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TIIVISTELMÄ
Energiasektori on voimakkaassa muutoksessa, jossa fossiilisista polttoaineista pyritään eroon, ja
energiajärjestelmä perustuu yhä voimakkaammin uusiutuvaan energiaan. Koska nykyiset
huoltovarmuusmenettelyt sekä huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö pohjautuvat vahvasti
fossiilisiin polttoaineisiin, tulevat energiahuoltovarmuuden riskit ja toteutus uudelleen pohdittaviksi.
Tässä selvityksessä on arvioitu energiankulutuksen ja –tuotannon muutoksia vuoteen 2030 asti,
tarkasteltu mitä huoltovarmuusriskejä muutokseen liittyy, ja esitetty tapoja miten näitä riskejä
voitaisiin 2020-luvulla pienentää.
Selvityksessä käytettävän energiaskenaarion Huoltovarmuus 2030 lähtökohtana on ollut energiaja ilmastostrategian politiikkaskenaario vuodelta 2017 ottaen huomioon kivihiilen energiakäytön
kielto vuoden 2029 toukokuusta alkaen. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa oletettu sähkön hinta
(noin 40 EUR/MWh) 2020-luvulla perustuu SKM Market Predictorin työ- ja elinkeinoministeriölle
vuoden 2019 alussa laatimaan selvitykseen ”Sähköntuotannon skenaariolaskelmat vuoteen 2050”.
Pöyryn arvion mukaan tämä sähkön hinta ei mahdollista käyttöikänsä päähän tulleiden
kaukolämpö-CHP-laitosten kannattavaa korvaamista uusilla CHP-laitoksilla, minkä vuoksi CHPkapasiteetin on arvioitu laskevan. Tuulivoimatuotannon kasvun osalta noudatetaan SKM:n työn
oletusta (19 TWh vuonna 2030).
Lämpöpumppuihin perustuvan lämmöntuotannon on arvioitu Huoltovarmuus 2030 –skenaariossa
lisääntyvän hieman enemmän kuin energia- ja ilmastostrategian politiikkaskenaariossa. Energian
loppukulutus on arvioitu olevan samalla tasolla politiikkaskenaarion kanssa (noin 310 TWh vuonna
2030). Vuoteen 2030 mennessä kivihiileen ja öljyyn perustuva energian loppukulutus sekä sähkön
tuonti laskee noin 60 TWh, tämän korvautuessa tuulivoimalla, puuperäisillä polttoaineilla ja
ydinvoimalla. Turpeen käytön on arvioitu noin puolittuvan verrattuna vuoden 2017 tasoon.
Suomen ja Pohjoismaiden sähkötehotaseen arvioidaan heikkenevän vuoteen 2030 mennessä. Jos
Fennovoiman ydinvoimala ei vielä tällöin valmistu, heikkenee Suomen tehotase kulutushuipun
aikaan noin 1600 MW verrattuna tähän päivään. Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella tehotase
heikkenee konservatiivisia oletuksia käyttäen noin 4000 MW. Samaan aikaan tälle alueelle
kohdistuva sähköntuontikapasiteetti kuitenkin kasvaa noin 5300 MW.
Selvityksessä tarkasteltiin erikseen tilannetta, jossa lämmitys sähköistyy Huoltovarmuus 2030
-skenaariota enemmän. Tässä Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa voimakkaan kasvun
arvioitiin kohdistuvan lähinnä maalämpöön ja teollisen kokoluokan kaukolämpöverkkoon lämpöä
syöttäviin lämpöpumppuihin. Koska ympäristöstä talteen otettu energia kasvaa noin 7 TWh
verrattuna Huoltovarmuus 2030 –skenaarioon, nousee energiantuotannon kotimaisuus
Lämmityksen sähköistyminen –skenaariossa. Sähkötehon tarpeen on huippukulutuksen aikaan
vuonna 2030 arvioitu nousevan noin 800 MW verrattuna Huoltovarmuus 2030 –skenaarioon.
Käytännössä sähkötehon tarpeen nousu on pienempi johtuen siitä, että kaukolämpöverkkoon
syöttäviä lämpöpumppuja voidaan huippukysynnän aikaan todennäköisesti korvata polttoon
perustuvalla kapasiteetilla.
Energiamurrokseen liittyviksi suurimmiksi huoltovarmuusriskeiksi nähtiin:



ulkomaisen puupolttoaineen saatavuus ja kotimaisen puupolttoaineen saatavuus sekä toimitus
energialaitoksille,



ulkomailta tuotavien liikenteen biopolttoaineiden raaka-aineiden tai biokomponenttien
saatavuus,



lämmöntuotannon toimitusvarmuus turpeen käytön vähenemisen johdosta, ja



sähköntuotannon toimitusvarmuus ja kapasiteetti huippukulutuksen aikaan

Vaikka koko Suomen tasolla metsähakkeen tarjonta todennäköisesti ylittää sen kysynnän kivihiilen
ja osittain turpeen korvautuessa energiantuotantolaitoksissa puupolttoaineilla, johtaa Etelä-Suomen
haastava kysyntä-tarjonta-tasapaino todennäköisesti puupolttoaineen tuontiin ulkomailta.
Tavoiteltaessa liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostamista 30 %:iin, on myös todennäköistä,
että osa liikennebiopolttoaineen määrästä perustuu tuontiraaka-aineisiin. Tällöin tulee mietittäväksi,
pitäisikö
uusiutuville
tuontipolttoaineille
asettaa
fossiilisten
polttoaineiden
kaltainen
varastointivelvoite. Muita keinoja puupolttoaineisiin liittyvien huoltovarmuusriskien pienentämiseksi
PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

5/2019
Sivu 4/56

ovat muun muassa: lämmöntuotannon monipuolistuminen esimerkiksi lämpöpumppujen avulla,
monipuoliset puupolttoaineen hankintaketjut ja häiriötilanteisiin liittyvä harjoittelu koko
hankintaketjun osalta ja turpeen säilyttäminen vaihtoehtoisena polttoaineena lämmöntuotannossa.
Kansantalouden näkökulmasta ensisijainen keino sähköntuotannon toimitusvarmuuden
lisäämiseksi on pohjoismaisten rajasiirtoyhteyksien ja Suomen sisäisten verkkoyhteyksien
vahvistaminen. Myös kysyntäjoustolla voi olla tulevaisuudessa kasvava rooli. Suomi on
tulevaisuudessa yhä kiinteämpi osa pohjoismaista sähkömarkkinaa, ja sähköntuotannon
kapasiteetin riittävyyttä tulisi tarkastella yhä enenevässä määrin ottamalla huomioon tilanne myös
etenkin Ruotsissa ja Norjassa. Eräs keino kotimaisen kapasiteetin varmistamiseksi vakavassa
häiriötilanteessa on kansallisen, sähkömarkkinoiden ulkopuolella toimivan kriisireservin
perustaminen. Siitä aiheutuvaa riskinsietokyvyn kasvua tulee kuitenkin peilata järjestelmästä
koituviin kustannuksiin.
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1.

JOHDANTO

Energiahuollon toimivuus on välttämätöntä kaikkien yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi. Sen
perustana Suomessa on hajautettu, useisiin polttoaineisiin ja hankintalähteisiin perustuva
energiantuotanto sekä riittävä kotimaisuusaste. Energiahuoltovarmuuden lähtökohtina ovat toimivat
energiamarkkinat, pitkäjänteinen ja selkeä tarvittaviin investointeihin kannustava energiapolitiikka
sekä energiatehokkuus.
Nykyään energiahuoltovarmuuden raamit asetetaan määräyksien ja erityislakien avulla siten, että
lainsäädännön avulla pyritään varmistamaan huoltovarmuuden riittävä taso mahdollisten
saantihäiriöiden tai poikkeusolojen varalta. Lainsäädännön lisäksi energiatoimialan yrityksillä on
omia keinojaan huoltovarmuuden takaamiseksi, ja varautumiskeinoja kehitetään edelleen
Huoltovarmuusorganisaation puitteissa tehtävän toiminnan avulla (esimerkiksi työkalut ja
harjoitukset).
Keskeisin huoltovarmuutta koskeva laki on Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
(1048/2018), jossa on asetettu mm. määräyksistä fossiilisten tuontipolttoaineiden
velvoitevarastoinnista. Muita keskeisiä huoltovarmuutta koskevia lakeja ovat turpeen
turvavarastointi (321/2007) sekä polttoainehuollon turvaamiseksi tehdyt kansainväliset
sopimusjärjestelyt
(IEP,
IEA,
EU).
Lisäksi
sähkömarkkinalakiin
(588/2013)
ja
maakaasumarkkinalakiin (EU,2017/1938) liittyy energiahuoltoa ohjaavia ja sääteleviä
huoltovarmuusvelvoitteita. Kotimaisille uusiutuville polttoaineille ei ole tällä hetkellä asetettu
huoltovarmuusmääräyksiä.
Energiasektori on voimakkaassa muutoksessa, jossa fossiilisista polttoaineista pyritään eroon, ja
energiajärjestelmä perustuu yhä voimakkaammin uusiutuvaan energiaan. Koska nykyiset
huoltovarmuusmenettelyt sekä huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö pohjautuvat vahvasti
fossiilisiin polttoaineisiin, muuttuvat myös huoltovarmuuskysymykset murroksen myötä.
Lähtökohtaisesti tuontipolttoaineiden osuuden väheneminen energian loppukulutuksesta vähentää
Suomen riippuvuutta ulkomaisista energianlähteistä ja siten parantaa huoltovarmuutta. Uusiutuvat
polttoaineet ovat kuitenkin esimerkiksi lämpöarvoltaan ja varastoitavuudeltaan erityisesti kivihiiltä ja
öljyä heikompia. Tämän takia nykyistä huoltovarmuutta vastaavan tason perustaminen uusiutuviin
polttoaineisiin vaatii mitä todennäköisimmin uudenlaisia ratkaisuja, ja polttoaineiden logistiikka
nousee entistä kriittisemmäksi tekijäksi huoltovarmuuden näkökulmasta.
Tässä työssä arvioidaan kuinka energiasektorin muutokset vaikuttavat energiantuotantoon ja eri
energialähteiden käyttöön sekä sitä, mitä riskejä ja mahdollisuuksia nämä muutokset aiheuttavat
huoltovarmuuden näkökulmasta Suomessa. Työn tavoitteena on esitellä vaihtoehtoisia mahdollisia
keinoja toteuttaa huoltovarmuus muuttuneessa energiatilanteessa sekä arvioida näiden
toteutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi työssä pohditaan mahdollisia kehityskohteita tai
muutosehdotuksia lakiin tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista.
Työssä tarkasteltavat kaksi skenaariota ovat ”Huoltovarmuus 2030” sekä ”Lämmityksen
sähköistyminen”. Huoltovarmuus 2030 -skenaarion lähtökohtana on Juha Sipilän hallituksen
energia- ja ilmastostrategian mukainen politiikkaskenaario, jota on päivitetty vastaamaan
muuttunutta markkinatilannetta. Skenaarion luomisessa on myös hyödynnetty SKM Market
Predictorin työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2019 alussa laatimaa selvitystä ”Sähköntuotannon
skenaariolaskelmat vuoteen 2050” ja siinä esitettyä Base-skenaariota. Lämmityksen
sähköistyminen -skenaariossa tarkastellaan tilannetta, jossa sekä teollisen kokoluokan että
kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen tuotanto lisääntyy Huoltovarmuus 2030 -skenaariota
voimakkaammin.
Työssä arvioidaan myös energia- ja ilmastostrategian mukaisen energian loppukulutuksen
omavaraisuustavoitteen toteutumista tulevaisuudessa.

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

5/2019
Sivu 6/56

2.

ENERGIAN LOPPUKULUTUKSEN JAKAUMA VUONNA 2030

2.1

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joiden
avulla Suomi saavuttaa sekä hallitusohjelmassa että EU:ssa asetetut energia- ja ilmastotavoitteet
vuoteen 2030 sekä etenee kohti pitkän aikavälin tavoitteitaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80-95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Energia- ja
ilmastostrategian keskeisiä tavoitteita ovat esimerkiksi:



Hiilen käytön kieltäminen energiantuotannossa



Liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostaminen 30 prosenttiin sekä 10 prosentin
sekoitusvelvoite työkoneissa ja lämmityksessä käytettävään kevyeen polttoöljyyn.



Sähkökäyttöisten autojen määrän nostaminen vähintään 250 000 ja kaasukäyttöisten autojen
määrän nostaminen 50 000 autoon



Uusiutuvan energian osuuden loppukulutuksesta nostaminen noin 50 prosenttiin sekä
energian hankinnan omavaraisuuden nostaminen 55 prosenttiin.

Energia- ja ilmastostrategian mukaiset linjaukset toimivat viitekehyksenä tarkasteltaessa Suomen
tulevaisuuden energiajärjestelmää. Linjauksilla on keskeinen vaikutus energiantuotannossa
käytettyjen energianlähteiden muutoksiin ja tätä kautta huoltovarmuuteen. Linjaukset on huomioitu
molemmissa seuraavissa kappaleissa tarkastelluissa skenaarioissa.

2.2

Huoltovarmuus 2030 -skenaario

Tässä skenaariossa tarkastellaan energian loppukulutusta vuonna 2030, ja tutkitaan eri
energiamuotojen kokonaiskulutuksen muutoksia huoltovarmuuden kannalta. Tarkastelun
lähtökohtana pidetään energia- ja ilmastostrategian mukaista politiikkaskenaariota (TEM, 2017-a),
jota Pöyry on päivittänyt huomioiden viime vuosina tapahtuneet muutokset erityisesti
kustannuksissa ja markkinatilanteessa. Lisäksi skenaarion luomisessa on tuuli- ja aurinkovoiman
osalta hyödynnetty SKM Market Predictorin työ- ja elinkeinoministeriölle vuoden 2019 alussa
laatimaa Base-skenaariota. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa energian kysynnän kokonaismäärä
(sähkö, lämpö, liikenne ja muut) on arvioitu suuruusluokaltaan vastaavaksi kuin
politiikkaskenaariossa, ja tarkastelu painottuu pääosin muutoksiin energian tuotannossa sekä
polttoaineissa.
Huoltovarmuus 2030 -skenaarion keskeisimmät erot vuoden 2017 energia- ja ilmastostrategian
politiikkaskenaarioon:



Hiilen kiellon vaikutukset polttoainekäytössä on huomioitu. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa
vuonna 2030 kivihiiltä käytetään vain teollisuuden prosesseissa (pois lukien lämmitys)



Fossiilisten polttoaineiden ja sitä kautta sähkön hintatasot on arvioitu alhaisemmiksi kuin
politiikkaskenaariossa. Tämä heikentää CHP-investointien kannattavuutta, ja vähentää
CHP:llä tuotettavan sähkön määrää Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa. Tässä skenaariossa
hiiltä polttoaineenaan käyttävät CHP-laitokset korvataan pääasiassa puupolttoaineita
käyttävillä lämpökattiloilla.



Laskeneiden tuulivoiman kokonaistuotantokustannusten vuoksi tuulivoiman määrä kasvaa
enemmän kuin politiikkaskenaariossa



Lämpöpumppuihin perustuva lämmöntuotanto
politiikkaskenaariossa (Pöyry, 2017-b)

korkeammalle

kuin



Liikenteessä tarvittavien biopolttoaineiden määrä on hieman matalampi
politiikkaskenaariossa tavoitteen mukaisella sähköautojen määrällä (Pöyry, 2018-b).

kuin

kasvaa

hieman

Skenaarioita koskevat keskeisimmät oletukset on esitetty tarkemmin Liitteessä 1.
Energia- ja ilmastostrategia pyrkii toteuttamaan Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteen nostaa
energiaomavaraisuus 55 prosenttiin. Strategiassa omavaraisuus lasketaan energian
loppukulutuksesta, ja kotimaisiksi tuotantomuodoiksi huomioidaan kotimainen uusiutuva energia
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(puupolttoaineet, vesivoima, aurinkovoima ja tuulivoima), turve, jäte ja kierrätyspolttoaineet sekä
teollisuuden reaktiolämpö. Suomessa tuotettua ydinvoimaa ei lueta tässä laskennassa kotimaiseksi
tuotannoksi (TEM, 2017-b).
Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa omavaraisuusasteen tavoite toteutuu, mikäli noin 90 % muista
puu- ja biopolttoaineista kuin mustalipeästä ja muista metsäteollisuuden jäteliemistä on kotimaisia.
Tässä skenaariossa mustalipeä ja muut metsäteollisuuden jäteliemet on arvioitu
kokonaisuudessaan kotimaisiksi.
Kuvassa 2-1 on esitetty energian loppukulutus vuonna 2017 ja vuonna 2030 energia- ja
ilmastostrategian politiikkaskenaariossa, tämän selvityksen Huoltovarmuus 2030 –skenaariossa,
sekä Huoltovarmuus 2030 –skenaariossa ilman Fennovoiman ydinvoimalaa. Fennovoiman
ydinvoimalan valmistumisen myöhästyminen ei vaikuta omavaraisuustavoitteen täyttymiseen,
koska sitä ei omavaraisuustavoitteen laskennassa lueta kotimaiseksi tuotannoksi ja vastaava
tuotantomäärä arvioidaan suurelta osin korvautuvan lisääntyneellä tuonnilla. Jos hanke peruuntuu
kokonaan, ja sähkön hinta Suomessa näin oletettavasti nousee jonkin verran, voi sillä olla
omavaraisuuteen vaikutusta esimerkiksi kasvavan tuulivoimatuotannon myötä.
2-1 – Energian loppukulutus 2017 ja 2030 eri skenaarioissa
TWh/a
350

Sähkön nettotuonti
300
Maakaasu
Kivihiili, koksi, masuuni- ja
koksikaasu

250

Öljy
Ydinvoima

200
55 % omavaraisuustavoite

Muut puupolttoaineet ja muut
uusiutuvat
Mustalipeä ja metsäteollisuuden
jäteliemet

150

Turve
Aurinkovoima

100

Tuulivoima
Vesivoima

50
8

19

19
Lämpöpumput

5

Muut

0
2017

Politiikkaskenaario Huoltovarmuus
2030

Huoltovarmuus
2030 ilman
Fennovoimaa

2030
Lähteet: (Tilastokeskus, 2018-a), (TEM, 2017-a), Pöyry
Huomautus: Kategoria ”Muut” sisältää esimerkiksi sekapolttoaineiden (kuten jätteen) fossiilisen osuuden, vedyn,
lämmöntuotannossa käytetyn sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön. Nämä polttoaineet on oletettu
omavaraisuustavoitteen laskennassa kotimaisiksi.
Politiikkaskenaario: hallituksen energia- ja ilmastostrategian politiikkaskenaario
Kategoria ”Muut puupolttoaineet ja muut uusiutuvat” sisältää liikenteen biokomponentin
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Puuperäisten ja muiden biopolttoaineiden käytön kasvu omavaraisuustavoitteen näkökulmasta
Omavaraisuustavoitteen saavuttaminen riippuu, lisääntyvän tuulivoiman määrän lisäksi, siitä kuinka
suuri osa biopolttoaineista on kotimaisia. Tämä liittyy erityisesti energiasektorilla käytettäviin
kiinteisiin
biopolttoaineisiin
sekä
lähinnä
liikennesektorilla
käytettäviin
nestemäisiin
biopolttoaineisiin.
Tällä hetkellä nestemäisten biopolttoaineiden tuotannosta arviolta noin 20 % (1.2 TWh) tehdään
kotimaisista raaka-aineista (Pöyry, 2018-b). Suomeen on kuitenkin suunnitteilla lukuisia uusia
biopolttoaineiden tuotantolaitoksia ja olemassa olevien laitosten laajennuksia. Näitä ovat mm.
Nesteen Porvoon jalostamon laajennus, St1:n sahanpurua raaka-aineenaan käyttävä laitos, UPM:n
Kotkan hanke ja Kaidin Kemin todennäköisesti kokonaan suomalaisiin raaka-aineisiin perustuva
hanke.
Taulukossa 2-1 on esitetty nestemäisten biopolttoaineiden tuottajat Suomessa, käytettävät raakaaineet ja suunniteltu tuotantokapasiteetin kehitys vuoteen 2030 asti. Raaka-aineiden arvioitu
kotimaisuusaste perustuu Pöyryn arvioon tai julkisiin tietoihin.
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2-1 – Nestemäisten biopolttoaineiden tuotantokapasiteetti Suomessa 2017 ja suunnitteilla
oleviin uusiin laitoksiin perustuva kapasiteetin muutos vuoteen 2030
mennessä
Yritys ja laitokset

Raaka-aine

Lopputuote

Kapasiteetti
2017
ktoe (TWh)

Kapasiteetti
2030
ktoe (TWh)

Raaka-aineiden
arvioitu
kotimaisuus 2030

Neste Oyj
Porvoo

Esim. palmuöljy,
eläinrasvat,
kasviöljytuotannon
jätteet

Uusiutuva diesel

420 (4.9)

630 (7,3)

