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The aim of this work was to study possibilities for utilizing mobile positioning data for 

electricity grid and market. This work was done as a qualitative research without handling 

actual data. This work presents the theory of different positioning methods and methods for 

analyzing positioning data. This work also presents already made academic researches and 

commercial operators. As a result of this work, potetial applications were found for the 

operators of electricity market to utilize positioning data. Potential applications were found 

on making electricity consumption predictions, demand response, operations management 

of electricity distribution network operators, electricity grid design and customer service. 

In addition, obstacles of utilizing mobile positioning data from technical and legislation 

point of view were studied in this work. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

c  valonnopeus 

t  aika 

X, Y, Z GPS-vastaanottimen paikkakoordinaatit 

x, y, z  GPS-satelliitin paikkakoordinaatit 

ρ  pseudoetäisyys 

 

AFSC  U.S. Air Force Space Command 

AFSCN Air Force Satellite Control Network 

A-GPS  Assisted Global Positioning System 

AoA   Angle of Arrival 

BSC  Base Station Controller 

BSS  Base Station Sub-system 

BTS  Base Transceiver Station 

CGI  Cell Global ID 

CI   Cell Identity / Cell Identification 

DGPS  Differential Global Positioning System 

E-OTD Enhanced Observed Time Difference 

GDPR   General Data Protection Regulation 

GPS  Global Positioning System 

GSM  Global System for Mobile Communications 

MS  Mobile Station 

MSC  Mobile Switching Centre 

Navstar Navigation System Using Timing and Ranging 

NGA  National Geospatial-Intelligence Agency 

NMEA  National Marine Electronics Association 

NSS  Network and Switching Sub-system 

OD  Origin-Destination 

PRN  Pseudo Random Noise 

RTK  Real Time Kinematic 

RTT  Round Trip Time 
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TA  Timing Advance 

ToA  Time of Arrival 

WLAN Wireless Local Area Network 

 



 

 

 

5 

1 JOHDANTO 
 

Paikannuksella tarkoitetaan henkilön, laitteen tai jonkin muun määrätyn kohteen sijainnin 

selvittämistä. Varhaisimmat paikannusmenetelmät perustuivat taivaankappaleiden, kuten 

auringon ja muiden kiintotähtien sijaintiin. Nykypäivänä paikantaminen perustuu pääosin 

satelliitteihin ja paikannettavaan laitteeseen, joka lähettää signaalia satelliiteille. 

Nykypäivänä lähes jokaisessa älypuhelimessa ja muussa mobiililaitteessa on siru, jonka 

avulla se voidaan paikantaa, kun laite on päällä. Perinteiset matkapuhelimet taas voidaan 

paikantaa matkapuhelinverkon avulla lähimmän tukiaseman alueelle. Lisäksi sisätiloissa 

voidaan käyttää langattomaan lähiverkkoon perustuvaa paikannusta. Elektronisen laitteen 

paikantamisesta syntyy sijaintieto, joka ilmoitetaan koordinaatteina, osoitteena, 

paikkakuntana tai muuna tunnettuna kohteena ja voidaan tallentaa haluttuun paikkaan. 

 

1.1 Tausta 
 

Henkilökohtaisten mobiililaitteiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Elektroniikan 

Tukkukauppiaat ry:n julkaiseman GOTECH-kodintekniikkaindeksin (Gotech 2018) 

mukaan Suomessa ostettiin vuoden 2017 aikana pelkästään älypuhelimia yhteensä 

2 384 894 kappaletta. Kasvua vuodesta 2016 on tapahtunut kappalemäärissä mitattuna 3,3 

prosenttia. Älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden yleistyminen tarjoaa lukuisia uusia 

datalähteitä, joita voidaan hyödyntää erilaisissa sovelluksissa. Yksi näistä on laitteiden 

sijaintitiedot. Nykypäivänä on olemassa lukuisia sovelluksia, jotka hyödyntävät laitteen 

sijaintia. Jakamalla sijaintinsa sovelluksen käyttöön, käyttäjä voi saada tietoa esimerkiksi 

lähialueen avonaisista ravintoloista, vapaista takseista tai liikenneruuhkista.  

 

Nykypäivän tietokoneilla ja datankäyttömenetelmille on mahdollista käsitellä suuria 

määriä dataa. Lisäksi dataa on helpompi varastoida muistiteknologian ja pilvipalveluiden 

kehittyessä. Termiä Big Data käytetään kun puhutaan erittäin suurista määristä, nopeasti 

lisääntyvää ja eri lähteistä koostuvaa tietoa ja sen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, 

analysointia sekä esittämistä eri menetelmiä kuten tilastotiedettä ja tietotekniikkaa 

hyödyntäen. Voidaan siis todeta, että esimerkiksi yhden kaupungin mobiililaitteiden 

sijaintitietojen kerääminen ja käsittely täyttävät Big Datan määritelmän.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Tämän työn tavoitteena on tutkia ja selvittää mahdollisuuksia yhdistää mobiililaitteiden 

sijaintitietoja sähköverkko- ja sähkömarkkinaliiketoimintaan. Työn ensimmäisen vaiheen 

tavoitteena on saada kattava kuva mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämisen 

nykytilanteesta. Työn tässä vaiheessa etsitään aihetta käsitteleviä akateemisia tutkimuksia 

ja alan parissa toimivia kaupallisia toimijoita. Tämän vaiheen aikana tavoitteena myös 

selvittää mitä eri osa-alueita mobiililaitteiden sijaintitiedon hyödyntämisen liittyy, ja mitä 

eri menetelmiä sijaintitietojen analysointiin on olemassa. 

 

Työn toisen vaiheen tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa saatujen tietojen pohjalta 

pohtia miten sähköverkko- ja sähkömarkkinaliiketoiminnan eri toimijat voivat hyötyä 

mobiililaitteiden sijaintitiedosta. Eri toimijoina pidetään kantaverkkoyhtiötä, 

sähköverkkoyhtiötä, sähkönmyyjää ja loppukäyttäjää. Tavoitteena on löytää muutama 

applikaatio, jossa sijaintiedosta voisi olla hyötyä useammalle osapuolelle ja syventyä 

näihin tarkemmin. 

 

Työn kolmannen vaiheen tavoitteena on perehtyä minkälaisia esteitä mobiililaitteiden 

sijaintitietojen käyttämisessä voi olla. Esteitä voi löytyä esimerkiksi tekniseltä puolelta tai 

lainsäädännöstä. Työn lähtökohtana on kuitenkin, että nämä ongelmat ovat ratkaistavissa 

eikä näitä pidetä esteinä hyödyntämiskohteita mietittäessä. 

 

Tämän työn ulkopuolelle rajataan todellisten sijaintitietojen käsittely, sillä sitä ei ole 

saatavilla tätä työtä tehdessä. Työ toteutetaan laadullisen tutkimuksen näkökulmasta ja 

työssä esiteltävät sijaintitietoa hyödyntävät applikaatiot on valittu pohtimalla eri 

vaihtoehtoja aiempien tutkimusten perusteella. 

 

Työn aikana haastatellaan muutaman sähköverkkoyhtiön edustajaa ja kysellään heidän 

kommenttejaan mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämisestä. Tarkoituksena on kysellä 

mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämisen nykytilanteesta sekä sen hyödyistä ja 

haitoista. Lisäksi tiedustellaan kommentteja löydettyjen applikaatioiden hyödyllisyydestä. 

Haastateltavaksi valikoitui henkilöitä Pohjois-Karjalan Sähköstä, Kymenlaakson Sähköstä 

ja Suur-Savon sähköstä. Haastateltaville lähetetään kysymykset sähköpostissa ja lisäksi 
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aiheesta keskustellaan puhelimessa tai Skype-palaverissa. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Luvussa kaksi käsitellään mobiililaitteiden eri paikannusmenetelmien teoriaa. Luvussa 

kerrotaan, miten paikannus on kehittynyt nykytilaansa ja miten mobiililaitteiden paikannus 

toimii tänä päivänä. Luvussa kolme käsitellään mobiililaitteiden sijaintitiedosta saatavaa 

dataa. Luvussa kerrotaan mitä datalla pitää tehdä, jotta se on käyttökelpoista ja sitä voidaan 

tulkita ja analysoida tehokkaasti. Lisäksi esitellään eri vaihtoehtoja datan analysoinnille. 

Luvussa neljä käsitellään mobiililaitteiden sijaintitiedon nykyisiä käyttökohteita. Luvussa 

esitellään aiheesta tehtyjä akateemisia tutkimuksia sekä esitellään aiheen parissa esiintyviä 

kaupallisia toimijoita. Luvussa viisi on esitelty sähköverkko- ja 

sähkömarkkinaliiketoiminnan eri toimijoita. Luvussa kuusi on esitelty työn tuloksena 

syntyneet konseptit mobiililaitteiden sijaintitietoja hyödyntävistä applikaatioista. Luvussa 

seitsemän käsitellään aihetta tutkiessa ilmi tulleita asioita, jotka mahdollisesti estävät 

sijaintitietojen hyödyntämisen. Esteitä on käsitelty teknisestä ja lainsäädännöllisestä 

näkökulmasta. Työn lopussa on yhteenveto työstä. 
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2 MOBIILILAITTEIDEN PAIKANNUSMENETELMÄT 

 

Ihmisellä on ollut tarve paikantaa sijaintinsa aikojen alusta lähtien. Paikannuksen tärkein 

käyttökohde on luultavasti navigointi, joka tarkoittaa oikean kulkusuunnan selvittämistä. 

Varhaisimmat navigointimenetelmät perustuivat taivaankappaleiden, kuten auringon ja 

muiden kiintotähtien sijaintiin ja niiden avulla navigointiin. Oleellisimpia edistysaskelia 

paikannuksen ja navigoinnin saralla tapahtui kompassin, kellon ja sekstantin kehittämisen 

myötä. Edellä mainittujen laitteiden lisäksi paikannuksen ja navigoinnin kehittymisessä on 

auttanut karttojen laatiminen ja niiden tarkentuminen. Ensimmäisen elektroniset 

järjestelmät olivat radionavigointijärjestelmiä, jossa käyttäjä pystyi paikantamaan 

sijaintinsa tunnettujen lähetinasemien avulla. Nykyaikaisten satelliitteihin perustuvien 

paikannusjärjestelmien kehittäminen alkoi 1970-luvulla ja ne ovat käytössä tänäkin 

päivänä. Satelliittipaikannusjärjestelmistä kehittynein ja tarkin on Global Positioning 

System eli GPS-järjestelmä. GPS-tekniikan lisäksi paikannusta voidaan toteuttaa myös 

Global System for Mobile Communications eli GSM-tekniikan avulla. GSM-paikannus 

hyödyntää matkapuhelinverkkoa eli siinä laitteen sijainti paikannetaan lähimmän 

tukiaseman avulla. Sisätiloissa mobiililaitteita voidaan paikantaa langattoman lähiverkon 

eli Wireless Local Area Networkin (WLAN) avulla. 

 

2.1 GPS-paikannus 
 

Viralliselta nimeltään Navigation System using Timing and Ranging (Navstar) Global 

Positioning System (GPS) eli lyhemmin Navstar GPS-järjestelmä on satelliitteihin 

perustuva paikannusjärjestelmä, jonka kehittäminen alkoi Yhdysvalloissa 1970-luvulla. 

Järjestelmä on kehitetty alun perin sotilaskäyttöön ja sitä käytettiin täsmäaseiden 

suuntaamiseen ja joukkojen ohjaamiseen. Se korvasi Yhdysvaltojen ilmavoimien Program 

612B- ja laivaston Timation-ohjelmat. Nämä kaksi ohjelmaa yhdistettynä toimivaan ja 

tarkkaan kellojärjestelmään loivat pohjan Navstar GPS-järjestelmälle. (Miettinen 2002, 20-

21) 

 

Päätös GPS-järjestelmän kehittämisestä tehtiin vuonna 1973 ja ensimmäisen sukupolven 

Navstar 1-satelliitti laukaistiin viisi vuotta myöhemmin. Sotilaskäyttöön kehitetty 

järjestelmä oli rakennettu mahdollisimman luotettavaksi ja se pyrittiin suojaamaan 
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vihollisen häirinnältä. GPS-järjestelmä vapautettiin siviilikäyttöön vuonna 1983, sen 

jälkeen kun Neuvostoliitto ampui alas eksyneen korealaisen matkustajalentokoneen. 

Vuonna 1985 vastaavia satelliitteja oli ilmassa jo kymmenen kappaletta. Ensimmäiset 

satelliitit olivat Block I-sarjan satelliitteja ja niistä viimeinen poistui käytöstä vuonna 1995. 

Ensimmäisen sukupolven satelliitteja seurasivat Block II-, Block IIA-, Block IIR- ja Block 

IIR-M -sarjan satelliitit. (Miettinen 2002, 20-21) 

 

GPS-järjestelmä saavutti vuonna 1995 täyden operatiivisen valmiuden järjestelmää 

hallinnoivan Yhdysvaltojen ilmavoimien avaruustoimintojen yksikön AFSC:n (U.S. Air 

Force Space Command) ilmoituksen mukaan. Tämä tarkoitti, että avaruudessa oli 

vähintään 24 kappaletta täysin toimivia satelliitteja, joiden avulla täysi toimintakunto oli 

mahdollista. Täten järjestelmä oli toimintakuntoinen kaikkialla maailmassa 24 tuntia 

vuorokaudessa. Järjestelmän avulla käyttäjä voi sijaintinsa lisäksi määrittää myös 

nopeutensa.  (Miettinen 2002, 21) 

 

2.1.1 GPS-järjestelmän rakenne 

 

GPS-järjestelmä koostuu kolmesta kokonaisuudesta: avaruudessa olevista satelliiteista, 

maan tasalla olevasta kontrolliverkosta ja erilaisista GPS-vastaanottimista (GPS.gov 2017). 

Kuvassa 2.1 on esitetty GPS järjestelmän rakenne. Kuvasta on nähtävissä, että liikenne 

satelliitin ja GPS-vastaanottimen välillä on yksisuuntaista, kun taas liikenne satelliitin ja 

kontrolliverkon välillä on kaksisuuntaista.  

 

Kuva 2.1 GPS-järjestelmän rakenne  
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GPS-satelliitteja on laukaistu avaruuteen jo kymmeniä kappaleita. Vanhentuneita 

satelliitteja poistetaan käytöstä ja uusia laukaistaan tilalle säännöllisesti. Tällä hetkellä 

aktiivisena olevat satelliitit ovat Block IIR-, Block IIR-M- ja Block IIF-tyypin satelliitteja 

ja niitä on avaruudessa yhteensä 31 kappaletta. Satelliittien kiertoratoja on 

havainnollistettu kuvassa 2.2. (GPS.gov 2017). 

 

Kuva 2.2 GPS-satelliittien kiertoradat (GPS.gov 2017) 

 

Satelliitit kiertävät maata noin 20 200 km korkeudessa ja niitä on yhteensä kuudella eri 

kiertoradalla 60 asteen välein. Satelliiteista on käytössä kerrallaan 24 kappaletta ja ne on 

jaettu tasaisesti eri kiertoradoille. Satelliitit kiertävät maapallon kahdesti vuorokaudessa ja 

niiden kiertoradat on suunniteltu siten, että käyttäjä on vähintään neljän satelliitin 

nähtävillä missä tahansa maapallolla mihin vuorokauden aikaan tahansa. (GPS.gov 2017) 

 

GPS-järjestelmän kontrolliverkon ydin on keskusasema, joista järjestelmää valvotaan ja 

pidetään huolta, että se pysyy toimintakuntoisena. Keskusasema sijaitsee Yhdysvalloissa 

Coloradossa, Schrieverin lentotukikohdassa ja sen vara-asema on Kaliforniassa, 

Vandenbergin lentotukikohdassa. Keskusasemien lisäksi kontrolliverkkoon kuuluu maa-
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antenneja ja monitorointiasemia. Osa monitorointiasemista kuuluu Yhdysvaltojen 

ilmavoimille, osa Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaiselle tiedusteluorganisaatio 

National Geospatial-Intelligence Agencylle (NGA) ja osa Yhdysvaltojen ilmavoimien 

sateelliittikontrolliverkko Air Force Satellite Control Networkille (AFSCN). 

Kontrolliverkon osien sijainnit on esitetty kuvassa 2.3. (GPS.gov 

2017)

Kuva 2.3 Kontrolliverkon osien sijainnit (GPS.gov 2017) 

 

Maa-asemilla sijaitsee GPS-vastaanottimien lisäksi myös atomikello sekä tietokoneita, 

jotka suorittavat laskutoimituksia. Vastaanottimet mittaavat etäisyyttänsä satelliitteihin, 

joihin niillä on näköyhteys ja vertaavat atomikelloaikaansa niiden atomikelloaikaan. 

Mittausdata välitetään keskusasemille, jotka tekevät niiden perusteella korjauksia 

tarvittaessa.  Merkittävimmät muutokset satelliittien kiertoratoihin aiheutuvat maan, kuun 

ja aurinkotuulen vaikutuksesta.  

 

GPS-vastaanottimet ovat järjestelmän käyttäjien laitteita. Nykypäivänä GPS-vastaanottoon 

kykeneviä siruja voi löytää älypuhelinten lisäksi rannekelloista, navigaattoreista, autoista, 

laivoista ja muista liikkuvista laitteista. Yksinkertainen GPS-vastaanotinsiru on kooltaan 
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vain muutamia millejä suuntaansa. Sirun lisäksi GPS-paikannus tarvitsee toimiakseen 

antennin, joka esimerkiksi älypuhelimissa on sisäänrakennettu laitteeseen. Uusimmat 

vastaanottimet pystyvät vastaanottamaan signaalia 12 satelliitilta samanaikaisesti, kun 

alussa vastaanottimet pystyivät vain 4-5 signaalin vastaanottoon. Kuvassa 2.4 on esitetty 

erilaisia GPS-vastaanottimia.  

 

Kuva 2.4 Erilaisia GPS-vastaanottimia (Trackimo 2016) 

 

Edistyneempiä vastaanottimia käytetään ammattikäytössä muun muassa sotilaallisissa 

sovelluksissa, maanmittauksessa ja tutkimuskäytössä. Laitteiden toimintaperiaate on sama, 

mutta edistyneemmässä laitteessa on laadukkaampia komponentteja, ylimääräisiä 

vastaanottimia ja erikoisantenneja. Näillä saavutetaan perusvastaanotinta parempi 

tarkkuus. Lisäksi kehittyneimmissä laitteissa on paremmat mahdollisuudet datan 

tallentamiseen ja prosessointiin.  

 

GPS-järjestelmän modernisointi on jatkuva prosessi, jota johtaa Yhdysvaltain ilmavoimat. 

Tällä hetkellä tuotannossa on uusia GPS III-satelliitteja, joiden laukaisu on suunnitelmissa 

aikaisintaan 2018. Lisäksi käynnissä on projekteja kontrolliverkon modernisoimiseksi, 

uuden valmiussuunnitelman luomiseksi ja riskien lieventämiseksi. Koko GPS-järjestelmän 

budjetti vuodelle 2018 on Presidentti Trumpin esityksen mukaan 1,1 miljardia dollaria. 

(GPS.gov 2017) 
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2.1.2 GPS-järjestelmän toimintaperiaate 

 

GPS-järjestelmän toiminta perustuu ja käyttäjän ja satelliittien välisen etäisyyden 

mittaukseen sekä ajanmääritykseen. Kun satelliittien tarkka sijainti tunnetaan, myös 

käyttäjän tarkka sijainti voidaan paikantaa signaalien kulkuaikojen avulla. Käyttäjän 

paikantamiseen tarvitaan tietoa vähintään kolmelta satelliitilta. Ensimmäisen satelliitin 

avulla käyttäjän paikka voidaan rajata jonnekin satelliitista katsottuna säteeltään käyttäjän 

etäisyyden mittaisen pallon ulkopinnalle. Toisen satelliitin avulla käyttäjän sijainti saadaan 

rajattua pallojen leikkauspisteiden rajaamalle alueelle. Kolmannen satelliitin avulla 

käyttäjän sijainnille saadaan kaksi vaihtoehtoa: kaikkien pallojen leikkauspisteet. Mittaus 

voitaisiin suorittaa vielä neljänneltä satelliitilta, mutta yleensä toinen pisteistä sijaitsee 

järjettömässä paikassa maapallon sisällä tai liian korkealla maapallon pinnalta. 

