
 

 
 

  Sami Rikka 

TEHOPULATILANTEIDEN HALLINTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaatintyö 
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

Tarkastaja: Pertti Järventausta 
Tammikuu 2023 



 
 

TIIVISTELMÄ 

Sami Rikka: Tehopulatilanteiden hallinta 
Kandidaatintyö 
Tampereen yliopisto 
Tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma 
Tammikuu 2023 
 

 
Tämän työn tavoitteena oli selvittää, minkälaisissa tilanteissa viime aikoina uutismedioissa 

paljon esillä ollut, mahdollinen tehopula ja siitä seuraavat kiertävät sähkökatkot voisivat toteutua 
ja miten suomalaiset sähköverkkoyhtiöt toimivat tällaisissa tilanteissa. Tavoitteena oli myös sel-
vittää, miten eri sähköverkkoyhtiöiden toimintatavat eroavat toisistaan tehopulatilanteessa ja min-
kälaisia kehityskohteita sähköverkkoyhtiöiden edustajat näkevät tehopulatilanteiden hallinnassa.  

Työ jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa perehdytään tehopulan syntyyn vaikut-
taviin tekijöihin, ja tehdään erilaisten skenaarioiden pohjalta laskelmia, joiden tuloksia verrataan 
kantaverkkoyhtiö Fingridin tuottamaan talven huippukulutusennusteeseen. Työn aiheesta löytyy 
hyvin niukasti aikaisempaa tutkimustietoa, minkä vuoksi käytetty aineisto koostuu pääasiassa 
Fingridin ja Energiaviraston erilaisista dokumenteista ja verkkoaineistoista. Toinen osa on haas-
tattelututkimus, jossa tutkitaan kolmen suomalaisen sähköverkkoyhtiön toimintaa tehopulatilan-
teissa. Sähköverkkoyhtiöistä kaksi on niin sanottuja maaseutuyhtiöitä ja yksi on niin sanottu kau-
punkiyhtiö. 

Ensimmäisen osan tarkasteluissa havaittiin, että Olkiluoto 3:n vaikutus oli tehopulatilanteen 
syntymisen kannalta ennakkoon oletettua pienempi. Havaintoon liittyy kuitenkin tiettyjä epävar-
muustekijöitä, minkä vuoksi se vaatii vielä lisäselvittelyä. Merkittävimmiksi tehopulan syntyyn vai-
kuttaviksi tekijöiksi nousivat huippukulutustilanteen aikaiset tuuliolosuhteet sekä sähkön saata-
vuus naapurimaista. 

Sähköverkkoyhtiöiden toiminnasta tehopulatilanteissa nousi esille kaksi merkittävää eroa. Se, 
käytetäänkö kauko-ohjattavia erottimia kiertävien sähkökatkojen toteutukseen vai ei, sekä se, 
onko suunniteltuja katkoalueita priorisoitu niin, että jotkut alueet kokevat katkon harvemmin kuin 
toiset. Keskeisimmät esille nousseet lyhyen aikavälin kehityskohteet tehopulatilanteiden hallinnan 
osalta painottuivat tiedottamiseen ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Esiin nousi myös, että yksittäisten 
kuormien ohjaukseen perustuville hallintatoimenpiteille on kysyntää. Kuormatason ohjaus saat-
taakin olla merkittävä tehopulatilanteiden hallinnan keino tulevaisuudessa, mutta siihen pääsemi-
nen vaatii lisäselvityksiä ja teknistä kehitystä. 
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1. JOHDANTO 

Euroopassa on meneillään energiakriisi ja sen seurauksena Suomen mediassa on ollut 

viime aikoina paljon esillä sähköpulan mahdollisuus. Jopa sähkönkäytön rajoittamista 

kiertävien sähkökatkojen muodossa on pidetty mahdollisena. 

Tässä työssä tarkastellaan, minkälaisissa tilanteissa edellä kuvattu tilanne voisi toteutua. 

Erilaisten skenaarioiden pohjalta tehdään laskelmia käytettävissä olevista 

tuotantokapasiteeteista, ja laskelmien tuloksia verrataan kantaverkkoyhtiö Fingridin 

laatimaan talven huippukulutusennusteeseen. Tarkasteltavana ovat tuulisuuden, 

sähköntuonnin, maakaasun saatavuuden sekä Olkiluoto 3:n vaikutus tehopulatilanteen 

syntyyn.   

Tämä työ sisältää myös haastattelututkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää, 

minkälaisen toimintasuunnitelman muutamat suomalaiset sähköverkkoyhtiöt ovat 

tehneet tehopulatilantilanteen varalle sekä miten nämä toimintasuunnitelmat eroavat 

toisistaan. Lisäksi selvitetään, minkälaisia näkemyksiä sähköverkkoyhtiöiden edustajilla 

on tehopulatilanteiden hallinnan kehitystarpeista. 

Media sekä kantaverkkoyhtiö Fingrid käyttävät viestinnässään usein termiä sähköpula. 

Sähköpulassa on kyse tehopulatilanteen vakavimmasta muodosta. Tässä työssä 

kuitenkin käsitellään tehopulatilanteita laajemminkin. Tehopulan tarkempaan 

määritelmään palataan myöhemmin. 

Johtuen eri maiden erilaisista sähköjärjestelmistä ja toimintatavoista tämän työn 

tarkastelut rajataan yhteispohjoismaiseen sähköjärjestelmään, johon kuuluvat Suomi, 

Ruotsi, Norja sekä osa Tanskaa.  Monin paikoin tarkastelu kuitenkin kattaa vain Suomen 

alueen käsittävän osajärjestelmän. 

Työn rakenne on seuraavan lainen: Luku 2 on varattu pääasiassa työssä tarvittavien 

käsitteiden määrittelemiselle. Luvussa 3 perehdytään Suomen sähköntuotanto- ja 

rajasiirtokapasiteetteihin, sekä Suomea sitoviin reservivelvoitteisiin. 4. luku on omistettu 

skenaariotarkasteluille, joiden laskennassa hyödynnetään lukuun 3 koottuja tietoja. 

Luvussa 5 käydään läpi työn osana olevan haastattelututkimuksen toteutus ja 

perehdytään sen tuloksiin. 6. luku on työn yhteenveto. 
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2. TEHOTASAPAINO JA TEHOPULA 

Kun tehopulaa tarkastellaan ilmiönä, on olennaista määritellä ensin joitakin käsitteitä. 

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa määritellään, mitä on tehotasapaino, toisessa 

alaluvussa käydään läpi erilaiset sähköntuotannon reservityypit ja kolmannessa 

määritellään tehopula ja sen eri vaiheet. Lisäksi viimeisessä alaluvussa otetaan lyhyt 

katsaus tehopulatilanteisiin Suomen historiassa. 

2.1 Tehotasapaino ja sen hallinta 

Suomen sähköverkossa ei ole juurikaan energiavarastoja, minkä vuoksi tuotetun ja 

kulutetun tehon tulee olla joka hetki yhtä suuria. Kun näin on, vallitsee tehotasapaino. 

Tämän tasapainon toteutumista voidaan seurata tarkastelemalla sähköverkon taajuuden 

poikkeamaa sen nimellistaajuudesta. Suomessa nimellistaajuus on 50 Hz. Taajuus 

laskee sen alapuolelle, jos kulutusta on enemmän kuin tuotantoa, ja toisin päin, jos 

tuotantoa on kulutusta enemmän. Normaalissa käyttötilanteessa taajuuden 

poikkeamaksi sallitaan enintään 0,1 Hz. Sähköverkon taajuudessa tapahtuu jatkuvasti 

pientä vaihtelua.[1] Tätä on havainnollistettu kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Esimerkki sähköverkon taajuuden vaihtelusta ajan funktiona.[2] 

 

Edellä oleva esimerkki on Ruotsin sähköverkosta, mutta sama pätee myös Suomeen. 

Kuvassa näkyvä jatkuva vaihtelu johtunee siitä, että varsinkin sähkön kulutuksessa on 

jatkuvasti pientä vaihtelua, kun kuluttajat kytkevät kuormia päälle tai pois. 
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Sähkön tuotanto mitoitetaan kulutusennusteisiin perustuen, mutta koska kulutuksen ja 

tuotannon määrään liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä, joudutaan kulutusta tai tuotantoa 

säätämään reaaliajassa. Tätä varten on olemassa erilaisia reservituotteita, joilla säätö 

toteutetaan. 

2.2 Reservityypit 

Sähköjärjestelmän reservit voidaan jakaa käyttöönottoon kuluvan ajan perusteella 

neljään kategoriaan. Ne ovat nopea taajuusreservi, taajuuden vakautusreservi, 

taajuuden palautusreservi sekä tehoreservi. Reservit voidaan jaotella myös sen 

perusteella, toimivatko ne automaattisesti vai manuaalisesti. 

