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Tässä työssä tutkitaan suljetun jakeluverkon regulaatiota yhden suomalaisen 

teollisuussähköverkon näkökulmasta ja sitä verrataan olemassa olevaan energiaviraston 

jakeluverkkoja koskevaan säätelymalliin. Työssä tutkitaan verkkoyhtiön kehittämän 

säätelymallin toimivuutta ja sitä kuinka se täyttää hyvän valvontamallin ominaispiirteet. 

Tässä työssä ei ole tarkoituksena esittää uutta valvontamallia, vaan tutkia ja arvioida 

olemassa olevia malleja. 

 Työssä käydään läpi olemassa oleva kolmannen valvontajakson 

regulaatiomalli sekä muutokset, joita on esitetty tuleville valvontakausille. Työssä 

taustoitetaan valvontatoimintaa myös yleisen talousteorian ja valvontateorioiden avulla. 

Tämän taustoituksen avulla tarkastellaan teollisuussähköverkkojen erityisiä ominaisuuksia 

ja edelleen tutkitun teollisuussähköverkon korkeita käyttövaatimuksia ja syitä tällaisille 

vaatimuksille. Verkkoyhtiön käyttämä tariffimalli kuvataan myös sen liittyessä sääntelyyn 

saumattomasti. 

 Työssä todistettiin mallin toimivuus tämän kaltaisessa toimintaympäristössä, 

jossa käyntivarmuusvaatimus on erittäin korkea. Havainnoissa myös korostuu mallin 

pitkäjänteisyys ja ennustettavuus. Laskentaesimerkkien avulla arvioidaan 

liittymähinnoittelun kohtuullisuutta asiakkaalle ja mallin toimivuutta yleensä. Näissä 

tarkasteluissa havaittiin, että yleisellä tasolla liittymähinnoittelu on kohtuullista asiakkaalle 

ja se mahdollistaa asiakkaan pääomien tehokkaamman käytön kuin ilman verkkoyhtiötä. 

Kehittämiskohteina tuodaan esille keskeytyksistä aiheutuvien haittojen käsittely ja se, ettei 

tällaiseen verkkoympäristöön ole tällä hetkellä toimivaa mittaria, jolla voitaisiin arvioida 

kuinka hyvin verkkoyhtiö toimii.
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This Master’s Thesis focuses on a regulation model of a closed distribution system in one 

industrial electricity distribution grid. This specific regulation model is compared to existing 

models developed by Energy Authority. The functionality of this novel regulation model and 

parameters for an effective regulation model are evaluated. The scope of this Thesis is rather 

to survey and analyze the current regulation models instead of creating new ones.  

 

The current third regulation period model is explained and the upcoming changes are 

presented. Regulation activities are viewed also from general financial and regulation theory 

perspectives. Using theoretical background, the specific properties of industrial electricity 

grids are reviewed along with analyzing the reasons for high demands of security of supply.  

Also the tariff model is defined due to its connection to the regulation model.  

 

The functionality of the studied regulation model in a challenging operation environment 

was proven. Results confirm the advantages in the model to be the long term aspects and 

predictability. Calculation examples are used to examine the reasonable pricing of tariffs for 

the customers and also to demonstrate the usability of the model. Results verified that on a 

general level of tariff pricing is realistic for the customers and enables customers to use their 

own assets more effectively on other investments.  

 

Further development could be done for power outage costs evaluation in closed distribution 

systems.  Also a need for a quality indicator in this kind of a closed distribution grid was 

recognized. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Johdanto  

 

Tässä työssä käydään läpi yhden suljetun sähkönjakeluverkon regulaatiomalli ja siihen 

liittyvä tariffimalli. Taustana on uusi verkkotyyppi, suljettu jakeluverkko, jolle ei ole 

olemassa viranomaisten taholta valvontamallia, mutta jota koskee lähes samat vaatimukset 

sähkömarkkinalain pohjalta kuin jakeluverkkoyhtiöitäkin. Regulaatio on luotu yksin tälle 

yritykselle ja siinä on pyritty huomioimaan ne erityisvaatimukset joita kyseisellä toimijalla 

on. Tällä hetkellä Suomessa ei ole kuin yksi suljettu jakeluverkko, KED Oy, jolle tämä työ 

on tehty.  Tarkoituksena on käydä läpi toimintaa ohjaavat parametrit suljetun jakeluverkon 

verkkoyhtiössä ja vertailla niitä Energiaviraston jakeluverkkojen regulaatioon. Työssä 

tutkitaan valittua regulaatiotapaa ja sen toimivuutta teollisuusverkossa. Näkökulmana ovat 

teollisuusliittyjien erittäin korkeat vaatimukset verkkoliiketoiminnalle ja heidän saamansa 

hyödyt suljetusta jakeluverkosta. Korkeilla vaatimuksilla viitataan erityisesti sähköverkon 

häiriöttömyyteen. 

 

Työssä käydään läpi nykyinen Energiaviraston valvontamalli ja tarvittavin osin viitataan 

tulevien vuosien 2016 - 2023 malliin ja näiden tulevien vuosien kahteen valvontajaksoon, 

valvontajaksoihin neljä ja viisi. Tässä myös tarkastellaan regulaatioita ja sen taustaa yleisellä 

sekä EU:n tasolla. Tämän lisäksi tarkastellaan myös valittujen muiden maiden regulaatiota 

yleisellä tasolla ja arvioidaan niitä Suomen mallia vasten. Lisäksi tutkitaan suljettuja 

jakeluverkkoja, niiden taustaa ja mahdollista tulevaisuutta. 

 

Työssä pyritään arvioimaan myös valitun regulaatiomallin vaikutukset investointeihin, 

verkonkehittämiseen ja liiketoimintaedellytyksiin niin verkkoyhtiön itsensä kannalta sekä 

omistajien näkökulmasta.       
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tavoitteena on luoda selkeä kokonaiskuva KED Oy:n käyttämästä säätelymallista, sen 

taustoista ja toiminnasta. Työssä esitetään säätelymallin toiminta investointien ja 

omaisuushallinnan kautta sekä selvitetään, miten yhtiön liiketulos muodostuu ja miten siihen 

vaikuttavat investoinnit ja muut liiketoiminnalliset asiat. Koska näiden asioiden 

ymmärtäminen vaatii säädellyn liiketoiminnan perusteiden ymmärtämisen ja jo käytössä 

olevien valvontamallien ymmärtämisen, käydään nämä asiat teoriaosassa läpi. 

Työn tavoite on arvioida valittua valvontamallia suljetulle jakeluverkolle. Tässä arvioinnissa 

hyödynnetään olemassa olevaa jakeluverkkojen valvontamallia ja sen perusteluja sekä 

yleistä regulaatioteoriaa.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Kappaleessa kaksi esitellään Suomen nykyinen regulaatiomalli valvontajaksolta kolme sekä 

käsitellään yleistä teoriaa valvotuista liiketoimintaympäristöistä. Samassa kappaleessa 

tehdään vertailu, mitä viranomaiset ehdottavat muutettavaksi seuraaville valvontajaksoille 

neljä ja viisi. Kappaleessa kaksi esitellään myös keskeiset työssä käytettävät käsitteet ja 

lopuksi tehdään lyhyt katsaus regulaation tulevaisuuden haasteisiin. Kappaleessa kolme 

keskitytään suljettuihin jakeluverkkoihin, niiden taustaan ja tilanteeseen Suomessa sekä 

esitellään teollisuussähköverkkojen erityisominaisuudet. 

 

Kappale neljä käsittelee KED Oy:n regulaatiomallin ja myös tariffimallin niiden 

kytkeytyessä yhteen. Kappaleessa esitellään erilaiset laadulliset kannustintyypit, joilla 

suljettua verkkoa tarkkaillaan ja sen toimintaan pyritään vaikuttamaan. Kappale viisi sisältää 

kuvauksen investoinneista KED:n sähköverkkoon ja samassa yhteydessä selvennetään myös 

liittymätyyppien taloudellista puolta. Kappale kuusi on johtopäätösten kappale, jossa 

kerrotaan tämän työn tärkeimmät huomiot. Työn lopettaa yhteenvetokappale seitsemän.        
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2 VERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTA ERI MAISSA 
 

2.1 Verkkoliiketoiminta 

 

Verkkoliiketoimintaa voidaan tutkia ensin yleisen taloustieteen kautta ja tunnistaa muutamia 

erilaisia kilpailutilanteita. Taloustieteessä esitetään teoria täydellisestä kilpailusta, jossa 

markkinoilla toimii niin monta yritystä ja tuotteiden ostajaa, ettei kukaan yksinään voi 

saavuttaa sellaista markkina-asemaa, jossa voisi vaikuttaa markkinoiden toimintaan. 

Ajatuksen perustana on, että ostaja voi hankkia saman tuotteen toiselta toimittajalta ilman 

merkittävää vaikutusta kustannustasoon. Ostajan puolella sama asia ilmenee siinä, että on 

tiedossa, että samaa tuotetta myydään myös lähes samalla hinnalla kilpailijan toimesta.  

Kuitenkin todellisessa markkinatilanteessa aina poiketaan täydellisen kilpailun tilanteesta ja 

siksi malli toimii teoriatasolla (Mankiw & Taylor, 2014).  

 

Toinen selkeä taloustieteessä oleva teoria käsittelee monopoleja, joilla tarkoitetaan 

epätäydellisen kilpailun muotoa, jossa yksi toimija toimittaa tai hoitaa tietyn tuotteen 

myynnin ilman, että sillä on yhtään kilpailijaa. Tällöin voidaan myös todeta, että toimijalla 

on täydellinen tieto markkinoiden toiminnasta ja se pystyy määräämään tuotteelle hinnan. 

Fundamentaalinen syy monopolin synnylle on, että uusien toimijoiden markkinoille tulolle 

on esteitä. Tyypillinen este on korkea hinta markkinoille tulolle (Mankiw & Taylor, 2014). 

Sähköverkkoliiketoiminnassa tiedon lisäksi yrityksellä voidaan katsoa olevan myös kaikki 

laitteet omistuksessaan, joilla liiketoimintaa tehdään. 

 

Sähköverkkoliiketoiminta, kuten esimerkiksi vesilaitostoiminta, on yksi monopolitoiminnan 

erityistapaus ja tästä käytetään nimitystä luonnollinen monopoli. Luonnollisen monopolin 

syntyminen tarkoittaa, että markkinoille tuotteen voi toimittaa yksi yritys halvemmalla kuin 

kaksi tai useampi. Tätä havainnollistaa  kuva 1, josta nähdään, että kun markkinoilla toimii 

yksi yritys, se pystyy toimittamaan tuotteen edullisimmin skaalaedun ansiosta. Skaala-edulla 

tarkoitetaan sitä, että jos alueella toimisi kaksi yritystä niiden kummankin pitäisi rakentaa 

vastaava infrastruktuuri ja täten kokonaiskulut kasvaisivat. Jos markkinoille tulee useampi 

yritys, niin yksittäisen yrityksen myynti vähenee aiheuttaen jälleen keskimääräisten 

kustannusten nousua. Yksinkertaisesti voidaan todeta, ettei ole taloudellisesti eikä 
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yhteiskunnan edun mukaista rakentaa kahta sähköverkkoa tai kahta vesijakeluverkostoa. 

Tämä johtaa sähköverkkoliiketoiminnassa juuri luonnolliseen monopoliin. (Mankiw & 

Taylor, 2014).    

 

    

 
Kuva 1 Luonnollisen monopolin syy. 

 

Koska sähköverkkotoiminta on luonteeltaan monopolistista ja koska yleisesti katsotaan, että 

monopolitoiminta on haitallista yhteiskunnalle, niin sitä tulee säädellä. Monopolitoiminta 

aiheuttaa sen, että yritys pystyy maksimoimaan voiton tuoton, koska sillä on markkinoilta 

siihen vaadittu tieto. Tilanne johtaa siihen, että viranomaiset pyrkivät säätelemään ja 

valvomaan monopolien toimintaa siten, että yhteiskunnan kokonaisetu saavutetaan. 

Tyypillisesti säätely tehdään vaikuttamalla tuotteen hintaan (Mankiw & Taylor, 2014). 

Periaatteessa tuotteen hinta, tässä tapauksessa sähköenergian siirron hinta, pitäisi hinnoitella 

vastaamaan rajakustannusta, joka syntyy itse sähköenergian siirrosta tuottajalta asiakkaalle. 

Kuten seuraavissa kappaleissa havaitaan, ei sääntely kuitenkaan ole näin yksinkertaista. 

 

2.2 Regulaatioteoria yleisesti 

 

Yllä kuvattiin taloustieteen valossa säänneltyä liiketoimintaa, mutta koska säädeltyjä 

liiketoimintoja on yleisestikin erittäin paljon, on niiden ympärille luotu myös paljon eri 

alojen omaa teoreettista tarkastelua. Kun puhutaan regulaatioista, tulee muistaa, että kaikkea 

liiketoimintaa säädellään eri tavoilla, finanssisektoria esimerkiksi erittäin tarkasti.  

K
es

ki
m

ää
rä

in
en

 k
u

st
an

n
u

s

Tuotannon määrä

Luonnollisen monopolin syy 
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Sähköverkkojen osalta regulaatioajattelu perustuu siihen, että yhtiölle taataan toiminta-alue, 

jolla se saa toimia ja samalla asetetaan viranomaisten toimesta palveluvelvoite. Edelleen 

yritykselle taataan tietty tuottotaso, mutta tämän vastapainoksi viranomaiset voivat asettaa 

tiukkoja ehtoja toiminnalle, kuten esimerkiksi verkkorakenteen sekä investointien 

hyväksyttämisen viranomaisilla. Eri maissa tämä tehdään erilailla, koska yhtenäiset 

suositukset regulaation toteuttamisesta puuttuvat.  

 

Maantieteellisen monopolin takaaminen sähköyhtiölle on keino varmistaa sähköverkkojen 

investoinnit ja kehitys. Tällöin omistajat haluavat pysyä mukana toiminnassa, koska 

kyseessä on erittäin pääomavaltainen liiketoiminta, jossa investointien mittaluokka on suuri. 

Edelleen viranomaiset takaavat tietyn tuottotason tällaiselle yrityksille, koska jos yrityksellä 

on velvoite palvella kaikkia, eikä vain parhaiten tuottavia asiakkaita, ei se välttämättä 

houkuttele sijoittamaan tällaiseen toimintaan. Tämän takia pitää olla takuut, että pääomalle 

saadaan tuottoa palveluvelvoitteet hoitamalla. Palveluvelvoite asetetaan aina niin, että kaikki 

asiakkaat tulee liittää verkkoon samoilla periaatteilla ja ketään syrjimättä. (Philipson & 

Willis, 2005)  

 

Jo aikaisemmin todettiin, että kun sähköverkkoyhtiöt toimivat ilman kilpailua, tulee niiden 

taloudellista toimintaa säädellä tavalla tai toisella. Koska yrityksen tehtävänä yleensä on 

maksimoida voitto, on säätely perinteisesti lähtenyt siitä, että säädellään tuottomääriä tai 

suoraan määrätään hintakatot tariffeille. Tuotonsääntelyssä pyritään siihen, että tuoton tulee 

olla suurempaa kuin pääoman riskitön hinta, pääsääntöisesti valtion pitkän ajan obligaatiot. 

Tämä siksi, että pitää olla jokin kannustin sijoittaa tähän liiketoimintaan muun 

liiketoiminnan sijaan. Pääasiassa eri mallit olettavat, että tuotto lasketaan sijoitetulle 

pääomalle, eli sähköverkko-omaisuudelle. Toisin sanoen investoinnit määräävät hyvin 

pitkälti tuottopotentiaalin. Tämä myös pitää huomioida regulaatiomalleissa, koska tässä on 

kannustin lisätä investointeja pääoman kasvattamisen takia. Mallien pitää siis sisältää jokin 

mekaniikka investointien seuraamiseen ja oikeuttamiseen. (Philipson & Willis, 2005) 

 

Voidaan ajatella, että kyseessä on peli yhtiön ja valvovan viranomaisen välillä, jossa 

tarkastellaan pelaajan motiiveja ja tavoitteita, sekä toisaalta arvioidaan millaisia strategioita 

pelaajat voivat käyttää. Koska päätöksiä tehdään investoinnista, kustannusten 



9 

 

kohdistamisesta, työvoimasta, käyttövarmuudesta ja tekniikasta, ei voida olettaa, että 

valvojalla olisi yhtä kattavat tiedot kuin yhtiöllä itsellään toimintaympäristöstään. Tämä 

ongelma on koko regulaatioteorian ydin: viranomaisella on aina puutteellinen tieto yritysten 

todellisesta kuluista ja hinnoittelumekanismeista (Vickers & Yarrow, 1988). Asian esittävät 

tarkasti John Vickers ja George Yarrow kirjassaan Privatization,  

 

”The problem for regulatory policy is one of incentive mechanism design – how to induce 

the firm to act in accordance with the public interest without being able to observe firm’s 

behavior” (Vickers & Yarrow, 1988).  

 

Yksinkertaistettuna ongelma on epäsymmetrinen informaatio osapuolten välillä, eli yhtiöillä 

on aina käytössään enemmän informaatiota kuin niitä valvovilla viranomaisilla. Tämän takia 

valvontamekaniikassa tulee pyrkiä kohti sellaisia malleja, joissa ohjausvaikutus saadaan 

aikaan ilman yrityksen tarkkaa tuntemista. (Vickers & Yarrow, 1988)  

 

Oleellinen tekijä valvonnassa on aikataulu ja kirjallisuudessa aikaongelmaan viitataan 

termillä regulatory lag (Bös, 1994) (Vickers & Yarrow, 1988). Tämä on tilanne, joissa 

valvonnan aikataulutus aiheuttaa yhtiöille kannustimia toimia esimerkiksi ennen mahdollista 

arviointia tehottomasti, jos sillä voidaan vaikuttaa seuraavan kauden tulovirtoihin (Bös, 

1994). Jos valvonta ei ole jatkuvaa, kuten se ei monesti ole, yhtiöt voivat optimoida 

toimintaansa huomioiden arviointien ajankohdat tai muutokset valvontamalleissa. Tämä voi 

aiheuttaa sen, että yhtiöt optimoivat toimintaa suhteessa valvontamalliin, etenkin mikäli 

yhtiöt tietävät koska heitä arvioidaan tai koska tapahtuu muutoksia valvontamalleissa 

(Vickers & Yarrow, 1988). Tällaiset ongelmat on myös pystyttävä ennakoimaan ja 

arvioimaan viranomaisen taholta.        

 

Eräs tärkeä haaste liittyy investointeihin eri regulaatiomalleissa. Koska tavoitteena 

regulaatiossa on hintasääntely, aiheuttaa se ongelman, kuinka valitut sääntelymekanismit 

vaikuttavat investointeihin (Vickers & Yarrow, 1988). Investoinnit ovat pitkävaikutteisia ja 

täten niiden muuttaminen lyhyellä aikajaksolla ei ole realistista tai kannattavaa. Tällöin 

täytyy arvioida, ovatko investoinnit sellaisia, että ne laskevat hintoja ja ovatko ne oikein 

kohdistettuja. Toisin sanoen se, miten valvova viranomainen valitsee tavoitteet ja 

valvontakeinot on aina erittäin tarkasti harkittava, koska yritykset pyrkivät optimoimaan 
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toimintansa vasten annettuja malleja. Tämä voi johtaa siihen, että viranomaisten asettamat 

tavoitteet eivät täyty, koska mallit aiheuttavat sen, että ohjaava vaikutus on jotain muuta kuin 

mitä ennustettiin. Kärjistettynä esimerkkinä Suomen regulaation kolmannella jaksolla 

yhtenä voimakkaana ohjaavana tekijänä on maakaapelointiaste, jossa on taustalla verkon 

luotettavuuden takaaminen. Ohjaako tämä kuitenkaan todellisuudessa verkon 

luotettavuuteen vai ainoastaan maakaapelointiasteen kasvattamiseen? Tämän kaltaisia 

kysymyksiä regulaattorit joutuvat pohtimaan ympäri maailmaa.                 

     

2.3 Keskeisimmät käsitteet sähköverkkoliiketoiminnassa 

 

Ennen varsinaisen sähköverkon valvontametodiikkojen kuvausta täytyy keskeiset käsitteet 

määritellä. 

 

Sähköverkkoliiketoiminta- termillä viitataan yleisesti jakeluverkkoyhtiöiden 

liiketoimintaan. Tämä liiketoiminta käsittää seuraavat osakokonaisuudet: 

 

 Liiketoiminta suunnittelu ja toteutus 

 Sähköverkostojen suunnittelu eri muodoissaan  

 Sähköverkkojen rakentaminen 

 Sähköverkkojen käyttö ja kunnossapito 

 Energiamittaukset ja tasepalvelut sekä asiakaspalvelu 

 Hallinnon tukipalvelut 

 

Yllä mainittua kokonaisuutta voidaan kutsua sähköverkkoliiketoiminnaksi. (Partanen & 

Lakervi, 2008)  

 

Valvontajaksot Suomessa sähköverkkoliiketoiminnassa ovat neljän vuoden mittaisia 

poikkeuksena kuitenkin ensimmäinen jakso, joka oli vain kolmen vuoden mittainen.  

Yleisesti eri aikakausien valvontamalleihin viitataan joko vuosilukuina tai niiden 

järjestyslukuina: 
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1.1.2005 – 31.12.2007 Ensimmäinen valvontajakso 

 

1.1.2008 – 31.12.2011 Toinen valvontajakso 

 

1.1.2012 – 31.12.2015 Kolmas valvontajakso (menossa oleva) 

 

1.1.2016 – 31.12.2019 Neljäs valvontajakso 

 

1.1.2020 – 31.12.2023 Viides valvontajakso  

 

Verkkoyhtiöiden valvonta suoritetaan mainituissa aikajaksoissa, minkä kuluessa arvioidaan 

kohtuullista tuottoa. Energiavirasto laskee valvontajakson lopuksi osavuosien kohtuullisesta 

tuotosta koko valvontajakson yli-/alijäämän jokaiselle verkkoyhtiölle. 

(Energiamarkkinavirasto, 2011) 

 

2.4 Tausta valvonnalle ja regulaatioille  

 

Siirryttäessä yleisestä talousteoriasta sähköverkkoliiketoimintaan, voidaan tutkia nykyisten 

markkinoiden valvontaa ja sitä taustaa, jolla valvonta ja regulaatio on luotu. Suomessa tuli 

voimaan sähkömarkkinalaki vuonna 1995, mikä avasi sähkömarkkinat kilpailulle. Vuonna 

1997 kilpailutuksen piiriin tulivat myös kotitaloudet, mikä tarkoitti sitä, että myös 

kotitalouksilla oli mahdollista kilpailuttaa sähkönmyyjät. Tässä yhteydessä 

sähköverkkoliiketoiminta tuli säätelyn piiriin, mutta todellista regulaatiomallia ei kuitenkaan 

ollut ennen kuin ensimmäinen virallinen tutkintapyyntö oli tehty vuonna 1999 (megavoima-

päätös), minkä seurauksena luotiin ensimmäinen valvontametodiikka. Metodiikan 

kehittäminen tämän jälkeen perustui vahvasti tapauskohtaiseen tutkintaan. Valvonta perustui 

erittäin selkeästi yrityksen tulokseen, sen vertaamiseen sitoutuneeseen pääomaan ja sen 

kohtuulliseksi arvioituun tuottoon. Vuonna 2005 tuli voimaan uusi direktiivi 2003/54/EY, 

joka muutti valvontamalleja. Tärkeimpinä uudistuksina oli valvonnan muuttaminen 

huomattavasti etukäteismalliseksi (ex-ante) ja valvontajaksojen muuttuminen neljän vuoden 

mittaisiksi. Etukäteisellä valvonnalla pyrittiin siihen, että sähkönjakeluyritykset olivat 



12 

 

paremmin tietoisia niistä tavoista, joilla heidän liiketoimintaa valvottiin. (Partanen, ym., 

2014). 

 

Uudistettu sähkömarkkinalaki astui Suomessa voimaan 1.9.2013 ja sisälsi uusimman EU-

direktiivin 2009/72/EY vaatimat muutokset sähkömarkkinalakiin. Uusi sähkömarkkinalaki 

ei suoraan muuttanut regulaatioita, mutta se sisältää huomattavia tiukennuksia sähkön 

toimitusvarmuuteen ja toimitusten keskeytymisestä aiheutuviin korvauksiin 

(Sähkömarkkinalaki, 2013). Näiden muutosten kautta kuitenkin muutettiin myös 

regulaatiota tukemaan uuden lain vaatimuksia. Regulaatioita käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 2.5. Tässä uudessa laissa tuli käyttöön lisäksi uusi verkkotyyppimääritelmä, jota 

ei aikaisemmin ollut käytössä Suomen lainsäännössä eikä eurooppalaisessa lainsäädännössä. 

Uusi verkkotyyppi oli suljettu jakeluverkko. Tämä suljettu verkkotyyppi määritellään myös 

verkkoluvan piiriin, eli se on luvanvaraista verkkoliiketoimintaa.   

 

Kartoitettaessa taustaa Euroopan unionin kautta voidaan nostaa esille nykyinen voimassa 

oleva direktiivi 2009/72/EY sekä sitä edeltävät direktiivit 96/92/EY ja 2003/54/EY, jotka 

kaikki tähtäävät sisämarkkinoiden tehokkaampaan toimintaan ja kilpailun lisäämiseen. 

