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Verkkovisiotyö
Fingrid on käynnistänyt verkkovisiotyön, jonka tavoitteena on luoda näkemys 

kantaverkon päävoimansiirtoverkon (400 kV ja 220 kV) kehittämistarpeista 

ja ratkaisuehdotuksista pitkällä aikavälillä. Verkkovision tarkasteluvuosiksi on 

valittu vuodet 2035 ja 2045, jotta mahdollistetaan kantaverkon suunnittelun 

kannalta tarpeeksi pitkälle katsova visiotyö. Erityisesti vuosi 2035 on kiinnos-

tava tarkasteluvuosi, sillä Suomen hiilineutraaliustavoite on asetettu kyseiselle 

vuodelle.

Fingridin verkkovisiotyö koostuu kolmesta vaiheesta: skenaarioiden luomi-

sesta, kantaverkon tulevaisuuden haasteiden tunnistamisesta sekä näihin haas-

teisiin vastaavien verkkoratkaisujen suunnittelusta. Ensimmäisessä vaiheessa 

tarkastellaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, ja pyritään rakentamaan 

riittävän erilaiset skenaariot. Kun skenaariot sekä niiden lähtötiedot ovat kohdal-

laan, Fingridin verkonsuunnittelijat tunnistavat eri skenaarioista aiheutuvat kanta-

verkon siirtotarpeet ja pohtivat näihin tarpeisiin mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Tässä dokumentissa keskitytään työn ensimmäiseen vaiheeseen, skenaarioiden 

rakentamiseen. Verkkovisiotyön valmistuttua Fingrid julkaisee loppuraportin, jossa 

esitellään verkon vahvistustarpeita ja muita mahdollisia pitkän aikavälin verkonke-

hitysratkaisuja.

Skenaariotyön lähtökohdat
Verkkovisiossa kantaverkon verkkovahvistusten tarvetta arvioidaan erilaisissa 

skenaarioissa. Skenaariot edustavat sähkön kulutuksen ja tuotannon mahdol-

lisia kehityskulkuja, joihin kantaverkon suunnittelussa tulee varautua. Skenaa-

rioissa merkittävimpiä muuttujia ovat teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen 

sähkönkulutus ja sen alueellinen jakautuminen, maa- ja merituulivoiman määrä 

ja sijoittuminen, hajautetun aurinkovoiman määrä, tuotannosta ja kulutuksesta 

saatavissa olevan jouston määrä sekä erilaiset mahdolliset yhdistelmät uuden 
1Lisätietoa ENTSO-E:n ja ENTSOG:n TYNDP prosessista sekä skenaarioista:  
https://www.entsos-tyndp2020-scenarios.eu/

ydinvoiman rakentumisesta sekä nykyisten ydinvoimaloiden käytön jatkami-

sesta. Näitä ja muita muuttujia johdonmukaisesti yhdistämällä on luotu neljä 

erilaista skenaariota, joista jokaisen on tarkoitus luoda kantaverkolle omanlai-

sensa kehittämistarpeet.

Verkkovisiotyössä on tavoitteena tunnistaa tulevaisuudessa tarvittavia 

kantaverkkoratkaisuja. Soveltuvimmat ratkaisut palvelevat useampaa tai kaikkia 

neljää skenaariota. Kehityskulkuja on sisällytetty skenaarioihin siten, että ne 

eivät kumoa toistensa vaikutuksia verkon kehittämisen näkökulmasta, vaan joka 

skenaariossa olisi verkon kehittämisen kannalta haastavia elementtejä, kuten 

suuri sähkön nettovienti/tuonti tai suuret maansisäiset siirtotarpeet. Skenaa-

riot eivät ole ennusteita tulevaisuudesta, eivätkä ne pyri kertomaan millainen 

tulevaisuus olisi Fingridin näkökulmasta toivotuin. Skenaariotarkastelussa kaikki 

neljä skenaariota ovat keskenään samanarvoisia.

Fingrid on luonut skenaariot Suomen osalta itsenäisesti. Keväällä 2020 

julkaistut teollisuuden vähähiilitiekartat ovat olleet keskeinen lähtötieto etenkin 

sähkön kulutuksen kehityksen osalta. Vähähiilitiekartoissa hahmoteltujen 

sähköistämispolkujen lisäksi osaan skenaarioista on sisällytetty muutakin 

sähkön kulutuksen kasvua, esimerkiksi Suomeen sijoittuvaa Power-to-X-

tuotantoa. Sähkön tuotannon osalta skenaarioissa on varioitu oletuksia eri 

sähköntuotantomuotojen rakentamismahdollisuuksista sekä kannattavuudesta, 

ja näiden pohjalta on laadittu kuhunkin skenaarioon sopiva tuotantorakenne. 

Muiden maiden osalta lähtötietoina on hyödynnetty soveltuvin osin ENTSO-E:n 

ja ENTSOG:n Ten Year Network Development Plan (TYNDP)1 työssä tehtyjä 

yhteiseurooppalaisia skenaarioita ja Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiltä 

saatuja tarkempia tietoja. Näitä tietoja on skenaariossa muokattu siten, että 
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oletukset muulle Euroopalle ovat johdonmukaisia Fingridin Suomelle luomien 

skenaarioiden oletusten kanssa. Etenkin olennaisimpia Suomeen vaikuttavia 

lähialueiden kehityskulkuja, esimerkiksi Ruotsin ydinvoimaa, on erikseen varioitu 

skenaarioissa. 