Paikannuksen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 2.5. (Miettinen 2002, 38) 

 

 

Kuva 2.5 Paikannuksen toimintaperiaate (tieku.fi 2011) 
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Käyttäjän paikantaminen perustuu pseudoetäisyyden mittaamiseen, joka tehdään 

satelliitista lähtevän signaalin kulkuajan mittauksen avulla. Pseudoetäisyys ei ole 

havaitsijan ja satelliitin välinen tarkka etäisyys, vaan se sisältää kellojen aiheuttaman 

virheen. Signaalin kulkuaika ∆t saadaan laskettua yhtälön 2.1 mukaisesti. 

 

 
          (2.1) 

 

missä tR on aika signaalin saavuttaessa vastaanottimen ja 

tS on aika signaalin lähtöhetkellä. 

 

Pseudoetäisyys ρ saadaan laskettua yhtälön 2.2 mukaisesti. 

 

   (2.2) 

  

missä X, Y, Z ovat vastaanottimen koordinaatit, 

x, y, z ovat satelliitin paikkakoordinaatit avaruudessa, 

c on valonnopeus, 

∆te on satelliitin kellovirhe ja 

∆Te on vastaanottimen kellovirhe 

 

X, Y, Z ja ∆Te ovat siis tuntemattomia muuttujia jotka voidaan ratkaista sopivissa 

paikoissa olevien satelliittien avulla. (Poutanen 1998, 124) 

 

Käytännössä paikannus tapahtuu, kun GPS-vastaanotin vertaa satelliitin lähettämää 

satunnaista signaalia, joka on nimeltään Pseudo Random Noise (PRN), ja kehittämäänsä 

sen tarkkaa kopiota. Satelliitista lähtevään signaaliin on sisällytetty sen lähtöhetki ja 

aikaviive saadaan selvitettyä, kun vastaanotin löytää alkuperäisen signaalin lähtöhetken 

mukaisen kohdan omasta kopiostaan. Satelliitit lähettävät signaalia kahdella taajuudella: 

L1 = 1575,42 MHz ja L2 = 1227,6 MHz. Taajuudet on valittu, jotta ionosfäärissä 

tapahtuvat viiveet olisivat mahdollisimman lyhyitä ja jotta ei tarvittaisi suuntaavaa 

antennia. GPS-satelliitit käyttävät omaa aikajärjestelmää, joka on määritelty kansainvälisen 

atomiajan mukaisesti. Jokaisessa satelliitissa on neljä tarkkaan kalibroitua atomikelloa, 

joiden tarkkuus on normaalisti 1 / 1011. GPS-vastaanottimissa käytetään atomikellojen 

sijaan kideoskillaattoreita, joiden tarkkuus on normaalisti 1 / 105 tai 1 / 106. Kellovirhe 

korjataan tarvittaessa maa-asemien avulla muiden satelliittien kellonaikoja vertaamalla. 

(Miettinen 2002, 39) 
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GPS-paikannuksen tarkkuus on teoriassa noin 3 metriä ja sen toimintaa seurataan tarkasti. 

Paikannuksen tarkkuutta voidaan parantaa ja suorituskykyä lisätä erilaisilla menetelmillä. 

Yleisimpiä paikannusmenetelmiä ovat differentiaalinen GPS (DGPS), avustettu GPS (A-

GPS) ja reaaliaikainen kinemaattinen mittaus (RTK, Real Time Kinematic). 

Differentiaalinen GPS perustuu GPS-tukiasemien tekemiin korjauslaskelmiin ja niiden 

tulosten välittämiseen toiseen liikkuvaan vastaanottimeen. Tukiasema tietää tarkasti oman 

sijaintinsa, joten se pystyy laskemaan virheen tiettyyn satelliittiin ja tekemään virhettä 

vastaavaan korjauksen ennen koordinaattien laskemista. Avustettu GPS on menetelmä, 

jossa järjestelmän tarkkuutta parannetaan GSM-signaalin avulla. Menetelmästä on hyötyä 

erityisesti sisätiloissa ja korkeiden rakennusten ympäröimänä, koska sillä saadaan 

lyhennettyä paikannusaikaa lähettämällä satelliittien ratatiedot paikannettavaan laitteeseen 

mobiiliverkon yli.  Reaaliaikainen kinemaattinen mittaus on yleinen ammattikäytössä ja 

sillä voidaan päästä hyvin tarkkaan paikannustulokseen. Menetelmä muistuttaa DGPS-

paikannusta, mutta tukiasemien sijaan käytetään laitteiston omaa mittausyksikköä, jonka 

tulee olla muutaman kilometrin päässä paikannettavasta laitteesta. (Acosta & Toloza 2012) 

 

GPS-järjestelmän lisäksi on olemassa lukuisia muita satelliittipaikannusjärjestelmiä. 

Vuonna 2016 otettiin käyttöön eurooppalainen Galileo-paikannusjärjestelmä, jonka 

tarkkuudeksi luvataan noin yksi metri. Galileo tulee toimimaan GPS:n rinnalla ja sen on 

tarkoitus olla täysin siviilinen operoima ja avoin kaikille, toisin kuin GPS. Galileo tulee 

olemaan täysin valmis vasta vuonna 2020. GPS:n ja Galileon lisäksi venäläisillä on 

käytössään oma GLONASS-paikannusjärjestelmä, kiinalaisilla Beidou-järjestelmä ja 

japanilaisilla QZSS-järjestelmä. Tyypillisesti esimerkiksi Euroopan markkinoille tuodut 

älypuhelimet ovat yhteensopivia kaikkien muiden satelliittipaikannusjärjestelmien paitsi 

Beidoun kanssa. 

 

2.2 GSM-verkkopaikannus 
  

Matkapuhelimet joissa ei ole GPS-sirua, voidaan paikantaa GSM-paikannuksen avulla. 

GSM-paikannus oli erittäin tärkeä erityisesti ennen älypuhelimia, mutta se on edelleen 

tärkeä järjestelmä GPS:n rinnalla. GSM-järjestelmään ei alun perin suunniteltu 

paikannusominaisuutta ollenkaan, vaan se syntyi ikään kuin sivutuotteena.  Olennaista on, 

että GSM-verkon sijaintitiedot on aina saatavilla vain ja ainoastaan GSM-operaattorilta, 
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toisin kuin viranomaisten hallinnoimissa satelliittipaikannusjärjestelmissä. 

 

GSM-verkko koostuu keskusjärjestelmästä (NSS, Network and Switching Sub-system), 

tukiasemajärjestelmästä (BSS, Base Station Sub-system) sekä matkapuhelimista (MS, 

Mobile Station). Matkapuhelin on yhteydessä radiorajapinnan kautta BSS:n tukiasemiin 

(BTS, Base Transceiver Station) joita ohjataan tukiasemaohjaimien (BSC, Base Station 

Controller) avulla. Tukiasemaohjaimet taas ovat yhteydessä matkapuhelinkeskuksiin 

(MSC, Mobile Switching Centre), joiden tehtävä on matkapuhelimista tulevien kutsujen ja 

siihen päättyvien kutsujen välittäminen. Yhden matkapuhelinkeskuksen alueella voi olla 

muutama tukiasemaohjain ja yksi ohjain voi ohjata useampaa tukiasemaa. 

Keskusjärjestelmään kuuluu lisäksi erilaisia rekistereitä sekä reitti muihin alueisiin. 

Tärkeimpiä rekistereitä ovat kotirekisteri ja vierailijarekisteri, joihin tallennetaan käyttäjän 

sijaintitiedot käyttäjän liikkuessa eri alueilla. GSM-verkon rakenne yhden tukiaseman 

osalta on esitetty kuvassa 2.6. (Penttinen 2015, 287-290) 

 

Kuva 2.6 GSM-verkon rakenne yhden tukiaseman osalta 

 

Jokainen tukiasema muodostaa oman solunsa. Solu tarkoittaa siis käytännössä yhden 

tukiaseman kattamaa aluetta, jolla laite voi vastaanottaa tukiaseman lähettämiä 

radiolähetteitä riittävän hyvälaatuisena. Jokaisella solulla on oma tunnisteensa (CI, Cell 

Identity), joka kertoo tukiaseman sijainnin. Solujen koot vaihtelevat huomattavasti 

riippuen muun muassa maaston muodoista, antennien ominaisuuksista ja sijainnista sekä 

lähettimien tehotasosta. Nykyään tukiasemia on huomattavasti enemmän, koska erityisesti 
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4G-yhteys vie kaistaa eikä yksi tukiasema pysty palvelemaan yhtä montaa asiakasta kuin 

aiemmin. Tästä johtuen soluen koot ovat pienentyneet huomattavasti ainakin kaupungeissa, 

joissa väentiheys on suuri.  

 

Lähtökohtaisesti GSM-verkko ylläpitää paikannustietoa jatkuvasti sijaintialueen 

tarkkuudella matkapuhelimen ollessa päällä. Sijaintialueella tarkoitetaan pienintä 

maantieteellistä aluetta, johon kutsu saapuvasta puhelusta reititetään. Rajallisista 

resursseista johtuen GSM-paikannusta ei ole mahdollista toteuttaa jatkuvana vaan sillä on 

mahdollista tehdä vain yksittäisiä paikannuspyyntöjä. Käytännössä paikannus tapahtuu siis 

vain, kun puhelimesta soitetaan/lähetetään tekstiviestejä tai siihen soitetaan/lähetetään 

tekstiviestejä. GSM-paikannuksessa sijaintitieto on mahdollista laskea joko verkon 

palvelimessa tai käyttäjän matkapuhelimessa.  

 

2.2.1 GSM-paikannusmenetelmät 

 

GSM-verkossa paikannus voidaan toteuttaa eri menetelmillä, joilla saavutetaan eri 

tarkkuus. Yksikertaisin menetelmä on solupaikannus (CI, Cell Identification tai CGI, Cell 

Global ID) jossa käyttäjä paikannetaan vain yhden tukiaseman alueelle. Solupaikannus 

toimii jokaisessa matkapuhelimessa. Sen tarkkuus on suoraan verrannollinen solun 

kokoon. Maaseutualueella tarkkuus on tyypillisesti 15 km ja esikaupunkialueella 5 km, kun 

taas kaupunkialueella voidaan päästä noin 250 m tarkkuuteen. Solupaikannuksen 

tarkkuutta on mahdollista parantaa TA-tekniikalla (Time Advance), joka mittaa 

tukiasemalta tulevan signaalin kulkuajan, jonka perustella lasketaan etäisyys tukiasemaan 

samaan tapaan kuin GPS-tekniikassa. TA-tekniikalla saavutetaan noin 550 metrin tarkkuus 

kaikkialla. Solupaikannuksen hyviä puolia ovat se, että se toimii kaikilla matkapuhelimilla 

eikä vaadi erityisiä muutoksia verkkoon. Nykyisissä 3G-verkoissa on yleisesti käytössä 

myös edestakaisen kulkuajan mittaus (RTT, Round Trip Time), joka toimii vastaavasti 

kuin TA-tekniikka, mutta RTT mittaa edestakaisen kulkuajan. (Kos et al, 2006) 

 

Matkapuhelin voidaan paikantaa myös saapumiskulmamittauksella (AoA, Angle of 

Arrival), saapumisaikamittauksella (ToA, Time of Arrival) tai aikaeromittauksella (E-

OTD, Enhanced Observed Time Difference). Saapumiskulmamittauksen onnistumiseksi 

tarvitaan tietoa vähintään kahdelta tukiasemalta, jotta matkapuhelin pystytään 
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paikantamaan kolmiomittauksen avulla kahden ympyrän leikkauspisteeseen. 

Saapumiskulmamittauksella voidaan päästä hyvään tarkkuuteen, mutta se on herkkä 

virheille signaalin heijastumisten vuoksi. Saapumisaikamittauksessa mitataan 

matkapuhelimen lähettämän signaalin saapumisaikaa tunnetuilla paikoilla olevilla 

tukiasemilla. Tukiasemat vertaavat keskenään saapumisaikoja, laskevat sen perusteella 

paikkatiedon ja lähettävät sen matkapuhelimelle. Mittauksen onnistumiseksi 

tukiasemaverkosto pitää olla hyvin synkronoitua ja signaaleista on pystyttävä erottamaan 

kellonaika. Parhaimmillaan saapumisaikamittauksella voidaan saavuttaa 150 – 200 m 

tarkkuus. Aikaeromittauksessa periaate on sama kuin saapumisaikamittauksessa, mutta 

signaali liikkuu tukiasemilta matkapuhelimiin ja paikannus tapahtuu matkapuhelimessa. 

Menetelmä on siis samanlainen kuin GPS-paikannuksessa, mutta satelliittien tilalla on 

tukiasemia. Menetelmä vaatii toimiakseen signaalia vähintään kolmelta tukiasemalta ja 

sillä voidaan saavuttaa jopa noin 50 m:n tarkkuus. (Kos et al, 2006) 

 

Edellä mainittujen menetelmien lisäksi kehitellään jatkuvasti uusia menetelmiä. Tällä 

hetkellä valmistellaan standardia mobiililaitteiden 5G-verkkotekniikasta, joka on tarkoitus 

ottaa käyttöön 2020-luvulla. 5G-tekniikkaan on tarkoitus sisältää nopeamman datasiirron ja 

muiden etujen lisäksi vain muutaman senttimetrin tarkkuudella toimiva paikannus. Tätä 

tarvitaan mm. itseajavien autojen käyttöön. Lisäksi 5G-tekniikka vaatii entistä enemmän 

tukiasemia, mikä parantaa paikannuksen tarkkuutta. Esimerkiksi Nokia Bell Labsin 

johdolla Espooseen rakennettava LuxTurrim5G -koeverkko perustuu uudenlaisiin 

valaisinpylväisiin, joissa on erilaisten antureiden lisäksi integroitu mobiiliverkon 

pientukiasema. (Indagon 2017) 

 

2.3 WLAN-paikannus 

 

Nykyaikaiset älypuhelimet voidaan paikantaa GPS- ja GSM-järjestelmien lisäksi myös 

langattoman lähiverkon eli WLANin (Wireless Local Area Network) avulla. Menetelmästä 

on hyötyä etenkin suurissa sisätiloissa kuten toimistorakennuksissa, ostoskeskuksissa ja 

isoissa tehtaissa.  
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WLAN-verkko tarvitsee toimiakseen monta yhteyspistettä ja älypuhelin voi vastaanottaa 

signaalia useammalta yhteyspisteeltä. Älypuhelin pystyy laskemaan sijaintinsa 

vastaanotettujen signaalien voimakkuuksien avulla. Tällä menetelmällä voidaan 

parhaimmillaan saavuttaa parin metrin tarkkuus, mutta menetelmä on todella herkkä 

virheille, joita syntyy, kun signaalin voimakkuus vaihtelee WLAN-verkossa. Tutkimusten 

mukaan virhettä syntyy esimerkiksi, kun ihminen seisoo älypuhelimen ja tukiaseman 

välillä tai ovi aukeaa tai sulkeutuu. (Yamamoto et al. 2014) 

 

WLAN-paikannuksen tarkkuuden parantamiseksi on kehitelty monia menetelmiä, jotka 

ovat hyvin samankaltaisia kuin GSM-verkossa. Vain harvassa tapauksessa päästään 

kuitenkaan samanlaiseen tarkkuuteen kuin GPS- ja GSM-järjestelmissä. On kuitenkin 

selvää, että käytännössä kaikki puhelimet voidaan paikantaa nykypäivänä riittävän hyvällä 

tarkkuudella missä tahansa toimintaympäristössä. Vertailu eri paikannusmenetelmien 

tarkkuudesta eri toimintaympäritöissä on esitetty kuvassa 2.7.  

 

 

Kuva 2.7 Vertailu eri paikannusjärjestelmien tarkkuudesta eri toimintaympäristöissä. 
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3 SIJAINTITIEDOT 

 

Mobiililiittymien ja -laitteiden määrä Suomessa kasvaa vuosi vuodelta. Viestintäviraston 

tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 9,49 miljoonaa matkapuhelinverkon 

liittymää eli noin 1,72 liittymää henkeä kohti (Viestintävirasto 2017). Kotitalouksien osuus 

näistä liittymistä on noin 74 prosenttia eli liittymiä on noin 7 miljoonaa. Koska jokaista 

aktiivista liittymää kohti on todennäköisesti myös mobiililaite, joka voidaan paikantaa 

tavalla tai toisella, on sijaintitietoja saatavilla paljon. Mobiililaitteiden lisäksi sijaintitietoja 

voidaan saada muista laitteista, joissa on GPS- tai WLAN-ominaisuus eli esimerkiksi 

älykelloista ja ajoneuvoista.  

 

Nykypäivänä puhutaan Big Datasta, kun tarkoitetaan suuria datamääriä, joihin ei voida 

soveltaa perinteisiä datanhallinnointitapoja. Big Datalle ei ole olemassa vielä vakiintunutta 

määritelmää, mutta usein käytetään kolmen V:n määritelmää, joka perustuu kolmeen 

englanninkieliseen sanaan: 

 

- Volume (Määrä) = Käytettävissä olevan datan määrä on todella suuri 

- Velocity (Nopeus) = Uutta dataa tuotetaan todella nopeasti 

- Variety (Valikoima) = Dataa saadaan eri lähteistä ja siksi se on eri muodoissa 

 

Vaikka usein puhutaan vain kolmesta V:stä, on myös neljäs V, jonka muistaminen on 

tärkeää. Todenmukaisuus (Veracity) on oleellista, koska on tärkeä ymmärtää, onko 

saatavilla oleva data luotettavaa ja miten data-analysoinnilla saatuja tuloksia tulee oikeasti 

tulkita. (Hurwitz et al. 2013, 16) 

 

Suurten data-aineistojen käsittely on alkanut lisääntyä vasta viime vuosina. Tärkeimpiä 

tekijöinä kehityksen mahdollistamisessa ovat olleet datan varastointimahdollisuuksien 

parantuminen erityisesti pilvipalveluiden avulla, prosessointitehon kasvu ja datan 

saatavuuden parantuminen. Erityisesti datan määrän ja saatavuuden odotetaan kasvavan 

jatkossakin. Yhdysvaltalainen EMC- ja IDC-yritysten yhdessä toteuttama Digital 

Universe -tutkimus ennustaa maailman datan määrän kasvavan 10-kertaiseksi vuosien 

2013 ja 2020 välillä noin 4,4 biljoonasta gigatavusta 44 biljoonaan gigatavuun (EMC 
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2014). Saman tutkimuksen mukaan tällä hetkellä noin 22 %:a datasta olisi analysoitavissa, 

mutta vain alle 5 %:a todellisuudessa hyödynnetään. Tutkim.uksen mukaan vuonna 2020 

analysoitavan datan osuus voisi olla jopa 35 %:a. Lisäksi tutkimus kertoo tallennustilan 

jääneen jo kasvavan datamäärän jalkoihin. Tutkimuksen mukaan tallennustilaa oli 

maailmassa vuonna 2013 vain 33 %:a datan määrästä ja vuoteen 2020 mennessä 

ennustetaan mahtuvan vain 15 %:a maailman datasta. Tätä ei kuitenkaan tule pitää suurena 

ongelmana, sillä jo nykyään suurin osa datasta on vain hetkellistä. Mobiililaitteiden 

sijaintitiedon lisäksi Big Dataksi luokiteltavaa tietoa voidaan saada esimerkiksi Internet-

sivujen lokitiedoista, teksteistä kuten asiakaspalautteista, erilaisista sensoreista ja antureista 

sekä sosiaalisen median sisällöstä.  

 

Big Datan tilannetta Suomessa on käsitelty kattavasti Liikenne- ja Viestintäministeriön 

vuonna 2014 julkaisemassa raportissa ”Big Datan hyödyntäminen”. Raportissa otetaan 

kantaa Big Datan edellytyksiin ja toimenpiteisiin, joita vaaditaan, jotta Big Datan 

hyödyntäminen eri sovellusalueilla onnistuu. Tärkeimpinä edellytyksinä tutkinnassa 

mainitaan: 

 

- Datatietoisuus: Ihmisillä tulee olla parempi ymmärrys datan potentiaalisesta arvosta 

ja toisaalta myös riskeistä. 

- Koulutus ja osaaminen: Pitää kouluttaa riittävästi osaavia henkilöitä kaikille 

vaadittaville osa-alueille. 

- Tutkimus: Big Data-menetelmiä on hyödynnettävä kaupallisen toiminnan lisäksi 

myös tutkimustyössä. 

- Infrastruktuuri: Tulee olla riittävän hyvät verkkoyhteydet, datan varastointi- ja 

käsittelylaitteet Big Datan hyödyntämiseen. 

- Tekniset käytännöt ja standardit: Helpottaa datan käyttöä eri organisaatioissa ja 

yhteistyötä eri organisaatioiden välillä. 

- Datan avoimuus ja yhdistely: Datan tulee olla mahdollisimman laajasti avointa ja 

helposti käytettävissä. Julkisen tiedon tulee olla myös maksutonta. 

