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Ilmastonmuutoksesta johtuen yhteiskunnat joutuvat muuttamaan sähköntuotantotapoja. Fos-

siilisten polttoaineiden käytön vähentyessä sähkövoimajärjestelmässä ja aurinko- ja tuuli-

voiman määrän lisääntyessä, joudutaan järjestelmää kehittämään sähkön saannin turvaa-

miseksi. Aurinko- ja tuulivoiman osuuden kasvaessa sähköntuotannossa inertian määrä vä-

henee sähkövoimajärjestelmässä. 

Inertia vastustaa taajuuden muutosta häiriötilanteissa ennen kuin toissijaiset järjestelmät 

puuttuvat taajuuden muutokseen. Kun inertian määrä on liian alhainen sähkövoimajärjestel-

mässä, taajuuden nopea muutos saattaa aiheuttaa suuria irtikytkentöjä. Jotta järjestelmä olisi 

tulevaisuudessa stabiili, myös häiriötiloissa, tulee kehittää korvaavia ratkaisuja. 

Inertiaa sähkövoimajärjestelmään tuottaa tuotantolaitosten suuret pyörivät turbiinit ja gene-

raattorit. Aurinko- ja tuulivoima eivät tuota järjestelmään suoraan inertiaa, tästä syystä syn-

teettinen inertia on hyvä tapa korvata inertiaa. Synteettistä inertiaa voidaan tuottaa järjestel-

mään useilla tavoin. Tuulivoiman integrointi taajuusmuuttajien avulla verkkoon on mahdol-

linen tuotantotapa. Tämä olisi järkevää alueilla, joissa tuulivoiman odotetaan tuottavan mer-

kittävän osuuden sähköstä. Akuilla voidaan myös tuottaa synteettistä inertiaa järjestelmään. 

Osassa sähkövoimajärjestelmistä inertian alhainen määrä on edellyttänyt toimenpiteitä, 

mutta suurimmassa osasta maailmaa uusiutuvat energialähteet eivät ole vielä saavuttaneet 

riittävää osaa sähköntuotannosta aiheuttaakseen ongelmia. 

Tulevaisuudessa sähkövoimajärjestelmiä suunnitellessa tulee tasapainotella tuotannon ja 

stabiilisuuden välillä, jotta verkosta saadaan toimiva. Synteettisen inertian tuotanto riippuu 

käytettävistä sähköntuotanto tavoista. 
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When the use of fossil fuels decreases, and solar and wind power increases electricity grids 

must develop to ensure reliable electricity supply. Increase of renewable energy sources in 

electricity production cause the amount of inertia in the system to lower. 

Inertia resists the rate of change in frequency during disturbances before secondary systems 

activate. If the amount of inertia in the system is too low fast changes in frequency can cause 

large disconnections in the power grid. To ensure stability in the electricity grid development 

of solutions to offset lack of inertia is crucial. 

In the power grid inertia is generated by large spinning turbines and generators in power 

plants. Solar and wind power do not generate any inertia directly into the system but using 

synthetic inertia the same effect can be achieved. Synthetic inertia can be generated for ex-

ample by using frequency convertors with wind turbines or from electricity stored in batter-

ies.  

In most power grids around the world renewable energy sources don’t have significant 

enough share of electricity production to cause problems due to lack of inertia. In some 

electricity grids though, synthetic inertia is being generated. 

In the future balance between production and stability will become more important to ensure 

stable electricity supply. The method of generating synthetic inertia depends on the electric-

ity production methods. 
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1 Johdanto  

Sähkövoimajärjestelmä perustuu kulutuksen ja tuotannon tasapainoon. Tasapainolla ylläpi-

detään taajuutta sähköverkossa. Häiriö tilanteissa liiallista taajuuden muutosta estää pyöri-

vissä turbiineissa oleva inertia. Ilmastonmuutosta torjuttaessa ja päästöjä vähennettäessä 

sähköntuotanto muuttuu (Leinonen, 2018). Sähköntuotannon siirtyessä uusiutuviin energian 

lähteisiin nousee sähkövoimajärjestelmän inertian määrä haasteeksi. Koska uusiutuvilla 

energian lähteillä, kuten tuulella ja aurinkovoimalla, ei ole luonnostaan inertiaa tulee se kor-

vata järjestelmässä. 