Tarkasteltavat neljä skenaariota ovat nimeltään Sähköä vientiin, Ilmastoneut-

raali kasvu, Merellä tuulee sekä Aurinkoa ja akkuja. Alla olevassa kuvassa sekä 

taulukossa on esitetty lyhyet kuvaukset kustakin skenaariosta sekä vertailu 

skenaarioiden välillä niiden merkittävimpien muuttujien suhteen. Seuraavassa 

luvussa kukin skenaario esitellään tarkemmin. Dokumentin lopussa on yhteen-

veto, jossa eri skenaarioita vertaillaan keskenään.

Sähköä vientiin
• Ei merkittävää sähköistämistä, 

kulutus ei juuri kasva

• Maatuulivoima ja ydinvoima  

hallitsevat tuotantomuodot, 

yhteistuotanto pääosin säilyy

• Sähkön vienti vetää sähkön  

tuotannon kasvua

Merellä tuulee
• Fossiilinen energia korvataan 

sähköllä

• Jonkin verran uutta sähköin-

tensiivistä teollisuustuotantoa 

Suomessa

• Paljon merituulivoimaa

• Sähkön tuotanto painottuu 

entistä vahvemmin länsirannikolle

Ilmastoneutraali kasvu
• Fossiilinen energia korvataan 

sähköllä

• Merkittävästi uutta sähköinten-

siivistä teollisuustuotantoa  

Suomessa

• Paljon maatuulivoimaa ja maksi-

maalinen pohjois-eteläsuuntainen 

sähkönsiirto

Aurinkoa ja akkuja
• Fossiilinen energia korvataan sähköllä

• Runsaasti jakeluverkkoihin liitty-

nyttä hajautettua aurinkosähköä ja 

akkuvarastoja

• Niukasti perinteistä tuotantoa, 

vähäinen inertia

• Vuositasolla Suomi säilyy sähkön 

nettotuojana
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Taulukossa vertaillaan merkittävämpien muuttujien eroavaisuuksia skenaa-

rioiden välillä. Taulukon muuttujat eivät ole toisiaan vasten vertailukelpoisia. 

Tarkemmat luvut muuttujien eroista skenaarioiden välillä on kuvattu luvussa 

”Skenaarioiden yhteenveto”. Taulukossa käytetyt symbolit merkitsevät: ≈ ei 

merkittävää muutosta, + kasvaa, - vähenee

Skenaarioiden merkittävimmät muuttujat Sähköä vientiin Ilmastoneutraali kasvu Merellä tuulee Aurinkoa ja akkuja

Vesivoima ≈ ≈ ≈ ≈

Maatuulivoima ++ +++ + +

Merituulivoima ≈ + +++ ≈

Aurinkovoima ja energian varastointi + + + +++

Ydinvoima + ≈ + -

Muu lämpövoima - -- -- -

Sähkön kulutus ≈ +++ ++ +

Käytettävissä oleva kulutusjousto + +++ ++ ++

Sähkön viennin ja tuonnin tasapaino vuositasolla Vientiä Tasapainoinen Tasapainoinen Tuontia
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Skenaariot 



Sähköä viestiin -skenaariossa Suomen 

vuodelle 2035 asettamia hiilineutraa-

liustavoitteita ei saavuteta eikä fossii-

lisen energian korvaamista sähköllä 

tapahdu merkittävässä mittakaavassa. 

Muu Eurooppa noudattelee vuonna 

2018 päivitettyjä EU:n ilmastotavoit-

teita (ns. 40–32–32.5-tavoitteet)2. 

Energian tuotannon ja EU:n ilmastopo-

litiikan toteuttamiseen liittyvät välineet 

ja ratkaisut ovat ensisijaisesti kansalli-

sia.

2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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Verkkorakenteen kannalta tässä skenaariossa on kuvattu tulevaisuus, jossa 

Suomi on sähkön nettoviejä. Sähköä vientiin on skenaario, jossa Suomen kulu-

tus ei juuri kasva. Vaikka Suomen oma sähkönkulutus ei merkittävästi kasva, 

Suomeen rakentuu silti huomattava määrä yhteiseurooppalaisilla sähkömark-

kinoilla kilpailukykyistä maatuulivoimaa hyvien tuuliolosuhteiden ja rakentamis-

edellytysten myötä.

Sähkön kulutus  
Sähköä Vientiin  
-skenaariossa (TWh) 2018 Muutos 2035 Muutos 2045

Teollisuus 42 +4 45 +0 45

Lämmitys 17 +2 19 +0 19

Liikenne 1 +2 3 +2 5

Muu kulutus ja häviöt 28 -1 27 -1 26

Yhteensä 87 +7 95 +0 95

Sähkön tuotantokapasiteetit  
Sähköä vientiin -skenaariossa (GW) 2018 2035 2045

Vesivoima 3 3 3

Maatuulivoima 2 14 17

Merituulivoima 0 0 0

Aurinkovoima 0 3 5

Ydinvoima 2,8 5,6 5,6

Muu lämpövoima 8 5 5

Sähkön tuotanto  
Sähköä vientiin -skenaariossa (TWh) 2018 2035 2045

Vesivoima 13 14 14

Maatuulivoima 6 48 56

Merituulivoima 0 0 0

Aurinkovoima 0 2 4

Ydinvoima 22 41 39

Muu lämpövoima 27 14 12

Tuotanto yhteensä 67 118 124

Kulutus 87 95 95

Suomen sähkötase -20 +24 +29

Sähköä vientiin -skenaariossa kulutus kasvaa vain vähän. Fossiilista erillisläm-

mitystä korvataan pääasiassa sähköllä ja sähkön käyttö henkilöliikenteessä 

kasvaa maltillisesti. Teollisuuden vähähiilitiekartoissa kaavailtu sähkönkulu-

tuksen kasvu ei toteudu eikä muita merkittäviä sähköintensiivisten toimialojen 

investointeja kohdistu Suomeen. Kulutuksen jousto lisääntyy jonkin verran 

pääasiassa sähköautojen älykkäästä latauksesta saatavan jouston myötä.

