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1. Yleistä
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Fingrid julkaisi sähköjärjestelmävision luonnoksen skenaarioineen asiak-

kaiden ja sidosryhmien kommentoitavaksi 25.8. Kommentointiaika päät-

tyi 15.9. Järjestelmävisiota käsittelevä sidosryhmäwebinaari järjestettiin 

29.8. Palautteita saatiin yhteensä 18 kappaletta, kiitämme sidosryhmiämme 

saamastamme palautteesta.

Teemme palautteen perusteella skenaarioluonnoksiin muutoksia sekä huomi-

oimme jatkotyössä saamamme palautteen. Tässä dokumentissa esittelemme 

palautteen pääkohdat sekä keskeiset muutokset, joita sähköjärjestelmävision 

skenaarioihin tullaan tekemään.

Yleisesti palautteessa skenaarioiden nähtiin käsittelevän monipuolisesti 

erilaisia tulevaisuuden kehityspolkuja ja työtä pidettiin hyvänä lähtökohtana 

tulevaisuuden sähköjärjestelmän kehittämiselle. Skenaariotyö nähtiin tärkeänä 

toisaalta Suomen potentiaalin tunnistamisen näkökulmasta sekä toisaalta ener-

giamurrokseen liittyvien haasteiden tunnistamisen näkökulmasta.

Palautteissa nostettiin esiin erilaisia asioita, ja yhtä yhtenäistä johtopäätöstä 

tulevaisuuteen liittyen on palautteiden perusteella haastava tehdä. Palaut-

teet kuitenkin nostivat esiin monia mielenkiintoisia ja tärkeitä näkökulmia, 

joita tuomme esiin myös tässä palautekoonnissa. Kaikkia tässä dokumentissa 

nostettuja palautteita ei siis tule tulkita palautteen antajien yhteiseksi näkemyk-

seksi, vaan mukana on myös runsaasti yksittäisistä palautteista tehtyjä nostoja.

Fingridin 
sähköjärjestelmävisio 
2022 – tulevaisuuden 
järjestelmän 
skenaarioluonnokset

Sähköjärjestelmävisioraportin luonnos 

Sidosryhmäwebinaari

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tiedotteet/ajankohtaista/fingrid_sahkojarjestelmavisio_2022_skenaarioluonnokset-final-korjattu-29.8.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/tiedotteet/ajankohtaista/fingrid_sahkojarjestelmavisio_2022_skenaarioluonnokset-final-korjattu-29.8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RlyLtsHBDyc
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2. Saatu palaute
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Sähkön tuotanto

Skenaarioissa esitettyjä suuria maatuulivoiman määriä pidettiin toi-

saalta mahdollisena, mutta useammassa palautteessa pohdittiin myös 

tuulivoiman kaavoitukseen ja hyväksyttävyyteen liittyviä reunaehtoja. 

Esimerkiksi luvituksen hitaus nähtiin mahdollisena hidasteena maatuulivoiman 

määrän kasvulle. Lisäksi palautteessa epäiltiin, että nykyinen sähkömarkkina-

malli voi olla epäsuotuisa uusiutuvan energian tuotantomuotojen kehittymiselle 

kannibalisaatioilmiön vuoksi.

Merituulivoiman osalta nähtiin tarvetta kasvattaa merituulivoiman määrää 

myös niissä skenaarioissa, joissa merituulivoiman määrä nyt on maltillinen. Palaut-

teissa nousi esiin myös laajamittaiseen merituulivoimaan liittyviä periaatteellisia 

kysymyksiä, kuten merituulivoiman liitettävyys, siirtoyhteydet, ja kuinka merituuli-

voima kytkeytyy nykyisiin sähkömarkkinoihin ja hinta-alueisiin. Palautteessa myös 

huomioitiin, että laajamittainen merituulivoima vaatii ylikansallista sopimista. 

Palautteissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Suomenlahden meri-

tuulivoima sekä tuulivoimatuotannon hajauttaminen Itä-Suomeen edesauttaisi 

sähköjärjestelmän tasapainottamista.