Jotta siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin sekä sähkönkulutuksen lisäys olisi mahdol-

lista tulee vastata haasteisiin, joita inertian vähentyminen aiheuttaa sähköjärjestelmässä. 

Haaste on suhteellisen uusi, sillä vasta hiljattain uusiutuvien energialähteiden määrä suh-

teessa perinteisiin tuotantotapoihin on kasvanut sähköjärjestelmissä tasoille, jossa sillä on 

vaikutusta inertian määrään. Monet tahot ovat tehneet tutkimuksia inertian vähentymisen 

vaikutuksista sähkövoimajärjestelmään ja millä tavoin inertiaa voitaisiin korvata. Suomessa 

tutkimusta aiheesta on tehnyt muun muassa kantaverkkoyhtiö Fingrid. 

Työ on kirjallisuuskatsaus, jossa tavoitteena on vertailla synteettisen inertian tuotantomuo-

toja ja tunnistaa niistä tärkeimpiä, jotta sähkön laatu voidaan turvata tulevaisuudessa. Tutki-

muskysymyksiä joihin kirjallisuuskatsaus keskittyy listattuna alla. 

• Mitä hyötyä inertiasta on sähkövoimajärjestelmässä? 

• Miksi inertia vähenee sähkövoimajärjestelmässä? 

• Miten synteettisellä inertialla voidaan korvata inertiaa? 

• Miten synteettistä inertiaa voidaan tuottaa? 

• Onko synteettistä inertiaa käytössä Suomessa tai maailmalla? 

• Onko muita mahdollisia tapoja inertian määrän turvaamiseksi järjestelmässä? 
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Ensimmäisessä luvussa käydään läpi teoriaa sähköjärjestelmästä ja mitä synteettinen inertia 

on. Myös uusiutuvien energialähteiden eri muotoja käydään läpi. Seuraavassa luvussa pe-

rehdytään eri synteettisen inertian tuotantomuotoihin. Tuulivoimalla tuotettu synteettinen 

inertia on keskeinen osa tutkielmaa. Luvussa käydään läpi myös muita vaihtoehtoja synteet-

tiselle inertialle. Luvun lopussa tarkastellaan jo käytössä olevia tai suunnitteilla olevia jär-

jestelmiä synteettisen inertia tuottamiseen. Johtopäätöksissä olennaisimmat asiat kirjalli-

suuskatsauksesta.  
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2  Sähköjärjestelmä ja inertia 

Synteettisen inertia on laaja käsite, jota saattaa olla vaikea hahmottaa. Tässä luvussa tarkas-

tellaan kirjallisuuslähteiden pohjalta mistä se koostuu ja mihin asioihin se liittyy. Luku si-

sältää myös hieman pohjustusta siihen miksi synteettistä inertiaa tarvitaan. 

2.1 Sähköjärjestelmä 

Sähkö on kasvattanut merkitystään yhteiskunnassa ja häiriöt sähkön saannissa vaikuttavat 

laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla (Aukia, 2015). Perinteisen sähköjärjestelmän ideana on 

ylläpitää kulutuksen ja tuotannon tasapaino. Tämä johtuu siitä, että sähköä on hankala va-

rastoida mutta sitä pystytään siirtää suhteellisen helposti pitkiäkin matkoja (Aukia, 2015). 