Etanolix

Elintarviketeollisuu
den ja kaupan
biojätteet ja
prosessitähteet

Bio-etanoli

10 (0,1)

10 (0,1)

Bionolix

Kotitalouksien,
kauppojen ja
teollisuuden
biojätteet

Bio-etanoli

1 (0,01)

1 (0,01)

Cellunolix

Sahanpuru

Selluloosaetanoli

5 (0,06)

30 (0,3)

Lappeenranta

Mäntyöljy

Uusiutuva diesel

100 (1,2)

100 (1,2)

Kotka

Esim. levä-, kasvi-, Uusiutuva diesel
puu- tai
eläinperäiset öljyt
ja rasvat, jäte- ja
tähdevirrat, kiinteä
biomassa

-

520 (6,0)

Kiinteä biomassa
(energiapuu,
korjuutähteet,
metsäteollisuuden
sivuvirrat)

Uusiutuva diesel ja
bensiini

-

240 (2,8)

Puupohjaiset
raaka-aineet

Uusiutuva diesel ja
bensiini

-

300 (3,5)

535 (6,2)

1830 (21,3)

St1

UPM

Kaidi
Kemi

Muu
Muu kotimaisiin
raaka-aineisiin
perustuva uusi
tuotanto ennen
vuotta 2030
YHTEENSÄ

40-50%

Lähteet: (Pöyry, 2018-b), Pöyry

Jos Nesteen, St1:n, UPM:n ja Kaidin tuotantokapasiteetin lisäykseen liittyvät suunnitelmat
toteutuvat, kasvaa nestemäisten biopolttoaineiden tuotantokapasiteetti vuoteen 2025 mennessä
noin 12 TWh:lla. Vuoden 2025 kokonaiskapasiteetista (18 TWh) noin 30-40 % arvioidaan tällöin
perustuvan kotimaisiin raaka-aineisiin. Näiden hankkeiden lisäksi on mahdollista, että kotimaisiin
raaka-aineisiin perustuva tuotanto kasvaisi vielä noin 2-5 TWh:lla ennen vuotta 2030. Tämä
edellyttää
erityisesti
puupohjaisten
biopolttoaineiden
tuotantoteknologioiden
ja
investointiedellytysten suotuisaa kehitystä. Esimerkkinä tällaisesta hankkeesta on Kanteleen
Voiman Haapavedelle kaavailema bioetanolilaitos. Jos kaikki taulukossa 2-1 esitetyt hankkeet
toteutuvat, vuonna 2030 nestemäisten biopolttoaineiden tuotantokapasiteetti Suomessa olisi noin
21 TWh, josta noin 9 TWh perustuisi kotimaisiin raaka-aineisiin.
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Uusiin tuotantolaitoksiin ja niissä käytettäviin raaka-aineisiin liittyy kuitenkin merkittävää
epävarmuutta. Kauppavirtatilastojen perusteella voidaan arvioida Nesteen kotimaisen tuotannon
perustuneen viime vuosina pääosin ulkomailta tuotuihin kasviöljyihin ja rasvoihin. Jos uusista
investoinneista esimerkiksi vain Nesteen Porvoon jalostamon laajennushanke toteutuu, on
todennäköistä, ettei kotimaisiin raaka-aineisiin perustuva nestemäisten biopolttoaineiden tuotanto
kasva vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin 1,2 TWh:sta lainkaan.
Jotta hallituksen tavoittelemaan 55 % omavaraisuuteen päästäisiin, ja jos muut tuotantomuodot
kehittyvät kuten tämän selvityksen Huoltovarmuus 2030 –skenaariossa, pitäisi puuperäisten
kotimaisten polttoaineiden käytön nousta yhteensä noin 68 TWh:iin. Nestemäisten
biopolttoaineiden uuden tuotantokapasiteetin ja niiden raaka-aineiden kotimaisuuden ollessa
sangen epävarmaa, on omavaraisuustavoitteen saavuttaminen vahvasti energiantuotannon
kiinteiden puuperäisten polttoaineiden kotimaisuuden varassa.
Kotimaisten puuperäisten polttoaineiden loppukulutus vuosina 2017 ja 2030 on esitetty kuvassa
2-2. Vuonna 2017 puuperäisten polttoaineiden loppukulutus liikenteessä ja energiantuotannossa oli
yhteensä noin 60 TWh. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa tämän on arvioitu kasvavan vuoteen
2030 mennessä noin 17 TWh suhteessa vuoden 2017 tasoon. Tästä noin 8,5 TWh perustuu
hallituksen tavoitteen mukaiseen biopolttoaineiden osuuden nostoon 30 %:iin liikenteen
polttoaineista, lopun 8,5 TWh kohdistuessa energiantuotannon polttoaineille
2-2

–

Puuperäisten kotimaisten polttoaineiden loppukulutus
energiantuotannossa vuosina 2017 ja 2030

liikenteessä

ja

TWh/a
90
80
55 % omavaraisuustavoite

70
60
50
40
30
20
10
0
2017

Huoltovarmuus 2030

Nestemäisten biopolttoaineiden kokonaiskäyttö 2030 vähennettynä kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvalla
käytöllä 2017
Kasvu energiantuotannon puupolttoaineiden käytössä 2017-2030
Biokaasu
Kotimaiset nestemäiset biopolttoaineet ja bionesteet
Kierrätyspolttoaineiden bio-osuus
Puun pienkäyttö ja pelletit
Teollisuuden tähdepuu
Metsähake
Lähteet: (TEM, 2017-a), (Tilastokeskus, 2018-a), (LUKE, 2018-a), Pöyry
Huomautus: Ei sisällä metsäteollisuuden jäteliemiä

Kiinteistä lämmön- ja sähköntuotantoon käytetyistä puupolttoaineista suurin osa perustuu tällä
hetkellä kotimaan hankintaan. Energiantuotannon polttoaineet ovat pääasiassa teollisuuden
tähdepuuta sekä metsähaketta. Teollisuuden tähdepuun tarjonnassa arvioidaan tapahtuvan pientä
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kasvua vuoteen 2030 mennessä uusien metsäteollisuuden investointien myötä. Tarjonnan kasvu
nähdään kuitenkin melko matalaksi suhteessa arvioituun puuperäisten polttoaineiden
loppukulutuksen kokonaiskasvuun energiantuotannossa. Lisäksi on mahdollista, että uusien
investointien tuottamia sivutuotevirtoja hyödynnetään joko suoraan teollisuuden prosessissa tai
energianlähteenä. Tämän vuoksi puupolttoaineiden loppukulutuksen kasvun energiantuotannossa
arvioidaan kohdistuvan pääasiassa kasvuun metsähakkeen käytössä.
Metsähake
voidaan
jakaa
kolmeen
erilaiseen
jakeeseen;
pienpuuhakkeeseen,
metsätähdehakkeeseen ja kantomurskeeseen. Kantojen energiakäyttö on viime vuosina ollut noin
yhden terawattitunnin luokkaa eikä käyttö vaikuta olevan kasvussa mm. teknisten rajoitteiden sekä
ilmastosyiden vuoksi. Pienpuuhakkeen ja metsätähdehakkeen tekninen korjuupotentiaali koko
maan tasolla ylittää noin 17 TWh:lla metsähakkeen kaikkien jakeiden kulutuksen vuonna 2017
(LUKE, 2018-a). Suuri osa korjuupotentiaalista sijaitsee kuitenkin kaukana tulevista suurista
käyttökohteista,
jolloin
etenkin
rannikon
läheisyydessä
sijaitseville
uusille
energiantuotantolaitoksille voi olla kustannus- sekä toimitusvarmuussyistä kannattavampaa
turvautua ainakin osittain puupolttoaineen tuontiin ulkomailta.
Kuvassa 2-3 on esitetty oransseilla ympyröillä olemassa olevat puupolttoainetta käyttävät
energiantuotantolaitokset. Kohteet joihin on 2020-luvulla suunnitteilla uusi laitos, ja joissa
puupolttoaineen käyttö selkeästi kasvaa, on esitetty sinisillä ympyröillä. Suunnitellut uudet
nestemäisten biopolttoaineiden tuotantolaitokset, joissa käytetään puuta raaka-aineena, on
merkitty vaalean sinisillä neliöillä. Kartassa esitetään Kotkan ja Kemin hankkeiden lisäksi myös
Kanteleen Voiman Haapavedelle kaavailema kapasiteetiltaan noin 40 ktoe suuruinen laitos. Kartan
vihreän eri sävyt kertovat alueittain metsähakkeen (pois lukien kannot) paikallisesta kysyntätarjonta-tilanteesta uudet tuotantolaitokset huomioiden. Tumman vihreä väri kertoo, että
paikallisesti saatava metsähakkeen määrä ylittää paikallisen kysynnän, vihreillä alueilla kysyntä ja
tarjonta ovat tasapainossa ja vaalean vihreillä alueille metsähakkeen paikallinen tarjonta alittaa
paikallisen kysynnän.
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2-3 – Olemassa olevat ja uudet puupolttoainetta käyttävät energiantuotantolaitokset sekä
metsähakkeen (pl. kannot) kysynnän ja tarjonnan tasapaino

Metsähakkeen tarjonta ylittää
kysynnän
Metsähakkeen tarjonta kattaa
kysynnän
Metsähakkeen tarjonta alittaa
kysynnän
Olemassa oleva
energiantuotantolaitos
Suunniteltu uusi energiantuotantolaitos,
jossa kysyntä kasvaa merkittävästi
Suunniteltu uusi metsähaketta käyttävä
nestemäisen biopolttoaineen
tuotantolaitos

Lähteet: Pöyry

Edellisessä kuvassa esitetyt uudet nestemäisen biopolttoaineen tuotantolaitokset käyttäisivät
raaka-aineenaan puuta yhteensä noin 9 TWh. Näiden hankkeiden toteutuminen on kuitenkin
epävarmaa. Pelkästään suunniteltujen uusien energiantuotannon laitoshankkeiden myötä
metsähakkeen kysyntä Etelä-Suomessa todennäköisesti ylittää hakkeen alueellisen tarjonnan.
Pöyryn arvion mukaan ulkomailta tuotavan puupolttoaineen osuus olisi noin 0,6-2,3.
Sipilän hallituksen tavoite energianhankinnan omavaraisuuden nostamiseksi 55 prosenttiin voidaan
arvioida toteutuvan seuraavissa tapauksissa:
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Jos suunnitteilla olevista nestemäisen biopolttoaineiden hankkeista ainoastaan Porvoon hanke
toteutuu ja muuta kotimaista tuotantoa kuten tuulivoimaa tai lämpöpumppuihin perustuvaa
lämmöntuotantoa lisätään 0,6-2,3 TWh verrattuna siihen mitä tässä työssä on esitetty vuodelle
2030 (tuuli 18,7 TWh ja lämpöpumppujen ympäristöstä talteen otettu osuus 9,0 TWh)



Jos kaikki suunnitteilla olevat nestemäisten biopolttoaineiden hankkeet toteutuvat ja niiden
raaka-aineiden kotimaisuusaste on yhteensä noin 40-50%, ja muu kotimainen tuotanto
toteutuu kuten tässä työssä esitetyssä skenaariossa vuonna 2030

2.3

Lämmityksen sähköistyminen -skenaario

Tässä skenaariossa tarkastellaan energian loppukulutusta vuonna 2030 tilanteessa, jossa
lämmitys sähköistyy Huoltovarmuus 2030 -skenaariota laajemmin. Skenaariossa on oletettu, että
tulevia investointeja polttoon perustuvaan kaukolämmön tuotantoon korvattaisiin osin teollisen
kokoluokan lämpöpumpuilla. Lisäksi on oletettu, että kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen määrän
kasvu vuoteen 2030 mennessä on Huoltovarmuus 2030 -skenaariota voimakkaampaa.
Skenaarion tueksi on laskettu eri lämmöntuotantomuotojen kokonaistuotantokustannuksia tuotettua
lämpöenergiayksikköä kohden huomioiden investointi-, käyttö- ja polttoainekustannukset sekä
-verot.
Kuvassa
2-4
on
vertailtu
teollisen
kokoluokan
lämpöpumppujen
lämmöntuotantokustannuksia kaukolämpöverkossa jo olemassa olevien bio-CHP-laitosten sekä
mahdollisesti rakennettavien uusien lämpökattiloiden lämmöntuotantokustannuksiin. Uusia CHPlaitoksia ei ole huomioitu tarkastelussa, sillä skenaariossa on arvioitu, että vanhat CHP-laitokset
korvataan lähes yksinomaan lämpökattiloilla skenaariossa oletetun alhaisen sähkönhinnan vuoksi.
Lämpöpumpun tuotantokustannuksia on tarkasteltu Huoltovarmuus 2030 -skenaarion oletuksilla
sähkön hinnasta ja sähköverosta (sähkön hinta 40 €/MWh ja nykyinen ylempi veroluokka vuonna
2030), sekä lisäksi tilanteessa, jossa lämpöpumput kuuluisivat alempaan sähköveroluokkaan, ja
sähkön hinta olisi Huoltovarmuus 2030 -skenaarion arviota alhaisempi (30 €/MWh).
Kustannustarkastelu ei ota kantaa lämpöpumpun hyödyntämään lämmönlähteeseen. Mahdollisia
lämmönlähteitä voisivat olla esimerkiksi merivesi, järvivesi tai geoterminen lämpö.
Mahdollisuuksien puitteissa lämpöpumput voisivat myös hyödyntää lämpöä jätevedestä tai
teollisuuden hukkalämmöstä, jolloin kustannukset voisivat laskea suhteessa esitettyyn tarkasteluun
korkeampien lämpökertoimien myötä.
Kuvasta 2-4 nähdään, että Huoltovarmuus 2030 -skenaarion hinta- ja vero-oletuksilla
lämpöpumppujen lämmöntuotantokustannukset olisivat samaa suuruusluokkaa uuden hakekattilan
kanssa ja korkeammat kuin olemassa olevalla bio-CHP:lla. Mikäli lämpöpumppujen sähkövero
laskettaisiin alempaan veroluokkaan ja sähkön hinta oletetaan matalammaksi, voisi
lämpöpumpuilla tuotettu kaukolämpö olla hyvinkin edullista hakekattiloilla tuotettuun lämpöön
verrattuna. Lämmöntuotantokustannusten laskennassa käytetyt oletukset on esitetty Liitteessä 1.

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

5/2019
Sivu 14/56

2-4 – Eri kaukolämmön tuotantomuotojen lämmön kokonaistuotantokustannuksia
50

€/MWhlämpö(alv 0%)

45
40
Sähkön
myyntitulot

35
30
25

Investointi
Polttoaine

20

Sähkö
15

O&M

10
5
0
Kustannukset

Nettokustannukset

Bio-CHP (olemassa oleva)

Huoltovarmuus Alhaisempi vero
2030
ja sähkön hinta
Biokattila
pesurilla (uusi)

Pellettikattila
(uusi)

Teollisen kokoluokan
lämpöpumppu

Lähde: Pöyry

Sen lisäksi että lämpöpumput voivat korvata polttamalla tuotettua lämpöä kaukolämmön
tuotannossa suurten lämpöpumppujen muodossa, kiinteistökohtaiset lämpöpumput voivat korvata
kaukolämmön käyttöä, mikä myös vähentää polttoainekäyttöä kaukolämmön tuotannossa. Kuvassa
2-5 on vertailtu uusien kiinteistökohtaisten maalämpöpumppujen kustannuksia olemassa olevan
kaukolämmityksen kustannuksiin sekä kerros- että pientaloissa. Pientalojen maalämmön
lämmöntuotantokustannuksia on vertailtu lisäksi myös pientalojen öljylämmitykseen.
Tarkastelun perusteella maalämpö voisi olla taloudellisesti järkevää asentaa suhteellisen moneen
kaukolämpöä jo käyttävään kerrostaloon ja pientaloon, vaikka maalämmöllä tuotetun lämmön
kokonaishinta on jonkin verran kaukolämmön tuotannolla painotettua keskihintaa korkeampi.
Huoltovarmuus 2030 -skenaarion hintaoletuksilla kaukolämpö olisi maalämpöä kalliimpaa
kaukolämmön myyntivolyymeistä laskettuna 21 % kerrostaloista, ja 4 % pientaloista. Alhaisemman
sähkön hinnan skenaariossa vastaavat luvut olisivat 60 % ja 20 %, jolloin olemassa olevan
kaukolämmön korvaaminen maalämpöpumpulla olisi taloudellisesti kannattavaa hyvinkin monessa
kaukolämpöä käyttävässä kohteessa. Erityisesti tiheään asutulla kaupunkialueella voi kuitenkin olla
maalämmön käyttöä estäviä rajoitteita kuten maanalaisia rakennelmia, ja toisaalta tiheä
rakennuskanta tarkoittaa, että vain osa kiinteistöistä voi hyödyntää maalämpöä. Myös mm.
pohjavesialue tai maaperä voivat rajoittaa maalämmön potentiaalia.
Keskimääräistä kalliimpien kaukolämpöverkkojen alueella siirtyminen maalämpöön voisi olla
hyvinkin kannattavaa kaukolämmön hinnan pysyvyyskäyrän noustessa jyrkästi kalliimpiin
verkkoihin siirryttäessä. Lisäksi kannattavuus paranee merkittävästi alhaisemman sähköveron ja
sähkön hinnan skenaariossa etenkin kerrostalojen osalta. Pientalojen osalta maalämpö olisi
vertailun mukaan hyvinkin kannattavaa asentaa öljylämmitteiseen pientaloon lämmitysjärjestelmän
mahdolliset revisiotarpeet huomioiden tai niitä ilmankin.
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2-5 – Kiinteistökohtaisten lämmitysmuotojen kokonaistuotantokustannuksia
kaukolämpöverkkoon jo liittyneillä kiinteistöillä
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€/MWhlämpö (alv 24%)
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H.varmuus Alh. vero ja Keskihinta
2030
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2017
Maalämpö

Kaukolämpö

Kerrostalo

H.varmuus Alh. vero ja
2030
sähkön hinta
Öljy

Maalämpö
Pientalo

Lähteet: (Energiateollisuus, 2017), Pöyry

Lämmityksen sähköistyminen –skenaariota varten on Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen (SulPu)
ja
Tilastokeskuksen
ylläpitämien
lämpöpumpputilastojen
sekä
Energiateollisuuden
kaukolämpötilastojen historiaan perustuvia trendejä hyödyntäen arvioitu lämpöpumppukannan
kehitys vuoteen 2030.
Historiaan perustuvien trendien lisäksi on oletettu, että kiinteistökohtaisessa lämmityksessä
maalämpöpumppujen määrän kasvu on lämpöpumpputyypeistä tekniikan taloudellisuuden vuoksi
voimakkainta. Maalämpöpumppuinvestointeja tehtäisiin erityisesti öljylämmitteisiin, mutta myös
jonkin verran kauko- ja sähkölämmitteisiin taloihin. Maalämmön arvioidaan olevan selkeästi yleisin
lämmitysmuoto etenkin pientalojen uudiskohteissa. Ilmalämpöpumppujen arvioidaan korvaavan
pääasiassa sähkölämmitystä, mutta määrän ei oleteta kasvavan merkittävästi. Tulevien
ilmalämpöpumppuinvestointien arvioidaan olevan pääasiassa vanhojen lämpöpumppujen
korvaamista uusilla vastaavilla laitteilla. Ilma-vesi- sekä poistoilmalämpöpumppujen määrän
oletetaan kasvavan maltillisesti. Kiinteistökohtaiset lämpöpumput korvaisivat pääasiassa:



öljylämmitystä noin 2,6 TWh/a



kaukolämpöä noin 2,8 TWh/a



sähkölämmitystä noin 2,6 TWh/a,

Lisäksi esimerkiksi puulämmitystä ja maakaasua arvioidaan korvattavan pieniä määriä. Arvioitu
öljylämmityksen korvautuminen perustuu vuonna 2017 asuinrakennusten tilojen ja käyttöveden
lämmityksessä käytettyyn öljyn määrään (n. 3,6 TWh), josta suurimman osan oletetaan
korvautuvan maalämmöllä. Kaukolämmön korvautumisen maalämmöllä on oletettu tapahtuvan
osittain
vanhojen
kaukolämmön
asiakkaiden
siirtyessä
maalämpöön
kalliimpien
kaukolämpöverkkojen alueilla. Lisäksi on oletettu, että uudisrakentamisessa lämmitysmuodon
valinta kohdistuisi voimakkaammin maalämpöön kuin kaukolämpöön. Sähkölämmityksen
korvautumisen on oletettu tapahtuvan etenkin vesikierrollisen sähkölämmitysten korvautuessa
maalämpöpumpuilla ja ilmalämpöpumppujen yleistyessä sähkölämmityskohteissa.
Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa on oletettu myös kaukolämpöverkoissa olevien
lämpöpumppujen määrän kasvavan Huoltovarmuus 2030 –skenaariota enemmän. Merkittävästä