Nopea taajuusreservi (FFR) on vähäisen inertian tilanteita varten varattua 

automaattista taajuuden säätökapasiteettia ja sitä käytetään vain taajuuden ylös 

säätöön. Aktivoitumistaajuudesta 49,5–49,7 Hz riippuen aktivoitumisaika saa olla 

enintään 0,7–1,3 sekuntia.[3] 

Taajuuden vakautusreserviin (FCR) kuuluvat taajuusohjattu käyttöreservi sekä 

taajuusohjattu häiriöreservi. Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) on tarkoitettu 

sähköverkon jatkuvaan säätöön ja tehotasapainon ylläpitoon verkon 

normaalitilanteessa. Sen toiminta on automatisoitua, ja se ohjautuu sähköjärjestelmän 

taajuuden mukaan enintään kolmen minuutin aktivoitumisajalla, kun taajuuspoikkeama 

on vähintään 0,1 Hz. Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) taas on nimensä 

mukaisesti sähköjärjestelmän häiriötilanteita varten. Tällainen häiriötilanne syntyy 

esimerkiksi, jos voimalaitosyksikkö putoaa verkosta, rajasiirtoyhteyteen tulee vika tai 

kulutuksessa tapahtuu suuria yllättäviä muutoksia.  Taajuusohjattu häiriöreservi pyrkii 

pitämään taajuuspoikkeaman enintään 0,5 Hz:n suuruisena. Sen kapasiteetista 50 % 

pitää pystyä aktivoimaan 5 sekunnissa ja 100 % 30 sekunnissa.[3] 

Taajuuden palautusreservin (FRR) tarkoitus on palauttaa sähköverkon taajuus 

nimellisarvoonsa sekä vapauttaa nopeammin aktivoituvaa reservikapasiteettia takaisin 

reserviin. Taajuuden palautusreservistä löytyy sekä automaattisesti että manuaalisesti 

aktivoituvaa kapasiteettia. Automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) 

aktivoitumisaika on enintään 5 minuuttia. Manuaalisen taajuuden palautusreservin 

(mFRR) aktivoitumisaika puolestaan on 10–15 minuuttia. Siihen kuuluvat 

säätösähkömarkkinat, jotka palvelevat myös normaalin käyttötilanteen aikana, sekä 

säätökapasiteettimarkkinat ja Fingridin omistamat ja käyttöoikeussopimuksin 

hallinnoimat varavoimalaitokset, jotka on varattu kattamaan mitoittavan vian mukainen 
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reservivelvoite. Varavoimalaitokset eivät ole käytettävissä kaupalliseen 

sähköntuotantoon. [3] 

Kaikki edellä läpikäydyt reservityypit on esitetty kuvassa 2, jossa ne on asetettu aika-

akselille ja jaoteltu manuaalisiin ja automaattisiin. Kuvassa näkyy myös korvaava reservi 

(RR), jota Suomessa ei ole käytössä. 

 

 

Kuva 2. Reservityypit ja niiden aktivoitumisajat. [3] 

 

Aiempien mainittujen lisäksi on olemassa vielä tehoreservi, joka on 

huippukulutustilanteita varten varattua hitaasti käynnistettävää tuotantoa, joka otetaan 

käyttöön, kun markkinaehtoisesti ei saada riittävää tehoa tuotettua.  Se on 

käyttövalmiudessa pääasiassa joulukuusta helmikuulle ja käynnistettävissä 12 tunnin 

varoitusajalla. Energiavirasto tekee markkinatoimijoiden kanssa sopimukset 

reservikapasiteetista yhden tai useamman vuoden mittaisille kausille. [4] Tehoreservissä 

on yleensä ollut huonosti kannattavia vanhempia laitosyksiköitä, mutta johtuen 

energiakriisin aiheuttamasta sähkön hinnan noususta niiden kannattavuus on 

parantunut. Sen seurauksena Suomessa ei ole yhtäkään voimalaitosta tehoreservissä 

kaudella 11/2022–10/2023, vaan voimalaitokset ovat markkinaehtoisesti käytössä [4]. 

2.3 Tehopula ja sen vaiheet 

Tehopulasta on kyse silloin, kun osajärjestelmä ei pysty ylläpitämään mitoittavaa vikaa 

vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä. Nopeaksi häiriöreserviksi katsotaan kaikki 15 
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minuutin kuluessa käynnistettävissä oleva reservikapasiteetti. Suomessa 

tehopulatilanne jaetaan kolmeen toimintaportaaseen sen mukaan, kuinka vakava tilanne 

on. Portaat ovat sähköpula mahdollinen, sähköpulan riski suuri sekä sähköpula.  

Fingridin kantaverkkokeskus ohjaa toimintaa tehopulatilanteissa ja määrittelee, millä 

portaalla kulloinkin ollaan.[5] 

Toimintaportaista ”sähköpula mahdollinen” tarkoittaa sitä, että tuotanto- ja 

kulutusennusteiden perusteella näyttää siltä, että tehopulatilanne on syntymässä. 

Kyseessä on tässä vaiheessa kiristynyt tehotilanne eikä vielä varsinainen tehopula. 

Tehopula pyritään välttämään muun muassa ottamalla käyttöön tehoreserviä.[5] 

Portaalla ”sähköpulan riski suuri” ollaan, kun tehopula on syntynyt, mutta tehotilanne 

saadaan vielä pidettyä tasapainossa käyttö- ja häiriöreservien turvin. Kun tämä ei enää 

onnistu, on kyseessä vakava tehopula, ja ollaan portaalla sähköpula. Sähköpulan 

tilanteessa kulutusta joudutaan kytkemään irti ilman kaupallisia sopimuksia, jotta 

tehotasapaino säilyy.[5] 

Tehopulatilanteeseen voidaan päätyä joko vaiheittaisen tehotilanteen kiristymisen tai 

yllättävän häiriötilanteen seurauksena [6]. Tehopulatilanteen syntytavasta riippuu, miten 

se etenee. Vaihtoehdot on esitetty Kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Tehopulan eteneminen.[6] 

 

Kuvasta 3 nähdään, että kiristyvän tehotilanteen seurauksena syntyvässä 

tehopulatilanteessa suoritetaan valmiuden nostoa jo ennen aiemmin kuvattuja vaiheita. 

Jos tehopulatilanne syntyy yllättäen, tähän ei kuitenkaan ole aikaa.  
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2.4 Tehopulatilanteita Suomen historiassa 

Suomessa on koettu sähköpulaan asti johtanut tehopulatilanne viimeksi 1970-luvulla. 

Tuolloin sähköpula oli seurausta voimalaitosmestareiden lakosta. [6] Lakko alkoi 

24.3.1977 ja kesti 49 vuorokautta. Sen seurauksena sähkön tuotanto Suomessa likimain 

puolittui, mistä seurasi sähkökatkoja ympäri maata. [7, s. 3]  

Portaalla ”sähköpula mahdollinen” on kuitenkin oltu 2000-luvulla kuudesti. Neljä näistä 

oli tammikuussa 2006 ja ne olivat seurausta koko maata koetelleista kovista pakkasista. 

Lisäksi tälle portaalle on päädytty tammikuussa 2008 Olkiluoto 2:n irrottua verkosta sekä 

heinäkuussa 2018 vaurioituneen virtamuuntajan aiheutettua tulipalon Olkiluodon 

sähköasemalla.[8] 
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3. SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETTI JA 
RAJASIIRTOYHTEYDET SUOMESSA 

Tässä luvussa tarkastellaan Suomen sähköntuotannon sekä rajasiirtoyhteyksien 

kapasiteetteja.  Tässä luvussa esitettävät tehot eivät ole voimalaitosten maksimitehoja, 

vaan tuntitehoja, jotka kuvaavat kuinka paljon tehoa on saatavilla yhtäaikaisesti 

kulutushuipun aikana [9]. Tämä valinta on tehty siksi, että seuraavassa luvussa tullaan 

tarkastelemaan nimenomaan sähkön riittävyyttä huippukulutustilanteissa. 

3.1 Ydinvoima 

Suomessa on tällä hetkellä neljä ydinvoimalaitosta, jotka ovat säännöllisessä 

sähköntuotannossa. Ne ovat Loviisa 1, Loviisa 2, Olkiluoto 1 sekä Olkiluoto 2. Loviisan 

molemmat reaktorit ovat sähköteholtaan 507 MW ja Olkiluodon molemmat reaktorit 890 

MW. [10] Yhteensä näiden neljän teho on siis 2794 MW. 

Olkiluodossa on myös kolmas reaktori eli Olkiluoto 3, joka on vielä koekäyttövaiheessa. 

Se on sähköteholtaan 1600 MW [11]. Olkiluoto 3:n käyttöönoton myötä 

ydinvoimakapasiteetti Suomessa tulee olemaan 4394 MW.  

