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Kandidaatintyössä selvitetään tuulisähkön tuotannon vaikutuksia Suomen aluehintaan. 
Työssä mallinnusta on tehty vain tuotantolaitoksille, joista Fingridillä on reaaliaikainen mit-
taus olemassa. Sähkön hintatietoina on käytetty Nord Poolin vapaasti saatavilla olevia tun-
tikohtaisia aluehintoja. Kandidaatintyössä on selvitetty Suomen tuulisähkön hintaa vuodelta 
2021. Kandidaatin työssä on mallinnettu tehon korrelointia sähkön hinnan kanssa vuonna 
2021 ja tarkasteltu tuulivoiman markkinaosuuden kasvun vaikutusta Suomen sähkön hin-
taan.   

Tuulisähköstä maksettu keskimääräinen hinta Suomessa vuonna 2021 oli 67,7 €/MWh ja 
aluehinta 72,3 €/MWh. Suurin suhteellinen ero tuulisähkölle maksetussa hinnassa oli kor-
kean kulutuksen aikaan ja pienin matalan kulutuksen aikaan. Tuulivoimatehon ja aluehinnan 
korreloinnin mallinnuksessa selvisi, että vuonna 2021 tuulisähkön tuotannon ollessa korkean 
kulutuksen aikaan yli 1000 MW aluehinta laski selvästi. Vastaavasti matalan kulutuksen ai-
kaan havaittiin aluehinnan merkittävä lasku, kun tuulivoimatuotanto kasvoi yli 1500 MW. 
Tuulisähkön tuotannon vaikutus Suomen sähkön hintaan on kasvanut markkinaosuuden kas-
vaessa. Mallinnuksessa näkyy, että tuulivoimatuotannon kasvaessa tuulisähkön- ja aluehin-
nan suhde pienenee eli tuulisähkön tuotanto on laskenut Suomen aluehintaa. Kuitenkin tuu-
lisähkön hinta on ollut viime vuosina nousussa johtuen investointikustannusten kasvusta. 
Suomen tuulivoimakapasiteetti tulee kaksinkertaistumaan lyhyessä ajassa ja Suomen ydin-
sähkön tuotanto kasvaa 1600 MW, jolloin tämän työn tarkastelu tuulisähkön tuotannon vai-
kutuksista Suomen aluehintaan tulisi tehdä uudelleen. 
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This bachelor's thesis examines the effects of wind power production on Finland’s regional 
price. In this thesis, modelling has only been carried out on production facilities, of which 
Fingrid has real-time measurement. Nord Pool's freely available hourly regional prices have 
been used as source for electricity price data. The bachelor's thesis has investigated the price 
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regional price was 72,3 €/MWh. The modelling of wind power and the correlation between 
the regional price revealed that when wind power production is over 1000 MW during high 
consumption, the regional price decreases clearly. Similarly, a significant decrease in the 
regional price is observed during low consumption, as wind power production increases by 
more than 1500 MW. The impact of wind power production on the price of Electricity in 
Finland has increased as the market share has increased. The modelling shows that as wind 
power production increases, the ratio between wind power and regional prices decreases. 
Wind power production has decreased Finland’s regional price. However, the price of wind 
power has been rising in recent years due to the increase in investment costs.  Finland's wind 
power capacity will double in a short period of time and Finland's nuclear power production 
will increase by 1,600 MW, in which case the review of this work on the impact of wind 
power production on Finland’s regional price should be re-performed. 
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1. Johdanto 

Tuulivoimaa rakennetaan Suomessa kovalla vauhdilla lisää ja esimerkiksi Sitran esittämässä 

suoran sähköistämisen skenaariossa on esitetty, että suurin osa Suomessa tuotettavasta säh-

köstä tuotettaisiin tulevaisuudessa maatuulivoimalla. Maatuulivoimaa pidetään lupaavim-

pana sähköntuotantomuotona, sen pienten sähköntuotantokustannusten takia. (SITRA 

2021.)  

Tuulisähkön tuotannon vaikutuksista sähkön hintaan on aikaisemmin arvioitu IEA:n 2017 

julkaistussa tutkimuksessa, jossa käy ilmi tuulivoimatuotannon laskeneen sähkön hintaa 

markkinaosuuden kasvaessa Tanskassa, Saksassa ja Ruotsissa. Tässä tutkimuksessa ei ole 

tarkasteltu Suomen tuulisähkön tuotannon vaikutuksia Suomen sähkön hintaan. (IEA 2017.) 

Tämän kandidaatintyön tutkimuskysymykset ovat: 

- Mikä on tuulisähkön hinta Suomessa? 

- Kuinka tuulivoiman teho korreloi sähkön hinnan kanssa? 

- Kuinka tuulisähkön tuotanto vaikuttaa Suomen sähkön hintaan?  

- Kuinka tuulivoiman markkinaosuuden kasvu on vaikuttanut Suomen sähkön hin-

taan? 

Työssä tarkastellaan vain suuren kokoluokan, kolmilapaisia tuulivoimaloita. Tarkastelu ra-

jataan Suomeen ja datana käytetään Fingridin ja Nord Poolin vapaasti saatavilla olevaa da-

taa. Aluksi tässä kandidaatintyössä käsitellään yleisesti tuulivoimaa ja sen nykytilannetta 

Suomessa. Lisäksi käsitellään sähkön hinnan muodostumista pohjoismaisilla sähkömarkki-

noilla. Työn lopussa tutkitaan tuulisähkön tuotannon vaikutuksia Suomen sähkön hintaan.  
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2. Tuulivoima 

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, jossa tuulen liike-energia muutetaan sähköksi. Energian 

muunto tapahtuu generaattorissa, joka saa liike-energiansa tuulivoimalan lapojen avulla. 

Tuulen liike-energia on peräisin auringosta ja sen lämpösäteilystä. Auringon lämpösäteily 

lämmittää maa- ja merialueita epätasaisesti. Ilman epätasainen lämmitys aiheuttaa tiheys-

eroja, jonka takia lämmin kevyempi ilma nousee ylöspäin. Tuuli syntyy, kun ylöspäin nou-

seva ilma luo matalapaineen poistuvalle alueelle ja raskaampaa ilmaa virtaa korkeammasta 

paineesta tilalle tasoittaakseen ilmanpaine-eroja kylmemmän ja lämpimän alueen välillä. Il-

mavirta liikkuu paine-eron vaikutuksesta aina korkeapaineesta matalapaineeseen.  Ilmavir-

ran liikkeeseen vaikuttaa myös maapallon pyörimisliike. (Letcher 2017, 17.) 

