
 
 

 
 

Kasper Keskinen 

SÄHKÖENERGIAN TUONTI JA VIENTI – 
TEKNISET RAJOITUKSET JA TULEVAI-

SUUDENNÄKYMÄT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta  



i 
 

TIIVISTELMÄ 

Kasper Keskinen: Sähköenergian tuonti ja vienti – tekniset rajoitukset ja 
tulevaisuudennäkymät 
Kandidaatintyö 
Tampereen yliopisto 
Tieto- ja sähkötekniikan TkK-tutkinto-ohjelma 
Pääaine: Sähkövoimatekniikka 
Tarkastaja: Pertti Järventausta 
5 2019 
 

Kandidaatintyössä tarkastellaan sähköenergian tuontia ja vientiä sähkömarkkinoiden ja teknisten 
rajoituksien näkökulmasta. Lisäksi kandidaatintyössä tarkastellaan sähköenergian tuonnin ja 
viennin tulevaisuudennäkymiä sekä uusia haasteita etenkin uusiutuvien energiamuotojen lisään-
tymisen takia.  
 
Sähköenergia tuotetaan hajautetusti ja keskitetysti, mutta sähköenergian käyttäjät eivät ole vält-
tämättä sähköntuotannon läheisyydessä. Sähkön kuluttajien sijainti vaatii kattavaa sähköverkkoa 
hyvän sähkönlaadun ja toimitusvarmuuden takaamiseksi jokaiselle käyttäjälle, joten sähkönsiir-
ron rooli korostuu. Sähköenergian tuotanto voi olla paikallisesti pienempää kuin kulutus, jolloin 
sähköenergiaa täytyy hankkia kauempaa, mahdollisesti maan ulkopuolisilta toimittajilta. Ulkopuo-
linen tuotanto täytyy kuljettaa sähköverkkoa pitkin, jolloin sähköenergiansiirto voi kohdata teknisiä 
ja laadullisia ongelmia, kuten pullonkauloja tai liian suuren jännitteenaleneman. Etenkin tulevai-
suudessa ajan suhteen vaihtelevan tuotannon lisääntyminen tarkoittaa, että sähköenergiaa pitää 
varastoida paikallisesti, jotta yhteinen sähkömarkkina voi toimia jatkossakin ja näin taata edullisen 
sekä joustavan sähköenergian tuottamisen. 
 
Sähkömarkkinat mahdollistavat sähköenergian tuonnin ja viennin toiminnan markkinaehtoisesti, 
minkä takia Euroopan laajuista sähkömarkkinaa ollaan muodostamassa. Sähkön tuonnin ja vien-
nin, sekä sähkömarkkinoiden toiminnan rajoitteena toimii liian vähäinen siirtokapasiteetti, minkä 
takia sähkön hinta vaihtelee alueellisesti ja energiatarpeen tyydyttäminen vaikeutuu. Siirtolinjojen 
määrän lisäksi rajoitteena toimivat myös vaihtovirtajärjestelmän luomat loisteho-ongelmat, joiden 
mukaan sähkövoimajärjestelmää pitää säätää. Sähköenergian tuonnin ja viennin vaikeutuessa 
stabiiliusongelmat toimivat rajoittavana tekijänä, koska liian suuri jännitteen muutos tai taajuus-
poikkeama voi estää sähkönsiirron. Stabiiliuden lisäksi sähköverkon viat ja sähköturvallisuus luo-
vat haasteita sähkönsiirrolle. Uudet tasavirtayhteydet tarjoavat toisaalta myös uusia mahdolli-
suuksia järjestelmän hallinnalle. Tulevaisuudennäkymä sähköenergian tuonnille ja viennille on 
uusiutuvien energiamuotojen lisääntyminen, minkä takia taajuusongelmat ja sähkön hinnan vola-
tiliteetti kasvavat. Akkujen ja muiden energiavarastojen tarve kasvaa, jotta tuotantomuotojen tuo-
tantovaihteluihin voitaisiin varautua ilman täydellistä sähköenergian tuontiin ja vientiin nojautu-
mista. Erilaiset tulevaisuuden ennustetut skenaariot johtavat siihen, että nykyistä sähköverkkoa 
täytyy vahvistaa, jotta kasvava sähköenergian siirtotarve saadaan katettua ympäristöystävällisin 
menetelmin. Suomen osalta haasteeseen vastataan rakentamalla uusi siirtoyhteys Ruotsiin ja 
kehittämällä taseselvitystä tarkemmaksi. 
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1. JOHDANTO 

 

Sähköenergian tuonti ja vienti ovat mahdollistaneet maiden välisen sähkön kaupankäyn-

nin, joka on puolestaan luonut maille mahdollisuuden tyydyttää energiatarpeensa pa-

remmin kuin ennen. Lisäksi sähköenergian tuominen muista maista mahdollistaa eri 

energiamuotojen käytön tuotantokustannusten mukaan, koska kaikilla mailla ei välttä-

mättä ole mahdollisuuksia tuottaa sähköenergiaa tarpeeksi ympäristöystävällisin mene-

telmin taloudellisesti järkevällä tavalla. Norja on hyvä esimerkki maasta, jolla on paljon 

vesivoimaa, jota kannattaa viedä muihin maihin sen edullisuuden ja ympäristöystävälli-

syyden takia [1]. Suomi puolestaan toimii esimerkkinä maasta, joka on riippuvainen säh-

kön tuonnista, koska Suomen omat energialähteet eivät kykene tyydyttämään kulutus-

huippujen energiatarvetta. 

Tässä työssä käsitellään sähköenergian tuonnin ja viennin tarvetta, teknisiä rajoitteita ja 

tulevaisuudennäkymiä. Keskeisimmät tutkimusongelmat ovat sähköenergian tuonnin ja 

viennin tarpeen selvittäminen Suomen kannalta, teknisten rajoitteiden mallintaminen ja 

tulevaisuudennäkymien selvittäminen tarpeeksi kattavasti. Tekniset rajoitteet kuvataan 

matemaattisin mallein, mutta käytännön laskuesimerkkejä työssä ei esitellä, koska käy-

tännön sähköenergiajärjestelmät ovat riippuvaisia monesta muustakin asiasta, kuin mitä 

tässä työssä esitellään. Tulevaisuudennäkymät on rajattu koskemaan hieman laajempaa 

aihealuetta kuin vain sähköenergian tuontia ja vientiä, jotta lukijalle muodostuu kokonais-

kuva siitä, miten eri ajankohtaiset asiat muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat tuon-

tiin ja vientiin. Työssä useat asiat esitellään Suomen näkökulmasta, jotta aiheesta saa 

konkreettisia näkökulmia, mutta itse asia on kuitenkin hyvin yleistettävissä muihinkin 

maihin.  

Luvussa 2 esitellään sähkön tuonnin ja viennin tarve sekä sähkömarkkinoiden toiminta 

sähkön tuonnin ja viennin tukena. Luvussa 3 tarkastellaan sähköenergian tuonnin ja 

viennin teknisiä rajoituksia sekä esitellään ratkaisuja, joilla rajoituksia voidaan lieventää. 

Tärkeimpinä teknisinä rajoituksina ovat johtimien termiset rajoitukset ja sähkövoimajär-

jestelmän stabiilius. Kolmannessa luvussa esitellään myös tasasähköyhteydet ja niiden 

toiminta. Luvussa 4 esitellään sähköenergian tuonnin ja viennin tulevaisuudennäkymiä 

ja käydään läpi muutama tällä hetkellä Suomessa käynnissä oleva projekti, kuten uusi 
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rajayhteys Ruotsiin ja varttitaseen toiminta. Edellä kuvattujen lukujen tieto kootaan yh-

teen yhteenvetoluvussa, jossa esitellään myös kehitysehdotuksia kandidaatintyölle. 
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2. SÄHKÖENERGIAN TUONTI JA VIENTI SEKÄ 
SÄHKÖMARKKINAT 

Sähkön tuonnilla tarkoitetaan sähköenergian kuljettamista tietylle alueelle toiselta alu-

eelta. Sähköenergian tuonti on erityisen tärkeää niille maille ja alueille, joiden oma säh-

köenergian tuotanto ei riitä tyydyttämään sähköenergian kulutusta. Sähköenergian vien-

nillä puolestaan tarkoitetaan sähköenergian kuljettamista tietyn alueen ulkopuolelle. 

Sähköenergian vienti on kätevä tapa myydä sähköenergiaa niille maille, jotka eivät ky-

kene itse tuottamaan riittävästi sähköenergiaa. Sähkön tuonti ja vienti perustuvat mark-

kinaehtoisuuteen. 

Sähkömarkkinoilla eri maat määrittelevät oman sähkönkulutuksensa, jota pyritään tyy-

dyttämään kustannustehokkaimmilla sähköenergian tuotantomuodoilla siten, että tuo-

tantopaikka ei rajoita sähkön kulutusta [1]. Sähkön tuonti ja vienti tarjoavat mahdollisuu-

den yhteiselle sähköenergiajärjestelmälle, jonka avulla maiden väliset järjestelmät saa-

daan yhdenmukaistettua. Sähkön tuotannon ja kulutuksen jatkuva tasapaino voidaan 

taata kahdella tavalla, jotka ovat sähköenergian varastointi ja maiden välinen yhteistoi-

minta. Toistaiseksi yhteistoiminnan avulla tasapainosta on pystytty pitämään maiden vä-

lillä huolta, mutta tulevaisuuden energiantuotantomuodot vaativat enemmän energian 

varastointia. 

2.1 Suomen sähköenergian tuonti ja vienti 

Suomen oma sähköntuotanto ei vuoden aikana riitä vastaamaan kulutusta, minkä takia 

Suomi on hyvä tarkastelukohde sähköenergian tuonnin ja viennin kannalta. Tilastotietoa 

sähköenergian tuonnista ja viennistä kerää ja ylläpitää ENTSO-E (European Network for 

Transmission System Operators for Electricity), minkä lisäksi ENTSO-E:n vastuulla on 

myös sähkömarkkinoiden sääntöjen muovaaminen siten, että sähkömarkkinoista tulisi 

yhdenmukaisempia. Ennen tilastotietoa tuotti Nordel, pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöi-

den yhteistyöjärjestö, mutta vuonna 2009 se lakkautettiin ENTSO-E:n toiminnan alka-

essa. [1] Vuonna 2017 Suomeen tuotu sähköenergia oli 22 590 GWh, Suomesta viety 

sähköenergia oli 2 147 GWh, ja näiden erotus eli nettotuonti oli 20 443 GWh [2]. Vuosi 

2017 ei ollut poikkeuksellinen vuosi, sillä Suomi on yleisesti hyvin riippuvainen sähkö-
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energian tuonnista. Vuodesta 1970 alkaen Suomen sähköenergian tuonnin tarve on kas-

vanut lähes tasaisesti, kuten kuvasta 1 nähdään. Kuvaan 1 on sisällytetty mittaustietoa 

vuodesta 1994 vuoteen 2018 asti.  

Kuva 1. Suomen sähköenergian tuonti mukaillen lähteestä [3]. Musta viiva on 
trendiviiva. 

Trendiviivan avulla voidaan ennustaa sähköenergian tuonnin kasvamista, mutta muutok-

sia tulevaisuudessa on kuitenkin vaikea ennustaa. Tuonnin kasvaessa myös vienti on 

kasvanut, mutta yleisesti vienti on ollut vain noin 17 % tuonnin suuruudesta Suomessa 

[3]. 

Sähköenergian tuonnin lisäksi on tärkeää tarkastella yleisemmin koko sähköenergia-

käyttäytymisen muutosta Suomessa. Suomen sähköenergian kulutus, tuotanto, tuonti ja 

vienti on koottu yhteen kuvassa 2. 

Kuva 2. Suomen sähkön hankinta ja kokonaiskulutus vuosina 1960-2017 [4]. 

Kuvasta 2 havaitaan, että sähkön kokonaiskulutus tasoittuu ja sähkön tuonti lisääntyy. 

Vienti on ollut Suomessa aina vähäistä, mutta tulevaisuudessa vienti tulee kasvamaan 
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uusiutuvien energiamuotojen ja sähköenergiajärjestelmien integroitumisen myötä. Ku-

vasta 2 nähdään myös sähkön tuotannon väheneminen, mikä johtaa kulutuksen tasoit-

tumisen myötä siihen, että sähköenergiaa täytyy jatkossa joko hankkia maan ulkopuo-

lelta tai tuottaa uudenlaisella tuotantomuodolla. Tuonnin nousua viime vuosina selittää 

sähkön alhaiset tukkumarkkinahinnat. Aiemmin mainittujen sähkön tuonnin hyötyjen li-

säksi sähkön tuonnilla on myös haittoja, kuten Suomen voimalaitosten väheneminen ja 

siitä seuraava sähkön omavaraisuusasteen heikkeneminen ja huoltovarmuusriskin kas-

vaminen. [5] Kuvasta 2 huomataan myös tuonnin olevan yleisesti noin 15–20 % kulutuk-

sesta. 

Suomen tavoitteena on ollut parantaa energian omavaraisuutta ja ilmasto- ja energia-

strategian mukaan kattaa huippukulutustilanteen sähkönkulutus omalla tuotantokapasi-

teetilla [6]. Tavoite on jäänyt toteutumatta, mutta huippukulutustilanteista on selvitty säh-

kön tuonnin ja tehoreservikapasiteetin avulla. Esimerkiksi 28.2.2018 huippukulutustun-

nilla kulutus oli noin 14 000 MW, minkä takia sähkön hinta nousi voimakkaasti. Sähköte-

hoa tuotiin Ruotsista ja Virosta noin 3 400 MW sekä hieman Venäjältä, eikä näiden lisäksi 

700 MW:n tehoreservejä enää tarvittu. [7] Ongelmat tuonnissa ja omassa tuotannossa 

voivat aiheuttaa suuria ongelmia etenkin sen takia, että Ruotsi ja Venäjä ovat ajoittain 

rajoittaneet sähköenergian vientiään Suomeen. 

Suomen sähköenergian tuontia ja vientiä voidaan tarkastella tarkemmin kuvan 3 avulla. 

Pohjoismaista tuotu energiamäärä on kasvanut viime vuosina tasaisesti, eikä ole syytä 

olettaa sen muuttuvan lähitulevaisuudessa.  

Kuva 3. Suomen sähköenergian tuonti ja vienti vuosittain. Muokattu lähteestä [8]. 

Kuvasta 3 huomataan, että Suomen tuonti tulee pääosin Pohjoismaista, etenkin Ruot-

sista. Viro puolestaan on ollut Suomelle suurin vientikohde jo pitkään. Suomen ja Viron 
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välinen sähköenergiansiirto on ollut viime vuosina pääasiallisesti vientiä Suomesta Vi-

roon, vaikka hetkellisiä tuontitunteja on muodostunut Suomeenkin päin. Suuri tuonti-

määrä edellyttää hyviä ja luotettavia sähköyhteyksiä maiden välille, minkä takia kanta-

verkkoyhtiön täytyy uudistaa ja kehittää rajayhteyksiään jatkuvasti. Tulevaisuudessa 

sähkön tuonti ja vienti kasvavat uusien sähköenergiamuotojen takia, sillä ne vaativat no-

peammin reagoivaa ja pienihäviöisempää siirtotekniikkaa. 

2.2 Suomen siirtokapasiteetti 

Ideaalisessa sähkömarkkinatilanteessa maiden välisen sähkönsiirron rajoitteena olisi 

vain kysynnän ja tuotannon ennustamisen vaikeus, mutta käytännössä maiden välillä on 

fyysiset siirtolinjat, jotka rajoittavat sähkömarkkinoiden toimimista samalla hintatasolla. 

Suomen tapauksessa kantaverkkoyhtiönä toimii Fingrid Oyj, joka vastaa siirtolinjoista 

Venäjälle, Ruotsiin ja Viroon. Pohjoisin liittymä jakautuu Venäjän ja Norjan haaraan. Suo-

men kantaverkossa siirtokapasiteetin pullonkauloina toimivat sähköenergian siirto Poh-

jois-Suomen ja Etelä-Suomen, sekä Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä [9]. Tek-

ninen siirtokapasiteetti TTC (Total Transfer Capacity) määritetään laskennallisesti käyt-

tämällä N-1-sääntöä, jonka mukaan sähköverkko pitää mitoittaa kestämään suurta yk-

sittäistä vikatilannetta. Tällainen voi olla esimerkiksi suuren sähkölaitoksen irtoaminen 

tai sähkölinjan tuhoutuminen [1][9]. Kaikkea käytössä olevaa kapasiteettia ei voida va-

rata normaalia sähkönsiirtotoimintaa varten, vaan osa kapasiteetista varataan varmuus-

marginaaliksi, jolla katetaan seuraavat tekijät: kulutuksen ja tuotannon tasapainottami-

nen automaattisesti aktivoituvilla reserveillä, sähkön kulutuksen ja tuotannon ennakoi-

mattomasta vaihtelusta johtuvat muutokset siirrossa sekä tehojen mittaamisen ja tietojen 

siirtämisen epätarkkuudet [9]. 

Siirtokapasiteetti, joka jää sähkömarkkinoiden käyttöön saadaan laskettua kaavalla [9] 

𝑁𝑇𝐶 = 𝑇𝑇𝐶 − 𝑇𝑅𝑀,         (1) 

jossa NTC on kaupallinen siirtokapasiteetti (Net Transfer Capacity) ja TRM on varmuus-

marginaali (Transmission Reliability Margin). 

Suomen ja Ruotsin välisten pohjoisten vaihtosähköyhteyksien TRM on 100 MW, kun 

taas Fenno-Skan tasasähköyhteyksillä varmuusmarginaalia ei ole. Siirtokapasiteettilas-

kelmat päivitetään eri vuoden- ja vuorokaudenajoille huippukulutustilanteen mukaan. [9] 

Kuvaan 4 on merkitty tämänhetkisten siirtoyhteyksien kapasiteetit. 
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Kuva 4. Suomen siirtokapasiteetti [9]. 