Näihin toimenpiteisiin viitataan ensimmäisenä, toisena ja kolmantena energia-alan 

sisämarkkinalakien pakettina. Pakettien tarkoitus on ollut saattaa sähkö-, kuten myös 

maakaasumarkkinat, toimimaan siten, että asiakkaat ovat voineet valita energian toimittajan 

vapailta markkinoilta.  Ensimmäiset kaksi lakipakettia 96/92/EY ja 2003/54/EY tähtäsivät 

juuri sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamiseen ja niiden saattamiseen tehokkaan 

kilpailun piiriin. Toista lakipakettia täydennettiin vuonna 2009 uudella lakipaketilla, eli niin 

sanotulla kolmannella energia-alan sisämarkkinapaketilla. Tässä edelleen jatkettiin 

markkinoiden vapauttamista ja määriteltiin tavoitteeksi näiden markkinatoimijoiden 

tehokkaampi valvonta sekä annettiin määräyksiä jäsenmaiden valvontaelimille ja niiden 

toimivallalle (Euroopan parlamentti, 2015). Tässä yhteydessä yhtenäistettiin 

viranomaisvalvontaa eri jäsenmaissa. Tässä direktiivin esityössä todetaan sisämarkkinoista 

seuraavaa: 

 

Yhteisössä on vuodesta 1999 lähtien toteutettu asteittain sähkön sisämarkkinoita, 

joilla pyritään luomaan todellisia valinnanmahdollisuuksia kaikille Euroopan unionin 

sähkönkuluttajille, niin kansalaisille kuin yrityksillekin, sekä uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja laajempaa kaupankäyntiä rajojen yli. Näin pyritään 
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saavuttamaan parempi tehokkuus, kilpailukykyiset hinnat ja parempi palvelutaso sekä 

edistämään toimitusvarmuutta ja kestävyyttä. (2009/72/EY, 2009) 

 

ja edelleen seuraavaa: 

 

Perustamissopimuksessa unionin kansalaisille taatut vapaudet – muun muassa 

tavaroiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus – 

ovat saavutettavissa ainoastaan täysin avoimilla markkinoilla, jotka antavat kaikille 

kuluttajille mahdollisuuden valita vapaasti toimittajansa ja kaikille toimittajille 

mahdollisuuden toimittaa vapaasti hyödykkeitä asiakkailleen. (2009/72/EY, 2009) 

 

Näillä toimenpiteillä pyrkii unioni lainsäädännöllä tehokkaasti edistämään sisämarkkinoita 

ja takaamaan kaikille tasapuolisen kohtelun. Tämän direktiivin vaatimukset on huomioitu 

uudessa sähkömarkkinalaissa. Vaikka direktiivit ovat lainsäätämisohjeita, tulee niiden 

sisältö saattaa kansalliseen lainsäädäntöön. Jokainen EU:n jäsenmaa voi tulkita itsenäisesti 

direktiivin sisältöä ja tapaa siirtää se lainsäädäntöön. Itse sähköverkkojen valvonnasta 

Suomessa säädetään erillisessä laissa (590/2013).  

 

2.5 Suomen regulaatio 

 

2.5.1 Yleistä 

 

Suomen regulaatiota käsitellään jakeluverkkojen osalta, mutta samalla sivutaan kantaverkon 

regulaatiota, joka on hyvin lähellä rakenteeltaan jakeluverkkoja. Metodiikan kuvauksen 

pohjana on valvontajaksolle vuosina 2012 -2015 tehty rakenne, mutta uuden valvontajakson 

valvontamenetelmiä käsitellään siltä osin, kuin ne tulevat oleellisesti muuttumaan nyt 

voimassa olevasta. Tällä luodaan yleiskäsitys niistä menetelmistä ja laskentametodeista, 

joita käytetään sähköverkkojen säätelyyn.    

 

2.5.2 Sähköverkon kohtuullisen tuoton laskenta ja taseen oikaisu 

 

Sähköyhtiön suurin omaisuusmassa on sähköverkossa ja sen komponenteissa, kuten 

johdoissa, muuntajissa, asemissa ja kaapeleissa. Tämä omaisuusmassa muutetaan 

vastaamaan markkina-arvoa hyödyntäen verkon jälleenhankinta-arvoa (JHA) ja 

nykykäyttöarvoa (NKA), joiden laskenta kuvataan jäljempänä. Esimerkiksi 

rahoitusomaisuutta ei lasketa mukaan kohtuullisen tuoton määrittelyyn.  
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Jälleenhankinta-arvoa määritettäessä käytetään hyödyksi energiaviraston 

sähköverkkokomponenttien yksikköhintoja, jotka ovat työn liitteessä 1. Niiltä osin kun 

valmiita yksikköhintoja ei löydy, käytetään apuna Empower Oy:n tekemää selvitystä 

komponenttien hinnoista (Hänninen, Matikainen, Simola, & Pahkala, 2010). Näiden lisäksi 

verkonhaltijan tulee arvioida eri komponenteille niiden oletettu pitoaika annetussa 

vaihteluvälissä (liite 2). Nyt voimassa olevalla valvontajaksolla ei voida enää tehdä 

muutoksia niihin komponentteihin, joiden osalta verkon haltija on päättänyt pitoajat. 

Seuraaville valvontajaksoille neljä ja viisi tehdään uudet esitykset verkonhaltijan toimesta. 

Näiden aikojen tulisi vastata mahdollisimman hyvin sitä aikaa, joka arvioidaan komponentin 

todelliseksi verkossa pitoajaksi. Poikkeuksen muodostavat asematontit ja johtokadut, jotka 

säilyttävät arvonsa ilman ikävaikutusta. Lisäksi tuleville valvontajaksoille 

informaatioteknologiset järjestelmät huomioidaan kirjanpitoarvolla (Energiavirasto, 2015).  

 

Nykykäyttöarvo lasketaan ilmoitetuista komponenttien pitoajoista ja yksikköhinnoista alla 

olevalla mallilla: 

 

𝑁𝐾𝐴𝑡,𝑖 = (
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖−𝑖𝑘ä𝑡,𝑖

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖
) × 𝐽𝐻𝐴𝑡,𝑖                                                         (1) 

 

𝑁𝐾𝐴𝑡,𝑖   = Verkkokomponenttien i kaikkien komponenttien nykyarvo vuonna t vuoden  

t rahanarvossa  

𝐽𝐻𝐴𝑡,𝑖   = Verkkokomponentin i kaikkien komponenttien yhteenlaskettu 

jälleenhankinta-arvo vuonna t vuoden t rahanarvossa 

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖   = Verkkokomponentin i todellinen pitoaika  

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖 − 𝑖𝑘ä𝑡,𝑖= Verkkokomponentin i määrätiedolla painotettu ikätieto vuoden t alussa 

 

Kohtuullisen tuoton aste määritetään oikaistun pääoman avulla käyttäen WACC (Weighted 

Average Cost of Capital) -mallia eli pääoman keskikustannusmallia 

(Energiamarkkinavirasto, 2011). Mallia käytetään myös muissa Pohjoismaissa, toki omilla 

painotuksillaan. Mallissa käytetyt parametrit on määritelty eri asiantuntijalausuntojen 

pohjalta ja siksi eri maiden malleissa on päädytty erilaisiin parametreihin. Myös Suomessa 

parametreja tullaan muuttamaan nykyisen valvontajakson päättymisen jälkeen vastaamaan 
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nykyistä taloudellista tilannetta. WACC-mallin avulla laskettu sallittu tuottoaste 

yhteisöverojen jälkeen on: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 = 𝐶𝐸 ×
𝐸

𝐷+𝐸
× 𝐶𝐷 × (1 − 𝑡) ×

𝐷

𝐷+𝐸
   (2) 

 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥= Pääoman painotettu keskikustannus eli reaalinen kohtuullinen tuottoaste 

yhteisöverojen jälkeen 

𝐶𝐸  = Oman pääoman kustannus 

𝐶𝐷  = Korollisen vieraan pääoman kustannus 

𝑡  = Tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta 

D = Korollisen vieraan pääoman määrä 

E = Oman pääoman määrä 

 

Oman pääoman kustannus määritellään apuna käyttäen CAP (Capital Asset Pricing) -mallia, 

jolla arvioidaan sijoittajan tuottovaatimusta niin, että arvioidaan tuotto-odotus, mihin 

lisätään toimialan riskilisä päälle. Apuna käytetään Beeta-kerrointa, joka kertoo kuinka 

paljon riskiä sijoitus keskimäärin sisältää, riskipreemion taas kuvatessa kuinka paljon 

osakkeet keskimäärin tuottavat riskittömän koron päälle. Näiden kahden välinen tulo 

ilmaisee, mikä on kohtuullinen tuotto riskittömän koron päälle. Tulee kuitenkin huomata, 

että kyseessä on odotusarvo, ei takuu tuottotasosta. CAP-malli kuvattuna matemaattisesti: 

 

𝐶𝐸 = 𝑅𝑟 + 𝛽𝑜𝑝𝑜 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑟) + 𝐿𝑃     (3) 

 

 𝐶𝐸 = Oman pääoman kustannus 

𝑅𝑟  = Riskitön korkokanta (esim. valtion pitkät lainakorot)  

 𝛽𝑜𝑝𝑜 = Beeta-kerroin 

 𝑅𝑚 = Markkinoiden keskimääräinen tuotto 

 𝑅𝑚 − 𝑅𝑟      = Markkinoiden riskipreemio 

 LP = Likvidittömyyspreemio, eli kuinka epälikvidi sijoitus on 

 

 



16 

 

Riskittömänä korkokantana käytetään pitkiä korkoja, koska myös sijoitukset verkko-

omaisuuteen tehdään pitkällä aikaodotuksella. Tyypillisesti käytetään erilaisia valtion 

liikkeelle laskemia joukkovelkakirjoja. Suomessa riskittömäksi korkokannaksi on valittu 

valtion kymmenen vuoden obligaatioiden korko. Tässä yhteydessä korosta vähennetään 

inflaatio-odotus, jona käytetään valvontamallissa kiinteää yhden prosentin arvoa. 

Seuraavalla valvontajaksolla tätä inflaatiokorjausta ei suoriteta WACC-mallissa. 

(Energiamarkkinavirasto, 2011) (Energiavirasto, 2015)  

 

Beeta-kerroin kuvastaa yrityksen riskiä suhteessa kaikkiin muihin sijoituksiin markkinoilla 

ja sen voidaan ajatella riippuvan yrityksen rahoitusrakenteesta ja kasvusta. Koska 

vertailupohjana ovat kaikki muut sijoituskohteet, johtaa se siihen, että saman toimialan 

yritysten kertoimet ovat lähellä toisiaan. Kyseessä on tapa ilmaista riskiä, joka yrityksellä on 

suhteessa tuottoon. Beetan arvo saadaan tutkimalla historiallisia yritysten tuottoja. 

Markkinoiden kaikkien osakkeiden beetan keskiarvo on yksi tai valitun joukon, kuten 

Standard & Poor’s 500, osakeindeksin arvo on yksi. Tämä kertoo sen, kuinka osake reagoi 

markkinoihin. Jos beetan arvo on 0,5, niin markkinoiden yleisen tuotto-odotuksen 

muuttuessa yhdellä prosentilla, muuttuu kohdeyrityksen odotus 0,5:llä tästä arvosta. Jos 

beetan arvo olisi kaksi, reagoisi se kaksi kertaa niin voimakkaasti kuin yleinen tuotto-odotus. 

(Gitman;Joehnk;& Smart, 2011). Valvontamallissa käytetyt arvot perustuvat 

asiantuntijalausuntoihin ja arvoa muutetaan näiden lausuntojen pohjalta seuraaville v. 2016 

alkaville valvontajaksoille.  

 

Velaton beeta-kerroin tulee korjata velalliseksi beeta-kertoimeksi kaavalla:  

 

𝛽𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 = 𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛 × [1 + (1 − 𝑡) ×
𝐷

𝐸
]         (4) 

 

𝛽𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛  = Pääomarakennetta vastaava beeta-kerroin 

𝛽𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑛  = Velaton beeta-kerroin 

𝑡  = Tarkastelujaksolla voimassa oleva yhteisöverokanta 

D/E  = Pääomarakenne korolliset (velat / oma pääoma) 
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Valvontajaksoilla käytetään kiinteää suhdetta oman ja vieraan pääoman määrälle. Nykyisellä 

valvontajaksolla kolme käytetään arvoja D/E = 30/70 ja tulevalla valvontajaksolla taas 

arvoja 40/60. (Energiamarkkinavirasto, 2011)  

 

Vieraanpääoman kustannuslaskentaan WACC-mallissa käytetään tyypillisesti riskittömän 

koron tasoa siten, että siihen lisätään markkinoiden riskipreemio. Sähköverkkoyhtiöillä 

voidaan käyttää myös todellisia toteutuneita korkokuluja, koska näin tulee huomioitua 

verkkoyhtiön todelliset vaikutusmahdollisuudet; korkoihinhan ei ole tosiasiallista 

mahdollisuutta vaikuttaa. Tällä hetkellä arvona käytetään kiinteää 1.0% arvoa ja sitä 

muutetaan seuraaville valvontajaksoille arvoon 1.4%. (Energiamarkkinavirasto, 2011) 

Laskenta alla: 

 

𝐶𝐷 = 𝑅𝑟 + 𝐷𝑃      (5) 

𝐶𝐷 = Vieraan pääoman kustannus 

𝑅𝑟 = Reaalinen riskitön korkokanta 

𝐷𝑃 = Vieraan pääoman kustannus 

 

Kun ylläolevat asiat summataan, voidaan edelleen esittää kohtuullisen tuottoasteen avulla 

euromääräinen sallittu tuotto kaavalla 6:  

 

𝑅𝑘,𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥 × (𝐷 + 𝐸)    (6) 

 

𝑅𝑘,𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥      = Kohtuullinen tuotto yhteisöverojen jälkeen, euroa 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑜𝑠𝑡−𝑡𝑎𝑥= Reaalinen kohtuullinen tuottoaste, prosenttia 

D   = Korollinen vieraanpääoman oikaistu määrä, euroa 

E   = Oman pääoman oikaistu määrä, euroa 

(D+E)            = Verkonhaltijan verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma, euroa 

 

2.5.3 Investointikannustin 

 

Investointikannustimella varmistetaan, että verkkoyhtiö kehittää jakeluverkkoa tehokkaasti 

eikä sorru luomaan itselleen investointivelkaa. Toiminta perustuu yksinkertaisesti siihen, 

että verkkoyhtiö voi vähentää verkko-omaisuudestaan vuosittain tehtävät poistot 
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tuloslaskelmassaan. Tällä tavalla voidaan myös seurata yhtiön investointia, suorittaako se 

niitä riittävästi vai liian vähän. Kannustimen on tarkoitus kattaa myös verkon 

vanhenemisesta johtuva investointitarve. (Energiamarkkinavirasto, 2011)       

 

2.5.4 Laatukannustin 

 

Sähkönjakeluyhtiötä pyritään kannustamaan parantamaan toimintaansa ja investoimaan 

sähköverkkoonsa myös laatukannustimella.  Samalla tällä kannustimella pyritään 

minimoimaan sähkönjakelun keskeytyksistä johtuva haitta yhteiskunnalle. 

Laatukannustimen toiminta Suomessa perustuu siihen, että parempi laatu kasvattaa sallittua 

liikevoittoa, kuten jäljempänä tarkemmin selitetään.  Laatukannustimet ovat laajasti 

käytössä eri puolilla Eurooppaa. Kannustimen yksi tarkoitus on luoda monopoliympäristöön 

markkinavoiman kaltaista toimintaa (Karttunen, ym., 2014). On todistettu, että sähköyhtiön 

toimittama sähkönlaatu, joka on seurausta kulujen minimoinnista, ei vastaa yhteiskunnan 

tarpeita (Karttunen, ym., 2014).   Kannustimen käyttöä voidaan perustella siksi, että pelkkiin 

kustannuksiin vaikuttavat regulaatiomallit voivat johtaa helposti kunnossapidon 

laiminlyöntiin, koska verkkoyhtiöille ei enää taata varmaa tulotasoa. Tämä taas voi johtaa 

operatiivisten kulujen pienentämiseen luotettavuuden kustannuksella. Laadulliset kriteerit 

ovat täten haluttu lisä regulaatiomalleihin ympäri Eurooppaa, millä taataan sähkönjakelun 

varmuus (Alvehag, 2013).    

 

Eurooppalaisten regulaattorien järjestö CEER (Council of European Energy Regulators) on 

listannut kahdeksan eri kriteeriä hyvälle laatukannustimelle. Alla on lueteltuna suositellut 

kriteerit: 

 

1. Laadun eli keskeytysten keston ja lukumäärän seurantaa tulisi laajentaa koskemaan 

kaikki jännitetasoja. (Suomessa seurataan muita paitsi pienjänniteverkkoja PJ) 

2. Laatuindikaattoreiden kansainvälinen harmonisointi. 

3. Sähkön laadun kehittymisen ja laaturegulaation vaikutusten säännöllinen seuranta. 

4. Laatuindikaattoreiden dataa tulisi kerätä ja analysoida aggregoimattomana.  

5. Kustannus-hyötyanalyyseja tulisi tukea. 

6. Regulaatiossa tulisi olla kannustinmekanismit laatutason ylläpitämiseksi 

nykyisellään tai sen parantamiseksi. 

7. Asiakkaille tulisi luoda korvausmekanismi erittäin pitkistä katkoista. 
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8. Kansallisten regulaattorien tulisi vaihtaa tietoa laadusta ja siihen liittyvästä 

regulaatiomalleista. (Karttunen, ym., 2014) 

 

Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa, laadulliset kriteerit perustuvat niin sanottujen 

keskeytyksestä aiheutuva haitta (KAH) -arvojen laskemiseen. Jokaiselle yhtiölle lasketaan 

heidän itse toimittamiensa keskeytystietojen pohjalta KAH-arvot, joilla korjataan yhtiön 

sallitun tuoton tasoa. Yhtiölle lasketaan tietty perustaso KAH-arvoille ja mikäli nämä arvot 

alittuvat, voidaan siitä hyvittää yhtiötä sallitun liiketuoton kasvattamisen muodossa, kun taas 

mikäli yhtiön KAH-arvot ylittävät vertailutason aiheuttaa se puolestaan leikkurin sallittuun 

tuottoon. KAH-arvoista huomioidaan puolet laskennassa ja leikkurina toimii maksimiarvo 

kohtuullisesta tuotosta, niin että huomioitava KAH voi olla maksimissaan kaksikymmentä 

prosenttia kohtuullisesta tuotosta (Energiamarkkinavirasto, 2011).   

 

Käytetyt KAH-arvot taulukossa 1. perustuvat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja 

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen. (Silvast, ym., 2005) Näitä arvoja arvioitiin 

myös vuonna 2014 Gaia Consulting Oy:n ja Netstra Oy yhteisessä raportissa, jossa todettiin 

arvojen olevan edelleen ajankohtaisia (Karttunen, ym., 2014).  

 

Taulukko 1. Keskeytyksestä aiheutuvat haitat.  

Odottamaton 
keskeytys 

Suunniteltu 
 keskeytys 

Aikajälleen- 
kytkentä 

Pikajälleen- 
kytkentä 

€/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW €/kW 

11,00 1,10 6,80   0,50   1,10   0,55   

 

 

Näiden arvojen avulla lasketaan asiakkaille syntyvä taloudellinen haitta: 
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  𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘 = (
𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 × ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 + 𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 × ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡+ 𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 × ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 +

𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 × ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛+ 𝐴𝐽𝐾𝑡 × ℎ𝐴𝐽𝐾 + 𝑃𝐽𝐾𝑡 × ℎ𝑃𝐽𝐾
) × (

𝑤𝑡

𝑇𝑡
) × (

𝐾𝐻𝐼𝑘−1

𝐾𝐻𝐼2004
) 

       

       (7) 

 

jossa 

𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘 =Toteutunut laskennallinen sähköntoimituksen keskeytymisestä 

verkonhaltijan asiakkaille aiheutunut haitta vuonna t, vuoden k rahanarvossa 

𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 = Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70kV verkon odottamattomista 

keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna 

t, tuntia 

ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 = Odottamattomista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta 

vuoden 2005 rahanarvossa, euroa/kilowattitunti 

 

𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 = Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70kV verkon odottamattomista 

keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä 

vuonna t, kappaletta 

 

ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 = Odottamattomia keskeytyksiä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 

2005 rahanarvossa, euroa/kilowatti 

 

𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 = Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon suunnitelluista 

keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna 

t, tuntia 

 

ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 = Suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 

2005 rahanarvossa, euroa/kilowatti 

 

ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛 = Suunnitelluista keskeytyksistä asiakkaalle aiheutuneen haitan hinta vuoden 

2005 rahanarvossa, euroa/kilowattitunti 

 

𝐴𝐽𝐾𝑡 = Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon 

aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu 

keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta 

 

ℎ𝐴𝐽𝐾 = Aikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneet haitan hinta vuoden 2005 

rahanarvossa, euroa/kilowatti 

 

𝑃𝐽𝐾𝑡 = Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen 1-70 kV verkon 

pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu 

keskeytysmäärä vuonna t, kappaletta 
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ℎ𝑃𝐽𝐾 = Pikajälleenkytkennöistä asiakkaalle aiheutuneet haitan hinta vuoden 2005 

rahanarvossa, euroa/kilowatti 

 

𝑤𝑡 = Verkonhaltijan verkosta 0,4 kV ja 1-70 kV jännitetasolla asiakkaille 

luovutettu energiamäärä vuonna t, kilowattituntia 

 

𝑇𝑡  = Vuoden t tuntien lukumäärä 

 

𝐾𝐻𝐼𝑘−1  = Kuluttajahintaindeksi vuonna k-1 

 

𝐾𝐻𝐼2004  = Kuluttajahintaindeksi vuonna 2004 

 

Kuten kaavasta 7 voidaan havaita, niin siinä huomioidaan myös suunnitellut keskeytykset ja 

PJK:t sekä AJK:t. Jälleenkytkentöjen osalta on esitetty kritiikkiä niiden sisältyvyydestä 

KAH-laskentaan, koska niiden toiminnan katsotaan olevan suunnittelukriteerien mukaista 

toimintaa. Joissakin maissa näitä ei huomioida ollenkaan laskentaan (Karttunen, ym., 2014).    

 

2.5.5 Tehostamiskannustin 

 

Tehostamiskannustinta voidaan ajatella monopolista johtuvaksi ja sillä pyritään luomaan 

kilpailun kaltaista toimintaympäristöä. Sähköverkkoyhtiö muodostaa puhtaan monopolin 

alueelleen ja ei kohtaa täten mitään suoraa kilpailua. Yleisestä talousteoriasta voidaan johtaa 

myös, että pitkällä aikavälillä yhtiön marginaalikustannukset ja asiakkaiden marginaalihyöty 

lähestyvät toisiaan ja jopa saavuttavat toisensa. Monopoliyhtiö taas ei toimi edellä kuvatulla 

tavalla ja voi määritellä hintansa eri tavalla, jolloin sen marginaalikustannukset pysyvät alle 

hyötyjen (Mankiw & Taylor, 2014).    

 

Yksi tapa ohjata monopoliyrityksiä on kilpailuttaa niitä toisiaan vastaan. Koska todellista 

kilpailua ei ole, voidaan se suorittaa siten, että eri alueilla toimivia yrityksiä verrataan 

toisiinsa erityyppisillä muuttujilla ja arvioidaan näiden välistä tehokkuutta. Saaduista 

tuloksista voidaan luoda arvio yritysten tehokkuudesta sekä kannustaa muita saavuttamaan 

johtavien yritysten tehokkuus ja palkita siitä. Vastaavasti voidaan rangaista heikosti toimivia 

yrityksiä. Tällaisen mittarin tekemisen hyvänä puolena on, ettei regulaattorin tarvitse tuntea 

yrityksen kustannusrakennetta (Shleifer, 1985). Arviot voidaan tehdä yritysten taloudellisen 

tiedon perusteella. Tällaisen mittarin luomisen teoreettista puolta tarkastellaan erittäin hyvin 

Andrei Shleiferin (Shleifer, 1985) raportissa ja käydään myös niin sanotun 

mittatikkusääntelyn matemaattinen teoria läpi. Mittatikkusääntelyä voi pitää juuri yritysten 

välisen tehokkuuden mittaamisena, jossa luonaan luodaan yritykselle niin sanottu 
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”varjoyritys”, jota vastaan kilpaillaan. Tutkimuksen kannalta haasteellista on 

mittatikkusääntely-termin erilaiset määritelmät ja tulkinnat. 

 

Suomessa sääntelyn pohjaksi on otettu kaksi eri tapaa, eli niin sanottu yrityskohtainen 

tehostamistavoite ja toisena yleinen tehostamistavoite. Tehokkuuden mittaamisen välineeksi 

on valittu StoNED (Stochastic Non-smooth Envelopment of Data) -menetelmä. Yleisen 

tehostamistavoitteen tarkoitus on kannustaa yritykset seuraamaan yleisen kehityksen 

johdosta tapahtuvaa tehostamista.  

 

Yrityskohtaisen tehostamisen tarkoituksena on asettaa jokaiselle yritykselle StoNED- 

arvioinnin perusteella tavoite, johon sen tulee pyrkiä ja näin ollen saavuttaa tehokas 

toimintataso. Yritys voi hyödyntää tehostamisen aiheuttamia kuluja sallitun tuoton 

laskemisessa (Energiamarkkinavirasto, 2011). Pitkällä aikavälillä pitäisi toiminnan kehittyä 

siten, että kaikki yritykset saavuttavat tehokkaan toiminnan tason, minkä jälkeen tarvitaan 

enää yleinen tehostamiskannustin ja yrityskohtaisesta kannustimesta voidaan luopua 

(Kuosmanen;Saastamoinen;Keshvari;Johnson;& Parmeter, 2014).  

 

2.5.6 Innovaatiokannustin 

 

Innovaatiokannustin on otettu mukaan valvontamalliin kolmannella kaudella ja sen 

tarkoituksena on edistää uuden tiedon ja tekniikan kehittämistä sekä käyttöönottoa. 