- Sääntely ja tietosuoja: Säätelyn tulee tarkoituksenmukaista eli riittävää, mutta ei 

liian rajoittavaa. 

- Yhteistyö ja datan vaihto: On siirryttävä suljetuista, hyvin suojelluista, 
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organisaatioista avoimempaan ja verkostointuneempaan malliin. 

- Kokeilut ja T&K -rahoituksen suuntaaminen: Erilasia kokeiluja voidaan tehdä 

tutkimustyön yhteydessä tai kokeiluilla voidaan edistää uutta innovoinnin 

kulttuuria. (LVM 2014) 

 

Big Datan hyödyntämisen maksimoiseksi on myös tärkeää ymmärtää eri vaiheet datan 

käytössä ja mitä eri mahdollisuuksia on olemassa. Kuvassa 3.1 on esitetty datan 

hyödyntämisen arvoketju Liikenne- ja Viestintäministeriön raportin mukaan. 

 

 

Kuva 3.1 Datan hyödyntämisen arvoketju (LVM 2014) 

 

Sijaintitietojen hyödyntämisen tapauksessa dataa syntyy ihmisten mobiililaitteissa ja sitä 

voidaan kerätä tähän tarkoitukseen suunnitellun järjestelmän avulla. GPS-data siirtyy 

NMEA-viestinä GPS-vastaanottimesta tarvittaessa esimerkiksi älypuhelimen kautta 

serverille, josta dataa voidaan kerätä. NMEA tulee sanoista National Marine Electronics 

Association ja se on standardi, jota käytetään tiedonsiirrossa GPS-vastaanottimen lisäksi 

myös merielektroniikan kuten luotainten ja kaikujen välillä (Elleuch et al. 2014). 

Älypuhelimista voidaan kerätä dataa esimerkiksi sovelluksen, jonka käyttöönottovaiheessa 

pyydetään käyttäjää jakamaan sijaintinsa, avulla. Koska GSM-paikannukseen tarvitaan 

operaattorien omistamaa GSM- verkkoa, on sijaintitiedot saatava operaattorilta. 
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Sijaintidata ovat aina tekstimuodossa ja siitä voidaan erottaa käyttäjän koordinaattien 

lisäksi paikannustavasta riippuen esimerkiksi kellonaika tai käyttäjän nopeus. Koska data 

on tekstimuodossa, se ei ole kooltaan hirveän suurta, joten datan varastointi ei ole ongelma, 

vaikka dataa kerättäisiin suurelta alueelta kerrallaan. Olennaista on kuitenkin miettiä, miten 

pitkältä aikaväliltä dataa halutaan säilyttää ja miten dataa tulee suodattaa. Kun data on 

saatu kerättyä ja varastoitua, on aika analysoida sitä. Suurien datamäärien käsittelyyn on 

valittava sopiva menetelmä käyttötarkoituksen mukaan.  

3.1 Sijaintitietojen analysointimenetelmät 

 

Sijaintitietoja voidaan analysoida monin keinoin. Datan analysoinnissa tärkeää on datan 

klusterointi, joka tarkoittaa samankaltaisten datojen ryhmittämistä, jotta samaa dataa ei 

tarvitse analysoida moneen kertaan. Toinen tärkeä elementti datan analysoinnissa on 

sopivan louhinta-algoritmin valinta. Louhinta-algoritmin tarkoituksena on etsiä 

raakadatasta syy-seuraus-suhteita ja muita lainalaisuuksia. Käyttäjän on valittava mitä 

tietoja hän haluaa käyttää lähteenä ja mitä tietoja hän pyrkii ennustamaan. On olemassa 

monia louhinta-algoritmeja, kuten Naive Bayes, Päätöspuu ja Satunnainen metsä (eng. 

Random Forest).  

 

Naiive Bayes -algoritmin avulla luodaan malleja, jotka tarjoavat ennustavuutta ja uuden 

tavan ymmärtää dataa. Algoritmi laskee korrelaatioita kiinnostavan muuttujan ja kaikkien 

muiden muuttujien välillä. Algoritmin käyttämä Bayesin sääntö sanoo: Jos sinulla on 

hypoteesi H ja todisteita tapahtumasta E, hypoteesin H todennäköisyys saadaan yhtälön 3.1 

avulla. (Sanislav et al. 2007) 

 

             (3.1) 

  

 jossa, 

P(H|E) on H:n todennäköisyys ehdolla E. 

P(E|H) on E:n todennäköisyys ehdolla H. 

P(H) ja P(E) ovat todennäköisyyksiä tapahtumille H ja E toisistaan riippumatta. 
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Päätöspuu on yksi suosituimmista datan louhinta-algoritmeista yksinkertaisuutensa vuoksi. 

Päätöspuu on kartta erilaisista mahdollisista lopputuloksista, joihin päädytään sarjassa 

olevien eri vaihtoehtojen kautta. Tyypillisesti puu alkaa yhdestä solmusta ja jakautuu 

useammaksi haaraksi, jotka taas jakautuvat eri haaroiksi. Näin kartta saa puumaisen 

muotonsa. Tyypillisesti puussa on kolme erilaista solmua: päätössolmu, jolla kuvataan 

päätöksiä; sattumasolmu, jolla kuvataan erilaisia mahdollisuuksia ja loppusolmu, joka 

näyttää päätösten ja sattumien lopputuloksen. Periaatekuva päätöspuusta on esitetty 

kuvassa 3.2. (Lucidchart 2018) 

 

Kuva 3.2 Periaatekuva päätöspuusta  

 

Satunnainen metsä on Leo Breimanin ja Adele Cutlerin kehittelemä algoritmi, joka 

yhdistää päätöspuita. Menetelmässä yhdistetään bootstrap aggregointi (eng. bagging) ja 

satunnaista muuttujien valintaa. Bootstrap aggregoinnilla tarkoitetaan Breimanin 

kehittämää meta-algoritmia, jolla parannetaan muun muassa päätöspuun vakautta ja 

luotettavuutta. Satunnainen metsä on kokoelma päätöspuita, joita käsitellään useaan 

kertaan, joka kierroksella bootstrap aggregointia hyödyntäen. Algoritmi lisää 

satunnaisuutta päätöspuuhun, kun se kasvattaa päätöspuuta. Tämä lisää diversiteettiä, mikä 

tyypillisesti parantaa analyysin lopputulosta. Algoritmin avulla saadaan laskettua monista 

lähteistä koottu todennäköisyys valitulle lopputulokselle. Satunnainen metsä -algoritmiä 

voidaan käyttää myös muuttujien luokitteluun eli miten valittu vastemuuttuja riippuu 

valituista selittävistä muuttujista. (Donges 2018) 
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Koska data on sidottu sijaintiin, on järkevää käyttää visuaalia ratkaisuja, joissa data 

esitetään karttapohjalla. Tähän tarkoitukseen suunnitellun tietokoneohjelman avulla 

voidaan tuottaa esimerkiksi koropleettikartta, jossa mobiililaitteiden esiintymistiheyttä 

kuvataan eri väreillä. Koropleettikartta on teemakarttatyyppi, jossa tutkittava data esitetään 

suhteessa ennalta määriteltyihin alueisiin. Ne voivat olla esimerkiksi kuntia, 

kaupunginosia, valtioita tai muita hallinnollisia alueita (Gretchen N. P. 2014, 86-87). 

Sähköverkossa alueet voitaisiin jaotella myös sen perusteella minkä sähköasemalta 

asiakkaan kiinteistö saa sähkönsä. Kuvassa 3.3 on esitetty esimerkki koropleettikartasta. 

Kuvassa voisi olla esimerkiksi jonkin kaupungin eri kaupunginosien väentiheys eri väreillä 

ilmaistuna.  

 

 

Kuva 3.3 Esimerkki koropleettikartasta (Learn with Kassia 2016) 

 

Toinen ratkaisu sijaintitietojen visualisointiin on symbolikartan käyttäminen. 

Symbolikartassa tutkittavat muuttujat esitetään kartalla erilaisten symbolien, kuten 

erikokoisten ja -väristen ympyröiden tai ikonien, avulla. Symbolikartan etu 

koropleettikarttaan verrattuna on, että kuvattavan alueen koko ei vaikuta visualisointiin ja 

tällöin tutkittavan arvon merkitys korostuu. Symbolikartoissa tutkittavan muuttujan arvo 

ilmenee arvon mukaisesti skaalattuna symbolin kokona (Gretchen N. P. 2014, 115-116). 

Eli esimerkiksi väestökeskittymiä voidaan kuvata eri kokoisilla ympyröillä, mitä suurempi 

keskittymä, sitä suurempi ympyrä. Kuvassa 3.4 on esitetty esimerkki symbolikartasta. 

Kuvassa voisi olla esimerkiksi eri kokoiset väestökeskittymät ja eri väreillä voidaan kuvata 

eri lähteistä saatua dataa tai tilannetta eri ajankohtina.  
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Kuva 3.4 Esimerkki symbolikartasta (Axismaps 2017) 

 

Mobiililaitteiden avulla on myös helppoa seurata ihmisten liikkumista paikasta toiseen. 

Tällaista dataa voidaan kerätä ja tilastoida, kun päätetään lähtöpiste ja määränpää ja 

muodostetaan näiden tietojen avulla OD-matriisi (Origin-Destination, suom. lähtöpiste-

määränpää). OD-matriisi on yksinkertaisimmillaan taulukko, jonka riveillä on lähtöpisteet 

ja sarakkeissa määränpäät. Rivin ja sarakkeen leikkauspisteeseen kerätään näiden 

paikkojen välillä tapahtuneiden matkojen lukumäärä. Tämän matriisin perusteella voidaan 

muodostaa kartta, jossa matkat on esitetty viivoilla ja viivan paksuus määrittelee matkojen 

määrän (Caceres et al. 2007). Kuvassa 3.5 on esitetty esimerkki OD-kartasta. Tämänlaisen 

kartan avulla on helppo tutkia ihmisten liikkeitä esimerkiksi työn ja kodin välillä tai 

juhlapyhien aikaan.  
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Kuva 3.5 Esimerkki OD-kartasta (Mobility Lab 2013) 

 

Nykyaikaisilla ohjelmistoilla on mahdollista myös seurata mobiililaitteiden liikkeitä 

reaaliajassa. Tämänlaista dataa keräämällä voidaan korostaa esimerkiksi eniten käytetyt tiet 

karttapohjalle. Kuvassa 3.6 on esitetty esimerkki tällaisesta kartasta. Suosituimmat reitit on 

esitetty kuvassa paksummalla viivalla ja vähemmät suositut ohuilla. 

 

 

Kuva 3.6 Esimerkki tienkäyttökartasta (Flowingdata 2014) 
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Edellä mainittujen tapojen lisäksi on olemassa myös muita tapoja visualisoida dataa, muun 

muassa erilaisten 3D- tai lämpökarttojen tekeminen on mahdollista. Tänä päivänä on 

saatavilla lukuisia ohjelmistoja Big Datan analysointiin. Ensimmäisiä alaan liittyviä 

ohjelmistoja on vuonna 2011 julkaistu Apache Hadoop, jonka kehitti alun perin Internet-

yhtiö Yahoo!:n työntekijä. Hadoop suunniteltiin käsittelemään suuria, jopa petatavujen 

kokoisia, datamääriä ja tämän mahdollistamiseksi ohjelma toteutettiin niin että dataa 

pystyttiin hajauttamaan eri servereille. Datan hajauttamisen lisäksi olennainen osa 

Hadoopia on MapReduce-ohjelmointimalli, jolla dataa voidaan yhdistää, suodattaa ja 

analysoida. Nykypäivänä vastaavia ratkaisuja löytyy mm. Microsoftilta, IBM:ltä, Oraclelta 

ja SAPilta ja ala laajenee jatkuvasti. (Hurwitz et al. 2013, 106, 111-113) 

3.2 Sijaintitietojen luotettavuus 

 

Mobiililaitteiden sijaintitietoja analysoitaessa on mietittävä myös sen luotettavuutta. Yksi 

keino luotettavuuden varmistamiseen, on vertailla mobiililaitteista saatuja tietoja virallisiin 

tilastoihin. Tällainen tutkimus toteutettiin Belgiassa vuonna 2016 ja tuloksena syntyi 

raportti ”Assessing the Quality of Mobile Phone Data as a Source of Statistics”. Tutkimus 

toteutettiin paikantamalla mobiililaitteita matkapuhelinverkosta tukiaseman alueelle ja 

laskemalla laitteet kunkin tukiaseman muodostamassa solussa. Dataa kerättiin 15 minuutin 

välein kahtena viikonpäivänä. Tämän jälkeen dataa muokattiin niin, että sitä voidaan 

verrata virallisista tilastoista saatavaan, 1 km x 1 km -alueita käsittelevään, dataan. 

Tutkimuksen lopputuloksena saatiin laskettua korrelaatiokertoimeksi 0,85 eri lähteistä 

saadulle datalle. Suurimmat ristiriidat datalähteiden välillä tuli haja-asutusalueilta, joilla 

tukiaseman palvelema alue on suuri. Toisaalta ristiriitoja aiheuttivat myös alueet, joilla on 

paljon vierailijoita eikä vakituisia asukkaita, kuten puistot ja lentokenttä. (De Meersman et 

al 2016) 

 

Samankaltainen tutkimus on tehty myös turismista. Tutkimus oli osa Eurostatin vuonna 

2014 julkaisemaa raporttia ”Feasibility Study on the Use of Mobile Positioning Data for 

Tourism Statistics”. Tutkimuksessa tilastoitiin mobiililaitteiden sijaintitietojen perusteella 

saatuja matkoja Suomen ja Viron välillä ja verrattiin niitä välillä kulkeneiden 

laivamatkustajien määrään sekä Suomen ja Viron virallisiin tilastoihin. Tutkimuksessa 

löydettiin hyviä vastaavuuksia mobiilipaikkatiedon ja virallisten tilastojen välillä. 
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Esimerkki tuloksista on esitetty kuvassa 3.7. Kuvassa on esitetty Suomen ja Viron väliset 

matkat kuukausittain sekä Suomesta Viroon, että Virosta Suomeen. Sinisellä käyrällä on 

esitetty mobiililaitteista saatu tieto ja oranssilla käyrällä välillä kulkevien laivamatkustajien 

määrä. (Eurostat 2014) 

 

 

Kuva 3.7 Suomen ja Viron väliä kulkevien matkustajien lukumäärä. Sinisellä on mobiililaitteiden 

sijaintitietojen perusteella piirretty kuvaaja ja oranssilla on laivamatkustajien määrän 

perusteella piirretty kuvaaja. (Eurostat 2014) 
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4 SIJAINTITIETOJEN HYÖDYNTÄMISEN SOVELLUKSET 

 

Ennen kuin aletaan miettiä sopivia keinoja hyödyntää mobiililaitteiden sijaintitietoja 

sähköverkossa tai- markkinoilla, on ymmärrettävä mitä erilaisia tutkimuksia aiheeseen 

liittyen on jo tehty ja onko alalla kaupallisia toimijoita. Viime vuosien aikana aiheeseen 

liittyen on tehty muutamia akateemisia tutkimuksia ja alalla on jo joitain kaupallisia 

toimijoita. Akateemiset tutkimukset ovat tärkeitä, koska niihin ei sisälly kaupallisia 

tavoitteita, joten ne ovat puolueettomia. Kaupalliset toimijat taas ovat tärkeitä, koska ne 

auttavat uusien teknologioiden yleistymistä ja toimijoiden välinen kilpailu nopeuttaa 

kehitystä ja alentaa kustannuksia. 

4.1 Akateemiset tutkimukset 

 

Yksi sopivimmista aihetta sivuavista tutkimuksista on vuonna 2015 julkaistu tutkimus 

”Using Mobile Phone Data for Electricity Infrastructure Planning”. Artikkelissa käytetään 

vuoden 2013 aikana Senegalissa kerättyä matkapuhelinverkon dataa, jonka tarjosi 

paikalliset matkapuhelinoperaattorit Sonatel ja Orange Group. Data koostui kolmesta 

dataerästä: 

 

1. Tuntikohtaiset puhelut ja tekstiviestit tukiasemien välillä (puheluiden 

kokonaiskesto, puheluiden määrä ja tekstiviestien kokonaismäärä). Tukiasemien 

kokonaismäärä on 1666. 

2. Yksityiskohtaiset liikkumistiedot noin 300 000 käyttäjältä kahden viikon 

peräkkäiseltä ajalta. Jokaisella ajanjaksolla valittiin uusi noin 300 000 käyttäjän 

joukko jonka liikeitä seurattiin tukiaseman alueen tarkkuudella. 

3. Epätarkemmat liikkumistiedot noin 150 000 käyttäjältä koko vuoden ajalta 

Senegalin 123 hallinnollisen osa-alueen tarkkuudella. Tämä dataerä jätettiin pois 

tutkimuksesta rajoittuneisuuden vuoksi. (Martinez-Cesena et al. 2015) 

 

Näiden lisäksi Senegalin kansallinen sähköyhtiö toimitti tuntikohtaisen 

sähkönkulutusdatan koko vuodelta 2013. Senegalin sähkönkulutus kyseisenä vuonna oli 

noin 2,96 TWh ja siitä 80 %:a tuotettiin dieselvoimalaitoksissa. Tutkimuksen tavoitteena 

oli löytää keinoja hyödyntää mobiililaitteiden dataa kehittyvien maiden maaseutualueiden 



 

 

 

31 

sähköistyksen suunnitteluun. Tutkimuksessa todetaan tärkeimpien sähkönkulutuksen 

kohteiden olevan valaistus ja mobiililaitteiden lataus. Tutkimus jaettiin neljään vaiheeseen: 

 

1. Arviointi Senegalin sähköenergian tarpeista ja kulutuksesta maan erityispiirteet 

huomioiden. 

2. Arviointi mobiililaitteista saadun datan edustavuudessa Senegalin nykyistä ja 

tulevaa sähköntarvetta määritellessä.  

3. Arviointi potentiaalisesta ihmisväestön muuttamisesta ei-sähköistetyiltä alueilta 

sähköistetyille alueille. 

4. Kvantifiointi keskitetyistä ja hajautetuista sähköistysratkaisuista ottaen huomioon 

mobiililaitteista saatu data sekä sosioekonominen ja maantieteellinen informaatio. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa käytettiin apuna maanlaajuista sähkön kysyntäprofiilia, 

auringonsäteily- ja lämpötilatietoja eri alueilla sekä kylien kokoa ja sijaintia. Lisäksi apuna 

käytettiin aiemmassa tutkimuksessa hankittuja tietoja kylien saatavuudesta sähköön sekä 

terveys- ja koulutuspalveluihin. Nämä tiedot yhdistämällä tutkimuksessa saatiin 

helpotettua eri tukiasemien alueelta saadun datan erilaisuuden arviointia ja todettiin, että 

data voidaan luokitella sähköistyksen asteen perusteella. (Martinez-Cesena et al. 2015) 

 

Toisessa vaiheessa käytettiin erityisesti dataeristä 1 ja 2 saatua dataa ja tutkittiin 

korrelaatiota kunkin tukiaseman matkapuhelinliikenteen määrän ja maanlaajuisen 

yhteenlasketun sähkön kuormituskäyrän välillä. Tutkimuksessa saatiin laskettua 

korrelaatiokertoimeksi 0,76 – 0,81 riippuen käytetystä datalähteestä ja todettiin, että 

mobiililaitteet ovat luotettava lähde sähkönkulutusta arvioidessa. Vain alueet jossa oli 

hyvin vähän mobiililaitteita, tuottivat pieniä korrelaatiokertoimen arvoja. (Martinez-

Cesena et al. 2015) 

 

Kolmannessa vaiheessa tutkittiin ihmisten liikkuvuutta dataerän 2 avulla. Jos käytössä olisi 

ollut dataa vuosien ajalta, olisi pystytty tekemään tarkkoja tutkimuksia ihmismäärän 

kasvusta ja muuttoliikkeestä.  Tässä tutkimuksessa arvioitiin potentiaalista muuttajien 

määrää tutkimalla mobiililaitteiden sijaintien muutosta. Ensin jokaiselle laitteella 

määritettiin kotitukiasema, jonka jälkeen kirjattiin kaikki tukiasema-alueet, joissa laite on 
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käynyt. Tämän jälkeen koottiin yhteen kullekin alueella kohdistuneiden matkojen 

lukumäärä ja verrattiin etäisyyttä alueen ja kotitukiaseman välillä. Lopputuloksena 

todettiin, että ihmiset ovat valmiita matkustamaan pidempiä matkoja alueilla joissa on 

saatavuutta sähkölle, kuin niille alueilla joilla saatavuutta ei ole. (Martinez-Cesena et al. 