Vaikka tuotannon ja kulutuksen määrä järjestelmässä vaihtelee jatkuvasti, voidaan tasapaino 

säilyttää muuttamalla sekä kulutuksen että tuotannon määrää (Fingrid, n.d.). Vaikka mark-

kinatoimijoiden tehtävänä on suunnitella tuotantonsa ja kulutuksensa tämä suunnitelma aina 

poikkeaa realiteetista. Tästä syystä sähköjärjestelmällä on järjestelmävastaavat, jotka huo-

lehtivat verkon stabiilisuudesta reaaliajassa (Fingrid, n.d.). 

Sähkövoimajärjestelmällä on tietty taajuus, johon sähköjärjestelmä on synkronisoitu ja jota 

käytetään tasapainon mittarina sähköverkossa (Aukia, 2015). Koska erilaisten laitteiden ra-

kenne edellyttää tiettyä taajuutta, sallittu taajuuden muutos järjestelmälle on erittäin pieni 

(Aukia, 2015). Tästä johtuen tulee sähköverkon olla kykenevä reagoimaan nopeasti muu-

toksiin tasapainossa (Aukia, 2015). Taajuus voi sekä laskea kun tuotannon määrä laskee tai 

nousta kun kulutuksen määrä laskee (Leinonen, 2018). 

2.1.1 Inertia sähköjärjestelmässä  

Taajuuden häiriöihin vastataan monella eri aikatasolla sähköjärjestelmässä (Aukia, 2015). 

Ennen kuin voimajärjestelmän häiriöreservi saadaan aktivoitua, eli tuotettua korvaavaa te-

hoa, järjestelmän inertia hidastaa muutoksia (Laasonen, 2018). Sähköverkon inertialla tar-

koitetaan sähköverkossa olevaa liike-energiaa, joka on sitoutunut voimalaitoksissa ja teh-

taissa, sähköverkon kanssa samalla taajuudella, pyöriviin koneisiin (Leinonen, 2018). Suuria 
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nopealla kierrosnopeudella pyöriviä massoja on esimerkiksi lauhdevoimalaitoksissa ja ydin-

voimaloissa. Vesivoimaloissa massa pyörii hitaammin ja massaa ei ole yhtä paljon verrat-

tuna lauhdevoimalaitoksiin (Laasonen, 2018). 

Inertian määrään vaikuttaa sähköverkkoon liittyneen pyörivän massan määrä ja sen pyöri-

misnopeus (Laasonen, 2018). Inertialla on suuri rooli sähköjärjestelmässä sillä se hidastaa 

vaihtosähköverkossa tapahtuvia taajuuden muutoksia (Leinonen, 2018). Näin ollen inertian 

määrä sähköjärjestelmässä kertoo kuinka nopeasti ja merkittävästi järjestelmä pystyy vas-

taamaan taajuuden muutoksiin (Laasonen, 2018). 

Kuvassa 1 on esitettynä, kuinka taajuuden muutos on suurempi mitä pienempi inertian määrä 

on järjestelmässä. Inertian määrän ollessa pieni, riski laajoille kulutuksen irtikytkennöille 

kasvaa (Laasonen, 2018). 

 

Kuva 1. Inertian määrän vaikutus taajuuden muutokseen häiriötilanteessa (Laasonen, 2018). 



9 
 

 

2.1.2 Muuttuva tuotanto 

Tulevaisuuden sähkön kulutusta on vaikea arvioida, mutta jos suuret teollisuusalat ja lii-

kenne sähköistyvät, tulee sähköntuotannon tarve kasvamaan merkittävästi (Honkapuro et al., 

2020). Tämän lisäksi nykyinen sähköjärjestelmä on muutos tilassa. Ilmastonmuutoksesta 

johtuen yhteiskunnat ovat muuntamassa sähköntuotantoaan pois fossiilisia polttoaineita 

käyttävistä tuotantolaitoksista. Tämä tarkoittaa muun muassa lauhdevoimaloiden vähenty-

mistä sähköjärjestelmässä ja tuuli- sekä aurinkovoiman lisääntymistä (Laasonen, 2018). Tä-

män lisäksi konnektiivisuuden lisääntyessä uusia suuritehoisia HVDC-yhteyksiä (High Vol-

tage Direct Current) rakennetaan eri synkronisointialueiden välille (Laasonen, 2018). Mer-

kittävää sähköjärjestelmän kannalta tulee olemaan myös ydinvoiman osuus sähköntuotan-

nosta. Eri maiden välillä on suuria eroja ydinvoiman asemasta tulevaisuuden voimajärjestel-

mässä. 