Pääasiassa tarkoitus on hyödyntää teknologiaa, joka tähtää kohti älykästä sähköverkkoa. 

Tällainen kehitystoiminta voidaan aktivoida taseeseen ja täten hyötyä siitä. Energiavirasto 

on arvioinut, että kohtuullinen ja hyväksyttävä kehityskustannus on maksimissaan puoli 

prosenttia liikevaihdosta.      

 

2.5.7 Yhteenveto tuotonlaskemisesta 

 

Yhteenveto kohtuullisen tuotan ja taseen oikaisusta voidaan havainnoida alla olevasta 

kuvasta 2., jonka on tehnyt Energiavirasto kolmannelle valvontajaksolle.  Kuva kertoo hyvin 

tehtävien korjausten järjestyksen ja vaikuttavuuden tulokseen.  
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2.6 Suomen nykyisen regulaation ja tulevan regulaation muutokset 

 

Vuoden 2015 loppuun päättyvän kolmannen valvontajakson jälkeen edellä kuvattuihin 

parametreihin on esitetty muutoksia tuleville valvontajaksoille neljä ja viisi, jotka kattavat 

vuodet 2016 -2023. Tällä hetkellä esitys on vielä kommentointivaiheessa ja verkkoyhtiöt 

Kuva 2. Kolmannen valvontajakson keskeisimmät valvontamenetelmät. (Energiamarkkinavirasto) 
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ovat antaneet ensimmäiset palautteensa uudistuksiin. Yleisesti verkkoyhtiöiden palautteesta 

voidaan todeta muutosten olevan tervetulleita, vaikka kritiikkiäkin mallia kohtaan esiintyy. 

 

2.6.1 WACC-parametrit ja inflaatio 

 

Uudessa mallissa seuraaville valvontajaksoille on päivitetty WACC-parametrit vastaamaan 

nykytilannetta. Uusien arvojen laskenta ja perustelut on esitetty Ernst & Young:n tekemässä 

raportissa (Äijälä, Kemppainen, & Kauppala, 2014). Selvänä muutoksena esitetään oman 

pääoman riskittömän korkokannan arvon muodostamisen muuttamista niin, että se lasketaan 

kahdella eri tavalla ja näistä valitaan korkeampi korkovaihtoehto. Uudessa mallissa 

riskittömänä korkona käytetään Suomen valtion kymmen vuoden toteutuneita obligaatioita. 

Laskennassa käytetään edellisen vuoden huhti-syyskuun toteutuneiden päiväarvojen 

keskiarvoa. Vaihtoehtona on laskea edellisen kymmenen vuoden ajalta toteutuneet 

päiväkeskiarvot. Näistä valitaan korkeampi korkokanta malliin riskittömäksi korkokannaksi. 

Samassa raportissa on myös päivitetty beeta-kerroin vastaamaan nykyistä 

rahoitusmarkkinatilannetta. (Äijälä;Kemppainen;& Kauppala, 2014) 

 

Yhtenä päivitettynä parametrina on muutos pääomarakenteeseen: uudessa mallissa esitetään 

jaoksi oman pääoman ja vieraan pääoman painotusten arvoa 40/60, jossa oman pääoman 

painoarvo on 60 prosenttia. Tämän arvon taustana on pörssilistattujen verkkoyhtiöiden 

pääomajakauma, joka katsotaan optimaaliseksi yleisen rahoitusteorian pohjalta. Tämän 

oletuksen pohjana on, että pörssiyhtiöt ovat optimoineet rahoitusrakenteensa. 

(Energiavirasto, 2015)   

 

Taulukko 2. Valvontajaksojen kolme ja neljä sovellettavat parametrit. 

Parametri Sovellettu arvo 2016 --> Sovellettuarvo 2015 

Riskitön korkokanta Seuraavista kahdesta arvosta korkeampi, 

Suomen valtion 10 vuoden obligaatioiden koron 

edellisen voden huhti-syyskuun päiväarvojen keskiarvo 

tai Suomen valtion 10 vuoden obligaatioiden koron 

kymmenen edellisen vuoden päiväarvojen keskiarvo. 

Suomen valtion 10 vuoden 

 obligaatioiden korko (edellisen vuoden 

toukokuun keskiarvo) vähennettynä 

inflaatiokomponentilla 

Velaton beeta 0,54 % 0,40 % 

Velallinen beeta 0,828 % 0,527 % 

Markkinariskipreemio 5,00 % 5,00 % 

Likvidittömyyspreemio 0,60 % 0,50 % 

Pääomarakenne (Velat / Oma pääoma) 40% / 60% 30% / 70% 

Vieraan pääoman riskipreemio 1,40 % 1,00 % 

Yhteisöverokanta 20,00 % 26,00 % 

Inflaatiokomponentti -    1,00 % 
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Pieni muutos on tehty myös inflaation huomioimiseen mallissa, sillä aikaisemmin WACC 

laskettiin reaalisena, josta vähennettiin kiinteä inflaatioprosentti. Tämä siksi, että vanhassa 

mallissa päivitettiin yksikköhintaluettelon arvot rakennuskustannusindeksin avulla. Tällöin 

WACC-parametrissa piti huomioida sama korjaus, ettei inflaatiokorjaus tullut kahteen 

kertaan. Uudessa esityksessä yksikköhintoja ei päivitetä, jolloin WACC-parametri voidaan 

laskea reaalisena ilman inflaatiokorjausta. (Energiavirasto, 2015) (Energiamarkkinavirasto, 

2011)      

 

2.6.2 Toimitusvarmuuskannustin 

   

Täysin uutena kannustinmuotona valvontajaksoille neljä ja viisi esitetään 

toimitusvarmuuskannustinta. Tämän kannustimen tarkoitus on edesauttaa 

jakeluverkkoyhtiötä tekemään verkkoon investointeja, joilla parannetaan toimitusvarmuutta 

mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Samalla kannustetaan myös parantamaan 

kunnossapitoa ja varautumista häiriöihin. Kannustimella huomioidaan sellaisten 

komponenttien ennenaikaiset alaskirjaukset, jotka uusitaan parantamaan verkon 

toimintavarmuutta eli hyväksytään NKA-jäännösarvo alaskirjaukseksi. Tämä arvo lasketaan 

käyttämällä jälleenhankinta-arvoa, komponentin ikää ja pitoajan alarajaa Energiaviraston 

ohjeissa. Mikäli komponenttia käytetään muualla verkossa, ei alaskirjausta hyväksytä. 

Kaikkien komponenttien kohdalla menettelyä ei kuitenkaan hyväksytä, vaan ainoastaan 

seuraavat komponenttiryhmät kuuluvat siihen: 

 

 20 kV ilmajohtolinjat 

 20 kV ilmajohtoverkon erottimet ja katkaisijat 

 20  / 0,4 kV ilmajohtoverkon pylväsmuuntamot 

 0,4 kV ilmajohdot 

 

Myös kunnossapito- ja varautumiskuluja sisällytetään tähän kannustimeen. Tällaisia 

hyväksyttäviä menoja ovat johtoalueen vierimetsän hoitotason nostaminen sekä viranomais- 

ja asiakasviestintäjärjestelmien kehittämis- ja käyttökulut. Johtoalueeseen tehtäviä 

toimenpiteitä ei hyväksytä kannustimeen. Toimitusvarmuuskannustimeen hyväksyttyjä 

kustannuksia ei vähennetä tehostamiskannustimen laskennassa käytettävistä operatiivisista 

kustannuksista, eikä niitä sisällytetä myöskään innovaatiokannustimeen. 
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Toimitusvarmuuskannustimen kulut vähennetään oikaistua tulosta laskettaessa. 

(Energiavirasto, 2015)       

 

2.6.3 Tehostamiskannustin 

 

Tehostamiskannustimen osalta muutokset ovat pääsääntöisesti pieniä. Suurin muutos on 

uudenlainen toimintaympäristömuuttuja; kolmannella valvontajaksolla käytettiin 

maakaapelointiastetta ja seuraavilla valvontajaksoilla tästä on luovuttu. Uutena 

ympäristömuuttujana käytetään liittymien ja käyttöpaikkojen suhdetta, jolla kuvataan 

paremmin eri verkkojen eroja ja maaseutuverkkojen korkeampia kuluja. Yksinkertaisesti 

tällä kuvataan, kuinka monta käyttöpaikkaa voidaan liittää saman liittymän kautta verkkoon. 

Luonnollisesti kaupungissa suhdeluku on pienempi, koska käyttöpaikkoja voi olla paljon 

yhden liittymän alueella.  

 

Selkeänä muutoksena havaitaan myös, että nyt yleiseksi tehostamisvelvoitteeksi 

määritellään nolla prosenttia valvontajaksoille neljä ja viisi, koska tällä pyritään 

huomioimaan uusien lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden tuomat lisäkustannukset 

verkkoyhtiöille. Muutoksena voidaan myös todeta, että keskeytyshaittoja (KAH) 

mallinnetaan panosmuuttujana tuotosmuuttujan sijaan. (Energiamarkkinavirasto, 2011)  

 

Tehostamiskannustimen tulkinta laajemmin on edelleen haastavaa ja tämä voidaan havaita 

verkkoyhtiöiden lausunnoista uuteen valvontamalliin.   

 

2.6.4 Muut muutokset valvontamalliin    

 

Muita mainittavia muutoksia uudessa valvontamallissa jaksoille neljä ja viisi on esimerkiksi 

tietojärjestelmien ja viestiverkkojen kustannusten huomioiminen kirjanpitoarvossa. Toisena 

kohteena voidaan todeta, että ne komponentit, joille ei pystytä määrittämään todellista 

ikätietoa, katsotaan valvontajaksolla neljä olevan 90 prosenttia määritetystä 

komponenttiryhmän iästä ja valvontajaksolla viisi 100 prosenttia.       
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2.7 Regulaation tulevaisuuden suuntauksia  

 

Suomessa on esitelty nyt alustavat suuntaviivat valvontajaksoille neljä ja viisi, jotka kattavat 

vuodet 2016 – 2023. Kuitenkin nämä suuntaviivat ovat hyvin lähellä valvontajakson kolme 

periaatteita eikä suuria muutoksia ole esitelty. Euroopan laajuisesti ja myös EU-alueen 

ulkopuolella kuitenkin tehdään tutkimusta siitä, millaisia regulaatioita pitäisi olla 

tulevaisuudessa ja millaisia uusia haasteita voidaan odottaa syntyväksi energia-alalla. 

Tutkimusaiheina on selkeästi havaittavissa kaksi aihetta; älykkäät sähköverkot ja hajautettu 

tuotanto. Käytännössä tulevaisuuden regulaatio pyörii näiden teemojen ympärillä ja 

olettamukset tarpeista johdetaan näistä lähtökohdista. Hajautetun tuotannon takana 

Euroopassa on nopeasti lisääntyvä uusiutuva energiatuotanto ja sen 

pientuotantomahdollisuudet, kuten esimerkiksi aurinkoenergia kuluttaja-asiakkailla. 

Sähkönjakeluyhtiöiden järjestö Eurelectric nostaakin useissa kannanotoissaan regulaation 

haasteeksi juuri älykkäät sähköverkot ja hajautetun tuotannon (Eurelectric, 2011). 

 

Älykkäiden sähköverkkojen osalta ongelmina nähdään perinteinen ajattelu, jossa 

päämääränä yhtiöillä on ollut kulujen alentaminen ja lisäksi liiketoimintamalli, jossa uusilla 

innovaatioilla pyritään parantamaan entisestään kustannustehokkuutta. Älykkäät 

sähköverkot vaativat enemmän tuotekehitystä ja myös asiakaslähtöistä laajempaa 

ratkaisuvaihtoehtojen valikoimaa. Tämä lisää edelleen sellaisia kuluja, joita ei perinteisesti 

ole laskettu sähköverkkoyhtiöiden pääomaan. Myös regulaattoreiden pitäisi jatkossa 

huomioida se tosiasia, että kaikki älykkäisiin verkkoihin tehtävät investoinnit eivät onnistu 

ja siitä huolimatta yhtiöt uskaltavat kuitenkin investoida epävarmaan teknologiaan. Myös 

uusia palveluita ja velvollisuuksia sekä velvoitteita tulee syntymään älykkäiden verkkojen 

seurauksena, kuten esimerkiksi mittausdatan käsittelyä, tietoverkkomaisia rakenteita, 

kuorman ohjausta ja uudenlaisia tarpeita verkostosuojaukseen. Uudet tietojärjestelmät tulisi 

huomioida eri tavalla ja sallia myös niiden huomioiminen paremmin omaisuuden hallinnassa 

ja liiketoiminnassa, sillä tietojärjestelmien kautta syntyy uusia kuluja yhtiöille. (Eurelectric, 

2011)  

 

Hajautetun tuotannon puolella haasteina ovat uusien tietojärjestelmien lisäksi myös 

kulutuksen muuttuminen. Yhtenä selkeänä muutoksena on yksinkertainen energian virtaus.  
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Aikaisemmin energiaa on siirretty pitkiä matkoja, mutta jatkossa voidaan päätyä siihen, että 

osa energiasta tuotetaan lähellä, joka luo muutoksia perinteisiin liiketoimintamalleihin ja 

tariffirakenteisiin (Schwenen;Batlle ;& Glachant, 2013). Kun hajautettua tuotantoa liittyy 

lisää verkkoon aiheuttaa se myös tarpeen lisätä verkostoinvestointeja lisääntyvien 

kuormanvaihtelujen takia (Schwenen;Batlle ;& Glachant, 2013). Toisaalta tämä voi myös 

johtaa sähkönlaadun heikkenemiseen (Schwenen;Batlle ;& Glachant, 2013). Investointien 

osalta esitetään, että investointitarve saattaa pienentyä paikallista tuotantoa lisättäessä 

(Cossent ;Go´mez,;& Frıas, 2008). Uusien regulaatiomallien osalta joudutaan varmistamaan 

niiden riittävän pitkä vaikuttavuus sekä huomioimaan verkon monimutkaistuminen. Toisin 

sanoen regulaattorin pitää sallia enemmän epävarmuutta investointien osalta, mutta samalla 

taata se, että kannustimet investoida uuteen tekniikkaan säilyvät. Jatkossa regulaattorin on 

kannustettava verkkoyhtiöitä parantamaan hajautetun tuotannon liitettävyyttä verkkoon, 

samalla kuitenkin varmistaen verkkoyhtiön investointien kannattavuus myös 

tulevaisuudessa.                 
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3 SULJETUT VERKOT  

3.1 Tausta suljetulle sähköverkolle 

 

Euroopan yhteisön kolmas energian sisämarkkinapaketti sisälsi määritelmiä uudelle 

verkkotyypille eli suljetulle jakeluverkolle. Tällaista verkkotyyppiä ei ennen direktiiviä 

tunnettu Suomen lainsäädännössä. Uudessa direktiivissä 2009/72/EY kuvataan suljettu 

jakeluverkko ja todetaan, että kansalliset säätelyviranomaiset voivat luokitella suljetuksi 

jakeluverkoksi verkon, joka toimii rajatulla teollisuus-, elinkeino- tai yhteisöpalveluja 

tarjoavalla alueella ja jossa ei toimiteta sähköä kuluttaja-asiakkaille. Direktiivissä annetaan 

myös lievennys tilanteessa, jossa verkon alueella on kotitalousasiakkaita, joilla voidaan 

katsoa olevan työsuhde-etuun rinnastettava oikeus käyttää verkkoa (2009/72/EY, 2009). 

Lievennys sopii tilanteeseen,  missä suljetun jakeluverkon alueella asuu ihmisiä, joilla on 

työnantajan osoittama asunto tähän tarkoitukseen. Lievennys ei koske tilannetta, jossa 

suljetusta jakeluverkosta on jaettu sähköä esimerkiksi rajanaapurille yhteistyön takia. 

Direktiivissä myös todetaan, että jäsenvaltiot voivat poiketa tietyistä sääntelyvaatimuksista 

koskien suljettuja jakeluverkkoja (2009/72/EY, 2009). 

  

Direktiivi on tuotu Suomen kansalliseen lainsäädäntöön sähkömarkkinalailla 9.8.2013/588, 

jossa suljettua verkkoa kuvataan samalla lailla kuin EY:n lainsäädännössä. Laissa todetaan, 

että myös suljetulle jakeluverkolle tulee hakea verkkolupa ja siihen sovelletaan, mitä on 

säädetty suurjännitteisestä jakeluverkosta sekä jakeluverkosta. Laissa mainitaan erikseen 

kohdat, joita ei sovelleta verkkotyyppiin.  (Sähkömarkkinalaki, 2013) Hallituksen 

varsinaisessa esityksessä sähkömarkkinalaiksi todetaan myös, että suljetulle jakeluverkolle 

voidaan sallia direktiivin antamat poikkeukset verkkotoiminnan sääntelyn ja valvonnan 

osalta (20/2013, 2013). Valvonta ei näin ollen ole etukäteistä suljetulle jakeluverkkoyhtiölle. 

Suljetun jakeluverkon osalta ei ole viranomaisen taholta valmiita valvontamalleja ja täten 

valvonta on jälkikäteistä tarpeen mukaan.  

 

Lain voimaantulon jälkeen oli kuitenkin epäselvää, koskevatko edellä mainitut lainkohdat ja 

tulkinnat teollisuussähköverkkoja, koska sähkömarkkinalaissa mainitaan, että mikäli 

verkonhaltija harjoittaa vain kiinteistön sisäistä jakelua, voidaan sen katsoa olevan lain 

soveltamisen ulkopuolella ja täten voi toimia ilman verkkolupaa. (Sähkömarkkinalaki, 2013) 

Tämä luonnollisesti toi esiin kysymyksen suljetun sähköverkon määrittelystä tilanteessa, 
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jossa verkonhaltija toimii rajatulla maantieteellisellä alueella ja toimittaa sähköä useille 

yrityksille, jotka voidaan katsoa olevan syvästi integroituneena toisiinsa historiallisesta 

syistä, kuten esimerkiksi toimintojen olleen alun perin yhden yhtiön ja myöhemmin 

jakautuneen. 

 

3.2 Teollisuusverkkojen erityisominaisuudet  

 

3.2.1 Yleistä teollisuussähköverkoista 

 

Teollisuussähköverkot poikkeavat merkittävästi normaaleista alueellisista 

sähkönjakeluyritysten jakeluverkoista. Normaalisti jakeluverkot kattavat laajan 

maantieteellisen alueen tai kokonaisen kaupungin tai kaupunkien ryhmän, mutta 

teollisuusverkot sijoittuvat hyvin pienelle maantieteelliselle alueelle, vaikka itse 

teollisuusalueet saattavat olla hyvinkin laajoja. Kuitenkin näitä laajojakin alueita yhdistää 

se, että teollisuuslaitokset rakentavat itsenäisesti sähköverkkonsa omiin tarpeisiinsa. 

Siirtoetäisyydet ovat lyhyitä, näillä tyypillisesti maksimissaan muutamien neliökilometrien 

alueilla, mutta vastaavasti siirrettävät tehot ovat erittäin suuria verrattuna jakeluverkkoihin. 

Tästä voidaan ottaa pari yksinkertaistettua esimerkkiä: Helsingin kaupungin alueella 

asumiseen kuluu sähköä noin 1500 GWh ja Tampereen kaupungin alueella koko 

sähkönkulutus on noin 1800 GWh mukaan luettuna teollisuus ja palvelut. Torniossa 

kokonaiskulutus on hieman yli 3000 GWh ja tästä teollisuuden osuus 3000 GWh 

(Energiateollisuus, 2015). Tornion terästehtaan osuus tästä yksinään on yli 2000 GWh. 

Porvoossa KED Oy siirtää vuodessa noin 2000 GWh energiaa omalla vastuualueellaan. 

Tehonsiirrollisesti teollisuusverkot ovat siis vaatimuksiltaan aivan erilaisia jakeluverkkoihin 

nähden. Teollisuusverkoissa myöskin pysyvyyskäyrät poikkeavat; vaikka kuormitukset 

voivat vaihdella suuresti, ne eivät vaihtele vuodenajan mukaan. Kuorman vaihtelut voivat 

teollisuusverkoissa olla erittäin suuria ja nopeita samaan aikaan, mistä esimerkkinä ovat 

valokaariuunit terästehtailla.    

 

Koska teollisuuslaitokset tarvitsevat suuret määrät tehoa pienellä alueella, tarkoittaa tämä 

myös paljon (pää)muuntajakapasiteettia. Lisäksi prosessiteollisuus tarvitsee myös isoja 

oikosulku- ja tahtimoottoreita, joten verkossa pitää olla paljon oikosulkutehoa. Tämä johtaa 

muuntajien mitoituksessa pieneen oikosulkuimpedanssiin, jotta moottorit voidaan 

käynnistää ilman liian suurta jännitteen alenemaa. Seurauksena on, että verkossa käytettävät 
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komponentit joudutaan mitoittamaan suurille virroille ja tehoille, mikä edelleen johtaa 

raskaisiin kojeistoratkaisuihin ja katkaisijoiden käyttöön, siinä missä jakeluverkoissa 

voidaan käyttää paljon erottimia ja kuormaerottimia. Teollisuusverkoissa ei myöskään 

käytetä tyypillisesti ”puistomuuntamoita”, vaan sähkötekniset laitetilat ovat 

kiinteistötekniikalla varustettuja rakennuksia, joissa on mittava LVI-tekniikka. Tämä taas 

johtuu pitkälti suuresta lämpökuormasta, joka aiheutuu tiloissa sijaitsevien sähkökojeistojen 

tuottamasta lämpöhäviöstä. Teollisuuslaitoksien syöttöjärjestelyt ovat myös erilaisia siinä 

mielessä, että tavallisella jakeluverkkoyhtiöllä tyypillisesti on huomattavasti 

ilmajohtolinjoja, kun taas teollisuusjakelussa kaikki yhteydet ovat jo maassa tai 

kaapelihyllyillä suojassa ilmastollisilta vaaroilta. Tämä johtaa erilaisiin 

vikakeskeytysmääriin ja vikatyyppeihin teollisuusympäristössä. 

 

Huolimatta siitä, että eri teollisuusverkkoja yhdistävät tietyt teoreettisen sähkötekniikan 

asiat, kuten suuret oikosulkutehot ja korkea jännitestabiilisuus, eri yritysten verkot eivät 

kuitenkaan ole samanlaisia tai toimi samoilla lähtöoletuksilla. Eri teollisuusaloilla verkoille 

asetetaan erilaisia vaatimuksia ja käyttötapoja: esimerkiksi kemianteollisuus ja ydinvoimalat 

pyrkivät varmistamaan sähkönsaannon kaikissa tilanteissa johtuen häiriöiden aiheuttamista 

suurista kustannuksista, siinä missä perusteollisuuden tehtaat voivat tyytyäkin ajoittaisiin 

häiriöihin. Paperitehtaat voivat toipua häiriöstä nopeasti ja ilman turvallisuusongelmia, kun 

taas kemianteollisuus voi kärsiä viikkojen ajan ennen tuotannon palautumista. Viranomaiset 

eivät kuitenkaan ota kantaa suoraan kuinka teollisuusverkkoja rakennetaan, pois lukien 

ydinvoimalat, joille annetaan selvät rakentamismääräykset (Säteilyturvakeskus). Tämä 

aiheuttaa myös sen, että verkkoja on vaikea verrata kustannuksiltaan keskenään, koska 

toisaalta voidaan vaatia erittäin korkeaa käyttävyyttä ja toisaalta tyytyä ajoittaisiin häiriöihin. 

Suunnittelufilosofian sanelee pääsääntöisesti tietoinen riskinotto; kuinka suuren haitan 

sähköhäiriö voi aiheuttaa tuotantolaitokselle. Haitat ovat sekä taloudellisia, ympäristöllisiä 

että imagollisia.         

 

3.2.2 Kilpilahden Sähkönsiirto Oy:n sähköverkko 

 

KED Oy:n sähköverkko sijaitsee Porvoossa Kilpilahden teollisuusalueella ja palvelee 

alueella kahtatoista yritystä. Alueella toimii kuitenkin enemmän yrityksiä, kuin mitä on 

liittynyt KED:n verkkoon. Osa yrityksistä sijaitsee kauempana itse teollisuuslaitoksista ja 

liittyy Porvoon sähköverkkoihin. Sähköverkon historia alkaa vuodesta 1964, jolloin Neste 
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Oy alkoi rakentaa Suomen toista öljynjalostamoa Porvoon maalaiskuntaan ja täten loi 

alueelle raskasta teollisuutta. Vuonna 1969 Neste laajensi Porvoon laitoksia eteeniyksiköillä, 

jotka myöhemmin myytiin ja tänä päivänä tunnetaan osana Borealis-yhtiöitä. Vuonna 1972 

Kilpilahdessa Neste käynnisti niin sanotun Porvoo B:n rakennustyöt, joilla se laajensi 

merkittävästi jalostuskapasiteettiään (Kuisma, 1997). Seuraava mittava laajennusprojekti 

alueella käynnistyi vuonna 2004 alettaessa rakentaa uutta tuotantolinjaa, niin sanottua 

diesel-linjaa.  Vuoteen 2015 mennessä alueesta on kasvanut Pohjoismaiden suurin 

kemianteollisuuden integraatti ja yksi Pohjois-Euroopan suurimmista kemianteollisuuden 

alueista. Alueella toimii nykyään toistakymmentä yritystä, jotka ovat pääsääntöisesti vanhan 

Neste Oy:n perillisiä mukaan lukien KED. Alueen pääsähkönjakelusta vastasi Neste Oy aina 

vuoteen 2014 asti, jolloin uuden sähkömarkkinalain takia sähköverkkotoiminnot eriytettiin 

omaksi liiketoiminnaksi, minkä yhteydessä Neste Oy luopui kokonaan KED:n 

osakekannasta.  