Sähkön kulutus

Sähkön tuotanto



10        Fingrid  | Verkkovision skenaarioluonnokset

Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantolaitoksissa korvataan fossiilisia 

polttoaineita biopolttoaineilla, jolloin suurten yhteistuotantolaitosten sähkön-

tuotanto laskee hitaammin kuin muissa skenaarioissa. Ydinvoiman tuotanto 

kasvaa Olkiluoto 3 ja Hanhikivi 1 -yksiköiden myötä. Lisäksi Loviisan ja Olki-

luodon vanhojen yksiköiden käyttöikää oletetaan pidennettäväksi siten, että 

sekä Loviisan että Olkiluodon vanhat yksiköt ovat käytössä vielä vuonna 2045. 

Vesivoiman oletetaan säilyvän nykytasolla.

Skenaariossa myös maatuulivoiman kapasiteetti kasvaa vuoteen 2030 

saakka noin 1 000 megawatin vuosivauhtia, minkä jälkeen kasvu jonkin verran 

hidastuu. Merituulivoima ei Suomen oloissa lyö merkittävissä määrin läpi. 

Ympäröivä maailma
Kyseisessä skenaariossa oletetaan, että EU:n vuonna 2018 määritetyt ilmasto-

tavoitteet toteutuvat, mutta kullakin maalla on omat kansalliset toimenpiteensä 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäröivässä maailmassa luovutaan ilmastota-

voitteiden vuoksi fossiilisesta tuotannosta, mikä mahdollistaa Suomen puhdasta 

sähkönvientiä. Ruotsissa ydinvoimasta luovutaan 2045 mennessä. Suomen ja 

Venäjän välinen Viipurin tasasähkölinkki uusitaan, ja on käytettävissä tarkas-

telujakson ajan. Tässä skenaariossa lähtötietona on käytetty soveltuvin osin 

muiden maiden osalta TYNDP:n skenaariota ”National Trends”. 

Miten skenaario haastaa verkon kehittämisen?
Skenaariossa varaudutaan Suomen muuttumiseen sähkön vientimaaksi, jolloin 

viennin vaatimat investoinnit tulevat skenaariossa esille. Lisäksi skenaariossa 

sähkön kulutus ei merkittävästi kasva verrattuna muihin skenaarioihin, jolloin 

esille nousevat investoinnit, joiden tarve ei ole riippuvainen sähkön kulutuksen 

kasvusta. 



Ilmastoneutraali kasvu -skenaariossa 
Suomen hiilineutraaliustavoitteet toteu-
tuvat erityisesti teollisuusprosessien, 
lämmityksen ja liikenteen sähköistymi-
sen sekä puhtaan sähkön tuotannon 
kasvamisen ansiosta. Suomi on erittäin 
houkutteleva sijoituspaikka sähköä tar-
vitsevien teollisuusalojen uusille inves-
toinneille, minkä johdosta sähkön kulu-
tus kasvaa voimakkaammin kuin muissa 
skenaarioissa.
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Kantaverkon näkökulmasta tässä skenaariossa on skenaarioista suurin poh-

jois-eteläsuuntainen siirto. Tuulivoimasta valtaosa on Keski-Suomen poikkileik-

kauksen3 pohjoispuolella ja kulutuksesta vastaavasti suurin osa on leikkauksen 

eteläpuolella. Toisaalta tuulivoimaa syntyy myös Itä-Suomeen.

Skenaariossa sähkön kulutus kasvaa hyvin merkittävästi teollisuuden proses-

sien, tieliikenteen ja lämmityksen sähköistyessä sekä ilmastoneutraalien poltto-

aineiden ja materiaalien tuotannon kasvaessa. Teollisuuden vähähiilitiekartoissa 

kuvatut prosessien sähköistämiseen liittyvät tavoitteet pääosin toteutuvat. 

Suomi on myös houkutteleva uusille sähköintensiivisen teollisuuden investoin-

neille, mikä lisää datakeskusten ja Power-to-X-teollisuuden sähkönkulutusta. 

Tässä skenaariossa Power-to-X-tuotannon tarvitsema sähkönkulutus ylittää 

EU:ssa 1000 TWh vuonna 2045, mikä tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia. 

Myös kemianteollisuuden vähähiilitiekartoissa esitetyt fossiilisten raaka-ai-

neiden korvaamiseen liittyvät sähkönkulutusmuutokset tarjoavat merkittävää 

sähkön kulutuksen kasvupotentiaalia.

Lämmityksessä fossiiliset polttoaineet korvataan valtaosin sähköön perus-

tuvilla teknologioilla. Sähkö korvaa pääosan kaukolämmön polttoprosesseista 

Sähkön kulutus  

sekä kiinteistökohtaisesta öljy- ja kaasulämmityksestä. Liikenteen sähkönku-

lutus kasvaa, kun henkilöliikenne sähköistyy vuoteen 2045 mennessä lähes 

täysin ja myös rahtiliikenteessä käytetään merkittävästi sähköisiä ratkaisuja.

