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Pyrkimykset ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen ja päästöttömään energian tuotantoon 

ovat lisänneet uusiutuvien sähkön tuotantomuotojen kysyntää. Yhteiskunnan toimintojen 

sähköistyminen lisää sähkön kysyntää ja tuulivoima ja aurinkovoima nähdäänkin tulevai-

suudessa yhdessä ydinvoiman kanssa pääasiallisina sähköenergian tuotantotapoina. Sähkön 

mikrotuotanto on voimakkaasti kasvanut viime vuosina halventuneen tuotantotekniikan ja 

päästöttömän energiantuotannon suosion seurauksena. Yksittäisten sähkön loppukäyttäjien 

pääasiallisena sähköntuotantovaihtoehtona aurinkosähköjärjestelmät ovat suosituimpia. 

Näiden määrä Suomalaisissa jakeluverkoissa on kasvanut ja jatkaa kasvuaan tulevina vuo-

sina.  

 

Yksittäisinä tuotantolaitteistoina pienet sähköntuotantolaitteistot eivät aiheuta juurikaan 

häiriöitä sähköverkkoon, eivätkä aiheuta tarvetta verkoston vahvistamiselle. Jakeluver-



 
 

kossa siirrettävään tehoon ja energiaan hajautetulla mikrotuotannolla sen sijaan on vaiku-

tusta. Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen osaksi kiinteistön sähkönjakeluverkkoa vähen-

tää vuositasolla jakeluverkosta otettavan sähköenergian määrää, mutta vaikutus vaihtelee 

yksittäisen kuluttajan osalta voimakkaasti. Kuluttajan liittymispisteen huipputehoon aurin-

kosähköjärjestelmällä ei sen sijaan ole vaikutusta, sillä suurin tuntikeskiteho ajoittuu tal-

viajalle. Kesäkuukausina aurinkotuotantolaitteisto nostaa hieman kuukauden suurinta tun-

nin keskitehoa, mutta myös tässä yksittäisten käyttäjien välinen vaihtelu on suurta. 
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The goals to limit global warming and to produce emission free energy have increased the 

demand of renewable electricity production methods. The electrification of society func-

tions increases electricity demand and, in the future, wind and solar together with nuclear 

power are expected to be the main electric energy production methods. In the past years, 

electricity microgeneration has grown strongly as a result of production technology becom-

ing cheaper and the popularity of emission free energy production growing. As the main 

electricity production method of individual electricity end users, PV systems are the most 

popular. Their number in the Finnish distribution networks has and will continue to grow 

in the years to come. 

  

Single PV systems cause hardly any disturbance in the power grid and therefore, there is no 

need to strengthen the grid. However, microgeneration affects the power and energy trans-

ferred in the grid. Connecting a PV system to the electricity distribution grid of a property 

decreases the amount of electric energy taken from the grid on a yearly level, but the effect 

varies greatly between individual users. Nevertheless, PV systems don’t increase the peak 

power of the customer’s connection point, since the highest hourly average power takes 

place during the winter. During the summer months, solar production equipment slightly 



 
 

increases the month’s highest hourly average power, but also here the variations between 

individual users are great.  



 
 

ALKUSANAT 

 

Ensimmäisenä haluan esittää erittäin lämpimät kiitokseni henkilölle, joka houkutteli minut 

opiskelemaan Lappeenrantaan. Ilman tämän suurenmoista urotyötä olisi tämä työ jäänyt te-

kemättä ja moni ikimuistoinen hetki kokematta. 

 

Esitän kiitokseni kaikille tämän työn tekemiseen ja loppuun saattamiseen vaikuttaneille hen-

kilöille. Erikseen haluan mainita yliopiston opetus- ja tukihenkilöstön, joiden osaaminen ja 

asiantuntevuus on tarjonnut hyvät puitteet yliopisto-opinnoille. Näistä haluan nostaa esiin 

etenkin Jukka Lassilan ajatuksia herättävät pohdinnat työhön ja sähkönjakeluun liittyen, ku-

ten myös Jarmo Partasen mieleenpainuvat luennot. 

 

Opiskeluaikojen uusille ja vanhoille ystäville esitän kiitokseni niin mahtavista opiskelu-, 

kuin vapaa-ajan hetkistäkin, jolloin maltettiin puhua joskus myös muustakin kuin opiske-

lusta. Lisäksi kiitoksen ansaitsevat Järvi–Suomen Energian työkaverit, jotka ovat olleet suu-

reksi avuksi tämän ja muidenkin töiden tekemisessä. 

 

Erityiskiitoksen ansaitsevat tietysti vanhempani ja siitä arvokkaasta tuesta, kannustuksesta 

ja ohjaamisesta elämän polulla, jota olen heiltä saanut. Myös veljelleni haluan esittää kiitok-

seni. Viimeisimpänä haluan jakaa erityiskiitoksen ja avopuolisolleni Anniinalle, joka on ja-

kanut niin ilot, kuin surutkin osana elämääni.  

 

Mikkelissä, 30.4.2019 

Niko Vesalainen 
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1 JOHDANTO 

Sähkön mikrotuotanto on yleistynyt viime vuosina Suomessa ja maailmalla. Etenkin jakelu-

verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien määrä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. 

Aurinkovoimalaitosten suosion kasvuun on selityksenä järjestelmien pudonneet hinnat ja ih-

misten kiinnostus omaa päästötöntä sähkön tuotantoa kohtaan. Yhtenä tavoitteena on myös 

sähkölaskun pienentäminen tuottamalla itse tarvitsemansa sähkö. Sähkön hajautettu tuotanto 

muuttaa sähköverkon ja tuotantolaitosten roolia, sillä nykyinen sähkövoimajärjestelmä on 

suunniteltu isoja, keskitettyjä tuotantolaitoksia ja yhden suuntaista tehon siirtoa varten. Ha-

jautettu pientuotanto tuo kuitenkin sähkön tuottamisen mahdollisuuden lähes kaikkien säh-

köverkkoon liittyneiden ulottuville ja tämän seurauksena verkon käyttö ja siirrettävä energia 

muuttuu. 

1.1 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on tutustua sähkön mikrotuotantoon ja etenkin pienimuotoiseen aurin-

kösähkötuotantoon ja selvittää aiheuttaako lisääntyvä sähkön mikrotuotanto ongelmia jake-

luverkkoon. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka mahdollisia ongelmia voitaisiin rajoittaa 

tai ehkäistä. Työssä tarkastellaan myös, kuinka aurinkosähkön tuotanto vaikuttaa sähkön 

loppukäyttäjän jakeluverkosta ottamaan sähköenergian ja -tehon määrään.  

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tässä työssä pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millaisia mahdollisia tuotantomuotoja asiakkaat voivat kytkeä 

jakeluverkkoon ja millaisia määriä? 

2. Mitä vaikutuksia jakeluverkkoon kytketyllä sähköntuotannolla 

on jakeluverkkoon? 

3. Kuinka lisääntyvä hajautettu tuotanto tulee huomioida verkon 

käytössä? 