3.2 Muut lämpövoimalaitokset 

Lämpövoimalaitoksiin lukeutuvat teollisuuden yhteistuotantolaitokset, kaukolämmön 

yhteistuotantolaitokset sekä erillistuotantolaitokset. Lämpövoimalaitoksissa käytettäviä 

polttoaineita ovat muun muassa biomassa, turve, jäte, kivihiili, maakaasu sekä öljy. 

Kaukolämmön yhteistuotannon kapasiteetti Suomessa on 3734 MW ja teollisuuden 

yhteistuotannon kapasiteetti 2747 MW.  Erillistuotantoa on 1850 MW:n verran. [10] 

Suomessa lämpövoimasta on siis saatavilla tehoa yhteensä 8331 MW. Tästä 1205 MW 

on Fingridin omistamien tai hallinnoimien varavoimalaitosten kapasiteettia [3] eli 

oletettavasti loput 7126 MW on kaupallisessa käytössä. 

Käytettävissä olevaan lämpövoimakapasiteettiin vaikuttaa myös polttoaineiden 

saatavuus.  Varsinkin fossiilisten polttoaineiden saatavuudessa voi ilmetä ongelmia 

johtuen Eurooppaa koettelevasta energiakriisistä. 

Lämpövoimalaitoksista saatavasta tehosta vähän yli puolet eli 4200 MW tulee laitoksista, 

jotka käyttävät pääpolttoaineenaan kivihiiltä, maakaasua tai öljyä. Maakaasun osuus on 

1347 MW, kivihiilen osuus 1563 MW ja öljyn osuus 1289 MW. [10] 



8 
 

3.3 Tuuli- ja aurinkovoima 

Suomessa on tuulivoimakapasiteettia noin 3766 MW [10]. Tuulivoima on Suomen 

nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Sen kapasiteetti kasvoi vuoden 2021 aikana 

762 MW:lla [12].  

Myös aurinkovoiman määrä on kasvussa, mutta se on edelleen melko marginaalinen 

tuotantomuoto. Vuoden 2021 lopussa sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkökapasiteettia 

oli 395 MW. Tästä suurin osa eli noin 390 MW on pientuotantoa eli esimerkiksi 

omakotitalojen katoille asennettuja aurinkopaneeleita. [13] Voimalaitoskokoluokan 

yksiköitä on 3 kappaletta ja niiden teho on vajaan 5 MW [10]. 

Tuuli- ja aurinkovoima ovat molemmat sääriippuvaisia sähköntuotantomuotoja, minkä 

vuoksi niiden tuotannon ennustaminen on perinteisiä tuotantomuotoja vaikeampaa. 

Sääriippuvuuden takia myöskään kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. 

3.4 Vesivoima 

Vesivoimakapasiteettia Suomesta löytyy 3003 MW [10]. Vesivoiman lisärakentamisesta 

on luovuttu pitkälti ympäristösyiden vuoksi [14], joten Suomessa vesivoiman kapasiteetti 

tuskin tulee merkittävästi kasvamaan tulevina vuosina. Jo olemassa olevien vanhojen 

voimalaitosten kapasiteettia voidaan kuitenkin kasvattaa jossain määrin peruskorjausten 

yhteydessä [14]. 

Vesivoima ei ole samalla tavalla säästä riippuvainen tuotantomuoto kuin aurinko- tai 

tuulivoima, mutta säätila vaikuttaa siihenkin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi, jos on kuuma 

ja sateeton kesä, voimalan varastoaltaissa olevan veden määrä voi olla vähäinen, mikä 

rajoittaa tuotantoa. 

Vesivoima on myös nopeimmin säätyvä ja käynnistyvä säätövoimaksi soveltuva 

sähköntuotantomuoto, minkä vuoksi se onkin erinomainen resurssi sähköjärjestelmän 

taajuuden säätöön. Suomessa suurin osa jatkuva-aikaisesta taajuudensäädöstä 

toteutetaankin juuri vesivoimalla. [15]  

3.5 Rajasiirtoyhteydet 

Suomella on kolme sähköntuonnin kannalta merkittävää rajasiirtoyhteyttä. Ne ovat 

Suomen ja Pohjois-Ruotsin, Suomen ja Keski-Ruotsin sekä Suomen ja Viron välillä. 

Kaupallinen maksimituontikapasiteetti Pohjois-Ruotsista on 1500 MW, Keski-Ruotsista 

1200 MW ja Virosta 1016 MW [16]. Jos Olkiluoto 3 on verkossa ja tuottaa tehoa 

vähintään 1000 MW, putoaa Pohjois-Ruotsin tuontikapasiteetti 1200 MW:iin [11]. 
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Aiemmin käytössä oli myös Suomen ja Venäjän väliset siirtoyhteydet, joiden 

tuontikapasiteetti oli yhteensä 1460 MW [17]. Venäjä sulki yhteydet vastatoimena 

Euroopan Unionin sille asettamille, Ukrainan sodasta johtuville, talouspakotteille. Kaikki 

Suomen rajasiirtoyhteydet, mukaan lukien käytöstä poistuneet Venäjän siirtoyhteydet, 

on esitetty kartalla kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Suomen rajasiirtoyhteydet. [17] 

 

Kuvasta 4 huomataan, että Suomen ja Pohjois-Norjan väliltä löytyy lisäksi vielä 100 

MW:n siirtoyhteys. Koska Fingrid on jättänyt sen huomiotta omassa tiedotteessaan, 

jossa se on arvioinut sähkön riittävyyttä tulevana talvena [18] ja sen siirtokapasiteetti on 

melko vähäinen, se jätetään huomiotta myös seuraavan luvun tarkasteluissa.  
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Suomen kantaverkko on suoraan yhteydessä Ruotsin ja Norjan kantaverkkoihin Pohjois-

Ruotsin ja Pohjois-Norjan vaihtovirtayhteyksien välityksellä. Muut rajasiirtoyhteydet on 

toteutettu tasavirtayhteyksinä. [17] 

3.6 Reservivaatimukset 

Pohjoismaisten järjestelmävastaavien kesken on sovittu reservien ylläpitovelvoitteita 

yhteispohjoismaisen sähköjärjestelmän vakauden turvaamiseksi [3]. Velvoitteita löytyy 

sekä ylössäädön että alassäädön osalta, mutta tässä luvussa keskitytään 

tarkastelemaan vain ylössäätöä koskevia velvoitteita Suomen osalta vuonna 2022.  

Taajuusohjattua käyttöreserviä FCR-N tulee olla joka hetki vähintään 119 MW ja 

taajuusohjattua häiriöreserviä FCR-D noin 290 MW. Automaattiselle 

taajuudenhallintareserville aFRR velvoite on asetettu vain osalle vuorokauden tunneista 

ja se on suuruudeltaan 60–80 MW. [3] 

Nopea taajuusreservi FFR puolestaan on pienen inertian tilanteisiin, kuten on jo aiemmin 

todettu. Sitä koskeva velvoite on riippuvainen inertian määrästä, ollen 0–60 MW tilanteen 

mukaan. [3]  

Mekaanisen taajuudenpalautusreservin mFRR velvoite, jolla turvataan riittävä määrä 

nopeaa häiriöreserviä, taas riippuu mitoittavasta viasta ja on 880–1300 MW [3]. 

Mitoittava vika määräytyy käytännössä katsoen aina jonkin Olkiluodon yksikön mukaan. 

Olkiluoto 3 ei ole mitoittavana vikana kuin 1300 MW, johtuen sen noin 300 MW:n 

suuruisesta järjestelmäsuojasta [19]. Järjestelmäsuoja on käytössä Olkiluoto 3:n tehon 

ollessa yli 1220 MW ja se rajoittaa Olkiluoto 3:n vaikutuksen mitoittavana vikana enintään 

1300 MW:iin [20]. 

Mekaanista taajuudenpalautusreserviä on kuitenkin yleensä vähintään 1205 MW, 

johtuen Fingridin varavoimalaitoksista, vaikka mitoittava vika olisikin tätä pienempi. 

Mitoittavaa vikaa koskevasta velvoitteesta voidaan poiketa tehopulatilanteen aikana [5].  
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4. SKENAARIOT 

Tehopulatilanteen syntyminen on todennäköisintä huippukulutustilanteessa, jonka 

vuoksi tämän luvun skenaariotarkasteluissa sähkön riittävyyttä verrataankin Fingridin 

ensi talven huippukulutusennusteeseen. 3.10.2022 julkaistussa ennusteessa 

huippukulutukseksi on arvioitu 14 400 MW [18].  

Talvella 2022–2023 sähkön riittävyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita. Näistä eniten 

esillä on ollut varmastikin se, että tuottaako Olkiluoto 3 sähköä huippukulutustilanteessa. 

