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Can I get electricity from a
neighbouring country in the winter -22?
Presentation at Fingrid Current

15 November, 2022

Niclas Damsgaard

Chief strategist, Svenska kraftnät
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• Sweden’s net export of electricity so far in 2022 is about 30 TWh
(until 6 November)

• Large export almost all hours
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Sweden is Europe’s main
exporting country
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• More than 1/5 of Swedish generation is exported
• About half of the Swedish export goes to Finland
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Sweden is Europe’s main
exporting country
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• According to ENTSO-E early insight report adequacy risks emerge in
Southern Sweden and Southern Norway under dry scenarios

• Adequacy risks are mitigated across Europe with a 10% demand reduction
(assumed 10% reduction in every hour)

• For Sweden the risk is also significantly reduced with a 5% reduction in
peak demand

• (Updated analysis will be provided in the Winter Outlook report)
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Sweden is also one of the countries with the
highest adequacy risk for the coming winter

Loss of Load Expectation (LOLE)
Reference scenario
ENTSO-E early insight report



• In the ”low nuclear” sensitivity it is assumed that Ringhals 4 is not available
throughout February and that Olkiluoto 3 is delayed (also assumed lower
availability in France)

• Substantial increase in adequacy risk for Southern Sweden. Notable
impact also on wider Nordic area
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In ”low nuclear” sensitivity the risks are
substantially increased in Southern Sweden

Loss of Load Expectation (LOLE)
Low nuclear sensitivity
ENTSO-E early insight report



• In September we saw a clear drop in electricity demand, particularly
in Southern Sweden

• Non-temperature adjusted demand fell with about 7% in SE3 and
SE4

• Industrial demand in Northern Sweden grew, impacting the average
for Sweden

• Reduced demand has brought Swedish import dependency for the
winter back to initial levels

• Initially Sweden was expected to be import dependent during
30 hours in the winter period

• Loss of Ringhals 4 until end of January increased the import
dependency to 150 hours

• Based on observed demand reduction the import dependency
has been brought back to 30 hours
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Lower electricity use key for the coming winter
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• The European energy markets are under significant stress
• Highly uncertain how the winter will develop – weather will

have a huge impact
• European TSOs are committed to maintaining the solidarity

and transparency
From the Emergency and Restoration code:
• TSOs should ensure the continuity of energy transactions

during emergency, blackout or restoration state…
• Upon request from a TSO in emergency state, each TSO

shall provide through interconnectors any possible assistance
to the requesting TSO, provided this does not cause its
transmission system or the interconnected transmission
systems to enter into emergency or blackout state.
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Maintaining solidarity
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Secure electricity
supply for a
sustainable
development of
society



Saako naapurimaista sähköä
talvella 2022?

Jarmo Ling
Energy Market Analyst, convenor of Regional Adequacy Working Group
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Topics

• View on Electricity Security of Supply
• View on Gas Security of Supply



1. Many adequacy risks
realised and identified
in the Baltic Sea region
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Nuclear generation outages and/or risks for
delays in start-ups

Fossil fuel supply challenges in Poland and
risks in Germany, Finland, and the Baltics

Risk of Baltic countries desynchronisation
from Russian electricity system

Grid bottlenecks

Low hydro reservoir levels

Energy import restriction from third
countries
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Market-based power
balances by countries
• Cold winter peak hour capacity

surplus is regionally around 5 GW.
• This does not include the

expected 9 GW of price
sensitive demand.

• This does not include out of
market resources of 5 GW.

• Average winter peak hour capacity
surplus is regionally around 14 GW.



Winter Outlook
• ENTSO-E Winter Outlook first insights

agree with the general conclusion of
the Baltic Sea TSOs.

• Problems may arise in Southern
Sweden and Southern Norway in
case of certain most difficult
climate years accompanied by
unfavourable power plant
outages.

• Problems not forseen in Finland and
Baltics in none of the climate years.