Kun lauhdevoimaloiden määrä vähenee, kulutus kasvaa ja tuotantoa korvataan pääosin tuuli- 

ja aurinkovoimalla, jotka eivät tuota inertiaa järjestelmään, tulee haasteeksi varmistaa riit-

tävä inertian määrä järjestelmässä. Inertian laskiessa liian matalaksi järjestelmässä taajuuden 

muutokset saattavat johtaa kulutuksen automaattiseen irtikytkentään sähköjärjestelmän toi-

minnan pelastamiseksi (Laasonen, 2018). Inertiaa voidaan myös korvata monin eri keinoin 

sähköjärjestelmässä ja myös järjestelmän inertian tarpeeseen voidaan vaikuttaa. 

2.2 Synteettinen inertia 

Kun pyörivien massojen liike-energiaa, inertiaa, pyritään korvaamaan säätöjärjestelmän 

avulla tehovasteena, puhutaan synteettisestä inertiasta. Tärkeimpiä ominaisuuksia synteetti-

selle inertialle on sen kyky aktivoida tehoa nopeasti häiriötilanteissa. Tehon aktivointi voi-

daan toteuttaa suoraan taajuuden muutoksen perusteella, jolloin aktivointi vastaisi todellista 

inertiaa. Mahdollisia lähteitä tehovasteille on useita. Myös nopeataajuusreservi, jossa tehoa 

ostetaan kansallisilta markkinoilta, voidaan ajatella synteettiseksi inertiaksi (Laasonen, 

2018). 

Synteettinen inertia voidaan luoda tuulivoiman, kysyntäjouston ja sähkövarastojen avulla 

(Honkapuro et al., 2020). Myös HVDC-yhteyksillä saatetaan tuottaa synteettistä inertiaa 
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(Laasonen, 2018). Lähes jokaisessa synteettisen inertian tuotantotavassa on omat haasteensa, 

kuten miten saada siitä kannattavaa ja tehokasta. Sillä luotaessa tehoreservi samalla rajoite-

taan tuotantokapasiteettia. Tästä johtuen tulevaisuuden sähköjärjestelmän tulee vertailla 

inertian tarvetta energian tuotannon kanssa eikä pitää inertiaa ylijäämä tuotteena kuten pe-

rinteisissä järjestelmissä (Paturet, 2020).  

Tulevaisuudessa kokonaisinertia tulee koostumaan sekä inertiasta että synteettisestä inerti-

asta. Järjestelmään jäävä inertia tulee ydinvoimaloista ja vesivoimaloista. Myös kuormana 

olevat raskaat koneet, jotka ovat samassa tahdissa verkon taajuuden kanssa lisäävät inertian 

määrää. Toisaalta näiden kuormien määrä tulevaisuudessa saattaa vähentyä, sillä kuormia 

on siirtynyt taajuusmuuttajien taakse ja näin ollen ne eivät ole taajuusriippuvia. Tämä myös 

laskee inertian kokonaistarvetta järjestelmässä, kun koneet eivät ole riippuvaisia taajuudesta 

(Laasonen, 2018).  
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3 Synteettisen inertian tulevaisuus 

Uusiutuvien energialähteiden osuus tulee kasvamaan tulevaisuudessa sähköntuotannossa ja 

näin ollen inertian määrä tulee pienenemään. Inertian määrää voidaan korvata joko lisää-

mällä pyörivää massaa järjestelmään tai luomalla synteettistä inertiaa (Laasonen, 2018). 

