tulee todennäköisesti 

vaikuttamaan sähköautojen jakaumaan.  Voidaan ehkä olettaa, että haja-asutusalueella 

suositaan suurempia akkuja ja suurempia lataustehoja, koska välimatkat ovat pidempiä. 

Kaupungissa puolestaan osa ihmisistä saattaa selvitä pienemmällä akulla ja pienemmällä 

latausteholla. Käytettäessä sähköautoja etenkin sähkövoimajärjestelmän taajuuden 

alassäätöön, vaikuttaa akun varaus merkittävästi siihen, paljonko autot voivat kuluttaa 

sähköä tuotannon huippuhetkinä. Myös taajuuden ylössäädössä akun varaus tulee 

tärkeäksi tiedoksi, sillä latausta ei voi rajoittaa liikaa, jotta autoon saataisiin vielä riittävä 

varaus. Älykkäät latausjärjestelmät kykenevät keräämään tiedon ladattavan auton 

hetkellisestä varauksesta ja esimerkiksi asiakkaan toivoman toimintasäteen.  

5.2 Lämmitys 

Lämmitys on Suomessa merkittävä energiankuluttaja, tapahtui lämmitys sitten 

kaukolämmöllä, öljyllä, suoralla sähkölämmityksellä tai lämpöpumpulla. Suomessa on 

noin 1 500 000 rakennusta, joista noin 600 000 on sähkölämmitteisiä, noin 300 000 

öljylämmitteistä ja noin 200 000 kaukolämmitteisiä (SVT, 2019). Joustoresurssien 

kannalta on hyvä tarkastella muutoksia lämmitystavoissa ja mikä vaikutus eri muutoksilla 

on kokonaisuudessa sähkövoimajärjestelmään. Nykyisellään lämmitys tarjoaa 
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suurimman joustopotentiaalin, mutta jousto on yleensä noin pari tuntia kerralla per kohde 

(Nordic Council of Ministers, 2017).  

Vuodelle 2030 ennakoidaan, että ilma- ja maalämpöpumppujen määrä Suomessa on 

miljoona. Lämpöpumppujen vaikutus sähkötehoon ja -energiaan riippuu mitä 

lämmitysmuotoja lämpöpumpulla korvataan kiinteistössä. Öljylämmitystä korvattaessa 

lämpöpumppu näkyy kasvaneena sähkönkulutuksena, mutta suoraa sähkölämmitystä 

korvattaessa vaikutus on päinvastainen. Oleellisesti tehotarpeeseen vaikuttaa 

lämpöpumppujen mitoitus. Esimerkiksi maalämpöpumppu voidaan mitoittaa koko 

lämmitystarpeen mukaan tai maalämpöpumppu voidaan mitoittaa siten, että se vaatii 

lisäsähkölämmittimen. Kokonaisuudessaan suoran sähkölämmityksen korvaaminen 

ilma- ja maalämpöpumpuilla näkyy kuitenkin selvänä laskuna sähkötehon tarpeessa 

kantaverkon tasolla. (Hagström & Pesola, 2017)  

Jos lämpöpumppua ei ole mitoitettu kattamaan kovien talvipakkasten lämpötarvetta, 

saattaa lisälämmittimet aiheuttaa merkittävän tehopiikin. Lisälämmittimien aiheuttama 

tehopiikki voi olla suuruudeltaan jopa 1 000 MW (Heljo et al., 2016). Tehopiikkiä 

voidaan merkittävästi pienentää mitoittamalla lämpöpumppu koko lämpötarpeen 

mukaan. Toinen vaihtoehto on käyttää esimerkiksi takkaa lämpöpumpun rinnalla, mutta 

kyseinen vaihtoehto ei aina ole mahdollinen riippuen kiinteistöstä.  

Lämpöpumpuilla on kyky joustaa kulutuksessaan, mutta lämmityksessä oleellisesti 

joustopotentiaaliin vaikuttaa kiinteistön eristys, eli kiinteistön kyky säilyttää haluttu 

lämpötila. Uusilla taloilla on luonnollisesti parempi kyky joustaa lämmityksessä, etenkin 

verrattuna vanhoihin taloihin, joissa eristys ei välttämättä ole niin hyvä. Rakennusten 

eristyksen vaikutusta on tutkittu muun muassa Manner et al. (2020) tekemässä 

tutkimuksessa, jossa pilotissa oli kaksi rakennusta. Uudempi ja paremmin eristetty 

rakennus kykeni osallistumaan joustoon jopa noin kolme tuntia ja vanhempi, huonommin 

eristetty rakennus kykeni osallistumaan joustoon noin kaksi tuntia, ennen kuin lämpötila 

laski asumisen puolesta epämiellyttävälle tasolle, nyt noin 19 celsiusasteeseen (Manner 

et al., 2020). Tutkimus antaa yleiskuvan rakennusten eristyksen vaikutuksesta 

joustopotentiaaliin, mutta pienen otannan takia tuloksia ei voi täysin yleistää koko 

rakennuskantaan.  

Varaava sähkölämmitys nimensä mukaisesti varaa lämmön johonkin väliaineeseen, josta 

lämpö luovutetaan myöhemmin ulos. Esimerkkejä varaavasta lämmityksestä ovat 

lämminvesivaraajat ja lattialämmitys yhdistettynä betonilattiaan (Vattenfall, 2017). 

Vaikka lämmityksen kytkisi pois, luovuttaa betonilattia lämpöä vielä jonkin aikaa ja täten 

muutos lämpötilassa ei ole niin nopeasti huomattavissa.  

Lämminvesivaraajat, joita käytetään käyttöveden lämmitykseen tyypillisesti ovat 

esimerkiksi omakotitaloissa noin 300 litraa ja huipputeholtaan 3 kW. Perinteisesti 

lämminvesivaraajaa on lämmitetty yöllä, käyttäen edullisempaa yösähköä. Lämmitys 

olisi mahdollista siirtää myös päivälle, jolloin voitaisiin käyttää aurinkosähköä 

käyttöveden lämmittämiseen. Lämminvesivaraajassa on erittäin hyvä joustopotentiaali, 
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niin ylös-, kuin alassäätöön. Muun muassa Fortum tarjoaa jo nyt palvelua, jossa 

vedenvaraaja voidaan yhdistää kysyntäjoustoon ja asiakas voi myös ohjata vedenvaraajaa 

omien tarpeiden mukaan (Fortum Oyj, 2019). 

Suorassa sähkölämmityksessä lämmitys tapahtuu esimerkiksi sähköpatterien välityksellä 

huoneilmaan lähes välittömästi. Suoralämmitys on yleensä huonekohtainen, käyttäen 

esimerkiksi lämpöpattereita (Vattenfall, 2017). Lämpöä ei varaudu samalla tavalla 

esimerkiksi lattiaan tai veteen, joten muutokset lämmitystehossa voivat näkyä 

nopeammin. 

Lämmitys on merkittävä joustoresurssi Suomessa talvella ja käyttöveden lämmitys 

ympäri vuoden. Pien- ja rivitaloissa, sekä loma-asunnoissa on nykyisellään ohjattavissa 

arviolta noin 3 400 MW lämmityskuormaa aikaohjauksella ja 3 000 MW teho-

ohjauksella (Järventausta et al., 2015). Lämmitystä voidaan ohjata kuormanohjausreleillä 

verkkoyhtiön toimesta, mutta yleistyvä tapa on ohjata lämmitystä esimerkiksi sähkön 

hinnan mukaan tai tarjota lämmityskuormaa taajuusreserviin (Manner et al., 2020). Kuten 

aiemmin todettiin, lämmitystä voi säätää noin 2-3 tuntia, ilman että asumismukavuus 

kärsii (Manner et al., 2020). Yksi keino ohjata lämmitystä on eri kodin 

automaatiojärjestelmillä, jotka ovat yleistymässä. Automaatiojärjestelmään yhdistetyt 

lämmitysresurssit ovat mahdollista aggregoituna viedä säätösähkö- ja 

reservimarkkinoille. 

5.3 Kiinteistöjen muu kuorma 

Kiinteistöistä löytyy monia muita kuormia pelkän lämmityksen lisäksi, joita voisi tuoda 

kysyntäjouston piiriin. SRI-luvulla (Smart Readiness Indicator) voidaan kuvata muun 

muassa rakennuksen ”älykkyyttä” ja kykyä osallistua kysyntäjoustoon antamalla 

pisteytys välillä 0-100, missä 100 on paras mahdollinen tulos (Virtanen, 2019). SRI-luvun 

laskennassa huomioidaan muun muassa lämmitys, jäähdytys, valaistus, ilmastointi, 

energiantuotanto, sähköauton lataus ja kysyntäjousto (Virtanen, 2019). Edellisten 

kohteiden lisäksi mahdollisia joustavia kulutuskohteita kiinteistöissä on hissit, 

liukuportaat, eri pumput ja sulanapito.  

Suuremmat kiinteistöt, kuten kauppakeskukset ja julkiset rakennukset voivat tuoda 

suoraan sähkökuormansa säätösähkö- ja reservimarkkinoille automaatiojärjestelmien 

avulla. Myös esimerkiksi toimistorakennuksissa älykkäät automaatiojärjestelmät voivat 

edesauttaa niin energiatehokkuudessa, kuin myös joustoresurssien markkinoille 

saattamisessa. Pienemmät kiinteistöt, kuten asuinrakennukset, voivat automaation avulla 

ohjata eri kuormia ja tarjota näitä aggregaattorille, joka puolestaan voi tarjota aggregoidut 

kuormat markkinoille.  

Useat kodinkoneet, kuten astianpesukone, pyykinpesukone, kuivausrumpu, jääkaappi ja 

pakastin kykenevät joustoon joissain määrin. Esimerkiksi eri pesukoneiden käyttöä 

voidaan pyrkiä siirtämään yöaikaan ja pakastin voi olla pois päältä lyhyen hetken, 

esimerkiksi yhden tunnin. Kodinkoneista voisi syntyä arvioilta 10 % säästö EU tasolla 
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huipputuotannon tarpeeseen (Damsgaard et al., 2015). Niin sanottujen älykodinkoneiden 

lisääntyvä määrä saattaa helpottaa joissain määrin kodinkoneiden joustokykyä ja tehdä 

joustosta varsinkin kuluttajan näkökulmasta helpompaa. Älykodinkoneilla voi olla 

mahdollisuus seurata verkon taajuutta tarkemmin tai ne esimerkiksi kykenevät 

seuraamaan sähkön pörssihintaa. On arvioitu, että älykodinkoneilla on hyvä potentiaali 

tasapainottaa tuulivoimaa sähkövoimajärjestelmässä ja laskea näin sähkön 

kokonaishintaa (Seebach et al., 2009). 

Suomalaisissa kodeissa sähkökiukaat ovat teholtaan hyvin merkittäviä, yleensä noin 

6-11 kW. Nykyisellään jo osa lämmityskuormasta kytkeytyy pois päältä, kun sauna 

kytketään päälle, mikä auttaa kiinteistön huippukuormituksen kanssa. Sähkökiukailla 

olisi hyvä mahdollisuus osallistua tehon puolesta kysyntäjoustoon, mutta todennäköisesti 

harva haluaisi lykätä saunassa käyntiä siitä hetkestä, kun alun perin suunnitteli. Myös 

esimerkiksi sähköuunit ja -liedet menevät samaan kategoriaan, eli sähköteho on 

suhteellisen suuri, mutta harva haluaisi tinkiä siitä, milloin mahdollisesti syö päivällisen.  

Jokaisessa kiinteistössä on jonkinasteinen valaistus, joten teoreettinen potentiaali 

valaistuksen ohjaukselle olisi suuri. Mahdollinen ongelma saattaisi olla asuinkiinteistöjen 

valaistus, jossa valaistus ei välttämättä ole päällä säännöllisesti. Etenkin suurien 

kiinteistöjen valaistus voisi toimia osana kiinteistön kysyntäjoustoa paremmin, sillä 

esimerkiksi kauppakeskuksessa valot ovat päällä aina, kun kauppakeskus on auki. LED-

valaistuksen kirkkautta ja tehoa voidaan ohjata joustavasti, mikä mahdollistaa LED-

valaistuksen ohjaamisen muun muassa verkon taajuuden mukaan ja täten valaistuksen 

osallistumisen suoraan taajuudenhallintaan (Xiao et al., 2016). Riippuen ulkoa tulevan 

valon määrästä ja tapahtuvan ohjauksen nopeudesta, voidaan valaistusta himmentää 

ilman merkittävää vaikutusta asuinmukavuuteen noin 20-60 % (Dilouie, 2014). 

Älykodinkoneilla on mahdollisuus tuoda uusia haasteita sähköverkkoon, riippuen niiden 

ohjauksesta. Älykodinkoneiden seuraamat signaalit mahdollistavat niiden ohjata omaa 

kulutustaan automaattisesti. Laitekannan yleistyessä ongelmaksi saattaa muodostua 

kaikkien liitettyjen laiteiden automaattinen yhtäaikainen kulutuksen muutos. Riippuen 

liitetystä kuormasta, laskevan taajuuden tilanteessa vähentynyt kulutus voi olla niin 

merkittävä, että taajuus nousee liikaa ja täten saattaa johtaa taas päinvastaiseen 

ohjaukseen ja lopulta taajuuden oskillaatioon. Toinen mahdollinen haaste  saattaa syntyä 

uudesta kulutuspiikistä, joka syntyy ensimmäisen joustohetken jälkeen. Laitteiden 

automaattisen signaaliperusteisen ohjauksen on oltava sellainen, että kaikki laitteet eivät 

reagoi välittömästi samaan signaaliin ja niiden tulisi olla jokseenkin tietoisia toistensa 

tekemisistä. (Nardelli & Kühnlenz, 2017) 

5.4 Ilmastointi 

Ilmastointi, etenkin suurissa rakennuksissa sisältää paljon eri puhaltimia ja niiden 

moottoreita. Ilmastoinnilla voisi olla hyvä joustopotentiaali, etenkin jos ilmastointi on 

liitettynä automaatioon, jolla voisi seurata huoneilman laatua tarkemmin. Ilmastoinnin 

voi ajaa kokonaan alas tarvittaessa, mutta myös tehon säätö on mahdollinen. Ilmastoinnin 
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yksi tarkoitus on poistaa hiilidioksidia ilmasta kierrättämällä uutta ilmaa tilaan ja muun 

muassa hiilidioksidin takia ilmastointia ei voi rajoittaa liian pitkäksi aikaa. Hetkellisesti 

kasvaneen hiilidioksidipitoisuuden takia ilmastointia voidaan joutua ajamaan 

korkeammalla teholla jouston jälkeen, kuin aikaisemmin, jotta saavutetaan haluttu 

hiilidioksidipitoisuus. Ilmastoinnin teho saattaa olla jossain tilanteissa suurempi, kuin 

mitä tarvitaan, joten jo tehoa rajoittamalla sopivampaan tasoon voidaan koko kiinteistön 

sähkötehoa laskea ja samalla säästää energiaa.  