Tätä tarkastellaan ensimmäisessä alaluvussa. Toisessa alaluvussa pääpaino on 

rajoittuneessa tuontikapasiteetissa ja kolmannessa alaluvussa maakaasun 

riittävyydessä. Lisäksi riittävyyteen vaikuttavat esimerkiksi kotimaisen tuotannon 

häiriöttömyys sekä sääolosuhteet. Neljännessä alaluvussa tarkastellaan vielä sitä, jos 

useampi epäsuotuisa skenaario sattuukin samaan aikaan. Tarkasteluissa ei oteta kantaa 

Suomen sisäisen siirtokapasiteetin mahdollisiin pullonkauloihin. 

Koska on todennäköistä, etteivät aivan kaikki tuotantolaitokset ole käyttökunnossa 

saman aikaisesti johtuen vioista ja käytön aikaisista huoltotoimenpiteistä, on 

lämpövoimalaitoksille huomioitu laskuissa varmuusvara. Oletuksena on että 10 % 

tuotantokapasiteetista ei olisi käyttökunnossa. Lämpövoimaksi huomioidaan laskuissa 

sekä yhteistuotanto (CHP) että erillistuotanto sisältäen mahdolliset reservikäytössä 

olevat laitokset.  Aurinkovoiman vaikutus jätetään kokonaan huomioimatta, sillä 

aurinkovoiman kapasiteetti on muutenkin vähäistä ja voidaan olettaa, ettei se 

huippukulutustilanteessa vallitsevissa olosuhteissa tuota juurikaan sähköä. 

Lisäksi on vielä oletettu, että automaattista taajuudenhallintareserviä koskeva velvoite 

on korkeimmillaan huippukulutustilanteessa, ja taajuusohjatut reservit sekä 

automaattinen taajuudenhallintareservi ovat kokonaan tuotantokapasiteettia, vaikka 

joukossa saattaa olla myös irtikytkettäviä kuormia. Nopean häiriöreservin määrä 

huomioidaan tarkasteluissa mitoittavan vian mukaan, vaikka sitä olisikin enemmän, sillä 

varavoimalaitoksia on mahdollista käynnistää myös ilman, että sähköpula-asteikkoa 

otetaan käyttöön. Myös nopean häiriöreservin oletetaan olevan kokonaisuudessaan 

tuotantoa. Mikäli oletus, että kaikki reservit ovat tuotantoa ei päde, siitä aiheutuva virhe 

on suuntaan, joka kasvattaa laskelmien varmuusvaraa. Oletus voidaan siis melko 

turvallisesti tehdä. 

Kovilla pakkasilla sähkön kulutuksen ollessa suurimmillaan on usein melko tyyntä, jolloin 

tuulivoimasta ei myöskään saada kovin suuria tehoja. Valistunut arvaus on, että 
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tuulivoimakapasiteetista voisi olla hyödynnettävissä ehkä noin 5 % 

huippukulutustilanteen aikana, ja tätä arvoa tullaan laskuissa myös käyttämään. 

Todellisuudessa se ei aina ole välttämättä sitäkään. Taulukkoon 1 on kuitenkin koottu 

vertailun vuoksi kotimaisia tuotantokapasiteetteja eri tuuliolosuhteissa, kun kaikki muu 

kapasiteetti on hyödynnettävissä. Laskelmat perustuvat luvussa 3 esitettyihin tietoihin ja 

niissä on otettu huomioon aiemmin tässä luvussa tehdyt oletukset. Tuulivoiman 

kapasiteeteiksi on valittu 5 %, 35 % 65 % sekä 95 % täydestä kapasiteetista. 

 Tuotantokapasiteetit eri tuuliolosuhteissa. 
 

 

Tuulivoima 
5 % 
teho (MW) 

Tuulivoima 
35 % 
teho (MW) 

Tuulivoima 
65 % 
teho (MW) 

Tuulivoima 
95 % 
teho (MW) 

Vesivoima 3 003 3 003 3 003 3 003 

Ydinvoima 4 394 4 394 4 394 4 394 

Lämpövoima  7 497,9  7 497,9  7 497,9  7 497,9 

Tuulivoima 188,3 1 318,1 2 447,9 3 577,7 
Taajuusohjatut 
reservit -409 -409 -409 -409 
Automaattinen 
taajuudenhallinta- 
reservi -80 -80 -80 -80 

Nopea häiriöreservi -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Tuotanto yhteensä 13 294,2 14 424 15 553,8 16 683,6 

 

Taulukosta 1 voidaan huomata, että tuuliolosuhteiden täytyy olla melko hyvät, jotta 

kotimainen tuotanto pystyisi kattamaan ennustetun huippukulutuksen normaalissa 

käyttötilanteessa. Vaaditaan siis sellaiset sääolosuhteet, että kotimaisen tuulivoiman 

kapasiteetista saadaan hyödynnettyä reilu kolmannes. Jos sähköä saadaan tuotua 

riittävästi naapurimaista, ei ongelmaa kuitenkaan ole, vaikka ei tuulisikaan, mikä on se 

todennäköisin vaihtoehto. 

4.1 Olkiluoto 3:n tuotanto on rajoittunut 

Olkiluoto 3:n syöttövesipumpuissa havaittiin vaurioita lokakuussa 2022, mikä keskeytti 

laitoksen koekäytön [21]. 21. joulukuuta 2022 tiedotettiin koekäytön jatkuvan 27. 

joulukuuta 2022 ja säännöllisen sähköntuotannon alkavan 8. maaliskuuta 2023 [22]. 

Näin ollen on mahdollista, että Olkiluoto 3 tuottaa sähköä jopa täydellä teholla 

huippukulutustilanteessa, mutta koekäyttö ja sen aikaiset testit aiheuttavat 

epävarmuuksia, joten on myös olemassa riski, ettei tuotantoa ole 

huippukulutustilanteessa ollenkaan tai se on vain murto-osan laitoksen täydestä 

kapasiteetista.  
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Taulukkoon 2 on koottu edellisen luvun tietojen pohjalta huippukulutustilanteessa 

käytettävissä olevia enimmäistehoja Suomessa Olkiluoto 3:n toimiessa eri tehoilla. 

Tehoiksi on valikoitu 0 %, 35 %, 70 % sekä 100 % maksimitehosta. Taulukossa on 

huomioitu Olkiluoto 3 tuotantomäärien sekä Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan vaikutus 

mitoittavaan vikaan ja sitä kautta nopean häiriöreservin velvoitteeseen. Olkiluoto 3:n 

vaikutus mitoittavana vikana on täydellä teholla järjestelmäsuojan takia noin 300 MW 

pienempi kuin sen tuotantoteho. Järjestelmäsuojalla ei ole vaikutusta mitoittavaan 

vikaan, kun teho on 1220 MW tai alle, kuten luvussa 3.6 kävi ilmi. Jos sen vaikutus, 

järjestelmäsuoja huomioiden, putoaa alle 880 MW:iin, Olkiluoto 1:stä tai 2:sta tulee 

mitoittava vika, jonka perusteella reservivelvoite määräytyy.  Taulukossa on huomioitu 

myös Olkiluoto 3 tuotantomäärien vaikutus Suomen ja Pohjois-Ruotsin väliseen 

tuontikapasiteettiin. Kuten luvussa 3.5 on tuotu esiin Olkiluoto 3 tehon ollessa 1000 MW 

tai yli putoaa kyseisen rajasiirtokapasiteetin enimmäismäärä 1500 MW:sta 1200 MW:iin. 

 Kotimaiset tuotantokapasiteetit ja maksimi tuontikapasiteetit, kun Olkiluoto 3 
toimii eri tehoilla. 

 

 

Olkiluoto 3 
0 % 
teho (MW) 

Olkiluoto 3 
35 % 
teho (MW) 

Olkiluoto 3 
70 % 
teho (MW) 

Olkiluoto 3 
100 % 
teho (MW) 

Vesivoima 3 003 3 003 3 003 3 003 

Ydinvoima 2 794 3 354 3 914 4 394 

Lämpövoima  7 497,9  7 497,9  7 497,9  7 497,9 

Tuulivoima 5 % 188,3 188,3 188,3 188,3 
Taajuusohjatut 
reservit -409 -409 -409 -409 
Automaattinen 
taajuudenhallinta- 
reservi -80 -80 -80 -80 

Nopea häiriöreservi -880 -880 -1 120 -1300 

Tuotanto yhteensä 12 114,2 12 674,2 12 994,2 13 294,2 

Tuontikapasiteetti 3 716 3 716 3 416 3 416 

Yhteensä 15 830,2 16 390,2 16 410,2 16 710,2 

 

Taulukosta 2 voidaan huomata, että Olkiluoto 3:n kokonaisvaikutus saatavilla olevaan 

enimmäistehoon normaalissa käyttötilanteessa on vain 880 MW, eli suurin piirtein 

Olkiluodon pienempien yksiköiden verran, jos rajasiirtokapasiteetti ei ole muuten 

rajoittunut. Mikäli Olkiluoto 3 tuottaa sähköä vajaalla teholla kokonaisvaikutus jää 

vieläkin pienemmäksi. Sen puuttuminen sähköverkosta tai toimiminen vajaalla teholla ei 

siis yksinään aiheuta niin merkittävää riskivaikutusta tehopulatilanteen syntymiselle kuin 

voisi kuvitella.  