 

Sähköverkko käsittää tänä päivänä oman 110kV teollisuusrenkaan, johon liittyy seitsemän 

sähköasemaa, sekä keski- ja pienjänniteverkon. Kaikkiaan verkkoon on liitetty yli 100 

sähköasemaa ja sähköä verkon kautta siirretään noin 2000 GWh vuodessa. Sähköverkon  

asiakkaat liittyvät verkkoon eri jännitetasoilla omien tarpeidensa mukaisesti: osa liittyy 

suoraan 110kV tasolla KED:n verkkoon ja osa keskijännite- tai pienjänniteliittymillä.    

 

Sähköverkon eriyttäminen vaati määrittelyn rajapinnasta prosessisähköjakelun ja itse 

sähkönjakelun välissä. Tämä johtui siitä, että luotiin sähkömarkkinalain mukaista suljettua 

jakeluverkkoa (Sähkömarkkinalaki, 2013) ja sen piirin ei katsottu kuuluvan 

prosessisähköistystä. Lain vaatimusten mukaan, mikäli yhtiöllä olisi muuta toimintaa kuin 

sähkönjakelu, se tulisi eriyttää omaksi taseeksi ja sille tulee laatia tuloslaskelma, joka on 

johdettavissa kirjanpidosta. Sähköverkon rajaaminen Kilpilahden sähkönsiirron ja Neste 

Oy:n välillä pyrittiin tekemään siten, että syntyisi selkeästi määritelty toiminnallinen sekä 

liiketaloudellisesti toimiva rajapinta. Luonnollisesti määrittely ei ole helppo, koska verkkoa 

ei ole rakennettu tällaista omaisuusjakoa varten. Verkon jaossa on päädytty seuraaviin 

pääperiaatteisiin:  
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 KED:n omistama verkko käsittää Nesteen suurjännitteisen jakeluverkon 

kokonaisuudessaan. 

 KED:n verkko käsittää Nesteen omistamien kiinteistöjen välisen ja sisäisen keski- ja 

pienjänniteverkon aina prosessilaitteiden sähkölähtöihin ja rakennusten 

pääkeskuksiin asti sähköasemanrakennuksineen, tarvittavin rakennelmin ja 

apujärjestelmin.  

 Varavoimaverkko dieselgeneraattoreineen on KED:n omaisuutta. 

 Muuntamoiden kokoojakiskot, muuntamoiden väliset yhteydet, muuntamoilta 

rakennusten syötöt kuuluvat KED:lle. 

 Muuntamoiden väliset tehokaapeloinnit ovat KED:n omaisuutta jännitetasosta 

välittämättä. 

 Kauko-ohjausverkon kaapelointi on KED:n omaisuutta siltä osin kun se palvelee 

sähkönjakelua.  

 Liittyjä vastaa suojauskoordinaatioista KED:n antamien lähtötietojen perusteella 

omissa järjestelmissään.  

 

Kojeistojen pääpiirin ja toisiopiirien omistusrajausta on tarkennettu seuraavasti: 

 

 Pääpiirissä liittyjän liittymispiste ja omistusraja ovat keskuksen kokoojakiskon ja 

pystykokoojakiskon liittimissä siten, että liitos tarvikkeineen kuuluu liittyjälle.  

 Sähkönjakelun ohjausjärjestelmiin ja suojausjärjestelmiin kuuluvat komponentit 

ovat KED:n omaisuutta.  

 Valokaarisuojaukset anturit kuuluvat KED:lle, vaikka ne sijaitsisivat Nesteen 

omistamissa kentissä. 

 Läpijohdutukset, tyypillisesti keskijännitteellä, kuuluvat KED:lle. 

 Kytkinlaitoshälytyskeskukset ovat KED:n omaisuutta. (Havukainen, 2013)  

 

Jakoraja on jouduttu tekemään sisälle itse sähkökeskuksiin, mikä luo omia ongelmia 

tarkkaan omaisuuden määrittämiseen. Myös vastuun kannalta rajaus on haastava. Tulevissa 

verkostomuutoshankkeissa on jo päädytty ratkaisuun, jossa KED:n sähkökeskukset 

eriytetään omiksi sähkökeskuksiksi ja näistä tarjotaan liittymispisteitä liittyjän omiin 
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sähkökeskuksiin. Tällä toimintatavalla pystytään myös selvästi yksinkertaistamaan 

omaisuuden jakoa ja vastuurajapintoja.   

 

Jakeluverkkoon liittyvillä asiakkailla on omat vaatimuksensa ja tarpeensa, mikä 

huomioidaan verkon kehittämisessä ja sähköverkkoinfrastruktuurin rakentamisessa alueelle. 

Pääosin KED:n verkko palvelee kemianteollisuuden tarpeita, joten sen rakentamisessa on 

huomioitu prosessien herkkyys sähköhäiriöille. Hydrocarbon publishing-lehdessä julkaistu 

tutkimus osoittaa, että Yhdysvalloissa vuosina 2009 – 2013 jalostamoilla tapahtuneista 

sähköhäiriöstä, jotka johtivat laitoksen alasajoon, 80 prosenttia liittyi sähkönjakeluun tai 

sähkölaitteeseen. Kaikista yksiköiden alasajoon johtaneista häiriöistä sähköiset viat 

aiheuttivat 20.6 prosenttia näistä pysäytyksistä. Ulkoisen sähkönjakelun katkeaminen oli 

syynä 50.3 prosentista kaikista sähköhäiriöistä (Hydrocarbonpublishing). Tilastot on 

kerännyt artikkeliin Yhdysvaltojen energiahallinto (U.S Department of Energy).  

 

Öljynjalostamon herkkyydestä sähköhäiriöitä kohtaan voidaan arvioida niitä kokemuksia ja 

tietoja vastaan, joita KED:llä on käytettävissä. Nesteen jalostamon sähköverkkoa on 

rakennettu tarkoilla laatuohjeilla ja sähköistysspesifikaatioilla, joilla on ohjattu millaista ja 

kuinka varmaa sähkönjakelua alueelle on luotu. Nämä ohjeet ovat edelleen velvoittavia 

sopimuksien kautta, vaikka toiminnot on siirretty KED:n hallintaan. KED:n ja liittyjien 

välisissä liittymissopimuksissa on myös kuvaukset niistä yleisistä suunnittelukriteereistä, 

joita KED noudattaa verkon rakentamisessa ja investoinneissa. Tällä tavalla on myös lisätty 

läpinäkyvyyttä toimintaan, sillä jokainen liittyjä näkee sähköverkon rakentamisen ja 

kehittämisen perusperiaatteet. Häiriöhistorian valossa tiedetään, että pisin sähkökatko 

prosessiyksikössä, josta tuotanto voi vielä toipua pienin menetyksin, on neljä sekuntia. Tätä 

arvoa käytetään myös sähkösuunnittelun lähtökohtana. Pidemmän katkon jälkeen laitoksen 

ylösajo viivästyy, mikä edelleen johtaa merkittäviin tuotantotappioihin. Tuotantotappioista 

voidaan havainnollistaa Ruotsissa Preemin jalostamolla tapahtunut lyhyt sähkökatko, joka 

aiheutti kahden viikon tuotannon menetyksen (Preem, 2013). Preemin jalostamo vastaa 

kokoluokaltaan Nesteen Porvoon jalostamoa. Porvoon osalta keskeytyksen aiheuttavia 

tappioita ei ole virallisesti julkaistu. Jokainen sähkönjakelun häiriö aiheuttaa merkittävää 

haittaa kemianteollisuuden prosesseihin, sillä tuotantotappioiden lisäksi sähkökatko 

aiheuttaa myös suuren turvallisuusriskin. Prosesseissa on korkeat paineet ja lämpötilat, mikä 

johtaa nopeasti laitosvaurioihin ja tulipaloihin häiriötilanteessa. Teoreettisessa mielessä 
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kemianteollisuuden prosessiyksikössä tapahtuva sähkökatko aiheuttaa lämmönsiirron 

keskeytymisen yksiköstä pois ja johtaa näin ongelmiin. Lämmönsiirron varmistaminen on 

lopulta se asia, joka varmistaa laitoksen toiminnan, sillä nykyään kaikki prosessivirrat 

siirretään sähkökäyttöisillä pumpuilla.        

 

Se, kuinka KED pyrkii takaamaan hyvän sähkönjakelun alueelleen, voidaan johtaa verkolle 

asetetuista käytettävyysvaatimuksista. Näitä käytettävyysvaatimuksia tutkitaan tarkemmin 

regulaation alla kappaleessa neljä, koska niillä on myös merkittävä taloudellinen vaikutus 

KED:n toimintaan. Näiden muuntamoluokkien ymmärtäminen on oleellista KED:n 

regulaation toiminnan kannalta. 

 

Teknisellä tasolla kaikki sähköasemat jaetaan eri käytettävyysluokkiin jaolla 0, 1, 2 ja 3. 

Nämä linkittyvät vastaavien liittymätyyppien kanssa, joista jatkossa johdetaan nämä 

muuntamoluokat. Luokat jakaantuvat sen mukaan, mitä teknisiä erityisvaatimuksia tietylle 

luokalle asetetaan. Asiakkaiden liittymissopimuksissa määritellään jokaiselle sähköasemalla 

alla oleva luokka, sekä sanktiot häiriöstä.   Kuvassa 3. on kuvattu lyhyesti eri sähköasema-

luokat. 
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Kuva 3. Muuntamoluokkien tekniset vaatimukset. Kuvassa on esitetty periaatteelliset vaatimukset erityyppisille 

muuntamoluokille. Nämä kertovat tekniset vaatimukset, ei suoraan liittymätyyppiä.  

         

Muista yleisistä vaatimuksista todetaan, että kaikki kaapeliyhteydet sijoitetaan 

betonikanaviin ja toisiaan korvaavat yhteydet eivät saa kulkea samassa kanavassa. 

Kantaverkkoon on oltava vähintään kaksi täydentehon yhteyttä ja suurjänniteverkko on 

rengasrakenteinen, eli yksi vika ei vaikuta tuotantoon. Suurjännitteisellä sähköverkolla on 

myös 100 prosentin käytettävyysodotus. Yllä olevat kuvaukset antavat yleiset vaatimukset, 

mutta tarkat tekniset toteutusratkaisut löytyvät sähköistyksen yleisspesifikaatioista ja 

tyyppikuvajärjestelmästä. Tyyppikuvista ja spesifikaatioista poikkeaminen vaatii aina oman 

prosessinsa ja hyväksymismenettelyn. 
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4 KED:N REGULAATIOMALLI 
 

4.1 Yleistä 

 

Koska KED toimii kuten yleiset jakeluverkkoyhtiöt, eli muodostaa toiminta-alueelleen 

monopolin ja sitä kautta varmistaa oman liiketoiminnan syntymisen, koskevat sitä samat jo 

todistetut monopolin ongelmat. Koska yhtiöllä on useita asiakkaita eikä kenelläkään näistä 

asiakkaista ole suoraa määräysvaltaa yhtiössä, täytyy sen toimintaa säädellä aivan kuten 

muitakin vastaavassa asemassa toimivia luonnollisia monopoleja. Suljetuilla jakeluverkoilla 

ei ole omaa valvontamallia valvovan viranomaisen taholta kuten muilla 

sähköverkkotyypeillä.  

 

KED:n osalta on tunnistettu tarve regulaatiomallille ja se on toteutettu osana verkkoyhtiön 

perustamisprojektia, jossa on luotu tämän hetkinen malli ja sopimuksilla sidottu se käyttöön 

määräajaksi. Määräajankin jälkeen mallin muuttaminen vaatii asiakkaiden hyväksynnän. 

Mallissa on otettu osia nykyisestä jakeluverkkojen valvontamallista, mutta lisäksi pyritty 

luomaan kriittiseen teollisuusympäristöön sopivaa toimintamallia. Mallin tärkeitä kohtia 

ovat olleet korkean käyntivarmuuden ja investointien varmistaminen, ja edelleen toiminnan 

taloudellisuuden takaaminen niin, että se on kohtuullista asiakkaille mutta samaan aikaan 

riittävän kohtuullinen sähköverkon omistajille. Malli on pyritty myös tekemään riittävän 

ennustettavaksi pitkällä aikavälillä. Suoran taloudellisen sääntelyn osalta noudatetaan samaa 

Energiaviraston mallia kuin jakeluverkoissa, eli kohtuullisen tuoton metodiikkaa. Kyseessä 

on siis metodiikka, minkä sisällä on muutoksia, joilla on haluttu parantaa teollisuusverkon 

käytettävyyttä. Tärkeimpänä erona julkisiin jakeluverkkoihin on se, kuinka omaisuus 

arvostetaan nykykäyttöarvoon.  

 

Malli on kuvattu liittymissopimuksissa ja sen liitteissä. Tämä kokonaisuus, jonka sopimus 

ja sen liitteet kattavat, luovat käytössä olevan valvonta mallin.  
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4.2 Omaisuuden arvostus nykykäyttöarvoon 

 

KED:n tariffin perustana on, kuten julkisilla jakeluverkkoyhtiöilläkin, kohtuullinen tuotto. 

Tämä määritellään omaisuuden arvon kautta kuten jakeluverkoillakin. Nykykäyttöarvon 

määrittelyn pohja on jälleenhankintahinta, joka määritetään sähköverkolle. Suljetuille 

verkoille ei ole mitään komponenttikohtaisia hintoja saatavilla, mille on syynä se, ettei 

aikaisemmin ole ollut tämän tapaisia verkkoja.  Lisäksi olisi hyvin hankalaa määrittää hintoja 

teollisuusverkkojen ja niiden vaatimusten poiketessa toisistaan rajusti.  

 

KED:n osalta kaikille tunnistetuille komponenteille on määritelty ensin niiden pitoaika, 

jonka pohjana on käytetty Energiaviraston antamia pitoaikoja ja niiden vaihteluvälejä. 

Valitut ajat on pyritty johtamaan kunnossapitohistoriasta ja täten valitsemaan ne 

mahdollisimman lähelle todellisia pitoaikoja, kuten Energiavirasto ohjeissaan edellyttää. 

Arvot kaikille komponenteille ovat todellisia arvoja, eli mitä ne todella ovat kustantaneet 

hankintahetkellä. Tällä on haluttu varmistaa se, että komponenttien ja jakelun laatu voidaan 

pitää korkeana eikä aiheutuisi tarvetta optimoida suunnittelua taulukoiden johdolla. Tämä 

on ollut myös yksi tapa huomioida verkoston erityisominaisuudet. Tällainen tapa on katsottu 

myös avoimeksi, koska hinnat ovat todellisia kirjanpitoarvoja. Listatyyppisen kustannuksen 

riskinä on, että tällöin voidaan pyrkiä löytämään halvempia komponentteja kuin listalla 

olevat ja näin optimoimaan verkoston arvoa. Tämä voisi johtaa myös heikentyvään laatuun 

ja edelleen olisi epäedullista asiakkaalle. Yli-investoinneilta taas asiakasta suojaa 

valitusuhka regulaattorille sekä jakeluyhtiön julkinen hankintavelvoite. Hankintamalleja ja 

niiden tehokkuutta on kehitetty jo vuosia ennen verkkoyhtiön luomista, koska 

sähköverkkoliiketoiminnan ollessa Nesteen osana on jo vaadittu korkeaa 

kustannustehokkuutta ja kustannustietoisuutta. Kustannustehokkuus on liittynyt niin 

hankintatoimeen kuin myös operatiiviseen toimintaan. KED:n mallissa tulee ymmärtää 

asiakkaan vaatimus käyntivarmuudesta ja siksi tällainen malli, jossa käytetään todellisia 

komponenttihintoja, estää mahdollisen keinottelun niillä. Liiketoiminnallisesti tämä poistaa 

verkkoyhtiöltä riskin sille, että omaisuuden arvo muuttuisi radikaalisti regulaattorin 

yksipuoleisella päätöksellä muuttaa olemassa olevaa hintakriteeristöä. Tämä malli siis turvaa 

liiketoimintaa ja investointiedellytyksiä sekä tekee liiketoiminnasta ennustettavampaa. Malli 

on lähempänä tältä osin kantaverkon valvontamallia, jossa verkkoyhtiö esittää ja perustelee 

komponenttien hinnat ja Energiavirasto hyväksyy ne käyttöön (Energiamarkkinavirasto, 
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2011). Tämän toimenpiteen jälkeen koko omaisuuden arvo on laskettu nykykäyttöarvoon 

samalla menetelmällä kuin Energiaviraston ohjeissa opastetaan koskien kolmatta 

valvontajaksoa. Komponentin ikä tulee huomioida ja sillä arvolla saadaan sen hetkinen 

jälleenhankintahinta. Tällä tavalla koko omaisuudelle lasketaan arvo, jota tässä yhteydessä 

kutsutaan RAV (Regulated Asset Value) -arvoksi. Ennen kuin sidotulle pääomalle lasketaan 

sallittu tuotto, pitää määritellä käsite Regulatory Capital, RC, joka pitää sisällään koko RAV-

arvon sekä käynnissä olevat investoinnit, joita ei ole vielä aktivoitu taseeseen.  

 

4.2.1 Kohtuullinen tuotto 

 

Kohtuullisen tuoton laskenta perustuu samaan laskentamalliin kuin 

jakeluverkkoyhtiöidenkin vastaava laskenta. Laskennan perustana on kolmannen 

valvontajakson WACC-menetelmä, eli pääoman keskikustannusmalli 

(Energiamarkkinavirasto, 2011). Tässä yhteydessä käytetään lähes samoja arvoja kuin mitä 

energiavirasto on vahvistanut käytettäväksi. Ainoana erona laskentaparametreissa on Beeta, 

jonka laskennassa on huomioitu pienempi asiakasmäärä ja kyseiseltä verkkoyhtiöltä vaadittu 

suurempi käyntivarmuus kuin julkisilta jakeluverkkoyhtiöiltä. Laskentaperusteena on 

asiakasyritysten pitkän aikavälin historiallinen velaton beeta. Tämä kuvaa asiakkaiden riskiä 

ja rajoitetun asiakasmäärän johdosta myös KED:n riskiä.  

 

Taulukko 3 KED:n WACC:n parametrit. 

Inflaatio 1.00 % 

Velkapreemio  1.00 % 

Markkinoiden riskipreemio 5.00 % 

Likvidittömyyspreemio 0.50 % 

𝛽𝐴 Velaton Beeta 0.690 % 

E Oma pääomaosuus 70 % 

D Velan osuus 30 % 
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4.3 Tariffimallin kuvaus ja toiminta 

 

4.3.1 Kiinteätariffi 

 

KED:n tariffimalli on rakennettu palvelemaan teollisuusverkkoja ja ensisijaisesti 

Kilpilahden teollisuusverkkoa. Malli koostuu useasta komponenteista, joilla lasketaan 

jokaisen liittyjän tariffikustannus. Tariffi jakaantuu neljään osaan: kiinteään vuotuiseen 

maksuun, tehoperusteiseen osuuteen, sähköverokomponenttiin ja niin sanottuun 

tasausmaksuun. Jokainen näistä pitää sisällään useamman osakomponentin, joita käsitellään 

tarkemmin alla olevan taulukon 4. avulla.  

 

Taulukko 4 Tariffimallin yleiskuva. 

 

 

Kokonaistariffi muodostuu kaikkien osakomponenttien summasta. Kiinteän tariffin 

määrittäminen lähtee liikkeelle määrittämällä kohtuullinen tuotto verkkoyhtiölle, mihin 

lisätään edelleen maksetut verot, omaisuuden arvon aleneminen sekä operatiiviset kulut, 

joille on määritetty kiinteä kustannustaso. Operatiiviset kulut on sovittu kiinteäksi 

sopimuskaudeksi ja vuosittain niitä korjataan yleisen rakennusindeksin muutoksella. 

Kulujen taso on määritetty historiatietojen pohjalta, eli kuinka paljon kulut ovat olleet ennen 
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verkkoyhtiötä. Tässä on myös hyvä huomioida ero julkisiin yhtiöihin, joita käsiteltiin 

kappaleessa kaksi.        

 

𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑖 = 𝑘𝑜ℎ𝑡𝑢𝑢𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 + 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑖𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑜 + 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 +

𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡      (8) 

 

𝐾𝑜ℎ𝑡𝑢𝑢𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜     = Kohtuullinen tuotto vuonna n 

𝑌ℎ𝑡𝑒𝑖𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑜     = Valtion yritysvero vuonna n 

𝐴𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛     = Omaisuuden arvon aleneminen vuonna n 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 = Verkkoliiketoiminnan operatiiviset kulut jotka on määritelty 

laskentamallissa  

 

Tästä saadaan kiinteän tariffin kokonaissumma, joka allokoidaan jokaiselle kiinteän tariffin 

osakomponentille (A1-A6). Saatu summa siis kertoo sen, mitä kerätään kiinteän tariffin 

osalta kaikilta verkkoon liittyjiltä, sen ollessa myös komponentti, millä katetaan 

sähköverkon kulut ja tuotto-odotukset. 

 

Tämä kokonaissumma kiinteästä tariffista allokoidaan eteenpäin ja jaetaan suurjännite-, 

keski- ja pienjännite- sekä varavoimatariffeihin. Jako tehdään omaisuuden suhteessa, eli 

kuinka paljon verkosto-omaisuutta kuuluu edellä mainittujen tariffiluokkien piiriin. Kaikki 

omaisuus on siis luokiteltu kuuluvaksi joko suurjännite-, keski- ja pienjännite- tai 

varavoimaluokkaan. Tämän avulla määritellään prosenttiosuudet, millä kiinteätariffi jaetaan 

näille luokille. Operatiiviset kulut jaetaan suurjännite- ja keski- ja pienjännitteelle puoliksi. 

Operatiivisten kulujen jako näin on katsottu tasa-arvoisemmaksi kuin omaisuusjakojen 

suhteessa tehtävä jako. Kaikki liittyjät hyötyvät siitä, että verkkoyhtiöllä on riittävät resurssit 

vikojen nopeaan korjaamiseen. Jako toteutetaan eri luokkiin seuraavasti, esimerkkinä 

suurjännitetariffi: 
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𝑆𝑢𝑢𝑟𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓,𝑁 = (
𝑅𝐴𝑉𝑠𝑢𝑢𝑟𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒

𝑅𝐴𝑉𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖
) × (𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑖 − 𝑂𝑝𝑒𝑥) + 𝑂𝑝𝑒𝑥 (9) 

 

𝑆𝑢𝑢𝑟𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓,𝑁 = Tämän kategorian kokonaistariffi 

𝑅𝐴𝑉𝑠𝑢𝑢𝑟𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 = Tämän omaisuuden osuus kategoriasta 

𝑅𝐴𝑉𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖   = Koko verkko-omaisuus 

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑖 = Laskettu kokonaistariffi, kaava 8 

𝑂𝑝𝑒𝑥   = Operatiiviset kustannukset, jotka on sovittu kiinteäksi 

 

Näin saadut arvot kertovat tariffin jakaantumisen eri jännitetasoille, mutta ei vielä 

jakaantumista asiakkaiden kesken. Asiakastariffien selvittämiseksi jatketaan tariffien 

uudelleen allokointia. Määritetään tuotantotariffi ja mikäli verkkoon liittyy voimalaitoksia, 

tämä tariffiluokka tulee suoraan sen asiakkaan maksettavaksi, jolla tuotantoa on. Jos useilla 

liittyjillä on voimantuotantoa, niin tariffi jaetaan näiden kesken tuotannon suhteessa. On 

huomattava, että voimalaitosliittyjä maksaa vain tämän tariffin, ei muita. Tuotantotariffin 

tavoitteena on, että tuotantoa kohdellaan edullisimmin kuin kulutusta. Tariffi myös 

kompensoi jännitetasojen mukaisia tariffeja, koska mikäli liittyjällä on paljon tuotantoa, 

aiheuttaa se kuluja verkolle. Tämä ohjaa kustannuksia enemmän tuotantotariffiin. Toisaalta 

suuri määrä tuotantoa liittyjällä laskee läpilaskutettavia eriä, koska siirto verkosta pienenee. 

Tämän jälkeen määritetään sähköaseman käyttötariffi, eli maksu siitä, jos verkkoon liittyjä 

käyttää KED:n omistamia tiloja omien laitteidensa sijoittamiseen. Tämä suoritetaan 

yksinkertaisesti laskemalla se osuus sähköasemista, jotka ovat liittyjän käytössä ja kyseisellä 

osuudella määritetään omaisuudelle arvo sekä sitä kautta kohtuullinen tuotto, joka 

muodostaa tariffin hinnan. Tällä komponentilla myös kompensoidaan jännitetasojen 

mukaisia tariffeja, koska osa omaisuudesta on jonkin liittyjän käytössä. Tariffin allokointi 

on havainnollistettu kuvassa 4.    
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Kuva 4 Kokonaistariffin määrittäminen yhdelle liittyjälle, periaatekuva.  
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Lopuksi määritellään liityntätariffi jokaiselle liittyjälle erikseen laskemalla liittyjien 

liittymämäärät ja niiden tyypit jännitetasoittain. Liityntätariffilla kompensoidaan 

suurjännite- sekä keski- ja pienjännitetariffeja niin, että huomioidaan omaisuuden osuus 

luokassa ja asiakkaan huipputeho. Liittymämäärän kasvaminen siirtää kustannuksia 

liityntätariffiin ja pienentää jännitetariffien osuutta. Liityntätariffeissa on myös mukana niin 

sanottu liittymätyyppi, eli minkä tasoista varmuutta asiakkaalle tarjotaan. Nämä tyypit on 

jaettu kolmeen luokkaan alla olevan kuvan 5 mukaisesti.  