5.5 Kylmälaitteet 

Kylmälaitteita, eli jääkaappeja ja pakastimia on niin asunnoissa, kaupoissa, kuin suurissa 

varastoissa ja niiden käyttökohteen eristyksen mukaan, ne tarjoavat hyvän joustoresurssin 

markkinoille. Kylmälaitteiden ohjaus voi olla esimerkiksi kompressorin käynnistymisen 

siirtäminen lyhyellä aikavälillä. Mitä kauemmas kompressorin käynnistymistä siirretään, 

sitä pidemmän aikaa lämpötila nousee. Tästä seuraa, että tarvitaan ohjauksen jälkeen joko 

suurempi jäähdytysteho tai jäähdytyksen on oltava päällä pidempään. Täysin sama ilmiö 

on havaittavissa lämmityksessä. Yksi keino ohjaukselle olisikin porrastaa usean 

kylmälaitteen ohjaus siten, että sen käynnistystä siirrettäisiin vain jotain minuutteja per 

kompressori, jolloin lämpötilan ei pitäisi ehtiä nousta juuri yhtään kohteessa. Tavoitteena 

olisi välttyä tilanteelta, jossa kaikki kompressorit käynnistyisivät yhtä aikaa.  

Olennaisena huolena kylmälaitteissa on säilöttävän sisällön säilyminen ja miten ohjaus 

vaikuttaa tähän. Kylmälaitteiden ohjauksessa onkin erittäin kriittistä seurata lämpötilaa, 

jotta voidaan taata esimerkiksi elintarvikkeiden säilyvyys. Haasteen luo myös 

kuluttajakäytössä olevat kylmälaitteet esimerkiksi kotona tai kaupassa, jossa lämpötilaan 

vaikuttaa myös ihmisen käytös, eli miten usein kylmälaitteen ovea avataan.  

Kuten lämmityksen puolella, voisi myös kylmälaitteiden yhteydessä käyttää erillisiä 

kylmävarastoja, esimerkiksi kylmää vettä tai yksinkertaisimmillaan jäätä. Näiden 

varastojen lämpötila voidaan laskea alas, kun sähkön hinta on alhaisimmillaan ja näitä 

varastoja voidaan käyttää hyödyksi joko huipputehon leikkaamiseen tai esimerkiksi 

apuna verkon taajuudenhallinnassa. Varasto voi leikata 40-60 % huipputehosta, jos se on 

mitoitettu osakuormalle ja vielä enemmän, jos se on mitoitettu huippukuorman mukaan. 

(Arteconi & Polonra, 2017) 

5.6 Power-to-x-teknologia 

Power-to-x, myös PtX tai P2X, on laaja termi, jolla voidaan käsittää kaikki sähköllä 

tuotettava synteettinen polttoaine tai raaka-aine, kuten vety. Tuotannossa käytetään 

lähtökohtaisesti aurinko- ja tuulisähköä, hiilidioksidia ilmasta ja vettä. Tuotetuilla 

hiilivedyillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita eri käyttökohteissa. Käyttökohteita 

on esimerkiksi kemianteollisuus, sekä tie-, meri- ja ilmaliikenne. Hiilidioksidia voidaan 

kerätä teollisuuden savukaasuista ja vetyä saadaan suoraan myös tietyistä 

teollisuusprosesseista. (LUT, 2018) 
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Muun muassa SSAB tutkii mahdollisuuksia siirtyä käyttämään vetyä teräksen 

valmistuksessa koksin sijasta (SSAB, 2019). Prosessi vaatii suuret määrät sähköä, etenkin 

jos tarkoituksena on korvata kaikki fossiilinen polttoaine ja raaka-aine tuotannossa. 

Esimerkiksi jos SSAB:n Raahen tehtaalla korvattaisiin fossiilipohjainen raaka-aine 

vedyllä, vaatisi prosessi noin 10-12 TWh sähköä (Sipola, 2019). Vaikkakin power-to-x 

vaatii erittäin suuret määrät energiaa, voitaisiin uusiutuva energia prosessia varten 

hankkia käyttäen esimerkiksi pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia (PPA). Tällöin 

periaatteessa puhtaan energian saanti on jo taattu ja uutta kulutusta varten on rakennettu 

uutta tuulivoimaa tarvittava määrä.  

Power-to-x ja etenkin power-to-gas mahdollistaisi esimerkiksi tuulituotannon 

tasapainottamisen ja ylimääräisen sähkön varastoinnin synteettisen kaasun tai vedyn 

muodossa (Child et al., 2017). Power-to-gas tarkoittaa prosessia, jossa tuotetaan kaasua, 

esimerkiksi metaania, jota voidaan suoraan käyttää halutussa prosessissa tai varastoida ja 

käyttää myöhemmin. Power-to-x kykenisi täten toimimaan energian epäsuorana 

kausivarastona. 

Power-to-x kattaa myös elektrolyysillä tuotetun vedyn eri käyttökohteisiin. Hydrogen 

Council (2020) listaa julkaisemassaan raportissa 22 eri käyttökohdetta hiilineutraalille 

vedylle, joissa vety olisi taloudellisesti vähintään yhtä kilpailukykyinen verrattuna muihin 

hiilineutraaleihin ratkaisuihin. Raportti listaa käyttökohteeksi muun muassa ajoneuvot, 

junat, pitkän matkan rahtiliikenteen, lämmityksen kiinteistöissä ja teollisuudessa, sekä 

teollisuuden vetyä käyttävät prosessit. Toistaiseksi tuotannon hintaa pitää korkeana 

tarvittava sähkö vedyn tuotantoon (LUT, 2018). Uusiutuvan energian hinnan laskiessa ja 

tuotantoprosessin varttuessa odotetaan tuotannon hinnan laskevan jopa 60 % vuoden 

2030 loppuun mennessä (Hydrogen Council, 2020). 

5.7 Teollisuus 

Suomessa teollisuus on erittäin merkittävässä asemassa niin energian, kuin sähkötehon 

puolesta. Teollisuutta pyritään sähköistämään, jotta voidaan laskea 

kasvuhuonekaasupäästöjä, joita syntyy teollisuuden eri laitoksissa esimerkiksi 

polttamisesta. Sähköistäminen saattaa näkyä merkittävänä muutoksena kantaverkon 

tasolla kasvaneena tehon ja energian tarpeena. Jotkin osat teollisuudesta voidaan 

sähköistää power-to-x-teknologian avulla, mutta osassa voidaan korvata esimerkiksi 

polttamista käyttämällä sähköä lämmittämiseen, esimerkiksi metalliteollisuudessa 

voidaan käyttää induktio- ja valokaariuuneja. Hyvin energiaintensiivisen teollisuuden 

lisäksi lähes kaikilta toimialoilta teollisuudessa löytyy kuormia, jotka voisi osallistua 

joustoon, kuten valaistus, moottorit, pumput ja puhaltimet. 

Teollisuuden joustokyky riippuu tuotantoprosessista. Joitain prosesseja voidaan ajaa alas 

tai esimerkiksi hidastaa, mutta joissain taas se ei ole mahdollista. Teollisuudenaloja, joilla 

on hyvä joustopotentiaali on muun muassa metalli-, paperi- ja kemianteollisuus 

(Damsgaard et al., 2015). Prosesseissa käytettävien varastojen määrä myös edesauttaa 

kykyä osallistua joustoon (Lund et al., 2015). Etenkin taajuuden alassäädössä, kun sähkön 
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hinta laskee alhaiseksi, fossiilisen polttoaineen korvaaminen sähköllä voi olla oikein hyvä 

vaihtoehto (Damsgaard et al., 2015; IEA & Nordic Council of Ministers, 2016). Useista 

teollisuuden aloista löytyy valmiiksi tarvittava laitteisto, mikä mahdollistaa joustoon 

osallistumisen ja täten harvemmin vaaditaan uusia investointeja (Lund et al., 2015). 

Nykyisellään teollisuutta osallistuu muun muassa häiriöreserviin, mikä vaatii nopeaa 

kuormanohjausta joko tehoa osittain vähentämällä tai kokonaan kuorman irtikytkennällä 

(Fingrid, 2017d).  

5.8 Datakeskukset 

Suuret datakeskukset tulevat näkymään kantaverkossa merkittävänä tehona ja energian 

kulutuksena. Toisaalta, sähköpörssissä vaikutus ei välttämättä ole niin suuri, sillä 

datakeskuksien rakennuttajat ja omistajat solmivat PPA-sopimuksia ostettavasta 

sähköstä. Esimerkiksi Google teki sopimuksen 190 MW tuulikapasiteetista uuden 

Haminan datakeskuksen yhteydessä (Tahkokorpi & Sillanpää, 2019).  

Datakeskuksilla on suuria akkujärjestelmiä turvaamassa niiden toimintaa, mutta samoilla 

akuilla voitaisiin myös tukea sähkövoimajärjestelmää. Koska akkujärjestelmät on tehty 

reagoimaan nopeasti tilanteisiin, jossa muu sähkönsyöttö katkeaa, kykenisivät 

akkujärjestelmät myös vastaamaan nopeasti häiriöreservissä taajuuden ylössäätöön. 

Akkujärjestelmä kykenee myös hetkellisesti nostamaan kulutusta, eli datakeskuksella on 

myös mahdollisuus alassäätöön. Akkujärjestelmillä on myös hyvä potentiaali osallistua 

nopeaan tajuusreserviin. (Alaperä, 2019)  

5.9 Virtuaalivoimalaitokset  

Tässä kappaleessa käsitellään suuria kuluttajia, joilla on tuotantoa, varastoja ja ohjattavia 

kuormia. Virtuaalivoimalaitos voi osallistua säätösähkö- ja FCR-markkinoille 

muuttamalla kuormitustaan ylös tai alas. Suuret kiinteistöt, joilla on omaa tuotantoa 

esimerkiksi dieselgeneraattorien muodossa, voivat jopa tuottaa osan tarvitsemastaan 

sähköstään itse, jos sähkövoimajärjestelmän tila sitä vaatii. Kuluttajalle on tietenkin 

tällaisista tilanteista maksettava riittävä korvaus, jonka markkinat tarjoavat.   

Espoossa sijaitseva kauppakeskus Sello on yhteistyössä Siemensin kanssa ottanut 

käyttöön virtuaalivoimalaitoksen toimintamallin. Pääsin henkilökohtaisesti paikan päällä 

tutustumaan Suomen ensimmäiseen laajan mittakaavan virtuaalivoimalaitokseen. 

Siemensin palveluilla ja ohjelmistolla kauppakeskus on saanut parannettua 

energiatehokkuuttaan, mutta myös tuotua kauppakeskuksen osaksi sähkömarkkinoita. 

Sellolla on ohjattavana kuormana muun muassa ilmastointi, tilojen lämmitys, valaistus, 

pumput ja pihojen sulanapito. Kauppakeskuksella on omaa tuotantoa aurinkoenergian ja 

dieselgeneraattorien muodossa. Kauppakeskuksen sähkövarastot ovat hyvin mittavat ja 

mahdollistavat kauppakeskuksen laskea hetkellisesti verkosta ottamaansa tehoa. 

Sähkövarastot ja dieselgeneraattorit mahdollistavat yhteiskäytössä hyvin nopean 

vasteajan kiinteistön joustolle. Sello on saavuttanut Smart Readiness 

Indicator -pisteytyksen 92, eli kauppakeskuksen kyky osallistua joustoon on erittäin hyvä.   



43 

 

6 ENERGIAVARASTOT 

Pelkän kulutuksen joustamisen lisäksi vaaditaan muita joustoresursseja, jotka kykenevät 

tasapainottamaan sähkövoimajärjestelmän kulutuksen ja tuotannon tilaa. Eri 

joustoresurssit näyttäytyvät erittäin tärkeässä roolissa, jotta sähkövoimajärjestelmä toimii 

luotettavasti tilanteessa, jossa järjestelmässä on paljon uusiutuvaa energiaa. Tässä luvussa 

käsitellään energiavarastoja, joilla tulee olemaan merkittävä asema energiajärjestelmän 

tasapainottamisessa usealla eri aikajänteellä. Energiavarastoille on tarvetta niin alle 

sekuntitason taajuudensäädössä, kuin yli viikon mittaisen tehotasapainon ylläpitämisessä. 

Eri käyttötarpeen mukaan määräytyy kunkin varaston nimellisteho, energiakapasiteetti ja 

vasteaika. Energiavarastoista yksi esimerkki ovat sähkökemialliset akut, mitkä tulevat 

yleistymään tulevaisuudessa muun muassa useassa kodissa sähköauton muodossa. 

Sähköautoilla on suuri potentiaali toimia merkittävänä tasapainottajana 

sähkövoimajärjestelmässä kaksisuuntaisen latauksen ansioista.  

Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin sähkö- ja lämpövarastoja, mutta on myös hyvä 

huomioida, että esimerkiksi kaasuvarastot tulevat olemaan erittäin tärkeitä 

tulevaisuudessa. Vedyn ja metaanin tuotannon yleistyessä, yleistyy myös niiden 

varastointi. Varastointi toimiikin erityisen tärkeänä puskurina PtX-tuotannon, kuin koko 

energiajärjestelmän joustavuudessa. Varasto mahdollistaa joustavamman PtX-tuotannon 

ilman, että lopputuotteesta riippuva prosessi keskeytyy, jos vedyn tuotanto esimerkiksi 

keskeytyy tai vähenee hetkellisesti.  

6.1 Sähkövarastot 

Sähkövarastoja on hyvin monenlaisia ja niitä voi jakaa esimerkiksi suoriin ja epäsuoriin 

varastoihin. Suorassa varastossa sähkö on saatavilla suoraan ulos sellaisenaan, 

esimerkiksi kemiallisesta akusta tai kondensaattorista. Epäsuorassa varastossa sähkö ei 

ole suoraan saatavilla, vaan se täytyy vielä tuottaa, mistä syntyykin selvää hitautta, 

verrattuna esimerkiksi akkuun. Esimerkkinä tällaisesta epäsuorasta varastosta on 

vesivoima ja etenkin pato- ja pumppualtaat.  

Maailmalla toistaiseksi ylivoimaisesti suosituin varastointimuoto on pumppualtaat. 

Pumppualtaiden toiminta perustuu veden pumppaamiseen korkeampaan altaaseen 

edullisen sähkön aikaan ja veden juoksuttamiseen turbiinin läpi, kun sähkön hinta nousee. 

Niillä on mahdollisuus tarjota massiiviset energiavarastot, mutta suurin ongelma on 

niiden rakentaminen. Suuret vesivoimalat patoaltaineen vaativat suuria alueita ja 

korkeuseroja. Vanhoihin kaivoksiin voidaan myös tehdä pumppualtaita, kuten Suomessa 

on suunnitteilla Pyhäsalmessa, johon olisi rakentumassa 75 MW, 530 MWh 

pumpppuvesivoimala (Laatikainen, 2019). Pumppuallas tai vesivoima ylipäätään ei 

myöskään kykene ainakaan täysimittaisesti reagoimaan sekuntitason säätötarpeeseen, 

sillä vedenvirtaus luontaisesti aiheuttaa hitautta järjestelmään. Toisaalta vesivoima 

tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon pidempiaikaiseen joustavuuteen ja erityisesti 

pidempiaikaiseen varastointiin.  
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Muita sähkövarastoja pumppualtaiden lisäksi on muun muassa kondensaattorit, kelat, 

paineilmavarastot, vauhtipyörät ja useat erityyppiset akut. Esimerkiksi erittäin suuret 

kondensaattorit voivat tarjota suuria säätötehoja erittäin nopeasti, mutta pidempiaikainen 

sähkönvarastointi on niillä vaikeampaa. Paineilmavarasto perustuu paineistetun ilman 

varastointiin, mitä voidaan tarvittaessa ajaa turbiinin läpi ja tuottaa täten sähköä. 

Vauhtipyörä on liike-energiaan perustuva sähkövarasto, mutta ongelmaksi nousee muun 

muassa sen tarvitsema tila, jotta se olisi kannattava. Taloudellisesti kannattavan 

vauhtipyörän pitäisi olla 10-100 MWh ja halkaisijaltaan 500 metriä (Luotola, 2018). 