Kun Olkiluoto 3:n kokonaisvaikutusta tehopulan syntyyn tarkasteltiin tarkemmin, 

havaittiin sen olevan tietyillä pienemmän tehon tehoalueilla täsmälleen sama kuin 
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täydellä teholla, mikäli Pohjois-Ruotsin siirtoyhteyden kapasiteetti ei ollut muista syistä 

rajoittunut. Tätä havainnollistetaan kuvassa 5, jossa on esitetty muutos käytettävissä 

olevaan kokonaistehoon Olkiluoto 3:n tuotantotehon funktiona. Kuvassa on esitetty 

kolme asiaa: Muutos käytettävissä olevassa kotimaisessa tuotannossa, muutos 

rajasiirtokapasiteetissa sekä näiden yhteisvaikutus summafunktiona. Kotimaisen 

käytettävissä olevan tuotannon muutosta kuvaava funktio saturoituu pisteessä, jossa 

Olkiluoto 3 muuttuu mitoittavaksi viaksi. Funktio jakautuu kahteen vaihtoehtoiseen 

positioon alueella, jossa järjestelmäsuoja on käytössä. Ylempi positio kuvaa tilannetta, 

jossa koko järjestelmäsuoja on varattu käyttöön heti kynnystehon kohdalla ja alempi 

tilannetta, jossa mitoittavan vian vaikutus rajataan järjestelmäsuojalla tasan 1300 

MW:iin. Todellinen vaikutus asettuu johonkin näiden väliin. 

 

Kuva 5. Olkiluoto 3 tuotannon vaikutus käytettävissä olevaan enimmäistehoon. 

 

Jos tehopulatilanteeseen kuitenkin päädytään, on Olkiluoto 3:n täydellä teholla 

ajamisesta enemmän hyötyä kuin vajaalla teholla ajamisesta, sillä reservivelvoitteista 

voidaan silloin joustaa, eikä reservivelvoitteissa kiinni oleva reservikapasiteetti silloin 

leikkaa laitoksen kovemmalla teholla ajamisesta saatavaa lisähyötyä. 

4.2 Tuontikapasiteetti on rajoittunut 

Tuontikapasiteettia voivat rajoittaa joko naapurimaiden kiristynyt tehotilanne taikka 

rajasiirtoyhteyksien vikaantuminen. Rajasiirtoyhteyksiin voi tulla teknisiä vikoja, mutta 
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nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa myöskään sabotaasin mahdollisuutta ei voida 

poissulkea mahdollisten vikojen lähteenä. 

Viat rajasiirtoyhteyksissä eivät ole mitenkään tavattomia, sillä esimerkiksi loppuvuoden 

2022 aikana molemmissa Suomen ja Viron välisissä rajasiirtoyhteyksissä oli 

siirtokapasiteettiin vaikuttanut vika. Estlink 1:ssä oli yli kahden viikon siirtokeskeytyksen 

aiheuttanut vika marras-joulukuun vaihteessa [23] ja Estlink 2:ssa ennen joulua havaittu 

vika, joka rajoitti siirtokapasiteetin 80 %:iin normaalista [24]. Taulukosta 3 löytyy 

käytettävissä olevia enimmäistehoja eri rajasiirtokapasiteeteilla, kun säästä riippumaton 

tuotanto ei ole rajoittunut. Kotimaisena tuotantona on huomioitu taulukossa 1 esitetty 

arvo kokonaistuotannolle 5 %:n tuulivoimakapasiteetilla. Tuontikapasiteetit puolestaan 

on laskettu luvun 3 tietojen perusteella. 

 Saatavissa oleva sähköteho eri tuontikapasiteeteilla. 
 

 

Tuonti 
0 % 
teho (MW) 

Tuonti 
35 % 
teho (MW) 

Tuonti 
70 % 
teho (MW) 

Tuonti 
100 % 
teho (MW) 

Kotimainen tuotanto 13 294,2 13 294,2 13 294,2 13 294,2 

Tuontikapasiteetti 0 1 195,6 2 391,2 3 416 

Yhteensä 13 294,2 14 489,8 15 685,4 16 710,2 

 

Taulukon 3 perusteella jo 35 %:n saatavuus kokonaistuontikapasiteetista näyttäisi 

riittävän turvaamaan arvioidun tehon tarpeen huippukulutustilanteessa. Kokonaan ilman 

tuontia kuitenkin ajauduttaisiin tehopulaan. Sähköpula ja kiertävät sähkökatkot voitaisiin 

kuitenkin siinäkin tilanteessa välttää, sillä nopean häiriöreservin velvoitteen piirissä oleva 

kapasiteetti 1300 MW vapautuu tehopulassa käyttöön.  

4.3 Maakaasun saatavuus on rajoittunut 

Venäjä lopetti maakaasun tuonnin useisiin EU-maihin, Suomi mukaan lukien, 

vastatoimena EU:n asettamille talouspakotteille. Vuoden 2022 alkupuolella noin 

kolmannes EU-alueen maakaasusta tuli Venäjältä [25], joten tämä on aiheuttanut 

epävarmuuksia maakaasun saatavuuteen Euroopassa, mikä on heijastunut myös 

Suomeen. 

Suomi on kuitenkin selvinnyt tilanteesta tähän mennessä hyvin. Maakaasun tarvetta on 

osittain katettu esimerkiksi kotimaisella biokaasulla [26]. 2020 vuoden alussa Suomen ja 

Viron välillä otettiin käyttöön Balticconnector kaasuputki [27], mikä on ollut suuri apu 

Venäjän suljettua kaasun tulon Suomeen. Tilannetta tulee jatkossa helpottamaan myös 

joulukuun 2022 lopulla Inkooseen ankkuroitunut nesteytetyn maakaasun terminaalilaiva 

Exemplar [28]. 
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Vaikka Suomen osalta maakaasun saatavuus näyttääkin tällä hetkellä melko vakaalta, 

tarkastellaan seuraavaksi, miten sen vaje vaikuttaisi sähkön riittävyyteen 

huippukulutustilanteissa. Taulukkoon 4 on laskettu luvun 3 tietojen perusteella 

käytettävissä olevia sähköntuotantokapasiteetteja, kun maakaasun saatavuus on 

rajoittunut. Tarkasteluun on valittu tilanteet, joissa 0 %, 30 %, 60 % ja 90 % maakaasua 

pääpolttoaineenaan käyttävien voimalaitosten tehosta on hyödynnettävissä. 

Käytettävissä olevaksi tuulivoimakapasiteetiksi on jälleen oletettu 5 %. Taulukossa 

huomioidaan myös tuonti, jonka osalta ei oleteta olevan rajoitteita. 

 Saatavissa oleva sähköteho rajoittuneilla maakaasun saatavuuksilla. 
 

 

Maakaasu  
0 % 
teho (MW) 

Maakaasu 
30 % 
teho (MW) 

Maakaasu 
60 % 
teho (MW) 

Maakaasu 
90 % 
teho (MW) 

Vesivoima 3 003 3 003 3 003 3 003 

Ydinvoima 4 394 4 394 4 394 4 394 
Lämpövoima 
(maakaasu) 0 404,1 808,2 1 212,3 
Lämpövoima 
(kivihiili) 1 406,7 1 406,7 1 406,7 1 406,7 

Lämpövoima (öljy) 1 160,1 1 160,1 1 160,1 1 160,1 

Lämpövoima (muut) 3 718,8 3 718,8 3 718,8 3 718,8 

Tuulivoima 5 % 188,3 188,3 188,3 188,3 
Taajuusohjatut 
reservit -409 -409 -409 -409 
Automaattinen 
taajuudenhallinta- 
reservi -80 -80 -80 -80 

Nopea häiriöreservi -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 

Tuotanto yhteensä 12 081,9 12 486 12 890,1 13 294,2 

Tuontikapasiteetti 3 416 3 416 3 416 3 416 

Yhteensä 15 497,9 15 902 16 306,1 16 710,2 
 

Kun taulukosta 4 löytyviä tuloksia verrataan huippukulutusennusteeseen, huomataan, 

ettei maakaasun puute yksinään riitä aiheuttamaan tehopulaa Suomessa. Toisaalta 

nähdään, ettei kotimainen tuotanto riitä yksin kattamaan tehontarvetta tarkastelluissa 

olosuhteissa, vaikka maakaasun saatavuudessa ei olisikaan rajoitteita. 

4.4 Useita päällekkäisiä skenaarioita 

Jos tehopulatilanteeseen päädytään, on vaikuttamassa todennäköisesti enemmän kuin 

yksi tekijä. Tämän vuoksi on syytä tarkastella myös useamman tekijän yhteisvaikutuksia. 