4. Millaisena tyypillinen aurinkovoimalaitos näyttäytyy jakelu-

verkkoon ja miten se vaikuttaa siirrettävään energiaan ja tunnin kes-

kitehoon? 
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1.3 Työn rakenne 

Työn toisessa kappaleessa käydään lävitse Suomen sähkövoimajärjestelmää ja hajautettua 

sähköntuotantoa osana sitä. Kolmannessa kappaleessa tutustutaan kirjallisuuden avulla säh-

könlaatuun ja sen merkitykseen sähkön loppukäyttäjälle ja neljännessä kappaleessa käydään 

lävitse sähköverkossa tapahtuvia häviöitä. Viidennessä kappaleessa tutustutaan sähkön mik-

rotuotantoon ja sen liittämiseen osaksi jakeluverkkoa. Kuudennessa kappaleessa tarkastel-

laan sähkön mikrotuotannon vaikutuksia jakeluverkon käyttöön ja seitsemännessä luvussa 

selvitetään mikrotuotantolaitteiston vaikutusta jakeluverkosta otettavaan energiaan ja te-

hoon. Työn yhteenveto on kappaleessa kahdeksan. 
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2 SÄHKÖVOIMAJÄRJESTELMÄ 

Sähkövoimajärjestelmä on yksi yhteiskunnan suurimpia kokonaisuuksia ja merkittävä osa 

toimivaa yhteiskuntaa. Yhteiskunnan toimintojen sähköistyessä on sähkövoimajärjestelmän 

luotettava toiminta noussut entistä tärkeämpään rooliin. Sähkövoimajärjestelmä koostuu 

sähköä tuottavista voimalaitoksista, sähkön kuluttajista ja näitä yhdistävästä sähköverkosta. 

Sähköverkko voidaan jakaa runkoverkkona toimivaan koko maan laajuiseen kantaverkkoon 

ja alueellisiin jakeluverkkoihin. Kuvassa 2.1 on esitetty yksinkertaistettu kaavio tällaisesta 

sähkövoimajärjestelmästä. 

 

Kuva 2.1  Periaatekuva perinteisestä sähkövoimajärjestelmästä. 
 

Kuvan 2.1 mukaisessa järjestelmässä sähkön tuotanto on toteutettu yleensä keskitetysti suu-

rissa voimalaitoksissa, kuten vesi-, ydin- ja lauhdevoimalaitoksissa. Tällaisella järjestelyllä 

tuotetun energian hinta on saatu yksikkökustannuksiltaan pieniä hajautettuja laitoksia edul-

lisemmaksi. Suuret voimalaitokset kytkeytyvät yleensä suurjännitteiseen (sj) sähkönsiirto-

verkkoon, jonka avulla tuotettu energia voidaan siirtää jopa satojen kilometrien päähän tuo-

tantolaitoksista. Voimalaitosten generaattorit kytkeytyvät sähköverkkoon muuntajan väli-

tyksellä, jossa jännitetaso nostetaan energiatehokkaan siirron kannalta generaattorin tuotta-

maa jännitettä korkeammaksi. Suomessa siirtoverkon nimellisjännite on 110–400 kV ja 

maailmalla suurimmat siirtoverkoissa käytetyt jännitteet ovat suuruudeltaan 1 000 kV. Siir-

toverkon jännite on yleensä sitä korkeampi, mitä pitempi siirrettävä matka on tai mitä suu-

rempi teho halutaan siirtää. Vahva ja siirtokykyinen siirtoverkko toimii sähkövoimajärjes-

telmän tukirankana ja mahdollistaa tuotantolaitosten ja kulutuskohteiden sijoittumisen kus-

tannuksiltaan edullisimpaan paikkaan. 

 

Siirtoverkosta sähkö siirtyy jakeluverkkoihin, joilla voimalaitoksissa tuotettu ja siirtover-

kossa siirretty teho toimitetaan edelleen sähkön loppukäyttäjille. Jakeluverkko koostuu kes-

kijänniteverkosta (kj-) ja pienjänniteverkosta (pj-). Keskijänniteverkossa teho siirretään lä-
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hemmäs asiakkaita ja jakelumuuntajalla jännite muunnetaan keskijännitteestä pienjännit-

teeksi, johon suurin osa sähkön loppukäyttäjistä kytkeytyy. Myös kj- tai sj-verkkoon liitty-

minen on mahdollista, sillä liitynnän jännitetaso määräytyy liittyjän tarvitseman maksimite-

hon mukaan. Tyypillisesti paljon sähköä tarvitsevat yritykset ja erilaiset tuotantolaitokset 

ovat kytkeytyneet keskijänniteverkkoon ja erityisen paljon tehoa tarvitsevat laitokset, kuten 

paperitehtaat, kytkeytyvät jopa sj-verkkoon.  

 

Perinteisesti tehon virtaussuunta sähköverkossa on ollut yllä kuvatun kaltaisesti yksisuun-

taista ylemmältä jännitetasolta alemmalle. Tähän on kuitenkin tulossa kiihtyvällä tahdilla 

muutosta, sillä viime aikoina lukumääräisesti suurin osa uusista sähköntuotantolaitteistoista 

on ollut pieniä, hajautettuja laitteistoja, kuten tuuli- ja aurinkovoimaloita, (REN21, 2017). 

Syynä tähän on ollut pyrkimys vähäpäästöisempään energiantuotantoon ja sen seurauksena 

harjoitettu tuotantotukipolitiikka ja etenkin aurinkovoimalaitosten voimakkaasti halventunut 

hinta. Suuremmista voimalaitoksista eniten suosiota ovat saaneet tuulivoimalat ja aurinko-

voimalaitosten suosio on puolestaan kasvanut voimakkaasti sähkön pienjänniteasiakkaiden 

keskuudessa, (Pöyry, 2016), (REN21, 2017). Tuulivoimaloiden suosion kasvu perustuu näi-

den saamaan takuuhintaan, joka takaa tuulivoimatuottajille vakaan hinnan tuotetusta säh-

köstä. Aurinkovoimaloiden suosion takana on puolestaan voimaloiden komponenttien voi-

makas halventuminen ja tämän seurauksena aurinkovoimalaitosten hankkiminen on tullut 

taloudellisesti kannattavaksi. Etenkin aurinkovoimalaitosten lisääntyminen tuo myös jake-

luverkkoon sähköntuotantolaitoksia ja eteen voi tulla tilanteita, jossa teho virtaakin alem-

malta jännitetasolta ylemmälle, eli pj-verkosta jakelumuuntajan kautta kj-verkkoon ja tästä 

mahdollisesti vielä sj-verkkoon. Tämänkaltainen tilanne tulee vaikuttamaan merkittävästi 

jakeluverkkoihin, sillä verkot on suunniteltu yksisuuntaista tehonsiirtoa varten. Koska li-

sääntyvä hajautettu tuotanto on useimmissa tapauksissa olosuhteiden, kuten tuulen ja aurin-

gonpaisteen, mukaan nopeasti vaihtelevaa tuotantoa, tarvitaan kulutuksen ja tuotannon tasa-

painottamiseksi keinoja varastoida ylituotantotilanteessa syntynyt teho johonkin, mistä se 

saadaan käyttöön alituotantotilanteissa.   

2.1 Suomen sähkövoimajärjestelmä 

Suomen sähkövoimajärjestelmä koostuu edellä kerrotun mukaisesti tuotantolaitoksista, siir-

toverkosta, jakeluverkoista ja sähkön kuluttajista. Suomen sähkön kokonaiskulutus oli 

vuonna 2017 85,5 TWh, joka jakautui puoliksi teollisuuden ja yksityissektorin kulutuksen 
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kesken. Kuvassa 2.2 on esitetty Suomessa käytetyn sähkön tuotanto–osuudet ja tuonti koko-

naiskulutuksesta. Kuten kuvasta ilmenee, tärkeimmät tuotantomuodot ovat ydinvoima, yh-

teistuotanto, vesivoima ja tuonti ulkomailta. Tuulivoiman osuus on toistaiseksi pieni, mutta 

sen osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaimmin, sillä vuonna 2010 Suomessa tuotet-

tiin tuulivoimalla sähköä 294 GWh ja vuonna 2017 4 802 GWh. Tuulivoiman tuotantomää-

rät ovat kasvamassa myös tulevaisuudessa, sillä se on tällä hetkellä halvin keino tuottaa säh-

köä, (Vakkilainen & Kivistö, 2017). 