Akkuja on niin lyijy-, kuin litiumioniakkuja, matalan ja korkean lämpötilan akkuja ja 

virtausakkuja (Damsgaard et al., 2015). Akkujen ominaisuudet vaihtelevat tyypin 

mukaan, mutta nyt tarkastelu on enimmäkseen litiumioniakuissa, etenkin kiinteistöjen 

akkujärjestelmien ja sähköautojen akkujen takia.  

Akkujen määrä sähkövoimajärjestelmässä tulee kasvamaan merkittävästi muun muassa 

kiinteistöjen, datakeskuksien ja sähköautojen akkujärjestelmien myötä. Myös 

teollisuudessa ja voimalaitoksissa akkujärjestelmät yleistyvät. Esimerkiksi Fortum on jo 

ottanut käyttöön erittäin suuren akkujärjestelmän (2 MW, 1 MWh) heidän 

biovoimalaitoksen yhteydessä, millä voidaan tarjota nopeaa säätövoimaa 

sähkövoimajärjestelmälle (Fortum Oyj, 2017). Kiinteistöissä, kuten kodeissa ja 

kauppakeskuksissa akkujärjestelmät tulevat yleistymään aurinkosähkön suosion 

kasvaessa. Akkujärjestelmä myös mahdollistaa huipputehojen mahdollisen rajoittamisen, 

kalliimpien sähkönhintojen välttämisen ja kiinteistön osallistumisen joustavammin 

kysyntäjoustoon ja säätösähkömarkkinoille. Täyssähköautoissa akkujen kapasiteetti tällä 

hetkellä vaihtelee käyttötarpeen mukaan, mutta suurimmillaan akut ovat jopa 100 kWh ja 

ladattavissa hybrideissä akut ovat noin 10 kWh luokkaa. Jos sähköautojen määrä nousee 

yli 250 000 kappaleeseen, kuten vähimmäistavoite on, tulee sähkövoimajärjestelmälle 

erittäin suuri potentiaalinen joustoresurssi autojen akuista. Litiumioniakkujen hinnan 

voidaan olettaa keskimäärin puolittuvan 2020 tilanteesta vuoteen 2035 (hinnan 

vaihteluväli 30-75 % nykyisestä) (Cole & Frazier, 2019). 

Akkujen kykyä purkaa sähköä voidaan käyttää sähkövoimajärjestelmän tukemiseen 

tehotasapainon ylläpitämiseksi, mutta aktiivinen akun käyttö vaikuttaa akun elinikään. 

Etenkin sähköautojen yhteydessä käytettävä V2G on herättänyt huolenaiheita siitä, miten 

auton akun elinikä laskee ja onko V2G käytöstä saatava korvaus riittävä. Jos akun 

purkausta ja latausta hallittaisiin optimaalisesti älykkäämmällä V2G järjestelmällä, 

saatettaisiin jopa nähdä akun eliniän pidentymistä verrattuna pelkkään epäoptimaaliin 

lataukseen (Uddin et al., 2019).  

6.2 Lämpövarastot 

Lämpöä voidaan varastoida hyvin monella eri tavalla, mutta yleisin tapa varastoida 

lämpöä on eristetyt vesisäiliöt, kuten kodin lämminvesivaraaja. Vastaavia 

lämminvesivaraajia voidaan käyttää myös lämpölaitoksien yhteydessä, mutta 

merkittävästi isomassassa mittakaavassa. Muita lämmönvarastointimuotoja on muun 

muassa lämmön taltiointi kallioon ja sulasuola. Myös rakennus itsessään voi toimia 
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varaavana lämpövarastona, tosin lyhyempiä aikoja. Lämpövarastoja voidaan sijoittaa eri 

mittakaavassa koteihin, isompiin kiinteistöihin, lämpövoimaloiden yhteyteen ja 

kaupunkeihin tukemaan kaukolämpöä. Mitoituksessa tulee huomioida mikä on 

varastointitarve. Omakotitalossa riittävä varasto voi olla vajaa vuorokausi, 

kaukolämpöverkossa hajautetusti esimerkiksi viikko ja pari isompaa kausivarastoa 

talvelle koko kaupungin tarpeisiin.  

Lämmöntuotannon perustuessa tulevaisuudessa yhä enemmän sähköllä toimiviin suuriin 

lämpöpumppuihin, nousee lämpövarastojen tärkeys erittäin merkittäväksi etenkin 

talvella. Lämpövarastolla voidaan mahdollistaa joustavampi lämmöntuotanto ja auttaa 

vuorottelemaan lämmöntuotantoa CHP-laitoksen ja lämpöpumpun välillä, riippuen 

sähkön hinnasta (IEA & Nordic Council of Ministers, 2016). Lämpövarasto mahdollistaa 

sähkönkulutuksen laskemisen lämmityksen osalta, jos tuulituotanto on vähäisempää 

talvikuukausina pidempiä jaksoja. Tilanteissa, joissa hetkellinen lämmöntarve olisi 

matala, CHP-laitoksessa olisi mahdollista tuottaa ulos vain sähköä ja ajaa ylimääräistä 

lämpöä varastoon, esimerkiksi kesällä.  

Lämmön tavoin, myös kylmää voidaan varastoida, kuten kappaleessa 5.5. Siinä missä 

lämpövarastolla voidaan lisätä lämpöpumpun tai kaukolämpölaitoksen joustokykyä, voi 

kylmävarasto parantaa joustavuutta jäähdytyksen osalta. Kylmävarastona voi toimia 

esimerkiksi kylmä vesi tai jää.  
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7 SKENAARIOANALYSI 

Skenaarioanalyysissä on tarkoitus tarkastella kahta teoreettista tulevaisuuden tilannetta 

hiilineutraalille Suomelle. On tärkeää huomata, että tilanteet eivät ole ennusteita, vaan 

tarkastelu on puhtaasti ”mitä jos”-tyyppinen. Tarkastelu ei ota huomioon miten kyseisiin 

tilanteisiin tarkalleen päästään, vaan tarkastelu käsittelee tilannetta, jossa kuvattu tilanne 

on jo saavutettu ja millaisia joustavia resursseja tällaisissa tilanteissa tarvittaisiin. 

Tarkoituksena on tarkastella muutosta energiantuotannossa ja -kulutuksessa ja viedä 

energiajärjestelmää kohti vuoden 2050 tavoitetta uusiutuvasta ja kestävästä 

energiajärjestelmästä. Vuoden 2035 perusskenaario on lähellä TEM:n tekemää vuoden 

2030 politiikkaskenaariota, mutta sitä on muokattu vielä eteenpäin pyrkien 

hiilineutraaliin järjestelmään ja muun muassa tuulituotannon osuutta on kasvatettu. 

Vuoden 2035 voimakasskenaario on paljon radikaalimpi muutos kohti hiilineutraaliutta. 

Muun muassa lisääntynyt PtX-tuotanto näkyy selvänä sähkönkulutuksen kasvuna 

skenaariossa.  

Analyysin pohjana on käytetty Suomen vuoden 2018 kulutuksen ja tuotannon tuntidataa, 

joita on skaalattu ylöspäin käyttäen Matlab-laskentatyökalua. Kaikki muu laskenta on 

myös tehty käyttäen Matlab-matriisilaskentaohjelmaa. Tuntidata on lähtöisin 

Energiateollisuuden materiaalipankista (Energiateollisuus, 2020). Vuosi 2018 valikoitui 

tarkastelulle, koska silloin uuden tuulivoiman asennuskapasiteetti oli 0 MW ja vanhoja 

turbiineja oli purettu 3 MW edestä (Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 2019b). 

Tuulivoimalla tulee olemaan merkittävä osa tulevaisuuden energiantuotannossa eri 

skenaarioissa ja käyttämällä vuotta, milloin uutta tuulivoimaa ei ole rakennettu, voidaan 

pyrkiä saamaan mahdollisimman tarkka kuvaus tuotannon vaihtelevuudesta. Toisaalta 

tarkastelemalla vain yhden vuoden tuotantoa, ei voida huomioida vuosien välisiä 

vaihteluja tuulisuudessa.  

Valikoiduilla kapasiteeteilla päästään lähelle vuosikysyntää energian näkökulmasta, 

mutta nyt Matlab mallinnuksessa ei ole voitu huomioida tuotannon tai kulutuksen 

joustavuutta ja hetkellisen tehotasapainon saavuttaminen onkin haasteena. Jääkin 

tehtäväksi tarkastella, mikä olisi joustavuuden tarve kummassakin skenaariossa ja millä 

eri resursseilla joustavuutta voitaisiin tuottaa.  

Tehty tarkastelu on hyvin karkea ja tarkastelussa syntyy virhettä tai ainakin epävarmuutta 

muun muassa energiantuotannon ja kulutuksen profiileissa. Tarkastelussa ei oteta 

huomioon muun muassa miten tuulisuuden vaihtelevuus jakautuu koko maan osalta, jos 

tuulivoimalakanta on esimerkiksi viisinkertainen. Yksi virhe syntyy myös tuuliturbiinien 

teknologisessa kehityksessä; uusien turbiinien pyyhkäisyala on suurempi, turbiinin 

napakorkeus on korkeampi ja näistä seuraten yleisesti myös huipunkäyttöaika jopa 1 000 

tuntia korkeampi, kuin vanhoissa tuuliturbiineissa. Tuulituotannon huipunkäyttöajan 

kasvua voidaan yrittää arvioida, mutta se ei välttämättä vastaa todellisuutta. 

Tuotantokäyrä muun muassa vesivoiman osalta saattaisi olla hyvin erilainen, etenkin jos 

vesivoima osallistuisi entistä enemmän joustavampaan tuotantoon. Myös sähkön 

markkinahinnalla on vaikutusta, miten eri tuotantoyksiköillä tuotetaan energiaa. 
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Kulutuspuolella tehtävässä tarkastelussa ei ole otettu huomioon kysynnän joustavuutta tai 

sitä, miten PtX tuotanto tai esimerkiksi lämpövarastot kykenisivät vastaamaan eri 

tehohaasteisiin. Myös sähköautojen latauksen vaikutusta kulutusprofiiliin ei ole 

huomioitu. Mahdollisia syntyviä korkeita latauspiikkejä ei huomioida, mutta myös 

erittäin merkittävää älylatauksen joustopotentiaalia ei ole suoraan mallinnuksessa 

huomioitu. Nyt vanhanmallinen kulutusprofiili on skaalattu lineaarisesti vastaamaan 

uutta vuosikulutusta. Skenaarioanalyysistä olisikin mielekästä tehdä syvempi tarkastelu 

siihen oikeasti tarkoitetuilla simulointityökaluilla, mutta nyt vanhaa tuntidataa avuksi 

käyttäen saa hyvin laskettua yleistason tuloksia. Jääkin tehtäväksi tarkastella muun 

muassa kuvaajien perusteella, millaisia joustoresursseja kullakin hetkellä tarvitaan.  

Skenaarioanalyysissä keskitytään tarkastelemaan tilannetta pääasiassa kantaverkon osalta 

ja painotetaan haasteita tehotasapainon, eli taajuuden ylläpitämisen kannalta, sekä 

tarkastellaan pääasiassa energioita eri aikajaksoilla. Keskijänniteverkon ja etenkin 

pienjänniteverkon haasteita ei pidä missään nimessä unohtaa, vaikka nyt käsitellään 

lukuarvoina hyvin suuria lukuja koko maan osalta. Paikallisesti luvut ovat pienemmät ja 

haasteet hieman erilaiset, mutta silti yhtä suuri haaste tulevaisuuden kannalta. Muun 

muassa paikalliset jänniteongelmat sähköautojen, lämmityksen ja aurinkovoimaloiden 

osalta vaatisivat oman tarkastelunsa. Kantaverkkoa on Suomessa 110, 220 ja 440 kV 

siirtoverkot, jotka vastaavat sähkönsiirrosta koko maan sisällä voimaloista kuluttajille ja 

keskijänniteverkkoon, eli 20 kV jakeluverkkoon. Keskijänniteverkko toimii yleisesti 

jakeluverkkona loppukäyttäjille, etenkin suuremmille kuluttajille. Keskijänniteverkon 20 

kV jänniteportaasta laskeudutaan 400 V pienjänniteverkkoon, mikä toimii esimerkiksi 

asuinkiinteistöjen sähkönjakelussa. 

Tuulituotanto vaikuttaa eniten syntyvään joustotarpeeseen, joten nyt verrattiin, miten 

vuosi 2018 erosi tuulivuotena muista vuosista. Tarkastelussa käytettiin vuosien 2012-

2018 tuulidataa Lappeenrannan lentokentän mittauspisteestä ja data on peräisin 

Ilmatieteenlaitoksen avoimesta datapalvelusta (Ilmatieteen laitos, 2019). Vuoden 2018 

tuulisuus poikkesi noin 4 % keskiarvosta ja tuulisuuden keskihajonta erosi alle yhden 

prosenttiyksikön vuosien keskiarvosta. Eli ainakin mittauspisteen perusteella tuulivuosi 

oli melko lähellä lähihistorian keskiarvoa. Toisaalta tuuliolosuhteet vertailupisteessä ovat 

hyvin erilaiset, kuin 150 m korkeudessa ja ei ota huomioon koko maan vaihtelua.  

Tuulituotannon huipunkäyttöajan vaikutusta joustoresurssien tarpeeseen on pyritty 

arvioimaan käyttämällä Norjasta saatavilla olevaa tuulen nopeuden dataa. Suomen 

tuulituotannon profiilia korjattiin tuulen nopeuden profiililla, jotta saataisiin 

havainnollistettua, miltä tuotanto voisi näyttää, jos huipunkäyttöaika olisi korkeampi. Nyt 

huipunkäyttöaika kasvoi 3 783 tuntiin, kun vuonna 2018 se oli 2 871 tuntia. 2018 

huipunkäyttöaika kuvastaa joustoresurssien osalta haasteellisinta tilannetta, kun taas 

Norjan tuulidatalla skaalattu huipunkäyttöaika kuvastaa hyvin optimistista, mutta ei 

täysin saavuttamatonta tilannetta. Skenaarioanalyysi on tehty käyttäen kumpaakin 

huipunkäyttöaikaa ja tulokset pyrkivät antamaan välin, mille joustoresurssien tarve 

saattaisi asettua.  
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Vesivuotta, eli kuinka paljon on satanut ja kuinka vesivoiman tuotanto vertautuu muihin 

vuosiin, voidaan verrata esimerkiksi sähköntuotannossa käytettävien vesivarastojen 

määrää. Suomessa vuosi 2018 näyttäytyy alkuvuodesta pitkänajan (1978-2001) 

mediaania hieman parempana, mutta loppuvuosi on noin 10 % heikompi, kuin mediaani. 

(Nord Pool, 2020) 

7.1 Perusskenaario 

Perusskenaario pyrkii tarkastelemaan tilannetta, jossa jo päätetyt linjaukset muun muassa 

Suomen hiilineutraaliudesta täyttyisivät. Suomen valtiolla ei ole vielä virallista linjaa, 

miltä tulevaisuuden energiajärjestelmä näyttää, vaan ainoastaan tavoite hiilineutraalista 

järjestelmästä vuoteen 2035. Valtioneuvosto (2019) on asettanut tavoitteita muun muassa 

hiilen ja turpeen käytön lopettamisesta, hiilinielujen määrän kasvattamisesta ja 

rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta. Nyt perusskenaariota on lähdetty 

rakentamaan muun muassa TEM:n vuoden 2030 politiikkaskenaarion pohjalta, mutta sitä 

muokaten lähes kaikissa osa-alueissa. Perusskenaarion sähköenergian vuosikulutus on 

100 TWh ja kulutusrakenne ei poikkea merkittävästi nykytilanteesta. Vertailuksi, vuonna 

2018 sähkönkulutus oli noin 87 TWh, josta tuontia oli noin 20 TWh.  