Siirtokapasiteettia määrittäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: jännite, vaimen-

nus, kuormitettavuus ja taajuus. Edellä mainittuja rajoitteita tarkastellaan luvussa 3. Jän-

nitteen vaatimuksena on pysyä hyväksyttävissä rajoissa vian jälkeen, eikä jännitteen ale-

nema tai jännitekuoppa saa aiheuttaa voimalaitosten irtoamista. Jännitteenaleneman 

laskiessa alle 90 % nimellisjännitteestä puhutaan jännitekuopista. Vaimennuksen pitää 

olla sellaista, että teho- ja jänniteheilahtelut vaimenevat tarpeeksi nopeasti. Kuormitetta-

vuuden pitää pysyä halutuissa rajoissa, eikä ylikuormittumista saa tapahtua. Taajuuden 

pitää pysyä sellaisena, että siirtoverkon osajärjestelmien taajuudet ovat hyväksyttävissä 

rajoissa. [9] 

2.3 Sähkömarkkinat 

Sähkömarkkinoiden tarve syntyi 1990-luvulla pystysuuntaisen integraation estämiseksi, 

jossa sähköyhtiö hallitsi koko sähköntuotanto, -siirto ja -jakeluprosessia. Pystysuuntai-

sen integraation takia asiakkailla ei ollut varmuutta toiminnan läpinäkyvyydestä eikä kus-

tannusten reiluudesta. Toinen tarve sähkömarkkinoille syntyi tuotannon ja kulutuksen 
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hetkellisen tasapainon säilyttämisestä. Pohjoismainen sähköverkko ja tahdistetut sähkö-

koneet toimivat 50 Hz taajuudella, josta poikkeaminen aiheuttaa sähköjärjestelmän häi-

riintymistä ja pahimmillaan sähköjärjestelmän romahduksen, jolloin sähköntuotantolait-

teisto täytyy palauttaa sähköverkkoon hitaan prosessin avulla. [1] Sähkömarkkinat mah-

dollistavat joustavan sähkönkäytön ja vakaan sähkönhinnan siinä tapauksessa, että säh-

kömarkkinat ovat likvidit. Rajoittava tekijä sähkömarkkinoiden toiminnassa on maiden 

välinen siirtokapasiteetti, josta kerrottiin jo aiemmin. Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat 

hyvin riippuvaisia Norjan vesivarannoista, minkä takia markkinahinnat vaihtelevat rajusti 

olosuhteiden mukaan [10]. Tämän työn kannalta sähkömarkkinoiden tarkastelu on vält-

tämätöntä, koska sähkönhinta ja ilmastolliset olosuhteet ohjaavat osaltaan sähkön vien-

tiä ja tuontia. Lisäksi maidenvälinen sähkönsiirto on lisääntynyt sähkömarkkinoiden 

avulla ja tämä tuottaa mahdollisuuksia sekä rajoitteita sähkömarkkinoilla toimiville osa-

puolille. 

2.3.1 Sähkön hinnan muodostuminen sähkömarkkinoilla 
 

Sähkönhinta muodostetaan käymällä sähkön tukkukauppaa sähköpörsseissä, jolloin 

saadaan joka ajanhetkelle määritettyä sähkön kysyntä ja tarjonta. Pohjoismaissa sähkö-

pörssinä toimii Nord Pool, jossa käydään kauppaa ELSPOT- ja ELBAS-tuotteilla. 

ELSPOT- ja ELBAS-markkinat ovat fyysistä sähköpörssikauppaa, joiden lisäksi on ole-

massa sähköjohdannaisia, sekä tase- ja säätösähkökauppaa.  Sähköjohdannaisia yllä-

pitää NASDAQ Commodities ja säätösähkömarkkinoita ylläpitää Fingrid Oyj Suomessa. 

Nord Pool -sähköpörssin omistavat pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt [10]. Sähkökauppaa 

voidaan käydä myös kahdenvälisillä OTC-markkinoilla (Over The Counter), jolloin toimi-

jat voivat tehdä monimutkaisempia tarjouksia ja sopimuksia.  

Spot-markkinoilla määritetään hinta seuraavan päivän jokaiselle tunnille markkinaosa-

puolien tarjoamien osto- ja myyntitarjousten avulla. Osto- ja myyntikäyrien leikkauskoh-

dassa on systeemihinta, jonka avulla määritetään kannattavat tuotantomuodot tuotan-

non muuttuvien kustannusten mukaisesti [1][10]. Systeemihinnan muodostuminen on 

havainnollistettu kuvassa 5. 
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Kuva 5. Systeemihinnan muodostuminen kysynnän ja tarjonnan mukaan [10]. 

Tarjousten risteyskohtaa kutsutaan myös marginaalihinnaksi, koska sitä kalliimmat 

muuttuvat kustannukset omaavan tuotantomuodon on kannattamatonta toimia sen het-

ken Spot-markkinoilla [10]. Tasaiset tuotantomuodot, kuten ydinvoima, joiden muuttuvat 

kustannukset ovat marginaalihinnan alapuolella, ovat kilpailukykyisiä energiantuotanto-

muotoja sähkömarkkinoilla. Kuitenkin päästörajoitteet ja päästökauppa ovat saaneet uu-

siutuvat energiamuodot kilpailukykyisemmiksi. Kuvassa 6 on havainnollistettu sähkön 

tuotantomenetelmien kannattavuutta sähkön kysynnän suhteen. 

 

Kuva 6. Sähköntuotantomuotojen taloudellisuus määritetyn sähkön kysynnän pe-
rusteella [10]. 

Elspot-markkinoilla tarjoukset voidaan tehdä tuntitarjouksina hinta- ja volyymiyhdistel-

mänä, tai suurempana usean tunnin blokkitarjouksena. Spot-markkinoiden osapuolilla 

täytyy olla yhteys sähköverkkoon, jotta energiamäärä voidaan toimittaa. Spot-markki-

noilla määritetty hinta ei ota huomioon mahdollisia siirtorajoitteita, jolloin määritetty hinta 

on systeemihinta. [10] 
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Elspot-markkinat sulkeutuvat fyysistä toimitusta edeltävänä päivänä Suomessa kello 

13.00, jonka jälkeen päivän sisäistä kauppaa käydään Elbas-markkinoilla kysynnän ja 

tarjonnan tarkemman tasapainottamisen takia. Elbas-markkinat toimivat jälkimarkki-

noina Elspotille ja Elbas-markkinoilla kauppaa käydään fyysistä sähköenergian siirtoa 

edeltävään tuntiin saakka. Mahdollisia kaupankäyntimuotoja ovat rajoitettu tarjous, käyt-

täjämääritelty blokkitarjous, valmis blokkitarjous, jäävuoritarjous, Fill-or-Kill-tarjous ja Im-

mediate-or-Cancel-tarjous. [11] 

Suojaus tukkusähkönhinnan vaihtelua vastaan tehdään systeemihintaan perustuvilla 

sähköjohdannaisilla, joita ovat futuurit ja forwardit. Johdannaiskauppaa käydään pohjois-

maisilla sähkömarkkinoilla Nasdaq Commodities -finanssimarkkinoilla. Futuurit ja forwar-

dit ovat osapuolien välinen sopimus ostaa tai myydä ennalta sovittu määrä sähköä sovi-

tulla hinnalla [10][12]. Ero futuurin ja forwardin välillä on tilityspituudessa ja sopimuspe-

riodin pituudessa [10]. 

2.3.2 Aluehinnat 

Siirtokapasiteettirajoitusten takia muodostuu aluehintoja, jotka poikkeavat systeemihin-

nasta. Aluehinnat voidaan jakaa alituotantoalueeseen ja ylituotantoalueeseen sen mu-

kaan, onko alueen sisällä enemmän vai vähemmän kysyntää tarjontaan nähden. [10] 

Sähköverkon rakentaminen siten, ettei aluehintoja muodostavia pullonkauloja ole, on ta-

loudellisesti kannattamatonta ja siksi pullonkaulat ovat ongelma myös tulevaisuudessa. 

Tosin Suomen osalta siirtokapasiteettia on pyritty lisäämään uusien energiamuotojen li-

säännyttyä, kuten luvussa 4 todetaan tarkemmin. Tavoitteena on, että markkinatoimi-

joilla on mahdollisuus suojautua pullonkaulojen aikaansaamilta aluehintariskeiltä [13]. 

Kuvassa 7 on esitetty aluehintoja pohjoismaisella Nord Pool Spot -alueella. Kuvasta huo-

mataan, että kyseisenä päivänä Suomen aluehinta on eronnut systeemihinnasta ole-

malla 0,78 euroa korkeampi.  
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Kuva 7. Aluehinnat Pohjoismaissa Nord Pool Spot -alueella [14]. 

Alituotantoalueella sähkönhinta nousee systeemihintaan nähden ja ylituotantoalueella 

sähkönhinta puolestaan laskee. Kysyntä- ja tarjontakäyrissä aluehinnat huomioidaan si-

ten, että alitarjonta-alueella kysyntä- ja tarjontakäyrät muodostetaan alueen osto- ja 

myyntitarjousten perusteella, jonka jälkeen alkuperäistä tarjontakäyrää siirretään ole-

massa olevan siirtokapasiteetin verran oikealle. Ylitarjonta-alueella toimitaan samoin, 

mutta käyrää siirretään vasemmalle siirtokapasiteetin verran. [10] Aluehintojen määräy-

tymistä alituotantoalueelle ja ylituotantoalueelle on havainnollistettu kuvassa 8. 
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Kuva 8. Aluehintojen muodostuminen siirtokapasiteetin avulla [10]. 

Aluehinta asettaa markkinatoimijalle riskin, koska fyysinen sähkö täytyy kuitenkin myydä 

ja hankkia aluehinnan mukaan, eikä systeemihinnan mukaan, johon markkinatoimijat 

ovat varautuneet. Aluehinnan aiheuttamaa riskiä voidaan pienentää aluehintatuotteilla 

eli EPAD-tuotteilla (Electricity Price Area Differentials) tarjousaluekohtaisesti. Aluehin-

nan ollessa systeemihintaa korkeampi EPAD-tuotteen ostaja saa hintojen erotuksen 

suuruisen summan myyjältä ja hintaeron ollessa negatiivinen ostaja joutuu maksamaan 

hintaeron suuruisen summan myyjälle. [13] 

Tarjousalueiden yhtenäisyyttä voidaan tutkia prosenttiosuutena vuoden tunneista, jolloin 

alueella on ollut yhtenäinen tukkumarkkinahinta. Tiedot päivittyvät vuosittain Fingrid 

Oyj:n nettisivuille. Vuodesta 2015 alkaen Suomen ja Ruotsin välinen yhteinen tukku-

markkinahinta vuoden kaikista päivistä on kasvanut eli siirtokapasiteetti rajoitteita ei ole 

ollut yhtä paljon. Vuotuinen kehitys on ollut noin 9 %, mutta viime vuosina kehitys on 

hidastunut. Tällä hetkellä yhtenäisyysprosentti on 76 %. Koko Pohjoismaiden välinen 

tarjousalueiden yhtenäisyys samoilla kriteereillä Baltian maiden lisäyksen jälkeen on ol-

lut noin 9 % vuodessa, mutta kehitys on ollut suurta viime vuosina. [15] 

Aluehintojen muodostuminen johtaa pullonkaulatuottoihin, jotka ohjautuvat sähköpörs-

sille. Pullonkaulatuotot voidaan laskea kaavalla [16] 

   𝑝𝑘𝑡 = 𝑣𝑚𝑠 ∙ 𝑎ℎ𝑒,         (2) 

missä pkt on pullonkaulatuotot yksikkönä e/h, vms on vuorokausimarkkinoiden siirto yk-

sikkönä MW ja ahe on aluehintaero yksikkönä e/MWh. 

Pullonkaulatuottoja kertyy, koska alhaisemmalla hinta-alueella toimiva myyjä saa säh-

köstään alhaisemman hinnan kuin mitä korkeamman hinta-alueen ostaja sähköstään 

maksaa. Pullonkaulatuotot jaetaan pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken ja Suo-

messa tuotot on käytetty pitkälti läntisen ja eteläisen rajakapasiteetin lisäämiseen. [16] 
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2.3.3 Pitkän aikavälin siirto-oikeudet 
 

Pullonkaulojen aiheuttamien maiden välisten hintaerojen takia on kehitetty siirtokapasi-

teettimarkkinat, jossa siirtokapasiteettia tai vuorokausimarkkinoiden pullonkaulatuloja 

kaupataan siirto-oikeuksina. Pitkän aikavälin siirto-oikeuksia tarvitaan sähkömarkkinoilla 

maantieteellisiä rajoja ylittävässä kaupankäynnissä ja sähkönsiirrossa, jotta markkina-

toimijoiden riski pienenisi. Pitkän aikavälin siirto-oikeudet voidaan jakaa kahteen osaan, 

jotka ovat fyysiset siirto-oikeudet PTR (Physical Transmission Rights) ja finanssisiirto-

oikeudet FTR (Financial Transmission Rights). [13][17] 

Fyysinen siirto-oikeus antaa omistajalleen oikeuden fyysiseen sähkönmäärän siirtoon 

tietyllä aikaikkunalla kahden tarjousvyöhykkeen välillä yhteen suuntaan siirtoyhteyden 

avulla [17]. Yleisin tapa toteuttaa fyysinen siirto-oikeus on käyttää optiota, jolloin option 

haltijalla on valta päättää käyttääkö hän siirto-oikeutta vai ei [13]. Fyysisten siirto-oikeuk-

sien turha varaaminen ja käyttämättä jättäminen on varmistettu UIOLI- (use-it-or-lose-it), 

sekä UIOSI (use-it-or-sell-it) periaatteella, jolloin käyttämättä jäänyt kapasiteetti joko 

myydään vuorokausimarkkinoille tai menetetään kokonaan [13][17].  

Finanssisiirto-oikeudet oikeuttavat omistajalleen rahallisen aluehintaeron suuruisen kor-

vauksen kahden tarjousalueen välillä tietyn aikaikkunan ajan hankkimallaan megawatti-

määrällä [17]. Finanssisiirto-oikeudet jaetaan optioihin ja obligaatioihin, joiden ero on, 

että option ostaja saa tietyn aikaikkunan ajan hintaeron mukaisen kompensaation, kun 

hintaero on positiivinen, mutta negatiivisesta hintaerosta ostaja ei joudu maksamaan. 

Obligaation ostaja puolestaan joutuu negatiivisen hintaeron tapauksessa maksamaan 

myyjälle hintaeron verran [18].  

Siirto-oikeuksien määrän määrittävät kantaverkkoyhtiöt N-1-kriteerin mukaan, jotta var-

muuskapasiteettiä jäisi tarpeeksi käyttöön. Siirto-oikeudet voidaan jakaa aikavälin ja 

kuorman mukaan erilaisiin sopimuksiin. [13] Siirto-oikeuksien kauppa käydään syrjimät-

tömällä ja markkinaperusteisella huutokauppaperiaatteella. 
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3. SÄHKÖN TUONNIN JA VIENNIN TEKNISET RA-
JOITTEET 

Suomen sähkön tuonnin ja viennin hetkellisen tilanteen näkee Fingrid Oyj:n verkkosi-

vuilta. Yleisesti ottaen Suomi on hyvin riippuvainen sähkön tuonnista, koska Suomen 

oma tuotanto ei riitä aina vastaamaan sähkön kysyntään. Suomessa käytettyjä sähkön 

tuotantomuotoja ovat: vesivoima, ydinvoima, yhteistuotanto, tuulivoima, aurinkovoima, 

muu tuotanto ja tehoreservit [19]. Sähkön tuonti ja vienti tapahtuvat markkinaehtoisesti, 

kuten sähkömarkkinat luvussa kuvattiin, mutta sähkönsiirrolla on myös teknisiä ja talou-

dellisia rajoitteita. 

Tekniset ja taloudelliset rajoitteet syntyvät siitä, että sähköteho on saatava asiakkaalle 

tuotantopaikasta riippumatta, jolloin sähköverkon rakenteen täytyy olla tarpeeksi vahva 

ja teknisen mitoituksen tarpeeksi laaja [20]. Tekninen rajoite sähkönsiirrolle on myös siir-

tolinjojen määrä, jotta tarpeeksi sähköenergiaa voidaan kuljettaa, mutta tässä luvussa 

ollaan kiinnostuneita yksittäisen siirtolinjan teknisistä rajoitteista, eikä sen takia mietitä 

siirtolinjojen määrää tai niiden taloudellista toteuttamista. Suurena ongelmana on siirto-

häviöiden määrä, minkä takia käytetty jännitetaso täytyy miettiä tarkkaan. Sähköverkon 

siirtokapasiteetti on määrätty kulutushuippujen mukaan, jonka takia osa siirtokyvystä jää 

suurimmaksi osaksi ajasta hyödyntämättä. [20] Tässä luvussa tutustutaan tärkeimpiin 

teknisiin rajoitteisiin vaihtovirtayhteyksien osalta ja tarkastellaan myös tasavirtayhteyksiä 

ja niiden rajoitteita. Aluksi tarkastellaan sähköverkon mallia ja teoreettista perustaa, 

jonka päälle luvut 3.2-3.4 perustuvat. Sähkön tuotantoa ei tarkastella tässä luvussa, 

mutta sähkökoneiden yhtälöitä tarvitaan kuitenkin stabiiliustarkastelussa. 