Skenaariossa kulutuksen jousto lisääntyy todella merkittävästi. Suuri osa 

uusista teollisuusprosesseista oletetaan suunniteltavan joustaviksi.4 Kauko-

lämmön sähköistyessä lämpövarastoja ja lämmityksen kulutusjoustoa voidaan 

hyödyntää sähkönkäytön optimointiin kaukolämpöjärjestelmässä. Sähköautojen 

lataus oletetaan älykkääksi. Syntyvän jouston oletetaan olevan käytettävissä 

pääasiassa tunti- ja päivätasolla. 

Sähkön tuotanto Ilmastoneutraali  
kasvu -skenaariossa (GW) 2018 2035 2045

Vesivoima 3 3 3

Maatuulivoima 2 22 43

Merituulivoima 0 1 3

Aurinkovoima 0 3 5

Ydinvoima 2,8 4,6 2,8

Muu lämpövoima 8 4 3

Sähkön tuotanto

3 Keski-Suomen poikkileikkauksella (tunnetaan myös nimellä P1-leikkaus) tarkoitetaan sähköteknisin 
perustein määriteltyä Pohjois- ja Etelä-Suomen välisiä siirtojohtoja leikkaavaa rajaa. Tulevaisuudessa sen 
tarkkaan sijaintiin vaikuttaa muun muassa tuotannon liittyminen pohjois-eteläsuuntaisten johtojen varteen. 
Kantaverkon pohjois-eteläsuuntaisen siirron on kuljettava tämän leikkauksen läpi. Leikkauksessa on oltava 
riittävä kapasiteetti, jotta maan jakaminen hinta-alueisiin voidaan välttää.

4Joustavan teollisuuden sähkönkäytön oletetaan olevan keskimäärin noin kolmannes maksimikapasitee-
tista, jolloin jousto mahdollistaa paremmin vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön hyödyntämisen prosesseissa 
(esimerkiksi elektrolyysilaitteistot).

Sähkön kulutus  
Ilmastoneutraali kasvu 
-skenaariossa (TWh)) 2018 Muutos 2035 Muutos 2045

Teollisuus 42 +43 84 +59 143

Lämmitys 17 +10 27 -1 26

Liikenne 1 +4 5 +6 11

Muu kulutus ja häviöt 28 +1 29 +1 30

Yhteensä 87 +57 145 +65 210
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Sähkön kulutuksen merkittävä kasvu luo hyvän investointiympäristön puhtaan 

sähkön tuotannolle. Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat edelleen laskeneet 

ja hallinnollisia esteitä on onnistuttu purkamaan, minkä seurauksena maatuuli-

voiman kapasiteetti kasvaa yli 1 000 megawatin vuosivauhtia, ylittäen 15 000 

megawattia 2030-luvun alkupuolella ja 40 000 megawattia vuonna 2045. 

2020-luvun lopulle saakka tuulivoiman investoinnit ovat keskittyneet lähinnä 

läntiseen Suomeen (Pohjanmaa ja Meri-Lappi). Vuoden 2030 jälkeen investoin-

teja syntyy aiempaa enemmän Keski- ja Pohjois-Lappiin, mutta myös merkittä-

vissä määrin Itä-Suomeen, jossa on onnistuttu ratkaisemaan tutkista johtuvia 

rakentamisen esteitä. Maatuulivoima säilyy Suomessa merituulivoimaa selvästi 

kilpailukykyisempänä. Hajautettu aurinkovoima kasvaa lähinnä kotitalouksien 

oman aktiivisuuden ja kiinnostuksen seurauksena.

Yhteistuotantolaitoksien ikääntyessä korvausinvestointeja tehdään 

pääasiassa sähköön perustuviin teknologioihin ja lämpökattiloihin, uusia 

yhteistuotantolaitoksia ei synny ja vuoteen 2035 mennessä merkittävä osa 

kaukolämmön yhteistuotantolaitoksista on ajettu alas. Teollisuudessa yhteis-

tuotanto säilyy käytössä siltä osin, kun sen polttoaineena käytettäviä sivuvir-

toja ei ohjata muuhun käyttöön. Vesivoiman oletetaan säilyvän nykytasolla.

Ydinvoiman osalta skenaariossa oletetaan, että Loviisan ja Olkiluodon nykyisin 

käytössä olevat ydinvoimalayksiköt poistuvat käytöstä nykyisten käyttölupien 

päättyessä. Olkiluoto 3 on oletettu olevan toiminnassa ja myös Hanhikiven ydin-

voimalaitoksen oletetaan valmistuvan ennen vuotta 2035. 

Tässä skenaariossa pyritään haastamaan verkon siirtokykyä pohjoisesta 

etelään. Hanhikiven sijoittuminen pohjoisempaan Suomeen ja toisaalta Loviisan 

poistuminen jo vuoden 2035 skenaariosta sekä Olkiluodon 1 ja 2 yksiköiden 

poistuminen vuoden 2045 skenaariosta lisäävät siirron tarvetta pohjois-etelä-

suunnassa. 

 

Ympäröivä maailma
Tässä skenaariossa EU on hiilineutraali 2050 mennessä. Fossiilisten tuontipolt-

toaineiden korvaaminen Euroopassa tuotetulla sähköllä ja sähköstä tehdyillä 

synteettisillä polttoaineilla kasvattaa sähkön kulutusta merkittävästi, mikä 

parantaa Euroopan energiaomavaraisuutta. Ruotsin ydinvoiman oletetaan pois-

tuvan 2045 mennessä. Skenaariossa oletetaan, että Suomen ja Venäjän välinen 

Viipurin tasasähkölinkki uusitaan ja on käytettävissä tarkastelujakson ajan. 