Tuulivoimalan tehon suuruuteen vaikuttaa ilman tiheys, siipien muodostama kohtisuora 

pinta-ala virtausta vasten ja tuulen nopeus. Ilmavirrasta saatava teho voidaan laskea seuraa-

vasti.  

𝑃 = 𝜌𝐴𝑈      (1) 

, jossa 𝑃 on tuulivoimasta saatava teho [MW],  𝜌 on ilman tiheys [kg/m3], 𝐴 on siipien muo-

dostama virtausta vastaan oleva pinta-ala [m2], 𝑈 on tuulen nopeus [m/s]. 

Ideaalisessa tuulivoimalassa saadaan tästä tuulen liike-energiasta hyödynnettyä Betzin lain 

mukaisesti noin 59,3 %. Kuitenkin todellisuudessa kokonaishyötysuhde jää noin 20–40 % 

ilmavirran tehosta. (Korpela 2016.) 

 

2.1. Tuulivoimalatyypit ja rakenne 

Tässä työssä tarkastellaan kolmisiipisiä, vaaka-akselisia suuren kokoluokan tuulivoimaloita 

(HAWT). Nämä tuulivoimalat ovat yleisin vaihtoehto tuottaa sähköä tuulivoimalla, koska 

kolmisiipiset tuulivoimalat ovat taloudellisesti kannattavin vaihtoehto ja aerodynaamisilta 

ominaisuuksiltaan tehokkaampia kuin esimerkiksi kaksi- tai yksisiipiset tuulivoimalat 

(EWEA 2009, 63). Kolmisiipinen tuulivoimala koostuu tornista, roottorista ja konehuo-

neesta. Roottori sisältää myös tuulivoimalan siipien lavat ja navan. Konehuone sisältää 
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pääakselin, vaihdelaatikon, generaattorin, mittauslaitteiston ja muut ohjausjärjestelmät.  Yk-

sinkertaistettu tuulivoimalan rakenne on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Tuulivoimalan rakenne (Korpela 2016, 50). 

 

Vaaka-akseliset kolmisiipiset tuulivoimalat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin maa- ja me-

rituulivoimaloihin. Suurin osa maailmalla asennetusta kapasiteetista on maalle rakennettuja 

tuulivoimaloita. Maailmalla asennetuista tuulivoimaloista vielä 2019 noin 95 % oli maalle 

rakennettuja. Eroa tuulivoimala tyyppien välillä esiintyy kustannuksissa, kokoluokassa ja 

vuosittaisissa käyttöajoissa. Merituulivoimalat ovat tyypillisesti matalampia napakorkeudel-

taan, mutta suurempia roottorin halkaisijaltaan ja teholuokaltaan. Teholuokaltaan merituuli-

voimalat voivat olla yli 10 MW, kun taas maavoimalat ovat tyypillisesti nykyiseltä teholuo-

kaltaan 3–5 MW.  Merituulivoimaloilla on tyypillisesti suuremmat asennus- ja käyttökus-

tannukset kuin maatuulivoimaloilla. (Burton et al. 2021.) Merituulivoiman etuna on korke-

ampi käyttöaika vuodessa, joka on noin 3200–4500 h.  Maatuulivoimalla vastaava käyttö-

aika vuodessa on noin 1800–3200 h. (Kost et al. 2018, 6.) 
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2.2. Tuulisähkön tuotannon haasteet 

Tuulisähkön tuotanto on riippuvainen tuulisuudesta. Merkittävin haaste tuulivoimatuotan-

nossa on vaihteleva sähköntuotanto. Sähköverkko tarvitsee tuulettomina ajanjaksoina säätö-

voimaa korvaamaan tuulivoimatuotantoa. Säätövoiman tarvetta voidaan pienentää ja sähkön 

laatua parantaa sähkön varastoinnin avulla. Energian varastointi voidaan toteuttaa akkujen, 

vauhtipyörän, superkondensaattoreiden tai suprajohde magneettien avulla. (Li et al. 2014, 

2123.)  

Suomessa tuulivoima kohtaa lisäksi erityisesti ongelmia talvella, kun ilman lämpötila tippuu 

alle nollan asteen. Lapojen pinnalle alkaa muodostumaan helposti jäätä, kun ilmassa oleva 

kosteus alkaa jäätymään siipien pinnalle virtauksen kohdatessa tuulivoimalan lavan. Jäätä-

minen on tuulivoimaloissa erittäin tehokasta, johtuen tuulivoimalan lapojen korkeasta no-

peudesta ja turbiinin suhteellisen ohuista siivistä.  Jäätäminen heikentää tuulivoimalan lavan 

ominaisuuksia ja vähentää tuulivoimatuotantoa. Lisäksi jäätäminen aiheuttaa ongelmia sää-

töjärjestelmissä. Jäätäminen voi aiheuttaa turvallisuusriskin tuulivoimalan lähistöllä työs-

kentelevien henkilöille jäänheiton myötä. (Wallenius & Lehtomäki 2016, 129.) 

Tuulivoimatuotanto aiheuttaa haasteita myös ympäristölle. Tuulivoiman merkittävimmät 

ympäristövaikutukset tuotannossa ovat äänihaitat ja visuaaliset ympäristövaikutukset. Suu-

rin osa äänestä muodostuu energianmuuntolaitteistosta eli mekaanisesta äänestä, ja tuulivoi-

malan lapojen pyörimisestä syntyvästä aerodynaamisestä äänestä. Aerodynaaminen melu 

siivistä aiheuttaa suurimman osan melusta, joka havaitaan voimalan läheisyydessä. Lisäksi 

melua syntyy suurilla tuulennopeuksilla tuulen vaikutuksesta rakenteiden kanssa. Tuulivoi-

malla, erityisesti tasaisen maaperän tuulivoimaloilla, on myös vaikutusta lintujen kuolemiin 

ja haavoittumisiin. (Toja-Silva et al. 2013, 365.) 

 

2.3. Tuulisähkön tuotantokustannukset 

Tuulisähkön tuotantokustannukset voidaan jakaa kahteen kustannusluokkaan. Pääomakus-

tannuksiin ja muuttuviin kustannuksiin. Suurin osa tuulivoiman kustannuksista ovat pää-

omakustannukset.  Suomessa pääomakustannukset kattavat tuulisähkön tuotannosta noin 80 

% ja muuttuvat kustannukset noin 20 %. Vuonna 2017 maatuulivoiman 
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tuotantokustannukset ovat olleet Suomessa 41,4 €/MWh ja merituulivoiman kustannukset 

86,9 €/MWh.  (Vakkilainen & Kivistö 2017, 11.) Kokonaistuotantokustannukset ovat laske-

neet vuoden 2017 tuotantokustannuksista yksikköhintojen laskun myötä. 