• In case the electricity demand in EU
will reduce by 10%, no adequacy
problems are foreseen in any of the
European countries.

Low Nuclear



Baltic countries
• Baltic installed generation capacity is

considerably higher than the peak demand.
• However, after removing the uncertain

generation, such as wind, solar, hydro, outages,
also reserves, Baltic countries would be slightly
importing.

• Still, the Baltic deficit is lower than import and
transit possibilities, therefore, some capacity
(~700 MW) should be possible to export to
Finland.

• Simultaneous cold winter peak demand with low
wind, low solar, low hydro is very unlikely and
this is why no problems show up in the ENTSO-E
Winter Outlook, which is statistical analysis.

• A specific challenge is the risk of sudden
desynchronisation from Russian synchronous
area. Baltic TSOs have prepared as well as
possible and are ready to synchronise with
central Europe in a matter of hours.
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Regional Gas Supply Security



Regional gas supply security
• From the beginning of May, the region has an additional

supply channel in the form of the Lithuanian-Polish
connection. Until now, it has mostly been used to transport
gas towards Poland, so it is not certain that it is a source of
gas thiswinter.

• Gas consumption in the region has dropped significantly:

• Some of this is related to one-off events such as a
warmer winter and production shutdowns,

• but some are also related to more permanent effects
related to high prices, fuel switch and security of
supply risks.

• With the creation of an additional LNG terminal on the
shores of the Gulf of Finland, we are in the December
schedule:

• The LNG regasification vessel has been acquired by
Gasgrid Finland and is on its way to Europe.

• On both coasts, the creation of reception capacity is
on schedule for December.

Base scenario
June 2022- May 2023

Supply sources TWh
Klaipeda LNG 38
Hamina LNG 1
Latvian Gas Storage 14
GIPL flow PL->LT 0
New LNG terminal 15
SUM 68

Demand TWh
Finland 12

Estonia 3,5

Latvia 10

Lithuania 16

GIPL flow LT-> PL 8

SUM 49,5

• GIPL in operation
from May 1

• The Hamina LNG
terminal has
been in
operation since
October 1.

• The new LNG
terminal
commissioned in
December



Winter outlook
• It is possible to cover the consumption on monthly

basis.
• Storage low point at 9 TWh of gas in reserve.

• Based on Gasgrid's information, Finland can be
supplied with up to 105 GWh per day from the new
LNG terminal.

• Capacities of supply channels:
• Klaipeda approx. 105 GWh/day
• Incukalns 124 - 272 GWh/day
• New LNG terminal up to 140 GWh/day
• GIPL 21+ GWh/day

• Peak consumption in the region has decreased
significantly. This can be covered by LNG terminals
and gas storage.

• Baltic countries total approx. 300 GWh per
day

• Due to system limitations in Finland, up to
110 GWh per day.



Summary
• The Nordic and Baltic Sea region will experience one of the most challenging winters in recent history due to

several unfavourable conditions in the European energy markets.
• The Russian military aggression in Ukraine is causing a lot of uncertainties in the electricity, gas, and

coal markets as imports from Russia have been reduced or ended.
• Long drought during the summer in Europe has left hydro reservoir levels lower than usual before the

winter.
• Several nuclear power plants have had challenges and are out of operation.

• Positive power balances for both average and cold winter, however, the margins are small (3…8%) with many
uncertainties which could change the balance significantly.

• The regional excess is not distributed evenly between the countries - good coordination between system
operators and high availability of the transfer capacities is needed.

• It is expected that the electricity prices will be high throughout the winter due to fuel prices and
uncertainty in the energy markets.

• With the commissioning of the new LNG terminal in the region, the infrastructure is sufficient to supply the
needed gas in the region and gas supply should not pose a problem.