Ilmastoneutraali kasvu -skenaario ei seuraa suoraan mitään TYNDP:n skenaa-

riota, vaan lähtötietoja on yhdistelty soveltuvin osin.

Miten skenaario haastaa verkon kehittämisen?
Skenaariossa Suomen voimakkaasti kasvavan sähkön kulutuksen oletetaan 

keskittyvän pääosin Keski-Suomen poikkileikkauksen eteläpuolelle, kun taas tuo-

tantoinvestoinnit erityisesti tuulivoimaan syntyvät pääosin Keski-Suomen poikki-

leikkauksen pohjoispuolelle. Skenaario haastaa Suomen pohjois-eteläsuuntaisen 

siirtokyvyn, kun tuotanto tulee siirtää leikkauksen pohjoispuolelta etelään. Lisäksi 

skenaariossa sähkön siirto kaupunkeihin kasvaa voimakkaasti lämmityksen ja 

liikenteen sähköistyessä ja yhteistuotantokapasiteetin supistuessa.

Sähkön tuotanto Ilmastoneutraali  
kasvu -skenaariossa (TWh) 2018 2035 2045

Vesivoima 13 14 14

Maatuulivoima 6 79 155

Merituulivoima 0 3 13

Aurinkovoima 0 2 4

Ydinvoima 22 32 18

Muu lämpövoima 27 11 9

Tuotanto yhteensä 67 141 213

Kulutus 87 145 210

Suomen sähkötase -20 -4 +3



Merellä tuulee -skenaariossa merkit-
tävänä tekijänä on merituulivoiman 
voimakas lisääntyminen. Skenaariossa 
Suomen hiilineutraaliustavoitteet toteu-
tuvat erityisesti teollisuusprosessien, 
lämmityksen ja liikenteen sähköistymi-
sen sekä puhtaan sähkön tuotannon 
kasvamisen ansiosta. Suomi on houkut-
televa sijoituspaikka puhdasta sähköä 
tarvitsevien teollisuusalojen uusille 
investoinneille, mutta sähkön kulutus 
kasvaa vähemmän kuin Ilmastoneut-
raali kasvu -skenaariossa. Suomi saa-
vuttaa hiilineutraaliustavoitteet pääosin 
keskitettyjä energiaratkaisuja, kuten 
isoja tuulivoimapuistoja ja ydinvoimaa 
käyttäen.
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Merituulivoiman oletetaan keskittyvän länsirannikolle, mikä haastaa kantaver-

kon siirtokyvyn. Kantaverkon tulee kyetä siirtämään runsas tuulisähkön tuotanto 

edelleen kulutuskohteisiin. Lisäksi skenaariossa sähkönsiirto kantaverkosta 

kaupunkeihin kasvaa. 

Teollisuuden hiilineutraaliustavoitteet toteutuvat prosessien sähköistämisen 

tuloksena, ja erityisesti kemianteollisuuden ja terästeollisuuden fossiilisiin 

energianlähteisiin perustuvat prosessit pystytään korvaamaan sähköllä. Suomi 

on kilpailukykyinen sijaintipaikka puhdasta sähköä tarvitsevalle teollisuudelle, 

mutta kilpailuetu ja sitä myötä teollisuuden sähkönkäytön kokonaismäärä on 

pienempi kuin Ilmastoneutraali kasvu -skenaariossa. Panostukset energiatehok-

kuuteen laskevat sähkönkulutusta rakennusten lämmityksessä, palvelusektorilla 

ja kotitalouksissa, mutta kokonaisuutena tällä on rajallinen merkitys verrattuna 

teollisen sähkönkulutuksen kasvuun. 

Sähkön kulutus  

Lämmityksessä fossiiliset polttoaineet korvataan valtaosin sähköön perus-

tuvilla teknologioilla. Sähkö korvaa pääosan kaukolämmön polttoprosesseista 

sekä kiinteistökohtaisesta öljy- ja kaasulämmityksestä. Lämmitysratkaisuissa 

oletetaan, että rakennusten energiatehokkuus nousee, mikä osaltaan pienentää 

sähkön kulutuksen kasvua. Liikenteen sähkönkulutus kasvaa, kun henkilölii-

kenne sähköistyy vuoteen 2045 mennessä lähes täysin ja myös rahtiliiken-

teessä käytetään merkittävästi sähköisiä ratkaisuja.

Kulutuksen jousto lisääntyy merkittävästi. Osa uusista teollisuusprosesseista 

oletetaan suunniteltavan joustaviksi. Kaukolämmön sähköistyessä lämpövaras-

toja ja lämmityksen kulutusjoustoa voidaan osittain hyödyntää sähkönkäytön 

optimointiin kaukolämpöjärjestelmässä. Sähköautojen lataus oletetaan pääosin 

älykkääksi. Syntyvän jouston oletetaan olevan käytettävissä pääasiassa tunti- ja 

päivätasolla.

