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Oulun yliopisto

Sähködatan tarkastelun taustaa

Sähkö on noussut erittäin tärkeäksi energiamuodoksi vihreän siirtymän ja

kestävän kehityksen kontekstissa. Eurooppalainen vetysiirtymä on ajateltu

pohjaavan hyvin pitkälle edulliseen, uusiutuvin menetelmin tuotettuun,

sähköön, ja sen käyttöön vedyntuotannossa.

Samanaikaisesti EU:ssa suljetaan päästöintensiivistä hiilivoimatuotantoa, ja

useat maat ovat tehneet päätöksiä jopa ydinvoimasta luopumisesta. Lisäksi

teollisuuden sähkönkulutus on nopeasti lisääntymässä ja liikennesektori on

paineistunut nopeaan sähkösiirtymään.

Seuraavassa on tarkasteltu Fingrid ja Nord Pool avoimen datan avulla

Suomen kansallisen sähkötuotannon riittävyyttä ja tämän hetkistä tilannetta

pintapuolisesti. Laajempi tieteellinen tarkastelu esitetään Oulun yliopiston

fysiikan opinnäytetyössä keväällä 2022.

3.2.2022

prof. Marko Huttula, dos. S. Urpelainen ja fil.yo. Oskari Seppälä
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Sähkön tehovajeen pysyvyyskäyrä Suomessa vuosina
2020 ja 2021

Vuonna 2021 kotimaisen 

sähköntuotannon tehovaje 

on vuoteen 2020 verrattuna 

kasvanut n. 500MW lähes 

6kk ajalla, maksimikasvun 

ollessa n. 1000MW koko 

vuoden tasolla. 2000MW 

sähkövaje on ajallisesti yli 

kaksinkertaistunut (23 %:sta 

50 %:iin)
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Tehovajeen pysyvyyskäyrä OL3 korjauksella 2021

Kotimaisen sähköntuotannon 

tehovaje 2021 huomioituna 

uuden ydinvoimalan (OL3) 

teho. 

OL3 olisi kattanut n. 20–25 % 

ajallisesta tehoalijäämästä. 

Mikäli oletetaan tehovajeen 

(kulutus) kasvavan vuonna 

2022 vuosien 2020–2021 

tahtia, OL3 kattaa n.15–20 % 

ajallisesta tehoalijäämästä. 

Tehovaje 2021

1600 MW vähennyksellä

Omavaraisuus 2021

mikäli OL3 olisi ollut

toiminnassa

Alijäämäaika 2021

Mikäli OL3 tuotannossa
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Suomen reaaliaikainen tuulivoimatuotanto vuonna 2021

Lähde: Fingrid avoin reaaliaikadata, tehokkuus suhteessa ajankohdan mukaiseen kokonaiskapasiteettiin

Vuositason tuulivoimatuotannon tarkastelussa havaitaan tuulivoiman toimivan 33,8 % kapasiteetilla 

nimellistehostaan. 1000MW kapasiteetin lisäys siis tarkoittaa 338MW todellista saantoa 

keskimääräisesti. Huomattavaa on että kuukausittainen vaihtelu on voimakasta: Esim. tammi-, kesä ja 

heinäkuussa Suomen n. 2800–3000MW tuulivoimakapasiteetti on toiminut alle 500MW tuottoteholla yli 

50 % ajasta. 
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Sähkön hinnan pysyvyyskäyrä Suomessa vuosina
2021 ja 2020

Sähkön markkinahinta on 

vuonna 2021 yleistrendinä 2-

3 kertaistunut vuoteen 2020 

verrattuna. 

Suurimman hinnan aikana 

sähköenergian 

markkinahinta on ollut 3–4 

kertaisella tasolla vuoteen 

2020 verrattuna ja ajallisesti 

halvimman 20 % osalta hinta 

on 3–5 kertaistunut. 

Lähde: Nord Pool spot

3-4x

2-3x

3-5x
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Sähkövaje vuonna 2021

Suomen sähköntuotannon maksimivaje vuonna 2021 on ollut 4600 MW. Keskimääräinen sähkövaje on 

ollut 2000 MW. Helmi- ja joulukuussa on ollut yli neljäsosan kuukaudesta 3000MW vaje.
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Sähkövajeen kustannus markkinahinnoilla vuonna 2021

Nord Pool spot -hinnoista laskettu 

kuukausitason sähkövajeen 

kustannus. 

Vuositasolla Suomen 

sähkövajeen kustannus 

markkinahinnalla oli 1,4Mrd € 

vuonna 2021.
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YHTEENVETO

Avoimen sähködatan tarkastelu osoittaa että kansallinen sähkötuotannon vaje on

nopeasti kasvanut ja sähkön hinta on noussut erittäin nopeasti. Sähkövajeen

kattaminen tuulivoimalla on matalan tehokkuuden vuoksi haastavaa ja

kapasiteettia tarvitaan todella paljon.

Merkittävä osa tuontisähköstä tulee Venäjältä. Pohjois-Ruotsin ja koko

perämerenkaarelle sijoittuvan terästeollisuuden nopean vetysiirtymän edetessä

sähkön tarve kasvaa merkittävästi ja tullee vaikuttamaan myös pohjoismaisen

sähkön hintaan ja liikkuvuuteen.

Vihreän siirtymän edetessä onkin syytä kiinnittää erityishuomiota sähkön

riittävyyteen ja sen kotimaisuusasteen kasvattamiseen. Tällä on myös selvä

kansantaloudellinen merkitys. Tärkeänä elementtinä vetysiirtymä ja

energiakeskustelussa sekä sähkön riittävyydessä nähdään myös laajamittainen

panostaminen sähköintensiiviselle elektrolyysille vaihtoehtoisten vedyntuotanto-

menetelmien kehitykseen.