Contact
Jarmo Ling
convenor of Regional Adequacy
Working group

Jarmo.ling@elering.ee

+372 59 024 880

Thank you!
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Venäjän energiantuonnin loppuminen
• Energian tuonnin osuus

Venäjältä: 34%
kokonaisenergiasta vuonna 2021

• Metsähake: Venäjä kielsi 11.3.2022
hakkeen viennin “epäystävällisiin
maihin”

• Sähkö: Rao lopetti sähkötoimitukset
14.5.2022, koska Rao Nordic ei
voinut siirtää maksuja
henkilöpakotteiden vuoksi

• Kaasu: Gazpromin putkikaasun
toimitukset loppuivat 21.5.2022, kun
Gasum kieltäytyi ruplamaksuista

• LNG:tä tuodaan vähäinen määrä
Venäjältä olemassa olevien take-or-pay
sopimusten perusteella

• Hiili ja öljy: Suomalaiset yritykset
siirtyivät muihin hankintalähteisiin
kesällä 2022
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Kaasun riittävyys
Suomi
• Gazpromin putkikaasun toimitukset loppuivat

21.5.2022
• Kaasun kulutus on puolittunut

1H 2022/1H 2021.
• Kaasun korvaaminen polttoöljyllä ja muut

lämmöntuotantomuodot, Nesteen jalostamo
siirtynyt propaanin käyttöön

• Balticconnector, Hamina LNG-terminaali
• Kelluva LNG-terminaali Inkooseen

joulukuussa

EU
• Venäjän kaasutoimitukset 9 % EU:n

kulutuksesta syyskuussa, 41 % vuonna
2021

• Kaasuvarastojen täyttöaste 91 % lokakuun
puolivälissä

• Kaasun solidaarisuuspaketti 18.10.
• kaasun yhteishankinnat,
• toimet korkean kaasun hinnan

rajoittamiseksi (LNG:n hinnan
benchmark, päivän sisäinen kaasun
hinta),

• jäsenmaiden välisen solidaarisuuden
vahvistaminen hätätilanteissa
suojattujen asiakkaiden osalta sekä

• kaasun kysynnän vähentäminen
edelleen.
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TTF kaasufutuurit Q1/23

15.11.2022Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 36



Kaukolämmön polttoaineet
• Varautuminen kaukolämpöyhtiöiden vastuulla

• Varmuus- ja velvoitevarastot tuontipolttoaineille, varmuusvarasto myös turpeelle
(turpeen nosto-olosuhteet olivat vaikeat kesällä 2022)

• Kaukolämpöyhtiöt varautuneet sopimuksilla hyvin tulevalle talvelle, pystytäänkö
sovitut määrät toimittamaan?

• Pellettien saatavuus on ollut tiukkaa Venäjän hyökkäyssodan ja sahateollisuuden
suhdanteiden vuoksi – pyritään varmistamaan myös kotitalouksien pellettien saanti

• Ainespuuta saatetaan joutua käyttämään aiempaa enemmän
• Energiansäästökampanjalla merkitystä myös kaukolämmön polttoaineiden

riittävyyteen
• Energiateollisuuden suositus kaukolämpöverkon menoveden lämpötilan

alentamisesta
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Suomessa on varauduttava sähköpulaan
• Fingrid järjestelmävastaava (sähkön

tuotannon ja kulutuksen tasapaino)

• Epävarmuutta Fingridin arvioon
aiheuttavat:

• kaasun saatavuus;
• OL3 käytettävyys
• rajasiirtojen käytettävyys
• pohjoismaisten vesivarantojen määrä
• pitkät pakkasjaksot (1 ºC=150 MW)

• Varautumisen minry:
• TEM valmistelee VN asetusta kriittisten

kulutuskohteiden priorisoinnista
• Käytännössä täsmennyksiä nykytilaan
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Sähköpulatilanteen eteneminen
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Sähköpulaa
ennaltaehkäisevä

viestintä

Kiristyvä
sähkötilanne

Sähköpula
mahdollinen

Sähköpulan
riski suuri Sähköpula Sähköpulan

jälkeen

Sähköjärjestelmä
toimii normaalisti.