Esimerkkinä pääomakustannukset Suomessa vuonna 2017 maatuulivoimalle olivat 33,7 

€/MWh ja merituulivoimalle 54,9 €/MWh (Vakkilainen & Kivistö 2017, 11). Pääomakus-

tannukset jakaantuvat useampaan eri tekijään. Esimerkki Euroopassa toteutuneiden maatuu-

livoima ja Iso-Britanniassa toteutuneiden merituulivoima hankkeiden pääomakustannus tyy-

peistä ja niiden sisältämistä töistä ja osuuksista kokonaispääomakustannuksesta on esitettynä 

taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tuulivoiman tyypilliset pääomakustannukset (Burton et al. 2021). 

Kustannuselementti Sisältävät työt 
Osuus kustannuksista 

maatuulivoima 

Osuus kustannuksista 

merituulivoima 

Turbiini 
Valmistus, kuljettaminen 

ja asennus. 
65–84 % 45 % 

Verkkoon liittyminen 

Kaapelien rakentaminen, 

sähköaseman rakentami-

nen, sisäinen sähköverkko. 

9–14 % 24 % 

Infran rakentaminen 
Tiet, perustukset ja raken-

nusten rakentaminen. 
4–16 % 26 % 

Muut pääomakustannuk-

set 

Kehitys- ja suunnittelu 

kustannukset, luvat ja seu-

ranta järjestelmät. 

4–10 % 5 % 

 

Pääomakustannukset ovat voimakkaasti paikasta riippuvaisia ja eri maissa esimerkiksi inf-

ran rakentamisessa on kustannuseroja. Pääomakustannuksia voidaan pienentää valitsemalla 

paikka, jossa siirtoyhteydet ovat lyhyitä. (Blanco 2009, 1373.) 

Tuulivoiman muuttuvat kustannukset koostuvat käyttöön ja huoltoon liittyvistä kustannuk-

sista. Esimerkiksi Suomessa huoltoon ja käyttöön liittyvät kustannukset vuonna 2017 maa-

tuulivoimalle olivat 7,7 €/MWh ja merituulivoimalle 14,0 €/MWh (Vakkilainen & Kivistö 

2017, 11). Esimerkki Käytön ja huollon sisältämistä kustannuskomponenteista ja osuuksista 
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Saksassa toteutuneista tuulivoimala hankkeissa vuosina 1997–2001 on esitettynä taulukossa 

2. 

 

Taulukko 2. Muuttuvien kustannusten komponentit ja osuudet (Blanco 2009). 

Käyttöön ja huoltoon sisältyvät kustannukset Osuus  

Varaosat, huoltopalvelu 26 % 

Maan vuokraaminen 18 % 

Verot ja vakuutukset 13 % 

Hallinnolliset kustannukset 21 % 

Sähkö verkosta 5 % 

Muut kustannukset 17 % 

 

Huoltoon ja käyttöön liittyvät kustannukset ovat myös voimakkaasti paikasta riippuvaisia ja 

niiden hinnat vaihtelevat eri maiden välillä merkittävästi. Suurin osa kustannuksista menee 

varaosiin ja tuulivoimalan huoltamiseen. (Blanco 2009, 1374.) 

 

2.4. Tuulivoima Suomessa 

Suomessa länsi- ja lounaisrannikolla sijaitsee noin 70 % Suomen tuulivoimaloista, johtuen 

parhaimmista tuuliolosuhteista. Tuulivoimaloita on myös rakennettu runsaasti korkeam-

malle maaperälle Lappiin, jossa sijaitsee noin 15 % Suomen tuulivoimaloista. Loput 15 % 

on sijoitettuna ympäri Suomea paikkoihin, jossa tuulee keskimääräistä enemmän. (STY 

2021a.)  

Suomessa tuulee keskimääräisesti eniten talvisin ja vähiten kesäisin (Tuuliatlas 2008). Tämä 

tarkoittaa, että myös tuulivoimatuotanto on keskimäärin Suomessa korkeampaa talvella ja 

pienempää kesällä. Kuitenkin talven huippukulutuksen aikaan tuulivoimatuotannosta on 
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arvioitu olevan korkealla todennäköisyydellä saatavilla vain noin 6 % asennetusta nimellis-

tehosta (Energiavirasto 2020a).  

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana 

merkittävästi. Suomessa tuotettiin vuonna 2020 66 TWh sähköä. Tuulivoiman osuus Suo-

messa tuotetusta sähköstä vuonna 2020 oli 13,8 % ja kulutuksesta noin 10 %. (Energiavirasto 

2020b.) Suomessa tuotettu tuulivoima ja tuulivoimakapasiteetin kehitys on 2007–2020 on 

esitettynä kuvassa 2.  

  

 

Kuva 2. Suomessa tuotettu tuulivoima ja asennetun kapasiteetin kehitys (Energiavirasto 
2020b). 

 

Tuulivoimatuotannon kasvua on tukenut erityisesti uusille tuulivoimaloille maksettu sähkön 

syöttötariffi, joka otettiin käyttöön vuonna 2011. Tuulivoimalle on maksettu tuotantotukea 

tavoitehinnan 83,5 €/MWh ja markkinahinnan erotuksen verran 30 €/MWh asti. Minimihin-

nan jälkeen tavoitehinta on ollut 53,5 €/MWh nolla markkinahintaan asti. Tuulivoiman syöt-

tötariffijärjestelmä sulkeutui uusien tuulivoimaloiden osalta vuonna 2017. (Energiavirasto 

2019.) Syöttötariffin päättymisen jälkeen tuulivoimakapasiteetti on edelleen kasvanut voi-

makkaasti, kun tuulivoiman tuotantokustannusten tippuminen on tehnyt tuulivoimatuotan-

nosta kannattavaa ilman tuotantotukea. Tämän voi huomata verrattaessa tuulivoiman tuotan-

tokustannuksia Suomen keskimääräiseen aluehintaan sähkömarkkinoilla viimeisten 3 
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vuoden aikana, josta enemmän kappaleessa 3.1. Suomessa on tällä hetkellä 21,3 GW edestä 

tuulivoimahankkeita käynnissä. Näistä tuulivoimalahankkeista rakenteilla on noin 2,4 GW, 

joka tarkoittaa tuulivoimakapasiteetin kaksinkertaistumista lyhyellä aikavälillä. (STY 

2021b). 