3.1 Teoreettinen perusta 

Sähköverkkoa voidaan mallintaa käyttämällä sähköverkon komponentteja kuvaavia yh-

tälöitä siirtojohtojen, muuntajien ja sähkökoneiden osalta. Kuormitus on myös tärkeä osa 

sähkönsiirtoa tarkastellessa, jotta tuotanto osataan säätää sopivaan tasoon. Vaihtovirta-

järjestelmän hyötyjä ovat jännitteensäätö, jolloin siirtohäviöitä voidaan pienentää, ja vaih-

tovirralla luotavan magneettikentän käyttö vaihtosähkömoottoreissa [20]. Suurin on-

gelma vaihtosähköyhteyksissä on loistehon kanssa toimiminen, koska esimerkiksi säh-

kökoneet tarvitsevat toimiakseen loistehoa magneettikenttiinsä, mutta toisaalta loistehon 

turha siirtäminen luo häviöitä johtimissa ja muuntajissa, minkä takia loistehon siirtoa py-

ritään välttämään [1][20]. 
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Suomen kantaverkko on toteutettu silmukoidulla rakenteella, jolloin verkon kuormitukset 

saavat sähköä useammasta reitistä. Silmukoidun verkon hyötyjä ovat parempi käyttö-

varmuus, pienemmät tehohäviöt ja pienempi jännitteenalenema. Haittoja ovat suuret oi-

kosulkuvirrat ja haastavampi suojauksen toteutus. [1] 

Vaihtosähköjärjestelmässä generoitua jännitettä ja virtaa voidaan kuvata hetkellisar-

voilla, joiden matemaattinen muotoilu on jännitteelle [20] 

𝑢 = 𝑈𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑𝑢),        (3) 

missä 𝑈𝑚𝑎𝑥 on jännitteen huippuarvo, 𝜔 = 2𝜋𝑓 on kulmataajuus, t on aika ja 𝜑𝑢 on jän-

nitteen vaihesiirtokulma. Taajuuden f oletusarvo tässä työssä on 50 Hz. 

Vastaava yhtälö virralle on [20] 

𝑖 = 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖),        (4) 

missä  𝐼𝑚𝑎𝑥 on jännitteen huippuarvo ja 𝜑𝑖 on virran vaihesiirtokulma. 

Yleensä on kuitenkin kätevämpää puhua tehollisarvosta, joka saadaan jännitteelle yhtä-

löstä [20] 

𝑈𝑟𝑚𝑠 =  
𝑈𝑚𝑎𝑥

√2
.         (5) 

Osoitinsuureena esimerkkiosoitin 𝐴 voidaan lausua muodossa [20] 

𝐴 = 𝑥 + 𝑗𝑦 = 𝐴∠𝛼,        (6) 

missä 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝛼 on reaaliosa ja 𝑦 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝛼 on imaginaariosa, j on imaginaariyksikkö ja 

𝛼 on kulma. 

Osoitinlaskennan avulla esimerkiksi impedanssia, joka kuvaa jännitteen ja virran ampli-

tudin suhdetta, voidaan merkitä yhtälöllä [20] 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋,         (7) 

missä X on impedanssin reaktiivinen osa, joka on kerrottu imaginääriyksiköllä, eli se on 

kääntynyt 90° vastapäivään tai myötäpäivään reaktanssin kapasitiivisuudesta tai induk-

tiivisuudesta johtuen resistanssiin nähden. 
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Reaktanssi voidaan jakaa kahteen osaan, jotka ovat kapasitiivinen osa 𝑋
𝐶

=  
1

𝜔𝐶
 ja induk-

tiivinen osa 𝑋
𝐿

=  𝜔𝐿. C on kapasitanssi ja se kuvaa systeemiin varastoituneen sähkö-

varauksen suhteen systeemin potentiaalieroon. L on induktanssi, joka kuvaa johdinsil-

mukan kykyä vastustaa sen läpi kulkevan sähkövirran muutosta. [20] 

Vaihtosähkön teho kuvaa vaihtojännitteen ja vaihtovirran tehollisarvojen tuloa kerrottuna 

niiden välisellä vaihekulmalla. Vaihtosähköpiirissä teho jakautuu kolmeen komponenttiin, 

jotka ovat pätöteho, näennäisteho ja loisteho. Näennäisteho koostuu reaalisesta kulut-

tajalaitteissa käytettävästä pätötehosta ja imaginaarisesta verkossa edestakaisin heilu-

vasta loistehosta. [20] Kuvassa 9 on esitetty tehokomponentit graafisesti. 

Kuva 9. Tehon osoitinpiirros [20]. 

Kolmivaihejärjestelmän kannalta on tärkeää tietää pätö- ja loistehon suuruudet, jotta 

verkko voidaan suunnitella halutunlaiseksi. Kolmivaiheinen pätöteho saadaan laskettua 

yhtälöllä [20] 

𝑃 = √3|𝑈||𝐼|𝑐𝑜𝑠𝜑         (8)  

Kolmivaiheinen loisteho saadaan laskettua yhtälöllä [20] 

𝑄 = √3|𝑈||𝐼|𝑠𝑖𝑛𝜑.        (9) 

Yhtälöistä 8 ja 9 nähdään kolmivaiheisen sähkövoimajärjestelmän yksi suurimmista 

haasteista, joka koskee häviöitä. Suuria tehoja siirtäessä jännitteen täytyy olla suuri, jotta 

häviöitä aiheuttava virta voitaisiin asettaa pieneksi. Virran pitäminen alhaisena mahdol-

listaa pienemmät häviöt, koska pätötehohäviöt ovat verrannolliset virran neliöön. Jännit-

teen nostaminen johtaa korkeampiin rakennuskustannuksiin, minkä takia sähkövoima-

järjestelmän suunnittelu on optimointia käytetyn jännitetason, siirrettävän tehon ja johto-

pituuden välillä [1].   
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3.2 Sähkönsiirtoon tarvittavien komponenttien sijaiskytkennät 
ja tärkeimmät ominaisuudet 

Generaattoreiden ja moottoreiden yksinkertaiset sijaiskytkennät ovat tarpeeksi kattavia 

laskennallista tarkastelua varten ja ne ovat suhteellisen helppo muodostaa. Sijaiskytken-

nän muodostamiseksi tarvitsee tietää jatkuvan tilan komponenttien arvot sekä alku- ja 

muutostilan reaktanssiarvot. [1][21][22] Kolmivaiheisen muuntajan yksinkertaistettu si-

jaiskytkentä on esitetty kuvassa 10. 

Kuva 10. Muuntajan yksinkertaistettu sijaiskytkentä [22]. 

Kolmivaiheisen muuntajan sijaiskytkennäksi saadaan resistanssin osalta yhtälö [1] 

𝑅𝑘 = 𝑢𝑟
𝑈𝑅

2

𝑆𝑅
,          (10) 

missä 𝑢𝑟 on resistiivisen osan suhteellisarvo, 𝑈𝑅 on mitoitusjännite ja  𝑆𝑅 on mitoitusteho. 

Reaktanssin osalta yhtälö on [1] 

𝑋𝑘 = 𝑢𝑥
𝑈𝑅

2

𝑆𝑅
,          (11) 

missä 𝑢𝑥 on reaktiivisen osan suhteellisarvo. 

Generaattoreille voidaan muodostaa sijaiskytkentä tasaisessa tilassa umpinapaiselle ja 

avonapaiselle generaattorille erikseen, mutta tässä työssä tarkastellaan tilannetta vain 

umpinapaisen tahtigeneraattorin kautta. Kuvassa 11 on havainnollistettu tahtikoneen si-

säistä impedanssia, joka koostuu reaaliosasta 𝑅𝑎 ja imaginaariosasta 𝑋𝑠. Kuvan 𝐸𝑎𝑓 on 

sähkömotorisen jännitteen tehollisarvon osoitin [23]. 
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Kuva 11. Umpinapaisen tahtigeneraattorin sijaiskytkentä [23]. 

Reaktanssin 𝑋𝑠 arvo saadaan laskemalla [1] 

𝑋𝑠 = 𝑥𝑠
𝑈𝑅

2

𝑆𝑅
,          (12) 

missä 𝑥𝑠 on suhteellinen tahtireaktanssi, 𝑆𝑅 on koneen mitoitusteho ja 𝑈𝑅 on koneen mi-

toitusjännite. 

Umpinapakoneen kolmivaiheisen pätötehon yhtälöksi saadaan [23] 

𝑃 =
𝑈𝐸𝑎𝑓

𝑋𝑠
𝑠𝑖𝑛𝛿,        (13) 

missä U on pääjännite ja 𝛿 on tehokulma. 

Umpinapainen tahtikone putoaa tahdista, jos teho ylittää maksimaalisen arvon, joka saa-

vutetaan, kun 𝛿 = 90°. Loistehoyhtälö saadaan lausekkeesta [23] 

𝑄 =
𝑈𝐸𝑎𝑓

𝑋𝑠
𝑐𝑜𝑠𝛿 −

𝑈2

𝑋𝑠
.         (14) 

Käytännössä generaattorin pätö- ja loistehotuotantoa rajoittaa turbiinin tehoraja, magne-

tointivirtaraja ja roottorin sekä staattorin virtarajat. Virtarajat riippuvat suoraan generaat-

torin reaktanssin suuruudesta. Pätö- ja loistehorajoitteet voidaan ilmaista selkeästi PQ-
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diagrammilla, jossa tehoja tutkitaan kuorman aiheuttaman 𝑐𝑜𝑠𝜑 arvon sekä generaatto-

rin ja kuorman napajännitteen välisen tehokulman 𝛿 avulla. [23] Kuvassa 12 on esitetty 

PQ-diagrammi. 

Kuva 12. PQ-diagrammi [23]. 

Käytännössä generaattori kykenee pitämään jännitteen vakioituna, jos generaattorin ot-

tama ja antama loisteho riittävät. Loistehorajan tullessa vastaan generaattori menettää 

jännitteen säätöominaisuuden. Loistehoriippuvuuden takia luvussa 3.4 generaattoreiden 

stabiiliuden riippuvuus loistehosta on otettava huomioon, jotta generaattorin toiminta py-

syy stabiilina, koska muuten stabiiliustarkastelu vaikeutuu ja stabiilius voidaan menettää. 

[23] Suomen kantaverkkoyhtiö pyrkii torjumaan loisteho-ongelmia varaamalla suuren 

osan 400 kV generaattoreiden loistehosta häiriötilanteiden varalle [24]. 

Verkostolaskennan kannalta kuormia kuvataan jännitteestä tai taajuudesta riippuvina 

suureina tai vakiotehokuormina. Kuormitusten käytös vaikuttaa suuresti verkon siirtoky-

kyyn ja jännitetasoon. Suurin osa kantaverkon pätötehokuormista on jännitteeseen suo-

raan verrannollista vakiovirtakuormaa. Loput kuormat ovat jännitteestä riippumatonta va-

kiotehokuormaa tai jännitteeseen kääntäen verrannollista vakioimpedanssikuormaa. 

Esimerkiksi tehokuorman taajuus ja jänniteriippuvuutta voidaan kuvata yhtälöillä [1][22] 

𝑃 = 𝑃0 (
𝑓

𝑓0
)

𝑚
= 𝑃0 (

𝑈

𝑈0
)

𝑝𝑢
        (15) 
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𝑄 = 𝑄0 (
𝑓

𝑓0
)

𝑛
= 𝑄0 (

𝑈

𝑈0
)

𝑞𝑢
,        (16) 

missä 𝑃0 on pätötehon nimellisarvo, 𝑄0 on loistehon nimellisarvo, 𝑓0 on nimellistaajuus, 

m ja n kuvaavat kuorman taajuusriippuvuutta ja pu sekä qu kuvaavat kuorman jännite-

riippuvuutta. Esimerkiksi vakiotehokuormalla eksponentti on 0 ja vakiovirtakuormalla 1. 

Tehonjakolaskennassa käytetään usein myös vakioimpedanssikuormaa, jota voidaan 

mallintaa yhtälöllä [25] 

𝑍 =
𝑈

𝐼
=

𝑈𝑈∗

𝑃−𝑗𝑄
=

|𝑈|2

𝑃−𝑗𝑄
=

1

𝑌
,        (17) 

missä 𝑈∗ on jännitteen kompleksikonjugaatti ja Y on admittanssi eli impedanssin kään-

teisluku. 

Viimeisenä tarkastellaan pitkän siirtojohdon sijaiskytkentää, joka voidaan mallintaa 𝜋- tai 

T-sijaiskytkennällä. Sähköjohdoilla on neljää eri ominaisuutta, jotka ovat: resistanssi r, 

induktanssi l, kapasitanssi c ja konduktanssi g. Johtimen pituuden mukaan ominaisuudet 

voidaan ajatella keskittyneeksi tai tasaisesti jakautuneeksi. Yleisesti yli 200 km pituisilla 

johdoilla joudutaan käyttämään jakautuneita johtovakioita. Kuvassa 13 on esitetty  𝜋- ja 

T-sijaiskytkennän malli alle 200 km:n pituiselle johdolle. [1][22] 

 

Kuva 13. 𝝅- ja T-sijaiskytkennän malli [22]. 

Kuvan impedanssi 𝑍 voidaan laskea yhtälöstä [1][22] 

𝑍 = (𝑟 + 𝑗𝜔𝑙) ∙ 𝑠,         (18) 

missä s on johtopituus. 

Admittanssi saadaan laskettua yhtälöllä [1][22] 

   𝑌 = (𝑔 + 𝑗𝜔𝑐) ∙ 𝑠.        (19) 
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Pitkän siirtojohdon mallin luonnissa voidaan käyttää apuna kuvan 14 mukaista piirros-

mallia. Kulkiessaan matkan dx sähkömagneettinen aalto kohtaa resistanssin r∙dx, induk-

tanssin l∙dx, konduktanssin g∙dx ja kapasitanssin c∙dx. Seuraavassa tarkastelussa tulee 

huomioida, että johdon loppupäässä b eristyskoordinaatti saa arvon x=0, ja arvon x=s 

johdon alkupäässä a. 

 

 

Kuva 14. Pitkän siirtolinjan malli. Kuvassa Vx on jännite, jonka amplitudi ja vaihe-
kulma muuttuvat paikan suhteen. Mukaillen lähteestä [25]. 

Johdon varrella sijaitsevassa pisteessä x johdon jännite ja virta ovat [1][25] 

𝑈(𝑥) = 𝑈𝑏𝑐𝑜𝑠ℎ𝛾𝑥 + 𝑍𝑠 𝐼𝑏𝑠𝑖𝑛ℎ𝛾𝑥       (20) 

 

𝐼(𝑥) =
𝑈𝑏

𝑍𝑠
𝑠𝑖𝑛ℎ𝛾𝑥 + 𝐼𝑏𝑐𝑜𝑠ℎ𝛾𝑥.       (21) 

 

Johdon alkupäässä jännite ja virta saadaan laskemalla [1][25] 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑏𝑐𝑜𝑠ℎ𝛾𝑠 + 𝑍𝑠 𝐼𝑏𝑠𝑖𝑛ℎ𝛾𝑠       (22) 

𝐼𝑎 =
𝑈𝑏

𝑍𝑠
𝑠𝑖𝑛ℎ𝛾𝑠 + 𝐼𝑏𝑐𝑜𝑠ℎ𝛾𝑠.        (23) 

 

Kaavoissa 20-23 termi 𝛾 voidaan laskea [1] 

𝛾 = √(𝑟 + 𝑗𝜔𝑙)(𝑔 + 𝑗𝜔𝑐) = 𝛼 + 𝑗𝛽,      (24) 

 

missä 𝛼 on vaimennuskerroin ja kuvaa virran sekä jännitteen amplitudin pienenemistä 

johdon varrella. Termi 𝛽 on vaihekerroin ja kuvaa vaihekulman muutosta kuljetulla mat-

kalla. 

Termi 𝑍𝑠, joka tunnetaan myös aaltoimpedanssina, voidaan laskea kaavalla [1] 
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𝑍𝑠 = √
(𝑟+𝑗𝜔𝑙)

(𝑔+𝑗𝜔𝑐)
         (25) 

 

Yhtälöiden 24 ja 25 avulla 𝜋-sijaiskytkennälle saadaan impedanssin yhtälöksi [1] 

𝑍 = 𝑍𝑠𝑠𝑖𝑛ℎ𝛾𝑠 = (𝑟 + 𝑗𝜔𝑙) ∙ 𝑠 ∙
𝑠𝑖𝑛ℎ√(𝑟+𝑗𝜔𝑙)∙𝑠∙(𝑔+𝑗𝜔𝑐)∙𝑠

√(𝑟+𝑗𝜔𝑙)∙𝑠∙(𝑔+𝑗𝜔𝑐)∙𝑠
.    (26)  

 

𝜋-sijaiskytkennän jakautuneille admittansseille saadaan [1] 

𝑌

2
=

1

𝑍𝑠
∙

𝑠𝑖𝑛ℎ𝛽𝑠

1+𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝑠
=

(𝑔+𝑗𝜔𝑐)∙𝑠

2
∙

𝑡𝑎𝑛ℎ(
1

2
∙√(𝑟+𝑗𝜔𝑙)∙𝑠∙(𝑔+𝑗𝜔𝑐)∙𝑠

1

2
∙√(𝑟+𝑗𝜔𝑙)∙𝑠∙(𝑔+𝑗𝜔𝑐)∙𝑠

.   (27) 

 

Useissa maiden välisissä siirtotilanteissa siirtojohdot ovat alle 200 km pitkiä, minkä takia 

sijaiskytkennän voi mallintaa keskittynein johtovakioin. Maiden välisessä vedenalaisessa 

tai hyvin pitkässä ilmajohtosiirtotilanteessa pitkien johtojen mallintaminen jakautunein 

johtovakioin on usein kuitenkin tarpeen. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-

Skan 2 -yhteys on noin 200 km pitkä, mutta se on toteutettu tasasähkökaapelilla. 

3.3 Siirtohäviöt ja loistehon kompensointi 

Siirtohäviöt, jotka voidaan jakaa virtalämpöhäviöihin ja koronahäviöihin, johtuvat käyte-

tyistä johtimista, muuntajista ja jännitetasoista. Häviöihin pyritään vaikuttamaan jännite-

tason valinnalla. Liian suuri jännite aiheuttaa paljon koronahäviöitä ja liian alhainen jän-

nite aiheuttaa paljon pätötehohäviöitä ja jännitestabiiliusongelmia. 