2015) 

 

Neljännessä vaiheessa tutkittiin eri keinoja maaseutualueiden sähköistämiseksi. Apuna 

käytettiin mobiililaitteiden datasta saatuja sähkönkulutusprofiileja ja maantieteellistä 

informaatiota. Tutkittuja vaihtoehtoja olivat keskijänniteverkon jatkaminen, 

dieselgeneraattoriperusteinen mikroverkko ja aurinkosähköjärjestelmä. Lopputuloksena 

saatiin arvioitua kustannuksia eri kokoisten kylien sähköistämisen eri vaihtoehdoilla ja 

erilaisilla sähköistysasteilla. Tutkimuksessa löydettiin, että keskijänniteverkon jatkaminen 

on kustannustehokkainta isoihin kyliin olemassa olevien verkkojen lähelle, mutta 

suurimmassa osassa maata kustannustehokkainta on aurinkosähkö tai mikroverkon 

rakentaminen. (Martinez-Cesena et al. 2015) 

 

Toinen aihetta käsittelemä tutkimus on tehty Italiassa vuonna 2013 ja siitä on kirjoitettu 

vuonna 2016 julkaistussa artikkelissa ”Energy consumption prediction using people 

dynamics derived from cellular network data”. Artikkelin ovat kirjoittaneet Andrey 

Bogomolov, Bruno Lepri, Roberto Larcher, Fabrizio Antonelli, Fabio Pianesi ja Alex 

Pentland. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö mobiililaitteista saatavan 

datan perusteella ennustamaan sähkönkulutusta. (Bogomolov et al. 2013) 

 

Tutkimuksessa on käytetty kahta dataerää: energiankulutuksen data ja mobiililaitteiden 

data. Data on kerätty vuoden 2013 aikana Pohjois-Italiassa Trentinon maakunnassa ja se 

sisältää yli 50 000 sähkönkulutustietoa ja yli 600 miljoonaa mobiililaitteen tapahtumaa.  

Data on kerätty 10 minuutin välein ja se on jaettu noin yhden neliökilometrin kokoisiin 

alueisiin. Energiankulutuksen datan on tarjonnut paikallinen sähköyhtiö SET, jonka verkko 

koostuu 180:stä keskijännitelähdöstä. Data sisältää tietoa asiakkaiden määrästä kullakin 

neliökilometrillä ja kuinka virtaa kulkee kullakin ajanhetkellä. Artikkelissa on esitetty 

menetelmä datan esittämäseksi koropleettikartalla, mutta varsinainen kartta puuttuu 

artikkelista. Mobiililaitteiden datan on tarjonnut paikallinen teleoperaattori Telecom Italia 

Mobile, ja se sisältää tiedot lähtevistä ja saapuvista puheluista ja tekstiviesteistä sekä 
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internet-yhteystapahtumista. Mobiililaitteiden data koostuu kolmesta eri aladataerästä: 

 

1. Aktiivisuus-dataerä, jossa kerrotaan alueen mobiiliverkkotapahtumien määrä. 

2. Neliö-maakunta -dataerä, jossa kerrotaan ihmisten liikkeistä Trentonin ja muiden 

maakuntien välillä. Liikkeen määrää kuvaa desimaalilukupari, jonka ensimmäinen 

luku saadaan laskemalla puhelut neliökilometristä A maakuntaan B ja toinen luku 

saadaan laskemalla puheluiden määrä toiseen suuntaan. 

3. Neliö-neliö -dataerä, joka kerrotaan ihmisten liikkeistä Trentonin maakunnan 

sisällä. Neliön A ja neliön B välisen vuorovaikutuksen suuruutta kuvataan luvulla, 

joka on suoraan verrannollinen neliöstä A neliöön B soitettujen puheluiden 

määrään. (Bogomolov et al. 2013) 

 

Tutkimus on jaettu kahteen tehtävään: päivän sähkönkulutuksen keskiarvon ja huippuarvon 

ennustamiseen. Molemmissa tehtävissä tähdättiin seuraavan viikon lukemien 

ennustamiseen kullekin keskijännitelinjalle. Jännite pysyy verkossa vakiona, joten 

tavoitteena oli ennustaa sähkövirtaa kullekin keskijännitelinjalle. Tutkimuksessa ehdotettu 

ennustusmalli pitää sisällään seuraavat osa-alueet: 

 

1. Erittäin hyvin yhdensuuntaistettu ominaisuudenleikkausalgoritmi, joka karakterisoi 

monimuotoisuutta, säännöllisyyttä ja yleistä ihmisten dynamiikkaa mobiililaitteista 

saadusta datasta ja jakaa sen yhden neliökilometrin alueisiin. 

2. Ominaisuuden valinta-algoritmi (32 ominaisuutta valittuna lopullisiin malleihin yli 

3000 mahdollisesta). 

3. Epälineaarinen regressiomallinnus ja ennustus, joka perustuu kokoelmaan 

päätöspuista, joita on käsitelty bootstrap aggretoinnilla. 

4. Mallin yleistämisstrategia joka, toisin kuin datan ylimitoittaminen, sisältää tiukan 

erotuksen testierän ja harjoituserän välillä (Testierä on seuraava viikko 

harjoituserästä, jossa riippuvat muuttujat on siirretty viikolla tulevaisuuteen). 

(Bogomolov et al. 2013) 

 

Tutkimuksessa datan analysointi jaettiin neljään kokeelliseen vaiheeseen: alustavaan 

analyysiin, ominaisuuksien erottamiseen, ominaisuuksien valintaan ja mallin 
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rakentamiseen. Alustavassa analyysissa tehtiin spektrogrammi eli Fourier-analyysiin 

perustuva aika-taajuusesitys hetkittäisestä virrankulusta, jotta ominaisuuksien erottaminen 

voidaan perustella visuaalisesti. Tässä vaiheessa löydettiin toistuvia syklejä tutkitussa 

muuttujassa eli sähkövirran suuruudessa. Tämän jälkeen Trenton maakunta pystyttiin 

jakamaan kolmeen osaan: asuinalueisiin, turismialueisiin ja keskusta/teollisuusalueisiin. 

Sähkönkulutussignaali jaettiin kolmeen osaan: päivittäiseen kausivaihteluun, 

kehityssuuntaan ja ylijäämäosaan joka sisältää kausittaisen vaihtelun. (Bogomolov et al. 

2013) 

 

Ominaisuuksien erottamisvaiheessa yritettiin erottaa sopivia lukuarvoja mobiililaitteiden 

datasta. Koska dataa oli yli 600 miljoonaa näytettä, tutkimuksessa siirryttiin taajuustasoon 

tekemällä Fourier-muunnos jokaiselle päivän ajanjaksolle. Samalla voitiin rajoittaa 

harmonisten komponenttien määrää ja näin vähentää laskennan kompleksisuutta. 

Tutkimuksessa käytettiin Fourier-kertoimia 16 ja 64 välillä, ja näiden todettiin tuottavan 

riittävä tarkkuus. Tässä vaiheessa jokaiselle mobiililaitteiden datasta saadulle muuttujalle 

laskettiin matemaattiset funktiot, jotka karakterisoivat jakaumia ja mittaavat teoreettisia ja 

tilastollisia ominaisuuksia sellaisille muuttujille kuten keskiarvo, mediaani, keskihajonta, 

minimi- ja maksimiarvo. (Bogomolov et al. 2013) 

 

Ominaisuuksien valintavaiheessa valittiin sopivat ominaisuudet ylisovittamisen riskin 

minimoimiseksi. Tässä vaiheessa käytettiin pelkistettyä erää harjoitusdatasta, joka oli 

kerätty yhden viikon ajalta. Luku, jota käytettiin ominaisuuksien hyvyyden mittaamiseen, 

oli solmujen epäpuhtauksien määrän yhteenlaskettu väheneminen. Tällä tarkoitetaan 

päätöspuun epäpuhtausmittausta, joka on ajettu suhteellisesti hajearvosta. Epäpuhtausmitta 

on funktio, joka laskee valitun kohdemuuttujan todennäköisyysjakauman perusteella, 

kuinka selkeästi kohdemuuttujan luokat ovat erillään toisistaan. (Bogomolov et al. 2013) 

 

Mallin rakennusvaiheessa pyrittiin luomaan regressiofunktio, jolla pystytään ennustamaan 

sähkönkulutusta. Apuna käytettiin Satunnainen metsä -algoritmiä, koska se on 

suorituskyvyltään hyvä, mutta kuitenkin melko yksinkertainen. Tutkimuksessa vertailtiin 

eri arvoilla saatuja tuloksia ja tultiin siihen lopputulokseen, että keskimääräinen neliövirhe 

on paras luku seuraavan viikon päivittäisen sähkönkulutuksen keskiarvon ja huippuarvon 
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ennustamiseen. Tutkimuksessa onnistuttiin melko hyvin sähkönkulutuksen ennustamisessa. 

Tutkimuksen tarkkuutta voitaisiin parantaa tekemällä erillinen malli jokaiselle 

keskijännitelinjalla ja hyödyntämällä dataa myös muista lähteistä kuten historiatiedoista ja 

sääennusteesta. (Bogomolov et al. 2013) 

 

Näiden lisäksi mobiililaitteista saatavaa dataa on käytetty köyhyyden tutkimiseen, 

terveyden ja hyvinvoinnin tutkimiseen, koulutuksen leviämisen tutkimiseen, kaupunkien 

tutkimiseen ja ilmaston tutkimiseen. Köyhyyden tutkimus toteutettiin Senegalissa ja siinä 

käytettiin samaa dataa kuin sähköverkkoon liittyvässä tutkimuksessa. Lopputuloksena 

saatiin luotua köyhyyskarttoja, joiden avulla voidaan miettiä keinoja köyhyyden 

vähentämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus toteutettiin Meksikossa H1N1-

epidemian puhkeamisen aikana vuonna 2009. Tutkimuksessa seurattiin ihmisten liikkeitä 

ja tultiin lopputulokseen, että vain noin 30 %:a ihmisistä noudatti hallituksen ohjeistusta 

pysyä kotona ja näin hidastaa epidemian leviämistä. Koulutuksen leviämisen tutkimisessa 

on tavoitteena laajentaa koulutuksen saatavuutta Afrikassa. Projektissa tarjotaan koulutusta 

mobiililaitteiden kautta, joten samalla voidaan seurata koulutuksen leviämistä. Kaupunkien 

tutkimisessa käytettiin mobiililaitteiden dataa yhdessä poliisidatan kanssa rikospaikkojen 

ennustamiseen Lontoossa. Tutkimuksessa saatiin parannettua ennustuksen tarkkuutta, kun 

mobiilidata otettiin poliisidatan rinnalle. Tässä tapauksessa erityisesti tieto mobiililaitteen 

kotisijainnista osoittautui hyödylliseksi. Ilmaston tutkimisessa pyrittiin löytämään 

pahimpia paikkoja CO2-päästöille. Apuna käytettiin mobiililaitteiden avulla muodostettuja 

liikkumiskuvioita. Tutkimus tehtiin Nurembergissä Saksassa ja tuloksia käytettiin apuna 

muun muassa joukkoliikenteen parantamiseen ja infrastruktuurin rakentamiseen. (United 

Nations World Data Forum, 2017) 

4.2 Kaupalliset toimijat 

 

Akateemisten tutkimusten lisäksi alalla on muutamia kaupallisia toimijoita. Yksi 

merkittävimmistä on virolainen Positium, joka työllistää noin 20 henkeä. Yritys on 

perustettu vuonna 2004 ja se toimii yhteistyössä Tarton yliopiston kanssa. Yrityksen 

päätuote on nimeltään Positium Data Mediator ja se on skaalattava mobiililaitteiden Big 

Datan prosessointi- ja analysointimoottori. Järjestelmä pystyy prosessoimaan niin 

historiallista kuin lähes reaaliaikaista dataa useista eri lähteistä. Järjestelmä koostuu 
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moduuleista ja se voidaan pystyttää joko keskitetysti tai hajautetusti esimerkiksi eri 

matkapuhelinoperaattorien tiloihin. Yrityksen tärkeimmät soveltamisalat ovat väestön 

tutkinta, liikkuvuuden tutkinta ja turismin tutkinta. Ihmismassojen tutkinta jakautuu pitkän 

ajan väestöön ja hetkittäiseen väestöön. Pitkän ajan väestöllä tarkoitetaan esimerkiksi 

tilapäisasukkaita, kakkosasunnon omistajia ja muita säännöllisesti tapahtuvia vierailuja. 

Hetkittäisellä väestöllä tarkoitetaan väestön määrää tietyssä paikassa tiettynä ajanhetkenä. 

Tärkeimpiä asiakkaita tälle ovat valtiolliset tilastointilaitokset, kaupunkisuunnitteluvirastot 

ja hallitukset. (Positium 2017) 

 

Liikkuvuuden tutkiminen on hajautettu säännöllisen ja epäsäännöllisen liikkuvuuden 

tutkintaan.  Säännöllisellä liikkumisella tarkoitetaan esimerkiksi matkoja kodin ja 

työpaikan välillä.  Järjestelmä pystyy luomaan OD-matriiseja mobiililaitteiden avulla ja 

auttaa näiden avulla ymmärtämään suosittuja reittejä ja luomaan perustaa paremmalle 

liikenteen suunnittelulle.  Tärkeimpiä asiakkaita tälle ovat kunnat, 

liikennesuunnitteluvirastot, tieliikennelaitokset sekä joukkoliikenneyhtiöt. Turismin 

tutkinnassa voidaan tutkia kansainvälistä, kansallista tai pienemmän alueen sisällä 

tapahtuvaa sisäistä turismia. Mobiililaitteiden avulla saadaan tarkkaa tietoa esimerkiksi 

vierailluista paikoista ja matkan kestosta sekä jaosta päivän matkojen ja yön yli kestävien 

matkojen välillä. Tärkeimpiä asiakkaita tälle ovat tilastointikeskukset, keskuspankit, 

kunnat ja tapahtumajärjestäjät. (Positium 2017) 

 

Positiumin lisäksi Euroopassa on myös muita toimijoita. Hollantilaisella Arcadis NV-

nimisellä insinööritoimistolla on käynnissä projekti, jossa se käyttää OD-matriiseja 

tieverkon suunnitteluun Englannissa.   Yrityksen mukaan vastaavaa dataa on aiemmin 

kerätty manuaalisesti väestönlaskennalla, tienvierushaastatteluilla ja kotitalouskyselyillä. 

Yrityksen mukaan mobiililaitteista saatava data on parempaa, koska sillä saadaan laajempi 

maantieteellinen kattavuus ja suurempi näytemäärä.  Yritys on kehittänyt algoritmeja datan 

siivoamiseen, anonymisointiin ja koostamiseen (Arcadis 2015). Samalla alalla toimii 

englantilainen teknologiayhtiö Citi Logik, joka myös käyttää mobiililaitteiden dataa OD-

matriisien ja -karttojen tekoon. Yhtiön esimerkkikartta on esitetty kuvassa 4.1. Yhtiön 

tavoitteena on käyttää karttoja tieverkon ja joukkoliikenteen kehittämiseen. (Citi Logik 

2015) 
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Kuva 4.1 Citi Logikin esimerkki OD-kartasta. (Citi Logik 2015) 

 

Eurooppalaisten yritysten lisäksi on olemassa yhdysvaltalainen AirSage, joka käyttää sekä 

GPS-signaalia että mobiiliverkon sijaintitietoja analyyseissaan. Yritys kertoo 

käsittelevänsä miljardeja datapisteitä päivittäin. Yrityksellä on kolme eri soveltamisalaa: 

matkustus, mielenkiinnon kohteet ja markkinointi. Matkustuksen osalta yritys pystyy 

tekemään OD-matriiseja tai -karttoja ja niiden avulla selvittämään ihmisten liikkeitä. 

Kuvassa 4.2 on esitetty esimerkki AirSagen OD-kartasta. (AirSage 2017) 

 

 

Kuva 4.2 Airsagen esimerkki OD-kartasta. (AirSage 2017) 
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Mielenkiinnon kohteiden osalta yritys pystyy selvittämään esimerkiksi montako ihmistä 

käy Disneylandissa heinäkuussa tai kuinka kaukaa ihmiset matkustavat Mall of Americaan. 

Yrityksen analyyseissa voidaan selvittää kodin ja työpaikan sijainnit, käyntien tiheys, 

käyntien kesto ja kuljettu matka. Markkinoinnin osalta yritys pystyy selvittämään sopivia 

paikkoja mainoksille tutkimalla, miten ihmiset liikkuvat. Yritys pystyy myös seuraamaan 

liikenteen nopeutta, jolloin mainokset voidaan kohdistaa alueille, jossa liikenne on hidasta. 

Mainontaa voidaan myös kohdistaa tutkimalla liikenteen kausivaihtelua ja syitä 

liikkumiselle. (AirSage 2017) 

 

Edellä mainittujen lisäksi myös monet muut yritykset keräävät mobiililaitteiden 

sijaintitietoja ja käyttävät niitä eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi Google kerää 

kehittämäänsä Android-käyttöjärjestelmää käyttävien laitteiden sijaintitietojen avulla 

tietoja laitteen lähellä olevista mobiiliverkon tukiasemista ja pyrkii näin parantamaan 

viestien välittymistä puhelimeen (Quartz 2017). Sijaintitietojen analysointia tarjoavia 

yrityksiä on lukuisia. Suomessa esimerkiksi Postilla on oma Markkinointi ja datapalvelut 

-yksikkö, joka tarjoaa paikkatietopalveluita yrityksille. Postin palvelun avulla yritys voi 

esimerkiksi saada tietoa lähialueen kilpailijoista tai myyntialueen asukasmääristä ja 

-profiileista. (Posti 2018) 
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5 SÄHKÖMARKKINAN TOIMIJAT 

 

Mobiilipaikkatiedosta voi potentiaalisesti olla hyötyä monelle eri sähkömarkkinan 

toimijalle. Suomen sähköverkko koostuu kantaverkosta ja jakeluverkosta, lisäksi 

sähkömarkkinoilla tarvitaan sähkönmyyjää ja sähkönkuluttajaa. Myös sähköntuottaja on 

olennainen osa sähköverkkoa. Suomessa sähköä tuotetaan monipuolisesti eri menetelmillä, 

joista tärkeimpiä ovat ydinvoima ja vesivoima. Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa 

yritystä ja noin 400 voimalaitosta (Tilanne 2016, Energia.fi). Tässä luvussa on esitetty 

Suomen sähkömarkkinan eri toimijat ja heidän tehtävänsä, sähköntuottajan tarkempi 

esittely on rajattu pois, sillä mobiililaitteiden sijaintitiedoista ei katsota olevan hyötyä sille. 

5.1 Kantaverkkoyhtiö 

 

Suomen sähköjärjestelmän kantaverkosta vastaa Fingrid. Kantaverkolla tarkoitetaan 

sähkönsiirron runkoverkkoa, johon on liitetty suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä 

alueelliset jakeluverkot. Kotitaloudet ovat aina liittyneinä jakeluverkkoon. Suomen 

kantaverkkoon kuuluu 4600 km 400 kV-voimajohtoa, 2200 km 220 kV-voimajohtoa, 

7600 km 110 kV-voimajohtoa sekä 116 sähköasemaa. Kantaverkon tehtävänä on palvella 

sähkön tuottajia ja kuluttajia mahdollistaen osapuolien välisen kaupan valtion tasolla sekä 

myös kaupan valtion rajojen yli. Fingridin vastuualueeseen kuuluvat kantaverkon valvonta, 

käytön suunnittelu, tasepalvelu, verkon ylläpito, rakentaminen ja kehittäminen sekä 

sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen. (Fingrid 2018) 

 

Energiaviraston määräyksestä Fingrid on Suomen kantaverkon järjestelmävastaava eli sen 

tehtäviin kuuluu Suomen sähköjärjestelmän teknisestä toimivuudesta ja käyttövarmuudesta 

vastaaminen sekä valtakunnalliseen tasevastuuseen kuuluvista tehtävistä ja 

valtakunnallisesta taseselvityksestä huolehtiminen. Valtakunnallisena tasevastaavana 

Fingridin tehtäviin kuuluu tehotasapainon eli tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon 

säilyttäminen tunnin sisällä. Suomessa tämä tapahtuu säätösähkömarkkinoilla, joita Fingrid 

ylläpitää. Näille markkinoille voi osallistua kaikki säätökykyisen kapasiteetin haltijat, 

mutta tarjottavien kohteiden on oltava sellaisia, jossa Fingridillä on käytettävissä 

reaaliaikainen tehonmittaus, tai muu keino todentaa tehonmuutos reaaliaikaisesti. 