Suomesta on tehty erilaisia skenaarioita päästöttömistä energiajärjestelmistä ja arvioita tuu-

livoimakapasiteetin kasvusta. Esimerkiksi suoran sähköistämisen skenaariossa on oletettu 

sähkönkulutuksen kasvavan 20 TWh vuoteen 2050 mennessä. Suurin potentiaali kasvavan 

sähkönkulutuksen kompensoinnille on arvioitu olevan maatuulivoimalla, johtuen sen kilpai-

lukyvystä verrattuna muihin fossiilittomiin sähköntuotantomuotoihin.  Maatuulivoiman ka-

pasiteetin oletetaan skenaariossa 2030 vuoteen mennessä olevan 14 GW ja vuoteen 2050 

mennessä 47,2 GW, joka tarkoittaisi noin 45 GW kasvua verrattuna vuoden 2020 kapasi-

teettiin. Valtava kapasiteetin kasvu vaatii myös valtavasti lisää säätövoimaa ja skenaariossa 

on oletettu akkujen ja power-to-x tuotantomuotojen tasaavan lisääntyneen tuulivoiman ai-

heuttaman säätötarpeen. (Sitra 2021, 12–13.) 
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3. Suomen sähkön hinnan muodostuminen pohjoismaisilla mark-

kinoilla 

Suomen sähkön hinta pohjoismaisilla markkinoilla muodostuu Nord Pool -sähköpörssissä ja 

kahdenvälisistä sopimuksista OTC-markkinoilla.  Suurin osa kulutetusta sähköstä hankitaan 

sähköpörssin välityksellä. Vuonna 2020 Suomessa kulutetusta sähköstä 70 % hankittiin 

Nord Poolista (Energiavirasto 2020c). Sähköpörssi mahdollistaa loppukäyttäjille mahdolli-

suuden kilpailuttaa oma sähköntoimittaja.  Sähkön hinta pörssissä muodostuu kysynnän ja 

tarjonnan mukaan. Pörssissä suurin marginaalikustannus eli suurin hyväksytty myyntitarjous 

määrää kaikille saman hinnan sähköstä. 

 

3.1. Nord Pool 

Nordpool on pohjoismaisten ja Baltian maiden kantaverkkoyhtiöiden omistama fyysinen 

sähköpörssi. Nord Pool-sähköpörssissä kauppaa käydään kahdella eri markkinapaikalla. 

Markkinat jakautuvat Elspot- ja Elbas-markkinapaikkoihin.  

Elspot markkina-alueella käydään kauppaa tuntikohtaisista sähkösopimuksista seuraavalle 

vuorokaudelle, mitä kutsutaan ”day-ahead” markkinaksi. Kauppaa Elspot-markkinoilla käy-

dään vähintään 0,1 MWh:n kokoisista kiinteän sähkön toimitussopimuksista. Tuntisopimus-

ten lisäksi kauppaa voidaan käydä joustavista tuntitarjouksista, joissa tehdään tarjous vuo-

rokauden kalleimmalle tunnille. Tarjousten perusteella järjestelmä laskee markkinahinnan 

eli systeemihinnan myytävälle sähkölle ilman siirtorajoituksia. Siirtorajoitustilanteissa jär-

jestelmä laskee jokaiselle alueelle oman hinnan. Siirtorajoituksen takia Elspot-markkinalla 

on läheinen yhteys siirtokapasiteetin suuruuteen. Systeemihinta kuvaa kalleinta sähkön tuo-

tantotapaa, joka tarvitaan kysynnän tasapainottamiseksi. Systeemihinta kuvaa myös maksi-

mihintaa, joka ollaan valmiita maksamaan sähköstä.  Tarjoukset seuraavan vuorokauden tun-

tikohtaisista sähkösopimuksista tehdään kerran päivässä. (KTM 2004, 13.) Elspot-systeemi 

ja Suomen aluehinnat vuodesta 2009 alkaen on esitettynä kuvassa 3. 
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Kuva 3. Elspot-markkinahinta ja aluehinta Suomessa vuodesta 2009 alkaen (STAT 2021). 

 

Kuvasta 3 nähdään, että Suomessa aluehinta korreloi hyvin systeemihinnan kanssa, mutta 

on tyypillisesti korkeampi kuin systeemin laskema hinta sähkölle. Tämä johtuu pitkälti siir-

torajoituksista.   

Elbas-markkinat toimivat Elspot-markkinan jälkimarkkinana, jossa kaupankäynti tapahtuu 

tuntikohtaisten sähkösopimusten jatkuvana markkinana Elspot-markkinan sulkeuduttua. 

Kaupankäynti Elbas-markkinalla päättyy tuntia ennen käyttötuntia. (KTM 2004, 13.) 

 

3.2. Säätösähkömarkkinat 

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkön hintaan vaikuttavat säätösähkömarkkinat, joilla 

hallitaan tuotannon ja kysynnän vaihtelua pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Säätösähkö-

markkinoilla kantaverkkoyhtiöt huolehtivat verkon kulutuksen ja tuotannon tasapainosta 

markkinajohteisesti. Säätösähkömarkkinoilla käydään kauppaa alasajo ja ylösajo sähköntuo-

tannosta. Säätösähkömarkkinoilla toimivat sähkön toimittajat tekevät säätösähkötarjoukset 

kantaverkkoyhtiölle, joka toimittaa tarjouksen pohjoismaisille säätösähkömarkkinoille. Säh-

kön toimittajat tekevät tarjoukset kantaverkkoyhtiöille viimeistään 30 minuuttia ennen käyt-

tötunnin alkua. Säätösähkötuotanto tulee olla täydessä tehossa 10 minuutin kuluessa vastaa-

van tilauksesta. Tarjouksien toteutumiseen vaikuttaa myös kyky pienentää siirtorajoituksia. 

Siirtorajoitusta pienentävät säätötarjoukset asetetaan markkinoilla etusijalle. 
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Säätösähkömarkkinoilla ylössäätöhinta on kyseisen tunnin kalleimman mukaan, jonka mi-

nimihinta on Nord Poolin Elspot-aluemarkkinahinta. Alassäätöhinta on kyseisen tunnin hal-

vimman mukaan, jonka maksimi hinta on Nord Poolin Elspot-aluemarkkinahinta. (KTM 

2004, 15-16.) Säätösähkön hinta Suomessa vuonna 2020 on esitettynä kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Säätösähkön hinta vuonna 2020 (Fingrid 2021). 