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

5/2019
Sivu 16/56

määrästä
2020-luvulla
käyttöikänsä
päähän
tulevista
kaukolämpö-CHP-laitosten
korvausinvestoinneista ei ole vielä tehty lopullista investointipäätöstä. Näiden laitosten tuotanto on
arvioitu korvattavan suurelta osin teollisen kokoluokan lämpöpumpuilla, joiden tuotanto on 5,8
TWh/a vuonna 2030. Lämpöpumpuilla tuotetun lämpöenergian määrän sekä lämpöpumppujen
sähkönkulutuksen kehittyminen vuoteen 2030 mennessä on esitetty kuvassa 2-6.
2-6 – Lämpöpumppujen lämmöntuotanto ja sähkönkulutus Lämmityksen sähköistyminen
-skenaariossa
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Lähteet: (SulPu, 2019), (Tilastokeskus, 2017), (Energiateollisuus, 2018), Pöyry

Skenaariossa mallinnetuilla lämpöpumppujen määrillä ympäristöstä talteen otetun energian määrä
kasvaisi noin 10 TWh/a suhteessa nykytilanteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä osuus
lämpöpumppujen energiankulutuksesta voidaan laskea täysin kotimaiseksi. Yhteensä
lämpöpumppujen lämmöntuotanto kasvaisi noin 14 TWh/a.
Myös Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa on oletettu maltillista kasvua lämpöpumppujen määrissä.
Yhteensä Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa lämpöpumppujen ympäristöstä talteen
ottama energia olisi 6,9 TWh/a ja kokonaislämmöntuotanto 9,8 TWh/a suurempi kuin
Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa. Tarkastelussa on oletettu, että lämmitysmuotojen
korvautuminen tapahtuisi Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa samassa suhteessa kuin
Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa.
Lämpöpumppujen määrän lisääntymisen vaikutus energian loppukulutuksen energianlähteiden
kotimaisuuteen Huoltovarmuus 2030 -skenaarioon suhteutettuna on esitetty kuvassa 2-7.
Suhteessa Huoltovarmuus 2030 -skenaarioon metsähakkeen käyttö kaukolämmön tuotannossa
vähenisi 4 TWh/a. Kiinteistökohtaisessa lämmityksessä öljyn käyttö vähenisi 1,8 TWh/a,
kaukolämpö 1,9 TWh/a ja sähkölämmitys 1,8 TWh/a. Laskelmissa on oletettu, että sähkön kulutus
muuttuu kotimaiseksi siinä vaiheessa, kun Suomi muuttua vuositasolla sähkön nettoviejäksi.
Korvattava metsähake on kokonaisuudessaan arvioitu kotimaiseksi, vaikkakin osa siitä voisi
todellisuudessa olla tuontihaketta. Korvattava kaukolämpö on jaettu Huoltovarmuus 2030 skenaarion kaukolämmön tuotannon oletusten mukaan kotimaisilla sekä ulkomaisilla polttoaineilla
tuotettuihin osiin.
Kuvan perusteella voidaan todeta, että lämpöpumppujen määrän lisääntyminen vaikuttaa
positiivisesti omavaraisuustavoitteen täyttymiseen kasvattaen kotimaisten energianlähteitten
osuutta noin 1,5 TWh/a suhteessa Huoltovarmuus 2030 -skenaarioon. Ilman Fennovoimaa
vastaava luku olisi noin 1 TWh/a. Mikäli osa metsähakkeesta oletettaisiin lisäksi tuontihakkeeksi,
kasvaisi ero skenaarioiden välillä entisestään.
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2-7 – Lämmityksen sähköistymisen vaikutus kotimaisuusasteeseen Huoltovarmuus 2030
-skenaarioon suhteutettuna
TWh
12

Öljy
+ 1,5 TWh
kotimaista

10

Maakaasu
+ 1 TWh
kotimaista

8

KL-polttoaineiden tuontiosuus
Sähkö tuonti

6

Puun pienkäyttö
4
Suurten lämpöpumpppujen
korvaama kotimainen polttoaine

2

Maalämmön korvaama
kotimainen polttoaine

0
Korvautuva
energianlähde

Korvaava
energianlähde

Huoltovarmuus 2030 vs. Lämmityksen
sähköistyminen

Korvautuva
energianlähde

Korvaava
energianlähde

Huoltovarmuus 2030 ilman
Fennovoimaa vs. Lämmityksen
sähköistyminen

Sähkö kotimainen
Ympäristön lämpö

Lähde: Pöyry

Energian loppukulutuksen lisäksi lämpöpumppujen osalta on syytä tarkastella niiden vaikutusta
sähkön kysyntään huippukulutustilanteessa. Koska lämpöpumput ovat yleinen lämmitysmuoto
uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa ne korvaavat usein polttoon
perustuvaa lämmitystä, tulee sähkönkulutus lämmityksessä huippukulutusaikaan mahdollisesti
kasvamaan.
Kuitenkin esimerkiksi raportissa ”Lämpöpumppujen vaikutukset sähkötehon tarpeeseen” (Gaia,
2017) arvioidaan pientalokannan sähköntarpeen huippukulutustilanteessa pysyvän suurin pirtein
nykyisellä tasolla. Gaian mukaan tämä johtuu sähkölämmityksen korvautumisesta osittain maa- ja
ilmalämpöpumpuilla, täystehomitoituksen yleistymisestä maalämpöasennuksissa ja kehittyvästä
lämpöpumpputekniikasta. Huoltovarmuuden kannalta on kuitenkin syytä tarkastella tilannetta, jossa
sähkölämmityksen korvautuminen etenkin maalämmöllä pysyy maltillisena, eikä täystehomitoitus
yleisty, jolloin myös huippukulutuksen aikaan käytettävät sähkövastukset pientalokannassa
yleistyisivät maalämmön rinnalla. Edellä mainittu selvitys ei myöskään arvioinut suurten
kaukolämpöverkkoon syöttävien lämpöpumppujen vaikutusta sähkön huippukulutukseen. Nämä
pumput korvaisivat yleistyessään suoraan polttoa, joten niiden koko sähköteho
huippukulutusaikaan voidaan laskea mukaan huippusähkötehon kasvuun.
Tässä skenaariossa pientalojen keskimääräiseksi tehonpeitoksi maalämpöpumppujen osalta on
arvioitu 75 %. Sähkölämmityksen korvautuminen perustuisi suurilta osin ilmalämpöpumppuihin,
jolloin sähkön kulutus huippukysynnän kylmimpien tuntien aikaan pysyisi suurin pirtein ennallaan.
Lisäksi lämpöpumppujen vaikutusta sähkön huippukulutukseen voivat lisätä kerrostalot ja muut
suuremmat kiinteistöt, jotka siirtyvät kaukolämmöstä maalämpöön.
Edellä mainitut asiat huomioiden Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa on arvioitu
lämmityksen sähkön huippukulutuksen kasvavan noin 800 MW Huoltovarmuus 2030 -skenaarioon
verrattuna, mikäli lämpöpumppujen määrä kasvaa skenaariossa esitetyllä tavalla.
Lämpöpumppujen yhteenlaskettu ottoteho vuodesta 2017 (kuva Liitteessä 1) kasvaisi hieman tätä
enemmän (n. 1 200 MW). Huippukulutuksen aikaan voidaan olettaa, että tämä ottoteho olisi
täysimääräisesti käytössä. Huippukulutuksen kasvuun Huoltovarmuus 2030 -skenaarioon
verrattuna vaikuttaa kuitenkin vähentävästi jo Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa oletettu
lämpöpumppujen määrän maltillinen kasvu sekä sähkölämmityksen osittainen korvautuminen mm.

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

5/2019
Sivu 18/56

maalämpöpumpuilla. Toisaalta huippukulutusta kasvattaa kiinteistökohtaisten lämpöpumppujen
oletettu osatehomitoittaminen myös tulevaisuudessa.
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3.

ENERGIAHUOLTOVARMUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT RISKIT

3.1

Huoltovarmuuden nykyiset tavoitteet ja käytännöt

Huoltovarmuuden määritelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö
Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen
ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, maan talouselämän,
yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten
turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. (Huoltovarmuuskeskus, 2019-b).
Valtioneuvosto antaa noin viiden vuoden välein päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista. Viimeisin
päätös on annettu 5.12.2018 (1048/2018).
Energialähteiden ja tuotannon lisäksi huoltovarmuuden kannalta kriittistä on energian toimitus
loppukäyttäjille. Tähän tarvitaan toimivat siirto- ja jakeluverkostot sekä erilaisia varastointi- ja
kuljetusjärjestelmiä, joiden ylläpidon varmistamiseksi on luotu varautumis- ja valmiussuunnitelmia.
Suomi on riippuvainen energiantuonnista, joten varmistaakseen tuonnin onnistumisen, eri
logistiikkaterminaalien toiminta tulee varmistaa kaikissa tilanteissa.
Energiahuoltovarmuutta ylläpidetään tällä hetkellä perustuen määräyksiin ja erityislakeihin, joista
keskeisimpiä ovat Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018), turpeen
turvavarastointi (321/2007) sekä polttoainehuollon turvaamiseksi tehdyt kansainväliset
sopimusjärjestelyt
(IEP,
IEA,
EU).
Lisäksi
sähkömarkkinalakiin
(588/2013)
ja
maakaasumarkkinalakiin
(587/2017)
liittyy
energiahuoltoa
ohjaavia
ja
sääteleviä
huoltovarmuusvelvoitteita. EU on määrittänyt maakaasun toimintavarmuusasetuksen (EU,
994/2010), jonka toimivaltaisena viranomaisena Suomessa toimii Huoltovarmuuskeskus
(Huoltovarmuuskeskus, 2019-a).
Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointi koskee kivihiiltä, raakaöljyä ja muita öljynjalostuksessa
käytettäviä syöttöaineita, keskeisiä öljytuotteita sekä maakaasua. Tuontiin perustuvan energian
saantihäiriön varalta ja kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi varmuusvarastoissa
pidetään tuontipolttoaineita siten, että käytössä on keskimäärin viiden kuukauden
normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot. (Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden
tavoitteista, 1048/2018)
Tuontipolttoaineiden
varmuusvarastojen
ylläpitämisestä
ja
hoitamisesta
vastaa
Huoltovarmuuskeskus, ja niiden mahdollisesta käytöstä tai purkamisesta päättää valtioneuvosto.
Varastojen ylläpito rahoitetaan energiahyödykkeistä maksettavalla huoltovarmuusmaksulla.
Varmuusvarastoja voidaan pääsääntöisesti ottaa käyttöön valmiuslain mukaisissa kriisitilanteissa
tai IEP-sopimukseen ja EU:n toimivaltaan perustuen. Valmiuslain mukaisilla kriisitilanteilla
tarkoitetaan esimerkiksi sotaa tai sen jälkitilaa, aseellista hyökkäystä Suomeen tai sen uhkaa,
väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuvaa erityisen vakavaa
tapahtumaa tai uhkaa, erityisen vakavaa suuronnettomuutta ja sen välitöntä jälkitilaa sekä hyvin
laajalle levinnyttä vaarallista tartuntatautia, joka vastaa vaikutuksiltaan erityisen vakavaa
suuronnettomuutta. (Valmiuslaki, 1552/2011)
Polttoainekohtaiset varastointi- ja varautumismenetelmät
Kivihiiltä on velvollinen varastoimaan sitä käyttävä laitos ja kivihiilen maahantuoja, jonka
velvoitteista vähennetään sen toimitukset niille laitoksille, joille määräytyy oma varastointivelvoite.
Kivihiilen varastoiminen on teknisesti yksinkertaista. (Pöyry, 2017-a).
Raakaöljyn ja öljytuotteiden osalta Suomella on käytössä hyvät öljynvarastointimahdollisuudet,
jotka ovat helposti logistisesti saavutettavissa ja niiden käyttökulut ovat alhaiset. Öljyn kannalta
kriittistä on tuonnin jatkuva toiminta. Huoltovarmuuskeskus ja Ilmarinen omistavat yhteensä neljä
öljytankkeria, joiden avulla turvataan öljykuljetukset Suomeen myös häiriötilanteiden aikana,
kunhan meriliikenne Itämerellä toimii. (Pöyry, 2017-a).
Maakaasun osalta huoltovarmuusvelvoite on kohdistettu maakaasua käyttävälle tai sitä
jälleenmyyvälle taholle sekä maakaasun maahantuojalle. Huoltovarmuuskeskus vastaa, että
maakaasun toimintahäiriötilanteisiin on varauduttu. Suomessa ei ole pitkäaikaisia
maakaasuvarastoja, joten maakaasun suurien määrien varastointi ei teknisesti onnistu. Tämän
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takia varastointivelvollisuus toteutetaan korvaavalla polttoaineella, käytännössä kevyenä tai
raskaana polttoöljynä. Biokaasulle ei ole huoltovarmuusvelvoitteita. (Pöyry, 2017-a).
Turpeella ei ole samalla tavalla varmuus- tai velvoitevarastointia kuin tuontipolttoaineilla, mutta
turpeelle voidaan ylläpitää turvavarastoja lain 321/2007 mukaan. Turpeen turvavarastoinnin
pääasiallisena tavoitteena on vähentää turvetuotannon sääriskiä. Turpeen turvavarastointia
koskevassa laissa polttoturpeen toimittajalle on asetettu kannustin turvavaraston ylläpitämiseksi.
Kannustimen määrä on 0,03 EUR/MWh/kk,. ((Laki polttoturpeen turvavarastoista, 321/2007),
Asetus polttoturpeen turvavarastoista 487/2007).
Ydinvoimaan ei kohdistu omaa erityislainsäädäntöä tai huoltovarmuusvelvoitetta. Työ- ja
elinkeinoministeriö on kuitenkin antanut voimayhtiöille erillisen varastointia koskevan ohjeen.
(Huoltovarmuuskeskus, 2019-a). Tyypillisesti voimalaitokset varastoivat 1-2 vuoden kulutusta
vastaavan määrän polttoainetta. (Pöyry, 2017-a).
Sähkömarkkinan osalta kulutuksen ja tuotannon tulee vastata toisiaan, jotta verkko toimii. Verkon
normaalissa toiminnassa sähkömarkkinat ohjaavat tuotantoa. Suomi on osa Pohjoismaisia
sähkömarkkinoita ja voi siten tukeutua sähkön saantiin myös muista Pohjoismaista, mikäli
kotimainen tuotanto ei riitä kattamaan kysyntää Suomessa. Lisäksi tilanteisiin, joissa sähkön
markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulutusta, on luotu tehoreservijärjestelmä
turvaamaan sähkön toimitusvarmuutta talvella (joulu-helmikuussa). Energiavirasto määrittää
järjestelmän suuruuden sekä valvoo järjestelmän toimintaa. Fingrid hallinnoi järjestelmää sekä
päättää laitosten käynnistämisestä. (Pöyry, 2017-a).
Lisäksi sähkön huoltovarmuus pitää sisällään yrityskohtaiset suunnitelmat siirto- ja
jakeluverkostojen ylläpitämisestä sekä tuotannon turvaamisesta myös suurhäiriöiden aikana.
Mahdollisten poikkeusolojen aikana pyritään kiintiösäännöstelyllä ylläpitämään normaalioloja
alhaisempaa, mutta kuitenkin huoltovarmuuden turvaavaa kulutus- ja tuotantotasoa toimialalla.
Säännöstelypäätöstä edeltävät ministeriön energian säästösuositukset ja valtioneuvoston
energiansäästöpäätökset. (Pöyry, 2017-a).
Vaikka kaikki energiayhtiöt eivät polttoainekäyttönsä perusteella kuulukaan varastointivelvoitteen
piiriin, laativat ne toimitusvarmuuden turvaamiseksi vapaaehtoisia varautumissuunnitelmia sekä
osallistuvat
muuhun
varautumisja
valmiussuunnittelua
edistävään
toimintaan
Huoltovarmuusorganisaation koordinoimana. Alan toimijat ottavat varautumissuunnitelmissaan
huomioon vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta riittävän energiansaannin, mukaan
lukien tuotantolaitoksille sijoitettavat polttoainevarastot, sekä varautuvat sähkönjakelun katkoksiin.

3.2

Energiamurrokseen liittyvät huoltovarmuusriskit

Huoltovarmuus 2030 -skenaarion arvioidut muutokset eri energialähteiden käytössä vuoteen 2030
mennessä on esitelty Kuvassa 2-1. Keskeisimmät odotetut muutokset verrattuna nykyiseen
energiakäyttöön ovat



Tuontipolttoaineiden (öljy, kivihilli, maakaasu) sekä turpeen vähentynyt käyttö



Lisääntyvä ydinvoima- ja tuulivoimakapasiteetti



Vähenevä CHP-kapasiteetti



Puuperäisten polttoaineiden kasvava käyttö



Lämmityksen mahdollinen sähköistyminen

Tässä kappaleessa arvioidaan
huoltovarmuuden kannalta.

näiden

muutosten

vaikutuksia

sekä

mahdollisia

riskejä

Tuontipolttoaineiden ja turpeen vähentynyt käyttö
Tuontipolttoaineista erityisesti kivihiilen ja öljyn käytön arvioidaan vähenevän merkittävästi vuoteen
2030 mennessä. Kivihiilen osalta keskeisin tekijä on kivihiilen käytön kielto energiantuotannossa ja
öljyn osalta arvioitu biopolttoaineiden sekä pieneltä osin sähkön lisääntynyt käyttö liikenteessä.
Fossiilisten polttoaineiden käytön lisäksi myös turpeen käytön arvioidaan vähenevän merkittävästi
pääosin päästöoikeuden hinnan nousun sekä mahdollisesti muiden poliittisten ohjauskeinojen
seurauksena.
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Nykyinen energiahuoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö perustuu vahvasti tuontipolttoaineisiin ja
turpeeseen (erityisesti 1048/2018 ja 321/2007). Koska näiden polttoaineiden käytön arvioidaan
vähenevän, voi nykyisiä huoltovarmuusmenettelyjä sekä tätä koskevaa lainsäädäntöä olla tarvetta
päivittää.
Mikäli vähenevää tuontipolttoaineiden käyttöä korvataan kotimaisilla energianlähteillä,
energiaomavaraisuus kasvaa ja riippuvuus ulkomaisista polttoaineista vähenee. Yleisellä tasolla
tällä voidaan arvioida olevan positiivinen vaikutus huoltovarmuuden kannalta, ja se voi
mahdollistaa kotimaisiin, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan huoltovarmuusjärjestelmän.
Fossiilisten polttoaineiden, erityisesti kivihiilen ja öljyn, lämpöarvot ovat kuitenkin hyvin korkeita ja
niiden vaatima varastotilavuus näin pieni suhteessa kiinteisiin biopolttoaineisiin, ja ne ovat
varastoitavuudeltaan yksinkertaisempia kuin monet uusiutuvat jakeet. Tämän vuoksi uusiutuviin
polttoaineisiin perustuvan huoltovarmuusjärjestelmän perustaminen voi olla haastavampaa kuin
fossiilisilla polttoaineilla ja se voi vaatia toimiakseen erilaisia ratkaisuja.
Muutokset sähköntuotanto- ja siirtokapasiteetissa
Huoltovarmuus 2030 -skenaarion keskeiset muutokset sähkön tuotantokapasiteetissa vuoteen
2030 mennessä on esitelty taulukossa 3-1. Näitä ovat kasvava ydinvoima- sekä tuulivoima- ja
vähenevä CHP-kapasiteetti. Skenaarion arvion mukaan kokonaistuotantokapasiteetin arvioidaan
pysyvän lähestulkoon ennallaan, vaikka tuulivoimaa ei huomioitaisi ja Fennovoima ei
valmistuisikaan vuoteen 2030 mennessä.
3-1 – Keskeiset muutokset sähkön tuotantokapasiteetissa vuoteen 2030 mennessä
Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa
Uusi sähköntuotantokapasiteetti (MW-sähkö)
Olkiluoto 3

1 600

Tuulivoima

3 600

Fennovoima

1 200

Poistuva sähköntuotantokapasiteetti (MW-sähkö)
Poistuva CHP-kapasiteetti
Loviisa 1

n. 1 150
510

Nettomuutokset sähköntuotantokapasiteetissa (MW-sähkö)
Nettomuutos yhteensä

+ 4 700

Nettomuutos ilman tuulivoimaa

+ 1 100

Nettomuutos ilman tuulivoimaa ja
Fennovoimaa

- 60

Lähteet: (Pöyry, 2018-a)

Skenaarion keskeiset muutokset sähkön siirtokapasiteetissa on esitelty taulukossa 3-2.
Kokonaissiirtokapasiteetin
arvioidaan
kasvavan
vuoteen
2030
mennessä
kaikkien
kapasiteettimuutosten kohdistuessa Suomen ja Ruotsin väliseen siirtokapasiteettiin.
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3-2 – Muutokset sähkön siirtokapasiteetissa vuoteen 2030 mennessä Huoltovarmuus
2030 -skenaariossa
Uusi sähkön siirtokapasiteetti (MW-sähkö)
FI-SE1

800

FI-SE2 (Merenkurkun yhteys)