Synteettinen inertia, eli esimerkiksi tuotantoa koskevat rajoitukset ja nopeasti aktivoituva 

häiriöreservi, on näistä vaihtoehdoista kustannuksiltaan pienempi (Laasonen, 2018). 

3.1 Synteettisen inertian tuotanto 

Jotta sähköverkko pysyy stabiilina tulevaisuudessa inertian vähentyessä, on tärkeää korvata 

sitä synteettisellä inertialla. Koska synteettinen inertia on melko laaja käsite, siihen voidaan 

sisällyttää useita eri tapoja tuottaa inertiaa sähköjärjestelmään. Tärkeimpiä mahdollisia tuo-

tanto tapoja ovat tuulivoima, akustot, HVDC-yhteydet, ja kulutuksen joustavuudella tuotettu 

inertia.  

3.1.1 Tuulivoima 

Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista uusiutuvan energian tuotantotavoista ja sen mää-

rän lisääntyminen suhteessa muuhun tuotantoon tarkoittaa inertian määrän laskua (Guima-

rães Giorni, 2018). Koska tuulivoiman määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa merkittä-

västi, on hyvä tarkastella tuulivoimaa mahdollisena synteettisen inertian lähteenä. Tuulitur-

biinit eivät synnytä verkkoon inertiaa sillä ne eivät ole suoraan yhteydessä verkkoon vaan 

välissä on taajuusmuuttaja. Tuuliturbiini voi vaikuttaa taajuuteen muuttamalla turbiinin tuot-

tamaa tehoa riippuen sen hetkisestä taajuudesta (Guimarães Giorni, 2018). Toimimalla en-

sisijaisena reservinä täytyy varmistaa reservin saatavuus riippumatta tuuliolosuhteista, joten 

tulee tuulivoiman määrää rajoittaa ajamalla turbiineja alle maksimitehon, joka haaskaa ener-

giaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kuluja operaattoreille. Tuulivoima voi toimia myös toissijai-

sena taajuusreservinä, jolloin turbiinien tehoa muutetaan verkonhallinnoitsijan pyynnöstä. 

Pyyntö voi perustua tuulen määrään tai ennalta määrättyyn arvoon, joka tulee tuottaa 

(Guimarães Giorni, 2018). 
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Tuulivoimalla voidaan tuottaa synteettistä inertiaa turbiinin mekaanisesta inertiasta sopivan 

algoritmin avulla, vaikka se on erillään verkosta. Algoritmin tarkoituksena on muuttaa taa-

juusmuuttajalta verkkoon lähtevää tehoa matkimalla perinteistä inertiaa verkkoon kiinnite-

tyissä turbiineissa (Guimarães Giorni, 2018). Tämä nopea teho elektroniikalla ja säätöalgo-

ritmeilla luotu synteettinen inertia saattaa olla parempi kuin perinteinen inertia, sillä saadaan 

aikaan syvempi kineettisen inertian poisto turbiinista. Myös tuuliolosuhteet voidaan ottaa 

hyvin huomioon synteettisen inertian tuottamisessa. Kun tuulen nopeus on korkea, on opti-

maalista tuottaa tehoa verkkoon ja säilöä kineettistä energiaa turbiiniin ja kun tuulen nopeus 

matala voidaan keskittyä vain kineettisen energian säilömiseen (Guimarães Giorni, 2018). 

Synteettisen inertia tuottamisessa tuulivoimasta on myös ongelmia. Jotta vältyttäisiin turbii-

nin sakkaamiselta ja vahingoittamasta mekaanisia komponentteja, tuulivoimalassa tulee syn-

teettisen inertian tuotanto toteuttaa varovasti. Toinen ongelma tulee, kun halutaan palata ta-

kaisin normaalitilaan synteettisen inertian käytön jälkeen. Kun kineettinen energia vapautuu 

turbiinista, sen tehon tuotto vähenee hetkellisesti ja tämä voi haitata verkon toimintaa 

(Guimarães Giorni, 2018). Näitä haitta vaikutuksia voidaan torjua esimerkiksi kiihdyttä-

mällä turbiinia ennen kineettisen energian vapauttamista, jolloin taajuusmuutos kiihtyy, 

mutta sen magnitudi laskee ja aika, joka kuluu paluussa normaalitilaan, laskee (Guimarães 

Giorni, 2018). Yksi hyvä vaihtoehto haitta vaikutusten hallinnoinnille on yhdistää vauhti-

pyörät tuulipuiston toimintaan. 