 

Kuva 5 KED:n tarjoamat liittymätyypit.  

Luokittelun lisäksi tässä yhteydessä määritellään liittymien jännitetaso. Tyyppien 

määritelmät ovat seuraavat: 
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Liittymätyyppi A = Dieselgeneraattoreilla varmennettu sähkönsyöttö asiakkaalle. 

Erittäin kompleksinen ja vaativa liittymätyyppi.  

Liittymätyyppi B = Kahdennettu sähkönsyöttö asiakkaalle. Tyypillisin liittymätyyppi 

KED:n verkossa. 

Liittymätyyppi C = Yhdellä syöttöyhteydellä varustettu sähkönsyöttö asiakkaalle.  

 

Liityntätariffin hinnoittelun perusteena käytetään Fingrid Oy:n vuosittain julkaisemaa hintaa 

yhdelle 110 kV liittymälle, josta tariffit muodostetaan eri jännitteille ja varmuustasoille. 

Laskennan taustalla on käytetty tietoa siitä, kuinka kompleksinen liittymä on suhteessa 

Fingridin julkaisemaan tyyppiliittymään. Liityntähinnoittelun pohjana on ollut ajatus, ettei 

asiakas maksa koko hintaa, jota uudesta liittymästä aiheutuu verkkoyhtiölle kerralla, vaan 

pienempää korvausta koko käytön ajan. Tällä mallilla on voitu hinnoitella vanhat olemassa 

olevat liittymät oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Muussa tapauksessa ongelman 

muodostaisi se, kuinka olisi kohdeltu vanhoja jo rakennettuja liittymiä ja tulevia siten, että 

lopputulos olisi ollut oikeudenmukainen.  

 

Liittymätyyppi ei suoraan kerro minkä käytettävyysluokan sähköasema sitä vastaa. 

Aiemmin esitellyt käytettävyysluokat ovat teknisiä lopputuloksia, eivät liittymätyyppejä. 

Asiakas esittää verkkoyhtiölle tarpeen uudelle liittymälle tai vanhan liittymän tyypin 

muutokselle, johon verkkoyhtiö tarjoaa esitettyihin vaatimuksiin nähden tietyntyyppistä 

liittymää ja käytettävyysluokkaa. Verkkoyhtiön esittämä käytettävyysluokka ei suoraan 

määrää sitä, minkä käytettävyysluokan sähköaseman verkkoyhtiö rakentaa, mutta määrää 

toki minimitason. Esimerkkinä voi olla tilanne, jossa asiakkaan tarve on liittymätyypin C 

taso ja tästä johdettuna sähköaseman käytettävyysluokka kolme. Kuitenkin verkkoyhtiöllä 

voi olla tarve rakentaa sähköasema luokkaan nolla tai yksi, esimerkiksi pitkän aikavälin 

kehityssuunnitelman pohjalta tai yleisen verkkorakenteen parantamisen takia.                 

 

4.3.2 Tehoperusteinen tariffi ja sähköverot 

 

Tehoperusteinen tariffi sisältää loisteho-osuuden, joka hieman poiketen muista 

jakeluverkoista, toimii niin, että asiakkaalla on oikeus ajaa verkkoaan tehokertoimella 0.7 

eli tämän ja siirtoverkkoliittymän välisen kompensointieron hoitaa KED. Valitusta arvosta 
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johtuen ei liittyjälle käytännössä tule loistehomaksua. Toki loistehon aiheuttavat 

kustannukset siirtyvät kiinteään tariffiin, koska kompensointiarvosta johtuen KED joutuu 

itse hankkimaan kompensointilaitteet aiheuttaen siten pääomakuluja ja operatiivisia kuluja 

verkkoyhtiölle.  Tehoperusteisinä maksuina tulevat myös kantaverkkomaksu ja 

siirtoverkkomaksu, jotka ovat suoraan läpilaskutettavia eriä liittyjille. Verkostohäviöt 

jaetaan jännitetasoittain ja allokoidaan liittyjille energian käytön suhteessa.  

 

Sähköverojen osalta noudatetaan viranomaisten jakoperusteita sähköverojen luokkien osalta 

ja nämä kulut lisätään suoraan liittyjän maksamaan kustannukseen. Näiden lisäksi liittyjiltä 

veloitetaan huoltovarmuusmaksu laskutuksen yhteydessä. Toisin sanoen tehoperusteiset 

maksut ovat läpilaskutettavia eriä, koska käytännössä loistehomaksua ei peritä liittyjiltä.  

 

4.3.3 Tasausmaksu 

      

Vuosittaiselle tasausmaksulle hoidetaan vuoden aikana tulleet muutokset liittymien 

määrässä, eli kompensoidaan liittymien määrän aiheuttavat muutokset verkonkäyttäjille. 

Tämän lisäksi kompensoidaan KED-verkkoyhtiötä, mikäli tapahtuu omaisuuden 

arvonalenemista asiakkaan pyynnöstä, ts. asiakkaan takia romutetaan laitteistoa, joka ei ole 

käyttöikänsä päässä. Luonnollisesti tasataan myös verotuksen muutoksista aiheutuvat 

muutokset kuluihin. 

 

Tasausmaksussa huomioidaan operatiivisten kulujen taso, eli verkkoyhtiön operatiiviset 

kulut on sovittu kiinteäksi summaksi ja mikäli yhtiö alittaa sovitun tason 

kahdellakymmenellä prosentilla, sitä hyvitetään. Samoin kustannusten noustessa yli 

kaksikymmentä prosenttia yli sovitun tason siitä hyvitetään asiakasta. Kyseessä on siis 

symmetrinen kannustin.    

 

4.4 Investoinnit ja niiden kannustimet 

 

Investointeja voidaan yleisesti kuvata niin, että investoinnissa sidotaan suuri rahoituserä 

pitkäksi aikaa ja sille odotetaan tuottoa tulevaisuudessa. Tämä tulkinta johtaisi helposti 

siihen, että kaikki suuret rahoituserät voitaisiin luokitella investoinneiksi. Tämän takia 

yleensä investointikäsite rajataan niihin taloudellisiin menokomponentteihin, joiden 

tulonmuodostusaika on erittäin pitkä. Investointi on aina yleisellä tasolla riski, koska 
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virheelliset investoinnit voivat kaataa koko yrityksen liiketoiminnan. Koska pääomasta 

voidaan katsoa aina olevan pulaa, eli kyseessä on niukka resurssi, pitää yrityksen ohjata 

niukat resurssinsa siten, että taataan paras mahdollinen tuotto sidotulle pääomalle. Eri 

yritykset ja toimialat päättävät eri tavoin mihin ja miten näitä investointeja tehdään (Neilimo 

& Uusi-Rauva, 2012). Oma erikoisalansa on juuri sähkönjakeluliiketoiminta, jossa 

investointiriskit ovat erilaisia kuin muiden toimialojen investointiriskit.  

 

Sähköverkkoliiketoiminnan ytimenä on omaisuuden hallinta. Omaisuuden hallintaan 

katsotaan kuuluvan sähköverkon kehittäminen, sen käyttäminen sekä ylläpito. Kehittämisen 

näkökulmasta tavoitteena on saada verkon operointikustannukset mahdollisimman pieniksi 

ja itse verkoston tai verkosto-omaisuuden tuotto mahdollisimman korkeaksi tunnetuilla 

toimintaehdoilla. Yksinkertaistaen tarkoituksena on siis maksimoida tuotto ja minimoida 

kulut (Partanen & Lakervi, 2008), miltä osin sähkönjakeluliiketoiminta ei poikkea muusta 

voittoa tavoittelevasta yritystoiminnasta. Se, mikä erottaa verkkoliiketoimintaa muusta 

toiminnasta, on sen luonne. Sähköverkkoliiketoiminnassa, kuten muissakin luonnollisen 

monopolin omaavissa yrityksissä, tuote jota myydään, voidaan tulkita lähes ihmisten 

perusoikeudeksi, kuten esimerkiksi sähkö, puhdas vesi ja niin edelleen. Sähköhyödykkeellä 

on yhteiskunnallista merkitystä ja täten sen hintaa halutaan säädellä lainsäädännön avulla. 

Yritykselle ei siis sallita maksimituoton tason hakemista. Tämän vastapainoksi yrityksen 

monopoliasema taataan lailla, eli sille ei voi ilmestyä kilpailijaa omalla määrätyllä 

maantieteellisellä alueella.  

 

Se, missä puitteissa verkkoliiketoimintaa tehdään, määritellään kunkin maan regulaatioissa 

ja lainsäädännössä. Yritykset pyrkivät annetussa viitekehyksessä maksimoimaan tuloksen.  

 

Sähköverkkoon tehtävät investoinnit voidaan jaotella kolmeen pääluokkaan. Näitä ovat 

siirtokapasiteetin kasvattaminen, korvaus- ja lakiperusteiset investoinnit ja uuden 

sähköverkon rakentaminen. Vaikka investoinnille voidaan määritellä erilaisia luokkia, 

monesti samassa investoinnissa hoidetaan kaikkia mainittuja luokkia. Esimerkiksi uuden 

sähköaseman rakentaminen voi lisätä siirtokapasiteettiä verkossa ja samalla voidaan korvata 

käyttöikänsä päässä olevia muuntajia. Kojeistoja voidaan uusia kestämään kasvavat 

oikosulkuvirrat samanaikaisesti. Sähköverkkoliiketoiminnan investoinnit voidaan kuitenkin 

investointiteorian kannalta ajatella operatiiviseksi investoinniksi, koska liiketoiminnan 
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luonteeseen ei pääosin kuulu finanssi-investoinnit (Hamberg, 2004). Merkittävä osa 

investoinneista tehdään rakennuksiin ja laitteisiin.  

 

KED:n sähköverkkoon tehtävien investointien tarve on määritelty pitkän aikavälin 

kehittämissuunnitelmassa, jonka nykyinen jakso kattaa vuodet 2012 -2023. Kyseessä on siis 

samanlainen pitkän aikavälin suunnittelu, jota muutkin jakeluverkot suorittavat (Partanen & 

Lakervi, 2008). Pitkän aikavälin tekninen kehittäminen perustuu seuraaviin pääkriteereihin: 

 

 Päämuuntajakapasiteettiä lisätään eri jakelualueille varmistamaan 

korvauskytkennät. Jokainen päämuuntaja on voitava korvata käynnin aikana ilman 

vaikutusta tuotantoon. 

 Päämuuntajien jakelualueita selkiytetään ja suojausalueita pienennetään ja näin 

mahdollinen häiriö saadaan rajattua mahdollisimman pienelle alueelle. 

 Keskijännitejakelualueet rajataan pienemmiksi häiriön rajaamiseksi. 

 Turvallisuutta ja käyntivarmuutta lisätään. Vanhat kojeistot eivät täytä nykyaikaisia 

henkilöturvallisuusvaatimuksia.  

 Kojeistojen keski-iän kasvu pysäytetään.  

 Priorisointi tehdään jännitteiden mukaan; ensin muutokset kohdistetaan 

suurjännitejakeluun ja sitten alemmille jänniteportaille. 

 Tekniset ratkaisut ovat teknis-taloudellisesti parhaat saatavissa olevat. 

 

Kriteereissä korostuvat käyntivarmuus ja häiriöiden ehkäisy. Silti jokainen ratkaisu pitää 

olla myös taloudellisesti perusteltavissa. Valinnoissa pyritään aina löytämään edullisin 

ratkaisu niillä reunaehdoilla, joita käyntivarmuus asettaa ja huomioimaan myös hankinnan 

ennustettavissa olevat elinkaarikustannukset. Tässä hyödynnetään kunnossapitohistoriaa, 

josta saadaan tietoa erilaisten komponenttien ja teknisten ratkaisujen todellisista 

vikaantumistiheyksistä ja kustannuksista.   

 

4.5 Laatukannustin 

 

Laatukannustimesta on esitetty jo perusteet yleisen regulaation puolella kappaleessa 2. 

Lyhyesti voidaan todeta, että regulaatioissa täytyy olla jokin komponentti, joka kannustaa 

kehittämään ja ylläpitämään riittävää sähkönjakelun luotettavuutta. Suomessa ja muissa 
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Pohjoismaissa on päädytty samanlaiseen lähestymistapaan laadullisissa kannustimissa. 

Erojakin maiden välillä on, mutta etenkin pitkiin sähkökatkoihin suhtaudutaan samalla 

tavalla lainsäädännössä. (Regulators, 2011)   

 

Suomen mallissa yhtenä elementtinä ovat niin sanotut KAH-arvot, joita käsiteltiin 

kappaleessa 2. Lisäksi on lakiin kirjattu velvollisuus sähkönjakelusta liittyen pitkiin 

sähkökatkoihin (Sähkömarkkinalaki, 2013). Suljetun jakeluverkon kohdalla lakiin kirjatut 

säädökset ovat velvoittavia ja ne luovat eräänlaisen pohjan toiminnalle. Teollisuuslaitoksen 

ja sen herkkien prosessien kohdalla ei kuitenkaan näillä vaatimuksilla voida ohjata 

jakeluverkkoyhtiötä tai sen investointeja. Esimerkkinä lain vaatimuksista on sähkökatko, 

jonka pituus yltäisi kuuteen tuntiin tai sen yli, mikä merkitsee historiatietojen valossa erittäin 

poikkeuksellista vikatyyppiä ja on täten myös erittäin harvinainen tapahtuma tämän 

kaltaisessa sähköverkossa. Jo tämän toteaminen johtaa siihen, että lain lisäksi tarvitaan 

toisenlainen ohjaava kannustin.  

 

Muille jakeluverkkoyhtiöille on käytössä mainitut KAH-arvot, mutta niiden soveltaminen 

teollisuusverkkoon ei ole yksinkertaista. Kantaverkon osalta ja sen valvontaa varten on 

laskettu erilaisia keskeytysarvoja tyypillisille teollisuuslaitoksille esimerkiksi Tampereen 

yliopiston tutkimusraportissa ”Sähkönsiirtoverkon häiriökeskeytysten aiheuttaman haitan 

arvioinnissa käytettävien parametrien päivittäminen”. Tässä raportissa myös viitataan 

vanhempiin suomalaisiin tutkimuksiin aiheesta. Tutkimuksessa todetaan, että erityyppisillä 

teollisuusaloilla haitat ovat erilaisia ja arvojen vaihtelevuus myös toimialan sisällä suurta. 

Ongelmana tutkimuksessa on melko suppea otanta erityyppisistä teollisuuslaitoksista, sillä 

esimerkiksi kemianteollisuuden osalta vastaajia oli vain yksi. Toisessa teollisuuteen 

liittyvässä tutkimuksessa oli kasvatettu tutkittavien sähkönkäyttäjien määrää, mutta samalla 

myös todettiin tiettyjen alojen osalta, etteivät tiedot riitä tarkempaan analyysiin (Kufeoglu 

& Lehtonen, 2013). Teollisuusalalla yritykset poikkeavat myös keskenään toisistaan vaikka 

olisivat samalla toimialalla: jollakin yrityksellä voi olla kymmeniä tuotantolaitoksia, jolloin 

häiriö yhdellä laitoksella ei aiheuta liiketaloudellista ongelmaa, mutta yritykselle, jolla on 

vain yksi tai kaksi tuotantolaitosta, voi laitoksen pysähtyminen aiheuttaa jopa liiketoiminnan 

keskeytymisen. Teollisuudessa toimivalla jakeluverkkoyhtiölle olisi erittäin vaikea luoda 

sellaisia KAH-arvoja, joita voisi hyödyntää useille eri asiakkailla samaan aikaan ja samassa 
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verkossa tai että arvoja voisi käyttää useissa suljetuissa jakeluverkoissa vaarantamatta 

käytettävyyttä.   

 

Koska keskeytykset aiheuttavat merkittävää haittaa teollisuuslaitokselle, täytyy niillä olla 

jonkinlainen ohjaava vaikutus itse jakeluverkon kehittämiseen. KED:n kohdalla on päädytty 

vakiokorvausmenettelyyn, eli jokainen häiriö tyypitetään sen mukaan, minkä luokan 

muuntamoon se on vaikuttanut. Jokaiselle muuntamolle on määritelty omat 

vakiokorvaustasot. Korvausajattelu perustuu siihen, että KED on korvausvelvollinen niissä 

tilanteissa, joissa sähköverkko ei toimi sen suunnittelukriteerien mukaisesti. Kuitenkin 

rajataan pois sellaiset häiriöt, jotka eivät ole verkkoyhtiön hallinnassa, kuten ulkoisen syötön 

menetys tai ulkopuolisen vahingoittamat kaapelit. Korvauksissa on kaksi komponenttia: heti 

häiriöstä tuleva osuus ja ajan mukaan tuleva lisäosuus, eli mitä pidemmän ajan häiriö 

vaikuttaa, sitä suuremmat ovat korvaukset. Valitut korvaustasot ovat erittäin korkeat 

suhteessa verkkoyhtiön liiketoiminnan kokoon. Korvaukset ovat merkittäviä jo erittäin 

pienillä häiriömäärillä ja korvausten toimintamekanismi kasvattaa korvausta jokaisesta 

häiriöstä. Vaikka puhutaan vakiokorvausmenettelystä, niin mekaniikka toimii niin, että 

korvaus suurenee häiriömäärän kasvaessa. Tässä on hyvä huomioida, että 

korvauskomponentti on käytössä vain tietyn tyyppisillä liittyjillä. Täten sitä ei sovelleta 

kaikkiin liittyjiin, vaan ainoastaan A-tyypin, eli dieselvarmennetulla sähköllä varustettuihin, 

liittyjiin. Tarkastelujakso korvauksille on aina vuosi, eli vuodenvaihteessa korvaustaso 

putoaa takaisin lähtötilanteeseen.    

 

Tämän tyyppisellä korvausmenettelyllä voidaan arvioida olevan merkittävä ohjaava 

vaikutus siihen, millaisia investointeja verkkoon tehdään, koska on liiketoiminnallisesti 

erittäin tärkeää minimoida häiriömäärät. Tämä ohjaa verkkokomponenttien kahdentamiseen 

kautta koko verkon ja järjestelmätestaamisen tärkeyteen. Järjestelmätestaamisella 

tarkoitetaan tässä yhteydessä suojausjärjestelmien aktiivista koestamista ja 

automatiikkajärjestelmien testaamista. Lisäksi ohjeistuksen ja henkilöstön koulutuksen tulee 

olla korkealla tasolla, koska myös operointivirheet tulee saada minimoitua. Koska vaatimus 

korkeasta käyttövarmuudesta esitetään asiakkaan taholta ja toimintaa kehitetään sitä vastaan, 

tulee asiakkaan puolella huomioida se, että vaatimus näin korkeasta käytettävyydestä johtaa 

säännöllisen järjestelmätestaamisen vuoksi sähkökatkoihin. Verkkoyhtiö ei voi taata 

korkeaa käytettävyyttä ellei se pääse suorittamaan primäärikokeita verkostossa.  
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On olennaista arvioida myös sitä, kuinka investoinnit toimivat ennen verkkoyhtiömallia ja 

kuinka ne toimivat verkkoyhtiön kanssa. Ennen nykyistä mallia investoinnit käsiteltiin 

samalla lailla kuin prosessin kehittämishankkeet, jolloin niiden perusteluissa vaikutti 

merkittävällä tavalla se, millainen taloudellinen vaikutus investoinnilla on. Perusteluna 

käytettiin pääosin sitä, millaiset tuotantotappiot syntyvät, jos investointi jätetään tekemättä 

ja riski laitevauriosta realisoituu. Toinen merkittävä ero syntyy siitä, että tässä verkkoyhtiötä 

edeltävässä ajattelussa investoinnit kilpailevat keskenään, eli jos jonkin toisen ammattialan 

hanke on tuottavampi, niin silloin sähköverkkohanke voidaan siirtää tai jättää toteuttamatta. 

Tällöin valinta perustuu puhtaasti parhaaseen taloudelliseen arvioon. Tässä kohtaa siis 

tehdään yksinkertainen päätös, jolla optimoidaan pääoman käyttöä ja toisaalta otetaan 

tietoinen riski. Verkkoyhtiön tullessa kuvaan tällainen toiminta, jossa arvioidaan tarkasti 

tuotantotappiot ja sen mukaan tehdään investointipäätöksiä, ei enää toimi. Koska asiakkaat 

eivät yleisellä tasolla ja johtuen pörssiyhtiöiden säännöksistä, voi avata tuotantotappioiden 

määrää toiselle yritykselle, täytyy ohjaavan tavan olla jokin muu.  

 

Tässä mallissa on päädytty mainittuihin vakiokorvauksiin. Verkkoyhtiön näkökulmasta 

asiakkaan tuotantotappioilla ei ole suoraa liiketoiminnallista vaikutusta investointeihin, 

mutta epäsuora vaikutus tulee kuitenkin korvausmenettelyn kautta. Tietenkin tämä on sama 

toimintamalli, kuin muillakin jakeluverkkoyhtiöillä, toki yksinkertaistettuna sovelluksena ja 

paremmin teollisuussähköverkkoon sopivana. KAH-arvojen luominen ja käyttäminen ei 

tällaisessa mallissa ole uskottavaa, mikä voidaan todistaa erilaisilla jo tehdyillä 

tutkimuksilla, kuten Tampereen teknillisen yliopiston tutkimus, josta nähdään kuinka 

erilaisia keskeytyskustannuksia syntyy eri teollisuuden aloilla. Samat johtopäätökset 

voidaan tehdä Aalto-yliopiston tutkimuksesta (Kufeoglu & Lehtonen, 2013) ja 

samansuuntaisia tuloksia löytyy useista eri maista. Kyselytutkimuksella saaduissa tuloksissa 

kuitenkin varoitetaan, että niihin liittyy myös epävarmuutta vastaajan pyrkiessä omilla 

vastauksillaan vaikuttamaan enemmän verkkoyhtiöön kuin kertomaan todellisia katkon 

aiheuttamia kustannuksia. Petrokemian teollisuusympäristössä olisi mahdollista tutkia myös 

todellisia häiriötapauksia, kuten on tehty ennen verkkoyhtiömallia, edellyttäen tietenkin sitä, 

että asiakasyhtiöt avaisivat todelliset keskeytyskulunsa. Tällainen tutkimus olisi enemmän 

akateemista, koska pienellä verkkoyhtiöllä ei ole mitään mahdollisuuksia kantaa todellisia 

kustannuksia. On hyvä huomata myös selkeä ero julkisten jakeluyhtiöiden ja teollisuudessa 
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toimivan yhtiön välillä, sillä julkisten yhtiöiden asiakkaat pääosin ovat pieniä suhteessa 

sähköyhtiöön ja teollisuudessa taas asiakkaat ovat suuria suhteessa sähköyhtiöön.   

 

Yksi valitun mallin haaste on se, optimoiko tällainen korvausmenettely oikeaan 

investointitasoon ja voiko mallia kehittää? Investointien kohdistaminen toimii eri tavalla, 

sillä verkkoyhtiö ei voi siirtää investointeja, koska se ei voi ottaa sitä riskiä, jonka 

sähkönjakeluhäiriö aiheuttaa taloudellisesti, vaikka asiakas olisi ollut valmis aikaisemmin 

ottamaan riskin. Aikaisemmin Neste on voinut ottaa riskin myös muiden asiakkaiden 

kustannuksella, eli jos investointikohde on ollut kaukana Nesteen toiminnasta ja liittynyt 

lähinnä toisen yrityksen käyttövarmuuteen, esimerkiksi kojeistojen ikääntymisen kautta, on 

tällaista investointia helposti voitu siirtää tai jättää tekemättä. 

 

Nykytilanteessa asiakkaalla ja toimittajalla on kummallakin omat riskinsä ja toimijoilla on 

erilaiset kyvyt kantaa mainittua riskiä. Vaikka siis kyseessä on sama riski, sähkökatko ja sitä 

seuraava tuotannonmenetys, ne käsitellään jatkossa erillisinä kokonaisuuksina, joita vastaan 

varaudutaan eri tavalla. Jakeluverkkoyhtiö pyrkii poistamaan nyt primäärisyyn, eli 

sähkökatkon aiheuttajan huolimatta siitä, millaiset sen todelliset vaikutukset asiakkaalle 

ovat. Tämän takia vakiokorvausmenettelyssä pitää ymmärtää. mitä sanktioilla halutaan 

saada aikaan ja miten niitä käsitellään. Liian korkeat sanktiotasot eivät ole suotavia, koska 

tämä voisi johtaa itse asiassa heikentyvään sähkönlaatuun sitä kautta, että verkkoyhtiö 

ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Tämän seurauksena yhtiö joutuu hidastamaan 

investointeja sekä karsimaan operatiivisia menoja. Liian matalat sanktiot eivät puolestaan 

kannusta parantamaan tai ylläpitämään toiminnan tasoa riittävän hyvänä. Taloudelliset 

sanktiot eivät myöskään saisi olla ainoita toiminnan kannustimia.  

 

4.6 Operatiiviset kulut eli tehostamiskannustin 

 

Operatiiviset kulut KED:n mallissa on sovittu tariffin yhteydessä kiinteäksi sopimuskauden 

ajaksi. Vuosittain tätä kuluerää tarkastellaan yleisen rakentamisindeksin muutoksen 

mukaisesti, eli sillä määritellään vuosittainen kulujen nousu. Julkisen jakeluverkon 

valvontamallissa on yhtiöille laadittu kannustin tehostamaan toimintaa, mutta tässä on 

päädytty kiinteään hintaan, jolla myös voidaan varmistaa korkean laadun toteutuminen. 

