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Lähde: Energiateollisuus, ENTSO-E, Statistical Factsheet 2018
(provisional values as of 14 June 2019)

Mitä tapahtui Pohjoismaiden sähköntuotannossa 2019?
• Tuulivoimaa rakennettiin lisää
– Suomeen nousi 56 uutta tuulivoimalaa, 243 MW,
kokonaiskapasiteetti 2284 MW
– Ruotsissa kapasiteetti lisääntyi peräti 1590 MW, ja
kokonaiskapasiteetti on jo lähes 9000 MW
– Norjassa lisäystä oli 490 MW
– Tanskassa tuulivoimakapasiteetti väheni 4 MW, ja
myös Saksassa oli erittäin huono vuosi
maatuulivoiman rakentamiselle

• Ringhals 2 -ydinreaktori (904 MW) suljettiin
lopullisesti vuoden lopussa
– Olkiluoto 3 myöhästyi lisää

• Norjassa otettiin käyttöön 100 MW uutta
vesivoimaa, ja toteutettiin yli 250 MW
tehonkorotuksia
• Virolaisen öljyliuskesähkön tuotanto laski noin
40 %, ja sähkön vienti Viroon lisääntyi
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Lähteet: Fortum, Tuulivoimayhdistys, Svensk Vindenergi, NVE, Energistyrelsen

Pohjoismaisen sähkömarkkinan kehitysodotuksia 2020-luvulla
•

•

•

Tuulivoima kasvaa voimakkaasti 2020-luvun alussa
–

Ruotsi +25 TWh / 4 vuotta, Norja +10 TWh / 3 vuotta, Suomi +6 TWh / 3 vuotta

–

Tanskan offshore-lisäys +4 TWh 2022 mennessä

–

Vuonna 2024 tuotanto lienee kaksinkertainen vuoteen 2019 nähden

–

100 TWh pohjoismaista tuulivoimaa 2025 mennessä

–

Norjan poliittisten ongelmien ja Ruotsin verkkokapasiteetin puutteen vuoksi
maatuulivoiman rakentaminen hidastunee muutaman vuoden kuluttua, mutta
ei pysähdy kokonaan

–

Tanskassa jättimäisiä offshore-tuulen suunnitelmia

Ringhals 1 suljetaan 2020 lopussa, Olkiluoto 3 käynnistyy 2021
aikana
–

Jäljelle jäävien Ruotsin 6 reaktorin odotetaan jatkavan toimintaa pitkään

–

Fennovoima ja Loviisan reaktorien mahdollinen jatkoaika ovat 2020loppupuolen kysymyksiä

Sähkön yhteistuotanto vähentynee melko paljon
–

•

Tuulivoima on yksinkertaisesti edullisempaa, ja jäljellä olevan fossiili-CHP:n
vaihtaminen lämpökeskuksiin ja/tai puu-CHP:hen vähentää sähköntuotantoa

Sähkön vienti Pohjoismaista kasvaa selvästi
–

Etenkin uudet siirtoyhteydet Isoon-Britanniaan ja Saksaan tärkeitä

–

Odotamme useiden kymmenien terawattituntien nettovientiä 2025 mennessä

–

Vienti on erittäin tärkeää, jotta uusiutuvan sähkön investoinnit voivat jatkua

•

Ruotsin sisäinen siirtokapasiteetti joutuu koetukselle

•

Aurinkovoiman kasvu yllättää markkinat jossain vaiheessa myös
meillä Pohjoismaissa
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Ruotsin tuulivoiman kasvuennuste (Svensk Vindenergi)

Lähteet: Fortum, Tuulivoimayhdistys, Svensk Vindenergi, NVE, Energistyrelsen

Pohjoismaisen sähkön kulutuksen kehitys 2020-luvulla
Pohjoismainen (NO+SE+FI+DK) sähkönkulutus

– Metsäteollisuuden kulutuksen lasku on
korvautunut nousulla muussa teollisuudessa,
kotitalouksissa ja palveluissa
– 2019 ja 2020 eivät tuo muutosta trendiin

TWh

• Pohjoismainen sähkön kulutus ei ole muuttunut
juuri lainkaan tällä vuosisadalla
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• Keskeiset markkinaennustajat näkevät
kulutuksen lähtevän nousuun
– Vaikuttavia tekijöitä: sähköautoilu, lämmityksen
sähköistyminen, teollisuuden kehitys
– Ennusteista korkein on McKinseyn skenaario,
jossa Eurooppa pyrkii 95 % päästövähennykseen
2050 mennessä
– Tällainen päästötavoite edellyttää yhteiskunnan
huomattavaa sähköistämistä, ja näin asian näkee
myös Fortum
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Lähteet: IHS, Nena, SKM Market Predictor, Wattsight, McKinsey study for Eurelectric

