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Tuotetaanko sähkö
oikeassa paikassa,
riittääkö verkko?
TEM tiekarttaseminaari 5.5.2020

Tuulivoimaa rakennetaan nyt kiivaasti
• Tuulivoimakapasiteetti nyt 2300 MW
• Ennuste: 2700 MW vuoden 2020 loppuun ja
noin 4000 MW vuoden 2021 loppuun
mennessä. Siitä eteenpäin noin 1000 MW/a.

Suomen tuulivoimaennusteiden kehittyminen
verkkosuunnittelun skenaarioissa:

• Tuulivoiman energiantuotanto kasvaa 6 TWh/a 
jopa 15 TWh/a vuonna 2022, jolloin tuulivoiman
vuosituotanto ohittaa vesivoiman vuosituotannon!
• Mahdollisuus kasvattaa ydinvoiman rinnalle
toiseksi "tukijalaksi" sähköistyvään Suomeen.
• Tuulivoimaa rakennetaan nyt markkinaehtoisesti,
ja homma toimii!
2

Jussi Jyrinsalo

5.5.2020

Riittääkö siirtoverkko?
• Tuulivoimaa on toteutuksessa ja suunnitteilla noin 50 TWh
keskittyen vahvasti etenkin länsirannikon pohjoisiin osiin
• Myös Lapissa ja Kainuussa on suuri tuulivoimapotentiaali
• Sähkön tuonti Pohjois-Ruotsista kasvaa uuden
yhdysjohdon myötä. Uusien rajajohtojen tarve ei lopu
tähän, vaan vaihteleva tuotanto lisää niiden tarvetta.
• Kulutuksen painopiste on etelässä ja teollisuuden
sähköistyminen korostaa edelleen asiaa (kartalla LUT:n
skenaarioita P2X-sähkön lisätarpeesta: punaiset ympyrät
ja TWh-luvut). Sektorikytkentä ei poista johtojen tarvetta.

93 TWh

uusia
tuotantokeskittymiä

43 TWh

135 TWh

Tarve siirtää sähköä etelään ja itään kasvaa merkittävästi!
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25 TWh

uusia
kulutuskeskittymiä

Fingrid vahvistaa
kantaverkkoa
Tuonti ja tuotanto
ylijäämäistä PohjoisSuomessa

2030

RAC3

Noin 2500 MW lisää
siirtokapasiteettia
pohjoisesta etelään!
Rannikkolinja

Johtojen rakentamisen
lisäksi on muitakin keinoja:
•
•
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Kaikki irti siirtokapasiteetista
(jännitetuki, johtojen
sääriippuva kuormitus)
Joustomarkkinoiden
kehittäminen
5.5.2020

Metsälinja

Jokilinja

Järvilinja

Rautarouva II

Alijäämää EteläSuomessa

Koko Suomen tuulivoimapotentiaali käyttöön!
Tuulivoiman hajauttaminen myös Keski- ja Itä-Suomeen:
• pienentäisi tuulen vaihteluiden aiheuttamia sähköntuotannon vaihteluita
sekä säätötarvetta
• parantaisi Suomen huoltovarmuutta
• parantaisi syrjäseutujen työllisyyttä, kuntataloutta ja toisi tuloja paikallisille
maanomistajille.
Uusien puistojen rakentamista em. alueille hidastaa luvituksesta päättäminen
yksi kerrallaan hanke- ja kuntakohtaisesti sekä Puolustusvoimien tutkat.
Tarvitaan:
• Alue-, lääni- tai maakohtaista keskitettyä ohjausta (asiamies?)
• Yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ratkaisu Puolustusvoimien
tutkakysymykseen. Erityisesti Kymenlaaksossa on hyvät tuuliolosuhteet,
tuotanto sijoittuisi lähelle sähkönkulutusta ja siirtoverkko on vahva.

Tuetulle merituulivoimalle ei tarvetta tässä vaiheessa. Tekniikan kehittyessä
myös merituulivoimasta voi tulla markkinaehtoisesti kannattavaa, etenkin jos
sähkön kulutus ja tuotannon tarve kasvavat merkittävästi.
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Tiekartoista on apua
Fingrid päivittää vuoden 2020 aikana pitkän tähtäimen
verkkovisionsa:
• Selvitämme tuulivoiman ja kulutuksen (ml.
sektorikytkentä) kehittymistä ja maantieteellistä
sijoittumista
• Osallistamme sidosryhmiä skenaarioiden
luomisessa ja tulosten tulkinnassa
• Otamme tulokset huomioon kantaverkon
kehittämissuunnitelmassa 2021
ja alamme valmistella 2030-luvun
verkkovahvistuksia.

SELKEÄ
LISÄTARVE

Tiekartat ovat merkittävä syöte tähän työhön!
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TARVE KASVAA
2030-LUVULLA

Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196