 

Kuva 2.2  Suomen sähköntuotanto vuonna 2017 tuotantomuodoittain, (ET, 2018). 
 

Suomen sähköntuotantomuodoista etenkin ydinvoima on perusvoimaa, jonka tuotantoteho 

ei juurikaan vaihtele kulutuksen vaihdellessa. Suomessa on tällä hetkellä kaksi ydinvoima-

laitosta, joissa kummassakin on kaksi reaktoria. Voimalaitokset sijaitsevat Loviisassa ja 

Rauman Olkiluodossa ja ne on otettu tuotantokäyttöön 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun 

alussa. Näiden lisäksi rakenteilla on kaksi lisäreaktoria, toinen Olkiluotoon ja toinen Pyhä-

joen Hanhikivelle ja niiden arvioitu valmistumisajankohta on 2019 ja 2024. Yhteistuotan-

nolla tuotetun sähkön määrää voidaan säätää jonkin verran kulutuksen mukaan, mutta pää-

osin tuotettu teho määräytyy lämmöntarpeen mukaan ja sähkö toimii sivutuotteena. Toi-

saalta lämmönkulutuksen ja sähkönkulutuksen huippu on Suomessa talvella kovien pakkas-

ten aikaan, joten maksimituotanto ja -kulutus osuvat samaan ajankohtaan. Polttoaineena yh-

teistuotannossa käytetään biomassaa, kivihiiltä, maakaasua ja turvetta, joista biomassa ja 

turve ovat pääosin kotimaista alkuperää. Varsinaisena säätövoimana toimii nopea ja help-

posäätöinen vesivoima, jolla katetaan noin 20 % Suomen sähkön kulutuksesta. Vesivoima-

loita on rakennettu lähes jokaiseen suureen jokeen, joista merkittävimpiä sähkön tuotannon 

Ydinvoima; 
25,20%

Yhteistuotanto, 
kaukolämpö; 

14,00%

Yhteistuotanto 
teollisuus; 

10,70%

Vesivoima; 
17,10%

Tuulivoima; 
5,60%

Erillistuotanto; 
3,50%

Nettotuonti; 
23,90%
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kannalta ovat Kemijoki, Oulujoki, Kymijoki ja Vuoksi. Kaikkiaan Suomessa on noin 200 

vesivoimalaitosta ympäri maata. Vesivoimakapasiteettia ei Suomessa lisätä rakentamalla 

uusia voimaloita, vaan tehon lisäyksiä tehdään nykyisten voimaloiden huoltojen yhteydessä 

suoritettavilla tehon korotuksilla ja komponenttien uusimisella. Kuten kuvasta 2.2 käy ilmi, 

on tuonnilla merkittävä osuus Suomen sähkönkulutuksessa, sillä se kattaa neljänneksen tar-

vittavasta sähköstä. Suurin osa tuontisähköstä tuodaan Ruotsista, mutta myös Venäjältä, Vi-

rosta ja Norjasta tuodaan sähköä Suomeen kysynnän mukaan. Suomen ja Ruotsin välinen 

siirtokapasiteetti on kaikkiaan noin 2 500 MW ja tätä ollaan nostamassa rakentamalla lisää 

yhteyksiä maiden välille, (YLE, 2017). 

 

Suomessa ulkomaan siirtoyhteyksiä hallinnoi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, joka toimii 

myös järjestelmävastaavana. Järjestelmävastaavan tehtävänä on huolehtia sähkövoimajär-

jestelmän käyttövarmuudesta, tuotannon ja kulutuksen tasapainosta, häiriöselvityksestä ja 

käyttöjärjestelmän ylläpidossa tarvittavasta tiedonvaihdosta. Fingrid Oyj omistaa Suomen 

kantaverkon, joka muodostuu 400 kV, 220 kV ja 110 kV siirtojohdoista ja kantaverkon säh-

köasemista. Kaikkiaan kantaverkon johtopituus on 14 600 km ja sähköasemia on lähes 120 

kappaletta. Kuvassa 2.3 on esitetty Suomen kantaverkko ja jakeluverkkoyhtiöiden hallin-

noimat 110 kV suurjännitejakelujohdot. 
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Kuva 2.3  Suomen kantaverkko ja jakeluverkkoyhtiöiden hallinnoimat 110 kV jakelujohdot. 
Kantaverkon 400 kV johdot on esitetty sinisellä, 220 kV johdot vihreällä ja 110 kV 
johdot punaisella. Muiden hallinnoimat verkot on piirretty harmaalla. (Fingrid, 
2018a). 

 

Kuten todettua, kantaverkkoyhtiö hallinnoi valtion rajat ylittäviä siirtoyhteyksiä, joiden vä-

lityksellä Suomen sähkövoimajärjestelmä on osa yhteispohjoismaista vaihtosähköjärjestel-

mää. Yhteispohjoismainen vaihtosähköjärjestelmä koostuu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Itä-

Tanskan sähkövoimajärjestelmistä. Nämä osajärjestelmät ovat yhteydessä myös naapuri-
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maidensa sähkövoimajärjestelmiin tasasähköyhteyksien (DC) välityksellä. Suomesta on yh-

teys Venäjän ja Viron sähkövoimajärjestelmiin ja Norjasta ja Tanskasta puolestaan on yh-

teydet Keski-Eurooppaan. Myös Ruotsista on yhteys Keski-Eurooppaan sekä Baltiaan. 

(Fingrid, 2018b), (Statnett, 2018). 

2.2 Suomen sähkönjakeluverkko 

Koko maan kattavaan kantaverkkoon liittyvät alueelliset jakeluverkkoyhtiöt, jotka huolehti-

vat sähkön jakelusta kuluttajille. Liittyminen kantaverkkoon tapahtuu joko voimajohtolii-

tyntänä tai sähköasemalla kiskostoliityntänä. Jakeluverkkoyhtiöitä oli vuoden 2016 lopussa 

78 kappaletta ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita 12 kpl. Yhteensä Suomen jakeluver-

kon pituus on noin 395 000 km ja asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Jakeluverkkoyhtiöt ovat toi-

siinsa verrattuna hyvin erilaisia toimintaympäristönsä ja kokonsa puolesta. Taulukkoon on 

koottu Energiaviraston tunnuslukujen perusteella vertailuun suomalaisten jakeluverkkoyhti-

öiden suurimmat ja pienimmät arvot sekä kaikkien yhtiöiden keskiarvo.  