Nostetaan
tietoisuutta
sähköpulasta ja
varautumisesta.

Sähköjärjestelmä
toimii normaalisti.

Fingrid aloittaa
varautumisen
mahdolliseen
sähköpulaan
ennusteisiin
perustuen.

Sähköjärjestelmä
toimii vielä
normaalisti, mutta
lähituntien aikana
sähköpula
mahdollinen.

Sähköjärjestelmä
toimii Fingridin
käynnistämän
häiriöreservin
avulla.

Sähköpula alkaa
todennäköisesti
lähitunteina.

Valtakunnalliset
kiertävät
sähkökatkot
alkavat.

Kiertävät
sähkökatkot
loppuvat,
sähköjärjestelmä
toimii normaalisti.

1–4H2–15H< 1 PV
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EU-tason lainsäädäntötoimet
• 23.3.2022 Asetus kaasuvarastojen täyttövelvoitteesta,

• Asetus voimaan 1.7.2022.
• 18.5.2022 REPowerEU-paketti

• useita lainsäädäntö- ja politiikkaehdotuksia, joilla tähdätään venäläisestä energiasta irtautumiseen.
• 20.7.2022 kaasun talvivarautumispaketti

• koostuu tiedonannosta, säädösehdotuksesta sekä kaasun vähentämissuunnitelmasta.
• Asetus kaasun kysynnän vähentämistoimenpiteistä voimaan 9.8.2022.

• 14.9.2022 energianhinta-asetus,
• Sähkön käytön vähentäminen 10%/5%, ylisuurien tuottojen rajaaminen, solidaarisuusmaksu
• voimaan 8.10.2022.

• 18.10.2022 kaasun solidaarisuusasetus
• Solidaarisuus kriisissä, yhteishankinnat, johdannaismarkkinoiden volatiliteetin hallinta, LNG:n viitehinta, hintakaton

mahdollisuus
• Neuvotteluissa

• 9.11.2022 Asetus uusiutuvan energian lisäämiseksi luvitusta helpottamalla
• Neuvotteluissa

• Q1/2023 Sähkömarkkinamalli?
• Valkoinen kirja 12/2022
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Suomen ehdotukset
• Sähkömarkkinoiden teknisen hintakaton lasku

• Suomi on ehdottanut teknisen hintakaton alentamista nykyisestä 4000 eur/MWh siten, ettei
merkittävästi tuotantoa tai kulutusjoustoa jää katon ulkopuolelle

• Johdannaismarkkinoiden vakauttaminen
• Suomi vaatinut komissiolta vahvempia toimia kaasun hinnan hillitsemiseksi
• Komissiolta useampi ehdotus kaasun hinnan hillitsemiseksi:

1) Neuvottelut kaasuntoimittajien kanssa ns. hintaputken määrittämiseksi
2) Kaasun hinnan rajoittaminen (esim. hintaindeksi) huomioiden kuitenkin hinnan rajoittamisen

mahdolliset negatiiviset vaikutukset (nostaa kaasun kysyntää)
3) Kaasun hinnan vaikutusta sähkön hintaan pitää vähentää (esim. hintakatto kaasulle, jolla

tuotetaan sähköä)
4) Investoinnit vihreään siirtymään kaasuriippuvuuden vähentämiseksi

• Venäläisen LNG:n tuonnin kieltäminen
• Pakotteiden tulisi olla EU:n laajuisia ja ne kuuluvat ulkoministeriön vastuulle
• Kansalliset pakotetoimet eivät olisi riittäviä pitkistä sopimuksista irtautumiseksi
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Tiedottaminen ja viestintä
• Astetta alemmas -energiansäästökampanja