Synteettisen inertian tuottaminen tuulivoimaloilla saattaa olla tulevaisuudessa paras ratkaisu 

sillä tuulivoimalat tulevat joka tapauksessa lisääntymään ja tällöin ei tarvittaisi suuria lisä 

investointeja inertian tuottamiseksi (Guimarães Giorni, 2018). Tällöin myös synteettisen 

inertian tuotanto skaalautuisi tuulivoiman määrän kasvaessa (Guimarães Giorni, 2018). 

3.1.2 Muut tuotantotavat 

Synteettistä inertiaa voidaan tuottaa sähköverkkoon myös esimerkiksi akkujen ja HVDC-

kaapeleiden avulla. Akuilla voidaan tuottaa synteettistä inertiaa nopeasti järjestelmään ja 

niillä pystytään myös säätämään jännitetasoa (Leinonen, 2017). Akustoilla voidaan tuottaa 

synteettistä inertiaa, sillä niillä voidaan vastata nopeasti taajuuden muutoksiin. Jotta synteet-

tistä inertiaa voitaisiin tuottaa, tulee akustojen olla ainakin osittain ladattuja (Laslett, 2017). 



13 
 

 

Akustojen käyttö synteettisen inertian tuotanto muotona sopii erityisesti sähkövoimajärjes-

telmille, joissa aurinkovoiman osuuden odotetaan kasvavan merkittäväksi. Aurinkovoimaan 

perustuva järjestelmä tarvitsee toimiakseen energianvarastointia, ja useissa maissa akustot 

ovat paras vaihtoehto, tällöin olisi kannattavaa tuottaa myös tarvittava synteettinen inertia 

akustoissa. PV-järjestelmät voivat vaikuttaa taajuuteen vain tuotantoa rajoittamalla, mutta 

akustojen kanssa taajuutta pystytään hallitsemaan myös yöllä (Laslett, 2017).  

HVDC-yhteydet ovat lisääntyneet eri sähköverkkojen välillä ja tulevat lisääntymään tulevai-

suudessa. Näin ollen niiden avulla voidaan tuottaa verkkoon taajuusvastetta silloin kuin on 

tarvetta (Khadijat, 2019). Myös kysyntäjoustolla voidaan hidastaa taajuuden muutosta häi-

riötilanteissa. Kysyntäjoustolla voidaan toimia taajuusreservinä vähentämällä hetkellisesti 

kulutusta tarvittaessa (Laasonen, 2018). 

3.2 Vaihtoehdot synteettiselle inertialle 

Vaikka oletettavasti inertian määrä tulee vähentymään sähköverkossa fossiilisten polttoai-

neiden vähentyessä, tulee jäljelle jäämään sähkön tuotantotapoja, jossa edelleen pyörii suuria 

suoraan verkkoon kytkettyjä turbiineita. Näitä sijaitsee ydinvoimaloissa ja vesivoimaloissa. 

Ydinvoima tulee kasvattamaan osuuttaan sähköntuotannossa Suomessa, ja esimerkiksi Kii-

nassa rakenteilla on paljon ydinvoimaa (Rainisto, 2017). Ydinvoiman lisäyksellä voidaan 

korvata Suomessa vähentyvää inertian määrää. Myös vesivoima ei ole poistumassa tuotan-

totapana ja inertiaa saadaan verkkoon myös sieltä (Ørum, 2017). Myös kaasuturbiineilla voi-

daan tuottaa lisää inertiaa järjestelmään matalan inertian tiloissa käyttämällä niitä minimite-

holla. Tämä ei olisi kannattavaa (Ørum, 2017). 