Tarkastellaan ensimmäiseksi tilannetta, jossa maakaasua ei olisi saatavilla ja 

samanaikaisesti Olkiluoto 3 olisi pois käytöstä. Tilanteessa tuulivoimakapasiteetista 
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käytössä olisi 5 %. Tämän perusteella on laskettu taulukoon 5 käytettävissä olevat 

enimmäistehot 0 %:n, 50 %:n ja 100 %:n tuontikapasiteeteilla. 

 Käytettävissä olevat enimmäistehot eri tuontikapasiteeteilla, kun Olkiluoto 3 ei ole 
käytössä eikä maakaasua ole saatavissa. 

 

 
Tuonti 0 % 
teho (MW) 

Tuonti 50 % 
teho (MW) 

Tuonti 100 % 
teho (MW) 

Vesivoima 3 003 3 003 3 003 

Ydinvoima 2 794 2 794 2 794 
Lämpövoima 
(maakaasu) 0 0 0 
Lämpövoima 
(kivihiili) 1 406,7 1 406,7 1 406,7 

Lämpövoima (öljy) 1 160,1 1 160,1 1 160,1 

Lämpövoima (muut) 3 718,8 3 718,8 3 718,8 

Tuulivoima 5 % 188,3 188,3 188,3 
Taajuusohjatut 
reservit -409 -409 -409 
Automaattinen 
taajuudenhallinta- 
reservi -80 -80 -80 

Nopea häiriöreservi -880 -880 -880 

Tuotanto yhteensä 10 901,9 10 901,9 10 901,9 

Tuontikapasiteetti 0 1 858 3716 

Yhteensä 10 901,9 12 759,9 14 617,9 
 

Taulukosta 5 nähdään, että kyseisessä tilanteessa tuonnin täytyisi olla lähes 100 % 

maksimikapasiteetista, jotta tehopula voitaisiin välttää. Voidaan myös huomata, että 

edes 50 % maksimituontikapasiteetista ei riittäisi tässä tilanteessa ehkäisemään 

sähköpulaa ja kiertäviä sähkökatkoja, mikäli kysyntäjoustotyyppistä reservikapasiteettia 

ei olisi riittävästi käytettävissä. 

Seuraavaksi tarkastellaan eri käytettävissä olevien tuontikapasiteettien osalta tilannetta, 

jossa Olkiluoto 3 on pois käytöstä.  Tilanne on esitetty taulukossa 6. Taulukossa 

esitetyistä tiedoista tuotantolukema on taulukosta 2 ja tuonti perustuu luvun 3.5 tietoihin. 

Tuontikapasiteeteiksi on valittu 0 %, 50 % sekä 100 % maksimikapasiteeteista  

 Käytettävissä olevat enimmäistehot eri tuontikapasiteeteilla, kun Olkiluoto 3 ei ole 
käytössä 

 

 
Tuonti 0 % 
teho (MW) 

Tuonti 50 % 
teho (MW) 

Tuonti 100 % 
teho (MW) 

Tuotanto yhteensä 12 114,2 12 114,2 12 114,2 

Tuontikapasiteetti 0 1 858 3 716 

Yhteensä 12 114,2 13 972,2 15 830,2 
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Taulukosta 6 nähdään, että kyseisessä tilanteessa 50 % tuontikapasiteetista ei ihan 

riittäisi estämään tehopulaa, mutta sähköpulalta vältyttäisiin nopean häiriöreservin (880 

MW) ansiosta. Kokonaan ilman tuontia ei kuitenkaan selvittäisi ilman sähköpulaa. 

Viimeiseksi tarkastellaan vielä eri tuontikapasiteettien osalta tilannetta, jossa maakaasua 

ei ole saatavissa. Tarkastelu löytyy taulukosta 7. Tarkastelussa käytetty tuotantolukema   

on peräisin taulukosta 4 ja tuonti perustuu luvun 3.5 tietoihin. 

 Käytettävissä olevat enimmäistehot eri tuontikapasiteeteilla, kun maakaasua ei 
ole saatavissa 

 

 
Tuonti 0 % 
teho (MW) 

Tuonti 50 % 
teho (MW) 

Tuonti 100 % 
teho (MW) 

Tuotanto yhteensä 12 081,9 12 081,9 12 081,9 

Tuontikapasiteetti 0 1 708 3 416 

Yhteensä 12 081,9 13 789,9 15 497,9 

 

Taulukosta 7 huomataan, että tässäkään tilanteessa 50 % tuontikapasiteetista ei ihan 

riittäisi ehkäisemään tehopulan syntymistä. Sähköpulalta kuitenkin vältyttäisiin tässäkin 

tilanteessa nopean häiriöreservin (1300 MW) turvin. Ilman tuontia tilanteesta ei 

kuitenkaan selvittäisi ainakaan ilman sähköpulaa ja kiertäviä sähkökatkoja. 
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5. VERKKOYHTIÖIDEN TOIMINTA 
TEHOPULATILANTEISSA 

Tässä luvussa keskitytään pääasiassa verkkoyhtiöiden toimintaan tehopulatilanteissa. 

Ensimmäisessä alaluvussa käydään kuitenkin lyhyesti läpi Fingridin kantaverkko 

keskuksen toiminta tehopulatilanteissa. Toisessa alaluvussa tarkastellaan 

haastattelututkimuksen toteutusta ja viimeisessä alaluvussa tarkastellaan vastauksia, 

joita sähköverkkoyhtiöt antoivat haastattelussa esitettyihin kysymyksiin.  

5.1 Fingridin kantaverkkokeskuksen toiminta 

Fingridin kantaverkkokeskus on taho, joka organisoi toimintaa tehopulatilanteissa. Se 

vastaa tilannekuvan päivittämisestä ja pitää muut osapuolet ajan tasalla kaikissa 

tehopulan vaiheissa. [5] Kuten luvussa 2.3 on jo tullut ilmi, kantaverkkokeskus tekee 

päätöksen, millä tehopulan portaalla kulloinkin ollaan. Sille on myös määritelty erilaisia 

tehtäviä tehopulatilanteen eri vaiheissa. 

”Sähköpula mahdollinen” -portaalla kantaverkkokeskuksen tehtäviä ovat tasevastaavien 

tekemien tuotantosuunnitelmien ajantasaisuuden tarkistus, kotimaassa sekä naapuri-

maissa saatavilla olevan lisätuotantokapasiteetin selvittäminen sekä varmistuminen 

siitä, että verkkoyhtiöillä on valmius tehopulatilanteeseen ja mahdollisiin irtikytkentöihin. 

Tämän lisäksi se pyytää lisää ylössäätötarjouksia markkinaosapuolilta. Myös tehoreser-

vilaitosten käynnistyksen tilaaminen kuuluisi sen tehtäviin tällä portaalla. [5] Tehoreser-

vissä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä yhtään laitosta, kuten on jo aiemmin tullut ilmi.  

”Sähköpulan riski suuri” -portaalla kantaverkkokeskus käynnistää nopeaa häiriöreserviä 

säätötarjouslistan mukaisessa hintajärjestyksessä, niin että varavoimalaitokset ovat vuo-

rossa viimeisenä. Tämän lisäksi se varmistaa vielä verkkoyhtiöiden valmiuden ja sopii 

niiden kanssa operatiiviseen tiedottamiseen liittyvistä asioista. [5] 

Sähköpula -portaalla kantaverkkokeskus varmistaa, että kaikki saatavissa oleva tuotan-

tokapasiteetti on käytössä. Jos näin ei vielä ole, ne määrätään ajoon. Tällä portaalla 

kantaverkkokeskuksen tehtävänä on myös koordinoida kulutuksen irtikytkennät ja palau-

tukset, yhteistyössä muiden järjestelmävastaavien kanssa. [5] 

5.2 Haastattelujen toteutus 

Jotta saatiin selvitettyä sähköverkkoyhtiöiden toimintaa tehopulatilanteissa, päätettiin 

haastatella muutamaa suomalaista sähköverkkoyhtiötä aiheeseen liittyen. Tätä varten 
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valittiin neljä sähköverkkoyhtiötä, joihin otettiin sähköpostitse yhteyttä ja pyydettiin 

haastattelua. Mukaan valituista verkkoyhtiöistä kaksi oli kaupunkiyhtiöitä ja kaksi 

maaseutuyhtiöitä. Haastattelupyynnön yhteydessä yhtiöille toimitettiin ennakkoon 

liitteenä A oleva kysymyspatteristo. Haastateltaville tarjottiin myös mahdollisuus vastata 

esitettyihin kysymyksiin sähköpostitse. 