Mukana kulutuksessa on muun muassa sähköautoja, datakeskuksia, teollisuuden 

sähköistämistä, sekä pieniä ja suuria lämpöpumppuja. Sähköautoja oletetaan nyt 250 000, 

mutta sähköautojen määrällä ei juuri ole energiatarkastelussa merkitystä. Lämpöpumput 

korvatessaan suoraa sähkölämmitystä johtavat sähkönkulutuksen laskuun, mutta niiden 

korvatessa öljy- tai kaukolämmitystä, nousee sähkönkulutus. Tehoja tarkasteltaessa 

kiinteistöjen vaihtaessa öljylämmitystä lämpöpumppuihin ja sähköautojen lisääntyessä, 

haasteeksi nousee miten muutokset painuttavat tietylle alueelle ja mikä on ollut alueen 

historia sähkökuormien osalta. Muutoksella voi olla etenkin keskijännitteisille ja 

pienjännitteisille jakeluverkoille merkittävä vaikutus. 

Jotta hiilineutraaliustavoite voidaan täyttää, täytyy kaikesta fossiilisesta polttoaineesta 

luopua energiantuotannossa. Hiilen ja öljyn käyttö loppuu niin yhteistuotannossa, kuin 

lämmöntuotannossa ja turpeen käyttöä pyritään ajamaan alas. Vuorostaan uusiutuvan 

energian määrä tuotannossa nousee reilusti, etenkin tuuli- ja aurinkoenergian osalta, 

mutta myös biomassaan perustuvan energiantuotannon osalta. Ydinvoiman määrä nousee 

1 600 MW Olkiluoto 3 ansiosta. Vesivoiman määrä pysyy samana ja uusia laitoksia ei 

ole rakennettu. Taulukossa 7.1 on esitettynä vuoden 2035 tuotantokapasiteetit ja tuotetut 

vuosienergiat, sekä vertailun vuoksi vuoden 2018 tuotantokapasiteetti. Tuulituotannon 

osalta on ilmoitettu tuotanto kummallakin huipunkäyttöajalla ja kuinka se vaikuttaa 

vuosienergiaan. Tuotettu energia on nyt 94,2-103,6 % kulutetusta vuosienergiasta, eli 

tuonnin osuus alentuu merkittävästi, ainakin nettoenergiana.  
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Taulukko 7.1. Perusskenaario – Vuosien 2018 ja 2035 tuotantokapasiteetit ja vuoden 2035 tuotettu 

vuosienergia. Tuulituotannossa huipunkäyttöajat 2871-3783 tuntia. 

Tuotantomuoto 2018 kapasiteetti 

[GW] 

2035 asennettu 

kapasiteetti [GW] 

2035 vuosienergia 

[TWh] 

Ydinvoima 2,8 4,4 34,4 

Teollisuusvoima 2,3 2,0 8,6 

Kaukolämpö 3,3 2,0 7,2 

Erillistuotanto 1,4 0,0 0 

Vesivoima 3,2 3,2 13,1 

Tuulivoima 2,0 10,0 29,3 - 38,1 

Aurinkovoima 0,2 2,0 1,6 

Yhteensä 15,1 23,6 94.2 – 103,6 

7.1.1 Skenaarion sähkönkulutus- ja sähköntuotantokäyrät 

Skenaariotarkastelussa on laskettu vuodelle tuntikohtaisesti jokaisen tuotantomuodon 

tuotantokäyrä, sekä sähkönkulutuksen kulutuskäyrä. Kulutus- ja tuotantokäyriä 

tarkastelemalla ja vertaamalla voidaan havaita syntyvät joustoresurssien tarpeet yleisellä 

tasolla. Kuten aiemmin on todettu, ovat kulutus- ja tuotantokäyrät lineaarisesti skaalattu 

vuodesta 2018, joten ne eivät kuvasta täysin oikeaa tilannetta tulevaisuudesta, mutta 

voivat antaa suuntaa antavia tuloksia joustoresurssien tarpeesta. Tarkastelu on tehty 

käyttäen kahta eri tuulituotannon huipunkäyttöaikaa. Ensimmäisenä esitetään tulokset 

siitä, miltä kuvaajat näyttävät, jos tuulituotannon huipunkäyttöaika olisi 2 871 tuntia ja 

jälkimmäisenä on tarkastelu, kun huipunkäyttöaika on 3 783 tuntia.  

Ensimmäisenä on esitetty lasketut kulutus- ja tuototantokäyrät, kun tuulivoiman 

huipunkäyttöaika on 2 871 tuntia. Tammi-helmikuun osalta lasketut käyrät on esitetty 

kuvassa 7.1, huhti-toukokuun kuvaajat on esitetty kuvassa 7.2, kesä-heinäkuun kuvassa 

7.3 ja syys-lokakuun kuvassa 7.4. 
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Kuva 7.1. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä tammi-helmikuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

 
Kuva 7.2. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä huhti-toukokuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Kuvasta 7.1 voidaan havaita, että talvikausina syntyy selviä pidempijaksoisia 

tuotantovajeita, noin viidestä yhdeksään vuorokautta kestoltaan. Näinä jaksoina korostuu 

kausivarastojen tarve, niin sähkön, kuin lämmön osalta. Toisaalta tuotantovaje on vielä 

hoidettavissa muun muassa siirtokapasiteetin avulla. Talvella syntyy muutamalla hetkellä 
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tuotantoa selvästi yli kulutuksen, mutta pääsääntöisesti tuotanto on joko kulutuksen 

tasolla tai sen alapuolella.  

Kuvasta 7.2 voidaan havaita, että keväällä tuotantovajeet ovat selvästi vähäisempiä ja 

aurinkovoima näkyy jo nyt myös tuotannossa. Yhä voidaan havaita kaksi selvästi 

pidempää jaksoa, jolloin tuotantoa on liian vähän. Keväällä syntyy hyvin lyhyitä 

ylituotannon hetkiä, jotka näkyvät kuvaajassa terävinä piikkeinä. Keväällä vesivoiman 

tuotanto on hyvin merkittävää, kun lumet sulavat ja aiheuttavat jopa paikoin tulvia. Jos 

joet tulvivat, on vesivoiman tuotannon säätäminen hyvin haastavaa, ellei jopa 

mahdotonta.  

 
Kuva 7.3. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä kesä-heinäkuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Kesällä korostuu pari tyyntä jaksoa, etenkin heinäkuussa hyvin pitkä jakso, jolloin 

tuotanto on selvästi kulutusta vähäisempää. Tuotantovajeet eivät ole tehon ja energian 

puolesta aivan yhtä merkittäviä, kuin talvella. Voidaan havaita, että aurinkovoima etenkin 

heinäkuun pitkän tyynen jakson aikana tukee erittäin hyvin muuta tuotantoa. Kesällä 

syntyy myös teholtaan erittäin merkittäviä ylituotannon hetkiä.  
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Kuva 7.4. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä syys-lokakuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Syksyllä tuulituotanto on pääsääntöisesti erittäin hyvää, mutta silti voidaan havaita 

muutama pidempi tuotantovajeen jakso. Ylituotantoa on nyt selvästi useammalla hetkellä. 

Syksy olisikin suhteellisen hyvää aikaa tuottaa energiaa varastoon talven haasteellisia 

hetkiä varten.  

Kuten kuvaajista jo voidaan havaita, syntyy eripituisia tuotantovajeita, sekä välillä 

jaksoja, joissa on tuotantoa enemmän, kuin kulutusta. Etenkin talvi esittäytyy erityisen 

haastavana hetkenä. Tuotantoon syntyy useita pidempiaikaisia tuotantovajeita, jolloin 

vaaditaan energiajärjestelmästä joustoresursseja eri aikajänteillä. Tuulituotannon 

tuotantovaihtelut voivat olla hyvin merkittäviä, jopa yli 40 % tuotannosta voi hävitä 

kuuden tunnin aikana. Siis lyhytaikaisille, alle vuorokauden nopeille joustoresursseille, 

kuten pumppuvoimaloille ja sähkövarastoille on kysyntää. Myös kysyntäjousto on 

merkittävä resurssi. Etenkin talven pidemmillä tuotantovajeiden jaksoilla suuret 

kausilämpövarastot voisivat olla hyvin merkittävä joustoresurssi.  

Perusskenaariossa syntyvät ali-, kuin ylituotanto ovat tehoiltaan vielä niin pieniä, että 

tarvittaessa siirtoyhteydet voisivat hoitaa lähes kaiken tarvittavan jouston. Toisaalta pitää 

huomioida, että siirtokapasiteettia ei välttämättä ole aina saatavissa nimellistehollaan ja 

naapurimaiden tuotanto voi yhtä hyvin olla hetkellisesti vajaampaa. Ei siis ole mielekästä 

luottaa siihen, että siirtoyhteydet toimisivat automaattisesti pelastajana teho- ja 

energiavajeissa. 

Seuraavaksi vertaillaan, kuinka tuotantokäyrät muuttuvat, kun tuulituotannon 

huipunkäyttöaikaa nostetaan noin 900 tuntia. Etenkin alituotannon jaksot selvästi 
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pienentyvät ja tuulituotannon pienimmät tehot kasvavat merkittävästi. Lasketut kulutus- 

ja tuototantokäyrät tammi-helmikuun osalta on esitetty kuvassa 7.5, huhti-toukokuun 

kuvaajat on esitetty kuvassa 7.6, kesä-heinäkuun kuvassa 7.7 ja syys-lokakuun kuvassa 

7.8. Kaikissa neljässä kuvaajassa tuulivoiman huipunkäyttöaika on 3 783 tuntia.  

 
Kuva 7.5. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä tammi-helmikuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Aikaisemmin havaitut talven alituotannon jaksot ovat lähes kokonaan hävinneet ja nyt on 

havaittavissa vain yksi lyhyempi hetki tammikuussa ja yksi pidempi hetki helmikuussa, 

kun tuotanto on selvästi alle kulutuksen. Näiden kahden jakson aikana tuotantovaje on 

myös pienempi, kuin alhaisemmalla huipunkäyttöajalla.  
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Kuva 7.6. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä huhti-toukokuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Keväällä tuotanto vastaa jo hyvin lähelle kysyntää lähes jokaisella tunnilla. Etenkin 

toukokuussa lieväksi ongelmaksi alkaa muodostumaan useat ylituotannon hetket. Kuten 

aiemmin, nyt keväällä on hyvä huomata vesivoiman hyvin suuri tuotanto, mikä johtuu 

lumien sulamisesta.   

 
Kuva 7.7. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä kesä-heinäkuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 
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Kesällä tuotanto on erinomaista ja usealla hetkellä ylittää reilusti kysynnän. Ylituotantoa 

on paikoin noin 6 GW, mikä saattaa nousta ongelmaksi, riippuen miten hyvin kysyntä 

kykenee joustamaan ylöspäin.  

 
Kuva 7.8. Perusskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä syys-lokakuulta.  

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Myös syksyllä tuotanto on erinomaista ja ylittää kysynnän useassa kohdassa. Syksy 

näyttäytyy entistä parempana vaihtoehtona tuottaa energiaa varastoon talven 

haastavampia tilanteita varten, mitkä tosin korkeamman tuulituotannon huipunkäyttöajan 

kanssa eivät ole samanlainen ongelma, kuin aiemmin.  

Taulukossa 7.2 on esitettynä vuoden suurimmat joustoresurssitarpeet tehon osalta, sekä 

tuotannon vuosienergiatarkastelu. Syntyvä tuotantovaje, eli ylössäätötarve on 

suurimmillaan 6 290 - 4 618 MW, mikä on noin 20-27 % asennetusta 

tuotantokapasiteetista. Energiataseiden tarkastelu havainnollistaa, kuinka paljon 

tuotantoa on ollut yli ja paljonko ali suhteessa kysyntään. Tuulituotannon 

huipunkäyttöajan nostaminen vaikuttaa selvästi energian yli- ja alituotantoon. 

Huipunkäyttöajan nostaminen vähentää joustoresurssien tarvetta, sillä tuulituotanto on 

selvästi tasaisempaa, kuin aiemmin. Tuulivoiman ja etenkin tuulivoiman tuotantoprofiilin 

vaikutus joustoresurssitarpeeseen korostuu siis hyvin voimakkaasti.  
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Taulukko 7.2 Tuotannon vaihtelevuuden ääriarvot eri tuulituotannon huipunkäyttöajoilla 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika [h]  2 871 3 783 

Suurin ylössäätötarve [MW] 6 290 4 618 

Suurin alassäätötarve [MW] 6 118 6 462 

Ylituotanto yhteensä [TWh] 6,5 8,5 

Alituotanto yhteensä [TWh] 12,3 5,0 

Energiatase [TWh] -5,8 3,5 

Tuotantovaje tuotantokapasiteetista 27 % 20 % 

Yliteho tuotantokapasiteetista 26 % 27 % 

Ylituotannon osuus kulutetusta energiasta 6 % 9 % 

Alituotannon osuus kulutetusta energiasta 12 % 5 % 

Tuotettu energia suhteessa kulutettuun energiaan -6 % 4 % 

7.1.2 Yli viiden vuorokauden haastavat jaksot 

Kuvassa 7.9 on kuvattu tarkemmin haasteellista viiden vuorokauden jaksoa tammikuulta, 

missä tuotanto jää reilusti alle kulutuksen. Kuvan x-akseli kuvastaa vuoden tunteja. 

Kuvassa on piirretty nyt myös vuoden 2018 kulutuskäyrä punaisella viivalla vertailuksi. 

Kuvassa 7.10 on tarkasteltu vielä erikseen, mikä on syntyvä tuotantovaje jokaisella 

tunnilla, sekä millainen tuotantovaje on suhteessa siirtokapasiteettiin ja mikä on uuden 

kulutuksen teho kyseisellä hetkellä. Nyt jos uusi kulutus kuvitellaan täysin joustavaksi, 

auttaisi se selvästi tuotantovajeen hoidossa. Kuvan x-akseli kuvastaa tunteja kyseisellä 

jaksolla, toisin kuin kuvan 7.9 akseli, mikä kuvastaa tunteja suhteessa vuoden 

kokonaistuntimäärään.   
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Kuva 7.9. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

 
Kuva 7.10. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Tarkasteltu jakso on erittäin haastava, sillä jakson jokaisella tunnilla tuotanto on 

kysynnän alapuolella. Jos uusi kulutus oletettaisiin täysin joustavaksi, toisi uusi kulutus 

teoriassa noin 1,5 GW joustoa, lisäksi vanhasta kuormasta löytyy myös 

joustopotentiaalia. Voidaan myös huomata, että siirtokapasiteetti periaatteessa riittäisi 
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kattamaan koko jakson. Taulukossa 7.3 on esitettynä jaksolla syntyvä joustotarpeen 

suurin ja keskimääräinen arvo, sekä joustotarve energiana. Keskimäärin joustotarve 

tehona on 22-28% kulutuksesta ja energiana joustotarve on 24 % kulutuksesta.  