Koronahäviöt ovat johtimen pinnassa tapahtuvia osittaispurkauksia, jotka voivat maksi-

missaan olla virtalämpöhäviöiden suuruisia. Koronahäviöitä voidaan mallintaa 𝜋-si-

jaiskytkennän avulla johtokonduktanssin rinnakkaisella lisäkonduktanssilla. Koronan 

muodostuminen on sääriippuvaista ja vaikeasti ennustettavaa, minkä takia koronahävi-

öitä pyritään pienentämään jännitteensäädöllä tapauskohtaisesti. [26] 

Taulukossa 1 on esitetty eri johtimien ominaisarvoja 110 kV, 400 kV, 750 kV ja 1 100 kV 

jännitetasoilla. 

  



23 
 

Taulukko 1. Ominaisarvot yleisimmille suurjännitejohdoille. Mukaillen lähteestä [1]. 

U/kV Johtimen 
nimi 

r/Ω/km x/Ω/km g/µS/km b/ µS/km 

110 Ostrich 0,188 0,410 0 2,840 

110 Duck 0,096 0,409 0 2,808 

110 2-Duck 0,048 0,300 0 3,788 

400 2-Finch 0,026 0,330 0,023 3,570 

400 3-Finch 0,0171 0,291 0,020 4,040 

750 4-Finch 0,0130 0,280 0,030 4,200 

1 100 6-Finch 0,0086 0,302 - 3,901 

 

Taulukosta 1 huomataan, että suuremmilla jännitteillä resistanssi on mitättömän pieni 

verrattuna reaktanssiin, mikä johtuu siitä, että reaktanssi ei muutu paljon jänniteportai-

den välillä, mutta resistanssi pienenee. Suurjännitejohdon häviöt muodostuvatkin suu-

rimmaksi osaksi reaktanssista. 2-Duck-johtimen resistanssi on pienempi kuin esimerkiksi 

Duck-johtimella, koska 2-Duck-johtimessa on kaksi osajohdinta. Kaapeleilla kapasitanssi 

on huomattavasti suurempi kuin avojohdoilla, jolloin kaapelit tuottavat myös paljon 

enemmän loistehoa. Loistehon runsaus rajoittaa kaapeleiden käyttöä pitkillä siirtoetäi-

syyksillä, ellei loistehoa kyetä kompensoimaan. [1] 

Siirtojohtojen kyky tuottaa ja kuluttaa loistehoa aiheuttaa ongelmia, mutta jos johdin ku-

luttaa ja tuottaa yhtä paljon loistehoa, sanotaan johtimen toimivan luonnollisella teholla. 

Luonnollisella teholla toimiessa kuormituksen impedanssi on siirtojohdon aaltoimpe-

danssin suuruinen. Käytännössä avojohdoilla teho kannattaa mitoittaa termisen kestä-

vyyden mukaan, mikä johtaa siihen, että johtoja käytetään yliluonnollisella teholla ja siten 

ne kuluttavat loistehoa enemmän kuin tuottavat. [1] Kolmivaihejohtimilla vaihejohtimien 

sijainnista johtuvaa induktanssien ja kapasitanssien epäsymmetriaa pyritään tasoitta-

maan hyödyntämällä vuorottelua, jolloin yksittäinen vaihejohdin on yhtä kauan jokai-

sessa mahdollisessa sijainnissa siirtomatkalla [25]. 

Häviöt johtuvat johtimien loistehokäyttäytymisestä ja lämpenemisestä. Lämpeneminen, 

joka tarkoittaa johtimen ja ympäristön lämpötilan eroa, saadaan normaalissa käytössä 

laskettua yhtälöstä [21] 

𝜗 = 𝜗∞(1 − 𝑒−𝑡/𝜏),        (28) 

missä 𝜗∞ on ääretön lämpeneminen, t on aika ja 𝜏 on aikavakio, joka riippuu johtolajista. 

Jäähtymistä voidaan mallintaa yhtälöllä [21] 

𝜗 = 𝜗0𝑒−𝑡/𝜏.          (29) 
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Häviöitä voidaan pienentää jännitteen säädöllä, jolloin virrat ja jännitteet pyritään saa-

maan joka paikassa mahdollisimman saman vaiheisiksi. Säätö toteutetaan loistehoa 

tuottavilla tai kuluttavilla komponenteilla, joita ovat generaattoreiden magnetointi, reak-

toreiden käyttö, kondensaattoreiden käyttö ja muuntajien muuntosuhteen säätäminen. 

[27] 

Johdon pätötehohäviöt voidaan laskea vaihtovirtasiirrossa kaavalla [28] 

   𝛥𝑃 = 3𝐼2𝑅 =
𝑆2

𝑈2 𝑅 =
𝑃2

𝑈2 𝑅 +
𝑄2

𝑈2 𝑅.      (30) 

Johdon loistehohäviöt voidaan laskea kaavalla [28] 

𝛥𝑄 = 3𝐼2𝑋 =
𝑄2

𝑈2 𝑅 =
𝑆2−𝑃2

𝑈2 𝑅 =
𝑃2

𝑈2 𝑅 (
1

𝑐𝑜𝑠2𝜑
− 1).     (31) 

Siirtoverkon osuus koko energiajärjestelmän häviöistä on hyvin pieni, noin 1,5 % siirre-

tystä energiasta. Käytännössä suuri ongelma häviöiden osalta on maiden välisen yhteis-

käytön ongelmat, koska naapurimaiden kehittämissuunnitelman tulee olla samalla ta-

solla. [29] Kuvassa 15 on esitetty sähköverkon häviöiden kehitys. 

Kuva 15. Siirto- ja jakeluverkon häviöt vuosina 1970-2013 Suomessa [29]. 

Johtimien lisäksi virtalämpöhäviöt voidaan laskea kolmikäämitysmuuntajan mille ta-

hansa kuormitukselle yhtälöllä [27] 

            𝑃𝑘 = (
𝑆1

𝑆
)

2
𝑃𝑘1𝑆 + (

𝑆2

𝑆
)

2
𝑃𝑘2𝑆 + (

𝑆3

𝑆
)

2
𝑃𝑘3𝑆,      (32) 

missä S on kuormitusteho, 𝑆𝑖 (i=1-3) on käämissä i kulkeva teho kokonaisteholla S ja 

𝑃𝑘𝑖𝑆 on käämissä i tapahtuvia häviöitä kuormituksen ollessa S, kun kolmas käämi on 

avoinna.  

  



25 
 

Termit 𝑃𝑘𝑖𝑆 (i=1-3) saadaan laskettua kaavalla [27] 

   𝑃𝑘1𝑆 =
1

2
(𝑃𝑘12𝑆 + 𝑃𝑘13𝑆 + 𝑃𝑘23𝑆)      (33) 

  𝑃𝑘2𝑆 =
1

2
(𝑃𝑘12𝑆 + 𝑃𝑘23𝑆 + 𝑃𝑘13𝑆)      (34) 

  𝑃𝑘3𝑆 =
1

2
(𝑃𝑘13𝑆 + 𝑃𝑘23𝑆 + 𝑃𝑘12𝑆),      (35) 

missä 𝑃𝑘𝑖𝑗𝑆 on käämeissä i ja j tapahtuvia häviöitä kuormituksella S kolmannen käämin 

ollessa avoinna.  

Silmukoidussa verkossa jännitteenalenema ei ole suuri ongelma yleisessä käytössä, 

koska sähkönsiirto voidaan tehdä useampaa reittiä pitkin. Kuitenkin loistehon siirto ja 

sen liiallinen kompensointi vaikuttavat jännitteeseen joko nostamalla tai laskemalla sitä. 

Jännitteenalenema tulee suuremmaksi ongelmaksi vasta jakeluverkossa, koska pienem-

millä jännitetasoilla verkko on säteittäinen. 

Fingrid on vuoden 2019 alusta nostanut loistehohintoja verkon siirtokyvyn ohjauksen ta-

kia. Hintojen nostamisella on kannustettu kantaverkkoyhtiön asiakkaiden osallistumista 

parempaan loistehosäätelyyn, koska tulevaisuudessa uusien tuotantomuotojen takia 

loisteho tuottaa suurempia ongelmia. Loistehorajojen ylittävästä tehon otosta tai annosta 

peritään maksua 1 000 €/MVAr kuukaudessa ja lisäksi loisenergiamaksua 5 €/MVArh. 

[30] 

Loistehon kompensointimenetelmät voidaan jakaa sarja- ja rinnankompensointiin. Rin-

nankompensoinnin menetelmiä ovat staattinen Var- ja staattinen synkroni-kompensointi 

eli SVC- ja STATCOM-menetelmät. Sarjakompensointi voidaan toteuttaa kondensaatto-

rikompensoinnilla, tyristoriohjatulla sarjakompensoinnilla TCSC tai staattisella synkroni-

sarjakompensoinnilla SSSC. [25] Suomessa käytetään kompensointikondensaattoreita 

ja rinnakkaiskuristimia, mutta myös muita vähemmän käytettyjä vaihtoehtoja on ole-

massa. Siirtojohdon sarjakompensoinnilla mahdollistetaan siirtokapasiteetin lisäys pie-

nentämällä reaktanssia, minkä takia luvussa 3.4 esiteltävät kulma- ja jännitestabiiliudet 

paranevat. [27] [31] 

Yleinen periaate on se, että kompensointia ei kannata toteuttaa, jos siirtotarve on pysy-

västi suurempi kuin nykyisen johtimen kapsiteetti. Tällaisessa tilanteessa on järkeväm-

pää rakentaa uusi siirtojohto. Sarjakondensaattorikompensoinnissa kompensoinnin 

nyrkkisääntönä voidaan pitää 30-70 % johdon reaktanssista. Tahtigeneraattorinkin 
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avulla voidaan halutessa lisätä tai vähentää loistehoa ylimagnetoimalla tai alimagnetoi-

malla generaattori tyristorin avulla.[25][27][31] 

Kompensoinnin suurimmat hyödyt ovat pätötehohäviöiden pienentäminen, siirtokapasi-

teetin kasvattaminen ja jännitteenaleneman pienentäminen. Haittoja ovat mahdolliset yli-

jännitteiden syntymiset, sarja- ja rinnakkaisresonanssipiirien syntymiset, ylikompen-

soimiset, laitevahingot häiriötilanteissa, rinnakkaiskompensoinnin loistehon tuotannon 

neliöllinen riippuvuus jännitteestä ja ohjaussignaalien vaimentumiset. [27][28][31] 

Häviöenergian määrä kantaverkossa on noin 1,2-1,4 TWh/vuosi, mikä vastaa noin 50 

miljoonaa euroa/vuosi markkinahinnasta riippuen. Häviösähköenergia täytyy ostaa säh-

köpörssistä vuorokausimarkkinoilta, minkä jälkeen häviösähkötasetta tarkennetaan en-

nen käyttötuntia ostamalla tai myymällä sähköä päivänsisäisellä markkinalla ennustei-

den ja toteuman perusteella. Häviösähkön hintariskeiltä voidaan suojautua etukäteen 

käyttämällä hinta- ja aluehintasuojausta. Aluehintasuojaus tehdään käyttämällä luvussa 

2.3 esiteltyjä EPAD-tuotteita ja hintasuojaus toteutetaan futuurituotteilla tai OTC-tuot-

teilla. [32]   

3.4 Stabiilius 

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestön Nordellin verkon suunnittelussa 

stabiilius on suurin yksittäinen tekninen reunaehto sähkönsiirrolle. Sähkön tuonnin ja 

viennin yhteiskäyttö tulee mahdottomaksi, jos mitoitusvikoja tarkastellessa huippukuor-

mitustilanteessa tai suurien tehojen siirrossa siirtojärjestelmä joutuu epästabiiliin tilaan. 

Rajoitusten johtaessa tilaan, jossa siirtomahdollisuudet eivät riitä, on verkkoa vahvistet-

tava stabiiliuden mukaisesti. Mitoitusvikoja ovat kolmivaiheinen oikosulku, yksivaiheinen 

maasulku ja kokoojakiskon kolmivaiheinen oikosulku. [33] Vikatilanteista kerrotaan lisää 

luvussa 3.5. 

Stabiiliudella tarkoitetaan sähkövoimajärjestelmän kykyä palautua häiriön jälkeen tasa-

painotilaan. Stabiiliutta vaarantavia tekijöitä ovat verkon vikatilanteet ja tuotannon vi-

kaantuminen sekä pieni muutos tai virhe verkon tilassa. Stabiiliuden pysyminen halu-

tuissa rajoissa mahdollistaa sähköverkon taajuuden pysymisen sallituissa rajoissa, ko-

neiden normaalin toiminnan, jännitteen pitämisen halutussa tasossa ja asiakkaan säh-

kötarpeen täyttämisen. Stabiilius voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat 

kulma-, jännite- ja taajuusstabiilius. Yleensä jännitestabiilius on kuormiin yhdistetty on-

gelma, mutta tulevaisuudessa tuulivoiman lisäännyttyä Suomessa jännitestabiilius voi 
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nousta suuremmaksi ongelmaksi epätahtikoneiden lisääntymisen myötä myös tuotan-

nossa. [1][33] Toinen tapa jaotella stabiilius on jaotella muutosten suuruudet piensignaa-

listabiiliuteen ja suursignaalistabiiliuteen [1]. Stabiiliutta Suomen kantaverkossa voidaan 

havainnollistaa kuvalla 16. 

Kuva 16. Kantaverkon yhteyksiä rajoittava stabiilius. Numerot edustavat reunaeh-
toja [33]. 

Kuvassa 12 on kuvattu pohjois-eteläsuuntaista siirtoa Suomen sisällä ja AC-vientiä Ruot-

siin. Kuvaan on merkitty eri tehoilla rajoittavat tekijät, jotka on numeroitu siten, että 1 

kuvastaa jännitestabiiliutta, 2 transienttistabiiliutta, eli stabiiliutta suurten muutosten suh-

teen siten, että generaattori pysyy tahdissa, ja 3 dynaamista stabiiliutta, eli tahtikoneen 

kykyä pysyä tahdissa siten, että heilahtelut alkavat vaimentua. [33] 

Sähkönsiirron jatkuvan toiminnan ja paremman siirtokapasiteetin sekä käyttövarmuuden 

kannalta stabiiliuden mallintaminen ja laskeminen on tärkeää, minkä jälkeen käytännön 

systeemiä pitää testata. Käytännön järjestelmissä stabiiliutta voidaan parantaa rakenta-

malla rinnakkaisjohtoja ja käyttämällä sarjakondensaattoreita, jolloin reaktanssia saa-

daan pienennettyä. Tulevaisuuden ratkaisuja ovat nopeamman ohjauksen toteuttaminen 

ja tasavirtalinkkien käyttö. Etenkin tasavirtalinkkien yleistyminen ja kehittäminen on kan-

nattavaa, koska stabiilius ei ole tasavirtasiirrolla yhtä suuri ongelma kuin vaihtovirtasiir-

rolla. [1][33] 

3.4.1 Kulmastabiilius 

Kulmastabiiliuden tarkoitus on pitää sähköverkon ja generaattoreiden väliset vaihekul-

mat sellaisina, että generaattori pysyy tahdissa eikä lähde vaihe-eron takia heilahtele-

maan tai putoa tahdista. Toinen syy tahdista putoamiselle voi olla generaattorin liiallinen 

alimagnetointi, jolloin generaattorin lähdejännite eroaa liikaa verkon jännitteestä. [34] 
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Siirtojohdoille voidaan muodostaa tehokulmayhtälö johdon päiden näennäis-, pätö- ja 

loistehon avulla. Johdolla siirtyvä pätöteho on [1] 

𝑃 =
𝑈1𝑈2

𝑋
𝑠𝑖𝑛𝛿,         (36) 

missä 𝑈1 ja 𝑈2 ovat päiden väliset jännitteet, 𝑋 on reaktanssi ja 𝛿 kulmaero. 

Johdon muusta verkosta ottama loisteho voidaan laskea kaavasta 

𝑄 =
𝑈1

2

𝑋
+

𝑈2
2

𝑋
−

2𝑈1𝑈2𝑐𝑜𝑠𝛿

𝑋
.        (37) 

Maksimi kulmastabiiliuden sallima teho saadaan, kun kulmaero on 90°, mutta käytän-

nössä maksimi kulmaero on noin 30° [1]. 

Generaattorin verkkoon syöttämä teho saadaan laskettua kaavalla 13, kun generaattorin 

sisäiseen reaktanssiin lisätään johtojen ja muuntajien reaktanssit. Generaattorin sisäisen 

jännitteen ja jäykän verkon välinen kulmaero kasvaa, jos verkon tehoa nostetaan, koska 

generaattorin pyörimisnopeus ei voi nousta tahtikäynnin takia. [1] 

Stabiiliuden laajempaa tarkastelua varten on johdettu ideaalisen tilanteen heilahteluyh-

tälö, joka kertoo, kuinka kulmaero muuttuu generaattorin pyörivän mekaanisen momen-

tin ja sähköisen momentin suhteen. Mekaaninen momentti aiheutuu roottorin kineetti-

sestä energiasta. Heilahteluyhtälöksi saadaan [1][25] [33] 

𝑑2𝛿(𝑡)

𝑑𝑡2 =
𝜔𝑠

2𝐻𝑆𝑅
[𝑃𝑚(𝑡) − 𝑃𝑒(𝑡)],       (38) 

missä 𝜔𝑠 on tahtikulmanopeus kerrottuna napapariluvulla, H on hitausvakio eli koneen 

liike-energia, jolla voitaisiin syöttää mitoitustehon suuruista kuormaa sekunnin ajan, 𝑆𝑅 

on mitoitusteho, 𝑃𝑚 on mekaaninen teho ja 𝑃𝑒 on verkkoon syötetty sähköteho. 