Haastattelupyynnön saaneista verkkoyhtiöistä yhdeltä ei saatu vastausta, yhdeltä tuli 

vastaus lähetettyihin kysymyksiin sähköpostitse ja kahdessa tapauksessa saatiin 

järjestymään haastattelu yrityksen edustajan kanssa. Haastattelut toteutettiin loka-

marraskuussa 2022 Microsoft Teams -alustalla. 

5.3 Sähköverkkoyhtiöiden vastauksia 

Tutkimukseen osallistui kaksi maaseututyyppistä yhtiötä. Kymenlaakson Sähköverkko 

Oy, jolla on verkkoalueellaan 34 sähköasemaa ja reilu 103 000 käyttöpaikkaa [29], sekä 

Elenia Verkko Oyj, jolla on verkkoalueellaan noin 140 sähköasemaa ja 435 000 

käyttöpaikka [30]. Kaupunkityyppisistä yhtiöistä tutkimukseen osallistui Tampereen 

Sähköverkko Oy, jolla on verkkoalueellaan 16 sähköasemaa ja noin 165 000 

käyttöpaikkaa [31].  

Tämä alaluku on jaettu vastausten käsittelyn osalta kolmeen alalukuun käsiteltävien 

kysymysten aihepiirin mukaan. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään toimintaa ennen 

sähköpulaa, toisessa kiertävien sähkökatkojen toteutusta ja kolmannessa 

tehopulatilanteiden hallintaan liittyviä kehityskohteita. 

5.3.1 Ennen sähköpulaa 
 

Kysyttäessä, minkälaisia toimenpiteitä sähköverkkoyhtiöt suorittavat tehopulatilanteessa 

ennen kiertäviä sähkökatkoja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä nostettiin esiin 

seuraavan laisia asioita: Varautumisen nostaminen lisäämällä resursseja 

käyttökeskuksissa, asiakaspalvelussa ja kentällä, sekä asiakkaiden tiedottaminen. [29] 

Tampereen Sähköverkko Oy:n osalta esiin nousseita toimenpiteitä olivat mahdollisten 

työmaiden keskeytys ja verkon palauttaminen peruskytkentätilaan sekä asiakkaiden 

tiedottaminen, jos aika siihen riittää. Lisäksi esiin nousi puhelinringin laajentaminen, 

jonka seurauksena vikanumerossa on tavallista enemmän henkilöstöä vastaamassa 

vikapuheluihin. [31] 

Elenian osalta lista oli muita pidempi. Se sisälsi osittain samoja asioita, mitä muiltakin 

tuli ilmi eli verkon palauttamisen normaalikytkentätilaan sekä asiakkaiden tiedottamisen. 
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Asiakkaiden tiedottamisesta oli vielä tarkennettu, että se on sähköisissä kanavissa 

tapahtuvaa ja sisältää ennakkoviestinnän katkon kokeville asiakkaille. Lisäksi listalta 

löytyivät suurhäiriöorganisaation käynnistäminen, tilannekuvan luominen yhdessä 

Fingridin ja joidenkin sidosryhmien kanssa, sekä sisäinen ja kumppanikentän 

tiedottaminen. [30] 

5.3.2 Kiertävien sähkökatkojen toteutus 
 

Sähkökatkojen suunnitellusta pituudesta ei löytynyt yhtiöiden välillä eroja, vaan kaikki 

ilmoittivat suunnitelluksi pituudeksi kaksi tuntia tai sähköpulan kesto, jos se on tätä 

lyhyempi [29, 30, 31]. Tosin Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä kerrottiin suunnitellun 

pituuden olleen aiemmin puoli tuntia, mutta se oli päivitetty vuonna 2022 tehdyn 

suunnitelmien tarkastuksen yhteydessä [29]. 

Kysyttäessä katkoalueiden suunnitellusta määrästä, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä 

ilmoitettiin, ettei se ole julkista tietoa [29]. Elenialta kerrottiin katkoalueiden määräksi 30 

ja täsmennettiin lopullisen määrän riippuvan irti kytkettävästä tehosta ja sen olevan 

todennäköisesti noin 5–10 aluetta [30]. Tampereen Sähköverkko Oy:n osalta ei saatu 

suoraa vastausta määrän osalta, mutta kiertävien sähkökatkojen yhden syklin ilmoitettiin 

olevan 6 tuntia. Tehonpudotustarpeella voi kuitenkin olla vaikutusta syklin kestoon. 

Lisäksi selvisi, että katkoalueet on jaettu kahteen aaltoon, ja riippuu 

tehonpudotustarpeesta, toteutetaanko katkot yhdessä vai kahdessa aallossa. [31] 

Yksikään verkkoyhtiöistä ei ollut tehnyt aluejakoa sähköasemittain, vaan 

keskijänniteverkon johtolähtöihin perustuen [29, 30, 31]. Kymenlaakson Sähköverkon 

osalta tuli ilmi, että aluejakoihin on pyritty tekemään hajautusta asiakkaiden kokeman 

haitan minimoimiseksi [29]. Elenialta puolestaan tuotiin esiin, että heillä on käytössä 

aluejakoa varten tehty työkalu, joka ottaa huomioon johtolähtöjen tehot sekä 

asiakaskriittisyydet [30]. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n mukaan katkojen tekniseen toteutukseen käytetään 

vain sähköasemilla olevia johtolähtökatkaisijoita. Keskijänniteverkon kauko-ohjattavia 

erottimia ei käytetä, koska irtikytkennät on tehtävä sähköpulassa mahdollisimman 

nopeasti, ja johtolähtökatkaisijat ovat siihen tarkoituksenmukaisempi ratkaisu kuin 

kauko-ohjattavat erottimet. [29] Elenialta saatu vastaus oli saman suuntainen, mutta 

siinä oli tarkennettu mitä nämä luotettavuus syyt ovat. Elenialta saatu vastaus 

kokonaisuudessaan: ”Vain sähköasemien johtolähtökatkaisijoita. Nämä ovat huollettuja, 

tarkastettuja, toimivat reaaliaikaisella tilatiedolla ja mittauksilla lämpimissä tiloissa. Jos 

kytkennät tehtäisiin johtolähdöillä tai sähkömittareilla, ohjausmäärät olisivat valtavasti 
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isommat. Kun kytkennät tehdään todennäköisesti tulipalopakkasessa, riski 

komponenttien toimimattomuudelle on korkeampi. Edellä mainittu asia yhdistettynä 

huonompiin tilatietoihin ja mittauksiin johtaisivat todennäköisemmin epäonnistuneihin 

kytkentöihin ja siten epäonnistuneeseen sähköpulatilanteen hoitoon 

jakeluverkkoyhtiötasolla.” [30] Muista vastauksista poiketen, Tampereen Sähkeverkko 

Oy:ltä annettiin ymmärtää, että kauko-ohjattavia erottimia käytetään katkojen 

toteutukseen muutaman kohteen osalta [31]. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n osalta katkoalueiden väliltä ei löytynyt priorisointia, 

mutta kriittisiä asiakkaita sisältävät johtolähdöt on jätetty suunnitelmissa aluejaon 

ulkopuolelle [29]. Elenialta puolestaan kerrottiin, että priorisoinnit ovat tilanteen salliessa 

mahdollisia kriittisiä asiakkaita sisältävien ryhmien osalta.  Tietyt erittäin kriittiset 

asiakkaat on kuitenkin rajattu kokonaan katkojen ulkopuolelle. [30] Tampereen 

Sähköverkko Oy:n osalta priorisointi näkyy katkoalueiden jaossa kahteen aaltoon. Niistä 

ensimmäinen koostuu pääasiassa asuinalueista. Vastausten perusteella myös kriittiset 

asiakkaat pyritään rajaamaan katkojen ulkopuolelle, mutta tilanteen ollessa riittävän 

vakava saattaa katkon kokea koko verkkoalue. [31] 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä kriittisiksi sähkönkäyttäjiksi listattiin muun muassa 

voimalaitokset, vesihuolto sekä terveydenhuollon tärkeät kohteet kuten sairaalat. Kävi 

myös ilmi, että verkkoalueella olevien kuntien kanssa on käyty paljon keskustelua eri 

kohteiden kriittisyydestä. [29] Elenialta erityisen kriittisiksi kohteiksi nostettiin henkeä 

pelastava toiminta sekä suuret sähköntuotantolaitokset. Kävi myös ilmi, että listaan 

saattaa vaikutta, silloin vielä lausuntokierroksella ollut, nyt jo voimaan tullut 

sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyyttä koskeva valtioneuvoston asetus. [30] Tampereen 

Sähköverkko Oy:n osalta viitattiin vain edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen 

luonnosesitykseen [31]. Huomioitavaa on, että kyseinen esitys ei ollut vielä lähtenyt 

lausuntokierrokselle, kun Kymenlaakson Sähköverkko Oy antoi vastauksensa.  