Kuvassa 7.11 on tutkittu sama jakso nyt korkeammalla tuulituotannon huipunkäyttöajalla 

ja vastaavasti kuvassa 7.12 on esitettynä tuntikohtainen joustotarve jaksolla. Nyt voidaan 

huomata miten merkittävästi huipunkäyttöaika vaikuttaa joustoresurssien tarpeeseen. 

Joinain hetkinä tuotanto nousee jopa kulutuksen yläpuolelle. Korkeampi 

huipunkäyttöaika laskee tarvittavan energian kolmasosaan alkuperäisestä. 

 
Kuva 7.11. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 
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Kuva 7.12. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Taulukossa 7.3 on esitettynä nyt myös saman jakson joustotarpeen suurin ja 

keskimääräinen arvo, sekä joustotarve energiana, kun tuulituotannon huipunkäyttöaika 

on 3 783 tuntia. Keskimäärin joustotarve tehona on 8-10 % kulutuksesta ja energiana 

joustotarve on 9 % kulutuksesta. 

Taulukko 7.3. Vuoden tuntien 415-555 teho- ja energiavajeet eri tuulituotannon huipunkäyttöajoilla. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika [h] 2871 3783 

Suurin tuotantovaje [MW] 5056 4168 

Alituotantoa yhteensä [GWh] 481 175 

Tuotantovajeen keskiteho [MW] 3462 1260 

Tarkastellaan toista haastavaa tilannetta, missä tuotantovajetta syntyy noin yhdeksän 

vuorokauden ajan, vuoden tuntien 1 100 ja 1 315 välillä. Kuvassa 7.13 on esitettynä jakso 

suhteessa tuotantoon ja kulutukseen ja kuvassa 7.14 on kuvattuna tarkemmin jaksolla 

syntyvä tuntikohtainen joustotarve.  
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Kuva 7.13. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100- 1 315 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

 
Kuva 7.14. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100 - 1 315 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Jakso on teholtaan vähintäänkin yhtä haastava, kuin aikaisempi, mutta energiavajeen 

osalta vieläkin haastavampi. Tuotantovaje on tehona keskimäärin 25-33 % jakson 

kulutuksesta ja energiavaje on 28 % kulutuksesta, kun tuulituotannon huipunkäyttöaika 

on 2 871 tuntia. Kuvassa 7.15 ja 7.16 tarkastellaan samaa jaksoa, eli vuoden tunteja 1 100 

- 1 315, mutta nyt tuulituotannon huipunkäyttöaika on 3 783 tuntia. 
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Kuva 7.15. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100 - 1 315 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

 
Kuva 7.16. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100 - 1 315 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Nyt ero ei ole yhtä selvä eri huipunkäyttöaikojen välillä. Tuotantovaje on yhä merkittävä 

ja jatkuu jokaisella tunnilla yhdeksän vuorokauden ajan. Tuotantovaje on tehona 

keskimäärin 16,5-21,5 % jakson kulutuksesta ja energiana tuotanto on 18 % kulutuksesta. 
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Taulukossa 7.4 on esitettynä jaksolla suurin syntyvä tuotantovaje, keskimääräinen 

tuotantovaje ja joustotarve energiana. Vertaamalla taulukkoja 7.3 ja 7.4 voidaan huomata, 

että tuulituotannon huipunkäyttöajan nostaminen ei vaikuta samalla tavalla jokaisella 

hetkellä. Ensimmäisessä jaksossa joustotarve laski noin 60 %, kun jälkimmäisessä 

tapauksessa se laski vain 30 %.  

Taulukko 7.4. Vuoden tuntien 1 100 - 1 315 teho- ja energiavajeet eri tuulituotannon huipunkäyttöajoilla. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika [h] 2871 3783 

Suurin tuotantovaje [MW] 5622 4618 

Alituotantoa yhteensä [GWh] 866 566 

Tuotantovajeen keskiteho [MW] 4026 2634 

7.1.3 Vuorokauden, viikon ja kolmen kuukauden joustotarpeet 

Taulukossa 7.5 on esitettynä vuorokautiset joustotarpeet vuodelle eri huipunkäyttöajoilla, 

kun tarkastellaan vuorokauden mittaisia jaksoja. Taulukoituna on suurin vuorokauden 

joustotarve, sekä keskimääräinen joustotarve vuoden jokaisella vuorokaudella. Laskenta 

on tehty energiana, josta on laskettu keskiteho, eli energia on yksinkertaisesti jaettuna 

vuorokauden tunneilla. Nyt teho on vain suuntaa antava, eikä kuvasta suurinta 

joustotarvetta tehona, vaan enemmin esimerkiksi sähkövaraston sähkötehoa, jos varasto 

olisi mitoitettu koko vuorokaudelle. Lisäksi taulukoituna on joustotarve suhteessa 

vuorokauden keskimääräiseen kulutukseen, jotta saadaan parempi mittakaava 

tarvittavista resursseista. Havaittavissa on, että vuorokauden joustotarve vaihtelee hyvin 

rajusti. Keskimääräinen joustotarve on vain noin 13 % suurimmasta joustotarpeesta.  

Taulukko 7.5 Vuorokauden joustotarve energiana ja tehona.  Tuulituotannon huipunkäyttöaika välillä 

2 871 - 3 783 tuntia.  
Energia [GWh] Teho [GW] Osuus 

kulutuksesta [%] 

Keskimääräinen kulutus 

vuorokaudessa 

263 11,0   

Suurin joustotarve 125 - 79 5,2 - 3,3 47 - 30,1 

Keskimääräinen joustotarve 16 - 9  0,7 - 0,4 6 - 3,3 

Kuvassa 7.17 on esitettynä energiatase jokaiselle vuoden viikolle, kun tuulituotannon 

huipunkäyttöaika on 2 871 tuntia. Energiatase on laskettu, käyttäen tietoa siitä, kuinka 

paljon viikossa on tuotettu ylimääräistä energiaa suhteessa kulutukseen ja siitä on 

vähennetty, paljonko on tuotettu liian vähän energiaa suhteessa kulutukseen. 
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Energiataseen voidaan kuvitella nyt kuvastavan myös esimerkiksi varastointitarvetta. 

Kuvassa 7.18 on esitettynä vastaava tarkastelu, kun tuulituotannon huipunkäyttöaika on 

3 783 tuntia. 

 
Kuva 7.17. Vuoden viikkokohtainen energiatase. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

 
Kuva 7.18. Vuoden viikkokohtainen energiatase. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Kuvaajista voidaan todeta, että talvi, etenkin joulukuun loppu ja helmi-maaliskuu, on 

kaikista haastavin ajanjakso energiataseen perusteella. Kyseiselle ajanjaksolle onkin siis 

erittäin tärkeää pyrkiä turvaamaan riittävät kausivarastot niin lämmön, kuin sähkön 
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osalta. Talvella lämmönkysyntä on suurinta, joten lämpövarastot toimisivat 

edullisempana ratkaisuna. Kasvanut huipunkäyttöaika näkyy selvimmin talvella 

pienentyneenä jouston energiantarpeena ja kesällä voidaan havaita selvästi suurempi 

energiantuotanto. Taulukossa 7.6 on esitettynä viikkokohtaisen tarkastelun suurin 

syntyvä joustotarve ja jokaisen viikon aikana syntyvä keskimääräinen joustotarve. Samat 

huomiot pätevät viikkotarkastelun energioihin ja tehoihin, kuin vuorokausitarkastelussa. 

Voidaan huomata, että tuulituotannon huipunkäyttöajan nostaminen melkein puolittaa 

joustotarpeen viikkotasolla.  

Taulukko 7.6. Viikoittaisen joustotarpeen arviointi. Suurin joustotarve vuodella ja keskimääräinen 

joustotarve kaikkien viikkojen ajalta tehona ja energiana. Tuulituotannon huipunkäyttöaika välillä 

2 871 - 3 783 tuntia. 

Perusskenaario Energia [GWh] Teho [GW] Osuus 

kulutuksesta [%] 

Keskimääräinen kulutus viikossa 1 917 11,4 
 

Suurin joustotarve 590 - 358 3,5 - 2,1 31 - 18,7 

Keskimääräinen joustotarve 112 - 67 0,7 - 0,4 6 - 3,5 

Taulukossa 7.7 on esitettynä kolmen kuukauden jaksojen joustotarve eri tuulituotannon 

huipunkäyttöajoilla. Suurin ylössäätötarve kuvastaa suurinta syntyvää tuotantovajetta, eli 

hetkeä, jolloin tuotanto on alle kulutuksen. Suurin alassäätötarve taas kuvastaa 

päinvastaista tilannetta, eli tuotanto on yli kulutuksen. Energiataseella kuvataan, kuinka 

paljon jakson aikana energiaa on tuotettu suhteessa kulutettuun. Huipunkäyttöajan 

kasvaessa ylössäätötarve selvästi laskee ja energiatase nousee. Huipunkäyttöajan ollessa 

3 783 tuntia, olisi tammi-maaliskuu ainut haastava jakso energiataseen kannalta. 

Alassäätötarpeessa joko ei tapahdu muutosta tai se saattaa jopa kasvaa. Alassäätö ei 

välttämättä teknisesti ole yhtä haastavaa, kuin ylössäätö, mutta se johtaa yleensä 

menetettyyn tuotantoon, ellei kysyntä kykene joustamaan ylöspäin.  
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Taulukko 7.7. Kolmen kuukauden jaksoilta joustotarpeet tehoina ja energioina. Tuulituotannon 

huipunkäyttöaika välillä 2 871 - 3 783 tuntia. 

 
Suurin ylössäätötarve 

[MW] 

Suurin 

alassäätötarve [MW] 

Energiatase 

[TWh] 

Tammi-maalis 6 290 - 4 618 5 237 - 5 250 -3,2 - -0,7 

Huhti-kesä 4 401 - 3 115 6 118 - 6 462 -1,0 - 1,6 

Heinä-syys 4 080 - 3 696 5 555 - 5 568 -0,8 - 0,9 

Loka-joulu 5 176 - 3 771 5 313 - 5 326 -0,8 - 1,7 

7.1.4 Ratkaisuja teho- ja energiahaasteisiin 

Talvi osoittautuu kummallakin tuulituotannon huipunkäyttöajalla haasteelliseksi, mutta 

erityisen haasteelliseksi energian ja tehon osalta matalammalla huipunkäyttöajalla. 

Talvella pitkäaikaiset suuret lämpövarastot voisivat helpottaa tilannetta tehon ja energian 

osalta. Lämpövarasto kykenisi laskemaan hetkellistä kulutusta, mikä muuten johtuisi 

lämmitykseen kuluneesta sähköstä. Lämpövarastojen täydennys voi tapahtua kuukausia 

etukäteen tai edeltävänä viikkona, täysin riippuen varaston koosta ja sen 

käyttötarkoituksesta.  

Millisekunnin tarkkuudella tapahtuva tehotasapainon ylläpitäminen hoidetaan 

sähkövoimajärjestelmän inertialla, mikä syntyy Pohjoismaisessa yhteisverkossa jokaisen 

maan pyörivistä tahtikoneista. Muun muassa hiilivoimaloiden alasajo näkyy laskevana 

inertiana koko yhteisen sähkövoimajärjestelmän tasolla. Toisaalta uusien 

tuulivoimaloiden tehoelektroniikka kykenee tuottamaan verkkoon synteettistä inertiaa, 

eli joustokyky millisekunnin tasolla ei vähene suoraan aivan yhtä jyrkästi, kuin voisi 

kuvitella. Koska tehdyssä tarkastelussa on käytetty tuntidataa lähtötietona, laskennassa ei 

ole tarkasteltu alle tunnin joustotarpeita.  

Sähkövarastot niin vuorokauden sisäisesti, kuin viikkotasolla tulevat olemaan merkittävä 

tekijä varsinkin sekuntitason tehotasapainon saavuttamisessa. Kiinteistöjen, 

datakeskuksien ja verkkoyhtiöiden akkujärjestelmät, sekä sähköautojen akut, tarjoavat 

suuren joustoresurssin markkinoille. Kyseiset akkujärjestelmät kykenevät tukemaan 

verkkoa vuorokauden sisäisissä vaihteluissa erittäin hyvin. Pidempiaikaiseen vaihteluun 

esimerkiksi pumppualtaat tarjoavat suhteellisen kustannustehokkaan ratkaisun, riippuen 

minne ja miten pumppuallas on rakennettu. Suomessa ei ole suuria vuoristoja, minne 

rakentaa altaita, kuten Keski-Euroopassa, mutta muun muassa vanhat kaivokset voivat 

toimia pumppualtaana.  

Kysyntäjousto eri lähteistä ja eri mittakaavassa tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeä 

joustoresurssi, kunhan vain markkinat tekevät siitä entistä houkuttelevampaa ja 

kannattavampaa eri osapuolille. Kysyntäjousto ei toimi vain alaspäin. Jos mahdollista, 
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kulutusta voitaisiin myös niin sanotusti aikaistaa, eli korkean tuotannon aikana 

pyrittäisiin nostamaan kulutusta normaalista. Suurilla kuluttajilla esimerkiksi 

sähkövarastot tai tuotannon välivaiheiden varastot voivat kasvattaa kuluttajan 

joustomahdollisuutta. Suuri kuluttaja voi helpommin kerralla tarjota useiden megawattien 

säätötehoa. Pienkuluttaja, kuten omakotitaloasuja, voi tarjota vain pieniä tehoja kerralla 

markkinoille, joitain kilowatteja korkeintaan, joten joustoresurssit täytyy aggregoida 

isommaksi yhteiseksi resurssiksi. Kysyntäjousto voi tarjota ratkaisuja tuotantovajeiden 

tehopiikkeihin, eli kysyntäjousto on yleensä ratkaisu vain joiksikin tunneiksi kerrallaan. 

Toisaalta kysyntäjoustoa voidaan porrastaa eri kuluttajien kesken, eli vain tietty osuus 

saatavista resursseista käytetään kerrallaan tietyllä tunnilla. Virtuaalivoimalat, kuten 

esimerkiksi kauppakeskukset, joilla on omaa tuotantoa, sähkövarastoja, sekä suuria 

ohjattavia kuormia, tulevat olemaan merkittävä joustoresurssi yleistyessään.  

Aikaisemmin esille tuotu mahdollisuus kasvattaa tuulituotantoa reilusti yli kysynnän 

poistaisi hyvin isolta osalta vuodelta kaikki alituotannon ongelmat. Erityisiksi haasteiksi 

nousisi hyvin merkittävästi kasvaneet ylituotannon hetket. Jos kulutus ei kykenisi 

joustamaan ylöspäin riittävästi, jouduttaisiin tuotantoa leikkaamaan. Kun tuotantoa 

leikataan, lähtökohtaisesti siitä ei myöskään saa korvausta, mikä johtaisi keskimääräisen 

tuotantokustannuksen kasvuun.  

Sähköautojen latausenergia ei tule olemaan merkittävä tekijä kantaverkon tasolla, mutta 

niiden hetkellinen latausteho voi olla merkittävä ongelma. Toisaalta suurta lataustehoa 

voidaan käyttää sähkövoimajärjestelmän alassäätöön oikealla hetkellä. Yhden 

täyssähköauton latausteho vaihtelee tyypillisesti 3,7 kW ja 11 kW välillä, riippuen 

käytetäänkö 1-vaihe vai 3-vaihe latausta ja latausvirran ollessa 16 A. 1 000 sähköautoa 

tarkoittaisi siis lataustehoa 3,7 MW ja 11 MW välillä ja 250 000 sähköautoa olisi 

lataustehona välillä 0,93 GW ja 2,75 GW. Sähköautojen latausta voidaan ohjata alaspäin 

joko on/off -periaatteella tai rajoittamalla lataustehoa, riippuen käytetystä lataustavasta ja 

autosta. Jos lataustehoa rajoitetaan esimerkiksi puoleen, syntyisi silloin 1 000 autolla 1,8 

MW ja 5,5 MW välillä oleva joustopotentiaali.  