 

Taulukko 2.1  Suomen suurimman ja pienimmän jakeluverkkoyhtiön vertailu ja jakeluverkkoyhti-
öiden keskiarvo. Eri kohdissa olevat suurimmat ja pienimmät arvot eivät ole samasta 
yhtiöstä vaan taulukkoon on kerätty jokaisen vertailtavan kohdan suurin ja pienin 
arvo (EV, 2018a). 
 Suurin Pienin Keskiarvo 

Verkkopituus (kj, pj ja sj), km 74 000 134 5 140 

Käyttöpaikkamäärä, kpl 463 000 756 45 800 

Verkkopituus/käyttöpaikka, m 451 17 144 

Kaapelointiaste, % 99 3 42 

Siirretty energia, GWh/a 10 500 17 662 

Suurin tuntikeskiteho, MWh/h 2 900 5 164 

  

Kuten taulukosta ilmenee, ovat jakeluverkkoyhtiöt hyvin erilaisia. Suurimmat yhtiöt toimi-

vat maakuntarajat ylittävällä alueella ja pienimmät toimivat yhden kaupungin ydinkeskustan 

alueella. Myös yhtiöiden omistajuuspohja vaihtelee pääomasijoittajien omistamista yhtiöistä 

kunnallisessa omistuksessa oleviin yhtiöihin. Näin yhtiöiden toiminta on hyvin erilaista, 

toisten pyrkiessä mahdollisimman suureen sijoitetun pääoman tuottoon ja toisten pyrkiessä 

tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman edullista sähköä. Suomen 15 suurinta jakeluverk-

koyhtiötä kattavat yli 70 % asiakkaista ja verkkopituudesta, joten suurin osa yhtiöistä on 
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pieniä. Sähkönjakeluyhtiöiden lukumäärä on pudonnut voimakkaasti viimeisten vuosien ai-

kana suurten yhtiöiden hankkiessa omistukseensa pienempiä ja tällaisen kehityksen voidaan 

olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Jakeluverkonhaltijan toiminta on luvanvaraista ja 

säänneltyä, sillä jakeluverkkoyhtiöllä on alueellisen monopolin tuoma yksinoikeus rakentaa 

ja ylläpitää sähkönjakeluverkkoa alueellaan. Ainoastaan asiakkaiden liittymiskaapelin ja 

kiinteistöjen sisäisten sähköverkkojen rakentaminen ovat alueen jakeluverkkoyhtiön yksin-

oikeuden ulkopuolella. Toimintaluvan, eli sähköverkkoluvan, myöntää hakemuksesta Ener-

giavirasto ja lupa myönnetään yhteisölle tai laitokselle, jonka katsotaan pystyvän täyttämään 

sähköverkkotoiminnalle asetetut tekniset, taloudelliset ja organisatoriset vaatimukset. Lupa 

myönnetään poikkeuksetta toistaiseksi voimassa olevaksi. (Sähkömarkkinalaki, 2013).  

 

Sähkönjakeluverkot koostuvat sähköasemista, keski- ja pienjänniteverkoista ja jakelumuun-

tajista. Lisäksi osalla jakeluverkkoyhtiöistä on hallinnassaan 110 kV suurjännitejakeluverk-

koa. Sähköasema on jakeluverkkojen tärkein yksittäinen rakenneosa, sillä siellä sijaitsevat 

suurin osa verkon suojaus- ja ohjauslaitteistoista. Sähköasema koostuu yläjännitepuolen kyt-

kinlaitteistosta, päämuuntajasta, alajännitepuolen kytkinlaitteistosta ja näiden suojalaitteis-

tosta. Yläjännitepuolen kytkinlaitteisto käsittää normaalisti liitynnän 110 kV johtoon, linja- 

ja maadoituserottimet, virtamuuntajat ja katkaisijat. Erottimien ja katkaisijan avulla sähkö-

asema saadaan erotettua luotettavasti yläjännitepuolelta muusta verkosta vika- tai huoltoti-

lanteiden ajaksi. Päämuuntajalla muunnetaan kantaverkon tai suurjännitteisen jakeluverkon 

jännite keskijännitejakeluverkkoon sopivalle tasolle. Yleisin keskijänniteverkossa käytetty 

nimellisjännite on 20 kV, mutta etenkin kaupunkialueilla on historiallisista syistä käytössä 

myös 10 kV keskijännitejakeluverkkoa. Uudemmat osat 10 kV jakeluverkkoa on toteutettu 

monesti 20 kV komponenteilla, joten jossain vaiheessa on mahdollista nostaa 10 kV keski-

jänniteverkon jännite 20 kV tasolle. Tällöin saadaan pienennettyä verkossa tapahtuvia hävi-

öitä ja pystytään siirtämään suurempia tehoja samalla johdinpoikkipinnalla. 

 

Sähköaseman keskijännitekytkinlaitteisto koostuu kj-kiskostosta, erottimista, katkaisijoista 

ja mittamuuntajista tai -sensoreista. Kj-kiskosto yhdistää johtolähdöt ja päämuuntajan toi-

siinsa ja monesti kj-kiskostossa on erotin, jolla päämuuntaja voidaan erottaa myös alajänni-

tepuolelta. Nykyaikaisella sähköasemalla jokaisessa johtolähtökennossa sijaitsee johtolähtö- 

ja maadoituserottimet, katkaisija, virranmittauslaitteisto ja suojarele. Suojarele sisältää oh-
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jaus- ja mittaustoiminnot ja se valvoo verkon tilaa ja välittää tietoliikenneyhteyden välityk-

sellä tilatietoja käytönvalvontaan. Suojarele myös välittää käytönvalvonnasta tulevat ohjaus-

komennot oikeille laitteille. Releen pääasiallisena tehtävänä on tunnistaa verkossa esiintyvät 

vikatilanteet ja saada vikaantunut verkonosa erotettua terveestä verkosta. Rele havaitsee vian 

siihen tuotujen jännite- ja virtamittaustietojen avulla ja tarpeen mukaan lähettää katkaisijalle 

komennon avautua, minkä tapahduttua vikaantunut johtolähtö tulee jännitteettömäksi. En-

simmäiset suojareleet olivat sähkömekaanisia ja niiden toiminta perustuu vikavirran aiheut-

taman magneettikentän kasvuun. Sähkömekaanisten releiden etuna on niiden yksinkertainen 

ja havainnollinen toiminta. Puutteina puolestaan ovat karkea säädettävyys, liikkuvien osien 

vaatiman huoltotarve ja suojaustoimintojen vähälukuisuus. Sähkömekaanisiareleitä on vielä 

käytössä pääosin varasuojina. Seuraavan sukupolven releet ovat toiminnaltaan elektronisia 

ja niissä erilaisten suojaustoimintojen määrä on huomattavasti sähkömekaanisia releitä mo-

nipuolisempi ja suojausarvojen asettelu on tarkempaa. Uusimmat suojareleet ovat ohjelmis-

topohjaisia ja niiden etuna muihin relesukupolviin on ohjelmoitavuus, suojausfunktioiden 

runsaslukuisuus ja monipuolisuus, ne eivät sisällä liikkuvia osia ja releen tiedot ja suojaus-

asettelujen muutokset voidaan suorittaa etäyhteyttä käyttäen. Keskijännitejohtolähdön suo-

jana on normaalisti ylivirta- ja maasulkusuojaus, jotka oli aiemmin toteutettu omilla suoja-

releillään ja nykyään nämä löytyvät samasta releestä. Ylivirtasuojauksen tarkoituksena on 

suojata verkon komponentteja liiallisen sähkövirran aiheuttamilta termisiltä vaikutuksilta. 

Maasulkusuojauksen tarkoituksena on puolestaan estää vaarallisten kosketusjännitteiden 

syntyminen maasulkuvikojen aikana. Maasulkuvikojen vikavirrat aiheuttavat harvoin ter-

mistä ylikuormitusta, sillä maasulun aiheuttamat vikavirrat maasta erotetussa tai sammute-

tussa kj-verkossa ovat usein kuormitusvirtaa pienempiä. Maasulun vaarallisuus aiheutuukin 

Suomen maaperän huonosta johtavuudesta, jonka seurauksena pieni vikavirta aiheuttaa suu-

ren jännite-eron, johon ihminen voi altistua. 