Osapuolet antavat tarjoukset Fingridille viimeistään 45 minuuttia ennen käyttötunnin alkua 
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ja niiden tulee sisältää tietoa käytössä olevasta kapasiteetista ja hinnasta. 

Säätösähkömarkkinoilla muodostetaan pohjoismainen säätökäyrä jokaista käyttötuntia 

varten. Tarjoukset voivat koskea ylössäätöä eli tuotannon lisäystä tai kulutuksen 

vähentämistä tai alassäätöä eli tuotannon vähennystä tai kulutuksen lisäystä. 

Ylössäätötarjoukset asetetaan järjestykseen, siten että halvin tarjous tulee ensin ja 

alassäätötarjoukset, siten että kallein tarjous tulee ensin. Ylössäätösähkön hinta on 

kuitenkin aina vähintään Nord Poolin Suomen aluehinta, ja alassäätösähkön hinta on 

enintään Nord Poolin Suomen aluehinta. Erityisesti ylössäätösähköhinta voi nousta 

hyvinkin korkealle tilanteesta riippuen. (Partanen et al. 2016) 

 

Lisäksi osana järjestelmävastuuta Fingrid vastaa koko ajan käynnissä olevasta 

sähköntuotannon ja -kulutuksen välisen hetkellisen tasapainon ylläpitämisestä 

vastuualueellaan. Vastuunjakoa Fingridin, tasevastaavien, voimajärjestelmään liittyneiden 

tuottajien ja kuluttajien sekä alue- ja jakeluverkon haltijoiden välillä on selvennetty 

taulukossa 5.1. (Fingrid 2018) 
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Taulukko 5.1  Vastuunjako Fingridin, tasevastaavien, voimajärjestelmään liittyneiden tuottajien ja 

kuluttajien sekä alue- ja jakeluverkon haltijoiden välillä. (Fingrid 2018) 

Osapuoli Verkon käyttö Tasehallinta 

Fingridin kantaverkkokeskus 
Kantaverkon 

·         Suomen tehotasapainon 

hallinta. 

  ·         järjestelmävastuun hoito ·         Reservien hallinta. 

  
·         verkon käyttö ja valvonta 

·         Fingridin verkon häviöihin 

kuluvan sähkön hankinta. 

  ·         häiriöiden hallinta   

  

·         siirtokeskeytysten suunnittelu 

ja koordinointi   

  ·         kytkentöjen johtaminen   

  

·         sähkömarkkinoihin 

vaikuttavista tapahtumista 

tiedottaminen   

  

·         sähkömarkkinainformaation 

välittäminen, ml. siirtokapasiteettien 

julkaisu. 
  

Fingridin aluetoimipaikat  Kantaverkon   

(Hämeenlinna, Oulu, 

Petäjävesi ja Varkaus) 

·         siirtokeskeytystarpeiden 

koordinointi   

  ·         siirtokeskeytysten suunnittelu   

  

·         asemalaitteiden ja 

voimajohtojen kunnonhallinta.   

Palveluntoimittajat Sopimuksen mukaisesti   

  ·         kantaverkon paikalliskäyttö   

  ·         kunnossapito- ja korjaustyöt.   

Tasevastaavat   

·         Oman tuotanto- ja 

kulutustaseen hallinta 

    

·         Säätösähkö-markkinoille 

osallistuminen 

Reservinhaltijat   

·         Reservimarkkinoille 

osallistuminen. 

    ·         Sovittujen reservien ylläpito. 

Suurjännitteinen jakeluverkko 
Alue tai jakeluverkon 

·         Kuormien irtikytkentä 

Fingridin pyynnöstä vakavissa 

  ·         verkon käyttö ja valvonta häiriöissä ja tehopulatilanteissa. 

  ·         häiriöiden hallinta 
 

  

·         siirtokeskeytysten suunnittelu 

ja koordinointi   

  ·         kytkentöjen johtaminen.   

 

Osana sähköjärjestelmän käyttövarmuuden ylläpitoa, Fingrid huolehtii myös 

käyttövarmuuden ylläpidon edellyttämästä tiedonvaihdosta. Vaihdettavia tietoja ovat muun 

muassa eri tuotantolaitosten tuotantosuunnitelmat, generaattoreiden tehomittaukset ja 

liityntäasemien tilatiedot. (Fingrid 2018) 
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5.2 Sähköverkkoyhtiö 

 

Sähköverkkoyhtiön tehtävänä on välittää sähköä jakeluverkon yli kantaverkosta 

loppukäyttäjälle. Suomessa jakeluverkkoliiketoiminta on säänneltyä monopolitoimintaa ja 

alalla on noin 80 sähköverkkoyhtiötä (tilanne 2014). Suurin osa näistä on osakeyhtiöitä, 

mutta mukaan mahtuu myös muutamia kuntien liikelaitoksia. Kullakin yhtiöllä on 

Energiamarkkinaviraston vahvistama toimialue, jossa yhtiöllä on yksinoikeus rakentaa 

sähkönjakeluverkkoa. Yksinoikeuden ulkopuolelle on rajattu yksittäisen sähkönkäyttäjän 

tai -tuottajan liityntäjohto. (Lakervi & Partanen 2008, 19) 

 

Sähköverkkoliiketoiminnan valvontaviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriön 

ohjauksessa toimiva Energiavirasto. Valvonta koostuu taloudellisesta ja teknisestä 

valvonnasta.  Taloudellisen sääntelyn tavoitteena on estää yhtiöitä perimästä liian korkeita 

siirtomaksuja. Tämä toteutuu, kun kullekin verkkoyhtiölle määritetään sallittu 

maksimivoittotaso, jonka ylimenevä osa tulee palauttaa sähkönkuluttajille. Sallitun voiton 

määrään vaikuttaa verkkoon sitoutuneen pääoman määrä, jota taas voidaan kasvattaa 

tekemällä investointeja verkkoon. Investoinneilla parannetaan sähkönjakelun laatua, jota 

valvotaan teknisellä valvonnalla. Erityisesti valvonta kohdistuu käyttövarmuuden 

valvontaan eli sähkökatkojen määrään ja kestoon. Sähkön laatu on mukana yhtenä 

parametrina yhtiöiden tehokkuusmittauksessa, jonka tulos vaikuttaa yhtiöille sallittaviin 

kustannuksiin ja voittoon. Suomessa keskeytyskustannusten pienentäminen antaa 

verkkoyhtiölle mahdollisuuden lisätä investointeja tai voittoja. Valvonnalla on suuri 

merkitys verkkoyhtiön valitsemaan verkoston kehittämisstrategiaan, joka taas vaikuttaa 

yhtiön liiketoiminnalliseen strategiaan ja eri toimintoihin panostamiseen. (Lakervi & 

Partanen 2008, 19-21) 

 

Sähköverkkotoiminnan päätoimintoja ovat liiketoimintasuunnittelu ja toteutus, hallinnon 

tukipalvelut, verkostojen suunnittelun eri muodot, verkkojen 

rakentaminen/rakennuttaminen, verkkojen käyttö, kunnonvalvonta, energiamittaukset ja 

taseselvitykset sekä asiakaspalvelu. Toimintojen jakaantumista eri toiminnallisuuksiin sekä 

ydin- ja oheistoimintoihin on esitetty kuvassa 5.1 (Lakervi & Partanen 2008, 21) 
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Kuva 5.1 Sähköverkkoyhtiön ydin- ja oheistoiminnot (Lakervi & Partanen 2008, 22) 

 

Nykypäivänä yhä suurempi osa toiminnosta on ulkoistettu erilaisille palveluyrityksille. 

Verkkoyhtiöiden ydintoimintoja ovat omaisuuden hallintaan liittyvät toiminnot kuten 

liiketoiminnan suunnittelu ja toteutus, verkoston kehittämissuunnittelu sekä verkostojen 

rakennuttaminen. Ulkoistettuja palveluita ovat tyypillisesti maastosuunnittelu, verkkojen 

rakentaminen, vikojen korjaus/kunnonvalvonta sekä taseselvitykset.  Ulkoistamisen 

tavoitteena on tehostaa toimintaa. Samalla palveluyritykset voivat hankkia osaamista ja 

kalustoa tietylle erikoistumisalalle. Palveluyritysten toiminta ei kuulu monopolin piiriin, 

joten tämä mahdollistaa osan monopolin piirissä olevasta liiketoiminnasta toteuttamisen 

kilpailluilla markkinoilla. (Lakervi & Partanen 2008, 21-24) 

 

5.3 Sähkönmyyjä 

 

Sähkönmyyjä myy hankkimaansa sähköä pienasiakkaille vähittäismarkkinoilla. Myyjä voi 

joko tuottaa sähkön itse tai hankkia sen tukkumarkkinoilla tai kahdenvälisillä sopimuksilla. 

Suomessa sähkönmyyntitoiminnan aloittaminen on suhteellisen helppoa, sillä yhtiöltä ei 

esimerkiksi vaadita toimilupaa. Sähkönmyyjää koskevat velvollisuudet ja velvoitteet on 
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määritelty sähkömarkkinalaissa ja lisäksi yrityksen on täytettävä muut yritystoimintaa 

koskevat lainsäädännölliset vaatimukset. Sähkönmyyjäksi haluavan yrityksen tulee 

hankkia osapuolitunnus ja tehdä sopimus tasevastaavana toimivan yrityksen kanssa tai 

vaihtoehtoisesti ryhdyttävä itse tasevastaavaksi. Lisäksi yrityksen tulee olla järjestänyt 

sähkönhankintansa jollain tavoin. Sähkönmyyjäyrityksen tulee myös osallistua 

sähkömarkkinoiden toimintaan olennaisesti liittyvään tiedonvaihtoon ja ilmoittaa 

Energiaviraston ylläpitämään palveluun hinnat ja sopimusehdot, joilla se tarjoaa tuotteita 

kuluttajille tai muille pienasiakkaille. (Energiavirasto 2018) 

 

Suomi käy sähkön tukkukauppaa yhdessä muiden pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. 

Pohjoismaisen sähkömarkkinan ominaispiirteitä ovat suuri vaihtelu vesivoiman tuottaman 

sähkön määrässä ja suuri vaihtelu sähkönkulutuksessa, joiden hallitseminen luo tarpeen 

joustaville tukkumarkkinoille. Tukkusähkömarkkinoilla tarkoitetaan sähköpörssissä 

käytävää kaupankäyntiä, jonka osapuolia ovat pääosin suuret toimijat. Kauppapaikkana 

toimii Norjassa sijaitseva sähköpörssi Nord Pool Spot. Tämän lisäksi sähkön 

johdannaistuotekauppaa käydään Nasdaq Commodities –finanssimarkkinoilla. 

(Energiavirasto 2018) 

 

Spot-markkinoilla käydään kauppaa Elspot- ja Elbas-markkinoilla, joilla kaupan kohteena 

ovat seuraavan vuorokauden tuntien sähköntoimitus. Elspot-markkinoilla tehdään suljettuja 

osto- ja myyntitarjouksia osapuolten välillä kerran päivässä. Tarjousten perusteella 

muodostuu vuorokauden jokaiselle tunnille sähkön markkinahinta eli systeemihinta, joka 

kuvaa kalleinta tuotantotapaa, jota on pakko käyttää kysynnän tasapainottamiseksi. Tällä 

menettelyllä saadaan varmistettua markkinoiden tehokas toiminta, jossa tuotantomuotoja 

käytetään edullisimmasta alkaen. Elbas-markkinat toimivat Elspot-kaupankäynnin 

jälkimarkkinana. Johdannaiskaupalla taas voidaan hallita riskejä kiinnittämällä sähkön 

osto- tai myyntihinta esimerkiksi vuodeksi eteenpäin ja tämän vuoksi alalla toimii myös 

sijoittajia, kuten pankkeja. (Nordpool 2018) 

 

Sähkön tukkukauppa johtaa aina sähkön toimitukseen ja tästä johtuen Spot-markkinoiden 

osapuolilla tulee aina olla yhteys sähköverkkoon toimituksia varten. Pohjoismaisilla 

sähkömarkkinoilla syntyy usein tilanteita, jossa tarjolla oleva siirtokapasiteetti on liian 
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pieni kaupankäynnin tarpeisiin. Näissä tilanteissa järjestelmävastaavan on selvitettävä 

tilanne joko tekemällä vastaostoja tai jakamalla markkinat hinta-alueisiin. 

Vastaostotilanteessa tarvittava teho on ostettava säätösähkömarkkinoilta tai rajoitettava 

pullonkaulan eri puolilla olevien toimijoiden tuotantoa tai kulutusta. (Partanen et al. 2016) 

 

5.4 Sähkönkuluttaja 

 

Sähkönkuluttaja ostaa sähkönsä vähittäismarkkinoilta. Kuluttaja-asiakkaan oikeuksia on 

määritetty sähkömarkkinalaissa (588/2013), jonka mukaan asiakkaalle on oikeus: 

 

- liittyä sähköverkkoon ja saada siirtopalvelua sähköverkonhaltijalta kohtuulliseen 

hintaan 

- oikeus valita sähkönmyyjä ja vaihtaa sähkönmyyjää 

- oikeus saada tietoa verkkopalvelun ja energian hinnan muodostumisestä sekä 

sähkön alkuperästä 

 

Sähkömarkkinalaissa on määritelty myös toimitusvelvollisuus, jonka perusteella 

jakeluverkonhaltijan vastuualueella yhden sähkönmyyjän on toimitettava sähköenergiaa 

julkisilla ja kohtuullisilla hinnoilla ja ehdoilla. Lisäksi kuluttajasuojalain pykälät koskevat 

myös sähkönmyyntiä ja lakia valvoo kilpailu- ja kuluttajavirasto. (Energiavirasto 2018) 

 

Sähköenergian toimitus edellyttää voimassa olevaa sähköenergian myyntisopimusta sekä 

siirtosopimusta. Asiakas voi valita osapuolen jonka kanssa hän tekee energiasopimuksen, 

mutta siirtosopimus on tehtävä alueella toimivan siirtoyhtiön kanssa. Sopimukset voivat 

olla kestoltaan joko määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia, yleensä siirtosopimus on 

voimassa toistaiseksi mutta myyntisopimus voi olla määräaikainen. Lisäksi uusien 

kiinteistöjen tai muiden sähkönkäyttöpaikkojen tulee tehdä liittymissopimus, jotta 

kiinteistö liitetään sähköverkkoon. (Energiavirasto 2018) 

 

Sähkön hinta koostuu sähköenergian hinnasta, siirtopalvelun hinnasta ja veroista. Näiden 

suhdetta on esitetty kuvassa 5.2. Energian hinta koostuu sähkön hankinnasta ja 

myyntityöstä aiheutuneista kustannuksista ja se voi olla yksihintaista, tuntihinnoiteltua tai 
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kaksiaikahinnoiteltua. Yleensä hinta muodostuu kiinteästä kuukausimaksusta ja sähkön 

käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta. Siirtopalvelun maksuilla katetaan verkon 

investoinnit, ylläpito ja käyttökustannukset. Lisäksi kustannuksia tulee sähkön kulutuksen 

mittauksesta ja taseselvityksestä. Yleensä myös siirtopalvelun hinta muodostuu kiinteästä 

kuukausimaksusta ja sähkön kulutuksesta riippuvasta kulutusmaksusta. Sekä sähkön 

siirrosta että energiasta maksetaan arvonlisäveroa. Tämän lisäksi kuluttaja maksaa 

sähköveroa sähkön siirtohinnan yhteydessä. (Energiavirasto 2018) 

 

 

Kuva 5.2 Pienasiakkaan sähkön hinnan muodostuminen (Energiavirasto 2015) 
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6 MOBIILIPAIKKATIETOA HYÖDYNTÄVÄT APPLIKAATIOT 

 

Tässä luvussa on esitelty erilaisia potentiaalisia applikaatioita, joissa voitaisiin hyödyntää 

suurien mobiililaitemassojen sijaintitietoja. Applikaatioita on mietitty laadullisen 

tutkimuksen näkökulmasta ja todellisen datan käsittely on rajattu pois tästä työstä. 

 

Osana sähköverkkoyhtiöille tehtyjä haastatteluina oli selvittää miten he hyödyntävät 

mobiililaitteiden sijaintitietoja tällä hetkellä. Haastatteluiden perusteella yhtiöillä ei ole 

käytössä sovelluksia, jossa hyödynnetään suuria määriä mobiililaitteiden sijaintitietoja. 

Nykytilanteessa yhtiöillä on käytössään paikannuslaitteita maastoverkkotietokoneissa tai 

korjaushenkilöstön ajoneuvoissa. Näiden laitteiden sijaintitietoja voidaan hyödyntää 

erityisesti suurhäiriötilanteessa viankorjauksen suunnittelussa, jotta viankorjaus olisi 

mahdollisimman tehokasta. 

6.1 Kulutusennuste 

 

Sähkömarkkinoilla kaikkien toimijoiden tavoitteena on pyrkiä ennustamaan sähkön 

käyttönsä mahdollisimman hyvin. Tuotantolaitokset suunnittelevat tuotantonsa kulutuksen 

mukaan ja sähkönmyyjän on myytävä kaikki hankkimansa sähkö ja vastaavasti hankittava 

kaikki myymänsä sähkö. Sähköverkkoliiketoiminnassa sähkön kulutuksen ennusteet 

toimivat pohjana verkostosuunnittelulle ja käyttötoiminnoille. Tässä tapauksessa kulutusta 

on ennustettava lyhyellä aikavälillä, päivien tai viikkojen tasolla. Pitkän aikavälin 

kulutusennusteesta on hyötyä sähköverkon suunnittelua tehdessä, aihetta käsitellään 

luvussa 6.4. 

 

Sähkön kulutusta ennustettaessa kiinnostavia suureita ovat hetkellinen pätö- ja loisteho, 

huipputeho, kulutuksen ajallinen vaihtelu, energian tarve ja häviöenergia. Sähkönkulutus 

vaihtelee vuorokaudenajasta ja kellonajasta riippuen. Nykyisellään sähkön kulutusta 

pyritään ennustamaan kuormitustottumusten perusteella luotujen kuormitusmallien avulla. 

Mallien tavoitteena on selvittää yksittäisen sähkönkäyttäjän tuntikohtainen tehontarve. 

Kuormitusmalleja on tehty yhteensä 40 erilaisella tyyppikäyttäjälle ja ne perustuvat 

Sähkölaitosyhdistyksen (nyk. Energiateollisuus ry) vuonna 1992 julkaisemaan sähkön 

käytön kuormitustutkimukseen. Tutkimuksessa käytetyt mittaukset tehtiin 1980 ja -90-



 

 

 

48 

luvuilla 42 sähkölaitoksen verkoissa. Näiden mittausten avulla saatiin selville eri 

tyyppikäyttäjien tuntikohtainen tehovaihtelu, tuntikeskitehojen hajonta ja 

lämpötilariippuvuus. Periaatekaavio nykyisten kuormitusmallien tekemisestä on esitetty 

kuvassa 6.1. (SLY 1992) 

 

Kuva 6.1 Periaatekaavio kuormitusmallien tekemisestä. (SLY 1992) 

 

Käytännössä kuormitusmallit perustuvat kullekin käyttäjäryhmälle laskettuun vuoden 

jokaista 2-viikkojaksoa vastaavaan keskitehoon ja niihin suhteutettuun 2-viikkoindeksiin, 

sekä päivittäisiin tuntimalleihin ja tunti-indekseihin kullekin 2-viikkojaksolle. 

Kuormitusmalli huomioi lämpötilariippuvuuden kertoimen avulla. Minkä tahansa 

sähkönkuluttajan tuntikohtaisen keskituntitehon laskemiseksi tarvitaan vuoden 

kokonaistehonkulutus, vuodenaikaa vastaava 2-viikkoindeksi ja kellonaikaa vastaava tunti-

indeksi. Huipputehon laskenta kuormitusmallien perusteella perustuu 

tilastomatemaattiseen menetelmään, jossa oletetaan, että samanlaisten sähkönkäyttäjien 

tehojen vaihtelu tiettynä ajanhetkenä on normaalijakauman mukaista. Tällöin saadaan 

laskettua todennäköisyys, jolla valittua huipputehorajaa ei ylitetä. (SLY 1992) 

 

Nykyisten kuormitusmallien laadinta perustuu siis kyselylomakkeella hankittuun tietoon 

asiakkaan kulutustyypistä, vanhaan mittausdataan ja sääennusteeseen. Nykypäivänä 
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kulutusennusteen tekemisessä hyödynnetään myös etäluettavien sähkönkulutusmittareiden 

tarjoamaa mittausdataa. Suomessa sähkönjakeluverkonhaltijalla on velvollisuus mitata 

sähkönkulutusta ja toimittaa mittaustiedot sähkönmyyjälle. Jo vuoden 2013 loppuun 

mennessä 80 %:a verkkoyhtiön asiakkaista tuli olla tuntimitattavan etäluennan piirissä. 