Etenkin generaattorin stabiiliuden tarkastelussa heilahteluyhtälö on kätevä työkalu. Kul-

mastabiilius voidaan muutostilanteissa laskea generaattorille pinta-alakriteerin avulla, 

jolloin tarkastellaan tehon muutosta kulman suhteen. Esimerkiksi oikosulkutilanteessa 

kulmastabiilius saadaan vertaamalla niin sanottua kiihdyttävää pinta-alaa ja hidastavaa 

pinta-alaa toisiinsa, kun teho ilmoitetaan kulmaeron suhteen. Kiihdyttävä pinta-ala käsit-

tää mekaanisen ja sähköisen tehon erotuksen integraalin vianaikaisen kulmaeron suh-

teen. Hidastava pinta-ala käsittää puolestaan integraalin sähköisen ja mekaanisen tehon 

erotuksesta kulmavälillä vianaikaisesta kulmasta maksimikulmaan. Eli kiihdyttävän 

pinta-alan aikana vika saa mekaanisen tehon suuremmaksi, jolloin generaattori kiihtyy, 
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kun taas hidastavan pinta-alan aikana sähköinen teho on suurempi ja generaattori hi-

dastuu. Generaattori on kulmaltaan stabiili, jos hidastava pinta-ala on suurempi kuin kiih-

dyttävä pinta-ala. [1] 

3.4.2 Jännitestabiilius 
 

Jännitestabiilius kuvaa verkon kykyä pitää jännite normaaliarvossa jatkuvassa tilassa ja 

häiriötilanteessa. Jännitestabiilius on siirtokapasiteetin suurin rajoittava tekijä tilan-

teessa, jossa sähkötehoa siirretään paljon alueelle, missä ei itsessään ole montaa tahti-

generaattoria. Suomessa jännitestabiilius on suurin siirtoa rajoittava tekijä. [1][33][34] 

Yhtälöillä 36 ja 37 voidaan tutkia myös jännitestabiiliutta, kun kapasitanssien tuottama 

loisteho jätetään huomioimatta. Yhtälöiden 36 ja 37 avulla voidaan johtaa johdon loppu-

pään kuorman jännite siirretyn tehon funktiona, kun kuorman loistehoa muutetaan. Lop-

pupään jännitteen yhtälöksi saadaan [1][25][33] 

𝑈2 =
√𝐸𝑎𝑓

2 −2𝑄𝑋±√(2𝑄𝑋−𝐸𝑎𝑓)2−4𝑋2(𝑃2+𝑄2)

2
.      (39) 

Yhtälön 39 avulla saadaan piirrettyä teho-kulmakäyrä, josta voidaan päätellä suurin joh-

dolla siirrettävä teho. Kuva 17 on esimerkki teho-kulmakäyrästä eri tehokertoimilla. 

Kuva 17. Teho-kulmakäyrä [33]. 

Jännitestabiilius menetetään, jos johdolla siirto saavuttaa tehokulmakäyrän suurimman 

tehoarvon. Käytännössä siirto pyritään tekemään suurimman tehonsiirron läheisyydessä 

käyttämällä pientä varmuusmarginaalia kuorman ja tuotannon muutosten varalta. [1] 

Edellä esitelty tulkinta soveltuu vain staattisiin tilanteisiin, kun kuorma, jännite ja verkon 

reaktanssi ei muutu. Dynaamisia tilanteita varten tarvitaan monimutkaisempaa tarkaste-

lua, joka riippuu muutoksen suuruudesta. 
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3.4.3 Taajuusstabiilius 

Taajuusstabiilius tarkoittaa verkon kuorman ja tuotannon välistä tasapainoa ja sen säi-

lyttämistä. Pohjoismaisen ja Euroopan laajuisen sähkösiirron perustaajuutena on 50 Hz, 

josta poikkeaminen 47 Hz:iin voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa taajuusromahduk-

sen. Fingrid on asettanut taajuusrajoitteeksi ylikulutustilanteessa 49,9 Hz ja ylituotanto-

tilanteessa 50,1 Hz. Taajuuden liiallinen nousu johtaa generaattoreiden irrottamiseen 

verkosta ja taajuuden liiallinen lasku pahimmillaan kuormien irrottamiseen verkosta.  

Kantaverkkoyhtiöiden vastuulla on pitää huolta tarpeeksi suurista tehoreserveistä, joilla 

reagoidaan taajuuden muutokseen. [1][34][35] 

Taajuuden vakiointia kutsutaan myös tehotasapainon ylläpitämiseksi ja se voidaan to-

teuttaa primääri- ja sekundäärisäädöllä. Primäärisäätö on automaattisesti aktivoituvaa 

taajuudensäätöreserviä, joka aktivoituu taajuuden poiketessa 0,1 Hz nimellisarvostaan. 

Primäärisäätöä varten pohjoismaisilla kantaverkkoyhtiöillä on käytössään 600 MW re-

servitehoa. Sekundäärisäätö on manuaalista taajuuden nostamista tai laskemista, joka 

toteutetaan säätösähkömarkkinoiden avulla. Säätösähkömarkkinoille voi antaa tarjouk-

sia sellaisista resursseista, jotka voivat muuttaa tehoa 10 MW 15 minuutin sisällä. Sää-

tötarjoukset tilataan tarpeen mukaan hintajärjestyksessä. [10] Reservitehotuotteet jaotel-

laan kolmeen ryhmään, joita ovat taajuuden vakautusreservi, taajuuden palautusreservi 

ja korvaava reservi. Jaottelu on toteutettu sen mukaan kuinka nopeasti eri reservit voivat 

aktivoitua ja kuinka suuren korjauksen ne pystyvät tekemään. 

Taajuuden nopeaan muutokseen pystytään myös vaikuttamaan tasasähköyhteyksien 

avulla, jotka on kytketty vaihtosähköjärjestelmiin, ja pyörivän reservin avulla. Pyörivä re-

servi on verkkoon kytkettyjen generaattoreiden vapaa tehokapasiteetti, joka pystyy vas-

taamaan nopeasti nousevaan kuormaan vapauttamalla energiaa pyörivästä massasta. 

[1] [36] Generaattorin irtoamisen jälkeen pyörivän reservin korvaava teho nostaa pätöte-

hon määrää, mikä kasvattaa loistehon kulutusta ja alentaa jännitettä. Tulevaisuudessa 

pyörivän reservin väheneminen tuottaa ongelmia taajuusstabiiliuden kannalta. Kuvassa 

18 on havainnollistettu inertian merkitystä taajuuteen. 
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Kuva 18. Liike-energian merkitys taajuuden hallinnassa häiriötilanteissa [36]. 

Ratkaisuehdotuksia liike-energian vähenemisen kompensoimiseksi on kuitenkin kehi-

tetty, kuten nopeiden reservien lisäys, kuorman irrottaminen, akkujen hyödyntäminen, 

tahtigeneraattoreiden hyödyntäminen minimiteholla, suurimman tuotantotehon rajoitta-

minen ja synteettisen inertian hyödyntäminen [37]. 

3.5 Sähkönsiirron viat ja sähköturvallisuus 

Sähkön tuontia ja vientiä rajoittavat sähkönsiirron vikatilanteet, jotka aiheuttavat kustan-

nuksia toimittamattoman energian takia. Verkon rakennetta ei ole kuitenkaan järkevää 

suunnitella kestämään kaikkia vikoja kustannusten takia, vaan koitetaan löytää tilastolli-

sesti järkevä käyttövarmuustaso, jotta suurilta vikatilanteilta vältyttäisiin. Lisäksi vikati-

lanteissa on tärkeä muistaa sähköturvallisuus, jotta sähköenergiansiirto ja vikatilanteissa 

korjaustyöt tapahtuvat turvallisesti. Yleisin tapa vikatilanteiden syntymiseksi on ympäris-

tön kohdistamat vaikutukset sähköverkkoon, minkä takia koko sähköenergiajärjestelmä 

voi vaurioitua. Esimerkiksi salamanisku voi aiheuttaa muuntajavaurioita tai maasulun, 

jotka voivat puolestaan vaikuttaa generaattoreihin, stabiiliuteen ja sähköturvallisuuteen. 

Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan sähkönsiirron vikatilanteita, jotka rajoittavat 

sähkön tuontia ja vientiä eniten. Merkittävimmät viat, kuten maasulut ja oikosulut, voivat 

johtaa häiriöön, vaikka myös muita vikoja on olemassa. Muita vikoja ovat esimerkiksi 

johdon tuhoutuminen, kuorman äkillinen poiskytkeytyminen ja ylijännitteet [27]. Etenkin 

oikosulkuvirtojen suuruudet vaikuttavat pitkälti verkon suunnitteluun ja siirtokapasiteet-

tiin. Vikojen vaikutuksia voidaan hallita verkkoa vahvistamalla, verkon käyttöä rajoitta-

malla, suunnittelemalla säätöä paremmaksi, releitä säätämällä ja katkaisijoita paremmin 

valitsemalla [1]. Kaapeloidussa verkossa vikatilanteet eivät yleensä ole niin vaarallisia, 

koska vaarajännitteiden koskeminen on hankalampaa, mutta toisaalta kaapelointi ei ole 

käytännöllistä pitkillä siirtomatkoilla, minkä takia tässä luvussa kaapeliverkkoja ei käsi-

tellä. Ilmajohtoverkkojen perussuojaus on asettaa vaihejohtimet tarpeeksi korkealle, ett-

eivät ihmiset tai eläimet pysty koskemaan jännitteisiin osiin. 
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Viat voidaan jakaa symmetrisiin ja epäsymmetrisiin vikoihin sen mukaan, kuinka vika 

käyttäytyy AC-järjestelmän eri vaiheiden suhteen. Esimerkki epäsymmetrisestä viasta 

on 2-vaiheinen maasulku, jossa kaksi vaihetta yhdistyvät maahan. Yleisimpiä vikatilan-

teita maiden välisessä sähkönsiirrossa ovat 1-vaiheinen ja 2-vaiheinen maasulku [1]. 

3.5.1 Oikosulku 
 

Oikosululla tarkoitetaan vikaa, jossa kaksi sähköjohdinta koskettaa toisiaan välittömästi 

muodostaen vikapiirin, jossa kulkee huomattavan suuri virta pienen impedanssin kautta. 

Oikosulkutilanne aiheuttaa johtimien äkillisen kuumenemisen ja mahdollisen laitevaurion 

sekä hengenvaaran, jos virtaa ei saada katkaistua nopeasti. Oikosulku voi olla symmet-

rinen tilanteessa, jossa oikosulku koskee kaikkia vaiheita tasaisesti tai epäsymmetrinen 

esimerkiksi kahden vaihejohtimen kontaktissa. Oikosulkutilanteen lämpenemistä voi-

daan mallintaa kaavalla [21] 

   𝜗 =
𝐼2𝑟

𝑚𝑐
𝑡,         (40) 

missä I on virta, r on resistanssi, m on massa, t on aika ja c on ominaislämpökapasiteetti. 

Vika aiheuttaa muutosilmiön, joka vaimenee aikavakion mukaisesti pois, jonka jälkeen 

seuraa staattinen tila. 3-vaiheisessa oikosulussa oikosulkuvirta voi olla 10-40-kertainen 

kuormitusvirtaan nähden, jolloin se asettaa kestävyysrajat laitteiden kestolle ja johtimelle 

siksi ajaksi, kun vika vaikuttaa. [1] Johdin alkaa oikosulussa lämpiämään kaavan 40 mu-

kaan, minkä lisäksi oikosulkuvirta vaikuttaa myös voimajärjestelmän stabiiliuteen. Suurin 

sallittu oikosulkuvirta voidaan laskea kaavalla [38] 

𝐼𝑘𝑡 =
𝐼𝑘1𝑠

√𝑡
,          (41) 

missä 𝐼𝑘1𝑠 on johtimen oikosulkuvirran suuruus, jonka johdin kestää 1 sekunnin ajan ja t 

on vika-aika. 

Induktiivisessa oikosulkupiirissä oikosulkuvirta koostuu tasavirtakomponentista, joka vai-

menee ajan myötä pois ja vaihtovirtakomponentista, joka voidaan jakaa edelleen alku- 

ja muutosoikosulkuvirtaan. Tasavirtakomponentti tekee oikosulkuvirran epäsymmet-

riseksi ja sen suuruus riippuu jännitteen hetkellisarvosta vikatilanteen syntymishetkellä. 

Oikosulkuvirran muutosilmiöihin vaikuttaa pyörivien sähkökoneiden käyttäytyminen, 

koska niiden käämityksiin indusoituvat virrat ja muuttuvat reaktanssit ohjaavat vikavirto-
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jen vaimenemista. Oikosulun etäisyyden kasvu pyörivistä koneista vähentää oikosulku-

virtojen komponenttien eroa ja täten vaimentaa oikosulun vaikutusta sähkökoneisiin. 

[1][25] Oikosulkuvirran maksimiarvo on sysäysoikosulkuvirta, joka tapahtuu tasavirta-

komponentin huippuarvolla ja määrittää mekaanisten rakenteiden keston. Muita oikosul-

kuvirran virtakomponentteja ovat muutos- ja pysyväoikosulkuvirta, joista etenkin viimei-

nen on tärkeässä roolissa johtimien ja muiden laitteiden lämpenemisen mitoituksessa, 

vaikka siirtoverkoissa suojaus poistaakin jatkuvan oikosulkuvirran nopeasti. Muutostilan 

oikosulkuvirta määrittää rajat johtimien oikosulkukestoisuudelle, vikavirtasuojien asette-

lulle ja katkaisijoiden katkaisukyvylle. [1] 

Epäsymmetrisissä vikatilanteissa, esimerkiksi 1-vaiheisessa oikosulussa, tilanteen tar-

kastelu helpottuu laskiessa vikavirtoja symmetristen komponenttien avulla. Symmetriset 

komponentit mahdollistavat epäsymmetristen kolmivaihejännitteiden kuvaamisen nolla-, 

myötä- ja vastajärjestelmän avulla. Nollajärjestelmässä vaiheiden osoittimet ovat yhtä 

suuret ja samansuuntaiset keskenään sekä osoittimet pyörivät myötäjärjestelmän suun-

taan. Myötäjärjestelmässä vaiheiden välillä on 120° vaihe-ero ja vaihejärjestys on R-S-

T tai 𝑎1-𝑎2-𝑎3  riippuen merkintätavasta, jonka avulla voidaan merkitä jännitteiksi 𝑈𝑅1 =

𝑈1, 𝑈𝑆1 = 𝑎2𝑈1 ja 𝑈𝑇1 = 𝑎𝑈1, missä 𝑎 on 1∠120°. Vastajärjestelmässä vaihejärjestys on 

käänteinen eli R-T-S, josta seuraa, että jännitteet ovat 𝑈𝑅2 = 𝑈2, 𝑈𝑆2 = 𝑎𝑈2 ja 𝑈𝑇2 =

𝑎2𝑈2. [1] Silmukoidussa verkossa oikosulkuvirtojen laskemiseksi täytyy muodostaa 

Theveninin impedanssimatriisi, jossa jännitteet voidaan olettaa symmetrisiksi impedans-

sien kanssa, mutta virrat voivat olla epäsymmetrisiä kuormituksen vaihtelun takia [1][22]. 

Oikosuluilta suojautuminen toteutetaan releillä, jotka havaitsevat vian ja ohjaavat katkai-

sijoita. Yleinen rele silmukoidussa verkossa on distanssirele, koska se kykenee havait-

semaan vian suunnan [39]. Usein ilmajohtoverkon vikatilanne saadaan poistettua nope-

alla jännitteen katkaisulla, minkä takia pikajälleenkykentä (PJK) ja aikajälleenkytkentä 

(AJK) ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Fingrid on ilmoittanut ilmajohdoissaan olevan 

noin 250 häiriötä vuodessa, joista 90 % saadaan hoidettua PJK:n ja AJK:n avulla [40]. 

3.5.2 Maasulku 

Maasulku on vikatilanne, jossa jännitteinen johdin on yhteydessä maahan. Maasulun vi-

kavirran suuruuteen vaikuttaa sähköverkon maadoitustapa, ja Suomessa siirtoverkko on 

muuntajien tähtipisteestä maadoitettu virtaa rajoittavien kuristimien kautta. Kuristimien 

haittapuolena on se, että ne suurentavat terveisiin vaiheisiin syntyviä ylijännitteitä maa-

sulussa. Siirtoverkkotasolla sähköturvallisuusseikat määritellään maasulun mukaan, 
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sillä se aiheuttaa suuria kosketeltavia jännitteitä. Maasulkutilanteessa, kuten myös oiko-

sulkutilanteessa, suojauksen halutaan olevan selektiivinen, jotta koko silmukoidun ver-

kon toiminta ei häiriinny. Tämän takia maasulusta tarvitaan tarpeeksi selvä ilmaisu, joka 

mahdollistetaan maadoittamalla osa tähtipisteistä edellä mainitun kuristimen avulla. [1] 

Maasulkutilanteessa terveiden vaiheiden jännitteen nousua voidaan kuvata maasulku-

kertoimella k, joka voidaan laskea 1-vaiheisessa maasulussa kaavalla [1] 

𝑘 = √3
√𝑋0

2+𝑋0𝑋1+𝑋1
2

𝑋0+2𝑋1
,         (42) 

missä 𝑋0=𝑋 + 3𝑋𝑁, joka koostuu vaiheen reaktanssista ja muun verkon nollareaktans-

sista. 𝑋1 = 𝑋2 = 𝑋 on myötäverkon reaktanssi, joka on yhtä suuri kuin vastaverkon reak-

tanssi. 

Siirtoverkon maadoitetussa osuudessa tavoitteena on pitää maasulkukerroin arvossa k 

= 1,4, jolloin verkkoa kutsutaan tehollisesti maadoitetuksi. Maasulkukertoimen vaatimus 

asettaa teknisen rajoituksen verkon kuristimen reaktanssille, jonka pitää olla 400 ja 220 

kV:n verkossa rajoissa  𝑋0/𝑋1 < 4,5. [1] 

3.5.3 Sähköturvallisuus 
 

Sähköturvallisuus perustuu ihmisen kykyyn sietää vaarallisten jännitteiden aiheuttamaa 

kehon läpikulkemaa virtaa. Liian suuri virta aiheuttaa hengenvaaran etenkin sydänkam-

miovärinän takia. Sydänkammiovärinän riski riippuu virran suuruudesta, kehon resis-

tanssista ja virran vaikutusajasta, joiden avulla voidaan määrittää suurimmat kosketus-

jännitteet. Esimerkiksi standardissa SFS 6001 asetetaan 100 ms ajalle maksimi koske-

tusjännitteeksi 650 V [22]. 