Palautteissa tuotiin ilmi myös näkemys, että skenaarioissa Itä- ja Kaak-

kois-Suomen koko tuulivoimapotentiaalia ei ole tunnistettu, ja nähdään, että 

Itä-Suomeen tuulivoimaa voisi tulla paljon enemmän, kuin skenaarioissa on 

oletettu. Itä-Suomen osalta toivottiin myös Fingridin valmistautumista tutkaky-

symyksen ratkeamiseen ja Itä-Suomen verkkoinvestointeihin. Myös Lappiin liit-

tyen tuotiin esiin tuulivoimapotentiaalia sekä tarvetta kantaverkon suunnittelulle 

pohjoiseen. Muun kuin tuulivoiman osalta kommentoitiin myös, että nykyistä 

useammassa skenaariossa ydinvoiman tuotannon tulisi olla vähintään Olkiluoto 

3:n käyttöönoton jälkeisellä tasolla. 

Fingrid tunnistaa, että palautteissa mainittu luvittaminen voi syntyä pullon-

kaulaksi. Luvittamiseen liittyvät haasteet koskevat sekä sähköntuotanto- että 

verkkoinvestointeja. Fingridin on kuitenkin omassa toiminnassaan varaudut-

tava myös siihen, että luvituksessa löydetään tulevaisuudessa ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat tuulivoiman nopean lisääntymisen.  EU:ssa ja kansallisesti etsi-

tään tällä hetkellä ratkaisuja luvittamisen nopeuttamiseen.

Palautteissa mainittu kannibalisaatioilmiö on huomioitu skenaarioissa. 

Tuuli- ja aurinkosähkön saavuttama keskihinta on koko markkinan keskihintaa 

alempana mallinnuksen perusteella. Toisaalta saavutettu hintataso on visiossa 

tehtyjen kustannusoletusten perusteella riittävä 2030-luvulla asennetun tuuli- 

ja aurinkovoimakapasiteetin toteutumiseen.

Itä-Suomen osalta kahdessa skenaariossa varaudutaan siihen, että tuuli-

voimaa rakennetaan merkittävästi myös Itä-Suomeen jo vuoteen 2035 

mennessä. Vuoden 2035 Sähköä tuotteiksi ja Tuulella vetyä skenaarioissa 

Suomen itäosiin Itä-Lapista Etelä-Karjalaan on oletettu rakennettavan merkit-

tävästi tuulivoimaa. Määrän ei kuitenkaan vielä 2035 mennessä odoteta 

saavuttavan läheskään alueen koko potentiaalia, kun huomioidaan esimer-

kiksi hankekehitykseen vaadittava aika. Toisaalta myöskään missään muussa 

Suomen osassa koko tuulivoiman nykyisin tunnistettua potentiaalia ei skenaa-

rioissa saavuteta, joten Itä-Suomi ei ole tässä suhteessa poikkeus. Sähköjärjes-

telmävision seuraavassa vaiheessa Fingrid mallintaa skenaarioiden perustella 

tarvittavia verkkoinvestointeja, ja koska kahdessa skenaariossa tuulivoimaa on 

tuntuvasti myös Itä-Suomessa, tulee kahden skenaarion verkkomallinnuksissa 

myös hahmottaa näitä skenaarioita vastaavat kantaverkon investointitarpeet. 

Skenaarioissa myös Lapin alueelle on oletettu tuulivoimaa.

Merituulivoiman osalta näemme myös tärkeänä selvittää merituulivoimaan 

liittyviä periaatteellisia kysymyksiä hyvissä ajoin. Erityisesti Merellä tuulee 

-skenaariossa selvitetään laajamittaisen merituulivoiman vaikutuksia verkkoin-

vestointeihin. Merituulivoiman periaatteellisiin kysymyksiin liittyen Entso-E on 

työstänyt laajan paketin1, jossa käsitellään merituulivoimaan liittyviä kysymyksiä. 

Fingrid osallistuu merituulivoimaan liittyvien periaatteellisten kysymysten kehit-

tämiseen myös osana Itämeren alueen kantaverkkoyhteistyötä.

Skenaariot

1 ENTSO-E's views on offshore development (entsoe.eu)

https://www.entsoe.eu/outlooks/offshore-development/index.html
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Kulutusinvestoinnit

K orkean kulutuksen skenaariot nähtiin Suomen kannalta positiivisen hou-

kuttelevina, mutta toisaalta skenaarioissa kuvattujen laajojen investoin-

tien saaminen Suomeen nähtiin myös haastavana. Valintaa eriyttää vety

ja muut sähkötuotteet eri skenaarioihin epäiltiin, ja katsottiin todennäköiseksi, 

että Suomeen syntyy kumpaakin teollisuutta. Toisaalta mietittiin myös toden-

näköisyyttä sille, että sähköintensiivinen teollisuus kasvaa ja samalla energiaa 

vietäisiin merkittävissä määrin ulkomaille.