Nykyään lähes jokaisen asiakkaan sähkönkulutus mitataan vähintään tunneittain. 

 

Nykypäivän sähkönkulutus on hyvin erilaista kuin 1990-luvulla.  Keskeisimpiä vaikuttavia 

tekijöitä ovat energiatehokkuuden parantuminen, lämpöpumppujen lisääntyminen ja 

asiakkaiden oma sähkön pientuotanto. Tulevaisuudessa myös akkuvarastot ja sähköautojen 

yleistyminen muokkaavat sähkönkulutusta. Energiatehokkuus on parantanut muun muassa 

rakentamistekniikoita ja -materiaaleja kehittämällä. Lämpöpumppujen määrän kasvaminen 

on pienentänyt lämmittämiseen käytettävän sähkön määrää. Sähkön pientuotanto 

esimerkiksi aurinkopaneeleilla vähentää asiakkaan ostamaa sähkön määrää ja mahdollistaa 

myös sähkön myynnin, jos asiakas ei pysty tai halua varastoida ylimääräistä sähköä. 

Sähköautojen lataaminen lisää sähkön kokonaiskulutusta, mutta älykkäiden latureiden 

avulla sähköautoja voidaan ladata, kun sähkönkulutus on muuten pientä ja suuren 

sähkönkulutuksen aikaan akuista on mahdollista purkaa sähköä muuhun käyttöön. 

 

Mobiililaitteiden sijaintitiedon hyödyntäminen voisi parantaa kuormitusmallien tarkkuutta 

merkittävästi. Luvussa 4.1 esitetyssä tutkimuksessa saatiin hyviä tuloksia 

sähkönkulutuksen keskiarvon ja huipputehon laskemisessa mobiililaitteiden sijaintitietojen 

avulla. Suomessa sijaintitietojen avulla voitaisiin tutkia esimerkiksi ihmisten liikkumista 

kodeista mökeille viikonloppuisin, liikkumista juhlapyhien aikaan tai jopa työaikojen 

määrittämiseen. Suurten tuotantolaitosten tai toimistorakennusten sähkönkulutuksen 

sitominen paikalla olevien mobiililaitteiden määrään tarkentaisi kulutusennustetta 

huomattavasti. Teoriatasolla olisi mahdollista yhdistää mobiililaitteen käyttäjän 

sähkönkulutusprofiili henkilökohtaiseen mobiililaitteeseen ja käyttää tätä kulutusennusteen 

luomisessa. Esimerkiksi tilanne jossa suuri joukko teollisuusyrityksen hitsauslaitteiden 

käyttäjiä on samaan aikaan lomalla, sairaana tai koulutuksessa, vaikuttaa yrityksen 

sähkönkulutukseen merkittävästi. 
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Sopiva menetelmä kulutusennusteen tekemisessä on esimerkiksi päätöspuumenetelmä. 

Menetelmään valittu lähtötieto olisi aiemmalla menetelmällä laskettu kulutusennuste. 

Sattumia olisivat mobiililaitteiden määrä alueella ja lämpötilan poikkeaminen ennustetusta. 

Yksinkertaistettu esimerkki tällaisesta päätöspuusta on esitetty kuvassa 6.2. 

 

Kuva 6.2 Esimerkki päätöspuusta kulutusennustetta tehdessä 

 

Tarkemmasta sähkön kulutusennusteesta on hyötyä kaikille eri sähköverkkoliiketoiminnan 

toimijoille. Kantaverkkoyhtiö hyötyy erityisesti, koska se helpottaa tehotasapainon 

ylläpitämistä ja täten vähentää tarvetta säätösähkölle. Sähköverkkoyhtiöille hyöty 

kohdistuu kulutushuippujen ennakointiin ja ennakoiviin toimenpiteisiin. Kulutusennuste on 

tärkeä lähde sähköverkon kytkentätilaa optimoidessa. Kytkentätilan optimointi vähentää 

häviöitä ja tasaa komponenttien kuormitusta. Nykypäivänä optimointi tehdään tyypillisesti 

pari kertaa vuodessa, mutta uusien datalähteiden avulla voisi olla taloudellisesti 

tehokkaampaa optimoida verkko useammin. Sähkönmyyjä hyötyy, koska se pystyy 

suunnittelemaan sähkönhankintansa tarkemmin. Sähkönkuluttaja hyötyy, koska edellä 

mainitut hyödyt laskevat sähkön hintaa ja potentiaalisesti vähentävät sähkökatkosten 

määrää ja kestoa. Sähköverkkoyhtiöiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella 

mobiililaitteiden hyödyntäminen voisi olla erityisen kätevää alueella, jossa on paljon 

kesämökkejä, sillä muuten on vaikea saada tietoa alueella olevien mökkiasukkaiden 

määrästä.  
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6.2 Kysyntäjousto 

 

Kysyntäjousto on melko uusi ilmiö Suomen sähkömarkkinoilla. Kysyntäjoustolla 

tarkoitetaan sähkönkulutuksen siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta 

matalamman kulutuksen ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon 

hallitsemiseksi. Kysyntäjoustoa tarvitaan tilanteissa, jossa kulutus on tuotantoa suurempaa 

tai alueen huipputeho on nousemassa verkon kuormituskykyä suuremmaksi. 

Kysyntäjoustoa voi olla myös toisinpäin eli kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, on 

hetkellistä kulutusta pyrittävä lisäämään. Kysyntäjouston rooli Suomessa tulee kasvamaan, 

kun verkkoon kytketään lisää ydinvoimaa, jonka tuotanto ei jousta. Myös säästä riippuvien 

uusiutuvien energialähteiden rooli energiantuotannossa on kasvamassa, ja myöskään 

näiden tuotanto ei jousta tarvittaessa. (Fingrid 2018) 

 

Käytännössä kysyntäjousto toimii nykypäivänä siten, että sähkönmyyjät ja aggregaattorit 

tarjoavat yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kantaverkkoyhtiö Fingridin 

reservimarkkinoiden käyttöön sellaisia asiakkaidensa laitteistoja, jotka kuluttavat paljon 

sähköä. Tällöin laitteistojen sähkönkäyttöä on mahdollista säätää automaattisesti tai 

keskeyttää laitteen käyttö lyhyeksi ajaksi, jotta energiankulutus vähenee ja tehotasapaino 

saadaan ylläpidettyä. Fingrid maksaa reservin ylläpidosta tai toteutetusta säädöstä 

korvauksen, jonka suuruus riippuu markkinoilla muodostuvasta hinnasta. Nykypäivänä 

kysyntäjouston tarjoajia ovat pääosin kasvihuoneet, datakeskukset ja erilaiset 

teollisuusyritykset. Aggregaattori on yritys, joka muodostaa useammasta pienemmästä 

tuottajasta tai kuluttajasta isomman kokonaisuuden ja osallistuu sillä eri markkinoille. (Turku 

Energia 2018) 

 

Tulevaisuudessa kysyntäjoustossa on tarkoitus hyödyntää yhä enemmän myös 

yksityisasiakkaiden kuormia, erityisesti sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvat 

henkilöt, jotka ovat valmiita hyväksymään omakotitalonsa lämmityksen pienemmälle 

säätämisen tai sammuttamisen hetkittäisesti, ovat hyvä kohden kysyntäjouston 

laajentamiselle. Lisäksi sähköautojen yleistyminen on suuri potentiaali kysyntäjoustolle, 

sillä niiden akustosta on mahdollista ottaa sähköä korkean kulutuksen ajankohtana ja ladata 

akustoa, kun kulutus on muuten matalalla.  
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Kysyntäjouston toiminta perustuu automaatioon. Ohjelmiston avulla voidaan seurata 

alueen sähkönkulutusta tai -hintaa ja tietyn rajan ylittyessä ohjelma voi lähettää 

langattoman signaalin esimerkiksi vesivaraajan älykkääseen kytkimeen ja näin kytkemään 

pois lämmityksen tunniksi tai pariksi. Samoin ohjelma voi tarkistaa älykkääseen laturiin 

kytketyn sähköauton akuston varauksen ja ottamaan sieltä sähköä korkean kulutuksen 

aikana, jos sitä on saatavilla.  

 

Mobiililaitteiden sijaintitiedon avulla olisi mahdollista lisätä automaation astetta ja näin 

parantaa kysyntäjouston toimintaa. Sijaintitietojen avulla voidaan saada tietoa ihmisten 

liikkeistä ja kytkeä lämmitys pois pidemmäksi aikaa, jos todetaan että sähkölämmitteinen 

talo on pidempään tyhjillään tiettynä ajanhetkenä päivässä tai viikossa. Algoritmin avulla 

toteutettu ohjelma voisi oppia ihmisten liikkumistottumuksia ja itsenäisesti muuttaa talon 

lämmityksen ohjausta, jos liikkumistottumukset muuttuvat. Nykypäivänä talon lämmitystä 

voidaan myös ohjata mobiililaitteiden avulla esimerkiksi pidemmälle matkalle 

lähdettäessä. Mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntäminen voisi vähentää tarvetta 

manuaalisesti tapahtuvalle säädölle ja olla avuksi erityisesti tilanteissa, joissa käyttäjä on 

unohtanut säätää lämmitystä. Suurissa toimistorakennuksissa tai tuotantolaitoksissa 

järjestelmä voisi säätää lämmitystä pois, jos paikalla ei ole ketään tai jos paikalla on 

poikkeuksellisen paljon ihmisiä lämmittämässä tilaa.  

 

Kysyntäjoustoa sovellettaessa esimerkiksi sähkölämmitteiselle omakotitalolle on 

havainnollistettu päätöspuumenetelmällä kuvassa 6.3. Ajatuksena on siirtää kulutusta 

myöhemmäksi vapaammin, jos talossa ei ole mobiililaitteita paikalla ja hyödyntää 

mahdollista sähköauton latausta kulutuksen vähentämisessä. Jos taas kulutusta on 

siirrettävä nykyhetkeen, mahdollisuuden kulutuksen kasvattamiseen ovat paremmat, jos 

talossa on henkilöitä paikalla käyttämässä laitteita, tai sähköautoa voidaan ladata 

välittömästi. 
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Kuva 6.3 Esimerkki päätöspuusta sovellettaessa kysyntäjoustoa sähkölämmitteiselle omakotitalolle. 

 

Kysyntäjouston edistäminen hyödyntää kaikkia osapuolia. Sähkönkulutuksen huipputehon 

madaltaminen auttaa kantaverkko- ja sähköverkkoyhtiöitä, kun verkkoihin ei tarvitse tehdä 

kalliita investointeja vaan huipputehon mukaan mitoitettavat komponentit kuten johtimet ja 

muuntajat voidaan valita pienemmiksi. Sähkönmyyjä hyötyy, kun huippukulutuksen aikana 

ei tarvitse ostaa kallista sähköä. Loppuasiakas hyötyy, kun kysyntäjoustoon osallistuminen 

kompensoidaan sähkölaskussa. Lisäksi kysyntäjousto edistää uusiutuvan energian 

hyödyntämistä ja suomalaisten kysyntäjoustoyritysten vientiliiketoimintaa. Luonnollisesti 

kysyntäjousto aiheuttaa myös pieniä haittoja asiakkaille, jotka siihen osallistuvat, kun 

esimerkiksi lämmitystä säädetään tai sähköauton akkua puretaan automaattisesti. Kuitenkin 

hyvällä suunnittelulla ja toimivalla ohjausjärjestelmällä haitat voidaan minimoida tai 

poistaa käytännössä kokonaan. Haasteena mobiililaitteiden hyödyntämisessä 

kysyntäjoustossa on se, että mobiililaitteita pitää pystyä paikantamaan tarkasti ja 

mobiililaite on yhdistettävä tietyssä osoitteessa asuvaan käyttäjään. Tämä aiheuttaa 

haasteita datan yksityisyydelle ja myös lainsäädäntö ottaa kantaa tähän. Lainsäädännöllisiä 

haasteita on esitetty tarkemmin luvussa seitsemän. 
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6.3 Sähköverkkoyhtiön käyttötoiminnot 

 

Sähköverkkoyhtiön verkon käyttötoimintojen tavoitteena on sähkön laadun, turvallisuuden, 

asiakaspalvelun ja taloudellisuuden ylläpito. Päätoimintoja ovat käyttötoimintojen 

suunnittelu, verkon tilan jatkuva seuranta ja ohjaus, verkkokomponenttien kunnossapidon 

käytännön toteutus, sekä häiriötilanteiden hallinta. Käyttötoimintojen suunnittelun osa-

alueita ovat muun muassa päätöksenteko käyttötoiminnan resursseista ja apuvälineistä, 

vikavirtasuojauksen suunnittelu ja valvonta sekä työkeskeytyksiin liittyvien kytkentöjen 

suunnittelu. Verkon tilan seuranta käsittää verkon suojaus- ja kytkinlaitteiden toiminnan 

sekä kuormitustilan seurannan. Verkon tilaa taas ohjataan saatujen tietojen perusteella joko 

kauko-ohjatusti valvomosta tai manuaalisesti kentältä. Verkostokomponenttien ylläpito- ja 

huoltotoiminta sisältää verkkokomponenttien ennakoivaa kunnonvalvontaa, 

määräaikaistarkastuksia sekä huoltotoimenpiteitä. Häiriötilojen hallintaan kuuluvat: 

 

- verkossa esiintyvien vikojen tunnistaminen, paikantaminen ja erottaminen 

- varayhteyksien hyödyntäminen 

- vikojen korjaaminen 

- sähkönjakelun palauttaminen normaalitilaan 

- häiriötilanteen aikainen asiakaspalvelu 

- sähkönjakelun normaalitilan palauttaminen 

(Lakervi & Partanen 2008, 231-232) 

 

Mobiililaitteiden sijaintitiedoista voisi olla hyötyä erityisesti suurhäiriötilanteessa tai 

muussa tilanteessa, jossa kaikkia vikoja ei voida korjata samanaikaisesti vaan 

viankorjausta on priorisoitava. Tämän mahdollistamiseksi asiakkaat on segmentoitava jo 

siinä vaiheessa, kun asiakkuuksia perustetaan tai viimeistään kun suurhäiriötilanteeseen 

ollaan valmistautumassa. Priorisoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnalliset ja 

liiketoiminnalliset tarpeet sekä verkkoyhtiötä ohjaavat valvontamallin tekijät. Priorisointiin 

ei ole olemassa mitään ohjeita tai säädöksiä vaan se perustuu verkkoyhtiön omaan 

valintaan ja suurhäiriötilanteessa myös suurhäiriön johtajan päätöksiin. Tyypillisesti 

viankorjauksessa priorisoidaan:  
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1. Oman toimintakyvyn kannalta kriittiset kohteet (esim. käyttökeskus ja 

tietoliikenteen kohteet). 

2. Yhteiskunnallisesti kriittiset kohteet (esim. sairaalat, vedenottamot, 

jätevesipumppaamot). 

3. Alueet joihin mahdollisimman monelle asiakkaalle voidaan palauttaa sähköt 

mahdollisimman nopeasti. 

4. Taloudellisessa mielessä kannattavat kohteet (esim. suuret teollisuuslaitokset) 

(Reneco 2012) 

 

Erityisesti taloudellisen ohjauksen merkitys viankorjausta priorisoidessa on kasvanut, sillä 

pitkistä sähkökatkoista maksetut korvaukset ovat merkittävät menoerä 

sähköverkkoyhtiöille. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkkoyhtiön on maksettava 

korvauksia mukaan yli 12 tunnin sähkökatkosta. Korvauksen suuruus riippuu sähkökatkon 

kestosta siten että korvaus on pienimmillään 10 %:a asiakkaan vuoden 

sähkönsiirtomaksusta, jos sähkökatko kestää 12-24 tuntia ja suurimmillaan 200 %:a, jos 

katkos kestää yli 288 tuntia. Kuitenkin korvaus yksittäisestä sähkökatkosta on enimmillään 

2000 euroa. Korvaus hyvitetään asiakkaan seuraavissa sähkölaskuissa. (Sähkömarkkinalaki 

2013) 

 

Mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla olisi helpompi tutkia kuinka monta 

sähkönkuluttajaa todellisuudessa on tietyllä alueella. Nykyiset asiakasmääräarviot 

perustuvat sähköverkkojen valvontaohjelmien lukemiin, jotka voivat olla esimerkiksi 

alueen sähköliittymien määrä tai pohjautua asiakastietokantaan, jota ei ole päivitetty 

lähiaikoina. Mobiililaitteiden sijaintitietoa voidaan käyttää apuna myös teollisuuslaitosten 

viankorjauksen priorisoinnissa ja esimerkiksi olla kiirehtimättä sellaisten kohteiden 

viankorjausta, jossa henkilökuntaa on lähtenyt kotiin sähkökatkon takia. 

 

Viankorjaustilanteessa päätöksenteon apuna voitaisiin käyttää koropleettikarttoja, jotka 

esittävät mobiililaitteiden määrän kussakin solussa. Esimerkiksi kuvassa 6.4 on esitetty 

kaksi identtistä aluetta, joiden mobiililaitteiden määrät on esitetty eri värien avulla siten 

että tumman punainen viittaa olemattomaan mobiililaitteiden määrään ja tumman vihreä 

erittäin suureen määrään. Tällaisten karttojen avulla sähköverkkoyhtiön olisi helppo ohjata 
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viankorjausta tässä tapauksessa alueelle B, jossa on selkeästi enemmän vihreitä soluja. 

 

 

Kuva 6.4 Kuvitteellisten alueiden A ja B mobiililaitteiden määrät koropleettikartalla esitettynä. 

 

Sähköverkkoyhtiön viankorjauksen priorisoinnista hyötyvät verkkoyhtiö ja hieman myös 

sähkönmyyjä, sillä se voisi vähentää sähkökatkosten kesto ja niiden aiheuttamia 

kustannuksia. Myös kantaverkkoyhtiö voisi hyötyä mobiililaitteiden sijaintitiedosta 

viankorjauksessaan, mutta yleensä kantaverkko pysyy toimintakuntoisena myös 

suurhäiriötilanteessa ja katkot keskittyvät keski- ja pienjänniteverkkoon. Sähkönmyyjä 

hyötyy tehokkaammasta viankorjauksesta sillä se saa myytyä enemmän sähköä 

asiakkailleen, kun sähkökatkoja kohdistuvat pienempään asiakasmäärään, mutta hyöty on 

merkittävästi pienempi kuin sähköverkkoyhtiöllä. Sähkönkuluttajista osa hyötyy ja osa ei 

hyödy. Suurten taajamien asukkaat todennäköisesti hyötyvät, kun viankorjaus kohdistuu 

heidän asuinalueelleen ensin, kun taas haja-asutusalueen asukkaiden viat korjataan 

todennäköisesti myöhemmin. 