 

Keskijännitejakeluverkko koostuu ilmajohto- tai maakaapeliverkosta, tai näiden sekoituk-

sesta, erottimista, maastokatkaisijoista ja jakelumuuntamoista. Aikaisemmin kj-verkko on 

rakennettu kaupungeissa maakaapelitekniikalla ja taajamissa ja maaseudulla ilmajohtora-

kenteisena, joten pituudeltaan suurin osa Suomen keskijänniteverkosta on ilmajohtoverkkoa. 

Ilmajohtoverkon etuina ovat kaapeliverkkoa edullisempi hinta, helpompi rakentaminen ja 

nopeampi vianetsintä ja korjaus. Maakaapeliverkon etuna ilmajohtoverkkoon nähden on pie-
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nempi häiriöalttius luonnonilmiöistä aiheutuvia häiriötä vastaan. Keskijänniteverkon alku-

piste on sähköasemalla ja päätepiste jakelumuuntajalla, jossa keskijännite muunnetaan pien-

jännitteeksi. Verkko on rakennettu tärkeimmiltä osiltaan silmukoiduksi, kuten kuvasta 2.4 

nähdään. Silmukoinnista huolimatta verkkoa käytetään säteittäisenä suojauksen yksinker-

taistamiseksi ja silmukoinnilla mahdollistetaan verkon parempi käytettävyys. 

 

 

Kuva 2.4  Keskijänniteverkon topologiakuva. 
  

Keskijännitejohdolle on sijoitettu erottimia, joilla johto voidaan jakaa pienempiin osiin esi-

merkiksi huoltotöitä tai viankorjausta varten. Erottimia on sijoitettu verkon risteyskohtiin, 

haarajohtojen alkupäähän, jakelumuuntajien luo ja tietyin välimatkoin myös runkojohdolle. 

Maakaapeliverkossa erottimet on sijoitettu muuntamoiden yhteyteen, kun taas ilmajohtover-

kossa erottimet voidaan sijoittaa lähes mihin kohtaan verkkoa hyvänsä. Erottimella muodos-

tetaan sähköverkkoon fyysisesti nähtävä erotusväli, joka estää käyttöjännitteen pääsyn ero-

tettuun verkon osaan ja mahdollistaa osaltaan turvallisen työskentelyn verkossa. Erottimilla 

muutetaan myös verkon kytkentätilaa. Kytkentätilan muutostarve voi olla seurausta esimer-

kiksi verkossa olevasta viasta, jolloin vikaantunut verkon osa erotetaan terveestä verkosta ja 

varasyöttöyhteyksien avulla suurimmalle osalle asiakkaista saadaan palautettua sähköt en-

nen vian korjaamista. Näin saadaan lyhennettyä asiakkaiden sähkötöntä aikaa. Suurin osa 



22 
 

erottimista on käsikäyttöisiä, joiden ohjaaminen tapahtuu erottimen luona olevan henkilön 

toimesta. Käsikäyttöisten erottimien lisäksi etenkin verkon solmupisteisiin ja johtolähtöjen 

rajoille on rakennettu kauko-ohjattavia erottimia. Näitä käytetään tiedonsiirtoyhteyden väli-

tyksellä valvomosta, jolloin verkon kytkentätilan äkillinen muuttaminen on huomattavasti 

käsikäyttöisiä erottimia nopeampaa. Kaukokäyttöerottimet ovat erityisen hyödyllisiä vikati-

lanteiden hallinnassa, sillä kaukokäyttöerottimen ohjausaika on muutamia minuutteja, kun 

taas käsikäyttöisten erottimien ohjausaika on noin tunnin luokkaa. Tämä tosin vaihtelee suu-

resti riippuen työryhmien sijainnista suhteessa ohjattavaan erottimeen. 

 

Erottimien lisäksi keskijänniteverkossa on käytössä niin sanottuja maastokatkaisijoita. Näi-

den tarkoituksena on pienentää verkon suojausalueita ja näin parantaa sähkön laatua. Maas-

tokatkaisija koostuu katkaisijasta, suojareleestä, mittalaitteistosta ja tietoliikenneyhteydestä 

käytönvalvontajärjestelmään, joten sen rakenne on hyvin samanlainen, kuin sähköaseman 

johtolähtösuojan. Ideaalitilanteessa maastokatkaisija havaitsee suojattavassa verkon osassa 

tapahtuvan vian, tekee vikakohdan jännitteettömäksi ja näin ollen maastokatkaisijaa edeltävä 

verkonosa ei havaitse vian aiheuttamaa katkoa lainkaan.  Erottimien tapaan katkaisijoita voi-

daan asentaa ilmajohto- ja maakaapeliverkkoon ja sijoituspaikat ovat vastaavat kuin erotti-

milla. Otollisia maastokatkaisijan sijoituspaikkoja ovat johtolähdöt, joissa suurin osa siirret-

tävästä tehosta käytetään johtolähdön alkupäässä ja loppuosan kulutus on pientä. Myös ta-

paukset, joissa johtolähdön alku tai runko on rakennettu kaapeliverkkona ja loppuosa ilma-

johtona ovat potentiaalisia maastokatkaisijan sijoituspaikkoja. Tällöin jokaiselle ilmajohto-

haaralle asennetaan oma katkaisija, jolloin yksittäiset suojausalueet saadaan hyvinkin pie-

niksi ja yksittäisen keskeytyksen piiriin kuuluu pieni määrä asiakkaita. 

 

Ilmajohtoverkon jakelumuuntamot rakennetaan yleensä pylväsmuuntamoina, joissa on 

muuntajaerotin muuntajan erottamiseksi kj-johdosta, muuntajakone, erottimen ja muuntajan 

yhdistävät johtimet, pj-johtimet ja suojaus jokaiselle pj-lähdölle eli pj-varokkeet. Jakelu-

muuntamon rakenne on siis periaatteeltaan sähköasemaa vastaava ja molempien pääasialli-

nen tehtävä onkin muuntaa jännitettä ja suojata alajännitepuolen johtimet. Maakaapeliver-

kon jakelumuuntamot on toteutettu puistomuuntamoina tai kellarimuuntamoina, joissa on 

samat osat kuin pylväsmuuntamossa, mutta johtimet on yleensä korvattu kiskostolla. Kis-

kosto on yleensä sekä kj- että pj-puolella, sillä kaapeliverkossa olevalle muuntamolle pyri-

tään rakentamaan vähintään kaksi syöttösuuntaa. Tällöin muuntamo toimii rengasverkon 
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osana ja kj-lähdöt on yleensä varustettu joko käsi- tai kaukokäyttöisillä erottimilla. Puisto-

muuntamoille voidaan asentaa myös verkossa tarvittavia ohjauslaitteita ja erilaisia älykkäitä 

komponentteja kuten sähkönlaatuanalysaattori tai suojareleitä sillä ne ovat paremmin säältä 

suojattuina kuin pylväsmuuntamoilla.  

 

Vuonna 2014 voimaan astuneen sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten seurauk-

sena Suomessa saneerataan ja uusitaan sähkönjakeluverkkoa tällä hetkellä pääasiassa maa-

kaapelitekniikalla. Osa jakeluverkkoyhtiöistä on päätynyt rakentamaan kaiken uuden jake-

luverkkonsa maakaapelitekniikalla, kun taas osa käyttää verkoston uudistamisessa sekä il-

majohto-, että maakaapelitekniikkaa. 