Sähkön tuotanto  
Merellä tuulee -skenaariossa (GW) 2018 2035 2045

Vesivoima 3 3 3

Maatuulivoima 2 11 11

Merituulivoima 0 4 12

Aurinkovoima 0 3 5

Ydinvoima 2,8 4,4 4,6

Muu lämpövoima 8 4 3

Sähkön tuotanto

Sähkön kulutus 
Merellä tuulee  
-skenaariossa (TWh) 2018 Muutos 2035 Muutos 2045

Teollisuus 42 +31 72 +24 96

Lämmitys 17 +4 21 -2 19

Liikenne 1 +4 5 +6 11

Muu kulutus ja häviöt 28 -2 26 -2 24

Yhteensä 87 +37 125 +25 150
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Sähkön kulutuksen merkittävä kasvu luo hyvän investointiympäristön puhtaan 

sähkön tuotannolle. Tuulivoiman kapasiteetti kasvaa tasaista noin  

1 000 megawatin vuosivauhtia, saavuttaen vuoteen 2030 mennessä noin 10 

000 megawattia ja ylittäen 20 000 megawattia 2040-luvulla. 2020-luvun 

lopulle saakka tuulivoimaa on rakentunut pääasiassa maalle, mutta vähitellen 

merituulivoiman rakentamisesta on tullut kannattavampaa kuin maatuulivoiman 

rakentamisesta ja vuoteen 2045 mennessä merituulivoiman määrä on jo ylit-

tänyt maatuulivoiman määrän. Merituulivoiman rakentaminen tässä mittakaa-

vassa on edellyttänyt paitsi kyseisen teknologian kustannustason laskua myös 

merituulivoiman liittämisen kustannusten laskua tai vaihtoehtoisesti liittämisen 

tukemista yhteiskunnan varoin.

Hajautettu aurinkovoima kasvaa lähinnä kotitalouksien oman aktiivisuuden ja 

kiinnostuksen seurauksena. Yhteistuotantolaitoksien ikääntyessä korvausin-

vestointeja tehdään pääasiassa sähkölämmitykseen ja lämpökattiloihin, uusia 

yhteistuotantolaitoksia ei synny ja vuoteen 2035 mennessä merkittävä osa 

kaukolämmön yhteistuotantolaitoksista on ajettu alas. Teollisuuden yhteistuo-

tanto pääosin säilyy. Vesivoiman oletetaan säilyvän nykytasolla.

Ydinvoiman osalta Loviisan vanhojen ydinvoimayksiköiden käyttöä oletetaan 

jatkettavan 10 vuodella vuoteen 2037 ja 2040. Hanhikiven valmistumisen olete-

taan viivästyvän siten, että se valmistuu samoihin aikoihin kuin Loviisan yksiköt 

suljetaan. Olkiluodon vanhojen yksiköiden käyttöikää pidennetään 2040-luvun 

loppupuolelle. 

Ympäröivä maailma
Merituulivoima nousee Euroopassa kilpailukykyisimmäksi sähköntuotantomuo-

doksi tuotantokustannusten laskun myötä, kun samalla maatuulivoimaan koh-

distuva vastustus rajoittaa suurimpien ja tehokkaimpien voimaloiden hyödyn-

tämistä. Muun Euroopan osalta skenaariossa käytetään lähtötietona soveltuvin 

osin TYNDP:n skenaariota ”Global Ambition”. 

Itämeren lisäksi Pohjanmerelle rakennetaan merkittäviä määriä merituuli-

voimaa. Uusia päätöksiä ydinvoiman ennenaikaisista sulkemisista ei Euroopassa 

tehdä, mutta jo tehtyjä päätöksiä ei peruta. Ruotsissa on vielä 2045 käytössä 

merkittävä määrä ydinvoimaa. Tässä skenaariossa Viipurin tasasähkölinkkiä ei 

uusita, ja vanha linkki poistuu käytöstä 2030 vuoden jälkeen.

Miten skenaario haastaa verkon kehityksen?
Skenaariossa syntyy paljon uutta tuotantoa Suomen länsirannikolle. Tässä 

skenaariossa Suomen sähkönkulutus kasvaa ja sähköä pitää siirtää länsiranni-

kolta kulutuskohteisiin. Lisäksi skenaariossa sähkön siirto kaupunkeihin kasvaa 

voimakkaasti lämmityksen ja liikenteen sähköistyessä ja yhteistuotantokapasi-

teetin supistuessa.

Sähkön tuotanto  
Merellä tuulee -skenaariossa (TWh) 2018 2035 2045

Vesivoima 13 14 14

Maatuulivoima 6 35 33

Merituulivoima 0 22 60

Aurinkovoima 0 2 4

Ydinvoima 22 33 31

Muu lämpövoima 27 11 9

Tuotanto yhteensä 67 117 151

Kulutus yhteensä 87 124 150

Suomen sähkötase -20 -7 +1



Aurinkoa ja akkuja -skenaariossa mer-
kittävin muuttuja on hajautetun aurin-
kovoiman määrän kasvu sekä ydinvoi-
man määrän pienentyminen. Suomen 
hiilineutraaliustavoitteet toteutuvat eri-
tyisesti teollisuusprosessien, lämmityk-
sen ja liikenteen sähköistymisen sekä 
puhtaan sähkön tuotannon kasvamisen 
ansiosta. Suomen teollisuus sähköistyy 
vähähiilitiekarttojen viitoittamalla tiellä, 
mutta Suomi ei kuitenkaan houkuttele 
uutta teollisuustuotantoa.
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Kantaverkon näkökulmasta hajautettu tuotanto sekä kotitalouksien ja muiden 

sähkönkäyttäjien muuttuminen tuottaja-kuluttajiksi luo uudenlaisia haasteita. 