 

Haasteena viankorjauksen priorisoinnissa on datan saatavuus ja luotettavuus, jos 

sähkökatko on kestoltaan niin pitkä, että mobiililaitteiden akut alkavat loppua tai 

esimerkiksi mobiiliverkon tukiasemat ovat sähköttömiä ja sijaintitietoja ei saada riittävän 

tarkasti tai määrällisesti riittävästi luotettavuuden takaamiseksi. Lisäksi on muistettava, että 

sähkömarkkinalain muutos määrää sähkökatkon maksimikestoksi kuusi tuntia taajama-

alueella ja 36 tuntia haja-asutusalueella. Laki astuu asteittain voimaan siten että kaikki 

asiakkaat ovat sen piirissä vuoden 2028 loppuun mennessä. Lainmuutos on merkittävä 

tekijä viankorjausta ohjatessa erityisesti suurhäiriötilanteessa, kun sähköttömiä asiakkaita 

on paljon. Sähkömarkkinalaki vaatii myös asiakkaiden tasapuolista kohtelua, mikä osaltaan 

estää viankorjauksen priorisointia. 
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6.4 Sähköverkon suunnittelu 

 

Sähköverkon suunnittelun tavoitteena on ylläpitää ja kehittää verkostoa vastaamaan 

tulevaisuuden sähköenergiatarpeeseen. Suunnittelua ohjaavat monet tekniset reunaehdot, 

mikä tekee suunnittelusta haastavaa. Lisäksi sähköverkon on täytettävä sillä asetetut 

tekniset vaatimukset ja sähköverkon on toimittava luotettavasti. Verkostojen suunnittelu 

voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 

 

- pitkän aikavälin kehittämissuunnittelu 

- kohdesuunnittelu 

- maastosuunnittelu 

- rakennesuunnittelu 

- työsuunnittelu  

(Lakervi & Partanen 2008, 63) 

 

Pitkän aikavälin kehittämissuunnittelulla pyritään määrittämään suuret ja laajasti 

vaikuttavat investoinnit suunnittelujakson eri vuosille, jotta verkko täyttäisi sille asetetut 

vaatimukset. Pitkän aikavälin suunnitelma toimii pohjana yksityiskohtaisempaa 

verkkosuunnitelmaa tehtäessä. Kohdesuunnittelun tavoitteena on määrittää toteutettava 

ratkaisu eli esimerkiksi keskijännitejohdon tai muuntajan vaihto. Maastosuunnittelun 

tavoitteena on sijoittaa suunnitellun verkon komponentit maastoon. Rakennesuunnittelun 

tehtävänä on mitoittaa rakenteelliset osat eli esimerkiksi avojohtojen pylväät ja 

työsuunnittelun tehtäviä ovat rakennustöiden resurssointi ja aikataulut. Pitkän aikavälin 

suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 

 

1. Verkoston nykytilan selvitys 

2. Tarkasteltavan alueen kehitysnäkymät ja ennusteet 

3. Toimenpide-ehdotukset ja päätöksenteko (Lakervi & Partanen 2008, 216) 

 

Verkoston nykytilan selvitys muodostaa lähtökohdan suunnittelulle ja sen lähteenä toimii 

verkkoyhtiön tietojärjestelmiin tallennetut tiedot komponenteista. Lisäksi 

verkkotietojärjestelmä antaa kuvan verkon muodosta ja pystyy laskemaan teknisten 

reunaehtojen toteutumista alueella. Laskentatulokset antavat käsityksen, miten hyvin 
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verkostolle asetetut tavoitteet täyttyvät tällä hetkellä ja onko tarvetta akuuteille 

toimenpiteille, esimerkiksi jos jonkun verkonosan jännitteenalenema on liian suuri.  

 

Tarkasteltavan alueen kehitysnäkymistä olennaisin on tehoennuste eli on pystyttävä 

määrittämään mahdollisimman tarkasti, kuinka paljon tehoa alueella tarvitaan 

tulevaisuudessa. Tässä tarvitaan pitkän aikavälin tehoennustetta, sillä verkkojen 

saneerausvälit voivat olla kymmeniä vuosia. Tehoennusteessa käytetään yleensä 

huipputehoa, koska se viime kädessä määrittää komponenttien mitoituksen. Ennusteen 

tekemisessä lähteinä toimivat historiatiedot ja/tai yhdyskuntasuunnittelu. Historiatietojen 

avulla pystytään teoriassa ennustamaan kulutusta sovitetun trendikäyrän avulla. 

Historiatietojen käyttäminen on kuitenkin ongelmallista, koska se ei ota huomioon isoja 

yksittäisiä muutoksia, kuten koulujen tai kauppakeskusten rakentamista. 

 

Yleensä tehoennusteita laaditaan yhdyskuntasuunnittelun avulla. Lähteinä toimivat 

kaupungin tai kunnan yleiskaava, asemakaava, maankäytön toteuttamisohjelma ja/tai 

asunto-ohjelma. Näiden lähteiden avulla voidaan selvittää, minkälaista kulutusta alueelle 

on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Usein kunnat tekevät myös omia kehitysraportteja, 

joiden avulla voidaan arvioida väestönkehitystä. Lähtöaineiston avulla voidaan rakentaa 

tehonkasvulle simulaatioita, joissa voidaan huomioida myös yksittäiset isot muutokset.  

 

Mobiililaitteiden sijaintitietoja voitaisiin käyttää apuna tehoennustetta laadittaessa. 

Seuratessa mobiililaitteiden määrää pidemmällä aikavälillä, olisi mahdollista saada tietoa 

alueen kasvamisesta tai pienenemisestä. Yksittäisten suurten kohteiden kuten koulujen ja 

kauppakeskusten vaikutus voitaisiin poistaa tutkimalla vain yöaikaan alueella olevia 

mobiililaitteita. Lisäksi mobiililaitteiden sijaintitietojen perusteella tehtyjä 

liikkumistottumiskaavioita voitaisiin käyttää päätöksenteon tukena. Esimerkiksi jos ihmiset 

alkavat liikkumaan tietyltä alueelta huomattavasti useammin lähimpään kaupunkiin, on 

mahdollista, että he myös muuttavat pysyvästi sinne lähiaikoina. 

 

Toimenpide-ehdotukset riippuvat voimakkaasti tehoennusteesta. Jos alueen 

sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan voimakkaasti, on todennäköisesti taloudellisesti 

kannattavaa kohdistaa sinne suuria investointeja, kuten uuden sähköaseman tai 
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varayhteyden rakentaminen. Jos taas alueen kulutus on pienemässä, voi olla taloudellisesti 

kannattavampaa olla investoimatta alueen verkkoon ja jatkaa verkon ylläpitävää huoltoa. 

 

Mobiililaitteiden sijaintitietoja olisi mahdollista hyödyntää myös maastosuunnittelussa ja 

työsuunnittelussa. Maastosuunnittelussa mobiililaitteiden sijaintitietojen alueella voitaisiin 

sijoitella verkon komponentit siten, että ne että häiritsevät ihmisiä mahdollisimman vähän. 

Mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla saadaan tietoa esimerkiksi suosituista 

ulkoilureiteistä, joiden varsille ihmiset eivät halua suurta sähköasemaa tai sähköjohtokatua. 

Työsuunnittelu voisi mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla suunnitella työt siten että siitä 

on mahdollisimman vähän haittaa asiakkaille. Eli esimerkiksi lyhyet sähkökatkokset 

voitaisiin ajoittaa ajankohtiin, jolloin alueella on mahdollisimman vähän asiakkaita 

paikalla. Maastosuunnittelun apuna voitaisiin käyttää esimerkiksi karttaa, joka ilmaisee 

ihmisten liikkumista alueella. Kuvassa 6.5 on esitetty esimerkki tällaisesta kartasta. 

Kuvassa nähtävien punaisten reittiviivojen paksuus kuvaa sen käyttöastetta, mitä paksumpi 

viiva, sitä suositumpi reitti. Kartan avulla suunnittelijoiden olisi helppo suunnitella laitteita 

tässä tapauksessa vasemman reunan vähemmän käytettyjen reittien varrelle. 

 

 

Kuva 6.5 Reittien käyttöaste reittiviivan paksuudella ilmaistuna. 
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Laadukkaammasta sähkösuunnittelusta hyötyy luonnollisesti eniten sähköverkkoyhtiö. 

Nykypäivänä verkot saneerataan, kun niiden tekninen ikä on tulossa täyteen. Verkon 

saneeraaminen on aina mittava investointi, joten mobiililaitteiden sijaintitietojen 

hyödyntäminen voi tuoda suuriakin säästöjä erityisesti haja-asutusalueella. Myös maasto- 

ja työsuunnittelusta on hyötyä sähköverkkoyhtiölle asiakastyytyväisyyden parantuessa, kun 

komponentit sijoitellaan järkevämmin ja työt toteutetaan järkevään aikaan. Haastateltujen 

sähköverkkoyhtiön mielestä tämä voisi toimia ja toimiessaan tuoda merkittäviä säästöjä. 

Myös kantaverkkoyhtiön suunnittelussa voitaisiin hyödyntää mobiililaitteiden 

sijaintitietoja, mutta kantaverkko palvelee niin suurta asiakasmäärää, että niin suuren 

datamäärän seuraaminen on haastavaa. Sähkönmyyjälle ei juurikaan ole hyötyä 

sähköverkon suunnittelun kehittymisestä. Sähkönkuluttaja taas hyötyy, kun 

sähköverkkoyhtiön rahoja säästyy. Lisäksi maasto- ja työsuunnittelun kehittyminen 

parantaa asiakkaan tyytyväisyyttä erityisesti, kun työkeskeytykset pystytään ajoittamaan 

paremmin.  

6.5 Asiakaspalvelu 

 

Sähkönmyyjäyrityksen asiakaspalvelu auttaa pääosin sopimus- ja laskutusasioissa, kun taas 

sähköverkkoyhtiön asiakaspalvelu käsittelee näiden lisäksi myös asiakkaiden 

vikailmoituksia. Asiakaspalvelun rooli korostuu erityisesti suurhäiriötilanteessa, kun 

vikailmoitusten määrä kasvaa lyhyessä ajassa merkittävästi. Asiakaspalvelun päivystäjän 

tärkeimpiä tehtäviä ovat vikailmoitusten vastaanoton yhteydessä lisätietojen kysyminen ja 

vian rajaaminen. Usein sähköverkkoyhtiöt käyttävät myös automaattista puhelinvastaajaa, 

joka kertoo tiedossa olevan vian sijainnin, korjausvaiheen ja korjausaika-arvion. 

Puhelinvastaaja voi ilmoittaa myös numeron johon asiakas voi soittaa, jos hänellä on 

lisätietoa esimerkiksi vian tarkasta sijainnista. (Lakervi & Partanen 2008, 243) 

 

Mobiililaitteiden sijaintitietoja voitaisiin käyttää asiakaspalvelun kehittämiseen. 

Sijaintitietojen avulla olisi mahdollista kohdistaa tiedotus vika-alueella oleville asiakkaille. 

Samoin automaattinen puhelinvastaaja voisi asiakkaan kertoa tarkemmin alueella olevista 

vioista tai rakennustöistä asiakkaan sijainnin mukaan. Samoin sähkönmyyjä voi 

esimerkiksi kohdentaa mainontaa tietyn alueella asukkaille tai muuten viestiä alueen 

asioista. Mobiililaitteiden sijaintitietoja voisi suurhäiriötilanteessa hyödyntää myös 
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pelastusviranomainen, joka voisi tiedottaa ja antaa ohjeita suurhäiriötilanteessa vika-

alueella olevia asiakkaita. 

 

Mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämisessä asiakaspalvelussa on hyötyä erityisesti 

sähköverkkoyhtiölle niin vikatilanteissa kuin normaaleissa työkeskeytyksissä. Myös 

kantaverkkoyhtiö voisi hyödyntää mobiililaitteiden sijaintitietoja työkeskeytyksistä 

ilmoittaessaan. Haasteena tässä saattaa olla asiakkaiden suuri määrä. Sähkönmyyjä voi 

hyötyä, jos se pystyy parantamaan asiakastyytyväisyyttä tai hankkimaan uusia asiakkaita 

mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla. Sähkönkuluttaja hyötyy tarkemmasta tiedotuksesta, 

kun se pystyy suunnittelemaan toimintansa paremmin.  
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7 ESTEET 

 

Big Data -menetelmien ja -työkalujen nopea kehittyminen ja yleistyminen tuo mukanaan 

useita mahdollisuuksia, mutta myös paljon riskejä, uhkakuvia ja rajoituksia. Tässä luvussa 

on käsitelty erityisesti mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämisen esteitä teknisestä 

näkökulmasta sekä nykyisen lainsäädännön asettamia rajoituksia. 

 

7.1 Tekniset rajoitteet 

 

Mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämisen rajoitteet liittyvät datan saatavuuteen ja 

käsittelyyn. Erikseen on mainittava myös tietoturvaan liittyvät ongelmat, koska niiden 

ratkaiseminen on tärkeässä roolissa tänä päivänä.  

 

Sijaintitietoja voidaan kerätä itse luomalla tähän tarkoitukseen sopiva järjestelmä, joka on 

kallis ja monimutkainen. Toinen vaihtoehto on kerätä dataa pelkästään älypuhelimista 

käyttämällä sovellusta, joka sallii sijainnin luovuttamisen. Kolmas vaihtoehto on ostaa 

dataa kolmannelta osapuolelta, joka on luonut sopivan järjestelmän sijaintitietojen 

keräämistä muuta käyttöä varten. On myös muistettava, että perinteisten matkapuhelimien 

sijaintitiedot ovat tukiasemat omistavan teleoperaattorin hallussa, mikä hankaloittaa datan 

saatavuutta.  

 

Toinen tietojen saatavuuteen liittyvä ongelma on ihmisten halukkuus luovuttaa 

henkilökohtaista tietoa, kuten heidän sijaintinsa, jos siitä ei ole konkreettista hyötyä heille 

itselleen. Yritysten on mietittävä mahdollisia kannustimia sijaintitietojen luovuttamiseksi 

tai pystyttävä uskottavasti osoittamaan mitä konkreettista hyötyä sijaintietojen 

luovuttamisesta on.  

 

Yleinen datan käsittelyyn liittyvät mietinnän aihe on kuka omistaa kerätyn datan ja kenellä 

on oltava pääsy siihen. Datan omistajuudesta on kaksi ajattelutapaa: avoin data ja my data. 

Avoin data -ajattelutavassa tietoaineistojen jakamiseen suhtaudutaan avoimesti ja 

pyrkimyksenä on jakaa julkisia tietoaineistoja laajempaan käyttöön. Ehtona on datan 

anonymisointi ja huolellinen lainsäädännön noudattaminen. My data -ajattelutavassa 
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ihminen omistaa häntä koskevan datan ja ihmisellä on oikeus halutessaan kieltää datan 

käyttö ja sen jakaminen. Ajattelutavan mukaan yksilöillä tulisi olla oikeus määrätä mihin 

häntä koskevaa dataa käytetään ja toisaalta myös tarjota sitä haluamiensa tahojen käyttöön. 

(Aula 2014) 

 

Datan käsittelyn haasteet liittyvät Big Datan luonteeseen. Kuten luvussa 3 todettiin, Big 

Data tarkoittaa suuria määriä dataa, jota syntyy nopeasti lisää ja joka on monimuotoista. 

Suurien datamäärien kerääminen ja varastoiminen on haastavaa ja lisäksi tallennustila 

maksaa. Onkin mietittävä tarkkaan, kuinka usein mobiililaitteen sijainnin halutaan 

päivittyvän ja kuinka pitkältä aikaväliltä sijaintitietoja säilötään. Jos halutaan kerätä 

sijaintia esimerkiksi yhden minuutin välein, on datan määrä 60-kertainen siihen, mitä datan 

määrä olisi, jos sitä kerättäisiin vain tunnin välein. Pelkästään yhden sähköyhtiön yhden 

johtolähdön alueella voi olla tuhansia mobiililaitteita, joten dataa myös syntyy paljon.  

 

Datan keräämisen ja varastoinnin lisäksi myös datan käsittely on haastavaa. On mietittävä 

tarkkaan, onko valitut datan suodatus- ja klusterointimenetelmät oikeat. Lisäksi datan 

louhinta-algoritmin valinta on haastavaa ja jatkuvasti on arvioitava saatujen tulosten 

oikeellisuutta. Mobiililaitteiden sijaintitiedon hyödyntämistä suunnitellessa on tarkkaan 

mietittävä miten hyvin mobiililaitteet edustavat kaikkia ihmisiä ja onko saadut 

analysointitulokset realistisia. Erityisesti tämä nousee esille tilanteissa, jossa 

mobiililaitteiden määrä on pieni. Mikäli mahdollista, dataa tulisi käsitellä useammalla eri 

menetelmällä ja vertailla saatuja tuloksia. Lisäksi olisi hyvä verrata mobiililaitteiden 

sijaintitiedoista saatavaa dataa esimerkiksi kyselytutkimuksilla saatuun dataan ja näin 

varmistua mobiililaitteiden sijaintitietojen edustavuudesta kaikkien ihmisten 

sijaintitietoihin. 

 

Yksi suurimmista haasteista on datan käsittelyn tietoturva. Sijainnin salaaminen on 

erityisen tärkeää, koska sijaintitietoja seuraamalla voidaan oppia henkilön liikkumistapoja 

ja tämän perusteella valita esimerkiksi sopiva hetki ryöstää hänen kotinsa. On olemassa 

kaksi yleistä tapaa tietoturvan säilyttämiseksi: 1) dataan käsiksi pääsemisen rajoittaminen 

ja 2) datan salaaminen. Dataan käsiksi pääsemistä voidaan rajoittaa luomalla 

todennusvaatimus tai muu pääsyvaatimus. Tämän keinon haasteena on riittävän turvallisen 
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pääsyvaatimuksen luominen, jotta oikeat ihmiset pääsevät suhteellisen helposti käsiksi 

dataan mutta väärät henkilöt eivät mitenkään. Datan salaamisen päätavoitteena on lisätä 

satunnaisuutta dataan, jotta yksittäistä kohdetta ei voida erottaa datasta. Yksi yleisimmistä 

keinoista datan yksityisyydensuojaa määritettäessä on k-anonymiteetti. Jos järjestelmä 

toteuttaa k-anonymiteetin, se tarkoittaa, että järjestelmän yksittäistä käyttäjää ei voida 

erottaa k-1 muun käyttäjän joukosta. Tämä tapahtuu useimmiten muokkaamalla 

tietoaineistoa joko yleistämällä tai poistamalla tietoa. Lisäksi anonymiteettia voidaan lisätä 

luomalla alkuperäisestä aineistosta uusia muunneltuja aineistoja. Datan salaamisen etuja on 

se, että salattua dataa voidaan jakaa vapaammin eri osapuolien välillä. (Aula 2014) 

 

Anonymiteettiä pyritään murtamaan tyypillisesti algoritmipohjaisilla hyökkäyksillä. 

Murtamisen mahdollisuudet kasvavat, jos hyökkääjän käytössä on useampia aineistoja, 

joihin tietyn henkilön tiedetään kuuluvan. Erityisen ongelmallisia on huomattu olevan 

hajautuneet ja moniulotteiset aineistot, joissa muuttujia on huomattavan paljon, yksittäisten 

henkilöiden tiedot eroavat toisistaan merkittävästi tai useat muuttujat ovat suoraan 

yhteydessä toisiinsa. Sijaintitiedot ovat hyvä esimerkki tällaisesta aineistosta. Hyvät 

salausmenetelmät ovat tärkeitä, koska yksittäisen tietomurron avulla saatuja tietoja voidaan 

käyttää hyväksi minkä tahansa muun aineiston anonymiteetin murtamiseksi. Onkin tärkeää 

löytää sopiva kompromissi anonymiteetin ja tiedon käytettävyyden välillä, sillä liian hyvin 

anonymisoitua dataa on hankala käsitellä ja salauksen purku syö merkittävästi 

laskentatehoa. (Aula 2014) 

 

Vaikka Big Datan käsitteleminen on haastavaa ja työlästä, ovat kuitenkin esteet 

ratkaistavissa. Tärkeimpiä kysymyksiä ovatkin miten paljon mobiililaitteiden sijaintitiedon 

hyödyntäminen tulee maksamaan ja onko siitä saatava lisäarvo suurempi kuin 

kustannukset. Kaupallisten Big Data -sovellusten yleistyessä ja eri valmistajien välisen 

kilpailun lisääntyessä on odotettavissa kustannusten alentumista. Luonnollisesti myös 

tekniikan kehittyminen alentaa kustannuksia.  
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7.2 Lainsäädäntö 

 

Paikannustietojen kerääminen ja hyödyntäminen sisältää monia oikeudellisia kysymyksiä 

liittyen muun muassa yksityisyyden suojaan, telemarkkinalainsäädäntöön, 

kilpailulainsäädäntöön ja julkisten aineistojen käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi 

sähkömarkkinoilla on noudatettava sähkömarkkinalakia. Keskeisimmät 

paikannusteknologiaan liittyvät kysymykset liittyvät yksityisyyden suojaan, joka on 

Suomessa turvattu perustuslailla. Suomessa aiemmin sovellettu henkilötietolaki ollaan 

korvaamassa tietosuojalailla, joka täydentää 25.5.2018 voimaan astuvaa EU:n yleistä 

tietosuoja-asetusta (engl. GDPR, General Data Protection Regulation).  

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU-valtioissa. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksymisasetuksessa (EU) 2016/679 on kirjattu ”EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina ovat yksilön oikeuksien ja vapauksien 

vahvistaminen, sisämarkkinaulottuvuuden lujittaminen, tietosuojan globaalin ulottuvuuden 

huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen. 

Asetuksen tavoitteena on luoda Euroopan unionille ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja 

kattava tietosuojakehys. Lisäksi pyritään parantamaan luottamusta online-palveluihin ja 

näin edistää EU:n digitaalista sisämarkkinoiden kehittämistä”. Yleinen tietosuoja-asetus 

tuo mukanaan monia uudistuksia. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on antaa kansalaisille 

paremmat mahdollisuudet hallita tietojaan eli tukea my data-ajattelutapaa. Kansalaisilla on 

jatkossa oikeudet tietojen tarkasteluun, editointiin ja kolmannelle osapuolelle siirtämiseen 

tai tietojen käytön kieltämiseen. Medioille suuri muutos on velvollisuus läpinäkyvyyteen. 