Jo aiemmin mainittu maadoitus on tullut entistä suuremmaksi tekniseksi rajoitukseksi, 

koska voimansiirtoverkkojen laajentuminen on lisännyt maadoitusvaatimuksia moitteet-

toman verkon ja tietoliikenneyhteyksien toimimisen takaamiseksi. Lisäksi suurentuneet 

maasulku-, oikosulku- ja muut häiriötilannevirrat ovat lisänneet maadoitusvaatimuksia, 

jotka Suomessa voi olla hankala toteuttaa maaperän takia. [27] Turvallisuutta tarkastel-

taessa maadoitus- ja kosketusjännitteet ovat avainasemassa. SFS 6001 -standardin mu-
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kaan kosketusjännite yli 1 000 V:n järjestelmässä on oltava käyttöjännitteestä riippumat-

tomien raja-arvojen sisällä. Kuvassa 19 on esitetty sähkönsiirtotilanteen aikaiset vaara-

jännitteet. 

Kuva 19. Siirtoverkon vaarajännitteet. V on maan pinnan potentiaali, Ua on askel-
jännite, UE on maadoitusjännite, UT on kosketusjännite ja Ref on referenssimaa. 

[41] 

Maadoitus- ja kosketusjännitteen pienentämiseen pyritään pienentämällä maadoitus-

resistanssia, mutta aina se ei onnistu kustannusten takia, jolloin sähköturvallisuus pitää 

taata releiden laukaisuaikoja lyhentämällä [27]. Maadoituksen pitää täyttää seuraavat 

vaatimukset: sen pitää omata tarpeeksi suuri mekaaninen lujuus ja korroosiokestävyys, 

varmistaa johdolle luotettavuustaso, taata henkilöturvallisuus maasulun aikana, estää 

omaisuus- ja laitevahingot sekä kestää suurimman vikavirran termiset vaikutukset [27].  

3.6 Korkean jännitteen tasasähköyhteys 

Tasasähkön käytön rooli on ollut avainasemassa sähköenergian tuonnin ja viennin kehi-

tyksessä maiden välillä. Etenkin suurjännitteinen tasasähkö HVDC (High Voltage Direct 

Current) on tullut avainrooliin maiden välisten pitkän matkan sähkön tuonnin ja viennin 

mahdollistamisessa. HVDC-järjestelmän käyttö on mahdollistanut osan korkeajännittei-

sen kolmivaihesähkön HVAC (High Voltage Alternative Current) teknisten rajoitusten 

välttämisestä etenkin stabiiliuden ja loisteho-ongelmien kannalta. HVDC-teknologialla on 

kuitenkin selviä rajoitteita, joiden takia HVAC-järjestelmiä tarvitaan jatkossakin, vaikka 

HVDC-järjestelmien määrä kasvaakin tulevaisuudessa. Sähkömarkkinoiden kannalta 

HVDC-siirto lisää siirtokapasiteettia sekä pienentää aluehintojen suuruutta ja mahdolli-

sesti poistaa ne kokonaan.  

Tällä hetkellä Suomen HVDC-yhteydet liittyvät Venäjälle, Ruotsiin ja Viroon. Venäjän 

siirtoyhteys on mielenkiintoinen, koska alun perin sen avulla sähköä voitiin siirtää vain 

Suomeen. Myöhemmin Venäjän yhteydestä on tehty osittain kaksisuuntainen. Ruotsin 
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ja Suomen välisiä tasasähköyhteyksiä kutsutaan nimellä Fenno-Skan 1 ja Fenno-Skan 

2. Ne ovat rakenteeltaan kaksisuuntaisia sähkönsiirtojärjestelmiä, vaikka Fenno-Skan 1 

-yhteyden siirtosuunta täytyykin vaihtaa polariteetin avulla. Suomen ja Ruotsin väliset 

tasasähköyhteydet ovat vahvistaneet siirtokykyä paljon, ja tulevaisuuden suunnitelmana 

on rakentaa maiden välille uusi vaihtosähköyhteys, joka esitellään tarkemmin luvussa 

4.3. Suomen ja Viron väliset Estlink 1 ja Estlink 2 -yhteydet ovat siirtokapasiteeteiltaan 

350 MW ja 650 MW. Estlink 1 -yhteys on toteutettu jännitelähdesuuntaajan avulla, mikä 

mahdollistaa Viron päässä jännitteenannon sähköttömään verkkoon. [1] 

3.6.1 HVDC-järjestelmän toiminta 
 

HVDC-järjestelmä toteutetaan yhdessä AC-järjestelmän kanssa, minkä takia DC-johdon 

kummassakin päässä täytyy olla tyristorisilta. Tyristori on komponentti, jossa on kolme 

terminaalia, joiden avulla virtaa voidaan ohjata. Kolme terminaalia ovat anodi, katodi ja 

kanta. Tyristori johtaa, kun anodi on positiivisessa potentiaalissa katodiin nähden ja kan-

taa liipaistaan. Anodin ja katodin ollessa vastakkaisessa polariteetissa, tyristori ei johda 

sähköä, vaikka kantaa liipaistaisiin. Johtavuuden alettua kantaa liipaisemalla johtavuutta 

ei voida lopettaa, vaan johtavuus loppuu vasta kun anodi ja katodi palaavat epäjohtavaan 

tilaan. [25] 

Liittämällä kaksi 6-pulssisiltaa suuntamuuntajiin saadaan 12-pulssisilta, jolla voidaan 

muuntaa vaihtosähköstä tasasähköä tarpeeksi tarkasti ilman liiallisia yliaaltoja. Tärkeitä 

termejä tyristorimuuntamisessa ovat sytytyskulma, jossa liipaisu tapahtuu ja kommutoin-

tikulma, joka kertoo kommutoinnin pituuden. Ohjauskulmaa muuttamalla tyristorisilta 

saadaan toimimaan joko tasasuuntaajana tai vaihtosuuntaajana. Tyristorin toimintatavan 

takia tuotettu vaihtosähkö ei ole täysin sinimuotoista, minkä takia tasoituskuristinta käy-

tetään yliaaltojen minimoimiseen ja tasavirran sykkeisyyden pienentämiseen. Kommu-

tointihäiriö voi tapahtua, jos tyristori ei saa tarpeeksi aikaa olla johtamatta virtaa. Tar-

peellisen ajan puuttuminen aiheuttaa varausten kertymisen tyristoriin, mikä voi aiheuttaa 

johtamisen ilman kannan liipaisua jännitteen muuttuessa. [1][25] 

Muita HVDC-järjestelmän komponentteja ovat vaihtosähkökisko, vaihtosähkösuodatti-

met, tasasähkökaapeli, tasasähkösuodatin ja elektrodi. Tasavirtajärjestelmän säätämi-

nen on yksinkertaista, koska virran suuruutta voidaan muuttaa säätämällä johdon päiden 

jännitettä halutuksi ja virran suuntaa voidaan muuttaa napaisuutta vaihtamalla. Muunta-

jan tehtävä on säätää tyristorisillalle menevää jännitettä käämikytkimen avulla. Loistehon 
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minimoimisen takia säätö toteutetaan yleensä mieluummin käämikytkimellä kuin ohjaus-

kulman muutoksella. [1] 

DC-linkkejä voi olla kolmea tyyppiä, jotka ovat monopolaarinen, bipolaarinen ja homopo-

laarinen linkki. Monopolaarinen linkki sisältää vain yhden johtimen ja käyttää maata tai 

merta paluureittinään. Bipolaarisessa linkissä on kaksi johdinta, joista toinen on negatii-

visessa potentiaalissa ja toinen positiivisessa potentiaalissa. Tämä mahdollistaa DC-lin-

kin käytön tilanteessa, jossa virtaa ei saa kulkea maassa. Homopolaarinen linkki sisältää 

usean johtimen, jotka ovat kaikki samassa potentiaalissa. Polariteetti on usein negatiivi-

nen, koska koronahäviöt ovat tällöin pienemmät. [1][25] 

Tasavirtalinkit vaativat loistehoa, jota voidaan tuottaa luvun 3.3 lopussa esitetyillä ta-

voilla. Edullisin vaihtoehto on käyttää rinnankompensointia, mutta nopean jännitesäädön 

ja heikon AC-verkon tapauksessa muut metodit ovat parempia. [25] 

HVDC-järjestelmiä voidaan käyttää hyödyksi kahden saman taajuisen alueen yhdistä-

miseksi ja keskittyneiden voimalaitosten tehon siirtämiseksi pitkien matkojen päähän ku-

lutuskeskittymiin. Lisäksi HVDC-järjestelmiä voidaan käyttää usean sähkövoimajärjes-

telmän tai markkina-alueen yhdistämiseksi siten, että jännite- ja taajuusmuutokset eivät 

ole liiallisia, suurjännitteiseen tehonsiirtoon maan alla ja vaihtosähköjärjestelmän vahvis-

tamiseksi. Tulevaisuudessa tärkeimmät käyttökohteet ovat hinta-alueiden rajoittaminen 

ja olemassa olevien AC-järjestelmien tukeminen kulutushuippuja varten. [1][25] 

Joskus voi olla tilanne, että ei haluta käyttää edellä esiteltyä verkkokommutoivaa ta-

sasähköyhteyttä, jossa tasasuuntaus tehdään tyristoreilla, vaan halutaan käyttää jänni-

telähdesuuntaajaa. Jännitelähdesuuntaajan puolijohdekytkimenä toimii transistori, jonka 

rinnalla on toiseen suuntaan johtava diodi. Jännitelähdesuuntaajan etuna on sen liitettä-

vyys heikkoon verkkoon, loistehon syöttömahdollisuus, transistorin sytyttämisen ja sam-

muttamisen helppous, mahdollisuus antaa jännitettä jännitteettömään verkkoon sekä 

pätö- ja loistehon riippumaton säätö. Haittana on pienempi tehoalue, noin 400-500 MW, 

ja häviöiden suuruus verrattuna verkkokommutoituun vaihtoehtoon. [1] 

3.6.2 HVDC- järjestelmän hyödyt, haitat ja rajoitteet  
 

HVDC-järjestelmää kannattaa käyttää, jos se parantaa verkon toimintaa ja on taloudelli-

sesti järkevää. Tilanteessa, jossa tasa- ja vaihtovirtayhteydellä siirretään yhtä suuri teho, 

tasavirtasiirto on halvempi toteuttaa pitkällä siirtomatkalla, koska se tarvitsee vain kaksi 

johtoa verrattuna AC-järjestelmän kolmeen johtimeen. Johtimien kustannukset ovat DC-
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järjestelmällä edullisemmat, mutta tasasähköaseman kustannukset ovat tehoelektronii-

kan takia suuremmat. Pidemmällä siirtomatkalla tasasähköaseman suhteelliset kustan-

nukset pienenevät ja tasasähkönsiirto tulee lopulta taloudellisemmaksi vaihtoehdoksi. 

Yleinen etäisyys, jolla korkean jännitteen tasavirtajärjestelmää tulee taloudellisesti kan-

nattavaksi, on yli 600 km. Yleinen etäisyys ei päde kaikkiin tapauksiin, vaan pitää ottaa 

huomioon myös teho, johtolaji, tasavirtayhteyden tyyppi ja pylväiden rakenne. [1][25] Ta-

loudellisessa tarkastelussa pitää ottaa lisäksi huomioon sähkönlaatu, siirtohäviöt ja so-

veltuvuus, minkä takia valinta pitää tehdä aina tilannekohtaisesti. 

HVDC-yhteyden ilmeisin hyöty on jännite- ja kulmastabiiliusongelmien puuttuminen. AC-

järjestelmän siirtokapasiteetti on hyvin riippuvainen reaktanssista ja loistehosta, minkä 

takia kompensoimaton järjestelmä ei kannata pitkällä siirtoetäisyydellä, kun taas HVDC-

järjestelmällä loistehoa ei siirry ja jännitteenalenema ei ole suuri. HVDC-järjestelmän 

muita hyötyjä ovat maapaluun hyödyntäminen, helppo siirtosuunnan muuttaminen ja hal-

linta, pienempi eristyskoordinaatio vaihtovirtajärjestelmään verrattuna, pienempi raken-

nuslaajuus, johdinkompensoinnin tarpeettomuus ja AC-järjestelmän oskilloinnin rajoitta-

minen. Sähkön tuonnin ja viennin turvaamiseksi maiden välillä tasavirtayhteyksiä käyte-

tään usein taajuudensäädössä ehkäisemään vakavimpien häiriöiden synty ja nopeutta-

maan sähkömekaanisten heilahteluiden vaimenemista. [1][25] 

Tasasähkökaapeli mitoitetaan suurimman käyttöjännitteen mukaan kuten vaihtovirta-

kaapelikin, mutta vaihtovirtakaapelin normaali kuormitus on kuitenkin tehollisarvon suu-

ruinen, minkä takia kaapelilla voidaan siirtää suurempi teho tasajännitteellä kuin vaihto-

jännitteellä. Tasajännitettä käyttämällä johdin rasittuu paljon vähemmän napaisuutta 

vaihtaessa, koska varaukset eivät pakkaudu johtimen tiettyihin kohtiin kuten vaihtojän-

nitteellä. Tasavirtakaapelin etuna on myös eristyskoordinaatio, koska tasavirtakaapelin 

siirtokyky on 147 % parempi ja siirtohäviöt 68 % pienemmät tilanteessa, jossa eristys-

kertoimia on vertailtu laskemalla ne kaavalla 

𝑘𝐴𝐶 =
𝐴𝐶𝑒

𝑈𝐴𝐶
,          (43) 

𝑘𝐷𝐶 =
𝐷𝐶𝑒

𝑈𝐷𝐶
,          (44) 

missä 𝐴𝐶𝑒 on vaihtojännitteen eristystaso, 𝑈𝐴𝐶 on nimellisjännite vaihtojännitteelle, 𝐷𝐶𝑒 

on tasajännitteen eristystaso ja 𝑈𝐷𝐶 on nimellistasajännite tasajännitteelle. [42] 
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HVDC-järjestelmä ei ole järkevä vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin, koska lyhyellä matkalla 

tasavirta-asemien kustannukset ovat korkeat ja tyristorit tarvitsevat paljon loistehoa toi-

miakseen. HVDC-järjestelmän tyristorit luovat myös haitallisia yliaaltoja, joita täytyy ra-

jata. Järjestelmän loisteho täytyy tuottaa lähellä tasavirta-asemaa, minkä takia aseman 

kustannukset nousevat ja vaatimukset AC-järjestelmän tasosta kiristyvät. HVDC-järjes-

telmällä silmukoidun verkon rakentaminen on osoittautunut ongelmaksi, minkä takia 

suurjännitteisten tasavirtayhteyksien rooli on ollut tukea AC-verkkoa tai siirtää sähköä 

pitkiä matkoja, minkä jälkeen siirto ja jakelu jatkuvat AC-verkossa ja pienemmällä jännit-

teellä tasavirtana. Viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota tasavirtayhteyksien ympä-

ristövaikutuksiin, koska anodi ja katodi aiheuttavat hajuhaittoja ja tasavirtakaapelien pa-

luureitit vedessä ja maalla aiheuttavat korroosiota. Rajayhteyskapasiteetin kehittämi-

sessä on huomattu olevan ongelmia HVDC-yhteyksien luotettavuuden ja käytettävyyden 

kanssa, jonka takia kaikkia rajajohtoja ei toteuteta DC-yhteyksinä vaan perinteisinä AC-

yhteyksinä. Tulevaisuuden kehitystarpeita ovat paremmat muovijohtimet ja katkaisijat, 

joiden avulla HVDC-järjestelmiä voitaisiin soveltaa useampaan siirto- ja jakelutilantee-

seen. [1][25][27][43] 
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4. TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

Sähkön tuonnin ja viennin tulevaisuudennäkymät riippuvat vahvasti sähkön tuotannon ja 

kulutuksen kehityksestä sekä energiapolitiikasta. Uusiutuvat energialähteet ovat säästä 

riippuvaisia ja siten teholtaan hyvin vaihtelevia, mikä puolestaan aiheuttaa ongelmia säh-

köenergiajärjestelmän tehotasapainolle. Sähköverkon haasteina ovatkin energian varas-

tointi, energian kulutuksen seuraaminen, häviöiden pienentäminen, stabiiliuden säilyttä-

minen ja kaksisuuntaisen tehonsiirron hyödyntäminen eri jännitetasoilla [27]. Muutos 

sähkön tuotannossa vaikuttaa myös kuluttajiin, koska kaikelta tehonvaihtelulta ei pystytä 

suojautumaan, joten kuluttajien täytyy seurata sähkönhintaa tarkemmin ja ajoittaa kulu-

tus siten, että suurilta kulutushuipuilta vältyttäisiin. Sähköverkon osalta mahdollisia rat-

kaisuja ovat HVDC-yhteyksien laajempi käyttö ja multiterminaalien rakentaminen, mik-

roverkkojen käyttö ja olemassa olevan verkon vahvistaminen [27]. Mikroverkot koostuvat 

pienjännitteisestä yhteisöstä, joka tuottaa ja mahdollisesti jakaa energiaa. Sähkömarkki-

noiden osalta ongelmiin pyritään vastaamaan muun muassa tarkemmalla sähkötaselas-

kelmalla eli varttitaseella sekä kulutuskäyttäytymisen ohjaamisella. 