Poistuvaa inertiaa voidaan korvata myös lisäämällä kuormien määrää, jotka ovat taajuus-

muuttajien takana, jolloin heilahtelut verkon taajuudessa ei vaikuta kuormien toimintaan täl-

löin vähennetään kulutuksen riippuvuutta taajuudesta ja näin ollen vähenee verkon operoin-

tiin tarvittava inertian määrä (Ørum, 2017). Jos inertian määrä laskee väliaikaisesti verkossa 

liian alhaiseksi voi olla tarpeen myös rajoittaa tuotantoa. Tuotannon rajoitus toteutetaan suu-

rissa sähkön tuotannon yksiköissä, kuten ydinvoimaloissa (Laasonen, 2018). 
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3.3 Tilanne maailmalla 

Inertian väheneminen sähköjärjestelmässä on uusi ilmiö, joten kovin monessa järjestelmässä 

ei ole tarvinnut välittää vielä inertian vähenemisestä. Lähes kaikki maailman maat ovat kui-

tenkin sitoutuneet vähentämään päästöjä, jolloin sähköjärjestelmät joutuvat muutoksen 

eteen.  

3.3.1  Australia 

Nykyisellään Australiassa on käytössä paljon akustoja, joilla voidaan tuottaa synteettistä 

inertiaa verkkoon. Australiassa lisätään paljon aurinkovoiman käyttöä, jolloin akustot ovat 

hyvä tapa säilöä energiaa ja samalla tuottaa synteettistä inertiaa (John, 2020). Akut ovat 

nousseet tärkeimmäksi tekijäksi järjestelmän taajuuden hallinnassa, ja akustojen rahallinen 

tuotto tulee suurilta osin taajuuden ylläpidosta eikä sähköntuotosta. Tämä kannustaa inves-

tointeja energianvarastointi laitoksiin (Colthorpe, 2022). 

3.3.2  Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa Texasin sähköverkko on maan pienin pääverkko, ja tuulivoiman määrä ver-

kossa on kasvanut merkittävästi. Tästä johtuen inertian määrä verkossa väheni ja jouduttiin 

varmistamaan taajuuden stabiilisuus. Texasissa tämä tehtiin kysyntäjoustolla, jossa tietyt, 

sensoreilla varustetut, suuret teollisuus kuormat kytkettiin irti taajuuden stabilisoimiseksi 

(Denholm, 2020). Texas vaatii rakennettavilta tuulivoimaloilta kyvyn toimia taajuusreser-

vinä. Lisäksi Texasin sähköverkko tuottaa markkinan taajuusvasteelle mikä kannustaa tuot-

tajia ylläpitämään ja parantamaan toiminta-aikoja. (Denholm, 2020). Yhdysvalloissa itä- ja 

länsirannikoiden sähköverkot ovat kooltaan niin suuria, että aurinko- sekä tuulivoiman tuo-

tantoa voidaan lisätä toistaiseksi ilman vähäisen inertia tilan aiheuttamia ongelmia (Den-

holm, 2020). 

3.3.3 Pohjoismaat 

Pohjoismaiden sähkövoimajärjestelmässä tuulivoiman osuuden runsas kasvu kasvattaa tar-

vetta synteettiselle inertialle. Myös ydinvoiman väheneminen ja maiden välille 
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rakennettavien HVDC-yhteyksien myötä myös sähköntuonti kasvaa, johtaen inertian las-

kuun (Statnett, 2016). 