2.3 Pienjänniteverkko 

Pienjänniteverkolla tarkoitetaan Suomessa sähköverkkoa, jonka jännitteen tehollisarvo on 

vaihtojännitteellä korkeintaan 1 000 V ja tasajännitteellä korkeintaan 1 500 V, (SFS-EN 

50160, SFS 6002). Pienjänniteverkon välityksellä sähkön loppukäyttäjille siirretään näiden 

tarvitsema sähkö ja toisaalta asiakkaat kytkeytyvät sen välityksellä osaksi yhteispohjois-

maista sähköverkkoa. Pienjänniteverkko alkaa jakelumuuntajan pienjännitenavoista ja jat-

kuu sähkön loppukäyttäjän liittymispisteeseen. Loppukäyttäjän sähköverkossa on yleensä 

jakeluverkkoyhtiön omistama sähkömittari, joka on tätä nykyä lähes kaikissa tapauksissa 

etäluettava mittari. 

 

Suomessa julkinen pienjännitejakeluverkko on yleensä 3–vaiheinen 0,4 kV vaihtojännite-

verkko. Käytössä on myös 1 kV pienjänniteverkkoja korvaamassa pienitehoisia keskijänni-

tejohtoja. Käytettäessä 1 kV tekniikka, voidaan käyttää kj-komponentteja halvempia pj-

komponentteja ja vika-alttiit kj-avojohdot voidaan korvata pj-kaapeleilla. Myös tasasähkön 

(DC) käyttöä jakeluverkossa on tutkittu ja tälle on nähtävissä potentiaalia osana tulevaisuu-

den jakeluverkkoa ja sitä ollaankin pilotoimassa tuotantokäyttöön, (LUT, 2016). Tasasähkö-

tekniikkaa käytettäessä vaihtojännite muunnetaan ensin tasajännitteeksi tasasuuntaajalla ja 

ennen asiakasta tasajännite muunnetaan takaisin vaihtojännitteeksi. Tämän ratkaisun huo-

nona puolena ovat tasa- ja vaihtosuuntauksessa syntyvät häviöt, mutta suuntauksen ansiosta 

loppukäyttäjän jännitteenlaatu paranee verrattuna pelkkään vaihtosähköjakeluun. Tasasäh-

könjakelun etuna verrattuna vaihtosähköjakeluun on myös parempi siirtokyky, sillä tasasäh-

köllä pienjännitteen raja on 1 500 V. (Partanen, 2016).  
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Pienjänniteverkko koostuu jakelumuuntamosta, pienjännitejohdoista tai –kaapeleista ja päät-

tyy asiakkaan liittymispisteeseen. Jakelumuuntajalla keskijännite muunnetaan pienjännit-

teeksi ja pienjännitejohdolla sähkö siirretään loppukäyttäjälle. Pj-verkossa siirrettävät tehot 

ja siirtoetäisyydet vaihtelevat suuresti maaseudun ja kaupunkien välillä, joten verkot ovat 

tästä syystä rakenteeltaan erilaisia. Haja-asutusalueella pj-verkko on toteutettu säteittäisenä, 

jossa jakelumuuntaja syöttää pientä määrää asiakkaita tai jopa vain yhtä asiakasta. Muita 

tyypillisiä piirteitä ovat ilmajohtorakenne, pienet siirtotehot ja pitkät siirtoetäisyydet. Pj-ver-

kon siirtoetäisyydet ovat pisimmillään yli kilometrin mittaisia ja siirrettävä keskiteho voi 

olla jopa alle 1 kW. Jakelumuuntamot on toteutettu pylväsmuuntamoina ja muuntajat ovat 

kooltaan 16–315 kVA. Johtimina on yleisesti käytetty AMKA-riippukierrekaapelia, mutta 

kiristyneiden toimitusvarmuusvaatimusten seurauksena pj-verkko toteutetaan yhä useam-

min maakaapelitekniikalla. Kuvassa 2.5 on esimerkki perinteisestä haja-asutusalueen pj-ver-

kosta, jossa jakelumuuntaja syöttää muutamaa kaukana olevaa kuluttajaa. (Lakervi & Parta-

nen, 2008), (Partanen, 2016). 

 

Kuva 2.5  Esimerkki perinteisestä haja-asutusalueen pj-verkosta. Jakelumuuntaja syöttää muu-
tamaa kulutuspistettä. 

 

Kaupunkialueella sähköverkossa siirrettävät tehot ovat huomattavasti haja-asutusaluetta 

suurempia ja siirtoetäisyydet puolestaan pienempiä. Vähäisemmästä tilasta ja ulkonä-

köseikoista johtuen taajamien sähköverkot on yleensä toteutettu maakaapelitekniikalla. 

Muuntamot ovat tällöin puistomuuntamoita tai sijoitettu rakennusten kellareihin ja muihin 

suljettuihin tiloihin. Muuntamot toimivat usein rengasmaisen kj-verkon osana, jolloin muun-

tamolla on haja-asutusalueen muuntamosta eroten kj-kiskosto ja mahdollisesti muuntamo-

automaatiota. Jakelumuuntajat ovat suuremmasta tehontarpeesta johtuen kooltaan haja-asu-

tusalueen muuntajia isompia. Korkeasta asukastiheydestä johtuen vierekkäisten jakelu-

muuntajien syöttämät pj-verkot sijoittuvat lähekkäin tai jopa lomittain ja tällaiset pj-verkot 

muodostavatkin usein rengasmaisen verkon kuten kuvasta 2.6 käy ilmi. (Lakervi & Partanen, 

2008). 
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Kuva 2.6  Kaupunkialueen pienjänniteverkko.  
 

Kaupunkialueellakin pj-verkkoja käytetään suojauksen yksinkertaisuuden takia säteittäi-

senä, jolloin eri muuntopiirien verkot jätetään kytkemättä yhteen jakorajalla sijaitsevalla ja-

kokaapilla. Tapauksesta ja suunnittelukriteereistä riippuen muuntopiirien välille voidaan ra-

kentaa niin vahvoja yhteyksiä, että vierekkäisen muuntopiirin varasyöttö on mahdollista to-

teuttaa pj-yhteyksien kautta toisesta muuntopiiristä. Näitä varasyöttöyhteyksiä käytetään tar-

vittaessa erilaisissa huolto- ja vikatilanteissa katkeamattoman sähkönjakelun toteutta-

miseksi. (Lakervi & Partanen, 2008). 

2.4 Tulevaisuuden sähkönjakeluverkko 

Suomessa maaseudun ja taajamien sähkönjakeluverkot ovat suurimmaksi osaksi tulossa tai 

jo tulleet teknisen käyttöikänsä päähän, joten verkoston uusimiselle on toimitusvarmuusvaa-

timusten lisäksi tekninen tarve. Verkkojen uudistamista puoltavat myöskin asiakkaiden ja 

laitteiden muuttunut sähkönkäyttö, uudet sähköntuotantomenetelmät sekä vaatimukset il-

mastoystävällisestä energiantuotannosta.  Koska sähköverkon eri komponenttien pitoaika on 

pitkä, jopa 40–50 vuotta, on nyt rakennettavan verkon kyettävä täyttämään tehtävänsä vielä 
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2060–luvulla. Nämä yhdessä asettavat haasteita verkon suunnittelulle ja rakentamiselle, sillä 

perinteisellä tavalla toteutettu sähköverkko ei kykene täyttämään täysimääräisesti tulevai-

suudessa sähköverkolle asetettuja vaatimuksia. Näitä vaatimuksia ovat mm. aiempaa pa-

rempi luotettavuus, energiatehokkuuden paraneminen, joustavuus ja ympäristöystävällisyys. 