800

Poistuva sähkön siirtokapasiteetti (MW-sähkö)
FI-SE1 (OL3 valmistuminen pienentää
markkinalla olevaa kapasiteettia)

300

FI-SE3 (Fennoskan 1)

400

Nettomuutos sähkön siirtokapasiteetissa (MW-sähkö)
Nettomuutos yhteensä

+ 900

Lähteet: (Fingrid, 2017)

Kasvavan tuotantokapasiteetin arvioidaan pienentävän vuosittaista nettotuontia, minkä voidaan
lisääntyneen siirtokapasiteetin lisäksi arvioida yleisellä tasolla parantavan huoltovarmuutta.
Huoltovarmuuden näkökulmasta huomionarvoista on kuitenkin myös sähkön tuotantokapasiteetin
joustavuus. Tuuli- ja ydinvoima ovat joustamatonta tuotantoa, ja näiden kapasiteetin arvioitu kasvu
lisää joustamattoman tuotannon osuutta kotimaisessa sähköntuotannossa. Vastaavasti CHPkapasiteetin arvioidaan vähenevän, mikä vähentää joustavan tuotannon osuutta.
Merkittävin jouston lähde pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä on norjalainen ja ruotsalainen
vesivoima. Tähän kapasiteettiin suhteutettuna arvioitu CHP-kapasiteetin vähenemä Suomessa on
hyvin pieni. Ruotsin ja Suomen välillä vahvistuva siirtokapasiteetti parantaa Suomen
mahdollisuuksia hyödyntää joustavaa energiantuotantoa muista Pohjoismaista.
Arvioidun tuulivoiman käytön lisääntymisen myötä sähköntuotannon riippuvuus tuuliolosuhteista
kasvaa. Vaikka teknologisen kehityksen myötä modernin tuulivoimalan huipunkäyttöaika on
verrattain korkea (Suomessa noin 3600 h/a), ovat tuntitason vaihtelut tuotannossa merkittäviä.
Tämän seurauksena vuositasolla nettotuonti vähenee, mutta yksittäisten tuntien bruttovienti ja tuonti voivat kasvaa suhteessa nykytilanteeseen.
Huoltovarmuuden näkökulmasta on keskeistä varmistaa riittävä joustavan tuotannon kapasiteetti
joko kotimaisella tuotannon tai siirtokapasiteetin avulla, jotta kapasiteetti riittää kattamaan
kysynnän myös vähätuulisina tunteina. Siirtokapasiteetin osalta on myös huomioitava
siirtoyhteyksien mahdolliset vikatilanteet ja naapurimaiden tehonriittävyys Suomen kulutushuipun
aikaan.
Huomioiden muutokset sähkön siirtokapasiteetissa, on Suomeen tulevan siirtokapasiteetin määrä
vuonna 2030 seuraava:


Ruotsista 3 600 MW



Venäjältä 1 400 MW



Virosta 1 000 MW

Suomen
sähköntuonnin
keskittyessä
erityisesti
Ruotsiin,
tulee
merkittävin
riski
huippukulutustilanteessa liittymään Ruotsin ja sitä kautta myös Norjan sähkötehon riittävyyteen.
Vaikka siirtoyhteyksien määrää Ruotsista Suomeen on lisätty, on Ruotsin tehotase maan
huippukulutuksen aikaan ollut laskemaan päin.
Esimerkiksi Svenska Kraftnätin arvion mukaan talven 2018 tehovaje olisi kerran kymmenessä
vuodessa toistuvan kylmän ajanjakson aikana jopa noin 1 500 MW. Vertailun vuoksi vastaava luku
vielä talvelle 2015 oli tehoylijäämää noin 1 000 MW. Sähkötehon riittävyys kylmänä talvipäivänä on
PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

5/2019
Sivu 23/56

siis Ruotsissa laskenut kolmen vuoden aikana noin 2 500 MW, ja Ruotsin tehotase tällaisessa
tilanteessa on muuttunut selkeästi ylijäämäisestä alijäämäiseksi. (Svenska Kraftnät, 2018)
Tulevaisuuden arviossaan vuodelle 2022 Svenska Kraftnät arvioi tehovajeen kasvavan noin 4 000
MW:iin, mikä johtuu pääasiassa siihen mennessä suljettavista ydinvoimaloista (yhteensä noin 1
700 MW). Tämän hetken näkemyksen mukaan Ruotsin ydinvoima ajetaan kokonaisuudessaan
alas vuoteen 2040 mennessä, jolloin maan on tavoite tuottaa kaikki sähkönsä uusiutuvilla. Siihen
asti, pois lukien vuosina 2019 ja 2020 käytöstä poistettavat Ringhals 2 ja Ringhals 1,
ydinvoimalaitosten voidaan kuitenkin olettaa tuottavan niin kauan kuin ne ovat kannattavia ja
käyttövarmoja.
Ydinvoimalaitosten alasajon lisäksi myös Ruotsissa on merkkejä tulevien CHP-laitosten
korvausinvestointien keskittymisestä uusien CHP-laitosten sijaan lämpökattiloihin, mikä huonontaisi
maan tehotasetta entisestään. Svenska Krafnät esittääkin huolensa Ruotsin sähkötehon
riittävyydestä ja mahdollisesta tuonnin rajoittumisesta samanaikaisten tehovajeiden vuoksi.
(Svenska Kraftnät, 2018)
Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhdistyksen ENTSO-E:n viimeisimmän Pohjoismaiden sähkötehon
riittävyyttä tarkastelevan raportin ennuste Norjan tehotaseesta erityisoloissa, jotka voisivat toteutua
kerran kymmenessä vuodessa, on noin 1 400 MW tehoylijäämää (ENTSO-E, 2018).
Siirtoyhteyksien lisääntyminen naapurialueille lisää sähkönvientiä Ruotsista ja Norjasta muualle
Eurooppaan. Erityisesti Norjan vesivoiman rooli vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon
tasaajana muille Euroopan maille kasvaa. Markkinaintegraation vahvistuessa riski tuontitehon
riittämättömyydestä kuitenkin vähenee markkina-alueen kasvaessa. Sähkön hinnan noustessa
hetkellisesti Suomessa korkeaksi kulutushuippujen vuoksi, voidaan olettaa, että sähkön tuonti
suuntautuu Suomeen markkinaehtoisesti. Näin ollen sähköntuonti Ruotsista Suomeen voi vuonna
2030 olla rajoittunutta vain silloin, kun Suomen korkeimman kulutushuipun aikaan myös
Skandinaviassa on kulutushuippu ja tuonti muualta Euroopasta on samanaikaisesti rajoittunutta.
VTT on selvittänyt huippupakkasten esiintymisen ajankohdan korrelaatiota Suomen ja
naapurimaiden välillä. Selvityksessä tarkasteltiin Suomea, Ruotsia, Norjaa, Viroa, Latviaa, Liettuaa
ja Luoteis-Venäjää. Selvityksen mukaan korkeimman kulutuksen tunnit eivät korreloi tarkasteltujen
maiden välillä. Suurin korrelaatio Suomen kulutuksen kanssa havaittiin Ruotsissa ja LuoteisVenäjällä (VTT, 2012). Näin ollen ei olisi realistista olettaa, että kaikkien maiden pahin
kulutushuippu toteutuisi samaan aikaan. Lisäksi huomioitavaa on myös korreloimattomuus maiden
välisen tuulivoiman käytettävyydessä (kts. tuulivoiman käytettävyys alla).
Tässä selvityksessä on oletettu, että sekä ydinvoima että lauhdetuotanto olisivat
kokonaisuudessaan käytössä kylmänä talvipäivänä. Periaatteessa näiden laitosten käyttöä rajoittaa
vain mahdollinen vikaantuminen. Sitä vastoin yhteistuotantokapasiteetin käyttöä ohjaa
kaukolämmön ja teollisuuslämmön kysyntä. Skenaariossa on oletettu, että kaukolämmön CHPlaitosten nimelliskapasiteetista hieman alle 80 % ja teollisuuden CHP-laitosten
nimelliskapasiteetista hieman yli 70 % olisi kylmänä talvipäivänä käytössä.
Suurin osa Suomen vesivoimasta sijaitsee Pohjois-Suomen vesistöissä. Osa tästä kapasiteetista
koostuu voimalaitoksista, joiden tuotantoa voidaan säädellä, mikä on tärkeä tekijä sähkötehon
riittävyyden kannalta huippukulutuksen aikana. Etelä-Suomen vesivoimaloista kaikki laitokset ovat
jokivoimaloita, joiden tuotanto on riippuvainen jokien virtaamasta. Vesivoiman käytettävissä
olevaksi tehoksi arvioidaan noin 80 % nimellistehosta.
Tuulivoiman tuotanto vaihtelee tyypillisesti vuorokauden tunnista sekä vuodenajasta riippuen.
Tehon riittävyyttä huippukulutuksen aikaan arvioitaessa tuulivoiman käytettävissä olevaksi
kapasiteetiksi Suomessa ilmoitetaan yleisesti 6 %. Tämä käytettävyys on kuitenkin vain suuntaa
antava, ja luku riippuu siitä, miten epätodennäköistä tilannetta halutaan kuvata. Lisäksi
käytettävyyteen vaikuttaa kasvattavasti muun muassa tuulivoimaloiden maantieteellinen
hajaantuneisuus ja määrä.
Sähkön kokonaistuotantokapasiteetin riittävyyttä on arvioitu kuvassa 3-1, jossa esitetään
kapasiteetin riittävyys kylmänä talvipäivänä (kerran kymmenessä vuodessa). Kuvassa esitetään
erikseen tilanne, jossa kaksi suurinta tuotantolaitosta tai siirtolinjaa ovat yhtäaikaisesti pois
käytöstä (”N-2 -tilanne”). Fingridin hallinnoimaa nopean häiriöreservin kapasiteettia (noin 1200
MW) ei ole sisällytetty tähän tarkasteluun.
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3-1 – Sähköntuotantokapasiteetin riittävyys kylmänä talvipäivänä vuosina 2018 ja 2030
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5 100

Tuulivoima
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2 500
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Tuontikapasiteetti

4 800
120
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3 500

2 300

Ydinvoima
Kysyntä kylmänä talvipäivänä

0
2018

Huoltovarmuus
2030

Huoltovarmuus
2030 ilman
Fennovoimaa

Normaalitilanne

Huoltovarmuus
2030

Huoltovarmuus
2030 ilman
Fennovoimaa

N-2*

*Tilanne, jossa kaksi suurinta yksittäistä tuotantolaitosta tai siirtolinjaa ovat yhtäaikaisesti poissa käytössä. Huoltovarmuus
2030 -skenaariossa nämä ovat Olkiluoto 3 (1 600 MW) ja Suomen ja Ruotsin välinen pohjoinen siirtolinja (markkinalla oleva
kapasiteetti 1 200 MW)
Lähteet: Pöyry, Datalähteet: Pöyry (Energiavirasto, 2019), SKM Market Predictor

Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa Suomen sähköntuotannon tehovaje kylmänä talvipäivänä olisi
noin 3 600 MW, mikä olisi noin 400 MW nykyistä tehovajetta (3 200 MW) korkeampi.
Tuontikapasiteetti ylittää tällöin noin 2 400 MW:lla tarvittavan tuontikapasiteetin, jolloin marginaali
tähän päivään verrattuna kasvaa noin 500 MW. Tuontisähkön riittävyys Ruotsista voi kuitenkin olla
huomattavasti huonommalla tasolla kuin tänä päivänä. Merkittävimpien siirtoyhteyksien
keskittyessä Ruotsiin, tämä asettaisi jonkin tasoisen huoltovarmuusriskin Suomen sähkötehon
riittävyydelle kulutushuipuissa.
Mikäli Fennovoima ei vuonna 2030 ole käytössä, on tehovaje noin 4 800 MW, ja tuontikapasiteetin
marginaali noin 1 200 MW. Suurimman yksittäisen siirtoyhteyden vikaantuessa kapasiteetti laskee
1 200 MW sekä tämän hetken että vuoden 2030 tapauksessa.
Lämmityksen sähköistyminen -skenaarion tapauksessa kysyntä kylmänä talvipäivänä kasvaisi noin
800 MW Huoltovarmuus 2030 -skenaarioon verrattuna. Näin ollen tehovaje vuonna 2030 olisi noin
4 400 MW ja noin 5 600 MW ilman Fennovoimaa.
N-2 tilanteessa kaksi suurinta tuotantolaitosta tai siirtolinjaa tippuvat samaan aikaan pois käytöstä.
Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa nämä ovat Olkiluoto 3 (1 600 MW) ja Suomen ja Ruotsin
välinen pohjoinen siirtoyhteys. Siirtoyhteyden kokonaiskapasiteetti on 1 500 MW, mutta Olkiluoto
3:lle varatun kapasiteetin vuoksi kapasiteettia on markkinalla vain 1 200 MW, mikä on myös
normaalitilanteessa oletettu käytettävyys. Näin ollen N-2 tarkastelu johtaa yhteensä 2 800 MW
vähenemään saatavilla olevassa tehossa. Näin ollen oman tuotannon tehovaje olisi noin 5 200 MW
Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa ja noin 6 400 MW ilman Fennovoimaa. Siirtoyhteydetkin
huomioiden tehovajetta olisi Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa noin 400 MW ja ilman
Fennovoimaa noin 1 600 MW.
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Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa oletettu sähkön kysyntä kerran kymmenessä vuodessa
toistuvana kylmänä talvipäivänä 16 200 MW perustuu SKM Market Predictorin työ- ja
elinkeinoministeriölle vuoden 2019 alussa laatimaan Base-skenaarioon.
Taulukossa 3-3 on esitetty Suomen, Ruotsin ja Norjan tehon riittävyyteen vaikuttavia tekijöitä.
Ruotsin tehovajeen on oletettu vuonna 2030 olevan samalla tasolla kuin Svenska Kraftnet olettaa
sen olevan vuonna 2022 ja Norjan tehovajeeseen ei ole oletettu muutoksia tähän päivään nähden.
Tarkasteluun on valittu nimenomaan Suomi, Ruotsi ja Norja, koska nämä maat ovat
sähkömarkkinoiden
näkökulmasta
etenkin
2020-luvun
jälkipuoliskolla
lisääntyvien
rajasiirtoyhteyksien ansiosta erittäin tiiviisti integroituneita.
3-3 – Yhteenveto Suomen, Ruotsin ja Norjan alueen sähkötehon riittävyydestä vuonna
2018 ja vuonna 2030 Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa
Maa

Tehotase* 2018

Tehotase* Huoltovarmuus 2030

Suomi

-3 200 MW

-3 600 MW (-4 800 MW ilman
Fennovoimaa)

Ruotsi

-1 500 MW

-4 000 MW

Norja

1 400 MW

1 400 MW

Yhteensä

-3 300 MW

-6 200 MW (-7 400 MW ilman
Fennovoimaa)

Maa

Tuulivoimakapasiteetti 2018

Tuulivoimakapasiteetti
Huoltovarmuus 2030

Suomi

2 000 MW

5 500 MW

Ruotsi

7 400 MW

12 700 MW

Norja

1 400 MW

4 900 MW

Yhteensä

10 800 MW

23 100 MW

Maa

Tuontikapasiteetti alueen (FI, SE,
NO) ulkopuolelta 2018

Tuontikapasiteetti alueen (FI, SE,
NO) ulkopuolelta Huoltovarmuus
2030

Suomi

2 400 MW

2 400 MW

Ruotsi

4 400 MW

5 500 MW

Norja

2 400 MW

6 600 MW

Yhteensä

9 200 MW

14 500 MW

* Kerran kymmenessä vuodessa toistuva kylmä talvipäivä. Ei voida kuitenkaan olettaa, että huonoin mahdollinen tilanne
toteutuisi kaikissa maissa samaan aikaan kulutuksen korreloimattomuuden vuoksi.
Lähde: (Svenska Kraftnät, 2018), (Energiavirasto, 2019), (Pöyry, 2015), ENTSO-E, SKM Market Predictor

Taulukosta 3-3 nähdään, että tehotase Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella on jo tänä päivänä
selkeästi negatiivinen, jos käytetään kaikkien maiden yhteenlaskettua kerran kymmenessä
vuodessa toistuvan kylmän talvipäivän tehotasetta. Koska huippukulutuksen ajankohta maiden
välillä ei kuitenkaan täysin korreloi, voidaan esimerkiksi Norjasta olettaa Suomen huippukulutuksen
aikaan olevan tuotavissa enemmän vesivoimaa Suomeen ja Ruotsiin (jopa 2 500 MW) kuin Norjan
pahimman kulutuspiikin aikaan. Lisäksi Ruotsin tehotaseen voidaan olettaa olevan hieman
pienempi kuin taulukossa mainittu 4 000 MW vuonna 2030 Suomen huippukulutuksen aikaan. Näin
ollen tehotase koko tarkastellulla alueella olisi vuonna 2030 Suomen huippukysynnän aikaan noin
-4 600 MW Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa ja -5 800 MW ilman Fennovoimaa.
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Taulukossa esitetty tuulivoiman kapasiteetti vuonna 2030 Suomessa ja Norjassa perustuu tähän
mennessä luvitettuun määrään, josta suurimman osan oletetaan valmistuvan ennen vuotta 2030.
Ruotsissa tuulivoimakapasiteetin oletetaan noin kaksinkertaistuvan. Tuulivoiman osalta on
huomionarvoista, että tarkasteltaessa suurempaa aluetta (Suomi, Ruotsi ja Norja) yhden maan
sijaan, tulee tuulivoiman kokonaiskäytettävyydeksi olettaa enemmän kuin tarkastellessa vain yhtä
maata. Taulukossa esitettyjen tehovajelukujen taustalla olevat tuulivoiman käytettävyydet ovat
maittain: Suomi 6 %, Ruotsi 9 % ja Norja 11 % (ENTSO-E, 2018). Tuotannolla painottamalla
saadaan koko alueen tuulivoiman käytettävyydeksi noin 8,7 % vuonna 2018.
Voidaan kuitenkin olettaa, että tarkastellessa suurempaa aluetta, ja huomioiden lisäksi tuulivoiman
määrän kasvu, voisi alueen tuulivoiman käytettävyydelle vuonna 2030 olla perusteltua käyttää
esimerkiksi 15 % nykyisen keskimääräisen käytettävyyden, 8,7 % sijaan. Tämä huomioiden alueen
tehotase paranee noin 1 500 MW ollen -3 100 MW:iin Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa, ja -4
300 MW ilman Fennovoimaa.
Kokonaisuudessaan tuontikapasiteetti Suomen, Ruotsin ja Norjan alueelle Huoltovarmuus 2030 skenaariossa olisi 14 500 MW vuonna 2030. Näin ollen alueen kokonaistuontikapasiteetti ylittäisi
alueen tehovajeen noin 11 400 MW:lla Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa, ja 10 200 MW:lla ilman
Fennovoimaa. Kysynnän ja tuulivoimantuotannon vaihdellessa entistä enemmän Euroopan
kokoisella alueella, tulisi kapasiteetti todennäköisesti riittämään myös Suomessa huippukulutuksen
aikaan, kun sähköä siirrettäisiin tarkastellulle alueelle markkinaehtoisesti hinnan ohjaamana
muualta.
Lämmityksen voimakkaampi sähköistyminen Suomessa (arvioitu vaikutus noin 800 MW
kulutushuippuun) ja muissa Pohjoismaissa heikentäisi alueen tehotasetta hieman. Luku on
kuitenkin kohtuullisen pieni verrattuna alueelle tulevaan siirtokapasiteettiin nähden 14 500 MW.
Lisäksi on huomioitava, että osa voimakkaamman sähköistymisen aiheuttamasta 800 MW
huippukulutuksen lisäyksestä on arvioitu johtuvan kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavista suuren
kokoluokan lämpöpumpuista. Huippukulutuksen aikaan näiden lämpöpumppujen tuotanto voidaan
hyvin todennäköisesti korvata kaukolämpöverkon öljy- tai kaasukäyttöisellä huippukapasiteetilla.
Toisaalta on myös huomionarvoista, että tehoriittävyys voi olla heikko myös muulloin kuin kylmän
talvipäivän huippukulutuksen aikaan. Esimerkiksi kesällä 2018 Olkiluodon molemmat reaktorit
putosivat kantaverkosta virtamuuntajan räjähdyksen seurauksena. Tilannetta pahensi samaan
aikaan huollossa ollut Venäjän siirtoyhteys. Sähköntuonti Ruotsista oli jo ennestään täydellä teholla
(YLE, 2018). Ruotsin tuontikapasiteetin kasvattamisen voidaan olettaa parantavan sähkön
toimitusvarmuutta tällaisissa tilanteessa. Yhtäaikainen tehovaje sekä Suomessa että Ruotsissa on
epätodennäköisempää talven kysyntähuippujen ulkopuolella.
Puuperäisten polttoaineiden kasvanut käyttö
Puuperäiset polttoaineet ja muut uusiutuvat energianlähteet vastaavat nykyään noin 31 %
(Tilastokeskus, 2018-a) energian loppukulutuksesta. Biomassan osuuden arvioidaan kasvavan
noin 40 %:n energian loppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä pääasiassa hiilen kiellon,
kasvaneen liikennekäytön sekä päästöoikeuksien arvioidun hinnan nousun seurauksena.
Biomassalle tai biokaasulle ei ole nykyään asetettu huoltovarmuusvelvoitteita. Bioenergian
osuuden kasvun myötä sen saannin varmistamisen merkitys myös vakavan kriisitilanteen aikana
kasvaa. Tästä näkökulmasta voi olla aiheellista pohtia tarvetta sisällyttää biomassa
huoltovarmuusmääräysten piiriin.
Nykyisin biomassa on pääasiassa kotimainen polttoaine, ja sen tuonti on vähäistä. Biomassa
kattaa monia eri polttoainejakeita (kuten hake, pelletti, peltobiomassa, sahanpuru), joita tuotetaan
eri puolella Suomea. Kotimaisuuden ja verrattain hyvän saatavuuden takia biomassan osuuden
kasvattaminen energianlähteenä lähtökohtaisesti parantaa huoltovarmuutta, jos se syrjäyttää
tuontipolttoaineita läheltä saatavilla olevilla energianlähteillä. Arvioitaessa biomassan käytön
kasvun vaikutuksia huoltovarmuuden kannalta on kuitenkin huomioitava myös biomassan
huoltovarmuuteen liittyvät haasteet, joita on esitelty tarkemmin taulukossa 3-4.
Liikenteen biopolttoaineiden osalta merkittävimmät huoltovarmuuskysymykset liittyvät niiden
kotimaisuusasteeseen sekä varastointikestävyyteen. Varastointikestävyys riippuu ensisijaisesti
biopolttoaineen
tuotantomuodosta.
Esteröimällä
tuotettujen
FAME-polttoaineiden
varastointikestävyys on noin 6-12 kk. Vastaavasti myös bensiinin ja etanolin seospolttoaineet ovat
varastoitavuudeltaan heikompia kuin fossiiliset polttoaineet, mutta etanolin varastointi erillisenä
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ennen sekoitusta on mahdollista nykyisissä varastoissa jalostamoiden yhteydessä. Vetykäsittelyllä
tuotetun HVO-dieselin varastointikestävyys on samaa luokkaa fossiilisen dieselin kanssa
Suomessa nykyisin tuotetut ja käytetyt dieseleiden bio-osuudet ovat pääosin HVO-dieseliä (esim.
Nesteen NEXBTL ja UPM:n BioVerno). FAME-polttoaineita käytetään paljon Keski-Euroopassa,
mutta niiden osuus Suomessa on toistaiseksi ollut hyvin matala. Tästä näkökulmasta varastointiin
liittyvät riskit ovat matalia erityyppisten biopolttoaineiden nykyisillä markkinaosuuksilla.
FAME-sekoitteita arvioidaan tulevan Suomeen vähäisissä määrin polttoainetuonnin myötä. Tämän
perusteella FAME:n markkinaosuuden arvioidaan lähtökohtaisesti pysyvän matalana myös
tulevaisuudessa eikä sitä nähdä tämän perusteella merkittävänä huoltovarmuuskysymyksenä.
Mikäli markkinaosuuksissa kuitenkin tapahtuu merkittäviä muutoksia, on FAME:n markkinaosuuden
mahdollinen kasvu huomioitava huoltovarmuusnäkökulmasta.
3-4 – Keskeisimmät biomassan huoltovarmuuteen liittyvät haasteet
Tekijä