Myös vetyekosysteemin kehittämisen realistisuus Suomessa pohditutti, 

esimerkiksi mistä toimialoista kysynnän kasvu tulee, mikä on toimijoiden kyky 

ottaa vety osaksi prosessejaan. Lisäksi tunnistettiin, että vedyn varastointi- ja

siirtojärjestelmät vaativat paljon kehitystyötä.

Fingrid tunnistaa, että vety- ja kulutusinvestointeihin liittyy epävarmuuksia.

Haluamme omalta osaltamme tehdä työtä sen eteen, että kulutusinvestointien 

suurenkin potentiaalin toteutuminen on tulevaisuudessa mahdollista kanta-

verkon näkökulmasta.

Joustot 

Joustoihin liittyen nähtiin tärkeänä, että skenaarioissa tuotiin esiin muun 

järjestelmän joustavuus uusiutuvan tuotannon mukana. Laajamittaisen 

jouston uskottiin tapahtuvan erityisesti vedyn ja synteettisten polttoainei-

den avulla.

Palautteissa kommentoitiin, että tuotantojouston mahdollisuutta tulisi 

käsitellä enemmän, ja huomautettiin, että P2X2P -toiminta sekä synteettisen 

metaanin ja vedyn poltto turbiineissa ja sähkön tuotanto polttokennoissa olisi 

hyvä huomioida vähintään vuodelle 2045. 

Kotitalouskuluttajien joustopotentiaali nähtiin suurena. Esim. sähköautojen ja 

kotitalouksien akkujen nähtiin mahdollistavan joustoa, mutta toisaalta kulutta-

jien joustamiseen liittyen suurena haasteena on kuluttajien pirstaloitunut massa, 

jonka ohjaaminen joustoon markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti koettiin 

vaikeaksi. 

Datakeskuksien osalta sähkönkäytön todettiin olevan joustamatonta, ja 

mahdollisen jouston oletettiin perustuvan varasähköakkuihin tai aggregaat-

teihin. Toisaalta verrattuna pienkuluttajiin, datakeskusten ohjattavuus nähtiin 

helpompana, kuin suuren kuluttajamassan. Palautteissa myös korjattiin, että 

datakeskusten jouston oletetaan perustuvan suurelta osin akkuihin, ja täten on 

se palautuvaa, eli ei leikkaavaa kulutusjoustoa, kuten visiossa oli kirjoitettu. 

Joustoihin liittyen tuotiin myös esiin, että tulevaisuudessa vesivoiman säätö-

kykyyn saattaa kohdistua rajoitteita. Toisaalta säätökykyä myös voisi parantaa 

teknologisilla investoinneilla. 

Joustojen osalta palautteissa mainittu P2X2P on huomioitu mukana Sähköä 

tuotteiksi ja Tuulella vetyä skenaarioissa, joiden ohjattavaan tuotantoon on 

oletettu mukaan moottorivoimalaitoksia. Lisäksi huomioimme palautteen 

mahdollisista vesivoiman säätökykyyn kohdistuvista rajoitteista vähentämällä 

vesivoiman säätökykyä yhdessä skenaariossa.
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Keskeiset luonnosskenaarioihin tehdyt 
muutokset konsultaation jälkeen
• Merituulivoiman ja aurinkovoiman tuotantoa lisätty Sähköä tuotteiksi- ja

Tuulella vetyä -skenaarioissa.

• Tuulivoiman tuotannon maantieteellistä hajautusta on kasvatettu Sähköä

tuotteiksi -skenaariossa lisäämällä tuulivoiman suhteellista osuutta 

Etelä-Karjalassa sekä lisäämällä merituulivoimaa Suomenlahdelle.

• Ydinvoiman määrää on kasvatettu siten, että on oletettu Loviisan ja 

Olkiluodon vanhojen laitosten käyttöiän jatkuvan kolmessa skenaariossa

neljästä vuoteen vähintään vuoteen 2045 asti.

• Tuulella vetyä -skenaariossa vesivoiman kapasiteettia, tuotantomäärää ja

joustavuutta on supistettu. Menetettyä joustokapasiteettia on korvattu lisää-

mällä moottori- ja akkuvoimalaitoksia ja menetetty energiantuotanto korvattu 

lisäämällä tuuli- ja aurinkovoimaa.