Fingridin käyttöön ottama nopea taajuusreservi voidaan ajatella olevan synteettistä inertiaa 

(Laasonen, 2018). Reservi on yhteinen muiden Pohjoismaiden kanssa, sillä järjestelmän hal-

linta tapahtuu yhteistyössä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken. Reservissä vaadi-

taan tuottajalta tai kuluttajalta erittäin nopeaa reagointia häiriötilanteissa, ja sitä ostetaan 

ajoille, jolloin inertian oletetaan olevan alhainen (Ihamäki, 2022). Tuuliturbiinien hyödyn-

täminen tehoelektroniikan avulla on yhteensopiva nopeaan taajuusreserviin. Tuulisina ai-

koina myös nopean reservin hankintatarpeet kasvavat. Toistaiseksi pohjoismaisilla kanta-

verkkoyhtiöillä on vähän käytännön kokemuksia synteettisen inertian tuottamisesta reservi 

markkinoilla, mutta Fingrid selvittää tuulivoiman osuuden lisäystä reservimarkkinoilla (Iha-

mäki, 2022). 
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4 Johtopäätökset 

Tulevaisuudessa uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä inertian määrän vähene-

miseltä ei voida välttyä. Tällöin tulee suunnitella ja varautua korvaamaan inertia sähköjär-

jestelmässä, jolloin voidaan vähentää taajuuden muutokseen liittyviä häiriötilanteita ja mi-

nimoida häiriöiden aiheuttamia vahinkoja. Uusiutuvista energialähteistä tuuli- ja aurinko-

voima ovat nopeimmin kasvavia, joten synteettisen inertian tuotanto tulisi keskittyä vaihto-

ehtoihin, jotka ovat parhaiten sovellettavissa näihin sähkön tuotantomuotoihin. 

Kirjallisuuskatsauksessa tuulivoima on keskeisessä osassa, sillä sen määrä kasvaa tulevai-

suudessa Suomessa sekä muualla maailmassa. Koska tuulivoima tulee olemaan merkittä-

vässä osassa sähköntuotantoa tulevaisuudessa, synteettisen inertian tuottaminen suoraa tuu-

livoimaloissa olisi suotavaa. Vertaillessa muita synteettisen inertian lähteitä tuulivoiman 

avulla tuotettuun, nähdään että se olisi helpommin toteutettavissa ja kustannustehokasta 

Suomen olosuhteissa. Tuulivoimalla tuotettuun synteettiseen inertiaan liittyviä ongelmia on 

palautumisaika, joka turbiinilta menee lähtö tehotilan saavuttamiseksi, sekä muuttuvat tuu-

liolosuhteet. Näiden ongelmien johdosta inertian korvaaminen pelkästään tuulivoimalla tuo-

tetulla synteettisellä inertialla ei ole järkevää. Jotta voidaan paremmin varmistaa taajuuden 

stabiilisuus olisi parasta käyttää useita eri tuotantotapoja synteettiselle inertialle. 

Vaikka Suomessa tuulivoima tulee olemaan merkittävässä osassa sähköntuotantoa, muualla 

maailmassa aurinkovoima saattaa olla suuremmassa roolissa. Tällöin akustoilla tulee ole-

maan suurempi rooli synteettisen inertian tuotannossa. Maailmalla käytössä ei ole kovin 

montaa sähköverkkoa, joissa olisi synteettistä inertiaa tuottavaa laitosta. Tämä johtuu siitä, 

että uusiutuvat energialähteet eivät ole läpäisseet suuria kantaverkkoja siinä määrin että ne 

merkittävästi laskisivat inertian määrää verkossa. Pienemmissä kantaverkoissa kuten Poh-

joismaissa tai Texasissa uusiutuvien energialähteiden määrän kasvu näkyy nopeammin iner-

tian vähenemisenä. 

Jatkotutkimusta aiheesta voisi tehdä kustannuksien osalta. Kustannukset ovat usein tärkein 

osa-alue investointipäätöksiä tehdessä, joten kannattavimman järjestelmän tunnistaminen 

olisi hyödyllistä. Koska käytössä ei ole monia järjestelmiä missä synteettistä inertiaa 
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tuotetaan, on kustannusten arviointi haastavaa. Jatkotutkimusta voisi tehdä myös eri tuotan-

totapojen yhdistelystä. 
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