Vaikutus

Pitkäaikainen varastointi

Kiinteän biomassan pitkäaikainen varastointi on haastavaa, sillä se menettää
lämpöarvoaan varastoitaessa. Haketta ei käytännössä voi varastoida pitkiä aikoja
ulkovarastossa kuiva-ainetappioiden sekä talven aikana tapahtuvan kosteuden nousun
vuoksi. Parempi ympärivuotinen säilyvyys vaatii katetun terminaalin. Pyöreä puu
soveltuu paremmin pidempiaikaiseen varastointiin, mutta vaatii toimenpiteitä
tuholaisten leviämisten estämiseksi.
Liikenteen biopolttoaineiden osalta pitkäaikainen varastoitavuus riippuu ensisijaisesti
sen valmistustavasta. Suomessa käytettyjen biopolttoaineiden nykyisten sekä
arvioitujen tulevaisuuden markkinaosuuksien vuoksi biopolttoaineiden pitkäaikaista
varastokestävyyttä ei nähdä merkittävänä huoltovarmuuskysymyksenä Suomessa.

Biomassan lämpöarvon ja
koostumuksen vaikutus
kuljetukseen ja varastointiin

Biomassan lämpöarvo on melko matala, minkä vuoksi biomassaa ei lähtökohtaisesti
ole taloudellisesti kannattavaa kuljettaa pitkiä matkoja. Lisäksi matalasta lämpöarvosta
johtuen varastointi vie paljon tilaa. Nestemäisen pyrolyysiöljyn tapauksessa on
huomioitava myös polttoaineen koostumus, joka vaatii haponkestävää materiaalia
olevan varaston.

Biomassan saatavuuden
riippuvuus metsäteollisuudesta

Vaikka biomassaa pidetään saatavuudeltaan vakaana, ovat monet biomassan jakeista
riippuvaisia metsäteollisuudesta. Suuremmassa häiriötilanteessa tällä voi olla
vaikutusta biomassan saatavuuteen.

Biomassan logistiikkaan ja
tuotantoon liittyvät viiveet

Biomassan logistiikkaan ja tuotantoon liittyy viiveitä etenkin niillä laitoksilla, jotka
käyttävät kuivaa puuta. Tällöin tuoreet hakkuujätteet ja muu metsäenergia on jätettävä
kuivumaan vähintään kesän yli ennen kuin se kelpaa energiakäyttöön. Kuivatus
tapahtuu pääsääntöisesti lähellä hakkuupaikkoja, koska märän puun liikuttamiseen
liittyy sen suuren painon vuoksi enemmän logistiikkakustannuksia. Kulutuspisteet eivät
sijaitse välttämättä kuivatuspisteiden lähellä, mikä voi aiheuttaa haasteita logistiikan
kannalta kriisin aikana.
Toisaalta savukaasupesureilla varustetut laitokset voivat polttaa kosteusprosentiltaan
korkeampaa puuta ja näin ollen polttoainelogistiikka toimii eri periaatteella. Mahdollisien
biomassan huoltovarmuuskriteerien tulisi ottaa huomioon tämän teknologian
aiheuttama ero logistiikan näkökulmasta.

Lähteet: (Pöyry, 2017-a), (Laki metsätuhojen torjunnasta, 1087/2013)

Lämmityksen sähköistyminen
Lämmityksen voimakkaampi sähköistyminen lämpöpumppujen avulla vaikuttaisi positiivisesti
energian loppukulutuksen omavaraisuustavoitteen saavuttamiseen kaikissa tarkastelluissa
tapauksissa. Omavaraisuusaste kasvaa edelleen, jos osa lämpöpuppujen korvaavasta
metsähakkeesta oletetaan tuontihakkeeksi. Mikäli Fennovoiman ydinvoimalaitos ei ole valmistunut
ennen vuotta 2030, tulee omavaraisuusasteen kasvu olemaan hieman pienempi, mutta silti
positiivinen.
Lämmityksen sähköistyessä kasvava kylmän talvipäivän kulutushuippu aiheuttaa epävarmuutta
sähkötehon riittävyydessä etenkin skenaariossa ilman Fennovoimaa. Toisaalta arvioidun
kulutushuipun realisoitumiseen vaikuttaa myös esimerkiksi lämmitykseen liittyvän kysyntäjouston
määrä tulevaisuudessa.
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Huoltovarmuuden kannalta lämmityksen suurempi sähköistyminen vähentäisi energiajärjestelmän
riippuvuutta biomassasta, jolloin myös biomassaan liittyvät huoltovarmuushaasteet, kuten
varastoinnin ja logistiikan haasteet, vähenisivät.

3.3

Polttoaineiden hankintaketjujen, kuljettamisen ja varastoinnin
huoltovarmuusnäkökulmat

Huoltovarmuuden kannalta kotimaisen bioenergian voimakkaasti kasvava käyttö tarkoittaa
uudenlaista tilannetta. Erityisesti polttoaineiden hankintaketjut ja bioenergiajakeiden kuljettamiseen
ja varastoimiseen liittyvät tekijät on huomioitava. Tässä kappaleessa kuvataan esimerkkeinä
kolmen erikokoisen biopolttoainetta käyttävän laitoksen tyypilliset hankintatavat, varastointi- ja
logistiikkavaihtoehdot sekä pohditaan näihin liittyviä keskeisimpiä huoltovarmuuskysymyksiä,
konkretisoiden edellä taulukossa 3-4 mainittuja haasteita.
Biomassan energiakäytöstä suurin osa perustuu puupohjaiseen biomassaan. Bioenergian
tuottamisessa hyödynnetään suurilta osin metsäteollisuuden hankintaketjun ylijäämiä ja
sivutuotevirtoja, eikä Suomessa tehdä hakkuita energiasektorin puun tarpeen vuoksi, vaan hakkuut
perustuvat metsäteollisuuden tarpeeseen. Tämän johdosta useiden energiasektorin käyttämien
biomassajakeiden saatavuus riippuu metsäteollisuudesta. Kuvassa 3-2 on esitetty
biomassajakeiden energiakäyttö jakeittain Suomessa vuonna 2017.
3-2 – Puubiomassan polttoainejakeet ja niiden energiakäyttö Suomessa vuonna 2017

Lähde: (Tilastokeskus, 2018-b), (LUKE, 2018-b), Pöyry (kuva)
Huomautus: Ei sisällä metsäteollisuuden jäteliemiä eikä puun käyttöä esim. polttopuuna

Teollisuuden sivutuotteet muodostavat tällä hetkellä suurimman osan energiantuotannossa
käytettävästä biomassasta. Sivutuotteiden hankintaketju on yleensä hyvin yksinkertainen, sillä
sivutuotteet voidaan usein hyödyntää suoraan sellaisenaan energiantuotannossa laitoksen omissa
prosesseissa tai sähkön ja lämmön tuotannossa joko teollisuuslaitoksella tai sen lähellä
sijaitsevalla lämpö- tai CHP-laitoksella. Tämä pätee myös muiden teollisuusalojen kuin
metsäteollisuuden
biomassan
sivujakeisiin,
joita
hyödynnetään
energiantuotannossa.
Hankintaketju on lähinnä riippuvainen teollisuuden tuotannosta ja siitä kertyvistä sivutuotevirroista.
Vuonna 2017 metsäteollisuuden tuottaman sivutuote- ja jätepuun poltto lämpö- ja voimalaitoksissa
lisääntyi aiempiin vuosiin verrattuna. Tällöin erilaisia teollisuuden sivutuotteita poltettiin
yhdyskuntien lämpö- ja voimalaitoksissa noin 21 TWh, liki kaksinkertainen määrä verrattuna
teollisuuden noin 11 TWh kulutukseen. (LUKE, 2018-b)
PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

5/2019
Sivu 29/56

Pienpuun, hakkuutähteiden ja kantojen tapauksessa hankintaketju ulottuu kauemmas, sillä ne
täytyy hankkia teollisuuslaitoksen sijaan suoraan metsästä. Metsähakkeella on erittäin suuri
merkitys uusiutuvan energian käytön lisäämisessä, sillä metsähakkeen käytössä on enemmän
kasvupotentiaalia kuin jo nykyisellään hyvin pitkälti hyödynnetyissä teollisuuden sivutuotejakeissa.
(Metla, 2014) Edellä esitetyissä skenaarioissa arvioitu kasvu biomassan käytöstä perustuukin
vahvasti metsähakkeeseen, mistä johtuen seuraavassa on tarkasteltu tarkemmin metsähakkeen
hankintaketjuja huoltovarmuuden kannalta.
Metsähakkeen hankintaketjut
Metsähakkeen hankintaketjut vaihtelevat mm. haketus- ja varastointipaikkojen sekä
kuljetusmuotojen mukaan. Se, missä vaiheessa ketjua metsähakeraaka-aine haketetaan
metsähakkeeksi, määrittää toimitusketjulle kannattavat varastointi- ja logistiikkavaihtoehdot.
Suomessa yleisesti käytössä olevat toimitusketjut on esitelty kuvassa 3-3. Huomionarvoista
hankintaketjuissa ovat haketuspaikan lisäksi kaukokuljetusvaihtoehdot, joissa olennaista on jakeen
kuljetusmuoto. Esimerkiksi terminaalihaketuksessa vaihtoehtona on kuljettaa pyöreää puuta
hakkeen sijasta, jolloin haketus voidaan hoitaa terminaalissa lähempänä käyttöpaikkaa.
3-3 – Metsähakkeen hankintaketjut

Lähde: Pöyry, (Metsäteho, 2008)

Kuljetuskustannukset aiheuttavat suuren osan hankintaketjun kustannuksista, minkä vuoksi
metsähakkeen hankinnan optimointi tarkoittaa käytännössä kuljetuskustannusten optimointia.
Kuljetuskustannukset riippuvat kuljetettavan biomassajakeen energiatiheydestä, sillä sekä raakaaineelle että hakkeelle rajoittava tekijä on kuljetusmuodosta riippumatta sen vaatima tilavuus
painon sijaan. Jakeista etenkin hakkuutähteet ja kannot vaativat paljon kuljetustilavuutta
irtomuodossa, mikä laskee niiden kannattavaa kuljetusetäisyyttä ennen haketusta. Esimerkiksi
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hakkuutähteiden tyypillinen kannattava kuljetusetäisyys autolla on irtomuodossa vain n. 30 – 50
kilometriä, kun taas hakkeena tai pyöreänä puuna kannattava kuljetusetäisyys voi nousta 200
kilometriin. Tämän jälkeen pidemmän matkan juna- ja laivakuljetukset nousevat varteenotettaviksi
vaihtoehdoiksi. (VTT, 2010)
Hankintaketjujen vertailu
Metsähakkeen hankintaketjuja tarkasteltaessa on huomioitava sekä kustannukset, aikajänne että
varastointikapasiteetit, jotta saadaan muodostettua kuva huoltovarmuuden kannalta olennaisista
tekijöistä. Kustannuksissa suurimpana tekijänä on toimitusvarmuuden kannalta kriittinen
kuljetusmuoto. Aikajänteellä tarkoitetaan hankintaketjun vaatimaa aikaa lähtien korjuusta
toimitukseen käyttöpaikalle sisältäen varastoinnin. Toimitusvarmuuden kannalta olennaista on
myös hankintaketjussa tyypillisesti käytettävissä oleva hankintavolyymi ja sen mahdolliset
rajoitteet. Eri hankintatapojen vertailu näiden tekijöiden suhteen on esitetty taulukossa 3-5.
3-5 – Hankintaketjujen osatekijöiden vertailu
Hankintaketju

Aikajänne ja varastointikapasiteetti

Hankintavolyymi ja sen rajoitteet

Tienvarsihaketus

 varastointi (kuivaus) tienvarressa
kesän yli / 1 vuosi

 vaatii samanaikaista haketus- ja
kuljetuskapasiteettia – kalustoa saatavilla, mutta
vaikea hallinnoida ja altis häiriöille

 useita pieniä tienvarsivarastoja,
hakkuualueiden koon mukaan,
rajattu varastointikapasiteetti

Terminaalihaketus

 ahtaat ja heikosti kantavat varastoalueet voivat
rajoittaa kuljetuskapasiteettia ja heikentää
toimitusvarmuutta

 tyypillisesti varastointi (kuivaus)
tienvarressa kesän yli / 1 vuosi

 mahdollistaa suuremman kuljetuskapasiteetin
käytön ja parantaa toimitusvarmuutta

 mahdollisuus pidempiaikaiseen
varastointiin terminaalissa

 voi mahdollistaa eri kuljetusmuodot: suurempien
kertaerien tuonnin kauempaa junalla tai laivalla
mahdollistaa myös laadunhallinnan ja –valvonnan

 yleensä useampi pieni terminaali
ja/tai yksi suurempi syöttöterminaali,
paljon varastointikapasiteettia
 kuljetusmuodosta riippuen
toimituksissa terminaaliin kestää
kauemmin kuin suorissa
autokuljetuksissa
Käyttöpaikkahaketus

 tyypillisesti varastointi (kuivaus)
tienvarressa kesän yli / 1 vuosi

 hankintavolyymia rajaa jakeiden kannattava
kuljetusetäisyys irtomuodossa

 mahdollisuus pidempiaikaiseen
varastointiin käyttöpaikalla, yleensä
rajoitetumpi varastointikapasiteetti

 suurilla laitoksilla tarve hyvin järeälle kiinteälle
hakkurille, riskialtis häiriöille

Lähde: (Metsäteho, 2008), (VTT, 2015)

Yhteenvetona hankintaketjujen osatekijöistä voidaan sanoa, että haketus terminaalissa tai
käyttöpaikalla on kustannustehokkaampaa kuin tienvarressa suurempien volyymien ansiosta.
Terminaali- ja käyttöpaikkahaketus myös mahdollistavat biomassan pidempiaikaisen varastoinnin
ennen haketusta, erityisesti siltä osin kuin hake on pyöreää puuta, mikä parantaa
toimitusvarmuutta. Kriittisenä tekijänä on kuitenkin kuljetusmatka irtomuodossa haketettavaksi,
mikä rajaa kannattavaa hankinta-aluetta terminaalin tai käyttöpaikan lähiympäristöön. Terminaaleja
on yleensä korjuualueiden läheisissä liikenteen solmukohdissa, mutta niiden perustaminen vaatii
investointeja ja hankintaketjuun syntyy ylimääräisiä käsittelykertoja tienvarsihaketukseen
verrattuna. Näiden tekijöiden vuoksi tienvarsihaketus voi olla kustannustehokas vaihtoehto
hankinnassa lähialueilta, vaikka sen toimitusvarmuus ei ole samalla tasolla johtuen pienemmistä ja
vaikeammin tavoitettavissa olevista tienvarsivarastoista.
Kuvasta 3-4 on nähtävissä metsähakkeen haketuspaikkojen kehitys vuosina 2007–2017.
Tienvarsihaketuksen osuus on pysynyt ennallaan n. 50–60 %:ssa, kun taas terminaalihaketuksen
osuus on kasvanut ja käyttöpaikkahaketuksen laskenut. Osuudet ovat kuitenkin vahvasti
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riippuvaisia hyödynnettävästä biomassajakeesta. Hakkuutähteellä suositaan tienvarsihaketusta,
sillä sitä ei kannata kuljettaa irtomuodossa alhaisen energiatiheyden vuoksi. Pienpuun käyttö ja sen
terminaalihaketus on lisääntynyt merkittävästi vuosikymmenen vaihteessa, nostaen
terminaalihaketuksen osuutta kokonaisuudesta merkittävästi. Käyttöpaikkahaketus on hiipumaan
päin jakeesta riippumatta. (Metsäteho, 2018)
3-4 – Metsähakkeen haketuspaikkojen osuuksien kehitys 2007-2017
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Lähde: (Metsäteho, 2018)

Kiinteitä biopolttoainetta käyttävien energiantuotantolaitosten tyypilliset hankintatavat
Edellä kuvatut biomassan hankintatavat ja hankintaketjut vaihtelevat suuresti laitoksen koon ja
sijainnin perusteella. Lähtökohtaisesti laitosten on kannattavinta hankkia raaka-aineensa
mahdollisimman läheltä. Tässä työssä on tarkasteltu kolmea erilaista laitostyyppiä esimerkkeinä
mahdollisista hankintatavoista. Laitosesimerkit ovat seuraavat:



Pieni lämpö- tai CHP-laitos 10–50 MW



Suuri lämpö- tai CHP-laitos > 50 MW



Suuri lämpö- tai CHP-laitos rannikolla > 50 MW

Pienet lämpö- ja CHP-laitokset voivat helposti ylläpitää useamman viikon tai jopa kuukausia
kestävää varmuusvarastoa niiden verrattain vähäisestä käyttömäärästä johtuen. Suurin osa
hankinnasta voidaan tehdä alle 100 kilometrin säteeltä, jolloin tehokkain hankintaketju on yleensä
tienvarsihaketus ja suora autokuljetus käyttöpaikalle. Tienvarsivarastojen lisäksi varmuusvarastona
voi toimia esimerkiksi käyttöpaikan välittömässä läheisyydessä muutaman viikon polttoainetarvetta
vastaava ranka- tai kokopuupino. Tällöin vaihtoehtona on käyttöpaikkahaketus. Pienillä laitoksilla ei
yleensä ole omaa haketuskalustoa, jolloin on tyypillistä tilata haketuspalvelut pienyrittäjältä. (VTT,
2014)
Suurilla lämpö- ja CHP-laitoksilla sisämaassa tarvittava hankintasäde kasvaa. Sisämaassa ei
kuitenkaan yleensä ole järin suurta kilpailua lähialueiden biomassajakeista, ja esimerkiksi
teollisuuden sivujakeet voivat muodostaa merkittävän osuuden hankinnasta. (Metla, 2014) Nämä
voidaan hoitaa suorilla autokuljetuksilla, joko tienvarresta tai terminaaleista, jakeesta ja halutusta
toimitusvarmuuden tasosta riippuen. Käyttöpaikkahaketusta käytetään tietyille jakeille, kuten
kannoille, mutta terminaalihaketus voi olla yleisempää. Jotkin suuremmat laitokset ovat myös
investoineet omiin syöttöterminaaleihinsa, joissa varastoidaan pyöreää puuta varmuusvaraston
pitämiseksi omissa käsissä polttoainetoimittajien sijaan. Mikäli terminaali sijaitsee rautatien
yhteydessä, voidaan myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntää pyöreän puun junakuljetusta, joka
laajentaa kannattavaa hankintasädettä huomattavasti ja mahdollistaa myös ulkomaantuonnin
Venäjältä kauemmas sisämaahan.
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Rannikolla suurilla lämpö- ja CHP-laitoksilla hankintaetäisyyden säde kasvaa verrattuna sisämaan
suuriin laitoksiin, sillä metsäala hankintasäteen alueella on pienempi, ja usein myös kysyntä
lähialueilla on suurempaa. Sijainti rannikolla mahdollistaa myös hankintaketjun kaukokuljetuksen
vesiteitse suuremmilla laivoilla. Rannikolla sijaitsevat laitokset voivat tuoda biomassaa esimerkiksi
Baltian maista joko käyttövalmiina polttohakkeena tai pyöreänä puuna. Tämä mahdollistaa
suuremmat kertaerät ja pitkäaikaisen varastoinnin pyöreän puun tapauksessa. Pyöreä puu vaatii
tosin terminaali- tai käyttöpaikkahaketusta, joista etenkin jälkimmäinen ei sovellu välttämättä
suurimmille laitoksille isojen investointikustannusten tai sen aiheuttamien pöly- ja meluhaittojen
takia. (Laitila, 2011), (VTT, 2010)
Biomassan varastoitavuus
Biomassan varastoitavuus on hyvin keskeinen tekijä huoltovarmuuden kannalta. Metsäbiomassan
varastoitavuus riippuu hyvin paljon siitä, varastoidaanko se pyöreänä puuna vai käyttövalmiina
hakkeena. Tämä vaikuttaa varastoinnissa tapahtuvaan hävikin määrään ja vaadittavaan
varastointikapasiteettiin, mitkä ovat varastoinnin suurimpia kustannustekijöitä. Hankintaketjun
valinta vaikuttaa ratkaisevasti biomassan varastointimuotoon ja siten toimitus- ja
huoltovarmuuteen. Käyttöpaikka- ja terminaalihaketuksessa biomassaa voidaan varastoida
keskitetysti suurempia volyymeja, kun taas tienvarsihaketuksessa varastot ovat pienempiä.
Biomassaa varastoitaessa suurimman ongelman muodostavat mahdollinen kosteuden nousu
sääolosuhteiden mukaan, sekä mikrobitoiminnasta ja kemiallisesta hajoamisesta johtuvat kuivaainetappiot. Pyöreänä puuna varastoitaessa hävikit ovat suhteellisen pienet, ja pyöreä puu myös
kuivuu sekä soveltuu pidempiaikaiseen varastointiin (talven yli) hyvin, jos varastokasa on tehty
oikein. (VTT, 2014) Hävikin aiheuttamat kustannukset voivat kuitenkin olla jopa yli 10 %
hankintakustannuksista, riippuen myös hankintahinnasta ja varastointiajasta. (Routa, 2018) Mikäli
varastoidaan järeämpää, tyviläpimitaltaan yli 10 cm olevaa havupuuta, täytyy ottaa huomioon laki
metsätuhojen torjunnasta. Tällöin vaaditaan toimenpiteitä tuholaisten torjunnaksi varastoitaessa,
joiden ajoitus vuosittain riippuu korjuuajasta ja maantieteellisestä sijainnista. (Laki metsätuhojen
torjunnasta, 1087/2013)
Hakkeen varastoitavuus on huonompi, eikä sitä pitäisi varastoida taivasalla kuin lyhytaikaisesti.
Kuiva-ainetappiot nousevat pidemmällä varastointiajalla riippuen hakkeen alkukosteudesta.
Kosteuden ollessa n. 30–60 m-% ja lämpötilan 20–30 °C olosuhteet ovat otolliset
mikrobitoiminnalle. Kemiallista hajoamista tapahtuu enemmissä määrin vasta lämpötilan ylitettyä
40 °C astetta. Näissä olosuhteissa kuiva-ainetappiot ja siten myös kustannukset ovat merkittävät jo
parin kuukauden varastointijaksolla. Sama pätee myös varastoitaessa hakkuutähdehaketta.
(Routa, 2015). Suhteellisen kuivaa, alkukosteudeltaan alle 30 m-%, voidaan varastoida koko
lämmityskaudeksi ilman merkittäviä kuiva-ainetappioita, mikäli se suojataan sääolosuhteilta
esimerkiksi katetulla terminaalilla. (VTT, 2014)
Kustannuksia kertyy myös varastointitilan perustamiskustannuksista, varastoitavien jakeiden
käsittelystä ja varastoon sitoutuneesta käyttöpääomasta. Tyypillisesti suuremmissa varastoissa
terminaalissa tai käyttöpaikalla pidempiaikainen varastointi toteutetaan kuitenkin pyöreänä puuna,
jolloin hävikki ja tarvittava varastointitila ovat pienempiä, johtaen pienempiin kustannuksiin.
Energiakäyttöön varastoitava pyöreä puu on myös niin pientä, ettei se yleensä vaadi suuria
toimenpiteitä varastoinnin aikana. (VTT, 2014) Oleellista sidotun käyttöpääoman kustannuksissa
on pitää varastoitu volyymi kohtuullisena suhteutettuna haluttuun toimitusvarmuuteen.
Biomassan hankintaketjuihin liittyvät riskit
Energiamurrokseen liittyvät hankintariskit liittyvät kaikkiin laitostyyppeihin. Pienillä laitoksilla joilla
usein hyödynnetään paljon suoraa tienvarsihaketusta, toimitusvarmuus riippuu erityisesti
sääolosuhteista. Pienet laitokset vaativat myös yleensä kuivempaa polttoainetta, joten
varastointiolosuhteilla on suurempi merkitys. (VTT, 2014)
Energiamurros ajaa etenkin suurten biomassaa hyödyntävien lämpölaitosten rakentamista, jolloin
biomassan kulutus voi olla voimakkaammin tuonnin varassa. Tuonnissa on huomioitava, että
kilpailu esimerkiksi Baltian maiden biomassaresursseista kovenee myös muiden maiden, kuten
esimerkiksi Tanskan biomassan energiakäyttökysynnän kasvaessa. Tuonnin hyvänä puolena
toimitusvarmuuden kannalta voidaan pitää suurempia kertaeriä, joita varastoidaan terminaalissa tai
käyttöpaikalla. Toisaalta tuonnin estyessä ei tällä hetkellä ole olemassa valmiita hankintaketjuja,
joilla biomassaa voitaisiin tuoda tarvittavissa määrin rannikolla sijaitseville laitoksille.
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Lisäksi on huomioitava, että hankintaketjujen aikajänne on biomassan kuivatuksen vuoksi
vähintään kesän yli tai tyypillisesti vuosi. Tämä aiheuttaa osaltaan haasteita huoltovarmuuden
näkökulmasta. Logistiikka- ja haketuskapasiteetti on myös mitoitettu nykyisen markkinatilanteen
mukaan, eikä esimerkiksi tuontihäiriön sattuessa voida äkillisesti luoda uudenlaista hankintaketjuja
ilman kalustoa. Myöskään kotimaiset hankintaketjut eivät takaa toimitusvarmuutta häiriötilanteissa.
Hankintaketjuista terminaalihaketus soveltuu parhaiten sekä pitkän matkan kuljetuksiin että
varastointiin, joten sen osuutta voidaan mahdollisesti kasvattaa toimitusvarmuuden parantamiseksi
häiriötilanteissa.

3.4

Energiaturpeen käytön kehitys ja huoltovarmuusnäkökulmat

Biomassan ohella toinen merkittävä kotimainen polttoaine Suomessa on turve. Vuonna 2018
turpeen osuus energiankulutuksesta Suomessa oli 5 %, noin 18,5 TWh. Vuosi 2018 oli kuitenkin
jossain määrin poikkeuksellinen, ja turpeen käyttö oli vuonna 2017 selvästi alhaisempi, noin 15
TWh. Turpeen energiakäyttö keskittyy erityisesti CHP-laitoksiin ja lämmön erillistuotantoon
kaukolämmössä sekä teollisuudessa. Turpeella on aiemmin tuotettu Suomessa myös sähköä
lauhdetuotantona, mutta sen tuotantomäärät ovat olleet hyvin pienet viime vuosina johtuen
heikosta kilpailuasemasta sähkömarkkinoilla. Vuotta 2018 lukuunottamatta energiaturpeen käyttö
on ollut viime vuodet laskussa, ja sen käytön oletetaan edelleen laskevan mm. kohoavasta
päästöoikeuden hinnasta johtuen. Vuoteen 2030 mennessä turpeen käyttö voi laskea puoleen tai
jopa kolmannekseen nykytasosta.
Energiaturpeen polttoaineverotus eroaa fossiilisten polttoaineiden veromallista, jossa verotus
perustuu sekä polttoaineen energiasisältöön että hiilidioksidipäästöihin. Kotimaisen ja
huoltovarmuuden kannalta tärkeän turpeen asema kivihiileen verrattuna on pidetty verotuksen
avulla kilpailukykyisenä turpeen alhaisemmalla verolla. Päästöoikeuden kohoava hinta kuitenkin
johtaa siihen, että alhaisemmalla verollakin turpeen käyttöä pyritään vähentämään ja korvaamaan
turvetta biomassalla.
Turvetta poltetaan metsähakkeen ja muiden biomassajakeiden rinnalla lämpö- ja CHP-laitoksissa,
jotka voivat usein joustavasti muuttaa näiden suhteita polttoaineiden saatavuuden ja
polttoainehintojen perusteella. Monissa kattiloissa on tarpeen polttaa turvetta jokin minimiosuus
kattilan korroosion estämiseksi. Tämä osuus on tyypillisesti 10-30%. Korroosiota voidaan
vaihtoehtoisesti torjua esimerkiksi syöttämällä rikkiä kattilaan (vaatii erillisen investoinnin) tai
polttamalla esimerkiksi kivihiiltä turpeen sijaan. Tästä minimiosuudesta johtuen monille
lämpökattiloille on tarpeen saada tietty määrä turvetta jatkuvasti. Turpeen ja metsähakkeen
sekoitussuhdetta säätämällä voidaan myös parantaa polttoaineen ominaisuuksia metsähakkeen
laadun vaihdellessa.
Turve on paikallinen polttoaine, joka hankitaan tyypillisesti läheltä käyttöpaikkaa. Turpeen merkitys
lämmön tuotannolle vaihtelee myös suuresti paikallisesti. Turpeen tuotanto on hyvin
sääriippuvaista, ja vuositasolla tuotanto vaihtelee merkittävästi. Turvetta voidaan kuitenkin
varastoida hyvin myös ylivuotisesti, ja varastoilla varaudutaan vaihteluun turvetuotantokesien
välillä. Huoltovarmuusnäkökulmasta turve tasapainottaa metsähakkeen saatavuuteen liittyviä
haasteita. Turpeen käyttö voikin vaihdella vuositasolla merkittävästi metsähakkeen saatavuuden
mukaan, kuten kävi vuonna 2018 turpeen käytön kasvaessa metsähakkeen saatavuuden ollessa
heikompi. Kivihiilen poistuessa polttoainevalikoimasta turpeesta tulee ainoa vaihtoehtoinen
polttoaine biomassalle monipolttoainekattiloissa, mikä korostaa sen merkitystä huoltovarmuuden
kannalta. Myös turpeen kuljetus on suuremman energiatiheyden vuoksi metsähaketta helpompaa.
Energiaturpeen tuotanto laskee myös sen vuoksi, että turvetuottajilla on vaikeuksia saada uusia
alueita luvitettua turvetuotannolle. Luvitusprosessit vievät tyypillisesti useita vuosia valituksineen.
Kysynnän laskun lisäksi turpeen roolia huoltovarmuusnäkökulmasta uhkaakin myös turpeen
saatavuus. Nykyistä turvetuotantoalaa poistuu tällä hetkellä käytöstä selvästi nopeammin kuin
uutta alaa luvitetaan.
Suuremmassa mittakaavassa turpeen tuotantomääriä ei myöskään voida nopeasti muuttaa
esimerkiksi tilanteessa jossa metsähaketta ei olisi saatavilla. Turvetuotannon muutokset
edellyttävät investointeja ja tuotantoalueiden käyttöön ottoa. Turpeen käytön ollessa laskussa sen
mahdollisuudet tukea Suomen energiasektorin huoltovarmuutta vähenevät.
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3.5

Maakaasun käytön ja saatavuuden kehitys

Maakaasua käytetään Suomessa kaukolämmön tuotantoon ja teollisuuden höyryn ja lämmön
tuotantoon CHP-laitoksissa ja lämpökattiloilla (erityisesti huippukysynnän kattamiseen), sekä
teollisuuden prosessikäytössä. Maakaasun käyttö suoraan asuinkiinteistöjen lämmitykseen on
Suomessa vähäistä. Kaasua käytetään myös kasvavassa määrin liikenteen polttoaineena.
Maakaasun käyttö Suomessa on laskenut merkittävästi yli 45 TWh:n vuosikulutustasolta vuoden
2018 vajaaseen 25 TWh:iin. Huoltovarmuusnäkökulmasta kaasun merkitys on suuri erityisesti
kaukolämmön tuotannossa sekä tietyillä teollisuuden aloilla, kuten öljynjalostuksessa ja
biopolttoaineiden (HVO) valmistuksessa. Vaikka kaasun käytön oletetaan edelleen hieman
vähenevän, kaasu säilyy vuoteen 2030 useassa teollisuuslaitoksessa ja kaukolämpöverkossa
merkittävänä polttoaineena, painottuen entistä vahvemmin huippukysynnän kattamiseen.
Suomi on ollut maakaasun osalta täysin Venäjän tuonnin varassa, sillä 100 % putkimaakaasusta
on tuotu suoraan Venäjältä Imatran putkilinjan kautta. Rakenteilla olevan Balticconnector-putken
valmistuessa maakaasua voidaan putkea pitkin tuoda myös Virosta, ja Suomen
maakaasumarkkina yhdistyy Baltian maiden maakaasumarkkinoihin. Myös Baltian maat hankkivat
suuren osan maakaasusta Venäjältä, jolloin huoltovarmuus ei tästä näkökulmasta merkittävästi
muutu. Liettuassa sijaitsevan Klaipedan LNG-terminaalin kautta kaasua kuitenkin hankitaan myös
muista tuottajamaista. Terminaalia hyödyntäen on mahdollista kattaa merkittävä osa Baltian alueen
kaasun tarpeesta. Liettuan ja Puolan välille on myös valmisteilla kaasuputkiyhteys (GIPL), joka
yhdistäisi Suomen ja Baltian verkot muuhun Eurooppaan. Suunniteltu siirtokapasiteetti ei pystyisi
kattamaan koko alueen kaasun tarvetta, mutta vastaa vuositasolla Liettuan kysyntää, joka on
Baltian maista suurin. Yhteenlaskettuna Klaipedan LNG-terminaalin ja GIPL-putkiyhteyden kautta
ei myöskään pystytä kattamaan kokonaan Suomi-Baltia-kaasualueen kysyntää, mutta hyvin
merkittävä osa siitä. Lisäksi huoltovarmuutta voidaan osin parantaa Latviassa sijaitsevan
kaasuvaraston avulla.
Suomen kaasuverkossa ei ole kaasuvarastoja, joten kaasun tuonnin täytyy kattaa kysyntä
jatkuvasti, vaikka kaasuverkko itsessään toimiikin pienenä varastona. Balticconnectorin kapasiteetti
ei riitä kattamaan Suomen nykyistä kaasun käyttöä ympäri vuoden, sillä talvikuukausina kysyntä on
suurempi kuin tuontikapasiteetti. Kaasun käyttö keskittyy erityisesti talvikuukausille lämmöntarpeen
vaihtelun johdosta, koska kaasulla tuotetaan lämpöä ja sähköä ennen kaikkea huippukysynnän
aikaan.
Kaasun hankintalähteet monipuolistuvat myös biokaasun tuotannon lisääntyessä Suomessa, sekä
paikallisten pienempien LNG-terminaalien kautta. Suomessa on tällä hetkellä kaksi toiminnassa
olevaan LNG-terminaalia Porissa ja Torniossa, sekä yksi rakenteilla Haminaan. Nämä terminaalit
palvelevat erityisesti kaasuputken ulkopuolisia käyttökohteita mm. teollisuudessa ja liikenteessä,
mutta niiltä voidaan toimittaa kaasua rekoilla myös kaasuverkossa sijaitseviin käyttökohteisiin.
Haminan terminaali sijaitsee nykyisen kaasuverkon läheisyydessä ja se voidaan siten yhdistää
myös kaasuverkkoon. Näiden terminaalien varastojen koko on yhteenlaskettunakin pieni (n. 0,6-0,8
TWh) Suomen nykyiseen kaasun kulutukseen verrattuna, jolloin niiden kautta voitaisiin toimittaa
kaasua vain joillekin kaasuverkossa oleville kaasun käyttäjille.
Biokaasua tuotetaan Suomessa sekä kaasuverkosta erillään että syötetään puhdistettuna
maakaasuverkkoon. Biokaasun kaupallisesti hyödynnettävissä olevaksi tuotantopotentiaaliksi on
Pöyryn vuonna 2017 tekemässä selvityksessä (Pöyry, 2017-b) arvioitu noin 1,3 TWh, josta vain
osa on maakaasuverkon ulottuvissa. Vuonna 2018 verkkoon kytketty biokaasun tuotanto oli noin
0,2 TWh. Biokaasun tuotantopotentiaali olisi moninkertainen edellä esitettyyn 1,3 TWh:n
potentiaaliin verrattuna, mikäli biokaasua tuotettaisiin myös mm. peltobiomassasta, jolloin
biomassaa kasvatettaisiin biokaasun tuotantoa varten. Taloudellinen kannattavuus vaikuttaisi
kuitenkin edellyttävän biokaasun tuotantoa osana kiertotalouden kokonaisprosesseja, jolloin raakaaineesta voidaan saada porttimaksu kustannuksen sijaan ja/tai biokaasun tuotanto on osa
ravinteiden kierrätystä. Rajallisesta potentiaalista johtuen biokaasulla voidaankin korvata
maakaasua vain harvoissa nykyisissä käyttökohteissa. Biokaasulla on suurempi merkitys liikenteen
polttoaineena sekä mm. maatilojen paikallisena energialähteenä.
Suomessa sijaitseviin terminaaleihin tuotu LNG ja kotimaassa tuotettu biokaasu voivat pieneltä
osin tukea huoltovarmuutta kaasun käyttökohteiden näkökulmasta tarjoten uusia kaasun
hankintavaihtoehtoja pienemmille käyttökohteille tai yksittäisille suuremmille käyttäjille.
Kokonaisuudessaan ne eivät poista riippuvuutta kaasun tuonnista kaasuputkea pitkin Suomeen.
Putkikaasun osalta uutena hankintakanavana toimii Balticconnector ja sitä kautta saatava yhteys
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hankintaan Klaipedan LNG-terminaalista ja mahdollisesti Liettua-Puola-putkiyhteyden avulla muun
Euroopan kaasumarkkinoilta. Tätä kautta voidaan hankkia merkittävä osa Suomen kaasun
tarpeesta, mutta ei kuitenkaan kattaa koko käyttöä.
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4.