Tällä valinnalla estetään yrityksen operatiivisten kulujen pudottaminen ja niiden siirto 
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investointeihin. Liittyjän kannalta on parempi maksaa hieman enemmän operatiivisesta 

toiminnasta, jos sillä voidaan optimoida investointeja. Tällä on haluttu tehdä se, ettei 

investoinnilla pudoteta kunnossapitokuluja ja sen kautta operatiivisia kuluja. Samalla 

voidaan välttää myöskin tarpeeton toimintojen ulkoistaminen. Tällä tavalla malli ei itsessään 

ohjaa sitä, kuinka jakeluverkkoyhtiö toimii. Operatiivisten kulujen osalta tulee huomata, että 

asia, joka erottaa toiminnan julkisista jakeluyhtiöistä yhtiöistä, on historia. KED:n toiminnan 

taustalla on ollut jo vuosikymmeniä toiminta, jota on tehostettu koko ajan, koska se on ollut 

osa konsernia, joka on pyrkinyt koko ajan parempaan tehokkuuteen. Tästä voidaan johtaa, 

että toiminnassa oleva tehostamispotentiaali voi olla hyvin vähäinen tai jopa negatiivinen.  

 

Sähköverkkoliiketoiminnot ovat olleet osa toista yritystä, jonka fokus ja intressit eivät ole 

olleet sähköverkossa tai sen toiminnan tarpeissa. Kuluissa ei myöskään ole olleet mukana 

erityyppiset järjestelmäkulut, kuten kunnossapitojärjestelmäkulut, mukana. Jatkossa 

tällaisten toimintojen kulut tulevat suoraan verkkoyhtiölle. Muutoinkin haasteen aiheuttavat 

ne kulut, jotka ennen ovat olleet koko kunnossapidon yhteisiä, eivätkä täten välttämättä ole 

tunnistettuja KED:n kuluiksi. Vaikka kulut on pyritty mallintamaan historian toteutuneiden 

kulujen pohjalta, todelliset kulut selviävät vasta kun yhtiön toiminta on saatettu täyteen 

mittakaavaan, eli puuttuvat järjestelmät ovat täysimääräisesti käytössä ja ohjeet tehty ja 

implementoitu käyttöön. Tämän takia jo päätetty kiinteä operatiivinen kulutaso voi olla 

haasteellinen saavuttaa ilman erillistä tehostamiskannustintakin.   

 

4.7 Asiakkaan näkökulma verkkoyhtiömalliin 

 

4.7.1  Mallin edut 

 

Tärkeä seuraus sähköverkkotoiminnan siirtämisestä Nesteeltä KED:lle on, että jatkossa 

kaikki verkkoyhtiön asiakkaat ovat samalla viivalla, koska KED:iä velvoittava 

sähkömarkkinalaki toteaa, että kaikkia verkkoon liittyjiä tulee kohdella tasapuolisesti. Tämä 

selkeyttää myös esimerkiksi investointeja, koska jatkossa kaikki investoinnit arvostetaan ja 

päätetään verkkoyhtiön näkökulmasta, tietenkin asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Enää ei siis 

kilpailla tuotantoinvestointien kanssa samoista resursseista, vaan kaikki investoinnit ovat 

verkostoinvestointeja ja arvotus tehdään sisäisesti näiden välillä. Jo investointiosiossa 

todettiin myös, että nyt yksi toimija ei voi ottaa riskejä muiden liittyjien puolesta, kuten 

entisessä mallissa.  



54 

 

Mallin etuna myyjän kannalta on keskittyminen ydinliiketoimintaan (Lehikoinen & Töyrylä, 

2013). Sähköverkko vaatii mittavia investointeja ja sen operointi, kehittäminen sekä 

kunnossapito vaativat sellaista erikoisosaamista, mikä ei ole kemianteollisuuden yrityksen 

keskeistä toimintaa.  

 

Kun sähköverkkoa operoi oma yhtiö voi se keskittyä juuri niihin toimintoihin ja osaamisiin, 

joilla saadaan paras mahdollinen lopputulos käyntivarmuuden ja käytettävyyden 

näkökulmasta. Osaamista voidaan kehittää puhtaasti keskittyen ydinliiketoimintaan eli 

sähkönsiirtoon. Ydinliiketoimintaan keskittyminen mahdollistaa myös paremman 

osaamisen hankkimisen verkostoitumisen kautta. Tietojärjestelmät voidaan optimoida 

tukemaan tätä toimintaa, eikä tarvitse tehdä kompromisseja useiden toimialojen tai 

ammattialojen kesken siitä, mitä toimintoja järjestelmissä pitää tai ei pidä olla. 

Kustannustietoisuus kasvaa toiminnassa, koska resurssit kokonaisuutena ovat pienemmät 

kuin osana konsernia, johtaen siihen, että tietoisuus toiminnoista kasvaa. Pienemmässä 

yrityksessä toimintoja voidaan yhdistää ja näin saavuttaa toiminnassa parempi 

kustannustietoisuus eri osa-alueista kuten laskutus, rahoitus, liiketoimintakehitys ja 

kustannusseuranta. Luonnollisesti myös toiminnan ketteryys ja reagointikyky kasvaa 

kevyemmän organisaation myötä. (Vagadia, 2012) 

 

4.7.2 Mallin haasteet 

 

Mallia ja sen ongelmia ei voi suoraan selvittää vertaamalla julkista valvontamallia KED:n 

malliin, mutta yhtenä selvänä haasteena ovat vähäiset kokemukset mallista. Valvontamallin 

ohjaavuus pidemmällä aikavälillä on vielä epävarmaa, koska tiedot vaikuttavuudesta 

puuttuvat.  

 

Jos arvioidaan koko sähköverkkoyhtiötä ja sen eriyttämistä toisesta yhtiöstä, joka muuttuu 

omistajasta asiakkuudeksi verkkoyhtiölle, niin luonnollinen seuraus on toiminnan ohjauksen 

siirtyminen verkkoyhtiölle. Kuvio voi olla aluksi haastava toimintaympäristön muuttuessa 

erilaiseksi, eikä entinen omistaja, nykyinen asiakas, enää osallistu toimintaan tai 

päätöksentekoon. Uudenlaisen toimintaympäristön ymmärtäminen ja kehittäminen vaatii 

myös kaikilta osapuolilta aikaa.      
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5 INVESTOINTI KED:N SÄHKÖVERKKOON 
 

5.1 Investointien taustat 

 

Tässä työssä kappaleessa neljä on käsitelty erilaisia investointityyppejä, teoreettisia taustoja 

ja niiden sopivuutta KED:n sähköverkkoon. Teknisten ja suunnittelupohjaisten linjausten 

lisäksi työssä käsitellään investointipäätöksen syntymistä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja 

lopullisten investointipäätösten perusteita. Työn kappaleessa 4.5 investoinnit ja niiden 

kannustimet esitettiin teknisinä valintoina ja linjauksina, joita on tehty sähköverkon osalta 

ja joilla ohjataan teknistä kehitystä.  

 

Jakeluverkon kehittämisen taustalla on useita teknisiä selvityksiä, joilla on luotu kuva 

verkon nykytilasta ja näitä selvityksiä on aktiivisesti päivitetty vastaamaan muuttunutta 

tilannetta jonkin verkoston osan muuttuessa. Selvityksiä voisi kuvata jakeluverkon 

kuntoarvioksi, niiden kattaessa kaikkien KED:n jakeluverkkoon liittyvien sähköasemien 

yleisen kuntotason, niin rakennusteknisen kuin myös sähköteknisen tason, tarkastelun. 

Selvityksessä on arvioitu asemien kuormitustasoja, oikosulkukestävyyttä, kuntoa, 

laajennettavuutta sekä verkon yleistä rakennetta. Näistä huomioista on johdettu koko verkon 

muutostarpeet ja muutokset jokaisen sähköaseman osalta. Selvityksien pohjalta on luotu 

investointiportfolio, joka kattaa kaikki sähköasemat.     

 

Esimerkkinä tarkastellaan erään sähköaseman uusintaprojektia ja uusintaan johtanutta 

päätöspolkua. Yleinen linjaus päätöksille on jo mainittu kappaleessa kolme, ”investoinnit ja 

kannustimet”, eli ne linjaukset, jotka ajavat sähköverkon kehitysstrategiaa. On tunnistettu 

tarve yksinkertaistaa jakeluverkon rakennetta tietyllä verkon toiminta-alueella ja samalla on 

asiakkaan puolelta tuotu esille kyseisen alueen muuttunut kriittisyys tuotannon osalta. 

Aikaisemmin häiriöt eivät ole tällä mainitulla alueella välttämättä heijastuneet 

tuotantolaitoksiin, mutta johtuen nykyisestä tuotantolaitosten ja niiden välisestä syvästä 

integraatiosta, nykytilanteessa häiriöt heijastuvat heti laajasti tuotantolaitoksiin. Tämä 

muutostarve on otettu esille asiakkaan toimesta ja tähän on verkkoyhtiö pyrkinyt 

reagoimaan.   
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Tekniset syyt kyseisen sähköaseman uusintaan voidaan lyhyesti ottaa selvityksistä liittyen 

sen tekniseen kuntoarvioon: 

 

 Kaikki laitteet sijoitettuna samaan tilaan, ei enää laajennusvaraa. 

 Keskijännitekojeistot vanhoja, yli 47 vuotta, ei varaosia saatavilla.  

 Suojareleet sähkömekaanisia, ei varaosia. 

 Pienjännitekojeistoille ei oikosulkusuojausta, ainoastaan syöttävän 

muuntajan momenttisuojaus. Ei valokaarisuojaa eikä katkaisijoita. 

 Pienjännitekojeiston henkilö- ja palosuojaus eivät riittäviä tämän päivän 

vaatimuksiin. 

 Apujärjestelmät ohittaneet teknisen käyttöiän. 

 Ei varasyöttöä keskuksille. 

 Vikaantumiskehityksen pysäyttäminen 

 

Vanhoihin tiloihin ei voida uusia kojeistoa siitä yksinkertaisesta syystä, että uudet vaativat 

enemmän tilaa. Toisaalta myöskin työ tulisi tehdä käynnin aikana häiritsemättä tuotantoa. 

Luonnollisesti myös itse rakennus on teknisesti vanhanaikainen nykyvaatimuksiin nähden. 

Katsottaessa verkkoa laajemmin on päätetty keskittää jakelua niin sanottuihin vahvoihin 

solmupisteisiin ja samalla vähentää keskijännitejakelun sähköasemia. Vahvoilta 

solmupisteiltä syötetään keskijännitteellä suoraan muuntajan napoihin. Keskittäminen ja 

vahvojen syöttöpisteiden luominen on ollut strateginen valinta.  

 

Samalla alueella, jolla kyseinen asema sijaitsee, on myös useita muita yhtä vanhoja 

sähköasemia, joilla sijaitsee keskijännitejakelua. Uusissa suunnitelmissa on tunnistettu 

rakennettavuuden kautta paikka, johon voidaan rakentaa uusi sähköasema ja keskittää 

jakelua teknistaloudellisesti järkevästi. Tämä kohde on valittu yhdeksi solmupisteeksi, jonne 

keskitetään neljän sähköaseman keskijännitejakelu, näiltä asemilta puretaan vanhat 

keskijännitekojeistot ja korvataan ne yhdellä kaksikiskojärjestelmällä. Syy juuri tämän 

aseman valinnalle selittyy sen maantieteellisellä sijainnilla keskellä näitä muita asemia sekä 

teknisesti mahdollisilla rakennusratkaisuilla. Osa asemista, jonka jakelua tällä uudella 

asemalla korvataan, sijaitsee paikoissa, joissa ei voida rakentaa enää. Osan estää 

yksinkertaisesti tilanpuute ja osan nykyiset turvallisuusmääräykset rakennusten 

sijoittamisen osalta. Sijoittamisessa pyritään myös huomioimaan asiakkaan tarve sijoittaa 
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omia laitteitaan verkkoyhtiön tiloihin. Tällöin täytyy varmistaa, etteivät 

kaapelointietäisyydet kasva liian suuriksi, mikä puolestaan nostaisi asiakkaan kuluja.       

 

Verkon laajuudesta ja sen ikäjakautumasta johtuen on uudistettavia kohteita useita, mikä 

vaatii priorisointia. Priorisointia on päätetty tehdä niin, että syntyy looginen 

rakentamisjärjestys ja samalla voidaan parantaa käyntivarmuutta sähköverkossa. Ensisijaisia 

investointeja ovat strategiset investoinnit, joilla verkkorakenne muutetaan kahdennetuksi, 

turvataan siirtoyhteydet ja parannetaan tehonsiirtoa. Koska myös useita uusia solmupisteitä 

pitää muodostaa verkkoon, ei kaikkia voida rakentaa samanaikaisesti, ei taloudellisesta 

syystä eikä resurssien puitteissa. Tällöin priorisointi taas näiden välillä perustellaan sillä, 

kuinka kriittinen sähköasema on käyntivarmuuden kannalta ja kuinka nopeasti alueelle on 

ennustettu lisäkuormituksia, huomioiden myös korvattavan aseman kuntoarvio. Lisäksi 

priorisoinnissa kuullaan asiakkaan toiveet ja pyritään huomioimaan ne. Edelleen 

solmupisteiden jälkeen edetään niille asemille, joita uudet keskeiset asemat syöttävät. 

Ensisijaisena tavoitteena on siis parantaa keskijännitejakelua mahdollisimman laajalla 

alueella ja tämän jälkeen parantaa pienjännitejakelua.  

 

Näillä perusteluilla edellä mainittu sähköasema on päätetty valita yhdeksi 

investointikohteeksi. Tällä kohdevalinnalla parannetaan neljän sähköaseman käytettävyyttä 

sekä mahdollistetaan asiakkaille kehittää aluetta tehokapasiteetin puolesta. Asemien 

jakeluvarmuutta lisättäessä vähennetään myös huomattavasti sanktioiden mahdollisuutta 

KED:lle ja häiriöiden todennäköisyyttä asiakkaille.  

 

Tärkeä kysymys on, kuinka investoinnin taloudellinen puoli arvioidaan. Taloudellisuuden 

arviointi ja taloudellisuuslaskenta poikkeavat julkisista jakeluverkoista merkittävästi. 

Julkisten verkkojen osalta investoinnin kokonaiskulut, mukaan lukien käyttökulut, koostuvat 

itse alkuinvestoinnista, kuormitushäviöistä, tyhjäkäyntihäviöistä, keskeytyskuluista sekä 

ylläpidosta (Partanen & Lakervi, 2008). Koska ei ole tarpeellista mennä tarkempaan teoriaan 

liittyen tyhjäkäyntihäviöihin ja kuormitushäviöihin, voidaan todeta, että ne on huomioitu 

muuntajien osalta. Tämä tulee jo ecodesign-direktiivistä 2009/125/EY (komissio). 

Ylläpitokulut voidaan helposti ennustaa muiden vastaavien sähköasemien 

kunnossapitohistorian pohjalta melko luotettavasti. 
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5.2 Investoinnit ja liittymätyypit taloudelliselta kannalta 

 

5.2.1 Liittymähinnoittelu 

 

Työn kappaleessa neljä esiteltiin jo liittymätyypit, joita asiakkaalle tarjotaan ja joilla 

asiakas liittyy sähköverkkoon. Seuraavaksi käsitellään hieman tarkemmin 

liittymähinnoittelua ja sen perusteita siihen, mitä asiakas maksaa erityyppisistä liittymistä. 

Kuvassa viisi on kuvattuna kaikki liittymätyypit. Taulukko 5. selventää, miten 

liittymätyyppien hinnoittelu muodostuu: 

 

Taulukko 5. Liittymätyyppien hinnoittelu. 

Liittymän hinnat vuositasolla /k€ 

Jännitetaso Tyyppi A Tyyppi B Tyyppi C 

110 kV 250 100 50 

10 kV ja 3 kV 25 10 5 

0,69 kV ja 0,4 kV 2,5 1 0,5 

      

Liittymän monimutkaisuus Tyyppi A Tyyppi B Tyyppi C 

Suhdeluku % 100 40 20 

      

Jännitetason suhde 110 kV 10 kV/3 kV 0,69 kV/0,4 kV 

Suhdeluku % 100 10 1 

 

Perushinnat ovat liittymätyyppiä C, jonka hinnat muodostuvat niin, että jännitetason 110 

kV liittymä kuvaa perushintaa, josta muodostetaan kaikki muut hintaluokat. Perushintana 

käytetään 50 k€, joka on Fingridin vuosittain julkaiseman 110 kV liittymän kymmenesosa. 

Tässä mallissa asiakas maksaa vuosittain liittymästä verrattuna Fingridin ratkaisuun, missä 

kyseessä on kertakorvaus. Jännitteiden suhdeluvulla luodaan hinnat tyypin C muille 

jännitetasoille ja monimutkaisuusluvulla saadaan hinnat tyypeille A ja B. Eri tyyppien 

tekniset erot on selvennetty kappaleessa 4.  Fingridin ja muiden verkkoyhtiöiden 

tapauksessa liittymän hinta peritään kertakorvauksella, mutta KED:n mallissa liittyjä 

maksaa siitä koko ajan vuosimaksua. Taulukossa 6. esitetään kustannuskomponentti 

liittyjälle eri aikaväleille ja koroille ja kustannus nykyrahaan sekä arvioidaan eroa 

investointina: 
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Taulukko 6. Kustannukset eri korkokannoilla. 

Pääoman 
korkokanta Pitoaika (v.) 

  10 20 30 40 50 

5,00 % 386 086,75 € 623 110,52 € 768 622,55 € 857 954,32 € 912 796,27 € 

5,60 % 375 080,09 € 592 592,90 € 718 730,82 € 791 879,50 € 834 299,17 € 

7,00 % 351 179,08 € 529 700,71 € 620 452,06 € 666 585,44 € 690 037,31 € 

10,00 % 307 228,36 € 425 678,19 € 471 345,72 € 488 952,54 € 495 740,72 € 

12,00 % 282 511,15 € 373 472,18 € 402 759,20 € 412 188,83 € 415 224,92 € 

15,00 % 250 938,43 € 312 966,57 € 328 298,98 € 332 088,92 € 333 025,73 € 

        

Vuosikulu € 50000         

     

Taulukossa 6. on laskettu liittymätyypin C perusmaksu ja edelleen laskettu investointina 

sen nykyarvo eri pitoajoille. Tämän lisäksi on laskettu pääomalle eri tuottovaatimuksia. 

Laskenta on siis suoritettu nykyarvomenetelmällä. Arvoja voidaan verrata siihen, että 

liittyjältä velotettaisiin kertakorvaus 500 k€ heti liittymisen hetkellä. Taulukosta voidaan 

poimia kaksi tärkeää lukua, eli pääoman tuottovaatimus 15 prosenttia, joka on tyypillinen 

yritysten käyttämä tuottovaatimus ja 5,6 prosenttia, joka on KED:n pitkän aikavälin 

WACC-arvo. Huolimatta vuosittaisesta maksukulusta koko 40 vuoden oletetun käyttöiän 

ajalle jää loppukulu liittyjälle pienemmäksi kuin kertakuluna maksettuna. Verkkoyhtiön 

näkökulmasta on tulon muodostus näin parempi myös verkkoyhtiölle. Johtuen pääoman eri 

vaatimuksista, kumpikin puoli hyötyy tällaisesta mallista. Liittymismaksu on sama 

kummassakin tapauksessa. Sähköaseman tekninen käyttöikä laskennassa on 40 vuotta.   

 

5.2.2 Liittymätyyppi ja kustannukset 

 

Seuraavaksi käsitellään eri liittymätyyppien kannattavuutta asiakkaan näkökulmasta ja 

liittymänkahdennuksen kannattavuutta.  

 

Asiaa lähestytään kahdelta suunnalta; asiakkaan maksaman liittymämaksun kautta ja 

toisaalta todellisen investointikulun lisäyksen kautta siirryttäessä kahdennettuun 

sähkönsyöttöön eli liittymästä C liittymään B. Verkkoyhtiön tariffirakenteen takia kaikki 

kulut eivät sisälly liittymätariffiin, vaan myös jännitetariffeihin. Lähdetään tilanteesta, jossa 

liittyjällä on tarve uudelle sähköasemalle tai vastaavasti verkkoyhtiö uusii vanhan 

sähköaseman, jonka yhteydessä tarkastellaan asiakkaan liittymistyyppitarve uudelleen. 
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Liittyjä liittyy verkkoon pienjänniteliittymällä. Pienjänniteliittymällä liitytään 2000 kVA:n 

asti 0,4 kV jänniteportaassa ja 3150 kVA:n 0,69 kV jänniteportaassa. 

       

Taulukko 7. Pienjänniteliittymän hinnat eri korkokannoilla ja 40 vuoden käyttöjaksolla. 

Pääoman 
korkokanta Tyyppi A Tyyppi B Tyyppi C 

2,20 % 66 050,11 € 26 420,04 € 13 210,02 € 

5,60 % 39 593,97 € 15 837,59 € 7 918,79 € 

10,00 % 24 447,63 € 9 779,05 € 4 889,53 € 

15,00 % 16 604,45 € 6 641,78 € 3 320,89 € 

      

Pitoaika / v 40     

Hinnanmuutos suhteessa C tyypin liittymään 

  Tyyppi A Tyyppi B Tyyppi C 

2,20 % 52 840,09 € 13 210,02 € 0,00 € 

5,60 % 31 675,18 € 7 918,79 € 0,00 € 

10,00 % 19 558,10 € 4 889,53 € 0,00 € 

15,00 % 13 283,56 € 3 320,89 € 0,00 € 

  

    

Taulukossa 7. esitetään asiakkaalle aiheutuva kulu erityyppisestä liittymästä pitoajalla 40 

vuotta. Ensimmäisenä on yleinen inflaatio-odotus pitkälle aikavälille (Tilastokeskus). 

Seuraavana on verkkoyhtiön pääoman tuotto-odotus ja tämän jälkeen tyypillisiä 

pörssiyritysten pääoman tuottovaatimuksia. Alempi osa taulukosta kuvaa hintaeroa 

liittymätyyppiin C. Jo tästä kulumuodostuksesta voidaan todeta, että asiakkaalle koituva 

lisäkulu liittymätyypin B hankinnasta eli kahdennuksen suhteessa tyyppiin C on 

marginaalinen. Sama päätelmä voidaan esittää myös tyypistä A. Omana kohtana lasketaan 

vielä työssä kappaleessa 5.2.4 mikä on todellinen pääomatarpeen ero liittymätyypeillä B ja 

C. Pelkkä liittymätyyppi ei muodosta asiakkaan maksamaa tariffia.     

 

5.2.3 Vikaantuminen ja liittymätyyppi 

 

Jo aikaisemmin todettiin, että petrokemian teollisuusverkossa vikaantuminen on niin 

harvinaista, että vikojen pohjalta on vaikea tehdä varmoja johtopäätöksiä. Kyseessä on 

satunnainen tapahtuma, toisin kuin julkisilla verkkoyhtiöllä, joiden vikatilastoista niiden 

määrän vuoksi voidaan tehdä merkitseviä päätelmiä. Tässä laskennassa on tarkoitus näyttää 
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esimerkinomaisesti, kuinka liittymätyyppi vaikuttaa asiakkaalle ja verkkoyhtiölle häiriöiden 

kautta.  

 

Tässä määritellään häiriöksi kaikki sellaiset tapahtumat, jotka poikkeavat verkon 

normaalista toiminnasta mukaan luettuna ulkopuolisen aiheuttamat häiriöt sähköverkkoon. 

Tämä ei tarkoita toki samaa kuin mitä asiakas kokee häiriönä. Asiakkaan suuntaan häiriöksi 

lasketaan sellainen tapahtuma, jossa sähköverkko ei täytä suunnittelukriteeriään. 

Pääsuunnittelukriteerinä pidetään sähköjen palauttamista neljän sekunnin aikana häiriön 

alkamisesta.  

 

Häiriötilastoista on katsottu 24:n vuoden aikana toteutuneet häiriöt ja näiden avulla johdettu 

todennäköisyys sille, kuinka monta häiriötä tapahtuu yhdellä sähköasemalla sen koko 

pitoajan aikana. Pitoaikana on laskennallisesti käytetty 40 vuotta.  

 

Taulukko 8. Vikojen aiheuttamat tuotannon menetykset laskennallisesti. 

Sähköasemat 77 77 77 77 

Vikojen kokonaismäärä 373 300 200 145 

Vikoja per asema 5 4 3 2 

            

Yleinen tuotannonmenetys, vuotta 
kohden 2 200 000 € 1 800 000 € 1 200 000 € 900 000 € 

 

Taulukossa 8. on ennustettu erilaisia häiriötaajuuksia 40 vuoden ennusteella ja ennusteesta 

osa pohjautuu oletusarvoihin. Vasemmassa sarakkeessa taulukossa esitetään tilanne, jossa 

häiriötaajuus on ennustettu tulevaisuudessa samanlaiseksi kun se on ollut 24 vuoden 

tarkastelujaksolla. Sähköasemina on otettu mukaan vain raskaat sähköasemat; 

puistomuuntamot ja suuret jakokeskukset on poistettu listalta. Edelleen on oletettu kaikissa 

tarkastelutapauksissa, että asemamäärä ei muutu, ainoastaan niiden modernisointi etenee. 

Tuotantotappiona on käytetty petrokemianteollisuuden yleistä sähköhäiriön aiheuttamaa 

tuotantotappiota häiriötä kohden. Käytetty luku on karkea arvio, joka perustuu 

luottamuksellisiin lähteisiin, ja sen tarkoitus on enemmän osoittaa tappioiden kokoluokkaa. 

Tästä saadaan ennuste kokonaistappiosta asiakkaalle erilaisilla vikamäärillä. Tilastoista, 

vaikka kyseessä onkin vahvasti satunnainen muuttuja, voidaan kuitenkin todentaa 

kokonaishäiriöiden määrän lasku pitkällä aikavälillä. Tämä kehitys näyttää korreloivan 

asemien modernisointien ja uusintojen kanssa.  