 

Kuvasta 4 nähdään, että ylössäätö voi nostaa voimakkaasti sähkön hintaa hetkellisesti. Ylös-

säätö voi tuottaa piikkejä, joiden suuruus on tuhansia euroja megawattitunnilta. Säätösähkön 

hinta vaihtelee merkittävästi kysynnän mukaan. Esimerkiksi keskimääräinen hinta ylössää-

dölle vuonna 2020 oli 38,4 €/MWh ja alassäädölle 22,0 €/MWh (Fingrid 2021). Keskimää-

räinen ylössäädön hinta on suurempi kuin keskimääräinen aluehinta ja alassäätö pienempi 

kuin keskimääräinen aluehinta vuonna 2020, joka oli 28,0 €/MWh (Nord Pool 2021).  

 

3.3. Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä pohjoismaisilla markkinoilla 

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla voimakkaimmin sähkön hintaan vaikuttava sähköntuo-

tantomuoto on vesivoima ja sen saatavuus.  Vesivoimaa voidaan varastoida vesialtaisiin 

suuri määrä energiaa.  Suurien energiavarastojen ja säätöluonteen takia vesivoimalla on 
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sähkön hintaa laskeva vaikutus. Toisaalta taas vesivoiman heikon saatavuuden on todettu 

nostavan sähkön hintaa. Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat erityisesti riippuvaisia Norjan 

vesivarannoista, jossa vesivoimaa on runsaasti. (Unger et al. 2017, 45.) 

Sähkömarkkinoilla sähkön hintaan vaikuttaa nopeasti voimalaitosten käytettävyys. Huono 

käytettävyys vähentää tarjontaa markkinoilla ja voi nostaa sähkön hintaa markkinoilla, jos 

markkinoilla marginaalikustannukset nousevat huonon käytettävyyden seurauksena. Esi-

merkiksi Suomen aluehintaa on nostanut Ruotsin ydinvoimaloiden alas-ajaminen. (Unger et 

al. 2017, 46.) 

Sähkön hintaan vaikuttaa polttoaineiden hinnat ja polttoaineiden mahdolliset päästöoikeuk-

sien hinnat. Päästöoikeuksien hinta nostaa hiilidioksidipäästöjä tuottavien polttoaineiden 

sähköntuotannon kustannuksia ja tätä kautta nostaa myös sähkön markkinahintaa. Toisaalta 

tuotantomuodot, jotka eivät tuota hiilidioksidipäästöjä, esimerkiksi tuulivoima ja ydinvoima 

hyötyvät päästökauppajärjestelmästä päästöoikeuksien hinnan siirtyessä sähkön hintaan.  

Päästöoikeuksien vaikutusta sähkön hintaan on vaikea huomata nopeasti vaihtelevassa säh-

kön markkinahinnassa toisin kuin vesivarastojen vaihtelua. (Kara 2005, 68.) 

 

3.4. Sähkön hinnan vaihtelu vuodenajan mukaan Suomessa 

Sähkön hinnalla on taipumus vaihdella Suomessa ja pohjoismaisilla markkinoilla vuoden-

ajan mukaan. Suomessa tyypillisesti sähkönkulutus ja tuotanto kasvaa kylmien säiden takia 

voimakkaasti talvisin. Talvisin käytössä on tuotantokapasiteettia, jolla on suuremmat mar-

ginaalisetkustannukset. Sähkönkulutus taas pienenee kesäisin ja tällöin käytetään enimmäk-

seen peruskuormaa tuottavaa pääomavaltaisia sähköntuotantoa, jolla ei ole suuria marginaa-

lisia kustannuksia kuten ydinvoimaa tai vesivoimaa. Suomen sähkötuotanto, sähkönkulutus 

ja aluehinta tunneittain vuonna 2020 on esitettynä kuvassa 5. 
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Kuva 5. Sähkön hinnan muutokset vuoden aikana vuonna 2020 (Fingrid 2021). 

 

Kuvasta 5 huomataan sähköntuotannon ja kulutuksen syklisyys. Kesällä sähköntuotanto on 

pienempää kysynnän laskiessa ja korkeampaa talvella kysynnän noustessa. Sähkön hinta 

seuraa kysynnän ja tuotannon määrää. Kuvasta nähdään, että keskimääräinen hinta on pie-

nempi kesällä kuin talvella. Hinta lähtee voimakkaasti laskuun kulutuksen laskiessa tai nou-

suun kulutuksen noustessa. Kuvasta voidaan huomata sähkön hinta piikkien korreloivan hy-

vin kulutuspiikkien kanssa. Sähkön hinta nousee tuntikohtaisesti voimakkaasti, jos sähkön 

kulutus kasvaa nopeasti. 

 

3.5. Sähkön hinnan vaihtelu vuorokauden aikana Suomessa 

Sähkön hinta vaihtelee voimakkaasti vuorokauden aikana. Tyypillisesti sähkön hinta on pie-

nemmän kulutuksen takia öisin edullisempaa ja päivällä suuremman kulutuksen takia kal-

liimpaa.  Sähkön hinta vuorokauden aikana 21.10.2021 on esitettynä kuvassa 6. 
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Kuva 6. Suomen aluehinta ja kulutus 21.10.2021 (Fingrid 2021). 

 

Kuvasta 6 huomataan, että kulutus nousee voimakkaasti aamulla noin kello 06:00-08:00 ja 

alkuillasta kello 17:00-20:00. Sähkön hinta on myös korkeimmillaan näinä kellonaikoina, 

johtuen suurista kulutuspiikeistä. Ihmiset alkavat kuluttamaan sähköä aamulla, joka nostaa 

aluehintaa Suomessa voimakkaasti. Myös tyypillisesti alkuillasta ihmiset kuluttavat sähköä 

enemmän kuin päivällä, mikä nostaa kulutusta ja aluehintaa. Sähkön hinta nousee nopeasti 

kulutuksen kasvaessa ja laskee nopeasti kulutuksen vähentyessä. Kuvasta nähdään, että säh-

kön hinnan muutokset tuntitasolla ovat voimakkaasti riippuvaisia hetkellisen kulutuksen 

muutoksesta. 
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4. Tuulisähkön vaikutus sähkön hintaan Suomessa 