ENERGIAHUOLTOVARMUUDEN TOTEUTTAMINEN

4.1

Nykyiset varautumismenetelmät ja energiankäytön muutokset

Energiasektorin huoltovarmuusmenetelmät perustuvat nykyään pääasiassa fossiilisten
tuontipolttoaineiden sekä turpeen varastointiin. Nykyisiä varautumismenetelmiä on kuvattu
tarkemmin kappaleessa 3.1. Yhteenveto polttoainekohtaisista varastointivelvoitteista on esitetty
taulukossa 4-1.
4-1 – Polttoaineiden nykyiset varastointivelvoitteet
Polttoaine
Maakaasu

Varastointivelvoite
Maahantuoja:
3 kuukautta
Varastointivelvoitteista vähennetään määrät, jotka on viety maasta, toimitettu valtion varmuusvarastoihin,
myyty toiselle varastointivelvolliselle, käytetty teolliseen tuotantoon tai myyty käytettäväksi teolliseen
tuotantoon. Tämä pätee myös muille polttoaineille kuin maakaasulle.
Energiantuotantolaitos tai jälleenmyyjä:
3 kuukautta
Velvoite voidaan erityisluvalla toteuttaa korvaavana polttoaineena (erityisesti polttoöljynä) tai muulla
vastaavan huoltovarmuuden turvaavalla järjestelyllä
Huoltovarmuuskeskus voi määrätä varaston sijoitettavaksi Suomeen tai huoltovarmuustilanteen niin
salliessa sellaiseen muuhun maahan, jonka kanssa Suomella on sopimus yhteistyöstä huoltovarmuuden
alalla
Ei velvoitetta, jos hankintamäärä on alle 15 Mm3 (n. 150 GWh)

Öljy

Maahantuoja:
2 kuukautta
Varastointivelvoitteesta enintään 30 % voi sijaita muualla ETA alueella
Ei velvoitetta polttoöljyn varastointiin, jos hankintamäärä alle 20 000 tonnia (n. 200 GWh)

Kivihiili

Maahantuoja:
3 kuukautta
Ei velvoitetta, jos hankintamäärä on alle 20 000 tonnia (n. 140 GWh)
Velvoitevaraston tulee sijaita Suomessa
Energiantuotantolaitos:
3 kuukautta
Varastointi käyttöpaikalla tai tuontisatamassa, erityisistä syistä varasto voi sijaita myös muualla

Turve

Ei vastaava varastointivelvoitetta kuin fossiilisille polttoaineille
Turpeelle voidaan ylläpitää turvavarastoja. Tavoitteena on noin puolen vuoden käyttöä vastaavat
turvevarastot turvetuotantokauden alkaessa.

Puu- ja
biopolttoaineet

Ei varastointivelvoitetta.
Tavoitteena on, että energia-alan toimijat ottavat huomioon riittävän energiansaannin poikkeustilanteissa,
ml. tuotantolaitoksille sijoitettavat polttoainevarastot

Lähde: (Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista, 1070/1994), (Laki polttoturpeen turvavarastoista, 321/2007),
(Valtioneuvosto, 1048/2018), (Asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista, 1071/1994)

Edellisessä taulukossa mainittujen joko maahantuojille tai energiantuotantolaitoksille kohdistettujen
varastointivelvoitteiden lisäksi Huoltovarmuuskeskus ylläpitää tuontipolttoaineiden
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varmuusvarastoja siten, että maassa on yhteensä noin viiden kuukauden normaalikulutusta
vastaava määrä tuontipolttoaineita.
2030-luvulle mentäessä fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa ja liikenteessä
laskee. Tämä merkitsee laskua myös velvoitevarastoitavien polttoaineiden määrässä. Kuvassa 4-1
on esitetty energian loppukulutus velvoitevarastoitaville polttoaineille ja arvioitu velvoitevaraston
koko vuonna 2017 ja 2030. Kivihiiltä käytetään vuonna 2030 vielä teollisuuden prosesseissa, mutta
tämä käyttö ei kuulu varastointivelvoitteen piiriin. Laskelmassa on oletettu, että taulukossa 4-1
esitetyt varastointimäärät pysyvät voimassa sellaisenaan. Erikseen on arvioitu velvoitevaraston
kokoa, jos biomassan tuonnille asetetaan kivihiilen tai maakaasun kaltainen 3 kk:n käyttöä
vastaava varastointivelvoite ja tuodulle nestemäiselle biopolttoaineelle (tai sen raaka-aineelle) öljyn
kaltainen 2 kk:n varastoa kokoa vastaava velvoite. Tässä laskelmassa tuontibiomassan määräksi
on arvioitu 3 TWh ja tuodun nestemäisen biopolttoaineen määräksi 8 TWh. Jälkimmäinen vastaa
tilannetta,
jossa
suomalaista
raaka-ainetta
käyttävät
nestemäisen
biopolttoaineen
tuotantolaitoshankkeet eivät käynnisty ja nykyinen kotimaisiin raaka-aineisiin perustuva tuotanto
säilyy ennallaan (noin 1 TWh). Tämä vastaa siis arvioitua nestemäisen tuontibiopolttoaineen
maksimimäärää.
4-1 – Velvoitevarastoitavien polttoaineiden loppukulutus ja arvioitu velvoitevaraston koko
vuonna 2017 ja skenaariossa Huoltovarmuus 2030
120

TWh
Nestemäisten
biopolttoaineiden tuonti (max)

100

Biomassan tuonti

80

Maakaasu
Osuus energian
loppukulutuksest

60

kivihiili
Öljy

5,9%

40

4,2%
19

20

3,5%
11

13

0
2017

Huoltovarmuus
2030

2017

Velvoitevarastoitavien
polttoaineiden energian
loppukulutus

Huoltovarmuus Huoltovarmuus
2030
2030*
Velvoitavaraston koko

Huoltovarmuus 2030* kuvaa tilannetta jossa biomassan tuonnille asetetaan 3 kk:n ja nestemäisten biopolttoaineiden
tuonnille 2 kk:n käyttöä vastaavaa varastointivelvoite

Lähde: Pöyry

Nykyisen
lainsäädännön
mukaisten
velvoitevarastojen
osuus
vuotuisesta
energian
loppukulutuksesta vuonna 2017 on noin 5,9 %, vuonna 2030 se laskisi noin 3,5%:iin. Jos tuoduille
sekä kiinteälle että nestemäiselle biopolttoaineelle asetetaan varastointivelvoite, kasvaisi
velvoitevaraston määrä vuonna 2030 enimmilläänkin noin 4,2%:iin.
Öljyn käyttö vähenee 2020-luvulla korvautuen osittain nestemäisillä biopolttoaineille ja osittain sen
vuoksi, että ajoneuvojen energiatehokkuus paranee. Pieneltä osin myös sähkö korvaa
voimanlähteenä öljyä. Kivihiili korvautuu tuotetun lämmön osalta lähinnä kiinteän biomassan
poltolla ja sähkön osalta ydinvoimalla ja tuulivoimalla. Maakaasun käytössä ei tapahdu merkittäviä
muutoksia. Seuraavassa kappaleessa arvioidaan, minkälaisia kustannuksia toimijoille voisi koitua,
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jos varastointivelvoitteet ulotettaisiin myös ulkomailta tuotuun biomassaan ja nestemäisiin
biopolttoaineisiin.

4.2

Polttoaineiden huoltovarmuusvarastoinnin tarve ja kustannukset

Biomassan varastointitarve
Kuten kappaleessa 2.2 on kuvattu, osa Suomessa lähinnä lämmityskäyttöön tarvittavasta
biomassasta todennäköisesti tuodaan ulkomailta. Pöyryn karkean arvion mukaan tuonti voisi olla
suuruusluokassa 2 TWh vuositasolla. Mikäli huoltovarmuusmenettelyiden lähtökohtana on
erityisesti tuontipolttoaineiden saatavuuden varmistaminen, voitaisiin tälle biomassaosuudelle
harkita samankaltaisia varastointivelvoitteita, kuin on tällä hetkellä esimerkiksi maahan tuotavalle
maakaasulle ja kivihiilelle. Puupolttoaineiden varastoinnin haasteita on kuvattu edellä kappaleessa
3.3.
Varastointitarvetta ja varastoitavaa polttoainetta pohdittaessa on huomioitava, että Suomen
kaukolämpöverkoissa on tyypillisesti öljy- tai maakaasukäyttöistä huippu- tai varakapasiteettia
riittävästi kattamaan yksinään huippukulutuksen aikainen kysyntä ilman kiinteää polttoainetta
käyttävää CHP- tai lämpölaitosta. Maakaasua pääsääntöisesti käyttävissä kattiloissa on usein
myös mahdollisuus käyttää polttoaineena öljyä. Tämän vuoksi puuta vastaava määrä polttoainetta
voitaisiin varastoida myös esimerkiksi kevyenä polttoöljynä.
Seuraavassa taulukossa 4-2 kuvatussa esimerkissä on laskettu biomassan varastoinnista
aiheutuva kustannus erikokoisille laitoksille. Kustannukset on arvioitu erikseen tapaukselle, jossa
polttoaine varastoidaan puuna tai kevyenä polttoöljynä erikokoisilla varastoilla. Laskelmassa on
oletettu, että 30 % laitoksen käyttämästä polttoaineesta tuodaan ulkomailta. Jos varastoiva taho on
öljyn loppukäyttäjä, on öljyn hintaan lisättävä valmistevero. Näin laskettu varastointikustannus on
esitetty taulukossa erikseen.
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4-2 – Arvioitu kustannus biomassan velvoitevarastoinnista puuna tai kevyenä polttoöljynä
yhden ja kolmen kuukauden käyttöä vastaavilla velvoitevaraston koilla
1 kk:n käyttöä vastaava
varaston koko

3 kk:n käyttöä vastaava
varaston koko

Iso laitos
(400 MW L)

Pieni laitos
(50 MW L)

Iso laitos
(400 MW L)

Pieni laitos
(50 MW L)

40

5

120

15

Terminaalin kustannus (kEUR)

600

110

1500

280

Varastoitavan polttoaineen arvo (kEUR)

600

75

1800

225

Varaston arvo yhteensä (EUR/MWh)

0,09

0,11

0,24

0,29

Vuotuinen kustannus varastoinnista (kEUR)

140

20

380

60

Terminaalin kustannus (kEUR)

480

160

960

320

Varastoitavan polttoaineen arvo (kEUR)

1900

240

5800

720

Varaston arvo yhteensä (EUR/MWh)

0,18

0,23

0,49

0,61

Vuotuinen kustannus varastoinnista (kEUR)

280

50

790

120

Terminaalin kustannus (kEUR)

480

160

960

320

Varastoitavan polttoaineen arvo (kEUR)

2900

360

8700

1100

Varaston arvo yhteensä (EUR/MWh)

0,25

0,31

0,71

0,83

Vuotuinen kustannus varastoinnista (kEUR)

400

60

1100

170

Varastoitava määrä (GWh)
Varastointi puuna

Varastointi kevyenä polttoöljynä, ei valm. veroa

Varastointi kevyenä polttoöljynä

Oletukset: Puun hinta 15 EUR/MWh (rankapuu ja sen kuljetus terminaaliin), öljyn hinta ilman valmisteveroja 48 EUR/MWh,
öljyn valmistevero 24.5 EUR/MWh, laskenta-aika 20 vuotta, korkokanta 10 %
Lähde: Pöyry

Edellä esitetyssä laskelmassa puun varastoterminaalin kustannuksista on huomioitu vain maan
hankintaan ja asfaltointiin liittyvät kulut eikä terminaalin käsittelytoimintoja (esim. purku, lastaus,
haketus) ja kuljetusta terminaalista käyttöpaikalle. Näin se vastaa tilannetta, jossa käyttäjän
puupolttoaineen
hankintaketju
lähtökohtaisesti
jo
sisältäisi
varastoterminaalin,
jota
velvoitevarastoinnin vaatimusten mukaan pitäisi suurentaa. Jos toimijalle optimaalinen puun
hankintaketju ei sisällä terminaalia ja perustuu esimerkiksi tienvarsihaketukseen (kts. kappale 3.3 ),
ja velvoitevarastoinnin johdosta toimijan pitää muuttaa puunhankintaansa, saattavat
puunhankinnan kustannukset nousta useita euroja per megawattitunti. Vaikka öljy onkin
varastoitavan polttoaineena kalliimpaa kuin puu, on tästä aiheutuva ero velvoitevarastoinnin
kuluissa enintään noin 0,5 EUR/MWh (3 kk:n varasto pienelle laitokselle taulukossa 4-2). Jotta
puuta voitaisiin varastoida pitkiä aikoja, tulisi sen olla jossain muussa muodossa kuin hakkeena.
Tällöin myös paksumpaa runkopuuta voi päätyä kasvavassa määrin polttoon.
Jos energialaitokset ylläpitävät velvoitevarastoaan kevyenä polttoöljynä, voi öljy sijaita joko heidän
omissa varastoissaan tai laitos voi varata velvoitevarastoa vastaavan osan öljyä öljy-yhtiöiden
toimitusvarastoista. Tällöin pitää huolehtia myös kujetuskaluston riittävyydestä. Öljy-yhtiöiden
varastoja on mm. Haminassa, Inkoossa, Naantalissa ja Turussa, joten niiden maantieteellinen
sijainti osuu yhteen puupolttoainetta todennäköisesti ulkomailta tuovien käyttäjien kanssa.
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Nestemäisten biopolttoaineiden varastointi
Varastointivelvoite ei tällä hetkellä koske nestemäisiä biopolttoaineita. Niiden osuuden lisääntyessä
on tarpeen tarkastella tarvetta kohdistaa varastointivelvoite myös esimerkiksi nestemäisten
biopolttoaineiden ulkomailta tuotavalle osuudelle. Polttoainetta tai sen biokomponenttia ei tarvitsisi
välttämättä varastoida samassa muodossa kuin sen normaali kulutus on, vaan esimerkiksi
vastaavana fossiilisena polttoaineena. Tällöin varaston arvosta aiheutuvat kustannukset jäisivät
nykyisillä polttoainehintatasoilla pienemmiksi kuin varastoitaessa kalliimpaa biopolttoainetta.
Taulukossa 4-2 on esitetty varaston arvosta aiheutuvat kustannukset varastoitaessa biodieseliä
joko tuotteena itsenään tai fossiilisena dieselinä yhden ja kahden kuukauden kulutusta vastaavalle
määrälle. Vuoden kokonaiskulutus vastaa skenaariossa Huoltovarmuus 2030 oletettua
biopolttoaineiden kulutusta 800 ktoe/a (9.3 TWh/a). Tätä kulutusta on käytetty allokoitaessa
varaston arvon kustannusta polttoainelitraa kohti. Laskennassa käytetyt hinnat vastaavat tämän
päivän hintatasoja.
4-2 Arvioitu kustannus nestemäisen biopolttoaineen velvoitevarastoinnista fossiilisena
dieselinä tai biodieselinä yhden ja kahden kuukauden käyttöä vastaavilla
velvoitevaraston koilla
1 kk:n käyttöä vastaava
varaston koko

2 kk:n käyttöä vastaava
varaston koko

77 500

155 000

Varastoitavan polttoaineen arvo, diesel (MEUR)

42

85

Varastoitavan polttoaineen arvo, diesel (snt/l)

0,5

1,1

Varastoitavan polttoaineen arvo, biodiesel (MEUR)

85

169

Varastoitavan polttoaineen arvo, biodiesel (snt/l)

1,1

2,2

5,000

10,000

Varastoitava määrä (m3)

Vuotuinen lisäkustannus biodieselinä varastoinnista
(kEUR/a)

Oletukset: dieselin hinta ilman valmisteveroja 0,55 EUR/l, biodieselin hinta ilman valmisteveroja 1,1 EUR/l, laskenta-aika 20
vuotta, korkokanta 10 %
Lähde: Pöyry

Edellinen esimerkki ja siinä esitetyt vuotuiset lisäkustannukset (5 MEUR/a ja 10 MEUR/a)
biodieselin varastoinnista samana tuotteena kuin itse kulutus on, vastaavat tilannetta, jossa kaikki
Suomessa käytetty nestemäinen biopolttoaine perustuu ulkomaisen biopolttoaineen tuontiin tai
kotimaisten biokomponenttien valmistusprosessissa tarvitaan ulkomaisia fossiilisia polttoaineita.
Esimerkiksi Nesteen ja UPM:n biodieselin tuotantoprosessit käyttävät vetyä, jota valmistetaan
maakaasusta tai öljynjalostamon kevyistä jakeista. Nykyisillä hintatasoilla biodieselin varastointi
fossiilisena dieselinä on esimerkiksi 2 kuukauden varastotasolla noin 1,1 snt/l halvempaa kuin
varastointi
biodieselinä.
Tätä
eroa
voi
peilata
esimerkiksi
dieselin
nykyiseen
huoltovarmuusmaksuun joka on 0,35 snt/l. Laskelmassa ei ole huomioitu biodieselin varastoinnissa
mahdollisesti tarvittavia ylimääräisiä säiliöitä. Erillisten säiliöiden lisääminen biodieselin säilytystä
varten lisäisi kustannuseroa vielä noin 20 %. Laskelmassa oletetaan varastoivan tahon olevan
polttoaineen maahantuoja eivätkä polttoaineiden hinnat sisällä valmisteveroja.
Mikäli biopolttonesteille otettaisiin käyttöön varastointivelvoite, erillisenä kysymyksenä tulisi miettiä,
minkä kulutuksen tai tuotannon perusteella varastointivelvoite määriteltäisiin. Vaihtoehtoja ovat
esimerkiksi:
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Ulkomailta tuotujen biokomponenttien (esim. HVO) määrä
-



Yksinkertainen, mutta ei huomioi kotimaisista raaka-aineista mahdollisesti koituvaa hyötyä
huoltovarmuuden kannalta

Biokomponenttien kotimaan myynti ulkomaisten raaka-aineiden määrällä painotettuna
-

4.3

hyödyntäviä

Biokomponenttien kotimaan myynti
-



Ei huomioi Suomessa valmistettuja mutta ulkomaisia raaka-aineita
biokomponentteja

Monimutkaisempi määritellä

Muita tapoja parantaa huoltovarmuuden tasoa

Kysyntäjousto ja energiavarastot
Kysyntäjoustolla tarkoitetaan energian kulutuksen ja sitä kautta tehontarpeen ajoituksen
muuttamista tavanomaiseen tarpeeseen verrattuna. Esimerkiksi kaukolämmön tapauksessa
pyrkimyksenä on loiventaa kulutushuippuja kalliimpien polttoaineiden käytön välttämiseksi. Näin
kysyntäjouston aktiivinen käyttö kaukolämmityksessä vähentää ulkomailta tuotavien fossiilisten
polttoaineiden määrää ja sitä kautta lisää Suomen energiaomavaraisuutta vuositasolla. Koska
lämmityksen tehoa ei voida kiinteistöjen jäähtymisen takia laskea pitkäksi aikaa, ei kysyntäjoustolla
voida vaikuttaa pidempiaikaiseen lämmöntuotannon häiriötilanteeseen.
Sähkömarkkinoilla kysyntäjouston lisääminen on yksi toimenpide lisääntyvän joustamattoman
tuotannon (lähinnä ydinvoima ja tuulivoima) hallintaan. Kysyntäjoustoon Suomessa osallistuvat
lähinnä teolliset sähkönkäyttäjät yhteispohjoismaisilla markkinapaikoilla, ja sen määrä Suomessa
on tällä hetkellä noin 1500 MW. Suomen sähköntuotantokapasiteetti on noin 15400 MW
(Energiavirasto, 2018). Kuten kaukolämmön tapauksessa, sähkön kysyntäjousto ei sovellu
ratkaisuksi pitkäaikaiseen tehopulaan, mutta sen avulla voidaan laskea maakaasua ja kivihiiltä
käyttävien voimalaitosten tehoa hetkellisesti ja näin vuositasolla vaikuttaa jonkin verran ulkomailta
tuotavien polttoaineiden määrään.
Työ- ja elinkeinoministeriön Älyverkkotyöryhmä (TEM, 2018) selvitti tapoja kuluttajien
osallistamiseksi kysyntäjoustoon. Työryhmä suhtautui positiivisesti muun muassa pienempiä
sähkönkuormia suuremmiksi kokonaisuuksiksi kerääviin ja niitä ohjaaviin aggregaattoreihin,
kuluttajien huippusähkötehoa hillitsevään sähkön siirtomaksun tehokomponenttiin ja
kuormanohjausreleen asentamiseen uuden sukupolven älymittareihin niille asiakkaille, joilla on
merkittäviä ohjattavia kuormia. Kehitys näillä alueilla voi lisätä kysyntäjouston määrää
tulevaisuudessa. Tällöin tulee huolehtia siitä, että myös kotitalouksien kohdalla kysyntäjoustoon
liittyvät tietoturva-asiat on asianmukaisesti hoidettu (esimerkiksi oletus-salasanojen vaihto).
Toisaalta kysyntäjouston yleistymiseen vaikuttaa myös sähkön hinta ja uuden automaatiotekniikan
kehitys ja sitä kautta kysyntäjouston kannattavuus kuluttajalle. Lämmityksen sähkön kulutusta
voidaan tyypillisesti siirtää enintään muutaman tunnin verran. Näin ollen kulutuksen siirtäminen
huippukulutusajalta myöhemmille tunneille saattaisi vain siirtää huippukulutusta myöhemmäksi.
Näin voisi käydä etenkin, jos kysyntäjoustoa toteutettaisiin itsenäisin järjestelmin kaikkien
järjestelmien seuratessa toisiaan vastaavia signaaleja (mm. sähkön spot-hintaa). Esimerkiksi
tähänastisen ennätyskysynnän aikaan vuonna 2016 huippukulutus oli 15105 MW kulutuksen
ollessa yli 15040 MW kolmena peräkkäisenä tuntina.
Suomen kaukolämpöverkoissa lämpöakut ovat melko laajasti käytössä. Suurin yksittäinen akku on
Helenin Mustikkamaalle suunnittelema akku, johon voidaan varastoida energiaa noin 12 GWh.
Helsingin kaukolämmön kulutus on noin 7000 GWh vuodessa, ja Mustikkamaan akun
käyttötarkoitus onkin kaukolämpöverkon tuotantokoneiston käytön optimointi sähkömarkkinoita ja
lämmönkulutusta vastaan jatkuvatoimisesti. Kaukolämpöakut auttavat jonkin verran myös sähkön
tehopulatilanteissa, jolloin sähköä ja lämpöä tuottavissa voimalaitoksissa voidaan tuotanto ohjata
pelkän sähkön tekemiseen kaukolämpöakun tuottaessa kaukolämpöä. Tämä sillä oletuksella, että
voimalaitoksessa on ns. lauhdeperä. Sähköakut ovat investointikustannuksiltaan vielä noin sata
kertaa kaukolämpöakkuja kalliimpia eikä niillä voi 2020-luvulla nähdä olevan suurta roolia
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.
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Sähkökattilat
Sähkökattilat ovat investointikustannuksiltaan halpoja verrattuna esimerkiksi pellettejä tai
metsähaketta käyttäviin kattiloihin ja Pohjoismaissa sähkö on tulevaisuudessa yhä
päästöttömämpää, mikä lisää kiinnostusta hyödyntää sähköä lämmön tuotantoon. Sähkökattiloiden
käyttö laajassa mitassa varakapasiteettina saattaisi kuitenkin aiheuttaa ongelmia Suomessa
etenkin jos lämmitys yleisesti lisääntyvien lämpöpumppujen myötä sähköistyy enemmän kuin
skenaariossa Huoltovarmuus 2030 on esitetty. Jos polttoaineen toimitus estyy juuri sähkön
huippukulutuksen aikaan, vaikeuttavat sähkökattilat tukalaa tilannetta entisestään. Sähkökattiloiden
käyttö lämmöntuotannon varakapasiteettina alueilla joille öljyä ei saada nopeasti toimitettua, voi
olla kuitenkin hyvä vaihtoehto.
Sähkötehon riittävyyden turvaaminen ja kriisireservi
Kuten kappaleessa 3.2 on kuvattu, heikkenee Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen tehotasapaino
vuoteen 2030 mennessä, Fennovoiman ydinvoimalan käyttöönotosta riippuen, noin 2 400 – 3 600
MW:lla, jos tälle alueelle tulevia siirtolinjoja ei oteta huomioon ja jos tuulivoiman käytettävyys sekä
sähkönkulutuksen yhdenaikaisuus arvioidaan konservatiivisesti. Siirtokapasiteetti tältä alueelta
muihin maihin kuitenkin kasvaa yli 5 000 MW:lla ennen vuotta 2030.
Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentymisen arvioidaan jatkuvan, ja sen perusajatuksia ovat:



Hyvinvoinnin lisääminen jäsenvaltioissa markkinatalouden
tuottamalla sähköä siellä missä se kulloinkin on halvinta



Toimitusvarmuuden kasvattaminen rajasiirtoyhteyksiä vahvistamalla niin, että kun oman maan
kapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää, voidaan sähköä tuoda naapurimaista



Uusiutuvan energian lisääminen eurooppalaiseen sähköjärjestelmään mahdollisimman pienin
kustannuksin

periaatteiden

mukaisesti

Nämä tavoitteet ovat ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että Suomen sähköntuotannon
kapasiteetin pitäisi pystyä kattamaan kysyntä omalla tuotannolla. Jos huoltovarmuusnäkökohdista
näin kuitenkin halutaan, tulee mietittäväksi kuinka suuri hinta tästä vain vakaviin häiriötilanteisiin
varautuvasta kapasiteetista ollaan valmiita maksamaan. Investointikustannuksiltaan halvinta
sähköntuotantokapasiteettia ovat kaasuturbiinit tai -moottorit. Jos ajatellaan, että Suomen
sähkötehon tasapainoa kohennettaisiin lisäämällä järjestelmään vain vakavissa häiriötilanteissa
käynnistettäviä öljyä polttavia kaasuturbiineita esimerkiksi 1000 MW edestä, maksaisi se
investointina noin 400 miljoonaa euroa. 30 vuoden pitoajalla ja 5 % korolla se merkitsisi
suomalaiselle yhteiskunnalle noin 30 miljoonan euron vuotuista lisäkustannusta. Tehomaksuksi
muutettuna (noin 30 EUR/kW/a) tämä on samaa suuruusluokkaa nykyiselle tehoreservikaudelle
(2017-2020) tarjottujen laitosten (yhteensä noin 1800 MW) kustannusten kanssa, joten
käyttöikänsä päässä olevien laitosten hyödyntäminenkään ei välttämättä toisi suuria säästöjä. Eräs
vaihtoehto olisi tukea käyttöikänsä päähän tulevia CHP-laitoksia niin, että niiden korvaaminen
uusilla CHP-yksiköillä lämpökattiloiden sijaan olisi kannattavaa. Jos sähkön hinta noudattaa tässä
työssä oletettua tasoa 40 EUR/MWh, tulisi tällainen tuki yli kaksi kertaa kalliimmaksi kuin investointi
esimerkiksi edellä mainittuihin kaasuturbiineihin.
Suomen oman sähköntuotannon vajetta paikkaamaan voitaisiin perustaa ylimääräinen
sähkömarkkinoiden ulkopuolella toimiva ns. kriisireservi, joka otettaisiin käyttöön mahdollisessa
kriisi- tai häiriötilanteessa valtioneuvoston tai ministeriön päätöksellä. Verrattaessa esimerkiksi nyt
käytössä olevaan Fingridin hallinnoimaan tehoreserviin, kriisireserville kohdistut vaatimukset liittyen
esimerkiksi käynnistysaikaan ja tehonlisäysnopeuteen voisivat olla löysemmät.
Markkinoiden yhdentymisen edetessä myös ylikansallinen toiminnan harjoittelu häiriötilanteissa
korostuu. Vuonna 2019 voimaan todennäköisesti tuleva EU:n sähkösektorin varautumisasetus
tuleekin edellyttämään varautumissuunnittelun ja riskienhallinnan lisäksi alueellista harjoittelua.
Pohjoismaat ovat olleet häiriötilanneharjoittelun suhteen jo aktiivisia, edellinen yhteispohjoismainen
sähköjärjestelmää koskeva harjoitus toteutettiin marraskuussa 2018.
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5.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Suomen energiajärjestelmä muuttuu sekä polttoaineiden käytön, että energiantuotantokapasiteetin
osalta merkittävästi vuoteen 2030. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja ne korvautuvat
uusiutuvilla energiamuodoilla ja ydinvoimalla. Vuositasolla tämä merkitsee Suomen
energiaomavaraisuuden paranemista, mutta hetkellisesti ja vakavissa häiriötilanteissa energian
saatavuus voi muuttua nykyistä haastavammaksi. Seuraavassa taulukossa on esitetty
energiamurrokseen liittyviä huoltovarmuusriskejä ja keinoja niiden pienentämiseksi.

5-1 Huoltovarmuusriskit ja keinot niiden pienentämiseksi
Huoltovarmuusriski

Keinot riskin pienentämiseksi

Ulkomailta tuotavan puupolttoaineen
saatavuus energialaitoksille

-

Varastointivelvoitteen ulottaminen ulkomailta tuotaviin
puupolttoaineisiin

-

Korvaavien polttoaineiden salliminen varastoitavana
polttoaineena kustannusten pienentämiseksi

-

Muun kuin laitospaikan salliminen varaston sijaintina
kustannusten pienentämiseksi. Tällöin energialaitoksella tulee
olla suunnitelma toiminnasta poikkeustilanteessa ja
toimitussopimus polttoainetoimittajan kanssa.

-

Lämmöntuotannon monipuolistuminen esimerkiksi
lämpöpumppujen avulla

-

Monipuoliset hankintaketjut sisältäen mm. terminaali- ja
käyttöpaikkavarastointia pelkän tienvarsivarastoinnin sijaan

-

Laitoskohtaisissa varautumissuunnitelmissa puupolttoaineiden
toimituksiin liittyvien häiriöiden huomioon ottaminen

-

Koko hankintaketjun toimitusvarmuuteen liittyvä koordinointi ja
toiminnan harjoittelu häiriötilannetta varten

-

Turpeen säilyttäminen vaihtoehtoisena polttoaineena
energiantuotannossa

-

Turpeen tuotantoalojen ja tuotantoketjujen varmistaminen

-

Varastointivelvoitteen ulottaminen ulkomailta tuotaviin liikenteen
biopolttoaineisiin

-

Korvaavan fossiilisen polttoaineen salliminen varastoitavana
polttoaineena kustannusten pienentämiseksi

-

Velvoitevaraston koon määräytyminen niin, että se huomioi
toimitukseen liittyvät riskit suhteessa kotimaiseen kulutukseen

Liikenteen biopolttoaineiden
tuotantolaitoksien käytettävyys ja
prosessissa tarvittavien raaka-aineiden
saatavuus

-

Varautumistoimenpiteiden suunnittelu (esim. toiminta
maakaasun toimitushäiriöiden aikana)

Sähköntuotannon toimitusvarmuus

-

Pohjoismaisten rajasiirtoyhteyksien ja Suomen sisäisten
siirtoyhteyksien vahvistaminen

-

CHP-laitosten joustava käyttö sähköntuotantokapasiteetin
tukena (esim. lämpöakut tai muun lämmöntuotantokapasiteetin
hyödyntäminen)

-

Kotitalouksien kysyntäjouston aktivointi

-

Vesivoimalaitosten toimintaedellytysten turvaaminen

-

EU:n sähkösektorin varautumisasetus (astuu voimaan 2019) ja
siihen liittyvät mekanismit systemaattiseen riskienhallintaan niin
kansallisesti kuin alueellisestikin (Pohjoismaat)

Kotimaisen puupolttoaineen saatavuus
energialaitoksille

Kotimaisen puupolttoaineen toimitus
energialaitoksille

Lämmöntuotannon toimitusvarmuus turpeen
käytön vähenemisen johdosta

Ulkomailta tuotavien liikenteen
biopolttoaineiden raaka-aineiden tai
biokomponenttien saatavuus
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Huoltovarmuusriski

Keinot riskin pienentämiseksi

Sähköntuotannon kapasiteetti
huippukulutuksen aikaan

Maakaasun toimituksen häiriintyminen

Uusiin teknologioihin ja tietoturvaan liittyvät
riskit (kysyntäjousto, älykodit)

PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING

-

Pohjoismaisten rajasiirtoyhteyksien vahvistaminen

-

Häiriötilanteissa tarvittavan kapasiteetin määrän arviointi
yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa

-

Kansallisen sähköntuotannon kriisireservin perustaminen

-

EU:n sähkösektorin varautumisasetus

-

LNG-terminaalien liittäminen Suomen kaasuverkkoon

-

Maakaasun toimitusvarmuusasetuksen mukaisten alueellisen ja
kansallisen varautumissuunnitelman hyödyntäminen

-

Tietoturva-asioiden huomiointi myös energiankulutukseen
liittyvissä asioissa
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LIITE 1 – SKENAARIOIDEN ENERGIAN HINTA- JA KULUTUSOLETUKSET
Energianhintaoletukset
Skenaarioiden hintaoletukset on esitelty Kuvassa 0-1. Huoltovarmuus 2030 -skenaarion
hintaoletukset ovat alhaisempia kuin Energia- ja ilmastostrategian politiikkaskenaarion mukaiset
arviot. Keskeisin ero koskee sähkön hintaoletusta, joka on Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa
politiikkaskenaariota alhaisempi. Matalamman hintaoletuksen johdosta esimerkiksi CHPinvestointien
kannattavuus
lämpökattiloihin
verrattuna
nähdään
heikoksi
huoltovarmuusskenaariossa.
0-1 – Skenaarioiden energian hintaoletukset vuodelle 2030
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Lähteet: (TEM, 2017-a), Pöyry, SKM Market Predictor
Huomautus: Biomassan hintaoletusta ei ole yksilöity EI:n taustaraportissa

Sähkön hankinta
Energian loppukulutus sähkön hankinnassa 2017 sekä eri skenaarioissa 2030 on esitetty Kuvassa
0-2. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa sähkön kokonaishankinta on pidetty samana kuin energiaja ilmastostrategian politiikkaskenaariossa, ja tarkastelussa on keskitetty sähkön hankinnan
polttoaineisiin. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa tuulivoiman määrän on arvioitu kasvavan
markkinaehtoisesti
politiikkaskenaariota
enemmän
johtuen
tuulivoiman
laskeneista
kokonaistuotantokustannuksista. Lisäksi Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa on arvioitu, että
lauhdevoiman tuotanto ei ole kannattavaa vuonna 2030. Tämän takia lauhdevoiman
kokonaiskulutus on arvioitu politiikkaskenaariota alhaisemmaksi vuonna 2030.
Ydinvoiman osalta Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa on arvioitu, että Loviisa 1 poistetaan
käytöstä ja Olkiluoto 3 valmistuu vuoteen 2030 mennessä. Fennovoiman osalta on tarkasteltu
myös vaihtoehto, jossa laitos ei valmistu vuoteen 2030 mennessä. Mikäli Fennovoima ei valmistu
tähän mennessä, sillä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus sähkön nettotuontiin.
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0-2 – Sähkön hankinta vuonna 2017 ja 2030 eri skenaarioissa
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Lähteet: (Tilastokeskus, 2018-a), (TEM, 2017-a), Pöyry

CHP-tuotanto
Energian loppukulutus CHP-tuotannossa vuonna 2017 sekä eri skenaarioissa vuonna 2030 on
esitetty Kuvassa 0-3. Kuva sisältää sekä kaukolämpöön että teollisuuteen liittyvän CHP-tuotannon.
Hiilen kiellosta johtuen tuotanto hiiltä käyttävissä CHP-laitoksisssa loppuu vuoteen 2030
mennessä. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa on arvioitu, että nämä laitokset korvataan suurelta
osin biomassaa polttavilla lämpökattiloilla. Tämän seurauksena CHP:llä tuotetun lämmön
loppukulutuksen
arvioidaan
vähenevän
suhteessa
energiaja
ilmastostrategian
politiikkaskenaarioon. Huoltovarmuus 2030 -skenaarion näkemys CHP-investointien heikosta
kannattavuudesta perustuu arvioituun matalaan sähkön hintatasoon tulevaisuudessa.
Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa turpeen käytön oletetaan vähenevän tekniseen minimiinsä
pääosin päästöoikeuden hinnan nousun ajamana. Skenaariossa turpeen käyttö korvataan pääosin
puupolttoaineilla.
Uusista mustalipeää käyttävistä CHP-tuotantoyksiköistä Huoltovarmuus 2030 -skenaarioon on
sisällytetty vain ne, joiden investointipäätös on jo tehty.
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0-3 – Energian loppukulutus CHP-tuotannossa vuonna 2017 ja 2030 eri skenaarioissa
TWh/a
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Lähteet: (Tilastokeskus, 2018-a), (TEM, 2017-a), Pöyry
Huomautus: Sisältää sekä kaukolämmön että teollisuuden CHP-tuotannon

Lämmön erillistuotanto
Energian loppukulutus lämmön erillistuotannossa vuonna 2017 sekä eri skenaarioissa vuonna
2030 on esitetty Kuvassa 0-4. Kuva sisältää sekä kaukolämmön erillistuotannon että
kiinteistökohtaisen lämmityksen.
Huoltovarmuus
2030
-skenaariossa
on
arvioitu,
että
puupolttoaineiden
käyttö
erillislämmöntuotannossa lisääntyy pääosin kivihiilen kiellon myötä. Skenaarion oletusten
perusteella CHP-kapasiteettia korvataan korvausinvestointien yhteydessä vain lämpöä tuottavilla
lämpökattiloilla, minkä seurauksena lämmön erillistuotannon kokonaismäärä kasvaa suhteessa
energia- ja ilmastostrategian politiikkaskenaarioon.
Lisäksi Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa lämpöpumppuihin perustuvan lämmön tuotannon
määrä on arvioitu hieman politiikkaskenaariota korkeammaksi.
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0-4 – Energian loppukulutus lämmön erillistuotannossa 2017 ja 2030 eri skenaarioissa
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Lähteet: (Tilastokeskus, 2018-a), (TEM, 2017-a), Pöyry
Huomautus: Sisältää sekä kaukolämmön erillistuotannon että kiinteistökohtaisen lämmityksen energian kulutuksen

Liikenne, teollisuuden suorakäyttö ja muut
Energian loppukulutus liikenteessä, teollisuuden suorakäytössä ja muussa käytössä vuonna 2017
ja eri skenaarioissa vuonna 2030 on esitetty Kuvassa 0-5. Huoltovarmuus 2030 -skenaariossa
liikenteessä tarvittavan biopolttoaineen määrä on hieman matalampi kuin politiikkaskenaariossa
(Pöyry, 2018-b).
0-5 – Energian loppukulutus liikenteessä, teollisuuden suorakäytössä ja muussa käytössä
vuonna 2017 ja vuonna 2030 eri skenaarioissa
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Liikenteen energiankulutus
Energian kulutus liikenteessä (sisältäen sähkönkulutuksen) vuonna 2017 sekä eri skenaarioissa
vuonna 2030 on esitetty Kuvassa 0-6. Huoltovarmuus 2030 -skenaarion oletusten mukaan
liikenteessä tarvittavan biopolttoaineen määrä on hieman matalampi kuin energia- ja
ilmastostrategian politiikkaskenaariossa (Pöyry, 2018-b).
0-6 – Liikenteen energiankulutus polttoaineittain vuonna 2017 ja 2030 eri skenaarioissa
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Oletukset lämmöntuotantokustannuksille Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa
Oletukset kaukolämpöön syöttävien laitosten lämmön kokonaistuotantokustannuksille on esitetty
taulukossa 0-1. Kokonaistuotantokustannuksia on vertailtu olemassa olevien biomassaa käyttävien
CHP-laitosten, uusien hake- ja pellettikattiloiden sekä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen välillä.
Lämpöpumpuille on lisäksi oletettu kaksi skenaariota sähkön hinnalle ja sähköverolle.
Ensimmäisessä skenaariossa on oletettu Huoltovarmuus 2030 -skenaarion sähkön hinta ja
lämpöpumppujen nykyisin maksama korkeampi sähkövero. Toisessa skenaarioissa
lämpöpumpuille on oletettu tätä alhaisempi sähkön hinta sekä nykymallin mukainen alempi
sähköveroluokka.
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0-1 – Oletukset kaukolämpöön syöttävien laitosten lämmön
kokonaistuotantokustannuksille
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0%
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0,0
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Lähde: Pöyry

Oletukset kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien lämmön kokonaistuotantokustannuksille on
esitetty taulukossa 0-2. Taulukko sisältää oletukset sekä kerros- että pientaloon rakennettavan
uuden maalämpöjärjestelmän kustannuksille sekä revisiotarpeessa olevan pientalon
öljylämmitysjärjestelmän kustannuksille.
Lämpöpumpuille on lisäksi oletettu kaksi skenaariota sähkön hinnalle ja sähköverolle.
Ensimmäisessä skenaariossa on oletettu Huoltovarmuus 2030 -skenaarion sähkön hinta ja
lämpöpumppujen nykyisin maksama korkeampi sähkövero. Toisessa skenaarioissa
lämpöpumpuille on oletettu tätä alhaisempi sähkön hinta sekä nykymallin mukainen alempi
sähköveroluokka.
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0-2 – Oletukset kiinteistökohtaisten lämmitysjärjestelmien lämmön
kokonaistuotantokustannuksille
Huoltovarmuus 2030
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0,0
0,0
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56,4
103,4

8,3
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Lähde: Pöyry

Lämpöpumppujen ottotehon kasvu Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa
Kuvassa 0-7 on esitetty Lämmityksen sähköistyminen -skenaarion oletettu lämpöpumppujen
ottotehon kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2030. Lämpöpumppujen ottoteho ei sisällä joidenkin
lämpöpumppujärjestelmien rinnalla käytettäviä sähkölisävastuksia. Ottotehon kasvun oletetaan
olevan merkittävintä maalämpöpumpuissa.
0-7 Arvio lämpöpumppujen ottotehosta Lämmityksen sähköistyminen -skenaariossa
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Pöyry is an international consulting and engineering company. We deliver
smart solutions across power generation, transmission & distribution, forest
industry, chemicals & biorefining, mining & metals, transportation and water.
Pöyry's net sales in 2016 were EUR 530 million. The company's shares are
quoted on Nasdaq Helsinki (POY1V). Approximately 5500 experts. 40
countries. 130 offices.
Pöyry Management Consulting is Europe's leading energy consultancy
providing strategic, commercial, regulatory and policy advice to Europe's
energy markets. The team of 260 energy specialists, located across 14
European offices in 12 countries, offers unparalleled expertise in the rapidly
changing energy sector.
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