Euroopan Unioni perusti vuonna 2005 Smartgrids kehitysyhteisön, joka loi vision Euroopan 

laajuisesta älykkäästä sähköverkosta. Tuolloin älykkään sähköverkon ominaisuuksiksi mää-

riteltiin joustavuus, avoimuus, luotettavuus ja taloudellisuus. Joustavuudella tarkoitetaan 

verkon kykyä mukautua vastaamaan verkon käyttäjien vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. 

Avoimuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että verkkoon voidaan liittää tuotantotavoiltaan 

ja -kooltaan hyvinkin erilaisia sähkön tuotantolaitoksia ja kuluttajia lähes mihin tahansa koh-

taan verkkoa. Tämä mahdollistaan hajautetun pientuotannon, suurten keskitettyjen tuotanto-

laitosten, sähkövarastojen ja erilaisten energiayhteisöjen liittymisen osaksi verkkoa. Luotet-

tavuudella tarkoitetaan verkon toimimista kaikissa tilanteissa. Taloudellisuuden tavoitteena 

on alentaa verkon käyttäjien maksuja uusien tekniikoiden ja toimintatapojen avulla. Myös 

sähköverkon korkeampi käyttöaste tehokkaamman valvonnan ja kunnonhallinnan seurauk-

sena alentaa verkon käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvia kuluja. (Kainulainen, 2015), (Euro-

pean Comission, 2006). 

 

Euroopan laajuisen SmartGrids–projektin lisäksi Suomessa valmistui vuonna 2006 Suomen 

sähkönjakelualan toimijoiden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä Verkkovisio 2030 (VTT, 

2006), jossa luotiin pitkän aikavälin visio Suomen sähkönjakeluverkkojen kehittämiselle. 

Visiossa tulevaisuuden sähkönjakeluverkon merkittävimmäksi ominaisuudeksi määritettiin 

SmartGrids–projektissakin esiin tuotu joustavuus. Raportissa nostettiin tärkeänä osana tule-

vaisuuden sähkönjakeluverkkoa tietotekniikan ja informaatiojärjestelmien integroiminen 

osaksi sähköverkkoa. Tämän integroimisen tulisi tapahtua lainsäädännön ja standardisoinnin 

avulla, jolloin verkkoon liittyminen olisi mahdollisimman helppoa ja yksinkertaista.  

 

Seuraava suomalainen tulevaisuuden sähköverkkoihin ja markkinoihin keskittyvä tutkimus-

ohjelma käynnistettiin vuonna 2010 nimellä Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat, 

(eng. SGEM, Smart Grids and Energy Markets). Tutkimukseen osallistui 25 yritystä ja 8 

tutkimuslaitosta ja tarkoituksena oli kehittää erilaisia älyverkkoratkaisuja sähköverkon kom-

ponentteihin, rakenteisiin, kunnonhallintaan ja ylläpitoon. Lisäksi tavoitteena oli kehittää 

tulevaisuuden sähkömarkkinoille soveltuvia liiketoimintamalleja. Tutkimusohjelma päättyi 
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vuonna 2015 ja sen aikana tutkittiin ja kehitettiin mm. jakeluverkkoon soveltuvaa tasasäh-

kötekniikkaa, erilaisia kulutusjoustomalleja ja näiden ohjaamista ja vikatilanteiden havait-

semiseen ja hallintaan liittyviä komponentteja ja ohjelmistoja. (SGEM, 2015). 

 

Vuonna 2016 Työ- ja elinkeinoministeriö perusti älyverkkotyöryhmän, jonka tavoitteena oli 

luoda näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköverkosta ja esittää toimenpiteitä, joiden 

avulla älykäs sähköjärjestelmä palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia siihen liitty-

neitä tahoja. Työryhmän laatimassa älyverkkovisiossa sähkön loppukäyttäjä, eli asiakas nos-

tettiin tärkeään rooliin osana sähkömarkkinoita. Tavoitteena on, että asiakas pystyisi halu-

tessaan osallistumaan sähkömarkkinoille joko itse tai palveluntarjoajan välityksellä. Tällöin 

asiakas voisi tarjota kulutusjoustoa markkinoille ennalta sovittujen sääntöjen mukaisesti lä-

hes reaaliajassa. Jakeluverkkoyhtiön roolina älyverkkotyöryhmän mukaan on tarjota toimiva 

ja erilaisia palveluja mahdollistava sähköverkko, jolloin sähköverkko toimii alustana esi-

merkiksi kulutusjoustopalveluille. Tärkeänä elementtinä asiakaslähtöisessä älyverkossa, pi-

detään asiakasrajapinnassa olevia älykkäitä sähkömittareita. Näiden avulla mahdollistettai-

siin kuluttajien liittyminen sähkömarkkinoille aktiivisina toimijoina. (Pahkala & Al., 2018). 

 

Tulevaisuuden älyverkkoon päästään yhdistämällä sähkön jakeluverkkoon tiedonsiirtoa, jol-

loin verkossa olevat laitteet kommunikoivat keskenään ja verkon tilan valvonta helpottuu. 

Verkossa olevien ja keskenään kommunikoivien laitteiden määrä moninkertaistuu ja pien-

jänniteverkon puolelle tulee nykyisin kj–verkossa olevia komponentteja, kuten releitä ja kat-

kaisijoita. Näiden avulla jakeluverkkoyhtiö saa parempaa tietoa esimerkiksi sähkön laadusta 

ja vikojen vaikutusta pystytään rajamaan ajallisesti ja alueellisesti pienemmäksi. Lisääntyvä 

mittaustieto luo tulevaisuudessa mahdollisuuksia esimerkiksi ennakoivaan tapauskohtaiseen 

kunnonhallintaan.  

2.5 Järvi-Suomen Energia Oy 

Järvi-Suomen Energia Oy (JSE) on Suur-Savon Sähkö Oy:n alueella sähköverkkoliiketoi-

mintaa harjoittava Suur-Savon Sähkö Oy:n tytäryhtiö. Suur-Savon Sähkö–konserni on pe-

rustettu 1940-luvun lopulla rakentamaan ja ylläpitämään sähköverkkoa Järvi-Suomen alu-

eella. Vuonna 1995 voimaan astunut sähkömarkkinalaki edellytti sähköverkkoliiketoimin-

nan eriyttämistä omaksi liiketoiminnaksi, minkä seurauksena perustettiin Järvi-Suomen 



28 
 

Energia Oy huolehtimaan sähköverkon käytöstä, suunnittelusta, kunnossapidosta ja raken-

nuttamisesta. (SSS, 2017) 

 

Pääosa JSE:n hallinnoimasta jakeluverkosta sijaitsee Etelä- ja Itä-Savossa Päijänteen ja Pu-

ruveden välisellä alueella, joka ilmenee kuvasta 2.7Kuva 2.7. Jakeluverkon kokonaispituus 

on noin 27 000 km, josta 430 km on 110 kV verkkoa, 8 400 km 20 kV keskijänniteverkkoa 

ja pienjänniteverkkoa on 18 000 km. Jakeluasiakkaita on noin 102 000 kappaletta. Näistä 

vapaa-ajan asuntoja on noin 40 % ja omakotiasuntoja 24 %. Vuonna 2016 sähköä siirrettiin 