• Sähkön kulutushuippujen leikkaaminen keskeinen teema energian säästön rinnalla
• Kampanjan kärkenä selkeät kellonajat, jolloin kulutusta olisi hyvä välttää
• Ylen ja Fingridin tuntihintanäkymä
• Keskeinen toimenpide neuvoston asetuksen toimeenpanossa (huippujen

leikkausvelvoite 5 %, 10 % kuukauden tunneista)
• Tekstiviestien mahdollisuus

• Tulisi ”säästää” sähköpulatilanteeseen, ei päivittäisiä viestejä korkeista
sähkönhinnoista

• Tarkoituksenmukaista organisoida jakeluverkonhaltijoiden kautta
• Haasteena mobiilinumeroiden saatavuus ja massalähetysten hitaus

• TEM vastaa viestinnästä sähköpula- ja suurhäiriötilanteessa
• Eri toimijoiden roolit
• Viestintäohje on päivitettävänä
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Hallituksen kriisitoimet
• Kotimaiset polttoaineet

• Toimet kotimaisen tarjonnan lisäämiseksi nuorista metsistä: Kemera tukiehtojen ja –
tasojen muutos sekä informaatiokampanja metsänomistajille

• Huoltovarmuuskeskuksen turpeen varmuusvarasto
• Kaasu

• Kaasun korvaaminen POK:lla ja muut lämmöntuotantomuodot, Nesteen jalostamo
siirtynyt propaanin käyttöön

• Balticconnector, Hamina LNG-terminaali
• Kelluva LNG-terminaali Inkooseen joulukuussa

• Sähkökatkoihin valmistautuminen
• Kriittiset sähkönkäyttöpaikat: valtioneuvoston asetus ja jakeluverkonhaltijoiden tietojen

päivittäminen
• Astetta alemmas -energiansäästökampanja

• Sähkön hinta
• Sähköenergian alv:n määräaikainen alentaminen: 24% -> 10%
• Tuloverotuksen määräaikainen sähkövähennys ja vaihtoehtoinen sähkötuki
• Sosiaaliturvajärjestelmän täydennys
• Lisäksi likviditeetin takauspaketti johdannaismarkkinoille (yht. 15 mrd EUR)
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Kiitos!
tatu.pahkala@gov.fi
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Fingridin visio
sähköjärjestelmälle:
mitä tulevaisuus tuo
tullessaan?

Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj / @mikko_heikkila

15.11. Fingrid Current



Suomi – EU:n paras paikka lisätä
puhtaan ja edullisen sähkön tuotantoa?

• Suomalainen maatuulivoima ja aurinkovoima on EU:n
edullisimpia tapoja lisätä energiantuotantoa – kilpailuetu!

• Valtava kasvupotentiaali. Liittymiskyselyjä yli 200.000 MW!

• Energiakriisi lisää kysyntää suomalaiselle uusiutuvalle
energialle

Suomen pidemmän aikavälin potentiaali jopa yli 300 TWh
uutta, puhdasta ja kilpailukykyistä sähköä
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Tuulivoimahankkeet
Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys

Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj / @Mikko_Heikkila



Tulevaisuusskenaariot
auttavat varautumaan

• Kaikissa Fingridin skenaarioissa:

• Hiilineutraaliustavoite 2035 saavutetaan ja
yhteiskunta sähköistyy

• Sääriippuvaisen tuotannon osuus kasvaa –
fossiilinen sähköntuotanto marginaaliin

• Suurimpia eroavaisuuksia:

• Itä-Suomen tuulivoimarakentaminen

• Merituulen osuus ja pienydinvoimalaitokset

• Vedyntuotannon joustavuus ja varastointi

• Miten paljon uutta teollisuutta sijoittuu Suomeen?
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Kasvavat siirtotarpeet haastavat
kantaverkon liittämis- ja siirtokyvyn

• Korkeimman kasvun skenaarioissa energian siirtotarve
pohjois-eteläsuunnassa moninkertaistuu