Siirtoyhteyksien kapasiteetti on 5916 MW, mikä yksinään riittäisi kattamaan lähes kaikki 

perusskenaarion teho- ja energiahaasteet. Jos iso osa järjestelmän tehotasapainosta 

jätetään siirtoyhteyksien varaan, jää sähkövoimajärjestelmä hyvin haavoittuvaan tilaan. 

Siirtoyhteyksien nimelliskapasiteettia ei ole aina saatavilla ja naapurimaan aina 

positiivista tuotantotilannetta ei pidä myöskään ottaa itsestäänselvyytenä.  

7.2 Voimakasskenaario 

Voimakasskenaario, eli voimakkaamman kehityksen skenaario, pyrkii tarkastelemaan 

tilannetta, missä Suomen energiajärjestelmä on muuttunut vielä radikaalimmin kohti 

hiilineutraaliutta ja entistä enemmän uusiutuvaa energiajärjestelmää. Nyt 

voimakasskenaario kuvastaa haasteellisempaa tilannetta joustotarpeiden osalta vuonna 

2035, sillä vaihtelevan uusiutuvan tuotannon määrä on noussut hyvin merkittävästi, sekä 

sähkönkulutus on liki kaksinkertaistunut vuodesta 2018.  
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Sähköenergian vuosikulutus voimakkaassa skenaariossa on 150 TWh. Voimakkaan 

skenaarion sähkönkulutus muodostuu hyvin paljon samoista osista, kuin perusskenaarion, 

mutta teollisuuden voimakkaampi sähköistäminen ja PtX-tuotanto ovat selvimmät erot, 

mitkä kasvattavat kulutusta. Etenkin terästeollisuuden voimakkaampi sähköistäminen 

niin suoraan, kuin synteettisesti tuotetun vedyn avulla, tulee näkymään hyvin 

merkittävänä energiankulutuksen kasvuna. Myös muun muassa paperi- ja 

kemianteollisuudessa löytyy useita kohteita, joita voi sähköistää suoraan tai epäsuorasti. 

Voimakasskenaariossa on myös tarkoituksena tuottaa synteettisiä polttoaineita 

esimerkiksi lentoliikenteeseen, mitä muuten on vaikea suoraan sähköistää. Samalla on 

tarkoitus nostaa Suomen omavaraisuutta polttoaineiden ja energiataseen osalta. 

Sähköautoja oletetaan nyt 600 000, mutta myös nyt sähköautojen määrällä ei juuri ole 

energiatarkastelussa merkitystä. Sähköautojen kasvaneella määrällä tulee olemaan 

vaikutuksia yhä laajemmin sähkönjakeluverkkoihin, mutta toisaalta sähköautojen 

kasvanut määrä vaikuttaa positiivisesti saatavilla oleviin joustoresursseihin.   

Kasvaneen kulutuksen myötä täytyy energiantuotantoa nostaa, eli nyt selvästi kasvattaa 

tuuli- ja aurinkoenergian määrää. Ydin- ja vesivoiman määrä on sama, kuin 

perusskenaariossa. Nyt on oletettu, että lämmitystä sähköistetään esimerkiksi 

lämpöpumpuilla entisestään ja biomassaa vähennetään, jotta voidaan kasvattaa 

hiilinieluja. Taulukossa 7.8 on esitettynä vuoden 2035 tuotantokapasiteetit ja tuotetut 

vuosienergiat, sekä vertailun vuoksi vuoden 2018 tuotantokapasiteetti. Tuulituotannon 

osalta on ilmoitettu tuotanto kummallakin huipunkäyttöajalla ja kuinka se vaikuttaa 

vuosienergiaan. Tuotettu energia on nyt 91,3-106,6 % kulutetusta vuosienergiasta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöajan vaikutus tuontienergiaan näkyy entistä selvemmin.  
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Taulukko 7.8. Voimakasskenaario – Vuosien 2018 ja 2035 tuotantokapasiteetit ja vuoden 2035 tuotettu 

vuosienergia. Tuulituotannossa huipunkäyttöajat 2871-3783 tuntia. 

Tuotantomuoto 2018 

kapasiteetti 

[GW] 

2035 asennettu 

kapasiteetti [GW] 

2035 

voimakasskenaario 

vuosienergia [TWh] 

Ydinvoima 2,8 4,4 34,4 

Teollisuusvoima 2,3 1,5 6,5 

Kaukolämpö 3,3 1,5 5,4 

Erillistuotanto 1,4 0 0 

Vesivoima 3,2 3,2 13,1 

Tuulivoima 2,0 25,0 73,2 - 96,5 

Aurinkovoima 0,2 5,0 4,1 

Yhteensä 15,1 40,6 136,7 – 159,9 

 

7.2.1 Skenaarion sähkönkulutus- ja sähköntuotantokäyrät 

Voimakkaan kehityksen skenaarion analyysi on tehty täysin vastaavasti, kuin 

perusskenaarion. Suurin ero skenaarioiden välille syntyykin pääasiassa tuulituotannon ja 

kulutuksen merkittävästä kasvusta. Voimakasskenaario vertailee vastaavasti, miten 

tuulituotannon huipunkäyttöajan muutos vaikuttaa joustoresurssien tarpeeseen. 

Skenaariotarkastelun tuntikohtaisesti lasketut kulutus- ja tuototantokäyrät tammi-

helmikuun osalta on esitetty kuvassa 7.19, huhti-toukokuun kuvaajat on esitetty kuvassa 

7.20, kesä-heinäkuun kuvassa 7.21 ja syys-lokakuun kuvassa 7.22. Jokaisessa neljässä 

kuvaajassa tuulivoiman huipunkäyttöaika on 2 871 tuntia. 
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Kuva 7.19. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä tammi-helmikuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Talvella on havaittavissa samat ilmiöt, kuin perusskenaariossa, mutta paljon 

voimakkaampina. Syntyvät tuotantovajeet ovat erittäin merkittäviä niin tehon, kuin 

energian puolesta. Muutaman vuorokauden aikana syntyvät ylituotannon hetket ovat 

tehoiltaan huomattavia, mutta jakson energiataseen kannalta niillä ei ole juuri merkitystä. 

Pidempiaikaiset kausivarastot sähkön ja etenkin lämmityksen puolella korostuvat hyvin 

tärkeiksi.  

 
Kuva 7.20. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä huhti-toukokuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 
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Kuva 7.21. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä kesä-heinäkuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Kuvasta 7.20 on havaittavissa, että keväällä yhä ilmenee selviä pidempiä tuotantovajeen 

jaksoja, tosin tehot ja energiat eivät ole yhtä merkittäviä, kuin talvella. Tuulituotanto 

käyttäytyy hyvin jaksollisesti ja aiheuttaa teräviä piikkejä tuotantokäyrässä, jotka 

saattavat olla hyvin haasteellisia energiajärjestelmälle. Erittäin suuren osan kulutuksesta 

pitäisi pystyä seuraamaan hyvin nopeasti tuotantokäyrää, sekä lyhyempiaikaisten 

varastojen pitäisi pystyä varastoimaan tarvittava energia hyvin nopeasti.  

Kuvasta 7.21 voidaan havaita, että kesällä syntyy yhä pidempiä jaksoja, jolloin tuotanto 

on selvästi alle kulutuksen. Etenkin heinäkuu näkyy hyvin haasteellisena tuulituotannon 

osalta, mutta onneksi aurinkoenergia tukee tuotantoa erittäin hyvin. Kesäkuussa syntyvät 

ylituotannon tehot ovat erittäin merkittäviä ja vaatisivat energiajärjestelmältä kykyä lähes 

kaksinkertaistaa kulutus hetkellisesti, jos verrataan perinteiseen kulutuskäyrään, jota nyt 

kuvaajan käyrä esittää.  
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Kuva 7.22. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä syys-lokakuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Syksyllä tuulituotanto on pääsääntöisesti erittäin hyvää, aivan kuten perusskenaariossa. 

Yhä voidaan havaita muutama pidempi tuotantovajeen jakso, etenkin edetessä kohti 

alkutalvea. Aurinkotuotantoa on yhä mukana tuotantokäyrässä, mutta aurinkotuotannon 

teho alkaa selvästi vähenemään, kun siirrytään syyskuusta eteenpäin. Ylituotantoa on nyt 

selvästi useammalla hetkellä ja nyt myös tehot ovat liki kaksinkertaisia verrattuna 

hetkelliseen kulutukseen. Syksy olisikin suhteellisen hyvää aikaa tuottaa energiaa 

varastoon talven haasteellisia hetkiä varten. Ylituotanto on etenkin syyskuun puolella 

hieman pidempikestoista, kuin esimerkiksi keväällä tai kesällä, joten energian varastointi 

kausivarastoihin olisi helpompaa ja ei vaatisi aivan niin suuria tehoja suhteessa energiaan.  

Vertaamalla kahden eri skenaarion kuvaajia, voidaan huomata, että voimakkaan 

skenaarion analyysi ei juuri poikkea perusskenaariosta. Suurin ero on, että luvut ovat 

huomattavasti suurempia. Alituotannon hetket korostuvat nyt merkittävinä tehoina ja 

energioina ja sama pätee myös ylituotannon hetkiin. Jo kuuden tunnin aikana syntyvä 

muutos tuotantotehossa voi olla hyvin merkittävä ja asettaa koko energiajärjestelmälle 

erittäin suuret vaatimukset nopeista joustoresursseista. Kuten taulukossa 4.1 mainittiin, 

saattaa syntyvä tehomuutos kuuden tunnin aikana olla jopa 41 % tuulituotannon 

kapasiteetista ja 12 tunnin aikana jopa 50 % kapasiteetista. Nyt siis tehoina muutos olisi 

kuuden tunnin aikana noin 10,3 GW ja 12 tunnin aikana 12,5 GW. Toisin kuin 

perusskenaariossa, nyt rajayhteyksien kapasiteetti vastaa alle puolta vaaditusta 

säätötehosta. Kysyntäjouston ja esimerkiksi kaasuvoiman osalle jää merkittävästi 

suurempi vastuu ylläpitää tehotasapaino.  

Seuraavaksi vertaillaan, miten tuotantokäyrä muuttuu tuulituotannon osalta voimakassa 

skenaariossa, kun tuulituotannon huipunkäyttöaika kasvaa 3 783 tuntiin. Tuulituotannon 
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huipunkäyttöajan kasvun vaikutusta tuotantokäyriin on tarkasteltu tammi-helmikuun 

osalta kuvassa 7.23, huhti-toukokuun kuvassa 7.24, kesä-heinäkuun kuvassa 7.25 ja syys-

lokakuun kuvassa 7.26.   

 
Kuva 7.23. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä tammi-helmikuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Tammikuun osalta energiavaje on selvästi vähentynyt, mutta yhä on havaittavissa 

muutama lyhyempi tuotantovajeen hetki, sekä yksi pidempi tuotantovaje. Nyt tarvittavien 

kausivarastojen määrää voisi selvästi pienentää ja hetkellisen ylituotannon aikana 

kyettäisiin paremmin varastoimaan energiaa. Helmikuussa havaitaan merkittävä 

romahdus tuulituotannossa, eli huipunkäyttöajan kasvattaminen ei nyt näy täysin 

tasaisena tuotannon kasvuna jokaisella hetkellä.  
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Kuva 7.24. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä huhti-toukokuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

 
Kuva 7.25. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä kesä-heinäkuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Kuvasta 7.24 voidaan todeta, että keväällä tuotanto on pääsääntöisesti erittäin hyvää, 

mutta pitää muistaa, että vaikka kuvaajan pari tuotantovajeen hetkeä näyttää pieneltä 

suhteessa muuhun kulutukseen ja tuotantoon, on tuotantovaje tehona niissä yli 5 GW. 

Ylituotannon tehopiikit voivat osoittautua nyt myös haasteellisiksi. Ne ovat tehoiltaan 
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suuria, mutta kestoiltaan kohtuullisen lyhyitä. Ne vaatisivat kysyntäjoustolta, PtX-

tuotannolta ja varastoilta hyvin nopeaa joustokykyä ja varsinkin tehojen puolesta 

merkittävää joustoa.  

Kuvasta 7.25 on huomattavissa, että kesällä tuotanto alimmillaan vastaa suhteellisen 

hyvin kysyntää, mutta esimerkiksi heinäkuussa voidaan vielä havaita sama tyyni jakso, 

tosin ei yhtä merkittävänä tuotantovajeena. Nyt ylituotanto on hyvin merkittävää etenkin 

kesäkuun aikana. Tuotanto on paikoin jopa kaksinkertainen verrattuna kulutukseen. Jää 

epätodennäköiseksi, että kulutusta voitaisiin nostaa tarvittavia määriä tai että 

siirtoyhteyksillä voitaisiin siirtää riittävästi tehoa. Tuotantoa jouduttaisiin tällaisessa 

tilanteessa rajoittamaan.  

 
Kuva 7.26. Voimakasskenaarion kulutus- ja tuotantokäyrä syys-lokakuulta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Syksyn tuotanto on erittäin hyvää ja aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, muutama 

alituotannon hetki on nyt hävinnyt. Ylituotantoa on nyt samalla tavalla useampi 

vuorokausi kerralla ja mahdollistaisi hyvin kausivarastoinnin talven mahdollisia haasteita 

varten.  

Nyt voidaan havaita, että tuulituotannon huipunkäyttöajan kasvamisella on hyvin selkeä 

vaikutus tarvittaviin joustoresursseihin. Taulukossa 7.9 on esitettynä vuoden suurimmat 

joustoresurssitarpeet tehon osalta, sekä tuotannon vuosienergiatarkastelu. Syntyvä 

tuotantovaje, eli ylössäätötarve on suurimmillaan 14 279 - 11 151 MW, mikä on noin 27-

35 % asennetusta tuotantokapasiteetista. Energiataseiden tarkastelu havainnollistaa, 

kuinka paljon tuotantoa on ollut yli ja kuinka paljon ali suhteessa kysyntään. 

Tuulituotannon huipunkäyttöajan nostaminen vaikuttaa selvästi energian yli- ja 
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alituotantoon. Huipunkäyttöajan nostaminen vähentää joustoresurssien tarvetta, sillä 

tuulituotanto on selvästi tasaisempaa, kuin aiemmin. Tuulivoiman ja etenkin tuulivoiman 

tuotantoprofiilin vaikutus joustoresurssitarpeeseen korostuu siis hyvin voimakkaasti, 

etenkin voimakkaassa skenaariossa, jossa tuulituotannon kapasiteetti vastaa jo yli puolta 

asennetusta kapasiteetista. 