Tuulisähkön tuotannolle on ominaista, että tuulisina päivinä tuulivoimaa tuotetaan lähes täy-

dellä teholla ja tuulettomina päivinä tuulivoimatuotanto on erittäin pientä. Tuulisina päivinä 

runsas tuulisähkön tarjonta laskee sähkön aluehintaa, kun marginaalikustannuksiltaan edul-

lisempaa sähköä on runsaasti tarjolla, johtuen polttoainekustannusten puutteesta (EWEA 

2009, 16). Tämän takia tuulisähköstä maksetaan keskimääräisesti pienempään hintaa verrat-

tuna aluehintaan erityisesti tuulivoiman markkinaosuuden kasvaessa. Tässä osiossa tutki-

taan, mikä on tuulisähkön keskimääräinen hinta Suomessa vuonna 2021 ja verrataan sitä 

vuoden 2021 keskimääräiseen aluehintaan. Osiossa mallinnetaan tuulivoiman tehon korre-

lointia sähkön hinnan kanssa vuonna 2021. Osiossa myös tarkastellaan, kuinka tuulivoima-

tuotanto on vaikuttanut Suomen sähkön hintaan tuotannon markkinaosuuden kasvaessa. 

 

4.1. Tuulisähkön hinta Suomessa 

Tuulisähkölle voidaan määrittää keskimääräinen hinta tietyllä aikavälillä, kun tunnetaan tuu-

livoimalla tuotettu energiamäärä jokaiselta halutulta tunnilta ja tunnilta maksettu sähkön 

aluehinta. Keskimääräinen hinta tuulisähkölle saadaan, kun tuulisähkölle maksettu hinta ha-

lutulla aikavälillä jaetaan halutulla aikavälillä tuotetulla tuulivoiman kokonaisenergiamää-

rällä. Työssä on oletettu datasta puuttuvilla tunneilla olevan sama tuotantomäärä kuin edel-

tävällä tunnilla. Laskennassa ei oteta huomioon tuulivoiman sähköverkolle aiheuttamia kus-

tannuksia, jotka aiheutuvat tuulivoiman joustamattomuudesta. 

Tässä kandidaatintyössä käytetyt tiedot vuoden 2021 sähkön hinnasta ja tuulivoimantuotan-

nosta perustuvat Fingridin ja Nord Poolin avoimesti saatavilla olevaan dataan. Tuulisähkön 

hinta vuonna 2021 jaettuna 3 osaan ja vuoden 2021 keskimääräiset hinnat tuulisähkölle ja 

aluehinnalle on esitettynä kuvassa 7. 
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Kuva 7. Suomen aluehinta ja tuulisähkön hinta vuonna 2021. 

 

Suomessa tuulisähköstä maksetaan keskimääräisesti pienempää sähkön hintaa verrattuna 

aluehintaan. Vuonna 2021 keskimääräinen aluehinta oli 72,3 €/MWh ja tuulisähkön hinta 

67,7 €/MWh. Suhteellinen hinta aluehintaan verrattuna tuulisähkölle vuonna 2021 oli 0,94. 

Vaikutus sähkön hintaan korostuu erityisesti korkean kulutuksen ajankohtina, jolloin Suo-

meen tuodaan paljon sähköä ja markkinoilla on käytössä sähköntuotantoa, jolla on korke-

ammat marginaalikustannukset. Kuvasta 7 nähdään, että kesällä tuulisähkön tuotannon vai-

kutus sähkön hintaan on pienin. Kesällä Suomessa sähköntuotannolla on pienemmät margi-

naalikustannukset kuin talvella, koska yhteistuotantolaitokset tuottavat huomattavasti vä-

hemmän sähköä kesällä. Tällöin tuulisähkön tuotanto ei vaikuta tuulisähkön suhteelliseen 

hintaan yhtä voimakkaasti kuin talvella, vaikka markkinaosuus tuulisähköllä on kesäisin 

suurempi kuin talvella pienemmän kulutuksen takia. 

 

4.2. Tuulivoiman tehon korrelointi sähkön hintaan 

Tuulivoimalan tehon korrelointia sähkön hintaan on arvioitu viikon aikavälillä tarkastele-

malla tuulisähkön tuotannon muutosten vaikutusta sähkön hintaan. Tarkastelua on tehty suu-

ren kulutuksen ajanjaksolta tammikuussa 2021 ja matalamman kulutuksen ajanjaksolta hei-

näkuussa 2021. Lisäksi tehon korrelointia on havainnollistettu päivän sisällä, tarkastelemalla 
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eri tuulivoimatuotanto tehojen vaikutusta sähkön hintaan tammikuussa 2021 ja heinäkuussa 

2021. 

Tarkastellaan tuulivoiman tehon vaikutusta Suomen aluehintaan 9.1–16.1 välillä, jolloin ku-

lutuksen keskiarvo on ollut 12 004 MWh. Tuulivoimatuotanto ja aluehinta on esitettynä ku-

vassa 8. 

 

 

Kuva 8. Tuulivoimatuotanto ja aluehinta 9.1–16.1. 

 

Kuvasta 8 nähdään, että tuulivoimatuotannolla on vaikutusta aluehinnan muodostumiseen. 

Tuotantopiikit ja korkea tuulivoimatuotanto korreloivat hyvin matalamman aluehinnan 

kanssa. Aluehinta lähtee selvään kasvuun tuulivoimatuotannon kääntyessä laskuun. Keski-

määräinen tuulivoimatuotanto kyseisellä ajanjaksolla on ollut 952 MWh, keskimääräinen 

aluehinta 56,6 €/MWh ja tuulivoiman markkinaosuus noin 8 %. 

Tuulivoimatuotannon korrelointia sähkön hinnan kanssa on mallinnettu tarkastelemalla tam-

mikuun eri päivien tehotuotantoa ja tarkastelemalla sen vaikutusta sähkön hintaan. Tuulivoi-

matuotannon korrelointi sähkön hintaan tammikuussa 2021 on esitettynä kuvassa 9.  
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Kuva 9. Tuulivoimatuotannon korrelointi sähkön aluehintaan tammikuussa 2021. 

 

Tuulivoimatuotannolla on näyttänyt olevan aluehintaa selvästi laskeva vaikutus tammi-

kuussa 2021, kun tuulivoimaa on ollut saatavilla vähintään 1000 MW ja toisaalta taas sähkön 

hintaan on vaikuttanut nostavasti, kun tuulivoimatuotanto on pysynyt selvästi alle 1000 MW. 