• Fingrid on merkittävästi kiihdyttänyt verkkoinvestointeja ja
toteuttaa historian suurinta investointiohjelmaa

• Kaksinkertaistamme pohjois-eteläsuuntaisen
siirtokapasiteetin 10 v aikana ja kasvatamme merkittävästi
liittymismahdollisuuksia

• Siirtotarpeiden ääritilanteet haastavia - Korkeimman kasvun
skenaarioiden kaikkia siirtotarpeita ei ole
tarkoituksenmukaista ratkaista ainoastaan
verkkoinvestoinnein
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Keski-Suomen poikkileikkaus:
nyt 5 kpl 400 kV voimajohtoa

2032 11 kpl 400 kV voimajohtoa!

Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj / @Mikko_Heikkila



Mitä keinoja voidaan tarvita
tulevaisuudessa
verkkoinvestointien lisäksi?
• Sähköntuotannon tai kulutuksen tilapäinen

ohjaaminen alueellisesti – tarvittaessa
varmistamalla vastakauppakapasiteettia

• Sijaintiin perustuvat liittämis- tai kantaverkkomaksut

• Hinta-aluejako tarkasteluun korkeimman kasvun
skenaarioissa 2030-luvulla – hintaerotuntien määrä
mahdollista pitää vähäisenä

Pohjois-eteläsuuntaisen vedynsiirtoinfrastruktuurin
syntyminen vähentäisi sähkön kantaverkon
siirtotarvetta ja tukisi koko energiajärjestelmää
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Lähde: Väliraportti: Energian siirtoverkot vetytalouden ja puhtaan energiajärjestelmän mahdollistajina.
Fingrid & Gasgrid Finland

Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj / @Mikko_Heikkila



• Suomesta vuositasolla sähkön nettoviejä
• Sähköntuotannon vaihtelu heijastuu

rajasiirtoyhteyksiin
• Uudet ulkomaanyhteydet

• Aurora line 2025
• Aurora line 2 ja Estlink 3 2030-luvun

alkupuolella
• Ruotsin hinta-alueiden mahdolliset muutokset?
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Suomi ja Pohjois-Ruotsi
Itämeren alueen sähköviejät

FI:
Ylijäämää

Baltia:
Alijäämää

SE3/SE4
Alijäämää

Etelä-Norja
Alijäämää

Pohjois-Norja
Tasapainoinen

SE1/SE2:
Ylijäämää

2027

Lähde: Fingrid, Best Estimate skenaario H2/2022Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj / @Mikko_Heikkila
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2015 20252017

Miten sään mukaan vaihteleva tuotanto
ja sähkönkulutus sovitetaan yhteen?

• Tuulivoiman kasvu jatkuu erittäin voimakkaana koko
2020-luvun

• Kiinnostus aurinkovoiman rakentamiseen räjähtänyt
• Lämmön varastointi etenee hyvin. Sähkön

varastointihankkeita satoja megawatteja.
• Hankkeet säädettävän ja säävarman

voimalaitoskapasiteetin rakentamiseksi vähissä
• Uhkaako sähkötehon riittävyyttä?
• Jos kyllä, toteutuvatko investoinnit markkinoiden

ohjaamana?
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• On väistämätöntä, että energiamurroksessa tulee
myös pullonkauloja ja ongelmia – olennaista on
ratkoa niitä yhteistyössä tehokkaasti

• Fingrid tavoittelee:
• Haluamme ymmärtää asiakkaan tarpeet
• Liittyminen verkkoon on nopeaa
• Sisäisiä pullonkauloja on vähemmän kuin

kilpailijamaissa
• Uudet siirtoyhteydet Pohjois-Ruotsiin ja Viroon
• Käyttövarmuus täyttää eri asiakkaiden tarpeet

Suomella on valtava mahdollisuus
energiamurroksessa

Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj / @Mikko_Heikkila



Kiitos!

Fingrid – Markkinamyönteisin
kantaverkkoyhtiö