• Kaikissa skenaarioissa polttoainehinnat on päivitetty EU-komission 

REpower-paketissa2 arvioimalle tasolle. Aiemmin käytettiin ENTSOn

kymmenvuotissuunnitelman skenaarioita, jotka eivät huomioineet Venäjän 

kaasun poistumisen vaikutusta polttoainehintoihin.

Sähköjärjestelmän näkökulmat skenaarioihin

Sähkömarkkina

U seammassa palautteessa nähtiin joustoon kannustavat kuluttajien 

sähkösopimukset keinona lisätä kysyntäjoustoa.  Toisaalta nähtiin, että 

jouston toteutumiseksi kuluttajien tulisi hankkia sähköä tuntimarkkina-

sopimuksilla, toisaalta taas kaivattiin pörssisidonnaisille sopimuksille vaihtoeh-

toisia, joustoon kannustavia sopimusmuotoja.

Palautteissa myös pohdittiin kysymystä, onko nykyinen markkinamallimme 

tulevaisuutta ajatellen optimaalinen. Tarpeellisena nähtiin pohtia sähkön hinnan

muodostumisen mekanismeja pitkällä aikavälillä, jotta uusiutuvan energian 

kasvu mahdollistuu myös jatkossa tukien samalla myös vetytalouden synty-

mistä.

Skenaarioissa esitetyn tuulivoiman suuren kasvun ja siitä seuraavien hinta-

vaihteluiden nähtiin kannustavan investointeja tasapainottavaan tuotantoon, 

kulutukseen, varastoihin sekä siirtoyhteyksiin. Hintavaihteluun liittyen nähtiin, 

että markkinoilla tulisi olla hintakatto- ja lattiat määriteltynä, mutta ne eivät saisi 

estää kysynnän ja tarjonnan kohtaamista markkinoilla. Investointihalukkuuden 

vahvistamiseksi toivottiin selkeitä ja ennakoitavia investointinäkymiä. Palaut-

teissa tuotiin esiin, että poliittiset päätökset vaikuttavat investointipäätöksiin. 

Investointihalukkuuden vahvistamiseen liittyen joissain palautteissa mainittiin 

myös erilaiset investointeihin kannustavat mekanismit, kuten pitkäaikaiset 

kapasiteettikorvaukset.

Yleisesti markkinoiden kehitykseen liittyen mainittiin tärkeänä kaupankäynnin 

mahdollisuuksien maksimointi, laajat markkinat kaikille eri aikajaksojen mark-

kinoille ja sähkömarkkinainformaation saatavuus, erityisesti mainittuna reaa-

liaikainen tieto säätösähkön hinnoista. Sähkömarkkinoihin liittyen nähtiin myös, 

että hintasuojausmahdollisuuksien tulisi olla laajasti käytettävissä.
2 IMMC.SWD%282022%29230%20final.ENG.xhtml.1_EN_autre_document_travail_service_part1_
v5.docx (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022SC0230&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022SC0230&from=EN
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Sähkön riittävyys 

Palautteissa ei tarjottu varsinaista vastausta siihen, kuinka sähkön riittä-

vyyteen liittyvät haasteet tulisi ratkaista, mutta asiaa pidettiin tärkeänä. 

Haasteina nähtiin mm. sähkön ja lämmön yhteistuotannon tulevaisuus, 

sääriippuvan tuotannon määrän ja osuuden kasvu sekä vesivoiman toiminta-

edellytykset. Järjestelmän joustavuus sääriippuvan tuotannon mukaan mainit-

tiin palautteessa tärkeäksi, jonka lisäksi mainittiin, että tuotannon muuttuessa 

entistä vaihtelevammaksi, tulee myös muun järjestelmän sopeutua.

Skenaarioihin liittyen tuotiin esiin kysymys, että jos uusiutuvien osuus kasvaa 

voimakkaasti myös naapurimaissa, niin riittääkö muualta varmasti tehoa tarvit-

taville haastaville hetkille. Lisäksi palautteissa tuotiin esiin tarve tutkia harvi-

naisia, mutta haastavia hetkiä nykyistä enemmän. Esimerkkinä kuvattiin korkean 

kulutuksen hetki, jolloin sekä Suomessa että suuressa osassa Ruotsia olisi 

kylmää, tuuletonta ja vesivarastojen taso matala.

Palautteissa nostettiin myös esiin kysymys siitä, miten toimitaan pahim-

missa ylituotantotilanteissa. Runsaan tuotannon tilanteissa oli kiinnostusta 

myös saada tarkempaa kuvausta, kuinka paljon hinnat menevät negatiiviseksi. 