Edellä mainituilla ratkaisuilla pyritään siihen, että sähkönkulutus saataisiin katettua vä-

häpäästöisesti siten, että maa-alueiden väliset hintaerot jäisivät pieniksi. Sähkömarkki-

noiden yhteistoiminnan täytyy olla ketterää ja kapasiteetiltään mahdollisimman rajoitta-

matonta. Tavoitetila kattaa myös maidenvälisen tuonnin sekä viennin parantamisen ja 

siirtokapasiteettirajoitteiden poistamisen, jotta ilmastosta riippuvaisilla tuotantomuodoilla 

voidaan kattaa kaikkien yhteisverkossa olevien maiden energiatarve. Tulevaisuudennä-

kymänä on Euroopan laajuinen sähkömarkkina, johon on liitettynä nykyiset Baltian maat 

ja Iso-Britannia. Hiilipohjaisen tuotannon vähentymistä korvataan tulevaisuudessa li-

sääntyvällä uusituvalla energiantuotannolla ja kaasuteknologialla, kuten P2G-teknologi-

alla (Power To Gas). [27][44] Eniten lisääntyvät uusiutuvat energiamuodot ovat aurin-

kosähkö ja tuulivoima, koska vesivoiman hyödyntämismahdollisuudet ovat lähes täysin 

jo käytössä. 

4.1 Sähköenergian tuonnin ja viennin rooli tulevaisuudessa 

ENTSO-E on luonut TYNDP-suunnitelman (Ten Year Network Development Plan), joka 

pyrkii vastaamaan Euroopan kunnianhimoiseen tavoitteeseen hiilidioksidipäästöjen vä-

hentämiseksi. Tavoitetilana on vuosi 2030, johon mennessä 48-58 % energian tarpeesta 
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tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Tulevaisuudessa sähköenergian kulutus kas-

vaa hieman etenkin uudenlaisen kulutuksen ja kulutuksen alueellisen keskittymisen ta-

kia. Alueellinen sähkönkulutuksen keskittyminen esimerkiksi kaupunkeihin aiheuttaa 

haasteita sähköverkon kestolle ja energiavarmuudelle. [44][45] Euroopassa suurimpia 

haasteita tulevaisuudessa ovat sähköverkon vahvistaminen ja yhteen liittäminen siten, 

että pohjoismainen järjestelmä, Baltian maat ja Manner-Eurooppa saadaan toimimaan 

yhteisessä sähkömarkkinassa. Tällä hetkellä sähköenergian virtaamisen rajoitteena Eu-

roopan laajuisessa järjestelmässä toimivat pohjoismaisen järjestelmän ja Manner-Euroo-

pan välisen energiajärjestelmän rajayhteydet. Tärkeimmät Pohjoismaiden ja Keski-Eu-

roopan kehityskohteet ovat Saksan ja Puolan, Suomen ja Ruotsin, Norjan ja Tanskan, 

Ruotsin/Tanskan ja Saksan sekä Baltian maiden välisten siirtokapasiteettien lisääminen. 

[46]  

Uusiutuvan energiatuotannon aikariippuvuus johtaa siihen, että ajoittain energiaa tuote-

taan ylimääräistä ilman, että sitä voidaan käyttää, jolloin energian varastointi ja siirto ko-

rostuu. Tuonnin ja viennin kapasiteetin täytyy olla entistäkin suurempaa ja paremmin 

hallittua, jotta ennustamattomissa tuotannon ja kulutuksen vaihteluissa sähköenergiajär-

jestelmä kykenee toimimaan ja takaamaan joustavan sähkökaupan. Uusiutuvan ener-

gian hetkellinen yli- tai alituotanto voi johtaa liian heikoissa siirtokapasiteettitilanteissa 

korkeisiin aluehintoihin ja toimitusvarmuusriskiin. Edellä esitetyt siirtokapasiteettikehityk-

set ovat siis välttämättömiä, joiden lisäksi tarvitaan ennusteita siitä, kuinka paljon nykyi-

nen tuotantotilanne ja sähkösiirtoriippuvuus muuttuu tulevaisuudessa. TYNDP ennustaa 

tulevaisuudennäkymiä muutaman todennäköisen skenaarion avulla. Kaikissa skenaa-

rioissa Suomi nähdään tulevaisuudessakin hyvin tuontiriippuvaisena maana, mutta myös 

muun Euroopan toiminta muuttuu riippuvaisemmaksi sähkön tuonnista ja viennistä. 

Vaikka maiden välinen sähköenergian tuonti ja vienti korostuu, voi maa olla silti omava-

rainen uusiutuvan energian tuotannoltaan hyvän säätilan vallitessa. [44][45][46] Kuvassa 

20 esitetään maakohtainen sähköenergian tuonnin ja viennin suuntautuneisuus eri tule-

vaisuudennäkymissä. 
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Kuva 20. Euroopan sähköenergian tuonnin ja viennin jakautuminen maakohtaisesti 
eri skenaarioissa [44]. 

Eri tulevaisuuden ennustetut skenaariot ovat ST (Sustainable Transition), DG (Distribu-

ted Generation), GCA (Global Climate Action) ja EUCO. ST:n mukaan tavoitearvoihin 

päästään maiden omalla regulaatiolla, päästökauppajärjestelmällä ja tuilla sekä ole-

massa olevan infrastruktuurin käytöllä. DG:n perusideana on, että kuluttajana ja tuotta-

jana toimiva toimihenkilö, eli prosumer, on tulevaisuudessa suuremmassa merkityk-

sessä. DG-skenaario painottaakin pientuotantoa, akkuja ja uusituvia energiamuotoja 

hyödyntävää yhteiskuntaa. GCA-skenaariossa hiilipäästöt lopetetaan ja uusiutuvat ener-

giamuodot ja kaasusektori kasvavat nopeasti. EUCO-skenaario puolestaan tähtää Eu-

roopan komission asettaman energiatehokkuustavoitteeseen ilman uusimpia teknisiä ja 

poliittisia kehityksiä. Esiteltyjen skenaarioiden lisäksi lähitulevaisuuden eli vuosien 2020 

ja 2025 ennustuksia kutsutaan BE-skenaarioiksi (Best Estimate), koska ne ovat tarkem-

min ennustettavissa. [44][46] 
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Suomessa sähköenergian kulutuksen ja tuotannon ennustetaan muuttuvan kuvan 21 

mukaisesti. Kuvan mukaisesti energian kulutus kasvaa hieman siten, että tuotanto on 

jatkossakin kulutusta vähäisempää. 

Kuva 21.  Suomen sähkön tuotannon ja kulutuksen toteuma sekä ennuste [47]. 

Suomen ennustettu muutos voimalaitoskapasiteetissa aiheuttaa ongelmia energiatar-

peen kattamisessa sähkönkulutuksen pysyessä lähes samana kuin tälläkin hetkellä, 

minkä takia uutta tuotantoteknologiaa tarvitaan. Suomen tapauksessa sähköenergian 

tuonti ei kata kaikkea energiatarvetta tulevaisuuden ennusteissa, mutta silti ennustettu 

tuonnin kasvaminen täytyy varmistaa paremmilla siirtoyhteyksillä. Kuvassa 22 on esitetty 

uuden kapasiteetin tarvetta tulevaisuudessa. 
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Kuva 22. Ennustettu voimalaitoskapasiteetin muutos ja sitä korvaavan kapasiteetin 
tarve [48]. 

Liite A sisältää Fingrid Oyj:n ja Energiateollisuus ry:n kuvaa 22 tarkemman ennusteen 

eri sähköntuotantomuotojen tulevaisuuden kehityksistä. Etenkin tuulivoima lisääntyy pal-

jon ja tällä hetkellä onkin käynnissä suuria tuulivoimaprojekteja Lapissa, jotka ovat talou-

dellisesti kannattavia ilman valtion energiatukea [49]. 

Tulevaisuuden uusina kilpailukykyisinä tuotantomuotoina jo käytössä olevan teknologian 

lisäksi nähdään etenkin mikroturbiinit, Stirling-koneet ja polttokennot [48]. Kaikkien 

edellä esitettyjen tuotantomuotojen tuottama teho on kuitenkin todella pieni verrattuna 

kaasu- ja höyryturbiineihin, jolloin tuotanto tulee olemaan isolla mittakaavalla hajautettua 

ja vaatimuksiltaan tarkemmin säädeltyä. Pientuotannon hyödyntäminen vaatii lisäänty-

vää automaatiota ja ohjausta perinteisen sähköverkkotoiminnan rinnalle. Kaikki edellä 

esitetyt muutokset ja pyörivän reservin vähentyminen johtavat siihen, että koko sähkö-

energiajärjestelmä muuttuu herkemmäksi häiriölle, jonka takia sähköverkon vahvistukset 

ja muutokset ovat välttämättömiä. Sähköenergiajärjestelmän herkkyys nähdään myös 

sähkömarkkinoilla, koska sähkönhinnan vaihtelevuus eli volatiliteetti kasvaa [43]. 

4.2 Akustot ja muut energiavarastot 

Tulevaisuudessa sähköenergian varastointi on suuremmassa roolissa kuin tällä hetkellä, 

mikä näkyy ENTSO-E:n tavoitteessa, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä rakennet-

taisiin 15 energiavarastoprojektia, joista 12 olisi vesipumppuvarastoja. [44] Varastoille 

on tarvetta myös pienkuluttajatasolla ja jakelutasolla, jotta kulutushuippuja ja päivittäisiä 
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vaihteluja voitaisiin tasapainottaa ilman sähkön tuontiin ja vientiin nojautumista. Varas-

tojen tavoitteena on lisätä joustavuutta, tuotannon kompensaatiota ja toimintavarmuutta 

sekä pienentää voimajärjestelmän kustannuksia. [44] 

Akustoja voidaan vertailla monilla eri mittareilla, mutta tärkeimmät ovat energiatiheys, 

tehotiheys, syklimäärä, lataus-purkusyklin hyötysuhde ja C-rate eli lataus ja purkuno-

peus [50]. Akkuteknologioita on muun muassa lyijy-, nikkeli- ja litiumpohjaisia, joista 

kaikki ovat nykyisellä hintatasollaan liian kalliita useimpiin sovellutuksiin. Tulevaisuu-

dessa varastointihinnan ollessa 200 €/kWh akkujen laajamittaisesta hyödyntämisestä tu-

lee järkevämpää [29]. Yritykset, kuten Tesla, kauppaavat nykyisellä hintatasolla ratkai-

suja pienten järjestelmien tasapainottamiseen ja taajuuden säätelyyn. Tesla on kehittä-

nyt akkujärjestelmän, jolla voi vaikuttaa nopeasti taajuuden vaihteluihin syöttämällä verk-

koa taajuuden laskiessa tai lataamalla itseään liian korkean taajuuden tapauksessa. Ak-

kujärjestelmät sopivat hyvin tuulivoimaloiden läheisyyteen, jolloin tuulivoimalalla voidaan 

tasapainottaa verkkoa ja vähentää tuulivoimalan energian syöttövaihtelua. [51] Sähkö-

autojen yleistyminen tuo mukanaan V2G (Vehicle to Grid) mahdollisuuden, jolloin säh-

köautojen akkuja voidaan käyttää pieninä sähkön käytön vaihteluja tasapainottavina yk-

sikköinä [29]. 

Suomessa Fingrid Oyj on asettanut akustoille teknisiä vaatimuksia niitä käytettäessä taa-

juusohjattuina reserveinä. Akuston ja muun rajallisen aktivointikohteen pitää kyetä akti-

voitumaan vähintään 30 minuuttia ja tyhjentymisen jälkeen uusi aktivointikyky pitää saa-

vuttaa viimeistään 2 tunnin kuluessa latauksen aloittamisesta. [52] Etenkin varttitase luo 

akkuteknologialle paremman osallistumismahdollisuuden tulevaisuuden sähkömarkki-

noille [53]. 

Muita energiavarastoja ovat esimerkiksi lämminvesivaraajat, pumppuvoimalaitokset, 

paineilmavarastot, polttoaineet ja vauhtipyörät. Tällä hetkellä P2G-teknologiat ovat ta-

loudellisesti kannattamattomia, mutta tulevaisuudessa ne voivat olla hyvinkin houkutte-

levia pitkäaikaisen energian varastoinnin kannalta. P2G -ja P2H (Power to Hydrogen) -

teknologiat hyödyntävät mahdollisuuden tuottaa kaasumaista polttoainetta uusiutuvista 

energialähteistä ylituotannon tai alhaisen kulutuksen aikana, joka voidaan muuttaa myö-

hemmin tarpeen mukaan takaisin sähköksi [47]. Suomen yleisin energiavarasto on läm-

minvesivaraaja, kun taas Euroopassa suositaan pumppuvoimalaitoksia. Euroopan suo-

simat pumppuvoimalaitokset muuttavat veden potentiaalienergian sähköksi. [29] Pump-

puvoimalaitoksien nähdään olevan järkevin varastointimuoto isolle energiamäärälle, 

mutta pumppuvoimalaitoksia rajoittavat rakentamismahdollisuudet [44]. 



46 
 

4.3 Sähköyhteyksien tulevaisuudenkuva 

Vuoteen 2025 mennessä tasasähköyhteydet muodostavat yli puolet Itämeren alueen vä-

lisestä siirtokapasiteetista. Tasasähköyhteyksien suurimpina hyötyinä toimivat mahdolli-

suus siirtää sähköä keskitetyiltä voimaloilta kulutuskeskittymiin sekä tasasähköyhteyk-

sien kyky tasapainottaa maidenvälistä sähkön hintaeroa ja yhdistää eritaajuiset sähkö-

markkina-alueet toisiinsa. Tasasähköyhteyksien yleistyminen tuo mukanaan ongelmia, 

koska toistaiseksi tasasähköyhteyksien luotettavuus, joka on tulevaisuudessa yhä suu-

remmassa roolissa sähkön tuonnissa ja viennissä, on ollut vaihtosähköyhteyksien luo-

tettavuutta huonompi. [43] Kuvassa 23 on esitelty rakennetut, rakennuksessa olevat ja 

suunnitellut tasasähköyhteydet Euroopassa vuonna 2008. 

Kuva 23.  Eurooppaan rakennetut tasasähköyhteydet punaisella, rakennuksessa 
olevat vihreällä ja suunnitellut sinisellä [54]. 

Vuoden 2008 jälkeen uusia tasasähköyhteyksiä on suunniteltu ja rakennettu toteutta-

maan luvussa 4.1 mainittu tavoite Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistämiseksi. Suun-
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nitellut yhteydet keskittyvätkin Iso-Britannian, Tanskan, Saksan ja Norjan välille. Merkit-

tävimmät edellä mainittujen maiden väliset HVDC-projektit ovat nimeltään ja teholtaan 

Cobra 700 MW, Kriegers Flak Combined Grid Solutions 400 MW, Nord Link 1 400 MW 

ja North Sea Link 1 400 MW [46].  

Tasasähköyhteyksien lisäksi sähköyhteyksien kehityksessä voidaan alkaa soveltamaan 

erikoisempiakin ratkaisuja, kuten suprajohtavuuden hyödyntämistä sähkönsiirrossa, jol-

loin siirtohäviöitä saataisiin pienennettyä. Suprajohtavat kaapelit ovat siirtokyvyltään 

kolme-viisi kertaa parempia ja ne eivät synnytä lähes lainkaan häiritseviä sähkömag-

neettisia kenttiä ympärilleen, mutta suprajohtimien hinta, jäähdytyskustannukset ja asen-

nuskustannukset ovat korkeita. Lisäksi suprajohtimien käyttöjännite täytyy rajata pie-

nemmäksi kuin kuparikaapelilla. Suprajohtimia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa 

etenkin Saharan aurinkoenergian siirrossa Eurooppaan. [55] Muita suprajohtavuuden 

mahdollistamia käyttökohteita ovat sähkömagneettinen energiavarasto, sähkömoottori 

ja vauhtipyörä. Etenkin vauhtipyörien lisääntyminen tasoittaisi sähkönsiirron vaihtelua ja 

suprajohtavuuden avulla vauhtipyörän kitkahäviöitä pystyttäisiin vähentämään [56]. 

Tasasähköyhteyksien lisääntymisen lisäksi sähköverkon toimintavarmuuden ja jousta-

miskyvyn täytyy parantua, minkä takia älyverkkoja kehitetään. Älyverkon tärkein tarkoi-

tus on tarkkailla sähkön virtaamista sekä optimoida kulutus- ja tuottotilannetta hetkelli-

sesti. Älyverkot vaativat toimiakseen paljon automaatiota ja digitalisaatiota, jotta esimer-

kiksi IoT (Internet of Things) -laitteita voidaan hyödyntää. Tällä hetkellä Fingrid on mu-

kana tutkimuksissa ja pilottihankkeissa, joissa on tutkittu älyverkkojen teknistä toteutusta 

ja sähkömarkkinavaikutuksia [57]. 

Suomen sähköyhteyksien tulevaisuudennäkymät voidaan jakaa maiden välisiin siirtoyh-

teyksiin ja Suomen sisäiseen kantaverkkoon. Suomessa rajayhteyksien vanheneminen 

tuottaa ongelmia sähköenergian siirrossa naapurimaihin. Fenno-Skan 1 -yhteyden vika-

herkkyys on kasvanut ja yhteys tuleekin suunnitellun elinikänsä päähän 2020-luvun lo-

pulla. Olkiluoto 3 aiheuttaa käyttöönotossaan pohjoisessa siirtoyhteydessä Ruotsiin 300 

MW kapasiteetin aleneman. Ruotsin ja Suomen välille ollaan rakentamassa uutta vaih-

tosähköyhteyttä, joka esitellään tarkemmin luvussa 4.4.1. Suomen ja Norjan yhdistävää 

pohjoista yhteyttä on suunniteltu kasvatettavan kapasiteetiltaan, mutta toistaiseksi pro-

jekti on vasta konseptitasolla. Venäjän ja Suomen tasasähköasemaa kehitetään moder-

nisoimalla teknisiä ratkaisuja siten, että siirtokapasiteetti kasvaa ja rajakauppa helpottuu. 

[47] Suomen tuonti- ja vientikapasiteetin suunniteltu kasvu on esitetty kuvassa 24. 
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Kuva 24. Tuonti- ja vientikapasiteetin suunniteltu kehittyminen Suomen ja naapuri-
maiden välillä [47]. 