Yli 1000 MW tuulivoimatuotanto on vastannut tammikuussa 2021 keskimäärin noin 9 % 

osuutta kuulutuksesta. Peilaten edeltäviä kuvia näyttäisi, että Suomessa tuulivoimatuotannon 

on täytynyt kattaa vähintään noin 9 % kulutuksesta korkean kulutuksen aikaan vuonna 2021, 

jotta tuulivoimalla olisi ollut selvä vaikutus matalaan aluehintaan tuntitasolla. 

Matalamman kulutuksen aikana tuulivoimatuotannon vaikutuksia on mallinnettu heinä-

kuussa, jolloin ydinvoimatuotanto on pysynyt kuukauden aikana tasaisena (Fingrid 2022). 

Aikavälillä 15.7–22.7. Keskimääräinen kulutus kyseisellä ajanjaksolla on ollut 7843 MWh. 

Tuulivoimatuotanto ja aluehinta on esitettynä kuvassa 10. 
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Kuva 10. Tuulivoimatuotanto ja aluehinta 15.7–22.7. 

 

Sähkön aluehinta korreloi valitulla ajanjaksolla voimakkaammin tuulivoimatuotannon muu-

toksiin. Tuulivoimatuotannosta aiheutuu voimakkaampia muutoksia sähkön hintaan, johtuen 

suuremmasta kulutuksen markkinaosuudesta. Valitulla ajanjaksolla keskimääräinen tuuli-

voimatuotanto on ollut 1089 MWh, joka on vastannut 14 % markkinaosuutta sähkönkulu-

tuksesta. Keskimääräinen sähkön aluehinta valitulla ajanjaksolla on ollut noin 72 €/MWh. 

Tuulivoimatuotannon korrelointia sähkön hinnan kanssa on mallinnettu matalan kulutuksen 

aikana tarkastelemalla heinäkuun eri päivien tehotuotantoa ja sen vaikutusta sähkön hintaan. 

Tuulivoimatuotannon korrelointi sähkön hintaan heinäkuussa 2021 on esitettynä kuvassa 11.  
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Kuva 11. Tuulivoimatuotannon korrelointi sähkön aluehintaan heinäkuussa 2021. 

 

Kuvasta 11 nähdään, tuulivoiman tehotuotannolla on ollut heinäkuussa 2021 selvää vaiku-

tusta aluehinnan kanssa, kun tehotuotanto kasvaa yli 1500 MW. Yli 1500 MW tehotuotanto 

on vastannut noin 19 % kulutuksesta heinäkuussa. Peilaten edeltäviä kuvia näyttäisi matalan 

kulutuksen aikaan tuulivoimalla olevan voimakkaampi vaikutus Suomen sähkön hintaan 

kuin korkean kulutuksen aikaan, johtuen markkinaosuuden kasvusta. Kuitenkin näyttäisi 

siltä, että vaadittaisiin suurempi tehotuotanto kuin talvella ennen kuin tuulivoimatuotannolla 

olisi merkittävä vaikutus matalaan sähkön hintaan tuntitasolla. Tässä mallinnuksessa näyt-

täisi, että tehotuotannon on täytynyt olla heinäkuussa 2021 vähintään 19 % kulutuksesta, 

jotta tuulivoimatuotannolla olisi ollut selvää vaikutusta matalaan aluehintaan.  Tähän vai-

kuttaa sähkön tuotantorakenne matalan kulutuksen aikaan, jolloin yhteistuotantolaitokset 

tuottavat huomattavasti vähemmän sähköä ja suurin osa sähköntuotannosta on ydinvoimaa 

ja vesivoimaa (Fingrid 2022). 

 

4.3. Tuulivoimatuotannon vaikutus Suomen sähkön hintaan 

Tuulivoimatuotannon vaikutus Suomen sähkön hintaan on huomattavissa jo nykyisellä säh-

köntuotanto-osuudella. Tuulivoiman vaikutusta Suomen sähkön hintaan voidaan arvioida 

tarkastelemalla eri tuulivoiman markkinaosuuksilla tuulisähkön ja aluehintojen suhdetta. 

Selvitystä on tehty vuosittaisten keskiarvohintojen, tuulivoimatuotannon ja kulutustietojen 

perusteella. Suhteellisten hintojen kehitystä on mallinnettu vuosina 2014–2021 kuvassa 12.  
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Kuva 12. Suhteellinen hinta markkinaosuuden funktiona Suomessa vuosina 2014–2021. 

 

Tuulivoimatuotannon markkinaosuuden kasvaessa tuulisähkön hinta pienenee suhteessa 

Suomen aluehintaan. Markkinaosuuden kasvu korreloi kohtalaisesti laskevan suhteellisen 

hinnan kanssa. Kuvasta huomataan, että selkeästi 5–10 % markkinaosuudella on ollut las-

keva vaikutus suhteelliseen hintaan. Tuulivoiman markkinaosuuden kasvulla on ollut sähkön 

hintaa laskeva vaikutus Suomessa. Kuitenkin on huomattavissa, että tuulisähkön suhteelli-

nen hinta on noussut 2021, kun verrataan sitä esimerkiksi vuoden 2019 suhteelliseen hintaan 

ja markkinaosuuteen. Vuonna 2019 suhteellinen hinta on ollut lähes yhtä suuri, mutta mark-

kinaosuus noin 2,5 % pienempi ja vuonna 2020 lähes samalla markkinaosuudella suhteelli-

nen hinta merkittävästi pienempi. Hinnan nousu todennäköisesti johtuu siitä, että tuulisäh-

kön tuottajat ovat tarjonneet korkeampaa hintaa tuulisähköstä verrattuna aikaisempiin vuo-

siin, koska tuulivoiman investointikustannukset ovat kasvaneet viime vuosina rakennusma-

teriaalien hinnan nousun takia (IEA 2021). PNS-menetelmällä piirretyn trendin kulmaker-

roin on Suomessa (-1,1) suurempi kuin vastaavassa tutkimuksessa Ruotsissa (-0,3) ja Tans-

kassa (-0,2), mutta maltillisempi kuin Saksassa (-1,7) (IEA 2017, 12). Kuitenkin suodatta-

malla selkeästi suurimman poikkeaman trendistä saadaan Suomen käyrän kulmakertoimeksi 

-0,5, joka on lähellä Ruotsin ja Tanskan mallinnuksen tuloksia. Käyrän voimakkaampaan 

jyrkkyyteen verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan todennäköisesti vaikuttaa, että Suomeen tuo-

daan vuosittain suuri osa kulutetusta sähköstä. Käyrän jyrkkyyteen vaikuttaa loiventavasti 

Suomen hyötyminen pohjoismaisesta vesivoimasta. Tuulivoimalla voisi olla vielä voimak-

kaampi vaikutus Suomen aluehintaan, jos pohjoismaista vesivoimaa ei olisi saatavilla.  
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5. Johtopäätökset 

Kandidaatintyössä haluttiin selvittää Suomen tuulisähkön hinta ja verrata tätä Suomen alue-

hintaan vuoden painotettuna keskiarvona. Tutkimuksessa selvisi, että tuulisähkölle makset-

tava hinta on jo nykyisellä tuulivoimatuotannolla pienempi kuin keskimääräinen aluehinta. 