Skenaariossa oletetaan jakeluverkkojen mahdollistavan kotitalouksien voimak-

kaasti kasvavan aurinkovoimatuotannon sekä lisääntyvien akkujen verkkoon 

liittämisen. Lisäksi ydinvoiman ja muun perinteisen sähköntuotannon vähenemi-

nen haastaa sähköjärjestelmän inertian riittävyyden. 

Teollisuuden vähähiilitiekartoissa kuvatut tavoitteet toteutuvat prosessien 

sähköistämisen tuloksena, ja erityisesti kemianteollisuuden sekä terästeollisuu-

den entiset fossiiliseen energiaan perustuvat prosessit pystytään korvaamaan 

sähköllä. Sähkön kulutus kasvaa, mutta kasvu on maltillisempaa kuin Merellä 

tuulee ja Ilmastoneutraali kasvu -skenaarioissa.  

Lämmityksen sähköistyminen lisääntyy, mutta pääosin fossiilisten poltto-

aineet korvataan geotermisella energialla, hukkalämpöjä hyödyntämällä sekä 

biopolttoaineilla, jolloin sähkön käyttö lämmityksessä ei nettomääräisesti juuri-

kaan kasva, kun rakennusten energiatehokkuus samanaikaisesti paranee. 

Sekä henkilö- että rahtiliikenteessä siirrytään pois fossiilisista polttoaineista. 

Sähkön rinnalle merkittäväksi liikennepolttoaineeksi nousee vety, mikä vähentää 

Sähkön kulutus  
Sähkön tuotanto Aurinkoa  
ja akkuja -skenaariossa (GW) 2018 2035 2045

Vesivoima 3 3 3

Maatuulivoima 2 11 12

Merituulivoima 0 0 0

Aurinkovoima 0 6 16

Ydinvoima 2,8 3,4 1,9

Muu lämpövoima 8 4 4

Sähkön tuotanto Aurinkoa  
ja akkuja -skenaariossa (TWh) 2018 2035 2045

Vesivoima 13 14 14

Maatuulivoima 6 39 45

Merituulivoima 0 0 0

Aurinkovoima 0 5 14

Ydinvoima 22 25 13

Muu lämpövoima 27 11 11

Tuotanto yhteensä 67 94 97

Kulutus yhteensä 87 118 126

Suomen sähkötase -20 -24 -29

Sähkön tuotanto

Sähkön kulutus  
Aurinkoa ja akkuja 
-skenaariossa (TWh) 2018 Muutos 2035 Muutos 2045

Teollisuus 42 +25 67 +9 76

Lämmitys 17 +1 18 +0 19

Liikenne 1 +4 5 +0 5

Muu kulutus ja häviöt 28 +0 28 -1 27

Yhteensä 87 +30 118 +8 126

sähkön suoraa käyttöä sähköautoissa, mutta toisaalta vedyn tuotanto kasvattaa 

sähkön kulutusta teollisuudessa. 

Kulutuksen jousto lisääntyy pääasiassa hajautetun varastoinnin kasvun 

myötä sekä sähköautojen älykkään latauksen ja vehicle-to-grid-teknologian 

hyödyntämisen ansiosta. 
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Pieniin yksiköihin hajautunut aurinkovoima sekä kotitalouksien ja palvelu-

sektorin akut ovat ominaisia tälle skenaariolle. Myös tuulivoima kasvaa, mutta 

kasvunopeus on hitaampaa kuin muissa skenaarioissa. Paikallista energian-

tuotantoa suositaan, ja myös Etelä-Suomen maa-alueille tehdään investointeja 

tuulivoimaan. Koska aurinkosähkön kustannukset laskevat voimakkaasti, syntyy 

aurinkoenergiaa runsaasti myös muualla Euroopassa, mikä johtaa osaltaan 

siihen, että Suomi on vuositasolla sähkön nettotuoja.

Kaukolämmön tuotannossa suuria yhteistuotantolaitoksia korvataan hukka-

lämpöjen hyödyntämisellä, geotermisellä energialla sekä mikro-CHP-laitoksilla. 

Vesivoiman oletetaan säilyvän nykytasolla. Ydinvoiman osalta skenaariossa 

oletetaan, että perinteisen teknologian ydinvoimalaitoksia ei valmistu Suomeen 

Olkiluoto 3:n jälkeen ja vanhat voimalat poistuvat käytöstä nykyisten käyt-

tölupien umpeutuessa. Pienten modulaaristen ydinvoimalaitosten oletetaan 

nousevan 2030-luvun lopulta alkaen vaihtoehdoksi sähkön ja lämmön tuotan-

nossa. Modulaarisilla ydinvoimaloilla tuotetaan vuonna 2045 jonkin verran 

sähköä lähinnä suurissa kaupungeissa.

Ympäröivä maailma
Fossiilisen energian korvaaminen uusiutuvalla energialla parantaa Euroopan 

energiaomavaraisuutta, ja tuontienergian korvaaminen paikallisesti tuotetulla 

energialla kasvattaa sähkön kulutusta merkittävästi. Aurinkosähkön tuotanto-

kustannukset laskevat voimakkaasti, ja valtaosassa Eurooppaa aurinkosähkö on 

kustannuksiltaan edullisin sähköntuotantomuoto. Kun myös energian varastoin-

titeknologioiden kustannukset laskevat voimakkaasti, hajautetun energiantuo-

tannon kannattavuus parantuu merkittävästi. Ruotsin ydinvoimalat oletetaan 

suljetuiksi vuoteen 2045 mennessä. Tässä skenaariossa Viipurin tasasähkölink-

kiä ei enää uusita, ja vanha linkki poistuu käytöstä vuoden 2030 jälkeen.

