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Julkinen

Sähkökatkos!

Valot eivät pala, 
kodinkoneet eivät toimi

Televisio ja radio eivät toimi

Vedentulo lakkaa

Ruuanlaitto hankalaa, 
elintarvikkeet lämpenevät

Internet toimii jonkin aikaa

Puhelimet toimivat jonkin 
aikaa

Rakennusten lämmitys ei 
toimi

Hissiin voi jäädä jumiin

Kaupat ja pankit sulkevat 
ovensa, korteilla ei voi 
maksaa

Huoltoasemilta ei saa 
polttoainetta

Junat ja metro pysähtyvät

Bussit, laivat ja lentoliikenne 
myöhästelee

Varavoima?

Mistä vettä?

Ruokahuolto?

Ihmisten 

auttaminen ja  

evakuoinnit?

Jatkuvuuden-

hallinnan 

suunnitelmat?

Myös harjoiteltu?

JÄÄTYVÄ: 

parin viikon 

sähkökatkos

Sairaaloiden ja 

terveysasemien 

sekä vanhusten 

hoito- ja 

hoivayksiköiden 

toiminnan 

varmistaminen

Miten johdetaan ja kommunikoidaan?Kaikki toimialat pulassa samaan aikaan! Siilot?
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Sähkön häiriötön saanti on entistä kriittisempää 

yhteiskunnan sähköistyessä voimakkaasti

▪ Kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin ja tehon riittävyys

▪ Sähkön tuontiyhteyksien ja verkon tehokkuus ja 

toimintavarmuus

▪ Toimivat sähkömarkkinat

▪ Joustavan tuotantokapasiteetin (säätösähkön) riittävyys

▪ Kulutuksen osallistuminen joustoon turvaamaan

toimitus- ja huoltovarmuutta

MUUTTUVAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN 
HUOLTOVARMUUSHAASTEET



Suomen sähköntuotanto kattaa kulutuksen vuositasolla jo 

ensi vuonna
Sähköntuotannon kehitys 2020-2023 • Vuoden aikana tuotetun ja kulutetun sähkön 

määrä on likimain tasapainossa

• Tuulettomina päivinä sähköä tuodaan, 

tuulisina päivinä sitä viedään

• Rajasiirtoyhteyksien rooli järjestelmän 

tasapainotuksessa korostuu entisestään

Vuosina 2020-2022 valmistuu 

noin 3000 megawattia uutta 

tuulivoimaaOlkiluoto 3 kaupallisessa 

käytössä koko vuoden



Suomalainen tuulivoima rajussa kasvussa!

Fingridin skenaarioissa:

• Tuulivoima ohittaa ydinvoiman suurimpana 

sähköntuotantomuotona 2027

• Lämpövoima vähenee selvästi

• Vesivoiman oletetaan säilyvän nykytasolla, 

ydinvoimassa varaudutaan eri vaihtoehtoihin 

• Aurinkovoimakapasiteetti vesivoiman tasolle

• Rajasiirtoyhteyksien rooli järjestelmän 

tasapainotuksessa korostuu entisestään

Pidemmän aikavälin kasvun edellytyksenä on 

sähkön kulutuksen kasvu = yhteiskunnan 

sähköistäminen



Uutta energiajärjestelmää rakennetaan 

vahvalle pohjalle!

• Suomen korkea sähköistymisaste

• Päästöttömän sähköntuotannon suuri osuus ja 

maatuulivoiman erinomainen kansainvälinen 

kilpailukyky

• Vahvat sähköverkot ja huippuluokan 

toimitusvarmuus

• Toimivat eurooppalaiset sähkömarkkinat
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

FI-00620 Helsinki

P.O.Box 530

FI-00101 Helsinki, Finland

Tel. +358 30 395 5000

Fax. +358 30 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos!

Leonardo da Vinci

http://www.fingrid.fi/