Taulukko 7.9. Tuotannon vaihtelevuuden ääriarvot eri tuulituotannon huipunkäyttöajoilla 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika [h] 2 871 3 783 

Suurin ylössäätötarve [MW] 14 279 11 151 

Suurin alassäätötarve [MW] 15 156 16 042 

Ylituotanto yhteensä [TWh] 17,1 21,9 

Alituotanto yhteensä [TWh] 30,5 12,0 

Energiatase [TWh] -13,3 9,9 

Tuotantovaje tuotantokapasiteetista 35 % 27 % 

Yliteho tuotantokapasiteetista 37 % 40 % 

Ylituotannon osuus kulutetusta energiasta 11 % 15 % 

Alituotannon osuus kulutetusta energiasta 20 % 8 % 

Tuotettu energia suhteessa kulutettuun energiaan -9 % 7 % 

 

7.2.2 Yli viiden vuorokauden haastavat jaksot 

Kuvassa 7.27 on kuvattu tarkemmin haasteellista viiden vuorokauden jaksoa 

tammikuulta, missä tuotanto jää reilusti alle kulutuksen. Kuvan x-akseli kuvastaa vuoden 

tunteja. Kuvassa on piirretty nyt myös vuoden 2018 kulutuskäyrä punaisella viivalla 

vertailuksi. Kuvassa 7.28 on tarkasteltu vielä erikseen, mikä on syntyvä tuotantovaje 

jokaisella tunnilla, sekä millainen tuotantovaje on suhteessa siirtokapasiteettiin ja mikä 

on uuden kulutuksen teho kyseisellä hetkellä. Nyt jos uusi kulutus kuvitellaan täysin 

joustavaksi, auttaisi se selvästi tuotantovajeen hoidossa. Kuvan x-akseli kuvastaa tunteja 

kyseisellä jaksolla, toisin kuin kuvan 7.9 akseli, mikä kuvastaa tunteja suhteessa vuoden 

kokonaistuntimäärään. 
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Kuva 7.27. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

 
Kuva 7.28. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Tarkasteltava jakso on sama, kuin perusskenaarion puolella ja on aivan yhtä haastava 

suhteessa tuotantoon. Nyt tuotantovaje korostuu entisestään ja on pahimmillaan yli 

kaksinkertainen verrattuna perusskenaarion tilanteeseen. Rajayhteydet eivät nyt kykene 
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kattamaan tuotantovajetta, mutta toki ovat tarvittaessa tukemassa tilannetta. Nyt toisaalta 

uusi kulutus on suhteessa paljon korkeampaa, joten teoreettinen kysyntäjouston 

potentiaali olisi korkeampaa, jos kuvitellaan, että uusi kulutus olisi täysin joustavaa.  

Kuvassa 7.29 on tutkittu sama jakso nyt korkeammalla tuulituotannon huipunkäyttöajalla 

ja vastaavasti kuvassa 7.30 on esitettynä tuntikohtainen joustotarve jaksolla.  

 
Kuva 7.29. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 
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Kuva 7.30. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 415-555 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Joustotarve selvästi vähenee kyseisellä jaksolla, mutta yhä on havaittavissa alle 24 tunnin 

korkeita piikkejä, joista kaksi on vajaa 10 GW. Siirtokapasiteetti on nyt 5916 MW ja 

joustavaa kuormaa on 8-9 GW. Tehot ovat yhä suuria, mutta kestoiltaan paljon 

pienempiä, kuin aiemmin, joten sähkövarastot ovat hyvä vaihtoehto hoitamaan 

tuotantovajetta kysyntäjouston rinnalla.   

Taulukossa 7.10 on esitettynä jakson tarkastelu tehojen ja energioiden osalta eri 

tuulituotannon huipunkäyttöajoilla. Suurin tuotantovaje säilyy yhä merkittävänä, mutta 

energiavaje tippuu kolmasosaan. Jakson sähkönkulutus on 3 005 GWh, eli nyt 

tuotantovaje energiana on 15-41 % jakson sähkönkulutuksesta eri huipunkäyttöajoilla. 

Keskimäärin tuotantovaje on noin 13-37 % eri tuulituotannon huipunkäyttöajoilla. 

Taulukko 7.10. Vuoden tuntien 415-555 teho- ja energiavajeet eri tuulituotannon huipunkäyttöajoilla. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika [h] 2871 3783 

Suurin tuotantovaje [MW] 12573 9734 

Alituotantoa yhteensä [GWh] 1221 450 

Tuotantovajeen keskiteho [MW] 8781 3240 

Aikaisemmin tarkasteltu haasteellinen jakso vuoden tuntien 1 100 ja 1 315 välillä 

osoittautuu myös haasteelliseksi voimakkaassa skenaariossa. Kuvassa 7.31 on esitettynä 

jakso suhteessa tuotantoon ja kulutukseen ja kuvassa 7.32 on kuvattuna tarkemmin 

jaksolla syntyvä tuntikohtainen joustotarve. 
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Kuva 7.31. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100- 1 315 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

 
Kuva 7.32. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100 - 1 315 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

Nyt jakso on erittäin haastava syntyvän tuotantovajeen kannalta. Rajayhteydet kattavat 

keskimäärin puolet tuotantovajeesta ja uusi kulutus on noin 8-10 GW. Rajayhteydet, 

kysyntäjousto ja kaasuvoima muun muassa kykenisivät vastaamaan jakson haasteisiin. 



80 

 

Lämpövarastot toimisivat erinomaisesti talvella, sillä ne kykenisivät vähentämään 

lämmityksen sähkönkysyntää.  

Kuvassa 7.33 ja 7.34 on tarkasteltu samaa jaksoa, eli vuoden tunteja 1 100 - 1 315, mutta 

tuulituotannon huipunkäyttöajan ollessa 3 783 tuntia. Nostamalla tuulituotannon 

huipunkäyttöaikaa laskee jakson tuotantovajeen huippu- ja keskiteho, sekä energiavaje, 

mutta ei yhtä selvästi, kuin ensimmäisessä tarkastellussa jaksossa. Tuotantovaje ei 

myöskään ole aivan yhtä tasaista.  

 
Kuva 7.33. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100 - 1 315 ajalta. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 



81 

 

 
Kuva 7.34. Pidempiaikaisen tuotantovajeen tarkempi tarkastelu, vuoden tuntien 1 100 - 1 315 ajalta. 

Joustotarve jokaisella tutkitun jakson tunnilla. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Taulukossa 7.11 on esitettynä jakson tuotantovajeet tuulituotannon eri 

huipunkäyttöajoilla. Sähkönkulutus on tarkastellulla jaksolla 4 658 GWh ja nyt syntyvä 

tuotantovajeen energia vastaa 30-46 % kulutuksesta eri tuulituotannon 

huipunkäyttöajoilla. Etenkin alemmalla tuulituotannon huipunkäyttöajalla energiavaje on 

erittäin merkittävä. Jakson sähkönkulutuksen huipputeho on 23,9 GW ja nyt suurin 

tuotantovaje tehona on noin 46-57 % huipputehosta.  

Taulukko 7.11. Vuoden tuntien 1 100 - 1 315 teho- ja energiavajeet eri tuulituotannon 

huipunkäyttöajoilla. 

Tuulituotannon huipunkäyttöaika [h] 2871 3783 

Suurin tuotantovaje [MW] 13645 11151 

Alituotantoa yhteensä [GWh] 2151 1402 

Tuotantovajeen keskiteho [MW] 10004 6523 

7.2.3 Vuorokauden, viikon ja kolmen kuukauden joustotarpeet 

Taulukossa 7.12 on esitettynä vuorokautiset joustotarpeet vuodelle eri 

huipunkäyttöajoilla, kun tarkastellaan vuorokauden mittaisia jaksoja. Taulukoituna on 

suurin vuorokauden joustotarve, sekä keskimääräinen joustotarve vuoden jokaisella 

vuorokaudella. Laskenta on tehty energiana, josta on laskettu keskiteho, eli energia on 

yksinkertaisesti jaettuna vuorokauden tunneilla. Nyt teho on vain suuntaa antava, eikä 
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kuvasta suurinta joustotarvetta tehona, vaan enemmin esimerkiksi sähkövaraston 

sähkötehoa, jos varasto olisi mitoitettu koko vuorokaudelle. Lisäksi taulukoituna on 

joustotarve suhteessa vuorokauden keskimääräiseen kulutukseen, jotta saadaan parempi 

mittakaava tarvittavista resursseista. Vuorokausien välinen joustotarve on hyvin 

vaihtelevaa niin peräkkäisten vuorokausien välillä, kuin koko vuoden aikana. Nyt 

keskimääräinen joustotarve on vain 12 % suurimmasta joustotarpeesta. Suurin joustotarve 

voi olla jopa 76 % keskimääräisestä vuorokauden kulutuksesta, mikä on jo erittäin 

merkittävä joustotarve. 

Taulukko 7.12 Vuorokauden joustotarve energiana ja tehona.  Tuulituotannon huipunkäyttöaika välillä 

2 871 - 3 783 tuntia.  
Energia [GWh] Teho [GW] Osuus 

kulutuksesta [%] 

Keskimääräinen kulutus 

vuorokaudessa 

395 16,5  

Suurin joustotarve 301 - 188 12,5 - 7,8 76 - 47,5 

Keskimääräinen joustotarve 37 - 25 1,5 - 1,0 9 - 6,3 

Kuvassa 7.17 on esitettynä energiatase jokaiselle vuoden viikolle, kun tuulituotannon 

huipunkäyttöaika on 2 871 tuntia. Energiatase on laskettu, käyttäen tieto siitä, kuinka 

paljon viikossa on tuotettu ylimääräistä energiaa suhteessa kulutukseen ja siitä on 

vähennetty, kuinka paljon on tuotettu liian vähän energiaa suhteessa kulutukseen. 

Energiataseen voidaan kuvitella nyt kuvastavan myös esimerkiksi varastointitarvetta. 

Kuvassa 7.18 on esitettynä vastaava tarkastelu, kun tuulituotannon huipunkäyttöaika on 

3 783 tuntia. 
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Kuva 7.35. Vuoden viikkokohtainen energiatase. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 2 871 tuntia. 

 
Kuva 7.36. Vuoden viikkokohtainen energiatase. Tuulituotannon huipunkäyttöaika 3 783 tuntia. 

Kummassakin tilanteessa talvi on erittäin haastava, etenkin matalammalla tuulituotannon 

huipunkäyttöajalla. Viikkokohtaisia energiataseita vertailemalla voidaan havaita, miten 

merkittävästi huipunkäyttöaika vaikuttaa koko energiajärjestelmän joustotarpeisiin. 

Kuvan 7.36 tilanteessa, voidaan todeta, että viikkokohtainen joustotarve on erittäin pieni 

talven jälkeen. Kuvan 7.35 tilanteessa taas viikkokohtainen joustotarve jatkuu läpi 

vuoden. Energiatase ei pysy positiivisena paria viikkoa pidempää kerralla. Etenkin joulu- 
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ja helmikuun tuotantovajeet ovat hyvin merkittäviä matalammalla huipunkäyttöajalla. 

Talvella myös viikkotason tarkastelussa korostuu kausivarastojen tarve. Taulukossa 7.13 

on esitettynä viikkokohtaisen tarkastelun suurin syntyvä joustotarve ja jokaisen viikon 

aikana syntyvä keskimääräinen joustotarve. Suurin viikossa tarvittava joustoresurssi 

vastaa jopa 50 % viikon kulutuksesta, mutta keskimäärin tarvittavat joustoresurssit ovat 

huomattavasti maltillisemmat suhteessa kulutukseen. Huipunkäyttöajan nostaminen 

vaikuttaa hyvin merkittävästi etenkin suurimpaan joustotarpeeseen, mutta 

keskimääräinen joustotarve ei laske aivan yhtä rajusti. Keskimääräisen viikon 

joustotarpeen ollessa vain 9 % viikon kulutuksesta, ei välttämättä syntyisi merkittävää 

ongelmaa esimerkiksi varastoinnin ja kysyntäjouston kannalta.  

Taulukko 7.13. Viikoittaisen joustotarpeen arviointi. Suurin joustotarve vuodella ja keskimääräinen 

joustotarve kaikkien viikkojen ajalta tehona ja energiana. Tuulituotannon huipunkäyttöaika välillä 

2 871 - 3 783 tuntia. 

Perusskenaario Energia [GWh] Teho [GW] Osuus 

kulutuksesta 

[%] 

Keskimääräinen kulutus viikossa 2 876 17,1 
 

Suurin joustotarve 1 467 - 820 8,7 - 4,9 50 - 28,5 

Keskimääräinen joustotarve 259 - 188 1,5 – 1,1 9 - 6,6 

Taulukossa 7.14 on esitettynä kolmen kuukauden jaksojen joustotarve eri tuulituotannon 

huipunkäyttöajoilla. Suurin ylössäätötarve kuvastaa suurinta syntyvää tuotantovajetta, eli 

hetkeä, jolloin tuotanto on alle kulutuksen. Suurin alassäätötarve taas kuvastaa 

päinvastaista tilannetta, eli tuotanto on yli kulutuksen. Energiataseella kuvataan, kuinka 

paljon jakson aikana energiaa on tuotettu suhteessa kulutettuun. Huipunkäyttöajan 

kasvaessa ylössäätötarve selvästi laskee ja energiatase nousee. Huipunkäyttöajan ollessa 

3 783 tuntia, olisi tammi-maaliskuu ainut haastava jakso energiataseen kannalta. 

Alassäätötarve kasvaa, mikä ei välttämättä teknisesti ole yhtä haastavaa, kuin ylössäätö, 

mutta se johtaa yleensä menetettyyn tuotantoon, ellei kysyntä kykene joustamaan 

ylöspäin.  
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Taulukko 7.14. Kolmen kuukauden jaksoilta joustotarpeet tehoina ja energioina. Tuulituotannon 

huipunkäyttöaika välillä 2 871 - 3 783 tuntia. 

 
Suurin ylössäätötarve 

[MW] 

Suurin 

alassäätötarve [MW] 
Energiatase [TWh] 

Tammi-maalis 14 279 - 11 151 11 865 - 11 897 -8,3 - -2,0 

Huhti-kesä 10 215 - 7 216 14 196 - 19 041 -2,4 - 4,1 

Heinä-syys 9 001 - 7 659 15 156 - 15 188 -0,7 - 3,5 

Loka-joulu 12 460 - 9 772 13 686 - 13 718 -2,0 - 4,4 

7.2.4 Ratkaisuja teho- ja energiahaasteisiin 

Moni haaste voimakkaassa skenaariossa on vastaava, kuin perusskenaariossa, mutta nyt 

mittakaava on merkittävästi suurempi. Moni kappaleessa 7.1.4 esitetyistä ratkaisuista, 

pätee täysin samoin voimakkaaseen skenaarioon. Joidenkin resurssien määrä kasvaa, 

kuten sähköautojen, mutta toisaalta yksittäisten resurssien merkitys vähenee ja vaaditaan 

usean eri resurssin yhteistä käyttöä.  

Talven teho- ja energiahaasteet ovat hyvin merkittäviä ja pelkät lämpövarastot eivät 

todennäköisesti kykenisi vastaamaan kymmenen gigawatin ja yli terawattitunnin 

joustotarpeeseen yksinään. Yksi ratkaisuista on synteettinen kaasuvoima, mihin tuotetaan 

kesällä ja syksyllä edullisella tuuli- ja aurinkoenergialla synteettisiä polttoaineita. Vaikka 

kaasuvoiman hinta on selvästi korkeampi tuotantokustannuksiltaan, sen vuosittainen 

käyttöaika jää matalaksi, joten koko vuoden osalta sähkön keskihinta ei pääsisi 

nousemaan liikaa. Kaasuvoimaa ei välttämättä ole kannattavaa mitoittaa kattamaan koko 

tuotantovajetta, vaan se toimii yhtenä osana joustokokonaisuutta.  