Skenaarioiden simuloinneissa on huomioitu myös naapurimaiden vaikutus, 

ja Ruotsin tulevaisuuden kehityskulku on oletettu samankaltaiseksi kuin 

Suomessa. Ylituotantotilanteisiin liittyen skenaarioissa on oletettu tuulivoiman 

leikkaantuvan hinnan ollessa nolla, jolloin negatiivisia hintoja ei esiinny.

Sähkön riittävyyteen liittyen tuotiin myös esiin, että kantaverkkoyhtiöllä on 

vastuu toimitusajankohdan tehotasapainon hallinnasta, mutta Suomen halli-

tuksella ja eduskunnalla on vastuu luoda toimintaympäristö, mikä mahdollistaa 

tarvittavat investoinnit, ja antaa markkinoille ja markkinatoimijoille välineet, jotka 

edesauttavat tavoitellun toimitusvarmuuden tavoitetason ylläpitoa.

Siirtokapasiteetin riittävyys, reservit  
ja tekniset haasteet

Tuotannon ja kulutuksen yhteissijoittuminen nähtiin hyvänä ajatuksena.  

ja pidettiin tärkeänä, että sääntelystä ei aiheudu yhteissijoittumiselle 

esteitä. Yhteissijoittumisen toteutustapojen tulee kuitenkin olla tarkkaan 

suunniteltuja, ja on hyvä huomioida, että investointien sijoittumiseen vaikuttavat 

muutkin seikat kuin sähkön käyttö, sillä sähkön käytön kannalta optimaalisin 

sijainti voi muodostua heikommaksi muiden kustannusten vuoksi.

Palautteiden perusteella ensisijainen yhteinen toive on pitää Suomi jatkos-

sakin yhtenä hinta-alueena. Palautteissa nähtiin kuitenkin tarpeellisena, että 

hinta-alue analysoidaan ja tarvittaessa uusien hinta-alueiden tarkastelulle tulee 

olla valmius. Paikallisiin ongelmiin ratkaisuina nähtiin esimerkiksi joustavat liitty-

missopimukset, ja näiden ympärille kehittyvät paikalliset joustomarkkinat.

Reservien yhteydessä tuotiin esiin riski mahdollisesti tulevaisuudessa vesi-

voiman säätökykyyn kohdistuvista rajoitteista. Aiheeseen liittyen mainittiin myös 

järjestelmäpalvelujen arvostamiseen liittyvät kysymykset, esimerkkinä inertian 

arvo. Reservimarkkinoiden osalta nähtiin myös tärkeäksi markkinoille pääsyn 

edellytyksien yhtäläisyydet eri maissa ja markkinapaikoilla.

Palautteessa pohdittiin, miten tuulivoimalle mahdollisesti tulevat velvoitteet 

osallistua sen nopean kasvun mukana tuomien ilmiöiden ratkaisuihin vaikuttai-

sivat skenaarioihin. Palautteessa viitattiin myös, että jo nykyinen tuulivoiman 

lisääntyminen on tuonut haasteita länsirannikolle. Aiheeseen liittyen nostettiin 

esiin myös pohdintaa siitä, millaisia seurauksia esimerkiksi reservien tarpeelle 

seuraa järjestelmässä tuulen tyyntyessä laajalla alueella. Palautteissa myös 

huomautettiin aurinkovoimaan kasvuun liittyen, että alueellisesti ( jakeluverk-

kojen tasolla) voi esiintyä tilanteita, jossa alueen oma tuotanto ylittää alueen 

kulutuksen, ja että myös aurinkovoimaan liittyviä vaikutuksia on tärkeää 

selvittää.
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3. Sähköjärjestelmä- 
prosessin jatko
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Fingrid kiittää sidosryhmiä arvokkaasta palautteesta. Sähköjärjestelmä-

visiotyö jatkuu, ja julkaisemme vuoden 2023 alussa visiotyön loppura-

portin. Loppuraportissa esittelemme viimeistellyt skenaariot, selvitykset 

skenaarioiden vaatimista verkkovahvistuksista sekä jatkamme aloittamaamme 

keskustelua sähköjärjestelmän tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. 

Järjestelmävisiotyön tuloksia hyödynnetään myös vuoden 2023 aikana päivitet-

tävän kantaverkon 10-vuotisen kehittämissuunnitelman laadinnassa. Loppura-

portin julkaisun yhteydessä järjestetään sidosryhmäwebinaari, josta tiedotetaan 

tarkemmin myöhemmin.