2030

Euroopan maakaasumarkkinoiden näkymiä
•

Maakaasun merkitys Keski-Euroopan sähköntuotannon hintaajurina on kasvanut merkittävästi
–

Maakaasun hinta on pudonnut jo 11 vuoden takaisiin
finanssikriisin pohjalukemiin

–

Q2 enää 9 €/MWh, ja maaliskuu vain 8,5 €/MWh

–

Saksan sähkön kvartaalituote on selvästi alkanut seurata kaasun
marginaalikustannusta

–

Hiilen merkitys on puolestaan laskenut, koska hiili on
ajojärjestyksessä kaukana kaasun takana

•

Suomessa kaasu ei ole läheskään yhtä halpaa kuin TTF:ssä,
mutta Viron ja Suomen yhdistävä kaasuputki maksaa silti itseään
takaisin hurjaa vauhtia

•

Syitä kaasun alhaiseen hintaan
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–

Euroopan kaasuvarastot ovat erittäin täynnä lauhan sään vuoksi,
sillä kaasuhan on ensisijaisesti lämmityspolttoaine

–

LNG-vientikapasiteettia on rakennettu ja rakennetaan lisää, ja
tämä on pitkäaikainen tekijä

–

Yhdysvalloissa kaasun hinta (Henry Hub) on jo alle 2 $/MMBtu eli
alle 6 €/MWh, joten vienti Eurooppaan kannattaa yhä

–

Koronavirus on vähentänyt taloudellista aktiviteettia Aasiassa, ja
spot-LNG (JKM) on laskenut Aasiassakin ainakin hetkellisesti 9
€/MWh tason

–

Kiinan talousluvut näyttänevät Q1/20 aika kamalilta

Lämmöntuotanto Suomessa
•

•

Suomessa jo yli puolet kaukolämmöstä tuotetaan
ilmastoneutraalisti
–

Kotimaisten polttoaineiden osuus 68%

–

Uusiutuvien osuus kaukolämmöstä on yli kaksinkertainen vuoteen
2009 nähden

–

Suomi on Euroopan kärkimaita uusiutuvan energian
lämmityskäytössä

–

Kaukolämmön ominaispäästöt olivat 2019 enää 130 gCO2/kWh

Erityisesti kivihiilen ja turpeen osuus laskee merkittävästi tällä
vuosikymmenellä
–

•

•

Kaukolämmön käyttö ei kuitenkaan kasva
–

Ilmastonmuutos, energiatehokkuuden parantaminen ja
lämpöverkoista irtautuminen vaikuttavat laskevasti

–

Uudisrakentaminen kaupungeissa on toistaiseksi riittänyt
pitämään kokonaiskulutuksen aika lailla ennallaan

Kiinteistöjen erillislämmityksessä lämpöpumput ovat erittäin
vahvoilla
–
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Yhteistuotannon kannattavuudesta kannattaa olla huolissaan; sillä
on tärkeä merkitys sähkön riittävyydelle, jos talvi vielä tulee

Odotan öljylämmityksen lopettamiseen ohjaavia toimia
hallitukselta

Lähde: Energiateollisuus, Suomen kaukolämpötilastot

Lämmöntuotanto muualla Pohjoismaissa
• Norja lämmittää pääosin sähköllä, eikä tilanne ole
muuttumassa

Ruotsin kaukolämpötilastot

– Esimerkiksi Oslossa kaukolämpö on kuitenkin kasvussa, ja
sekä kaupunki että valtio haluavat edistää sitä

• Ruotsissa on tapahtunut vastaava muutos kuin
Suomessa
– Fossiileista on siirrytty puuhun ja jätteeseen
– Ruotsi sääti viime vuonna ankaran veron
fossiiliyhteistuotannolle, mikä on jo nyt johtanut sähköpulaan
suurissa kaupungeissa, kun harvoin käyneet laitoksetkin on
pitänyt sulkea

• Erillislämmityksessä Ruotsi on paljon Suomea
pidemmällä öljylämmityksen poistamisessa
– Lämpöpumpputrendi on sielläkin vahva

• Tanskassa halutaan lisätä sähkön käyttöä
kaukolämmössä
– Varsinkin kritiikki tuontibiomassaa kohtaan on lisääntynyt

• Keskustelu hiilidioksidin talteenotosta lisääntymässä
– Oslossa on merkittävä hanke jätevoimalan yhteydessä
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Lähde: Svensk Energi, Fjärrvärmestatistik

Liikenteen energianlähteiden muutos
Henkilöautojen uusrekisteröinnit EU/EEA-alueella
3 000 000