62 

 

 

Laskenta olettaa, että kaikki häiriöt vaikuttavat asiakkaaseen.  Näin ei todellisessa tilanteessa 

ole, sillä sähkökeskusten kahdennus varustettuna automaattisella syötönvaihdolla palauttaa 

jännitteet alle neljässä sekunnissa. Pääosin kaikki nykyiset sähköasemat rakennetaan 

muuntamoluokkaan yksi, jossa on käytössä kahdennus koko syöttävässä ketjussa ja koska 

koko sähköä syöttävä ketju tämän luokan asemille on kahdennuttu kokonaisuudessaan, 

voidaan todeta, että hyvin harva häiriö vaikuttaa asiakkaaseen. Jotta häiriö voi vaikuttaa 

asiakkaaseen luokan yksi muuntamolla, täytyy sen vaikuttaa samaan aikaan kahteen eri 

paikkaan siten, että kahdennus menetetään. Tällöin kyseessä olisi systeemitason häiriö. 

Tällaisia häiriöitä voivat olla kantaverkkohäiriö ja operointivirhe sähköverkossa. 

Harvinaisena tapauksena voitaisiin pitää esimerkiksi laajaa tulipaloa sähköasemalla. 

Kaikista häiriöistä alle kymmenen prosenttia liittyy operointivirheisiin.   

 

5.2.4 Liittymätyypin valinta 

 

Edellä esitettyjen laskelmien perusteella voidaan suositella liittymätyyppiä B tilanteissa, 

jossa asiakas miettii valintaa liittymätyyppien B ja C välillä. Vaikka uudelle asemalla 

voidaan olettaa, että vikatiheys lähenee arvoa kolme, johtaa se silti lähes 1,2 miljoonan euron 

menetykseen tuotannon suhteen. Syvällisempään analyysiin tilanteesta on arvioitava myös 

todellista investoinnin rakennetta ja sitä, kuinka paljon liittymätyypin muutos lopulta näkyy 

itse sähköaseman rakentamiskuluna. Esimerkkinä pohditaan täysin teoreettista 

sähköasemaa, jonka rakentamispaikka on normaali, syöttävä sähköasema sijaitsee lähellä ja 

osin voidaan hyödyntää olemassa olevia kanavareittejä. Asema rakennetaan 

muuntamoluokkaan yksi.  Tällaisen investoinnin arvona käytetään viittä miljoonaa euroa. 

Arvioidaan, mikä osuus kustannuksesta tulee kahdennuksesta eli liittymätyypin valinnasta 

ja listataan kahdennukseen vaadittavat lisäkomponentit: 

 

 Jakelumuuntaja 50 000 € 

 Pääsähkökeskus PJ 75 000 € 

 Syötönvaihtoautomatiikka 25 000 € 

 Kaapelikanava 150m 150 000 € 

 Suurempi rakennus: 72 neliötä: 230 000 € 
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 Edellä mainituilla komponenteilla laskettuna lisäkulu on lopulta noin 500 000 euroa 

verkkoyhtiölle. Tämä puoltaa voimakkaasti sitä, että asiakas valitsee aina vähintään 

liittymätyypin B, koska tällöin liittyjällä on käytettävissään kahdennettu sähkönsyöttö ja 

lähtökohtaisesti häiriöstä toivutaan alle neljässä sekunnissa. Pääosa häiriöistä asiakkaalle 

ehkäistään syötönvaihtoautomatiikalla. Vaikka asemalle käytettäisiin vikojen odotusarvona 

neljää tai kolmea kappaletta, niin nämä eivät vaikuttaisi asiakkaan toimintaan koska verkon 

suunnittelukriteeristö estää tämän palautusajan ollessa alle neljä sekuntia. Jos oletetaan, että 

yksi häiriö tapahtuu siten, että kahdennuksesta ja syötönvaihtoautomatiikasta huolimatta se 

etenee asiakkaalle asti, voi kahdennusta pitää silti kustannusta säästävänä.       

 

On huomattava, että jos pitäydytään liittymätyyppi C:ssä, niin silloin jokainen häiriö 

vaikuttaa aina asiakkaaseen johtuen yksisuuntaisesta syötöstä. Tämä johtaa siihen, että 

syöttävän aseman häiriöt vaikuttavat myös, mikä itse asiassa nostaa häiriön todennäköisyyttä 

edelleen. Tästäkin näkökulmasta asiakkaalle olisi kannattavampaa valita liittymätyyppi B.  

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

6.1 Yleistä tariffimallista ja regulaatioista 

 

Työssä on tutkittu julkisten jakeluverkkojen regulaatioita ja tarkasteltu siihen liittyvää 

yleistä regulaatioteoriaa. Tämän jälkeen on käyty laajasti läpi KED:n regulaatiota sekä 

tariffimallia, koska nämä kaksi ovat selvästi yhteydessä toisiinsa. Koska kyseessä on uuden 

tyyppinen jakeluverkko, suljettu jakeluverkko ja sen määritelmä lainsäädännössä, ei 

aikaisempia kokemuksia tai edes tutkimuksia aiheesta ole yleisesti saatavilla. Muutoinkin 

regulaatiotutkimus keskittyy julkisiin jakeluverkkoihin jo niiden vaikuttavuuden vuoksi; 

laajuus ja asiakasmäärät ovat moninkertaiset. Suljettuja jakeluverkkoja on tällä hetkellä 

Suomessa yksi ja Euroopan laajuisesti kaikki EU:n jäsenmaat eivät ole vielä edes vieneet 

kyseistä verkkotyyppiä lainsäädäntöön (CEER, 2013). Kyseinen verkkotyyppi ei siis ole, 

eikä todennäköisesti tule olemaan kovinkaan laajasti käytetty.   

 

Toinen huomionarvoisa asia on, että tällaiset suljetun jakeluverkon luokitteluun menevät 

sähköverkot voidaan ennustaa syntyvän jostakin jo olemassa olevasta sähköverkosta ja 

edelleen todennäköisesti jonkin teollisuuslaitoksen olemassa olevasta sähköverkosta. Tällä 
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on merkitystä regulaation näkökulmasta, sillä nämä verkot on rakennuttu palvelemaan 

spesifisesti tiettyä teollisuuslaitosta ja sen käyttötarpeita. Kappaleessa kolme on jo tuotu 

esille se, etteivät teollisuussähköverkot muistuta kovinkaan paljoa toisiaan, vaikka ne 

saattavatkin jakaa tiettyjä teoreettisia ominaisuuksia keskenään. Tutkimuksen kohteen 

sähköverkko edustaa petrokemianteollisuuden tarpeisiin rakennuttua sähköverkkoa, jossa 

yhtenä merkittävä erona muun tyyppisiin teollisuuslaitoksiin on se, että lyhyetkin 

sähkökatkot ja jännitteen alenemat aiheuttavat merkittäviä tuotantotappioita ja joissakin 

tapauksissa myös laitteistovaurioita sekä mahdollisesti vakavia henkilö- ja 

ympäristövahinkoja. Tällaisen verkon mitoittavana tekijänä on se, että sähköt pystytään 

häiriön jälkeen normalisoimaan neljässä sekunnissa. Myöskään mikä tahansa yksittäinen 

vika ei saa aiheuttaa pysyvää haittaa tuotannolle. Nämä tekijät muodostavat jo yksistään 

merkittävän haasteen ja kysymyksen regulaatioista, voiko tämän kaltaisia sähköverkkoja 

reguloida ja mitä se vaatii? Tällä hetkelle Suomessa ei ole verkkoregulaatioita tällaiselle 

verkolle ja siksi malli on luotu yhtiön, asiakkaiden ja viranomaisen yhteistyöllä. 

Viranomaisille malli on esitelty ja käyty heidän kanssaan läpi.  

 

KED:n malli on johdettu olemassa olevasta kolmannen valvontajakson mallista, josta on 

pyritty hakemaan runko, jolla verkkoregulaatio toteutetaan. Tavoitteena mallissa on ollut 

asiakaslähtöisyys huomioiden kuitenkin verkkoyhtiön omistajien intressit.  

 

Julkisten jakeluverkkojen valvontamallia voidaan pitää myös melko monimutkaisena, minkä 

ymmärtäminen ja käyttäminen verkkoyhtiössä vaativat osaamista. Mallia pidetään 

verkkoyhtiöidenkin suunnasta monimutkaisena ja siihen toivotaan yksinkertaistamista 

(Pyykkö, 2014). Suljetun jakeluverkon rajoittuneiden resurssien vuoksi tuleekin huomioida, 

minkä tasoista ja laajuista valvontaa se voi käyttää.  

 

6.2 Kannustimet ja niiden toiminta 

 

Kappaleessa neljä käytiin läpi millaisia kannustimia tutkitun suljetun jakeluverkon 

toimintaan kuului ja etsittiin yhtenäisyyksiä julkiseen valvontamalliin ja sen kannustimiin. 

Yhtenä suurena erona valitussa valvontamallissa on se, ettei siinä käytetä yksikköhintoja, 

vaan investoinnit viedään omaisuuden hallintaan todellisten kulujen mukaan. 

Yksikköhinnan problematiikkaa on pohdittu kappaleessa neljä ja todettu, että valinnalla on 
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pyritty huomioimaan sähköverkon erityispiirteet, eli erittäin korkea käyntivarmuus ja 

luotettava verkon toiminta. Jo ennen verkkoyhtiön aikaa on pyritty keskitettyyn 

laitevalmistajien käyttämiseen, koska tällä tavalla on voitu pienentää erilaisten varaosien 

määrää täten saavuttaen kustannustehokkuutta. 

 

Olemassa olevan yksikköhinnaston perusteella (liite 2) voidaan todeta, ettei siinä ole useita 

sellaisia komponenttiryhmiä, mitä käytetään yleensä teollisuudessa eikä siinä myöskään 

huomioida KED:n huomattavasti haastavampaa toimintaympäristöä. Jo rakentaminen 

keskellä toimivaa ja riskialtista teollisuusaluetta on aivan toisenlaista kuin mitä se on 

kaupungeissa tai maaseudulla. Pitäisikin miettiä, voisiko tällaisille verkoille olla oma 

yksikköhinnastonsa? Tästäkin toki aiheutuu haasteita, eli esimerkiksi hintojen määrittely: 

teollisuuslaitokset ja niiden vaatimukset poikkeavat merkittävästi toisistaan, jolloin 

jokaiselle laitokselle pitäisi olla omat hintakomponentit. Jos käytössä olisi kuitenkin 

esimerkiksi jokin keskihintamalli, johtaisi tämä eriarvoisiin asemiin sekä suljettujen 

jakeluverkkojen että asiakkaiden osalta, sillä ääripäitä edustavat suljetut jakeluverkot eivät 

olisi samassa asemassa ja myöskään asiakkaat eivät olisi samassa asemassa. Korkeinta 

käyntivarmuutta vaativat ratkaisut ovat kalliimpia, mikä pakottaisi verkkoyhtiön laskemaan 

komponenttikohtaisia kulujaan, jolloin seurauksena olisi myös asiakkaan suuntaan laskeva 

käyntivarmuus. 

 

KED:n tapauksessa sähköverkko on ollut osa teollisuusyritystä kilpailluilla markkinoilla, 

mikä on tarkoittanut jo pitkään jatkunutta kustannustehokkuuden etsintää ja edullisempia 

teknisiä ratkaisuja. Yksikköhintojen pois jättäminen ja korvaaminen todellisilla arvoilla 

poistaa myös mahdollisuuden tavoitella niiden avulla parempaa tulosta. Käytännön 

ongelmana yksikköhinnat toisivat sen, että koko suunnittelu- ja rakentamisprosessi 

laskutukseen asti pitäisi muuttaa palvelemaan sen kaltaista toimintamallia, mikä olisi myös 

lopulta resurssikysymys verkkoyhtiölle. Täten toiminnan tehokkuuden ja 

asiakaslähtöisyyden vuoksi todellisilla arvoilla toimiminen on tehokkain tapa.  
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6.3 Kehittämiskohteet, mallin edut ja haitat 

 

6.3.1 Kehittämiskohteet 

 

Työssä tutkitussa KED:n regulaatioissa voidaan nostaa esiin kaksi yksityiskohtaa, joilla on 

merkitystä suljetun verkon sääntelyssä: keskeytyshaitat ja investoinnit. On jo osoitettu, ettei 

tällaiseen sähkönjakelutoimintaan sovellu samankaltaiset KAH-arvokäsittelyt kuin laajoihin 

julkisiin jakeluverkkoihin. Kyseessä on liian satunnainen muuttuja eikä tietoa synny 

riittävästi näin pienellä häiriömäärällä. Nyt KAH-kannustin on toteutettu niin, että 

asiakkaalla on mahdollisuus maksaa kahdenvälisestä sopimuksesta, jossa verkostohäiriöt 

sanktioidaan. Tällainen tapa on avoin kummallekin sopijaosapuolelle. Tämä pitää kuitenkin 

sisällään myös mallin heikkouden, koska on selvää, että sopimusten taustalla on tarve 

varmistaa verkon käyntivarmuus, kun verkkotoiminnoista luovutaan ja ne myydään 

ulkopuoliselle toimijalle. Teollisuusyritys, joka myy sähköverkkonsa eikä omaa enää suoraa 

vaikutusvaltaa sähköverkkoon, haluaa näin ollen varmistaa laadukkaan sähkönjakelun myös 

tulevaisuudessa.       

 

Ongelma muodostuu, kun häiriöt sanktioidaan verkkorakenteessa, jossa niitä on jo 

lähtökohtaisesti erittäin vähän ja niiden luonne on satunnainen. Tällaisessa tilanteessa on 

suuri houkutus määritellä kappalemääräiset rajat häiriöille ja vielä hieman alemmaksi, kuin 

toteutunut keskiarvo häiriölle. Tämän ongelma on, ettei kyseinen indikaattori huomioi 

mitään laadullista näkökulmaa, vaan ainoastaan häiriömäärät. Myöskään sanktioiden tason 

määrittelyn seuraukset verkkoyhtiön toimintaan selviävät vasta myöhemmin, koska mikäli 

sanktion tasoja ei mallinneta oikein sen vastaavuus todellisuuteen voi olla heikko ja 

lopputulos voi olla jotain muuta kuin mitä kuviteltiin saavutettavan. Sanktioiden 

seurauksena verkkoyhtiö saattaa rajoittaa operointia verkossa, mikä näkyy 

kunnossapitotöiden siirtämisenä laitoksen pysäytyksen aikaiseksi työksi, eikä aktiiviseksi 

reaaliaikaiseksi huoltotyöksi. Edelleen verkkoyhtiö voi joutua tarkastelemaan 

investointiensa kohdentumista enemmän omasta näkökulmastaan kuin puhtaasti asiakkaan 

näkökulmasta.  

 

Vaihtoehtoina voisi olla järjestelmä, jossa on tietty maksimihäiriömäärä määritellylle 

aikajaksolle, mutta nämä määritellyt häiriömäärät olisivat määrältään huomattavasti 

suurempia. Ennen tätä asetettua häiriömäärän täyttymistä seurattaisiin muita indikaattoreita, 
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suojauksen virhetoimintoja, operointivirheitä eli sellaisia indikaattoreita, joiden kohde on 

enemmän verkkoyhtiön omassa toiminnassa ja joihin voi vaikuttaa nopeammin. Tämän 

lisäksi rinnakkaisena indikaattorina voisi olla jokin asiakasyrityksen indikaattori, kuten 

esimerkiksi sähkönjakelun vaikutukset käyntiasteeseen.  

 

Toisena kohteena, jota ei ole mallissa suoraan huomioitu, ovat investoinnit. Erillistä suoraa 

kannustinta ei ole investointeihin, mutta kannustimena toimii tässä tapauksessa 

käyntivarmuusvaade ja myös mahdollisuus viedä investoinnit nykyarvoon suoraan niiden 

todellisena arvona. Tällaisessa mallissa investoinnit riippuvat voimakkaasti omistajan 

halusta sitoutua toimintaan pitkällä aikajänteellä. Toisaalta mallissa ei ole suoraan 

investointeja hillitsevää mekanismia, mutta niiden kohtuullisuutta taas varmistaa valvonnan 

mahdollisuus Energiaviraston toimesta. Investoinneilla on vahva oikeutus asiakkaiden 

osalta, koska pitkän aikavälin kehitysohjelmat on hyväksytty jo ennen nykyistä suljettua 

jakeluverkkomallia. 

 

Eräänä kehittämiskohteena voi tulevaisuudessa olla se, kuinka huomioidaan mahdolliset 

asiakkaiden tuotannon lisäykset, etenkin mikäli teollisuusasiakkaat seuraavat yleistä 

kehityssuuntaa ja lisäävät uusiutuvan sähkön tuotantoa. Voimakkaasti vaihteleva tuotanto 

voi olla vaikea hinnoitella nykyisessä mallissa.  

 

6.3.2 Tehokkuusmittaus 
 

Työssä on esitelty olemassa oleva jakeluverkkojen tehokkuusmittauksen malli, joka voidaan 

verkkoyhtiöiden osalta todeta erittäin vaikeaselkoiseksi. Jakeluverkkoyhtiöt myöntävätkin, 

etteivät kokonaisuutena ymmärrä mallin toimintaa (Pyykkö, 2014). Tämän kaltaisten 

mallien tuominen suljettuihin jakeluverkkoihin ei ole suotavaa niiden vaikeuden takia. Tässä 

tutkitussa suljetussa jakeluverkossa tehokkuuskriteeri on kuitenkin toteutettu operatiivisten 

kulujen kautta. Operatiiviset kulut ovat osa tariffimallia, joka on kuvattu työssä 

aikaisemmin.  

   

Puhtaasti operatiivisten kulujen kautta määritelty kulutaso on haastava, koska laskelmat 

perustuvat tietoon, joka on saatu tilanteessa, jossa sähköverkkoa on hoitanut suuri konserni, 

jolloin ei voida luotettavasti sanoa esimerkiksi onko kaikki kulukomponentit pystytty 
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tarkistamaan tasoa määrätessä. Yhtenä isona epävarmuutena voidaan todeta 

informaatioteknologisten järjestelmien aiheuttamat kulut nyt ja jatkossa. Mallin toiminnan 

kannalta olisi luontevampaa eriyttää muu operatiivinen toiminta tietojärjestelmän 

aiheuttamista kuluista. Uusi yhtiö joutuu luomaan järjestelmät toimintaansa varten ja näiden 

aiheuttamat kulut pitkällä tähtäimellä voivat olla vielä tunnistamatta.     

 

6.3.3 Mallin edut 

 

Vaikka tutkitussa valvontamallissa on kehittämiskohteita, löytyy siitä paljon etuja niin 

verkkoyhtiölle kuin myös asiakkaalle. Tärkeimpinä itse verkkoyhtiön kannalta on mallin 

yksinkertaisuus suhteessa julkiseen valvontamalliin, joka ei täten vaadi kohtuuttomasti 

resursseja eikä toisaalta aiheuta turhaa optimointitarvetta valvontamallin takia. Kyseessä 

kuitenkin on lopulta resursseiltaan pieni yhtiö. Verkon omistajien kannalta malli on 

ennakoitava eikä pidä sisällään sellaisia riskitekijöitä, jotka voisivat vaarantaa investointeja. 

Aikajakso, jolle malli on sovittu, on myös riittävän pitkä suhteessa toimialan tarpeisiin. 

Vahvasti pääomavaltainen sähköverkkoliiketoiminta kuitenkin vaatii ennustettavuutta, jotta 

siihen ollaan valmiita sitoutumaan.  

 

Mallin tärkein ominaisuus on se, että pystytään takaamaan toiminnan tason säilyminen 

sellaisena kun se on ollut perustamishetkellä. Mikäli malliin tehdään muutoksia, pitää 

huomioida vaikutukset verkkoyhtiön lisäksi asiakkaaseen ja juuri asiakkaan 

käyntivarmuuteen. Verkkoyhtiöt pyrkivät aina mukautumaan mahdollisimman tehokkaasti 

regulaatioon ja optimoimaan toiminnan niillä säännöillä. Tällaisessa ympäristössä 

regulaation muuttaminen yksipuolisesti ilman verkkoyhtiön ja asiakkaiden arviointia loisi 

ongelmia. Ympäristössä tehtävien muutosten täytyy olla erittäin tarkasti harkittuja ja 

varmistaa niiden vaikuttavuus asiakkaaseen.       

 

6.4 Mahdollisia jatkotutkimuskohteita 

 

Tässä työssä tutkittiin suljetun jakeluverkon toimintaa ja samalla tunnistettiin joitakin 

kiinnostavia jatkotutkimuskohteita. Yhtenä kohteena olisi tutkimus siitä, mikä parametri 

voisi korvata KAH-arvot ja jolla voitaisiin saada samansuuntaista tietoa toiminnasta ja 

verkon luotettavuudesta. Tulevaisuudessa suljettujen jakeluverkkojen mahdollisesti 
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lisääntyessä, voidaan päästä tutkimaan myös erityyppisten sääntelymallien toimintaan myös 

käyntivarmuuden kehittymiseen.     

 

7 YHTEENVETO 
 

Suomen sähkömarkkinalain uudistumisen myötä tuli käyttöön uusi suljetun jakeluverkon 

termi perustuen Euroopan unionin direktiiviin. Uusi laki aiheutti sen, että Neste Oy:n 

sähköverkko Kilpilahdessa tulkittiin nyt suljetuksi jakeluverkoksi ja sen tuli hakea 

verkkolupaa toiminnalleen. Uusi toimintaympäristö pakotti luomaan yhtiön, johon voitiin 

keskittää sähköverkko-omaisuus ja josta voitiin muodostaa laissa tarkoitettu suljettu 

jakeluverkko. Tällä hetkellä KED Oy on ainoa tällaisen verkkoluvan saanut yhtiö Suomessa. 

Neste Oy luopui tämän yhtiön omistuksesta vuoden 2014 joulukuussa. 

 

Koska uuden asemansa myötä KED Oy on verkkoyhtiö, piti muodostaa tariffit ja 

valvontamalli, jonka puitteissa yhtiö alkoi toimia. Kyseessä on samanlainen luonnollisen 

monopolin turvin toimiva jakeluverkkoyhtiö kuin vastaavat muutkin julkiset toimijat. 

Tämän takia täytyi luoda malli, joka takaa asiakkaiden syrjimättömän kohtelun ja 

kohtuullisen hinnoittelun. Kehitetty malli johdettiin olemassa olevasta kolmannen 

valvontajakson mallista yksinkertaistamalla sitä ja huomioimalla petrokemianteollisuuden 

erittäin korkean käyntivarmuusvaatimuksen. Tehtyjä valintoja olivat luopuminen 

yksikköhintamallista ja sen korvaaminen kirjanpitoarvo-mallilla, jolloin pystytään 

varmistamaan asiakkaiden vaatimukset. Toisena merkittävä erona yhtiölle ei otettu käyttöön 

tehokkuusmittausmalleja, vaan tämä korvattiin operatiivisten kulujen seurantamallilla. 

Näillä valinnoilla on pyritty huomioimaan yhtiön pieni koko ja resurssien rajallisuus ja 

samalla asiakkaiden vaatimus korkeasta käyntivarmuudesta.     

 

Toiminnan jatkuvuuden kannalta on oleellista, että valittu valvontamalli on sovittu pitkäksi 

aikaa ja näin on voitu varmistaa toimintaympäristön ennustettavuus. Tässä työssä havaittiin 

myös eräitä kehittämiskohteita, kuten paremman keskeytyshaitan arvostusmalli. 