Muun maailman osalta skenaariossa käytetään lähtötietona soveltuvin osin 

TYNDP:n skenaariota ”Distributed Energy”.

Miten skenaario haastaa verkon kehityksen?
Tässä skenaariossa syntyy merkittävä määrä uutta hajautettua tuotantoa ja 

kantaverkkoon kytkettyjen perinteisten voimalaitosten määrä pienenee. Tämä 

johtaa järjestelmän inertian pienenemiseen, mikä haastaa kantaverkkoa taa-

juuden ylläpidon kannalta. Sama kehitys tuo mukanaan myös muita teknisiä 

haasteita, kuten vikavirtojen ja jännitetuen riittävyyden kantaverkossa. Skenaa-

riossa oletetaan jakeluverkkojen kehittyvän hajautetun tuotannon ja sähkön 

varastoinnin tarpeisiin.
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Skenaarioiden  
yhteenveto
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Tässä luvussa esitetään skenaarioiden yhteenveto ja niiden keskinäinen ver-

tailu. Sähkön teollisuuskulutus kasvaa voimakkaasti niissä skenaarioissa, joissa 

hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan sähkön käyttöä lisäämällä. Sähkön kulutus 

kasvaa entisestään, mikäli sähköstä valmistettuja tuotteita (kuten vetyä) jalos-

tetaan myös vientitarkoituksiin, ja edullinen puhdas sähkö houkuttelee Suo-

meen uusia teollisia investointeja (kuten datakeskuksia). Sähkön käyttö läm-

mityksessä kasvaa erityisesti silloin, kun kaukolämmön tuotannossa fossiiliset 

polttoaineet korvataan sähköä käyttävillä ratkaisuilla. Liikenteen sähkön käyttö 

kasvaa kaikissa skenaarioissa, mutta sähköistämisasteessa on eroja skenaa-

rioiden välillä. Alla olevassa kuvassa esitetään sähkön kulutus eri skenaarioissa 

verrattuna vuoden 2018 kulutukseen. 

Alla olevassa kuvassa sekä taulukoissa on esitetty sähkön tuotanto, Suomen 

sähkötase sekä sähkön tuotantokapasiteetti eri skenaarioissa vuosille 2035 

sekä 2045. Maatuulivoiman määrä kasvaa merkittävästi kaikissa skenaarioissa 

kasvun ollessa erityisen voimakasta Ilmastoneutraali kasvu -skenaariossa. 

Merituulivoiman määrä kasvaa erityisesti Merellä tuulee -skenaariossa, kun taas 

aurinkosähkön määrä kasvaa voimakkaimmin Aurinkoa ja akkuja -skenaariossa. 

Sähkön kulutus eri skenaarioissa Sähkön tuotanto eri skenaarioissa
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Sähkötase 2045 (TWh)
Sähköä 
vientiin

Ilmasto-
neutraali 

kasvu
Merellä 

tuulee
Aurinkoa  
ja akkuja

Vesivoima 14 14 14 14

Maatuulivoima 55 155 33 45

Merituulivoima 0 13 60 0

Aurinkovoima 4 4 4 14

Ydinvoima 39 18 31 13

Muu lämpövoima 12 9 9 11

Tuotanto yhteensä 124 213 151 97

Kulutus yhteensä 95 210 150 126

Suomen sähkötase 29 3 1 -29

Kapasiteetti 2035 (GW)
Sähköä 
vientiin

Ilmasto-
neutraali 

kasvu
Merellä 

tuulee
Aurinkoa  
ja akkuja

Vesivoima 3 3 3 3

Maatuulivoima 14 22 11 11

Merituulivoima 0 1 4 0

Aurinkovoima 3 3 3 6

Ydinvoima 5,6 4,6 4,4 3,4

Muu lämpövoima 5 4 4 4

Kapasiteetti 2045 
(GW)

Sähköä 
vientiin

Ilmasto-
neutraali 

kasvu
Merellä 

tuulee
Aurinkoa  
ja akkuja

Vesivoima 3 3 3 3

Maatuulivoima 17 43 11 12

Merituulivoima 0 3 12 0

Aurinkovoima 5 5 5 16

Ydinvoima 5,6 2,8 4,6 1,9

Muu lämpövoima 5 3 3 4

Sähkötase eri skenaarioissa vuonna 2045

Tuotantokapasiteetti eri skenaarioissa vuonna 2035 Tuotantokapasiteetti eri skenaarioissa vuonna 2045

Sähkötase 2035 (TWh)
Sähköä 
vientiin

Ilmasto-
neutraali 

kasvu
Merellä 

tuulee
Aurinkoa  
ja akkuja

Vesivoima 14 14 14 14

Maatuulivoima 47 79 35 39

Merituulivoima 0 3 22 0

Aurinkovoima 2 2 2 5

Ydinvoima 41 32 33 25

Muu lämpövoima 14 11 11 11

Tuotanto yhteensä 118 141 117 94

Kulutus yhteensä 95 145 124 118

Suomen sähkötase 24 -4 -7 -24

Sähkötase eri skenaarioissa vuonna 2035
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Fingrid viimeistelee skenaariot sidosryhmäpalautteen  
pohjalta. Palautetta skenaarioista voi antaa 11.9. saakka  
osoitteeseen strateginen.verkkosuunnittelu@fingrid.fi.  
Lopullinen verkkovisioraportti julkaistaan työn valmistuttua 
talvella 2020-2021. 

Palautteen antaminen
skenaarioista