Suomessa kantaverkon tulevaisuudennäkymät koostuvat vanhan verkon uusimisesta ja 

korjaamisesta. Suomessa suurjännitesiirrossa kaapeleita ei nähdä järkevänä vaihtoeh-

tona avojohdolle. Tasasähköyhteyksien soveltuvuutta kantaverkkoon ei nähdä tois-

taiseksi kannattavana, mutta tasasähköyhteyksien kunnonhallintaa kehitetään jatku-

vasti, jotta HVDC-sähkönsiirto olisi jatkossa luotettavampaa ja helpommin toteutettavaa. 

Tulevaisuuden jännitestabiilisuus ongelmia ja tehoheilahteluja vältetään käyttämällä lois-

tehon kompensointi- ja tehoheilahtelujärjestelmiä. [47] 

4.4 Suomessa meneillään olevat hankkeet 

Suomessa meneillään olevat hankkeet pyrkivät parantamaan etenkin sähköenergian 

tuonnin mahdollisuutta, jotta tulevaisuudessa tehoriittävyys paranee. Parannusten 

myötä Suomen riski jäädä saarekkeeksi pienenee ja uusiutuvien energialähteiden integ-

roiminen helpottuu. Suurimmat hankkeet voidaan jakaa sähköverkon ja sähkömarkkinoi-

den kesken, joista kumpiakin tarvitaan. Sähköverkon parantaminen toteutetaan kanta-

verkon kehittämissuunnitelman mukaan ja sähkömarkkinoita kehitetään Euroopan laa-

juisten ehdotusten mukaisesti. [47] Vihreä sähköjärjestelmä luo haasteita, koska vanhat 

tuotantomuodot poistuvat ennen kuin uusien järjestelmien varastointiteknologia tai muut 

ratkaisut tulevat kaupallisesti saataviksi [43]. 

Suomen tilanne on hieman erilainen kuin muualla Euroopassa, koska Suomessa ydin-

voima lisääntyy etenkin Olkiluoto 3 -ydinvoimalan ja Fennovoiman käyttöönoton myötä 

liitteen A kuvan 25 mukaisesti. Kummankin projektin on tarkoitus parantaa Suomen ener-

gian omavaraisuusastetta ja huoltovarmuutta. Yhdessä ydinvoimahankkeet tuottavat tu-

levaisuudessa noin 25 % Suomen sähköntarpeesta ja vähentävät sähköenergian tuon-

tiriippuvuutta. Ydinvoimaloiden käyttöönotolla on haittavaikutuksia, koska Olkiluoto 3 hei-

kentää sähköntuontikapasiteettia Ruotsista ja kumpikin voimalaitos asettaa N-1-kritee-

rille korkeat vaatimukset, jotta tuotantoyksiköiden irtoamiset eivät kaada koko sähkö-

verkkoa. Olkiluoto 3 tarvitsee järjestelmäsuojan, koska tuotantolaitoksen kokonaisteho 
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on 1 600 MW, joka vikaantuessa vaarantaa pohjoismaisen sähköjärjestelmän. Itse vi-

kaantumisen lisäksi ongelmaksi muodostuu suuren tehon korvaamisen aktivointihitaus. 

Vikatilanteen, jossa koko teho menetetään, rajoittaa Ruotsin sähköntuontia Suomeen, 

koska vikaantuessa korvaavan tehon on mahduttava siirtymään Suomeen. Järjestelmän 

suojauksen avulla 1300 MW:n tehonmuutos ei aiheuta edellä kuvattuja ongelmia, jonka 

lisäksi tuotantolaitosta voidaan ajaa täysteholla, jos Ruotsin tuontikapasiteettiä rajoite-

taan pysyvästi pohjoisilla yhdysjohdoilla. [58][59][60][61] 

Fingrid on asettanut yleiset voimalaitosten järjestelmätekniset rajoitukset koskemaan 

myös uusia voimalaitoksia, minkä takia niiden tulisi kestää jännite- ja taajuusvaihtelut 

sekä tukea sähköjärjestelmää häiriötilanteessa. Vikatilanteessa voimalaitoksen irtoami-

nen kompensoidaan hetkellisesti taajuusohjatuilla reserveillä, säätösähkömarkkinoilla, 

varavoimalaitoksilla ja voimalaitosten omilla järjestelmäsuojilla. [24] 

Tällä hetkellä käynnissä on uudenlaisen siirtokapasiteettilaskelman toimintaan ottami-

nen. Siirtokapasiteettilaskelmat hoidetaan vuodesta 2020 alkaen Flow-Based-laskenta-

menetelmällä, joka takaa tarkemman, luotettavamman ja läpinäkyvän laskentatoiminnan 

yhteismarkkinoille [43]. Laskentamenetelmän käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että lasken-

nasta vastaisi yksittäinen yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena olisi laajentaa toiminta 

koskemaan koko Itämeren aluetta. Aluksi laskentamenetelmä tulee koskemaan vain 

vuorokausimarkkinoita, mutta myöhemmin menetelmä otetaan käyttöön myös päivän-

sisäisille markkinoille. 

Kysynnän joustolla tarkoitetaan sähkönkäytön kulutuksen ohjaamista edullisempaan 

ajankohtaan, jotta tehotasapaino ei häiriintyisi huippukulutustilanteessa joustamattoman 

tuotannon takia. Joustamatonta tuotantoa ovat esimerkiksi uusiutuva energia ja ydin-

voima. Kysynnän joustolla turvataan siis sähkömarkkinoiden toiminta ja sähköjärjestel-

män stabiilius. Kysynnän jouston nähtäviä vaikutuksia tulevaisuudessa ovat aggregaat-

toreiden eli pienkulutus- tai pientuotantokokonaisuuksien osallistuminen sähkömarkki-

noille. Tällä hetkellä kysynnän jousto on kehitysasteella, mutta testiprojekteja on jo tes-

tattu käytännössä. Lupaavimmat projektit käsittävät sähkölämmityksen hyödyntämisen 

sähkömarkkinoilla ja varavoimakoneiden käyttämisen häiriöreservinä ja osana säätösäh-

kömarkkinoita. [62][63] Sähköenergian tuonnin ja viennin kannalta kysynnän jousto luo 

kantaverkkoyhtiölle mahdollisuuksia tarkempaan tehotasapainon hallintaan, taajuuden 

säätöön ja joustavampaan tehopulan hallintaan ilman täydellistä riippuvaisuutta maan 

ulkopuolisesta tarjonnasta. [64] 
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4.4.1 Uusi 400 kV AC-yhteys Ruotsiin 

Siirtokapasiteetin parantamiseksi, sähkön riittävyyden takaamiseksi ja hinta-alueiden 

muodostumisen vähentämiseksi Suomi on sopinut Svenska Kraftnätin kanssa uudesta 

yhdysjohdosta Keminmaan kautta Messaureen [65]. Sopimuksen ajurina ovat Energia-

viraston asettaman sähkömarkkinalain sähköjärjestelmän järjestelmävastuu sekä kehit-

tämis- ja liittämisvelvoitteet. Projekti sovittiin toteutettavaksi 23.8.2017 ja tavoite valmis-

tumisajalle on vuosi 2025. Projekti sisältää voimajohdon rakentamisen lisäksi asemalaa-

jennuksia ja sarjakompensointiaseman rakentamisen kumpaankin maahan. Uusi yhteys 

lisää siirtokapasiteettiä Ruotsista Suomeen 800 MW ja Suomesta Ruotsiin 900 MW, eli 

noin 30 % lisää nykyiseen kapasiteettiin [66][67]. 

Projektissa vertailtiin eri jännitetasoja ja yhteysmuotoja, joiden valintaan vaikuttivat läm-

pörajoitteet, dynaamiset reunaehdot sekä ympäristö ja taloudelliset tekijät. [68] Vaihto-

ehtoisia toteutustapoja oli neljä: 400 kV AC-ilmajohto alueelle SE1-FI, 220 kV AC-kaapeli 

alueelle SE2-FI, 800 MW HVDC-yhteys alueelle SE2-FI ja 800 MW HVDC-yhteys SE3-

FI-alueelle. Ruotsin aluejako seuraa kuvan 7 aluehintajakoa. 

Sähköverkon kannalta SE1-FI 400 kV AC-ilmajohtoyhteys lisää kapasiteettia vähintään 

800 MW. Ratkaisun rajoitukset riippuvat sähkön siirtosuunnasta, koska Suomesta Ruot-

siin siirtäessä rajoitteeksi muodostuu sähkömekaanisen oskilloinnin vaimentuminen ja 

toiseen suuntaan siirtäessä rajoitteena toimivat lämpörajoitteet ja verkon vahvistusvaa-

timus Suomen puolella. Toinen AC-vaihtoehto 220 kV jännitetasolla kaapelilla toteutet-

tuna hylättiin huonon käyttöasteen ja tehovirtauksen perusteella. Tutkitut HVDC-vaihto-

ehdot vaativat toimiakseen vahvistuksia Suomen tai Ruotsin sähköverkkoon liitoskoh-

dasta riippuen. [68] 

Markkinoiden näkökulmasta vaihtoehtoja vertailtiin taloudellisuuden mukaan eri vaihto-

ehtotilanteissa. Sosioekonomisen tutkimuksen tuloksena SE1-FI-vaihtoehto on paras, 

koska sen rakentaminen on helppoa ja edullista sekä AC-linjan elinikä on pidempi kuin 

HVDC-yhteyden. [68] 

400 kV AC-yhteyden hyötyjä ovat sen sosioekonomisuus, elinikä, mahdollisuus kapasi-

teetin lisäämiseen myöhemmässä vaiheessa, korkea saatavuus, helpompi tekninen to-

teutus ja sitä kautta pienempi sijoitusriski. Heikkouksia AC-yhteydellä ei ole, kun taas 

HVDC-yhteyden kannalta toteutustavasta riippuen häviöt ovat suurempia tai tekninen 

toteutus haastavampaa. Hyötyjen ja haittojen perusteella vaihtoehdot voidaan järjestää 

parhaimmasta vaihtoehdosta huonoimpaan seuraavasti: SE1-FI 400 kV AC-yhteys, 
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SE2-FI 800 MW HVDC-yhteys, SE3-FI 800 MW HVDC-yhteys ja SE2-FI 220 kV AC-

yhteys. [68] 

4.4.2 Varttitase ja Datahub 
 

Sähköenergian tuonti ja vienti kohtaavat muutoksen myös sähkömarkkinoiden kautta, 

koska sähkömarkkinoiden toiminta tarkentuu ja muuttaa rakennettaan. Uusiutuvien ener-

giamuotojen lisääntyminen alentaa päivää ennen käytävän sähkömarkkinan sähkön hin-

taa, mikä johtaa Suomessa siihen, että lauhdevoimalla tuotettu energia ei pärjää. Suo-

men ja Euroopan CHP (Combined Heat and Power) ja ydinvoima ovat TYNDP:n mukaan 

jatkossa vähemmän kannattavia energiantuotantomuotoja, minkä takia sähköenergian 

tuonti on tulevaisuudessa entistäkin suuremmassa roolissa Suomessa oman tuotannon 

kannattavuuden heikentyessä. [44][68] Uusiutuvien energiamuotojen tuotantovaihtelui-

den takia on tärkeää päivittää tuotannon ja kulutuksen hetkellistä tasapainoa jatkuvasti, 

jotta suurilta epätarkkuuksilta vältyttäisiin ja tuonti osattaisiin mitoittaa oikein. Sähkön 

tuonnin ja viennin kasvavan tarpeellisuuden takia tarkempi tase on välttämättömyys uu-

dessa sähkömarkkinarakenteessa. Tarkempaan taseeseen päästään avoimella tiedon-

vaihdolla sekä tarkemmalla tuotannon ja kulutuksen laskennalla [43]. 

Tällä hetkellä taseselvitys tehdään tunnin jaksoissa, jolloin tasepoikkeamat aiheuttavat 

ongelmia kustannusten jakamisessa ja kohdistamisessa markkinatoimijoiden kesken. Li-

säksi Euroopan sisällä on käytössä eri taseselvitysaikoja, joiden takia rajakauppa on vai-

keaa. [69] Varttitaseen tarkoituksena on parantaa rajakapasiteetin käyttöä, kaupankäyn-

nin joustavuutta naapurimaiden kanssa sekä taajuuden laatua. Tällä hetkellä on mah-

dollista, että tunnin sisällä muodostuu sellainen tasepoikkeama, joka netottuu, eli tase-

vastaavan ylijäämä ja alijäämä ovat yhtä suuria. Netottumisen takia tasepoikkeama jää 

huomioimatta ja kustannukset kohdentamatta. Varttitaseen avulla edellä kuvatut netottu-

vat tasepoikkeamat saadaan nostettua esiin ja sähköjärjestelmää voidaan tasapainottaa 

paremmin [70]. Varttitase vaikuttaa tulevaisuudessa taloudellisesti noin 20 milj. eurolla 

vuosittain [69]. Varttitase koskee projektin alkuvaiheessa ainoastaan taseselvityksen pi-

tuutta, päivänsisäisiä markkinoita ja säätösähkömarkkinoita, eikä esimerkiksi päivää 

edeltäviä markkinoita. Fingrid on ottanut tavoitteekseen muuttaa nykyisen taseselvityk-

sen varttitaseeseen pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa samaan aikaan vuo-

den 2020 loppuun mennessä [71]. Varttitase mahdollistaa lisäksi kulutusjouston osallis-

tumisen uudella tavalla säätösähkömarkkinoille [69]. 
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Datahub toteutetaan varttitase huomioon ottaen ja se mahdollistaa tarkemman sekä su-

juvamman tiedonvaihdon vähittäismarkkinoilla. Datahub kerää paljon tietoa sähköverk-

kotoiminnasta keskitettyyn paikkaan, josta oikeutettu toimija saa tiedon helposti käyt-

töönsä. Datahub kerää tietoa esimerkiksi myyjän vaihdosta, sähkösopimuksen muu-

tosta, kuluttajan muutosta ja tarjoaa uuden alustan jakeluverkon taseselvityksen tekemi-

selle. Tiedon keskittäminen luo myös uusia mahdollisuuksia tiedon analysointiin ja sen 

hyödyntämiseen asiakkaiden avuksi. Tärkein asiakkaalle näkyvä toiminto on kysynnän 

jouston mahdollistaminen ilman asiakkaan omaa osallistumista kulutushuippuseuran-

taan. Datahub-projektin oletetaan olevan valmis vuoden 2021 alussa. [72][73][74] 
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5.  YHTEENVETO  

Sähköenergian tuonti ja vienti ovat tärkeitä komponentteja sähköenergiajärjestelmän 

käytössä. Sähköenergian hetkellisen tasapainon ylläpito riippuukin tuonnista ja viennistä 

merkittävästi etenkin Suomessa. Suurimmat rajoitteet tuonnin ja viennin toimimiselle 

ovat siirtokapasiteettirajoitteet ja sähkömarkkinoiden toiminta. Ideaalissa tilanteessa 

sähköä voidaan tuoda tai viedä mielivaltainen määrä, mutta käytännössä sähköjohtimien 

määrä tai tekninen toteutus rajoittavat tuontia ja vientiä. 

Tuonnin ja viennin tekniset rajoitteet koostuvat vaihtosähköjärjestelmän periaatteellisista 

rajoitteista. Sähkön perinteiset tuotantomuodot johtavat kolmivaihejärjestelmään, jonka 

heikkouksia ovat tehohäviöt, stabiilius ja turvallisuus. Lisäksi tasavirtayhteyksien käytöllä 

on myös heikkoutensa. Maiden välisten rajayhteyksien määrä ja niiden kehittäminen 

ovat suuria tekijöitä sähköenergian tuonnin ja viennin kannalta. Maiden väliset siirtoyh-

teydet ovat kriittisiä, jotta sähkönsiirto olisi luonnollista käyttötarpeen ja tuotannon suh-

teen siten, että sähkön kuluttajan maksama sähkön hinta olisi kohtuullinen. Maiden ke-

hittämissuunnitelmat ohjaavat sähkönlaatua ja sähköverkon kehittymistä kohti tulevai-

suudennäkymiä, mutta ilman tasapuolista panostusta ja yhtäläistä kiinnostusta, voi yk-

sittäisen maan olla vaikea muovata sähköenergian tuonnin ja viennin kehitystä. Kehittä-

missuunnitelmien yhtäläistymisen takia maista riippumaton toimija laatii Euroopassa yh-

teiset suuntaviivat. 

Tulevaisuudessa sähköenergian tuonti ja vienti muodostavat tärkeämmän kokonaisuu-

den kuin tällä hetkellä. Sähkön tuotantomuotojen muutos vaikuttaa koko sähköenergia-

järjestelmään siten, että pienet vikatilanteet voivat aiheuttaa suuria ongelmia herkemmin 

kuin ennen. Sähköenergiajärjestelmän herkkyyden lisääntyminen vaatii paremmin toimi-

vaa sähköenergian tuontia ja vientiä, jotta hetkellisiä ali- ja ylituotantotilanteita vastaan 

pystytään varautumaan. Euroopassa on otettu suuria askelia ilmastonmuutoksen ehkäi-

semisessä, mikä näkyy sähköenergian tuonnin ja viennin lisääntymisenä. Tekniset to-

teutustavat siirtyvät tulevaisuudessa kohti tasasähköyhteyksiä ja tarkempaa kulutuksen 

seurantaa sekä käyttöön vaikuttamista. Suomen merkittävin kehityshanke siirtokapasi-

teetin lisäämiseksi on uusi vaihtosähköyhteys Ruotsiin, jotta Suomen joutumista saarek-

keeksi voidaan ehkäistä ja näin pienentää aluehintaeroja. 

Työn jatkotutkimuskohteina ovat lähes kaikki esitellyt tekniset rajoitteet ja tulevaisuuden-

näkymät tarkemmalla mittakaavalla. Kandidaatintyön laajuus ei mahdollista niin tarkkaa 

asioiden selvittämistä kuin mitä olisin itse halunnut, minkä takia jotkin asiat on kerrottu 
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hyvin pintapuolisesti. Koen kuitenkin, että kaikki esitellyt aiheet ovat tärkeitä työn koko-

naiskuvan kannalta. 
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