
Pelastaako kulutusjousto 
Suomen sähkökatkoilta?

Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä 
17.1.2022

Congress Paasitorni, Helsinki

Juha Teirilä 



Kulutuksen väheneminen 
Suomessa loppuvuonna 2022
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heinäkuu
-3,0 %

MW

elokuu
-0,0 %

syyskuu
-7,4 %

lokakuu
-5,4 %

marraskuu
-6,0 %

joulukuu
-7,4 %

2022 toteutuneen lämpötilan huomioiva vuosien 2017-2021 keskiarvoon 
perustuva kulutusarvio punaisella, vuonna 2022 toteutunut kulutus sinisellä

kulutusvähennys
tunneittain (MW) sinisellä

spot-hinta
mustalla (ei asteikolla)



Vuorokauden sisäinen kulutus-
profiili on tasoittunut 2022
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MW

kulutuksen jakauma
vuorokauden eri
tunneilla 2017-2022
(kk keskiarvo, vain arkipäivät)

vuorokauden tunnit (1-24)

keskimääräinen
kulutusvähennys:

yöllä: -5,5 % (521 MW) 
päivällä: -7,2 % (771 MW)

keskimääräinen
kulutusvähennys:

yöllä: -6,2 % (645 MW) 
päivällä: -8,6 % (1009 MW)

keskimääräinen
kulutusvähennys:

yöllä: -5,3 % (458 MW) 
päivällä: -6,5 % (631 MW)

MW



Joulukuussa tuntikulutus 
väheni enimmillään lähes 15 % 

MW

spot-hinta
mustalla
(ei asteikolla)

kulutusvähennys
tunneittain (MW) sinisellä

kulutusvähennys
on vihreä alue

vk 50

kulutusvähennys enimmillään
n. 1900 MW (-14,6 %)

joulukuussa
vähennys
keskimäärin
siis -7,4 %

vk 1, 2023
-4,5 %



Myös Baltiassa ja Ruotsissa on 
sähköä säästetty

Suomi -5,0 %

Baltia -2,0 %

Ruotsi -1,0 %

EU-tavoite on -10 % viiden vuoden 
(2017-2021) keskiarvoon nähden 
kunkin talvikuukauden lopussa
(ei lämpötilakorjausta)



• Estimoidaan kysyntää lämpötilalla ja aikamuuttujilla (𝑅2= 92 %), 

virheelle normaalijakauma: N(0, 403 MW)

• Verrataan arvioitua kulutusta virhe huomioituna käytettävissä olevaan 

tuotantoon

• Sääolosuhteet toteutuneesta datasta 2014 alkaen (9 vuotta), 

tuulivoima skaalattu nykykapasiteetille

• perustuu alkutalvella toteutuneisiin arvoihin (CHP lämpötilarajoite 

huomioituna, vesitilanne, Meri-Pori, SE- ja EE-tuonti)

• Ei mukana: Fingridin vapaaehtoiset säästöt, informaatiovaikutus, 

Fingridin varavoimalat, ylössäätötarjoukset -> tässä sähköpula ei 

tarkoita vielä sähkökatkoja, sinne on vielä matkaa

Yksinkertainen 
riittävyyssimulaatio
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2780 + 2318 + 630 + 1560 + 1200 + 4369 + 350 = 13207 MW      (+ 4000 = 17207 MW)

(n. -15 ⁰C)

ydin     vesi     muu     SE1     SE3      CHP      EE tuuli



Sähköpulan todennäköisyys, 
jos ei lainkaan kulutussäästöjä

100 %

0 %

Pisteet toteutuneita tunteja
2014 alkaen, tuulivoima
skaalattu, violetilla tämän
talven pisteet.



7 % kulutussäästö pienentää 
sähköpulan riskiä selvästi

1500 MW häiriö, ei OL3, 
7 % säästöt (punainen)

ei OL3, ei säästöjä (edellinen kuva)

ei OL3, 7 % säästöt (nykytilanne)

OL3, 7 % säästöt (helmikuu?)



Sähköpulatuntien odotusarvo 
vuodessa

tähän tasoon
on totuttu

nyt oltaisiin tässä,
jos kulutussäästöjä
ei olisi yhtään

nykysäästöillä (7 %)
ollaan tässä

1000 MW häiriö
ilman OL3:a

ja OL3:n kanssa
(vihreä)

jos huippukulutustunteina
säästöt ovat ~15 %,
ollaan viime talven
tasolla



Kiitoksia! 

Juha Teirilä 

juha.teirila@energiavirasto.fi
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Lähteet: Fingridin avoin data, Entso-E:n transparenssialusta, omat laskelmat
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