• Luonnollisesti öljy hallitsee yhä liikenteen
energiankäyttöä
– Mutta sähköautojen myynti kasvaa noin 40 %
vuosivauhtia
– Tänä vuonna Euroopassa myytäneen noin 800 000
sähköautoa
– Diesel-autojen kvartaalimyynti on lähes puolittunut
kolmessa vuodessa, mikä selittää osin myös Euroopan
autoteollisuuden ongelmia
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• Sähköautojen osuus autokannasta yhä pieni
– Suomessa ~1 %, Ruotsissa ~2 % ja Norjassa yli 10 %, ja
nämä ovat eurooppalaisessa vertailussa korkeita lukuja

• Mutta jopa öljy-yhtiöt uskovat, että sähköautojen
osuus myynnistä lähtee voimakkaaseen nousuun
– 2030 mennessä sähköautojen osuuden uskotaan olevan
30 % luokkaa myynnistä maailmassa, mikä tarkoittaisi
Euroopassa ainakin 40-50 % osuutta
– Edellisen hallituksen tavoite 250 000 sähköautosta 2030
mennessä ylitettäneen helposti Suomessa
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Lähteet: ACEA, BNEF, OPEC, öljy-yhtiöt

Bensiini

Diesel

Päästökaupan näkymät, lyhyt aikaväli
• Päästöoikeuksien hintakehitys on tasaantunut
– Hintaennusteita en voi tehdä, mutta
nousutrendiksi tätä ei enää voi väittää

• Hintaa laskevia tekijöitä
– Kysynnän ja tarjonnan tasapaino on selvästi
vuotta 2019 löysempi kuvan mukaisesti
– Kaasun hiiltä parempi kilpailukyky painaa
päästöoikeuksien kysyntää
– Talouskehitys ei näytä erityisen voimakkaalta,
mutta ei toisaalta aivan surkealtakaan
– Koronaviruspaniikki heikentää maailmantaloutta

• Hintaa nostavia tekijöitä
– Saksa suunnittelee päästöoikeuksien jättämistä
osin huutokauppaamatta hiilikieltolakinsa vuoksi
– EU harkitsee kiristävänsä päästötavoitteita:
komissio ja parlamentti ovat jo tähän valmiita,
mutta jäsenmaiden suostuttelu ei ole helppoa
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Lähteet: EEX, Refinitiv

European Green Deal – Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
• Von der Leyenin johtama uusi EU-komissio julkaisi Green Deal –ohjelmansa hyvin pian
aloittamisensa jälkeen 11. joulukuuta 2019
– Tavoitteena säätää Euroopan sitova ilmastolaki, jossa 2030 ja 2050 tavoitteet lukitaan
– Euroopan ilmastoneutraalius tulisi saavuttaa 2050
– Erittäin laaja toimenpideohjelma tulossa, ja tämän ja ensi vuoden aikana ulos on tulossa valtava määrä
suunnitelmia
– Fortum kannattaa ohjelmaa, ja toivoo sen edistävän päästöttömän sähkön käyttöä ja lämmitys- ja
liikennesektoreiden sähköistämistä
– Päästökaupan päästökaton kiristäminen jo vuodelle 2030 on selvästi osa suunnitelmaa

• Tässä vaiheessa suunnitelmissa paljon konkretian puutetta ja jopa ristiriitaisuuksia
– Regulaatio uhkaa lisääntyä merkittävästi vähän joka puolella, eikä markkinoiden toimivuuteen ole kiinnitetty
riittävästi huomiota

• Hiilidioksidin talteenotto ja/tai käyttö (CCS/CCU) nähdään tärkeänä osana tavoitetta
• EU:lta luvassa tukea esimerkiksi hiilestä luopuville maille
– Suomeen mahdollisesti rahaa turpeen energiakäytön vähentämiseen
– Puola on toistaiseksi suhtautunut ohjelmaan varsin nihkeästi
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Energiantuotannon kehityksen iso kuva 2020-luvulla
• Tuulivoimaa rakennetaan paljon lisää joka tapauksessa
– Politiikalla on suuri merkitys lähinnä siihen, mihin sitä rakennetaan

• Aurinkovoima on lähempänä läpilyöntiä kuin monet vielä uskovat
– Näin on myös Pohjoismaissa, mutta pitkän talvemme vuoksi sen rooli jää pienemmäksi kuin muualla

• Maakaasu haastaa kivi- ja ruskohiilen Euroopan sähköntuotannossa
– Samaan aikaan hiiltä painaa myös politiikka ja uusiutuvien lisääntyminen

• Sähkön kulutus kääntynee kasvuun pitkän tasaisen jakson jälkeen
– Mutta kasvun nopeus riippuu ilmastotavoitteista ja teollisuuden kehityksestä
– Sähköautojen määrä lisääntyy valtavasti, ainoastaan muutoksen nopeus on epävarma

• Lämmityksessä fossiilit jatkavat alamäessä
– Bioenergian käyttö kasvaa yhä, mutta yhteistuotannon kannattavuus on koetuksella

• EU:lla on erittäin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita
– Mutta on iso kysymys, kuinka paljon muu maailma innostuu EU:n seuraamisesta
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