Työssä myös havaittiin, että tuulisähkön vaikutus korostuu erityisesti suuren kulutuksen 

ajanjaksona, jolloin edullisella sähköntuotannolla on voimakkaampi vaikutus aluehintaan 

kuin matalamman kulutuksen ajankohtana kesällä. Aluehinta vuonna 2021 oli 72,3 €/MWh 

ja tuulisähkön hinta 67,7 €/MWh. Suhteellinen hinta aluehintaan verrattuna tuulisähkölle 

vuonna 2021 oli 0,94. 

Kandidaatintyössä haluttiin mallintaa Suomen tuulivoimatuotannon vaikutuksia Suomen 

aluehintaan vuonna 2021. Työssä selvisi, että Suomessa talvella korkean kulutuksen aikaan 

korkea tuulisähkön tuotanto korreloi hyvin matalan aluehinnan kanssa. Vaikutukset olivat 

selvästi havaittavissa, kun Suomen tuulivoimatuotanto ylitti 1000 MW tehon. Yli 1000 MW 

tehotuotanto kattoi Suomen kulutuksesta 9 %.  Kesällä matalamman kulutuksen aikana vas-

taavassa mallinuksessa tehotuotannon tuli olla yli 1500 MW, jotta vastaava vaikutus alue-

hintaan oli nähtävissä. Matalan kulutuksen aikaan tämä vastasi 19 % kulutuksesta. Kesällä 

tuulisähkön tuotannon vaihtelulla kuitenkin oli merkittävä vaikutus sähkön aluehintaan, joh-

tuen markkinaosuuden kasvusta. 

Kandidaatintyössä myös mallinettiin tuulivoimatuotannon vaikutuksia Suomen sähkön hin-

taan vertailemalla vuosien 2014–2021 keskimääräisiä aluehintoja maksettuun keskimääräi-

siin tuulisähkön hintoihin. Tutkimuksessa selvisi, että tuulivoiman markkinaosuuden kasva-

essa suhteellinen hinta on laskenut. Kuitenkin on havaittavissa, että vuonna 2021 tuulisäh-

kön hinta on kasvanut verrattuna edellisiin vuosiin. Tämä johtuu pääosin siitä, että tuulivoi-

man tuottajat ovat tarjonneet tuulisähköstä korkeampaa hintaa, johtuen investointikustan-

nusten noususta. Tuulivoimatuotannolla on saatu laskettua Suomen sähkön hintaa. Suo-

messa tuulisähkön tuotannolla on ollut voimakkaampi vaikutus sähkön hintaan kuin esimer-

kiksi Ruotsissa tai Tanskassa, mutta maltillisempi vaikutus sähkön hintaan kuin esimerkiksi 

Saksassa. Tämä selittyy todennäköisesti suurella tuontisähkön osuudella ja toisaalta taas 

pohjoismaisen vesivoiman saatavuudella.  
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Tuulivoimakapasiteetin kasvaessa Suomen sähkön hinta, sekä tuulisähkön ja aluehinnan 

suhde tulee todennäköisesti laskemaan tulevaisuudessa vuositasolla. Tuulisähkön tuotanto-

kapasiteetin kasvu kuitenkin todennäköisesti nostaa sähkön hintaa todella voimakkaasti eri-

tyisesti huippukulutuksen aikaan, jolloin vain pienellä todennäköisyydellä olisi tuulivoimaa 

saatavilla riittävästi, jotta sillä olisi vaikutusta pienempään sähkön hintaan. Tuulivoimaka-

pasiteetin kasvu ja markkinaosuuden kasvu kasvattaa tulevaisuudessa sähkön hinnan vaih-

teluja. Jo nyt on huomattavissa tuulivoimakapasiteetin vaikutukset aluehintojen vaihteluihin, 

vaikka tuulivoima kattaa kulutuksesta vuositasolla noin 10 %. Tulevaisuudessa on arvioitu 

päästöttömästä sähköntuotannosta maatuulisähkötuotannon kattavan jopa 70 %, jolloin vai-

kutukset sähkön hintaan kasvavat merkittävästi ja säätösähkömarkkinoiden rooli sähkö-

markkinoilla kasvaa.  Tulevaisuudessa olisi tärkeää esimerkiksi lisätä sähkön varastointia, 

jotta pystytään hallitsemaan vaihtelevaa sähköntuotantoa ja sen vaikutuksia sähkömarkki-

noihin. Korkeat tuotantovaihtelut nostavat hinnanvaihteluita, jossa ajoittain korkean tuuli-

voimatuotannon ajanjaksoina sähkön hinta saattaa olla negatiivinen tai matalan tuulivoima-

tuotannon ja huippukulutuksen aikaan tuhansia euroja megawattitunnilta.   

Kandidaatintyössä tehty mallinnus tulisi tehdä uudelleen kapasiteetin kasvun myötä, koska 

tuulivoimakapasiteetti kaksinkertaistuu lyhyen ajan sisällä ja näköpiirissä on suuria tehon 

lisäyksiä kantaverkossa, kuten esimerkiksi Olkiluoto 3 voimalaitoksen 1600 MW sähkön-

tuotannon aloittaminen. Nämä muuttavat tuulisähkön tehon korrelointia aluehintaan ja mah-

dollisesti vaikuttavat tuulisähkön suhteelliseen hintaan. Sähköntuotannon kasvun myötä 

Suomi saattaa viedä sähköä ulkomaille erityisesti matalan kulutuksen aikaan, jolla on myös 

vaikutusta Suomen aluehintaan, kun alueella on ylitarjontaa. Olisi myös tärkeää tarkastella 

jatkuuko tuulisähkön suhteellisen hinnan kasvu tulevina vuosina, mikä on johtunut inves-

tointikustannusten kasvusta.   
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