Nykyisellään sen toiminta ei suoranaisesti seuraa yhtiön jakeluverkon luotettavuutta tarkasti, 
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koska keskeytykset ovat niiden pienen määrän takia liikaa satunnaissuureita. Korvaavaa 

mallia ei ole tämän työn puitteissa tutkittu. Toisena selkeänä kohteena kehittämistä tarvitaan 

operatiivisten kulujen seurantaan, mihin on esitetty muutamia vaihtoehtoja 

Lopuksi työssä käsiteltiin esimerkin avulla liittymähinnoittelun vaihtoehtoja ja arvioitiin sen 

toimivuutta asiakkaalle. Tämän perusteella hinnoittelumallia voidaan pitää kohtuullisena ja 

syrjimättömänä.    
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LIITE 1  

VERKKOKOMPONENTIT JA INDEKSIKORJATUT 

YKSIKKÖHINNAT VUODELLE 2015 
Muuntamot 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta  

  

 euroa    

1-pylväsmuuntamo kpl         5,070      

2-pylväsmuuntamo kpl         6,750      

4-pylväsmuuntamo kpl         7,760      

Kevyt puistomuuntamo kpl         9,230      

Puistomuuntamo, ulkoa hoidettava kpl       24,680      

Puistomuuntamo, sisältä hoidettava kpl       34,190      

Kiinteistömuuntamo kpl       53,900      

Erikoismuuntamo kpl       81,610      

Kaapeloitu erotinasema kpl       25,570      

1 kV suojalaitteet kpl         2,060      

     
Muuntajat 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

16 kVA kpl         3,370      

30 kVA kpl         3,370      

50 kVA kpl         3,450      

100-160 kVA kpl         4,950      

200 kVA kpl         6,490      

300-315 kVA kpl         7,980      

500-630 kVA kpl       10,220      

800 kVA kpl       14,510      

1000 kVA kpl       16,490      

1250 kVA kpl       19,630      

1600 kVA kpl       19,630      

20/10 kV muuntajat kpl     252,460      

10/20 kV muuntajat kpl     255,720      

45/20 kV muuntajat kpl     280,750      

20/20 kV säätömuuntajat kpl     206,750      

     
20 kV ilmajohdot 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Sparrow tai pienempi km       20,880      

Raven km       24,760      

Pigeon km       26,730      



 

 

 

 

Al 132 tai suurempi km       30,100      

Yleiskaapeli 70 tai pienempi km       46,430      

Yleiskaapeli 95 tai suurempi km       49,200      

Päällystetty avojohto 35 - 70 km       30,200      

Päällystetty avojohto 95 tai suurempi km       32,340      

Muut km       20,880      

     
0,4 kV ilmajohdot 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

AMKA 16 - 25 km       15,570      

AMKA 35 - 50 km       16,800      

AMKA 70 km       19,600      

AMKA 120 km       22,870      

Muut km       15,570      

     
20 kV erottimet ja katkaisijat 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Johtoerotin, 1-vaiheinen huoltoerotin kpl            330      

Johtoerotin, kevyt kpl         3,560      

Johtoerotin, katkaisukammioin kpl         5,200      

Kauko-ohjattu erotinasema, 1 erotin kpl       14,100      

Kauko-ohjattu erotinasema, 2 erotinta kpl       26,260      

Kauko-ohjattu erotinasema, 3-4 erotinta kpl       37,260      

Pylväskatkaisija, kauko-ohjattava kpl       17,270      

20 kV katkaisija-asema kpl       81,610      

20/20 kV säätöasema kpl     206,750      

     
20 kV maakaapelit (asennus) 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Enintään 70 maakaapeli km       24,660      

95 - 120 maakaapeli km       32,480      

150 - 185 maakaapeli km       38,160      

240 - 300 maakaapeli km       45,660      

400 - 500 maakaapeli km       85,420      

630 - 800 maakaapeli km     151,910      

Enintään 70 vesistökaapeli km       41,270      

95 - 120 vesistökaapeli km       43,240      

150 - 185 vesistökaapeli km       47,000      

Kojeistopääte kpl         1,270      

Pylväspääte kpl         2,380      

Jatko kpl         2,020      

     



 

 

 

 

0,4 kV maakaapelit (asennus) 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Enintään 25 maakaapeli km         7,890      

35 - 50 maakaapeli km         9,030      

70 maakaapeli km       11,780      

95 - 120 maakaapeli km       12,970      

150 - 185 maakaapeli km       19,960      

240 - 300 maakaapeli km       24,540      

Enintään 35 vesistökaapeli km       11,780      

50 - 70 vesistökaapeli km       14,390      

95 - 120 vesistökaapeli km       21,610      

Vähintään 150 vesistökaapeli km       23,050      

     
0,4 ja 20 kV maakaapelit (kaivu) 20 kV  0,4 kV  Yksikköhint

a  

yhteiskäyttö  yhteiskäyttö  euroa/km 
 

[kaapelia/oja
] 

 
[kaapelia/oja

]  

  

 

Helppo 1.1 1.5 
      

10,190     

Normaali 1.2 1.75 
      

23,240     

Vaikea 1.3 2 
      

66,390     

Erittäin vaikea 2 3 
    

128,990     

     
Jakokaapit ja jonovarokekytkimet 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta  

  

 euroa    

Haaroituskaappi kpl            660      

Kaapelijakokaappi, enintään 400 A kpl         1,390      

Kaapelijakokaappi, vähintään 630 A kpl         1,780      

Jonovarokekytkin, enintään 160 A kpl            300      

Jonovarokekytkin, 250 – 400 A kpl            440      

Jonovarokekytkin, 630 A kpl            660      

     
45, 110 ja 400 kV johdot sekä erotinasemat 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta  

  

 euroa    

45 kV puupylväsjohto km       45,700      

110 kV kevytrakenteinen puupylväsjohto km     101,200      

110 kV puupylväsjohto, yksi virtapiiri, yksi osajohdin km     134,720      

110 kV putkipylväsjohto, yksi virtapiiri, kaksi osajohdinta km     159,850      

110 kV teräsristikkopylväsjohto, yksi virtapiiri km     229,600      

110 kV teräsristikkopylväsjohto, kaksi virtapiiriä km     292,720      



 

 

 

 

110 kV maakaapeli, normaali olosuhde, 800 mm² tai alle km     457,030      

110 kV maakaapeli, vaikea olosuhde, 800 mm² tai alle km     533,200      

110 kV maakaapeli, normaali olosuhde, 1000 mm² tai yli km     756,280      

110 kV maakaapeli, vaikea olosuhde, 1000 mm² tai yli km     892,300      

400 kV teräspylväsjohto, harustettu  km     196,960      

400 kV teräspylväsjohto, vapaasti seisova km     348,210      

45 kV erotinasema (1 erotin) kpl       20,680      

110 kV johtoerotin kpl       25,030      

110 kV kaukokäyttöinen johtoerotin kpl       37,000      

110 kV johtoaluekorvaus km       22,850      

400 kV johtoaluekorvaus km       31,560      

     
45 kV sähköasemarakenteet 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

45/20 kV sähköasema kpl     402,620      

45 kV kentät 110 kV asemilla kpl     215,460      

+ lisäkentät kpl     193,690      

     
Verkkotietojärjestelmä 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Verkkotietojärjestelmä, perusosa kpl     119,700      

+ asiakasmäärään perustuva osa asiakasta             6.3      

     
Asiakastietojärjestelmä 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Asiakastietojärjestelmä, perusosa kpl       75,080      

+ asiakasmäärään perustuva osa asiakasta             9.1      

     
Mittaustieto- ja tasehallintajärjestelmä 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta  

  

 euroa    

Mittaustieto- ja tasehallintajärjestelmä, perusosa kpl     137,110      

+ käyttöpaikkamäärään perustuva osa asiakasta             6.3      

     
Käytönvalvontajärjestelmä 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Käytönvalvontajärjestelmä, perusosa kpl     299,250      

+ sähköasemakohtainen lisäosa kpl         9,790      

+ erotinasemakohtainen lisäosa kpl         2,180      

     
Käytöntukijärjestelmä 

Yksikkö 
 

Yksikköhinta    



 

 

 

 

 euroa    

Käytöntukijärjestelmä, perusosa kpl       21,760      

+ liitettyjen järjestelmien määrään perustuva lisäosa kpl       21,760      

+ sähköasemakohtainen lisäosa kpl         1,090      

+ erotinasemakohtainen lisäosa kpl            540      

     
Käytönvalvontajärjestelmän viestiverkot 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta  

  

 euroa    

Viestiverkot, perusosa kpl       89,230      

+ sähköasemakohtainen lisäosa kpl         5,440      

+ kaapelimuuntamokohtainen lisäosa kpl            760      

     
Energiamittauslaitteet 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

 euroa    

Paikallisesti luettavat mittarit kpl            150      

Etäluettavat mittarit (63 A ja alle) kpl            210      

Etäluettavat mittarit (yli 63 A) kpl            760      

     
Sähköasematontit 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

  euroa/m2 
  

Suurkaupunkien kaava-alueet m2           67.9      

Muut kaava-alueet m2             2.6      

Kaavoittamaton alue m2             1.3      

     
Sähköasemarakennukset 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

   euroa    

Suurkaupunkien kaava-alueet kpl     859,660      

Muut kaava-alueet kpl     244,840      

Kaavoittamaton alue kpl       87,050      

     
Sähköasemat, 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

110 kV päämuuntajat  euroa    

6 MVA kpl     267,690      

10 MVA kpl     302,510      

16 MVA kpl     348,210      

20 MVA kpl     391,740      

25 MVA kpl     435,270      

31,5 MVA kpl     507,090      

40 MVA kpl     571,290      

50 MVA kpl     650,730      

63 MVA kpl     772,600      



 

 

 

 

80 MVA kpl     881,420      

100 MVA kpl     979,350      

220/110 kV muuntaja kpl  1,218,750      

     
Sähköasemat, 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

110 kV kevyt sähköasema  euroa    

110 kV kevyt sähköasema kpl     397,180      

     
Sähköasemat 110 kV kentät, 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

ilmaeristeinen sähköasema  euroa    

Muuntajaperustus ja liitynnät ilmaeristeisellä asemalla kpl       57,670      

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto, peruskenttä kpl     389,570      

+ 1-kisko lisäkenttä kpl     248,100      

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä kpl     472,270      

+ 2-kisko lisäkenttä kpl     330,800      

Ilmaeristeinen 3-kiskokojeisto, peruskenttä kpl     550,610      

+ 3-kisko lisäkenttä kpl     389,570      

Suojaus- ja automaatio, peruskenttä (ilmaeristeinen) kpl       67,470      

+ lisäkenttä kpl       19,150      

     
Sähköasemat 110 kV kentät, 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

kaasueristeinen sähköasema  euroa    

Muuntajaperustus ja liitynnät kaasueristeisellä asemalla kpl       52,230      

Kaasueristeinen 1-kiskokojeisto, peruskenttä kpl     605,020      

+ 1-kisko lisäkenttä kpl     363,450      

Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä kpl     705,130      

+ 2-kisko lisäkenttä kpl     446,150      

Suojaus- ja automaatio, peruskenttä (kaasueristeinen) kpl       87,270      

+ lisäkenttä kpl       31,990      

     
Sähköasemat, 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

20 kV kojeistot  euroa    

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto, peruskenttä kpl       21,550      

+ 1-kisko lisäkenttä kpl       14,040      

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä kpl       32,970      

+ 2-kisko lisäkenttä kpl       22,090      

Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä kpl       50,060      

+ 2-kisko lisäkenttä kpl       30,250      

Suojaus- ja automaatio, peruskenttä (asemakohtainen) kpl       21,550      

+ lisäkenttä kpl         6,420      

     



 

 

 

 

Muut verkkokomponentit 

Yksikkö 

 
Yksikköhinta    

   euroa    

Kondensaattori 2,4 Mvar kpl       38,960      

Maasulun sammutuslaitteisto, 100 A kpl     136,020      

Maasulun sammutuslaitteisto, 100 A maadoitusmuuntajalla kpl     149,080      

Maasulun sammutuslaitteisto, 140 A kpl     158,870      

Maasulun sammutuslaitteisto, 140 A maadoitusmuuntajalla kpl     177,370      

Maasulun sammutuslaitteisto, 250 A kpl     165,400      

Maasulun sammutuslaitteisto, 250 A maadoitusmuuntajalla kpl     193,690      

Kuristin, alle 50 MVA kpl       52,230      

Kuristin, yli 50 MVA kpl       70,730      

Varavoimageneraattori, 50-110 kVA kpl       31,560      

Varavoimageneraattori, 250-350 kVA kpl       63,110      

Varavoimageneraattori, 700-1000 kVA kpl     206,750      

 

LIITE 2 

 

VERKKOKOMPONENTIT, YKSIKKÖHINNAT JA PITOAJAN 

VAIHTELUVÄLIT  

Taulukon yksikköhinnat perustuvat Energiateollisuus ry:n verkostosuosituksessa KA 2:10 

esitettyihin yksikköhintoihin sekä Energiamarkkinaviraston Empower Oy:ltä tilaamaan 

sähköverkkokomponenttien yksikköhintojen määrittely koskevaan -selvitykseen (17.11.2010) sekä 

Energiamarkkinaviraston käytössä oleviin muihin selvityksiin.  

Taulukossa olevat yksikköhinnat on esitetty vuoden 2012 rahanarvossa.  

Kolmannelle valvontajaksolle lisättyjen verkkokomponenttien tai verkkokomponenttien, joiden 

pitoaikaväliä on muutettu, pitoajat on merkitty harmaalla.  

Muuntamot  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   Pitoaika 
vuotta  

 vuotta   

1-pylväsmuuntamo  kpl          4 860   25…40  

   

   

  

  

  

2-pylväsmuuntamo  kpl          6 470   

4-pylväsmuuntamo  kpl          7 440   

Kevyt puistomuuntamo  kpl          8 850   30...40  

   

   

   

   

   

   

Puistomuuntamo, ulkoa hoidettava  kpl        23 680     

  

  

  

  

Puistomuuntamo, sisältä hoidettava  kpl        32 800   

Kiinteistömuuntamo  kpl        51 710   

Erikoismuuntamo  kpl        78 300   

Kaapeloitu erotinasema  kpl        24 530   

1 kV suojalaitteet  kpl          1 970   25…40  



 

 

 

 

  

Muuntajat  
Yksikkö  

 Yksikköhinta    Pitoaikaväli   

 euroa    vuotta   

16 kVA  kpl          3 240   30…40  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

30 kVA  kpl          3 240   

50 kVA  kpl          3 310   

100-160 kVA  kpl          4 750   

200 kVA  kpl          6 220   

300-315 kVA  kpl          7 650   

500-630 kVA  kpl          9 800   

800 kVA  kpl        13 920   

1000 kVA  kpl        15 820   

1250 kVA  kpl        18 830   

1600 kVA  kpl        18 830   

20/10 kV muuntajat  kpl      242 200   

10/20 kV muuntajat  kpl      245 330   

45/20 kV muuntajat  kpl      269 340   

20/20 kV säätömuuntajat  kpl      198 350   

  

  

  
20 kV ilmajohdot  

Yksikkö  
 Yksikköhinta   

euroa   
 Pitoaikaväli   Pitoaika 

vuotta  
 vuotta   

Sparrow tai pienempi  km        20 030   30…50  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Raven  km        23 750      

Pigeon  km        25 640      

Al 132 tai suurempi  km        28 880      

Yleiskaapeli 70 tai pienempi  km        44 550      

Yleiskaapeli 95 tai suurempi  km        47 200      

Päällystetty avojohto 35 - 70  km        28 970      

Päällystetty avojohto 95 tai suurempi  km        31 030      

Muut  km        20 030      

0,4 kV ilmajohdot  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   Pitoaika 
vuotta  

 vuotta   

AMKA 16 - 25  km        14 940   25…45  

   

   

   

AMKA 35 - 50  km        16 120      

AMKA 70  km        18 800      



 

 

 

 

AMKA 120  km        21 940      

   

   

Muut  km        14 940      

20 kV erottimet ja katkaisijat  
Yksikkö  

 Yksikköhinta    Pitoaikaväli   Pitoaika 
vuotta  

 euroa    vuotta   

Johtoerotin, 1-vaiheinen huoltoerotin  kpl             310   25…30  

   

   

   

   

   

   

Johtoerotin, kevyt  kpl          3 410     

  

  

  

  

  

  

  

Johtoerotin, katkaisukammioin  kpl          4 990   

Kauko-ohjattu erotinasema, 1 erotin  kpl        13 530   

Kauko-ohjattu erotinasema, 2 erotinta  kpl        25 190   

Kauko-ohjattu erotinasema, 3-4 erotinta  kpl        35 750   

Pylväskatkaisija, kauko-ohjattava  kpl        16 570   
25…40  

   

   

20 kV katkaisija-asema  kpl        78 300   

20/20 kV säätöasema  kpl      198 350   

    
20 kV maakaapelit (asennus)  

Yksikkö  
 Yksikköhinta    Pitoaikaväli   Pitoaika 

vuotta  
 euroa    vuotta   

Enintään 70 maakaapeli  km        23 660   30…45  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

95 - 120 maakaapeli  km        31 160   

150 - 185 maakaapeli  km        36 610   

240 - 300 maakaapeli  km        43 800   

400 - 500 maakaapeli  km        81 950      

630 - 800 maakaapeli  km      145 740      

Enintään 70 vesistökaapeli  km        39 600     

95 - 120 vesistökaapeli  km        41 490      

150 - 185 vesistökaapeli  km        45 090      

Kojeistopääte  kpl          1 220     

  

  

Pylväspääte  kpl          2 290   

Jatko  kpl          1 940   

0,4 kV maakaapelit (asennus)  
Yksikkö  

 Yksikköhinta    Pitoaikaväli   

 euroa    vuotta   

Enintään 25 maakaapeli  km          7 570   30…45  

   

   

   

   

35 - 50 maakaapeli  km          8 660   

70 maakaapeli  km        11 310   

95 - 120 maakaapeli  km        12 440   

150 - 185 maakaapeli  km        19 150   

240 - 300 maakaapeli  km        23 540   



 

 

 

 

Enintään 35 vesistökaapeli  km        11 310      

   

   

   

   

50 - 70 vesistökaapeli  km        13 800   

95 - 120 vesistökaapeli  km        20 730   

Vähintään 150 vesistökaapeli  km        22 110   

0,4 ja 20 kV maakaapelit (kaivu)  20 kV   0,4 kV   Yksikköhinta  

yhteiskäyttö   yhteiskäyttö   euroa/km  

[kaapelia/oja]   [kaape- 
lia/oja]   

   

Helppo  1,1  1,5          9 770  

Normaali  1,2  1,75        22 300  

Vaikea  1,3  2        63 690  

Erittäin vaikea  2  3      123 750  

    
Jakokaapit ja jonovarokekytkimet  

Yksikkö  
 Yksikköhinta   

euroa   
 Pitoaikaväli   

 vuotta   

Haaroituskaappi  kpl             640   30…40  

Kaapelijakokaappi, enintään 400 A  kpl          1 340     

  

  

  

  

Kaapelijakokaappi, vähintään 630 A  kpl          1 710   

Jonovarokekytkin, enintään 160 A  kpl             290   

Jonovarokekytkin, 250 – 400 A  kpl             420   

Jonovarokekytkin, 630 A  kpl             640   

45, 110 ja 400 kV johdot sekä erotinasemat  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   Pitoaika 
vuotta  

 vuotta   

45 kV puupylväsjohto  km        43 850   40…55     

110 kV kevytrakenteinen puupylväsjohto  km        97 090   35…60  

   
   

110 kV puupylväsjohto, yksi virtapiiri, yksi osajohdin  km      129 240      

110 kV putkipylväsjohto, yksi virtapiiri, kaksi 
osajohdinta  

km      153 360   40…60  

   

   

  

  

  

110 kV teräsristikkopylväsjohto, yksi virtapiiri  km      220 280   

110 kV teräsristikkopylväsjohto, kaksi virtapiiriä  km      280 830   

110 kV maakaapeli, normaali olosuhde, 800 mm² tai 
alle  

km      438 460   30…40  

   

   

   

   

110 kV maakaapeli, vaikea olosuhde, 800 mm² tai 
alle  

km      511 540      

110 kV maakaapeli, normaali olosuhde, 1000 mm² tai 
yli  

km      725 560      

110 kV maakaapeli, vaikea olosuhde, 1000 mm² tai 
yli  

km      856 050      

400 kV teräspylväsjohto, harustettu   km      188 960   
50…70  

   

   

400 kV teräspylväsjohto, vapaasti seisova  km      334 070      

45 kV erotinasema (1 erotin)  kpl        19 840   30…45  



 

 

 

 

110 kV johtoerotin  kpl        24 010      

   

  

  

  

  

  

110 kV kaukokäyttöinen johtoerotin  kpl        35 490   

110 kV johtoaluekorvaus  km        21 920     

  400 kV johtoaluekorvaus  km        30 270   

45 kV sähköasemarakenteet  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   

 vuotta   

45/20 kV sähköasema  kpl      386 270   30…45  

   

   

45 kV kentät 110 kV asemilla  kpl      206 700   

+ lisäkentät  kpl      185 830   

    
Verkkotietojärjestelmä  

Yksikkö  
 Yksikköhinta   

euroa   
 Pitoaikaväli   

 vuotta   

Verkkotietojärjestelmä, perusosa  kpl      114 840   5…10  

   + asiakasmäärään perustuva osa  asiakasta              6,3   

  
Asiakastietojärjestelmä  

Yksikkö  
 Yksikköhinta   

euroa   
 Pitoaikaväli   

 vuotta   

Asiakastietojärjestelmä, perusosa  kpl        72 030   5…10  

   + asiakasmäärään perustuva osa  asiakasta              9,1   

Mittaustieto- ja tasehallintajärjestelmä  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   Pitoaika  

 vuotta   vuotta  

Mittaustieto- ja tasehallintajärjestelmä, perusosa  kpl      131 540   5…10  

   
   

+ käyttöpaikkamäärään perustuva osa  asiakasta              6,3      

          
Käytönvalvontajärjestelmä  

Yksikkö  
 Yksikköhinta    Pitoaikaväli   

 euroa    vuotta   

Käytönvalvontajärjestelmä, perusosa  kpl      287 090   5…10  

   

   

+ sähköasemakohtainen lisäosa  kpl          9 400   

+ erotinasemakohtainen lisäosa  kpl          2 090   

Käytöntukijärjestelmä  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   Pitoaika 
vuotta  

 vuotta   

Käytöntukijärjestelmä, perusosa  kpl        20 880   5…10  

   

   

   

   

+ liitettyjen järjestelmien määrään perustuva lisäosa  kpl        20 880      

+ sähköasemakohtainen lisäosa  kpl          1 040      

+ erotinasemakohtainen lisäosa  kpl             520      

Käytönvalvontajärjestelmän viestiverkot  Yksikkö   Pitoaikaväli   



 

 

 

 

 Yksikköhinta   
euroa   

 vuotta   

Viestiverkot, perusosa  kpl        85 610   20…30  

   

   

+ sähköasemakohtainen lisäosa  kpl          5 220   

+ kaapelimuuntamokohtainen lisäosa  kpl             730   

          

Energiamittauslaitteet  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   

 vuotta   

Paikallisesti luettavat mittarit  kpl             150   15…25  

   

   

Etäluettavat mittarit (63 A ja alle)  kpl             200   

Etäluettavat mittarit (yli 63 A)  kpl             730   

    

 
Sähköasematontit  

Yksikkö  
 Yksikköhinta  

euroa/m2  
   

Suurkaupunkien kaava-alueet  m2            67,9  

Muut kaava-alueet  m2              2,6  

Kaavoittamaton alue  m2              1,3  

Sähköasemarakennukset  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   

    vuotta   

Suurkaupunkien kaava-alueet  kpl      824 730   30…50  

   

   

Muut kaava-alueet  kpl      234 890   

Kaavoittamaton alue  kpl        83 520   

Sähköasemat,  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   

110 kV päämuuntajat   vuotta   

6 MVA  kpl      256 820   30…45  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

10 MVA  kpl      290 220   

16 MVA  kpl      334 070   

20 MVA  kpl      375 830   

25 MVA  kpl      417 590   

31,5 MVA  kpl      486 490   

40 MVA  kpl      548 080   

50 MVA  kpl      624 290   

63 MVA  kpl      741 210   

80 MVA  kpl      845 610   

100 MVA  kpl      939 570   

220/110 kV muuntaja  kpl   1 169 240   

Sähköasemat,  Yksikkö   Yksikköhinta    Pitoaikaväli   



 

 

 

 

110 kV kevyt sähköasema   euroa    vuotta   

110 kV kevyt sähköasema  kpl      381 050   30…45  

Sähköasemat 110 kV kentät,  
Yksikkö  

 Yksikköhinta    Pitoaikaväli   

ilmaeristeinen sähköasema   euroa    vuotta   

Muuntajaperustus ja liitynnät ilmaeristeisellä 
asemalla  

kpl        55 330   30…45  

   

   

   

   

   

   

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl      373 740   

+ 1-kisko lisäkenttä  kpl      238 020   

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl      453 080   

+ 2-kisko lisäkenttä  kpl      317 370   

Ilmaeristeinen 3-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl      528 250   

+ 3-kisko lisäkenttä  kpl      373 740   

Suojaus- ja automaatio, peruskenttä 
(ilmaeristeinen)  

kpl        64 730   
20…40  

   + lisäkenttä  kpl        18 370   

Sähköasemat 110 kV kentät,  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   

kaasueristeinen sähköasema   vuotta   

Muuntajaperustus ja liitynnät kaasueristeisellä 
asemalla  

kpl        50 110   30…45  

   

   

   

   

Kaasueristeinen 1-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl      580 440   

+ 1-kisko lisäkenttä  kpl      348 680   

Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl      676 490   

+ 2-kisko lisäkenttä  kpl      428 030   

Suojaus- ja automaatio, peruskenttä 
(kaasueristeinen)  

kpl        83 730   20…40  

   
+ lisäkenttä  kpl        30 690   

Sähköasemat,  
Yksikkö  

 Yksikköhinta   
euroa   

 Pitoaikaväli   

20 kV kojeistot   vuotta   

Ilmaeristeinen 1-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl        20 670   30…45  

   

   

   

   

   

+ 1-kisko lisäkenttä  kpl        13 470   

Ilmaeristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl        31 630   

+ 2-kisko lisäkenttä  kpl        21 190   

Kaasueristeinen 2-kiskokojeisto, peruskenttä  kpl        48 020   

+ 2-kisko lisäkenttä  kpl        29 020   

Suojaus- ja automaatio, peruskenttä 
(asemakohtainen)  

kpl        20 670   20…40  

   
+ lisäkenttä  kpl          6 160   

  
Muut verkkokomponentit  

Yksikkö  
 Yksikköhinta    Pitoaikaväli   Pitoaika  

    euroa    vuotta   vuotta  

Kondensaattori 2,4 Mvar  kpl        37 370   30…45  



 

 

 

 

Maasulun sammutuslaitteisto, 100 A  kpl      130 500      

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Maasulun sammutuslaitteisto, 100 A maadoitusmuuntajalla  kpl      143 020   

Maasulun sammutuslaitteisto, 140 A  kpl      152 420   

Maasulun sammutuslaitteisto, 140 A maadoitusmuuntajalla  kpl      170 170   

Maasulun sammutuslaitteisto, 250 A  kpl      158 680   

Maasulun sammutuslaitteisto, 250 A maadoitusmuuntajalla  kpl      185 830   

Kuristin, alle 50 MVA  kpl        50 110   

Kuristin, yli 50 MVA  kpl        67 860   

Varavoimageneraattori, 50-110 kVA  kpl        30 270   20...40  

   

   

   

Varavoimageneraattori, 250-350 kVA  kpl        60 550      

Varavoimageneraattori, 700-1000 kVA  kpl      198 350      

  

 

 