Sähköautojen määrän oletetaan nyt nousevan 600 000 autoon. Sähköautojen älylataus ja 

V2G käyttö mahdollistaisivat nyt entistä suuremmat joustoresurssit. 600 000 sähköauton 

yhtäaikainen latausteho on 2,2 GW ja 6,6 GW välillä. On tietenkin hyvä muistaa, että 

ensinnäkin kaikkia autoja ei todennäköisesti ladata yhtä aikaa ja toisekseen, yhtä aikaa 

lataaminen rasittaisi puolestaan keskijänniteverkkoa erittäin rajusti, mitä taas halutaan 

välttää.  

PtX-tuotanto nousee merkittäväksi kulutuspuolella, mutta se näkyy myös 

joustopotentiaalina. PtX-tuotantolaitokset kykenevät tuottamaan nopeaa joustoa, muun 

muassa akkujärjestelmien ja lopputuotteen varastojen avulla. Jos lopputuotetta 

varastoidaan, ei lopputuotteesta, kuten vedystä riippuva prosessi pääse katkeamaan. Jos 

yhden elektrolyyserilaitoksen vuosikulutus on 10 TWh, olisi sen keskiteho noin 1,1 GW.  

Datakeskukset ja PtX-tuotanto tulevat verkkoon hyvin todennäköisesti PPA-sopimuksien 

välityksellä, mutta PPA-sopimuksien tarkka vaikutus joustoresurssien tarpeeseen on vielä 
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epäselvä. Jos kuluttaja käyttää vain sähköä, jonka PPA-sopimuksen tuulipuisto tuottaa, 

silloin ei pitäisi syntyä ongelmaa. Jos kulutus onkin jatkuvaan nimellisteholla, 

riippumatta paljonko tuulipuisto tuottaa sähköä, pitää PPA-sopimuksen tuottajapuolen 

hankkia sähkö, eli jousto jostain. Senkään ei pitäisi nousta ongelmaksi, jos tuottaja 

kykenee hankkimaan jouston jostain, on se sitten jouston ostaminen sähkömarkkinalta tai 

jokin muu keino.  
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8 YHTEENVETO 

Muutos kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää ei ole missään nimessä mahdoton, mutta 

muutos asettaa omat haasteensa energiajärjestelmälle. Verkon taajuuden ylläpitäminen 

vaatii tehotasapainon ylläpitämistä, eli kulutuksen ja tuotannon on vastattava jokaisella 

hetkellä toisiaan. Tuulivoiman hyvin merkittävä vaihtelevuus tulee olemaan suurin haaste 

tulevaisuudessa tehotasapainon kannalta. Tuulivoiman kapasiteetin kasvaessa hyvin 

merkittävästi, korostuu tuulivoimatuotannon vaihtelevuus, mikä oli 2018 tuulidatassa 

enimmillään 41 %:a tuulituotannon kapasiteetista kuuden tunnin aikana. Kaikkein suurin 

muutos saattaa olla jopa 73 %:a kapasiteetista vuorokaudessa. Tuulituotannon 

lisääntyessä ja perinteisemmän paremmin ohjattavan lauhdetuotannon vähentyessä, 

nousee uudeksi haasteeksi saada riittävästi joustavaa kuormaa energiajärjestelmään. Jos 

tuotanto ei kykene joustamaan ja täten ylläpitämään tehotasapainoa, täytyy kuorman, eli 

sähkönkulutuksen joustaa ja vastata tuotantoa, jotta sähköverkon taajuus saadaan pidettyä 

nimellisarvossaan.  

Keski- ja pienjänniteverkko saattavat helposti unohtua, kun skenaarioanalyysissa 

tarkastellaan erittäin suuria teho- ja energialukemia kantaverkon näkökulmasta, mutta 

niiden kohtaamat haasteet tulevat olemaan aivan yhtä merkittävät. Alemmilla 

jänniteportailla sähköautot, lämmityksen muutos ja aurinkopaneelit saattavat aiheuttaa 

esimerkiksi jänniteongelmia ja epäsymmetrisiä kuormia, sekä pahimmassa tapauksessa 

muun muassa muuntajien ylikuormittumista. Keski- ja pienjänniteverkosta löytyy 

toisaalta myös hyvin merkittäviä joustoresursseja, esimerkiksi kiinteistöjen lämmitys ja 

sähköautot.  

Skenaarioanalyysissä tutkittiin kahta eri skenaariota, perusskenaariota ja voimakkaan 

kehityksen skenaariota. Perusskenaariossa sähkönkulutus nousee 100 terawattituntiin 

vuodessa, kun vuonna 2018 sähkönkulutus oli 87 terawattituntia vuodessa. 

Voimakkaassa skenaariossa sähkönkulutus nousee 150 terawattituntiin vuodessa, 

pääasiassa entistä laajemman Power-to-X-tuotannon takia. Kummassakin skenaariossa 

pyritään mahdollisimman omavaraiseen energiajärjestelmään, mikä näkyy sähkön 

nettotuonnin selvänä laskuna verrattuna vuoden 2018 tilanteeseen.  

Työssä tehtyä tarkastelua on tarkoituksella rajattu ja siinä on käytetty eri yksinkertaistavia 

oletuksia, jotta analyysi saadaan pidettyä tarpeeksi yksinkertaisena diplomityössä 

tehtäväksi. Tulokset ovat suuntaa antavia tarvittavista joustoresursseista nyt tehdyissä 

tulevaisuuden skenaarioissa. Tehty tarkastelu ei ole ennuste tulevaisuudesta, eikä se ota 

kantaa miten kyseisiin skenaarioihin päästään. Tarkasteltavana on vain, millainen 

kyseinen energiajärjestelmä olisi, etenkin sähkönkulutuksen ja -tuotannon osalta ja 

millaisia joustoresursseja saatettaisiin tarvita. Skenaarioanalyysissä on käytetty vuoden 

2018 tuotannon ja kulutuksen tuntidataa, mitä on skaalattu lineaarisesti ylös 

vuosikulutuksen mukaan. Syntyvät kulutus- ja tuotantoprofiilit pysyvät siis samanlaisena, 

kuin vuonna 2018. Kulutusprofiili ei nyt huomioi tarkasti sähköautojen latausta tai 

lämmityksen muutosta, vaan olettaa uuden kulutuksen joko tasaiseksi kuormaksi vanhan 

kulutuksen alle tai uuden kuorman seuraamaan vanhaa tuotantoa. Voimakkaassa 
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skenaariossa ei ole suoraan huomioitu kaasuvoimaa, vaikka oletetaan, että synteettisillä 

polttoaineilla voitaisiin tukea energiajärjestelmää. Sähkö- ja lämpövarastoja ei ole 

mallinnettu mukaan, vaikka etenkin lämmön kausivarastoilla olisi suuri merkitys talvisin. 

Mallinnuksessa ei huomioida tuotannon taloudellista, markkinapainotteista ajojärjestystä. 

Tuulituotannon arviointiin on käytetty nyt kahta eri dataa. Toinen data perustuu Suomen 

vuoden 2018 tuulituotantoon, mikä on suoraan skaalattu ylös asennetun kapasiteetin 

mukaan. Toinen data perustuu Suomen vuoden 2018 tuulituotantoon, mitä on korjattu 

Norjasta saadulla tuulen nopeuden datalla. Ensimmäisessä tilanteessa tuulituotannon 

huipunkäyttöaika jää 2 871 tuntiin, kun toisessa tilanteessa huipunkäyttöaika nousee 

3 783 tuntiin. Matalampi huipunkäyttöaika kuvastaa tulevaisuudessa esimerkiksi erittäin 

haastavaa tuulivuotta ja korkeampi huipunkäyttöaika kuvastaa todennäköisemmin 

keskivertoa tuulivuotta. Muun muassa tuulivoimaloiden korkeampi napakorkeus ja 

suurempi pyyhkäisyala nostavat huipunkäyttöaikaa. Yleisesti korkeammalla on suurempi 

tuulen nopeus ja tuulisuus on tasaisempaa ja kun tuulituotanto on riippuvainen tuulen 

nopeuden kuutiosta, korostuu tuulisuuden vaikutus hyvin vahvasti.  

Skenaarioanalyysissa käydään läpi, miltä tuotanto- ja kulutuskäyrät näyttäisivät eri 

tilanteissa, sekä millaisia mahdollisia joustoresursseja tarvittaisiin eri aikajänteillä. 

Tarkasteltavina oli muun muassa vuorokauden, viikon ja kolmen kuukauden 

joustotarpeet. Nyt käytettiin lähtötietona tuntidataa, joten tunnin sisäisiä joustotarpeita ei 

kyetä tarkastelemaan. Talvikausi osoittautuu erityisen haasteelliseksi tuulituotannon 

osalta. Etenkin matalamman tuulituotannon huipunkäyttöajan tilanteessa syntyvät 

tuotantovajeet sekä tehoina, että energioina olivat suhteessa kulutukseen hyvin mittavat. 

Etenkin voimakkaassa skenaariossa suurin vuorokauden joustotarve saattoi vastata 

76 %:a keskimääräisestä vuorokauden kulutuksesta ja viikossa joustotarve saattoi olla 

jopa 50 %:a keskimääräisestä viikon kulutuksesta. Tuulituotannon huipunkäyttöajan 

nostaminen 3 783 tuntiin laski samoja lukuja 47,5 %:iin ja vastaavasti 28,5 %:iin. 

Keskimääräinen joustotarve vuorokaudella tai viikolla ei onneksi ollut aivan yhtä 

haastava. Keskimääräinen joustotarve jäi alle 10 %:iin vuorokauden ja viikon aikana. 

Tuulituotannon huipunkäyttöajan nostaminen näkyi hyvin merkittävänä joustoresurssien 

tarpeen vähenemisenä lähes vuoden jokaisella hetkellä. 

Eri joustoresurssien tarve on erittäin suuri, varsinkin voimakkaassa skenaariossa, missä 

puhutaan paikoin tehona yli 10 GW jatkuvasta säätötarpeesta ja yli viiden vuorokauden 

jaksolla joustotarve saattaa olla energiana yli 1,2 TWh. Etenkin talvella syntyy usea yli 

viiden vuorokauden tuotantovajeen hetki, missä vaaditaan hyvin montaa eri 

joustoresurssia. Tuotantovajeet ovat koko jakson ajan useita gigawatteja ja energiavaje 

viikon ajalta on useita satoja gigawattitunteja ja joinain hetkinä jopa yli terawattitunnin. 

Nyt käytetyllä tuulidatalla heinäkuussa esiintyy hyvin pitkä tyyni jakso, mutta kesällä 

korkea aurinkoenergian tuotanto tasoittaa syntyvää joustotarvetta, ainakin tarkasteltaessa 

tilannetta koko kantaverkon tasolla. Erittäin korkea aurinkoenergian tuotanto saattaakin 

asettaa keskijänniteverkolle omat haasteensa. Talven pitkien tuotantovajeiden takia 

kausivarastot, eli pitkäaikaiset varastot, joihin varastoidaan tarvittava energia kesällä ja 

syksyllä ja käytetään talvella, osoittautuvat erittäin tärkeiksi. Varastoitavana on niin 
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sähköä, kuin lämpöä. Sähköä voidaan varastoida epäsuorasti esimerkiksi pumppualtaan 

muodossa ja lämpöä voidaan varastoida muun muassa maahan tai suurin 

lämminvesisäiliöihin. Synteettisesti tuotettu polttoaine, kuten metaani, jota poltetaan 

kaasuvoimalassa, on hyvä joustoresurssi varsinkin voimakkaassa skenaariossa, missä 

tuotantovajeet nousevat pahimmillaan lyhyiksi hetkiksi yli 14 GW suuruuteen.  

Työssä ei tarkasteltu teho- ja energia-arvoina saatavilla olevia joustoresursseja tarkasti, 

mutta usealla eri kuormalla on erinomainen potentiaali tarjota joustavuutta 

energiajärjestelmään. Yhdistettäessä useita eri kuormia kysyntäjoustossa, sähkö- ja 

lämpövarastoja, sekä synteettisiä polttoaineita, olisi erittäin hyvä mahdollisuus hoitaa 

mahdolliset teho- ja energiahaasteet. Teknisen ongelman sijaan joustoresurssien 

saamisessa saattaakin olla enemmin kyse ihmisten mielipiteistä joustoon liittyen ja 

joustosta saatavassa korvauksessa. Sähkömarkkinoilla onkin tärkeä rooli kannustaa 

joustoresurssien saatavuuteen. Joustavuuden puute mahdollisesti johtaa korkeisiin 

sähkön hintoihin ja pahimmillaan kulutusta joudutaan kytkemään irti, jos tuotanto ei riitä 

suhteessa kulutukseen. Kuluttajilla voi olla joko tietoisuuden puute kysyntäjoustosta ja 

osa kuluttajista on vain periaatteen takia teknologiavastaisia. Onkin siis tärkeää, että 

kuluttajien tietoisuutta asiasta saataisiin parannettua. Tämän diplomityön yksi tavoite 

onkin antaa kuluttajalle yleiskuva joustoresursseista ja millainen niiden vaikutus on niin 

sähköverkolle, kuin myös kuluttajalle. Esimerkiksi lämmityksen osallistuminen 

kysyntäjoustoon ei tarkoita sitä, että asuinmukavuudesta pitäisi tinkiä.  

Nyt tehty tutkimus energiajärjestelmän joustotarpeista ja resursseista on hyvin 

yleiskuvallinen ja pintapuolinen. Aiheeseen voisi syventyä enemmän ja jatkaa tutkimusta 

tarkemmalla simuloinnilla, käyttäen apuna esimerkiksi EnergyPlanin kaltaista 

simulointiohjelmaa. Työtä tehdessä on herännyt useita kysymyksiä, esimerkiksi mikä 

olisi tulevaisuudessa hiilineutraalin järjestelmän hinta tai mikä olisi eri joustoresurssien 

hinta? Aiheesta on tehty valmiiksi jo maailmalta tutkimuksia esimerkiksi vuoden 2050 

tilanteessa, mutta mikä olisi tilanne Suomessa esimerkiksi skenaarioanalyysin tilanteissa? 

Sähkö- ja lämpövarastojen ja kysyntäjouston vaikutusta ei ole nyt mallinnettu kulutus ja 

tuotantokäyriin, mutta olisi erittäin mielenkiintoista nähdä, kuinka joustotarve muuttuisi. 

Erittäin halvan tuulituotannon määrän kasvaessa, siirtyisikö vesivoima pääpainoisesti 

vain tehotasapainon tuottajaksi? Uudet suuret kulutuskohteet tulevat kaikista 

todennäköisemmin sähköverkkoon PPA-sopimuksien muodossa, missä kuluttajalla on 

sopimuksella turvattu sähköntuottaja seuraavaksi esimerkiksi 20 vuodeksi. 

PPA-sopimuksien tarkka vaikutus loppukuluttajan halukkuuteen osallistua joustavuuteen 

onkin vielä epäselvää. Tuottaako tai ostaako PPA-sopimuksen tuottajaosapuoli jouston 

vai osallistuuko itse kuluttaja joustavuuteen, kun esimerkiksi tuulipuiston tuotanto laskee 

alle kuluttajan oman kulutuksen. Etenkin PtX-tuottajat ovat energioiden ja tehojen 

puolesta hyvin merkittävässä asemassa. PtX-laitoksella, jolla on 10 TWh vuosikulutus, 

olisi keskiteho läpi vuoden 1,1 GW, eli mahdollinen joustopotentiaali olisi erittäin 

mittava.  
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