Jos sähköpula iskee ennalta-arvaamatta, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n mukaan 

asiakkaita ei ehditä tiedottaa ennakkoon ja esimerkiksi asiakaspalvelussa on vähemmän 

henkilöstöresursseja, koska valmiuden nostoa ei ehditä tekemään [29]. Elenialta 

nostettiin esiin, että jos tilanne on hyvin äkillinen, ei heille anneta välttämättä 

mahdollisuutta tehdä irtikytkentöjä, vaan Fingrid hoitaa ne itse sähköasemien 

yläjännitepuolella olevilla 110 kV:n kytkinlaitteilla. Mikäli Elenia kuitenkin saa tehdä 

irtikytkennät itse, suurhäiriöorganisaation käynnistykseen ja viestintään ei 

todennäköisesti ole aikaa. [30] Tampereen Sähköverkko Oy:n vastausten perusteella 

suurimmat erot ovat tiedottamisessa. Jos tilanne on äkillinen, ensimmäisessä portaassa 

katkon kokevat eivät saa siitä ennakkotietoa. [31] 
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5.3.3 Kehityskohteita tehopulatilanteiden hallinnassa 
 

Kun haastattelun antaneilta verkkoyhtiöiden edustajilta kysyttiin, miten 

tehopulatilanteiden hallintaa tulisi kehittää, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n edustaja 

kertoi pääpainon olevan tällä hetkellä tiedotuksen kehittämisessä. Hän toi myös ilmi, että 

tämän kysymyksen suhteen ollaan viisaampia, mikäli kyseiseen tilanteeseen joudutaan. 

[29] Elenian edustaja puolestaan painotti vastauksessaan ennakoivaa toimintaa. 

Tärkeintä olisi löytää keinoja saada ihmiset säästämään sähköä, kun sähköpula on 

ennakoitu. [30] Tampereen Sähköverkko Oy:n edustaja puolestaan nosti esiin 

mahdollisuuden kehittää joustopalvelu, josta asiakkaat saataisiin kiinnostumaan [31]. 

Haastateltavilta tiedusteltiin vielä mahdollisuutta siihen, että hallintatoimet toteutettaisiin 

jatkossa muuntopiireittäin tai suoraan asiakkaiden kuormituksia ohjaamalla. 

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n edustajan mukaan nämä vaihtoehdot ovat 

selvittämisen arvoisia tulevaisuutta ajatellen, ja uuden sukupolven sähkömittareiden 

myötä tälle puolelle saattaakin tulla uusia mahdollisuuksia. Kyseiset ratkaisut kuitenkin 

vaativat järjestelmäkehitystä ja asettavat vaatimuksia tietoliikenneyhteyksille. [29] 

Elenian edustaja ei nähnyt kyseisiä vaihtoehtoja käyttökelpoisina sähköpulan hoitoon, 

johtuen niiden teknisestä epäluotettavuudesta. Hän kuitenkin piti teknisesti 

mahdollisena, että kysyntäjoustoa voitaisiin toteuttaa kuormanohjausreleiden avulla. 

Kyseinen ratkaisu kuitenkin aiheuttaisi asiakkaille kustannuksia muutostöiden vuoksi. 

[30] Tampereen Sähköverkko Oy:n edustaja puolestaan toi ilmi, että tämän suuntaisille 

ratkaisuille olisi kyllä kysyntää, mutta siihen ei pystytä tällä hetkellä vastaamaan. Hän 

myös näki kuormatason ohjauksen mahdollisena tulevaisuuden ratkaisuna, muttei ollut 

kuitenkaan varma saataisiinko sillä tavalla kasattua riittävä määrä irtikytkettävää 

kuormaa. Hän myös toi ilmi, että sellaisen toteutus käytännössä vaatisi hyvää verkon 

tietämystä sekä datan murskausta. [31] Ainakin kuormatason ohjauksen osalta 

vaikuttaisi siis olevan tarvetta jatkoselvitykselle. 
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6. YHTEENVETO 

Tehopulan syntyyn vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä vaikutuksiltaan suurimmiksi 

nousivat melko oletetustikin sähkön saatavuus naapurimaista sekä tuulisuusolosuhteet. 

Omavaraisuus sähköntuotannon suhteen vaatii hyviä tuuliolosuhteita, mutta sähkön 

tuonti naapurimaista riittää turvaamaan sähkön riittävyyden huonoissakin 

tuuliolosuhteissa. 

Muista tarkasteltavana olleista yksittäisistä tekijöistä Olkiluoto 3:n vaikutus tehopulan 

syntymiseen oli oletettua vähäisempi. Sen kokonaisvaikutus oli vain 880 MW, mikäli 

rajasiirtokapasiteetti Pohjois-Ruotsista ei ollut rajoittunut. Tämä vastaa suuruudeltaan 

Olkiluoto 1:n ja 2:n kapasiteetteja. Havainto on melko mielenkiintoinen ja kaipaa 

lisäselvittelyä. Vaikutus kuitenkin nousee 1180 MW:iin mikäli Pohjois-Ruotsin 

rajasiirtokapasiteetissa on rajoitteita. Vielä suuremmaksi Olkiluoto 3:n vaikutus nousee, 

mikäli Pohjois-Ruotsin rajasiirtokapasiteetti on rajoittunut tehopulan aikana, sillä silloin 

sen koko kapasiteetti 1600 MW saadaan käyttöön kokonaistehoa lisäävästi, koska 

nopeaa häiriöreserviä koskevasta velvoitteesta voidaan tehopulassa joustaa. 

Tarkastelluista tekijöistä myös maakaasun saatavuudella oli tehopulan syntyyn suurempi 

vaikutus kuin Olkiluoto 3:lla, mutta tehopulan hallinnan kannalta tilanne kääntyy 

toisinpäin. 

Skenaariolaskelmat ovat suuntaa antavia ja niiden luotettavuuteen vaikuttaa kaksi 

tekijää. Laskentaa varten tehdyt oletukset sekä lähteenä käytetyn Energiaviraston 

voimalaitosrekisterin ajantasaisuus. Kyseinen rekisteri on päivitetty 23.11.2022, mutta 

se sisältää joitakin tietoja, jotka eivät ole ajan tasalla, mikä saa kyseenalaistamaan sen 

ajantasaisuuden ja sitä kautta luotettavuuden.  

Haastattelututkimuksessa sähköverkkoyhtiöiden väliltä löytyi kaksi merkittävää eroa. 

Ensimmäinen niistä oli se, käytetäänkö kauko-ohjattavia erottimia kiertävien 

sähkökatkojen toteutuksessa. Vain yksi kolmesta yhtiöstä käytti niitä. Kyseessä oli 

tarkastelun ainoa kaupunkiyhtiö. Muut eivät käyttäneet niitä luotettavuussyihin vedoten. 

Toinen merkittävä ero liittyi katkoalueiden priorisointiin. Vain yksi yhtiö ilmoitti, ettei 

katkoalueita ole priorisoitu niin, että osalla alueista katko koettaisiin harvemmin kuin 

toisilla. 

Tehopulatilanteiden hallinnan kehityskohteiden osalta pääpaino vastauksissa oli 

ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä sekä tiedottamisen kehittämisessä. Kysyttäessä 

kuormatason ohjauksesta tehopulan hallinnan kehityskohteena, kaksi haastateltavista 
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antoi myönteisen vastauksen, mutta kolmas suhtautui asiaan varauksella. Toinen 

myönteisen vastauksen antaneista kertoi myös, että tällaiselle olisi kysyntää. Kysyntään 

ei kuitenkaan kyetä tällä hetkellä vastaaman. Tämän osalta voisi siis olla tarvetta 

jatkotutkimukselle. 
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LIITE A: KYSYMYSPATTERISTO 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Sähköasemien ja asiakkaiden määrä? 

Mitä muita toimenpiteitä suoritatte tehopulatilanteessa ennen kiertäviä sähkökatkoja? 

Mikä on kiertävien sähkökatkojen suunniteltu pituus? 

Kuinka moneen alueeseen katkot on suunnitelmissa jaettu? 

Onko jako tehty sähköasemittain vai jollain muulla perusteella? Miten? 

Käytetäänkö kiertävien sähkökatkojen toteutukseen vain sähköasemilla olevia 

katkaisijoita vai myös verkossa olevia kauko-ohjattavia erottimia? 

Onko alueita priorisoitu niin, että joillakin alueilla katko tulee harvemmin? 

Löytyykö suunnitelmasta alueita, jotka on jätetty kokonaan katkojen ulkopuolelle? 

Mitkä ovat alueellanne sellaisia kriittisiä toimintoja, jotka jätetään katkojen ulkopuolelle? 

Onko toimintamallissa eroja, riippuen siitä onko tehopula ennakoitu vai äkillinen? 

Millaisia? 

Miten tehopulatilanteiden hallintaa tulisi kehittää? Voisiko keskeytykset toteuttaa 

muuntopiireittäin tai ohjaamalla suoraan asiakkaiden kuormituksia? 