Jatkossa kuluttajan tulee ymmärtää mihin dataa kerätään, miten sitä käsitellään ja mikä 

taho on käsittelijä. Lisäksi dataa ei voida enää kerätä tai varastoida tulevaisuutta varten tai 

varmuuden vuoksi. Median tulee tarjota keinot, joilla kuluttaja pääsee poistamaan tai 

muokkaamaan hänestä kerättyä dataa. (Oikeusministeriö 2017) 

 

Maaliskuussa 2018 hallitus on esittänyt uuden tietosuojalain säätämistä. Uusi laki ei 

muodostaisi itsenäistä kokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU:n tietosuoja-

asetuksen kanssa. Uuden tietosuojalain tarkoitus on astua voimaan samaan aikaan yleisen 

tietosuoja-asetuksen kanssa ja tällä lailla korvattaisiin henkilötietolain lisäksi laki 

tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Tietosuojalaissa määriteltäisiin lapsen 
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ikäraja tietoyhteiskunnan palveluissa 13 vuoteen, kun yleisessä tietosuoja-asetuksessa 

ikäraja on määritelty 16 vuoteen. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on määritelty asiaan 

liittyvät viranomaistehtävät tietosuojavaltuutetuille, joille annetaan myös mahdollisuus 

määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu, jos säännöksiä rikotaan. Tietosuojalaissa 

esityksen mukaan hallinnollista seuraamusmaksua ei sovellettaisi julkisella sektorilla 

tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi tietosuojalaki sisältää poikkeuksia 

sananvapauden, tutkimisen ja arkistoinnin turvaamiseksi. Eli esimerkiksi historiallisessa 

tutkimuksessa voitaisiin poiketa tietosuoja-asetuksen velvoitteista, jos tutkimuksen 

tavoitteet sitä edellyttävät. Näissä tapauksissa voitaisiin myös estää henkilöltä oikeus 

tarkastaa itseään koskevia tietoja. Poikkeusten tavoitteena olisi säilyttää tämänhetkinen 

säätely. (Valtioneuvosto 2018)  

 

Paikannusteknologiaan liittyviä lainkohtia löytyy myös Tietoyhteiskuntakaaresta, jonka 

nimike on 1.6.2018 alkaen ”Laki sähköisen viestinnän palveluista”. Tietoyhteiskuntakaari 

astui voimaan 1.1.2015 ja sillä kumottiin muun muassa sähköisen viestinnän tietosuojalaki. 

Laissa on määritelty lisäarvopalvelu, jolla tarkoitetaan ”palvelua, joka perustuu 

välitystietojen tai sijaintitietojen käsittelyyn muuta tarkoitusta kuin viestin välittämistä 

varten”. Laki sallii luonnolliseen henkilöön yhdistettävien sijaintitietojen käytön, mutta 

vaatii paikannettavan suostumuksen. Lisäksi sijaintiedot on hävitettävä tai käsiteltävä niin, 

että niitä ei voida yhdistää käyttäjään, heti käsittelyn jälkeen. Laissa on määritelty muuan 

muassa tiedonantovelvollisuus, jonka mukaan ”Lisäarvopalvelun tarjoajan on 

huolehdittava, että paikannettavan saatavilla on helposti ja jatkuvasti tietoa käsiteltävien 

sijaintitietojen tarkkuudesta, käsittelyn täsmällisestä tarkoituksesta ja kestosta sekä siitä, 

voidaanko sijaintitiedot luovuttaa kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun tarjoamista 

varten.” Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada lisäarvopalvelun tarjoajalta tämän hallussa 

olevat itseään koskevat sijaintitiedot. Lisäarvopalvelun tarjoajan on myös huolehdittava 

tietoturvasta ja tiedotettava mikäli tietoturvaan kohdistuu uhkia. (Laki sähköisen viestinnän 

palveluista 2018) 

 

Sähkömarkkinoihin liittyvät lainkohdat on kirjattu sähkömarkkinalakiin. Lain yksi 

tärkeimmistä tavoitteista on asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Verkkopalvelujen tarjonnan 

yleisiin periaatteisin on kirjattu ”Verkonhaltijan on tarjottava sähköverkkonsa palveluita 



 

 

 

67 

sähkömarkkinoiden osapuolille tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Palveluiden tarjonnassa ei 

saa olla perusteettomia tai sähkökaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja.” Myös 

verkkopalvelujen myyntiehtoihin ja hinnoittelua koskeviin yleisiin säännöksiin on kirjattu 

”Verkkopalvelujen    myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden on 

oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. Niistä saa poiketa vain 

erityisistä syistä.” Sähkömarkkinalakiin on myös kirjattu verkon kehittämisvelvollisuudet, 

jotka ohjaavat verkkoyhtiöiden saneeraussuunnitelmia. (Sähkömarkkinalaki 2013) 

 

Tietosuoja-asetus, tietosuojalaki ja laki sähköisen viestinnän palveluista rajoittavat tietojen 

saatavuutta ja käyttöä. Koska laitteen sijaintitietojen käyttöön on aina oltava laitteen 

käyttäjän suostumus, on mietittävä keinoja suostumuksen saamiseen mahdollisimman 

monelta henkilöltä. Jos vain harvat suostuvat luovuttamaan sijaintinsa, mobiililaitteiden 

määrä tai liikkuminen ei edusta kovin hyvin kaikkien ihmisten määrää tai liikkumista. 

Lisäksi velvoitetaan poistamaan data heti käsittelyn jälkeen mikä saattaa aiheuttaa 

hankaluuksia mobiililaitteiden määrää pitkällä aikavälillä seurattaessa. Sähkömarkkinalain 

vaatimukset tasapuolisuudesta aiheuttavat ongelmia viankorjauksen priorisointia 

mietittäessä.  
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8 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia hyödyntää mobiililaitteiden sijaintitietoja 

sähköverkossa ja -markkinoilla. Työn alussa on käsitelty eri mobiililaitteiden 

paikannusmenetelmät, joita ovat satelliittipaikannus ja GSM-verkkopaikannus sekä 

sisätiloissa hyödyllinen WLAN-paikannus. Paikannusmenetelmiä on monia erilaisia ja 

paikannuksen tarkkuus riippuu käytetystä menetelmästä, sekä toimintaympäristöstä. Koska 

paikannettavien laitteiden määrä on suuri, niiden analysointiin on syytä käyttää Big Data -

menetelmiä, joihin liittyy olennaisena datan klusterointi ja louhiminen. Datan 

klusteroinnilla tarkoitetaan samankaltaisten datojen ryhmittämistä, jotta samanlaista dataa 

ei käsitellä lukuisia kertoja. Datan louhinnalla tarkoitetaan syy-seuraussuhteiden ja muiden 

lainalaisuuksien etsimistä datasta. Louhinta tapahtuu tietokoneavusteisesti ja olennaista 

onkin valita sopiva louhinta-algoritmi kuhunkin tilanteeseen. Datan analysoinnin lisäksi 

suuria määriä sijaintitietoja on hyödyllistä esittää myös visuaalisesti erilaisilla kartoilla, 

koska se helpottaa kokonaiskuvan muodostamista. 

 

Koska mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntäminen suuressa mittakaavassa on melko 

uusi aihe, yksi työn olennainen osa oli selvittää aiheeseen liittyviä akateemisia tutkimuksia 

ja alalla toimivia kaupallisia toimijoita. Aiheeseen liittyviä akateemisia tutkimuksia 

löydettiin kaksi: Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkittiin sähkönkulutusta ja ihmisten 

liikkumista Senegalissa mobiiliverkosta saatavan datan avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että 

mobiililaitteiden määrä korreloi hyvin sähkönkulutusta alueella ja niiden avulla on mahdollista 

seurata ihmisten liikkumiskäytäntöjä. Toisessa tutkimuksessa pyrittiin luomaan ennustusmalli, 

jonka avulla voidaan ennustaa kunkin keskijännitelinjan sähkönkulutuksen huippuarvo ja 

keskiarvo jokaiselle päivälle seuraavalle viikolle. Tutkimuksessa saatiin luotua melko hyvin 

toimiva malli sähkönkulutuksen ennustamiseksi. Alalla toimivia kaupallisia toimijoita ovat 

virolainen Positium, hollantilainen Arcadis NV, englantilainen Citi Logik sekä 

yhdysvaltalainen AirSage. Positium hyödyntää sijaintitietoja väestön, liikkuvuuden ja turismin 

tutkinnassa, kun taas muut yritykset ovat keskittyneet pääosin liikkuvuuden tutkintaan ja sen 

hyödyntämiseen eri applikaatioissa. 

  

Työn lopputuloksena löydettiin potentiaalisia applikaatioita sähkömarkkinan eri toimijoille 

mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämiseksi. Työssä käsitellyt sähkömarkkinan 
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toimijat ovat kantaverkkoyhtiö, sähköverkkoyhtiö, sähkönmyyjä ja sähkönkuluttaja. Työn 

ulkopuolelle rajattiin aktuaalisen datan käsittely, joten applikaatioiden toimivuudesta ei 

saatu varmuutta. Kommentteja applikaatioihin kysyttiin kolmen eri sähköverkkoyhtiön 

edustajilta. Applikaatioita löydettiin kulutusennusteen tekemisestä, kysyntäjoustosta, 

sähköverkkoyhtiön käyttötoiminnoista, sähköverkon suunnittelusta ja asiakaspalvelusta.  

 

Kulutusennusteen tekemisessä mobiililaitteiden määrä alueella voitaisiin ottaa yhdeksi 

uudeksi datan lähteeksi alueen kulutusennustetta tehdessä. Nykyisiä datan lähteitä ovat 

kunkin sähkönkuluttajan kohdetiedot, aiemmat kulutustiedot ja muu etäluettavan mittarin 

tarjoama data sekä lämpötilatiedot. Mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla voitaisiin 

ennustaa kulutusta tarkemmin erityisesti kesämökkialueella, koska se on hyvä keino saada 

tietoja alueella olevien mökkiläisten määrästä. Tarkempi kulutusennuste hyödyntää kaikkia 

osapuolia. Kantaverkkoyhtiö hyötyy, koska se helpottaa tehotasapainon ylläpitämistä ja 

vähentää tarvetta säätösähkölle.  Sähköverkkoyhtiö hyötyy, koska se voi ennustaa 

kulutushuippuja paremmin ja tehdä ennakoivia toimenpiteitä, kuten verkon kytkentätilan 

optimoimista. Sähkönmyyjä hyötyy, koska se voi ennakoida asiakkaansa sähköntarpeen 

paremmin ja suunnittelemaan sähkönhankintansa sen mukaan. Sähkönkuluttaja hyötyy, 

koska edellä mainitut hyödyt laskevat sähkön hintaa ja potentiaalisesti vähentävät 

sähkökatkosten määrää ja kestoa. 

 

Kysyntäjousto tarkoittaa sähkönkulutuksen tasaamista siirtämällä kulutusta korkean 

kulutuksen (ja hinnan) tunneilta matalamman kulutuksen tunneille tai toisinpäin siirtämällä 

kulutusta nykyhetkeen, jos sähköä on saatavilla edullisesti. Kysyntäjoustoa tarvitaan, kun 

verkkoon kytketään joustamatonta sähköntuotantoa, kuten ydinvoimaa ja säästä riippuvia 

uusiutuvan energian lähteitä. Toistaiseksi kysyntäjouston tarjoajia ovat pääosin 

kasvihuoneet, datakeskukset ja teollisuusyritykset. Myös toimistorakennuksia ja 

sähkölämmitteisiä omakotitaloja voidaan hyödyntää pienemmässä mittakaavassa. 

Mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla hyödyntämisen astetta voidaan kasvattaa ja 

minimoida kysyntäjouston aiheuttamia haittoja rakennusten käyttäjille. Mobiililaitteiden 

sijaintitietojen avulla olisi mahdollista oppia käyttäjien liikkumistottumuksia ja säätää 

vapaammin rakennusten lämmitystä, jos havaitaan että rakennus on usein pidempään 

tyhjillään tiettyyn aikaan päivästä tai viikosta. Kysyntäjousto hyödyntää kaikkia osapuolia. 

Kantaverkko- ja sähköverkkoyhtiöt hyötyvät, koska verkon huipputeho pienenee ja 
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huipputehon mukaan mitoitettavat komponentit voidaan valita pienemmiksi. Sähkönmyyjä 

hyötyy, koska kulutus on tasaisempaa eikä sen tarvitse hankkia kallista lisäsähköä 

kulutushuippujen aikaan. Loppuasiakas hyötyy, koska kysyntäjoustoon osallistuminen 

kompensoidaan sähkölaskussa. Kysyntäjousto voi aiheuttaa myös pieniä haittoja, kun 

rakennuksen lämpötilaa säädetään tietokoneohjatusti, mutta hyvällä suunnittelulla nämä 

haitat voidaan minimoida tai poistaa kokonaan. 

 

Sähköverkkoyhtiön käyttötoiminnot liittyvät pääosin verkon tilan seurantaan, 

kunnossapitoon ja vikojen korjaamiseen. Erityisesti vikojen nopea ja sujuva korjaaminen 

on tärkeää, sillä sähkömarkkinalain muutos määrittää sallitun sähkökatkon maksimikeston 

ja velvoittaa verkkoyhtiön maksamaan korvauksia asiakkailleen yli 12 tunnin 

sähkökatkoista. Laajassa vikatilanteessa mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla voitaisiin 

selvittää kullakin vikaantuneella verkon alueella olevien asiakkaiden määrä ja priorisoida 

viankorjausta siten että sähköt palautuvat mahdollisimman nopeasti mahdollisimman 

monelle asiakkaalle. Samoin viankorjausta voitaisiin viivyttää alueilla, joissa ei ole 

asiakkaita paikalla. Viankorjauksen priorisoinnista hyötyvät erityisesti sähköverkkoyhtiö ja 

sähkönmyyjä, kun sähkökatkot kohdistuvat pienempään asiakasmäärään. Kantaverkko 

pysyy pääsääntöisesti toimintakunnossa myös suurhäiriötilanteessa, joten kantaverkkoyhtiö 

ei hyödy merkittävästi viankorjauksen priorisoinnista. Sähkönkuluttajista osa hyötyy ja osa 

ei hyödy, erityisesti haja-asutusalueiden asukkaan voivat kärsiä, kun viankorjausta 

priorisoidaan suurempiin keskittymiin. 

 

Sähköverkon suunnittelu jaetaan pitkän aikavälin kehittämissuunnitteluun, 

kohdesuunnitteluun, maastosuunnitteluun, rakennesuunnitteluun ja työsuunnitteluun. 

Kehittämissuunnitellussa voidaan hyödyntää mobiililaitteiden sijaintietoja, kun seurataan 

niiden määrää pidemmällä aikavälillä ja käytetään sitä apuna alueen kehittymistä 

ennustettaessa. Jos mobiililaitteiden määrä alueella pienenee, verkkoon ei kannata 

kohdistaa suuria investointeja ja päinvastoin, jos laitteiden määrä kasvaa. 

Maastosuunnittelussa voidaan hyödyntää mobiililaitteiden sijaintitietoja, kun voidaan 

seurata ihmisten liikkeitä ja sijoittaa uudet verkon komponentit alueille, joilla ei liiku 

ihmisiä. Tämä vähentää komponenttien aiheuttamaa maisemahaittaa ja vähentää 

mahdollista komponentteihin kohdistuvaa ilkivaltaa. Työsuunnittelussa voidaan hyödyntää 
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mobiililaitteiden sijaintitietoja seuraamalla ihmisten liikkeitä ja kohdistamalla lyhyet 

muutostyöt ajankohtiin, jolloin alueella on vähän ihmisiä paikalla. Sähköverkon 

suunnittelun kehittymisestä on hyötyä erityisesti sähköverkkoyhtiölle ja sähkönkuluttajalle, 

kun yhtiön rahoja säästyy. Kantaverkkoyhtiön suunnittelu voisi hyödyntää 

mobiililaitteiden sijaintitietoja, mutta ongelmaksi muodostuu asiakkaiden suuri määrä ja 

verkon suuri pituus.  

 

Asiakaspalvelua tarvitaan laskutus- ja sopimusasioissa sekä erityisesti häiriötilanteissa. 

Mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla sähköverkkoyhtiöiden olisi helpontaa kohdistaa 

tiedotusta vika-alueella oleville asiakkaille jo ennen kuin asiakas ehtii ottamaan yhteyttä. 

Lisäksi työkeskeytyksistä voitaisiin ilmoittaa alueella oleville asiakkaille työn alkaessa ja 

päättyessä. Myös pelastusviranomainen voisi hyödyntää sijaintitietoihin perustuvaa 

tiedotusta suurhäiriötilanteessa. Mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämisestä 

asiakaspalvelussa hyötyvät erityisesti sähköverkkoyhtiö ja sähkönkuluttaja. 

Kantaverkkoyhtiölle hyöty on vähäistä, sillä viat ovat harvinaisia. Sähkönmyyjä voisi 

hyötyä, jos se pystyy esimerkiksi hankkimaan lisää asiakkaita tai parantamaan 

asiakastyytyväisyyttä mobiililaitteiden sijaintitietojen avulla kohdennetun mainonnan 

avulla. 

 

Applikaatioiden hyödynnettävyyttä eri toimijoille on havainnollistettu kuvassa 8.1. 

Kuvassa vihreä väri tarkoittaa hyvää potentiaalia hyödyntää mobiililaitteiden sijaintitietoja, 

keltainen väri keskinkertaista potentiaalia ja punainen väri hyvin vähäistä tai olematonta 

potentiaalia. 

 

Kulutusennuste Kysyntäjousto

Verkkoyhtiön 

käyttötoiminnot

Verkon 

suunnittelu Asiakaspalvelu

Kantaverkkoyhtiö

Sähköverkkoyhtiö

Sähkönmyyjä

Sähkönkuluttaja  

Kuva 8.1 Applikaatioiden hyödynnettävyys eri toimijoille eri väreillä ilmaistuna 
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Olennainen osa tätä työtä oli myös löytää mobiililaitteiden sijaintitietojen hyödyntämiseen 

liittyviä esteitä ja rajoituksia. Esteitä mietittiin teknisestä näkökulmasta ja nykyisen 

lainsäädännön asettamista ehdoista. Tekniset rajoitteet liittyvät datan saatavuuteen ja 

käsittelyyn. Datan kerääminen on teknisesti haastavaa ja kallista. Lisäksi voi olla hankalaa 

saada ihmisiä luovuttamaan sijaintitietonsa, mikäli ei pystytä osoittamaan, että siitä on 

konkreettista hyötyä heille. Jos dataa ei ole saatavilla riittävästi, data ei edusta riittävän 

hyvin kaikkia ihmisiä ja analysoinnissa saadut tulokset eivät ole luotettavia. Nykypäivänä 

suuri ongelma ovat myös datan yksityisyys ja tietomurrot. Datan yksityisyys tulee 

varmistaa rajoittamalla pääsyä siihen tai salaamalla data tunnistuskelvottomaksi. 

 

Lainsäädännöllisiä haasteita löytyy erityisesti 25.5.2018 voimaan astuvasta yleisestä 

tietosuoja-asetuksesta (GDPR) sekä siihen liittyvästä tietosuojalaista, jotka muun muassa 

vaativat, että kuluttajan tulee ymmärtää mihin häneen liittyvää dataa käytetään ja antavat 

kuluttajalle oikeuden estää häneen liittyvän datan käytön. Lisäksi tietoyhteiskuntakaari 

(1.6.2018 alkaen Laki sähköisen viestinnän palveluista) antaa määräyksiä sijaintitietojen 

käsittelyyn. Sähkömarkkinalaki taas määrää kohtelemaan asiakkaita tasapuolisesti ja 

syrjimättömästi, mikä rajoittaa muun muassa kysyntäjouston hyödyntämistä ja 

viankorjauksen priorisointia.  

 

Työssä löydettiin muutamia mahdollisuuksia hyödyntää mobiililaitteiden sijaintitietoja. 

Haastatellut sähköverkkoyhtiöiden edustajat pitivät mahdollisuuksia hyvänä, ja 

mobiililaitteiden sijaintitietojen uskotaan tuovan lisäarvoa. On selvää, että potentiaalia on 

olemassa, mutta ongelmien ratkaisemiseksi on nähtävä paljon vaivaa. Erilaiset Big Data -

sovellukset lisääntyvät jatkuvasti ja kilpailu alalla on kovaa, mikä taas nopeuttaa teknisten 

ongelmien ratkaisemista. Lainsäädännöllisten ongelmien ratkaisu taas tyypillisesti on 

hidasta, erityisesti kun ongelmia ratkotaan EU-mittakaavassa.  
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