1 163 GWh. (JSE, 2018) 

 

Kuva 2.7  Järvi-Suomen Energia Oy jakelualue, joka on esitetty kuvassa tumman sinisellä. 
(JSE, 2018) 

 

Suurin osa jakeluverkosta on toteutettu ilmajohtotekniikalla ja sijaitsee Järvi-Suomessa ve-

sistöjen äärellä. Vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaati-

musten seurauksena jakeluverkkoa kaapeloidaan voimakkaasti ja vuoden 2016 lopussa yli 

puolet vakituisista asiakkaista oli säävarman sähköverkon piirissä. Kaikista asiakkaista sää-

varmassa verkossa oli tuolloin kolmasosa. (JSE, 2018). 
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3 SÄHKÖN LAATU 

Tässä luvussa perehdytään sähkön laatuun. Sähkön laatu voidaan jakaa jakelujännitteen laa-

tuun ja sähkön toimitusvarmuuteen, joista ensin käsitellään jakelujännitteen laatua. Jakelu-

jännitteen ominaisuuksia käsitellään standardissa SFS-EN 50160. Standardi määrittelee jän-

nitteen pääominaisuudet ja antaa niille rajat ja arvot sähkönkäyttäjän liittymispisteessä nor-

maaleissa käyttöolosuhteissa. Jännitteen ominaisarvoista voidaan kuitenkin poiketa epänor-

maaleissa käyttöolosuhteissa, joita ovat: 

 Tilapäiset syöttöjärjestelyt, joilla varmistetaan sähkön saanti asiak-

kaille vikatilanteissa, verkon huolto- ja rakennustöiden aikana tai py-

rittäessä minimoimaan käyttökeskeytyksen laajuus ja kesto. 

 Tapaukset, joissa verkonkäyttäjän verkkoon liitetyt asennukset tai lait-

teet eivät täytä voimassa olevia vaatimuksia, standardeja tai teknisiä 

vaatimuksia 

 Poikkeustilanteet kuten poikkeukselliset sääolosuhteet ja luonnonkata-

strofit, ulkopuolisten toiminnasta aiheutuneet häiriöt, ulkopuolisista ta-

pahtumista aiheutunut tehovajaus, viranomaisten toimenpiteet, lain sal-

limat työtaistelut ja ylivoimaiset (ns. force majeure) esteet. (SFS-EN 

50160). 

 

Jännitteen ominaisuuksien käsittelyssä standardi erottelee toisistaan jatkuvat ilmiöt ja jänni-

tehäiriöt. Jatkuvilla ilmiöillä tarkoitetaan verkossa jatkuvasti esiintyviä poikkeamia nimel-

lisarvoista. Näitä ilmiöitä ovat verkon taajuus, jännitetason vaihtelut, nopeat jännitemuutok-

set, jännitteen epäsymmetria, harmoninen ja epäharmoninen yliaaltojännite ja verkon sig-

naalijännitteet. Jännitehäiriöitä puolestaan ovat jännitekuopat, ylijännitteet ja transienttiyli-

jännitteet. (SFS-EN 50160).  

3.1 Sähköverkon taajuus 

Sähköverkon nimellistaajuus fn on Pohjoismaisessa yhteiskäyttöverkossa ja Euroopassa 

50 Hz. Toinen käytössä oleva taajuus on 60 Hz ja sitä käytetään esimerkiksi Pohjois-Ame-

rikassa. Taajuus kuvaa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa, sillä suurentunut 

pätötehon kulutus vaatii tuotantolaitoksilta enemmän työtä, jolloin pyörivät generaattorit 

pyrkivät hidastumaan vastuksen kasvaessa. Puolestaan kulutuksen pienentyessä generaatto-
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reita hidastava vastus pienenee ja generaattorien nopeus pyrkii nousemaan ja tämän seurauk-

sena myös verkon taajuus nousee. Koska kuormitukset vaihtelevat, myös sähköverkon taa-

juus vaihtelee nimellisarvon molemmin puolin, kuten alla olevasta kuvasta käy selkeästi 

ilmi.  

 

Kuva 3.1  Pohjoismaisen yhteiskäyttöverkon taajuus 23.11.2017, (Fingrid, 2018c) 
 

Normaalissa käyttötilanteessa taajuus pidetään välillä 49,9 – 50,1 Hz. Tästä huolehtii Suo-

messa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj hankkimalla säätösähkömarkkinoilta käyttöönsä sää-

dettäviä reservejä, jotka jakautuvat taajuusohjattuun käyttö- ja häiriöreserviin. Taajuusoh-

jattu käyttöreservi aktivoituu automaattisesti taajuuden poiketessa nimellisarvostaan ja 

kaikki taajuusohjattu käyttöreservi on käytössä, kun taajuuspoikkeama on 0,1 Hz. Mikäli 

taajuus muuttuu tätä enemmän, käynnistyvät taajuusohjatut häiriöreservit, jotka pyrkivät pi-

tämään taajuuspoikkeaman alle 0,5 Hz. Tällainen tilanne tulee kysymykseen taajuuden las-

kiessa äkillisesti, kun jokin raskaasti kuormitettu siirtojohto tai suuri tuotantolaitos irtoaa 

äkillisesti verkosta. Standardi SFS-EN 50160 asettaa rajat sähkön loppukäyttäjän liityntäpis-

teessä mitattavalle taajuudelle. Standardin mukaan pienjänniteverkon taajuuden keskiarvon 

10 s aikaväliltä mitattuna tulee olla normaaleissa käyttöolosuhteissa 99,5 % vuodesta välillä 

49,5–50,5 Hz ja 100 % ajasta välillä 47–52 Hz, (SFS-EN 50160). 
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3.2 Sähköverkon jännite 

Sähkön loppukäyttäjälle näkyvin ominaisuus on pienjänniteverkon jännite. Standardin SFS-

EN 50160 mukaan pienjänniteverkon jännite saa vaihdella ±10 % nimellisjännitteestä Un eli 

jännitteen tulee olla välillä 207–253 V. Eräissä poikkeustapauksissa standardi sallii jännit-

teen vaihteluväliksi −15...+10 % nimellisjännitteestä, eli jännite on 195–253 V. Tällaisessa 

tilanteessa sähkönkäyttäjiä tulee kuitenkin informoida asiasta. (SFS-EN 50160). 

 

Pienjänniteverkon jännitteen standardinmukaisuutta mitattaessa käytetään mittausjaksona 

viikon pituista aikajaksoa ja yksittäisen mittausjakson pituus on 10 minuuttia. Jokaiselta mit-

tausjaksolta lasketaan jännitteen tehollisarvojen keskiarvo ja näistä 95 % tulee olla välillä 

Un ± 10 %. Lisäksi kaikkien mittausjaksojen keskiarvojen tulee olla välillä −15...+10 % x 

Un. (SFS-EN 50160).  

3.2.1 Nopeat jännitevaihtelut ja välkyntä 

Jakelujännitteen nopeat vaihtelut aiheutuvat yleensä joko sähkön loppukäyttäjän verkossa 

tapahtuvista kuormitusmuutoksista tai yleisessä jakeluverkossa tapahtuvista kytkennöistä tai 

vikatapauksista. Esimerkiksi jakeluverkossa tapahtuvan oikosulun seurauksena verkossa 

koetaan äkillinen jännitteenalenema, joka poistuu vikavirran syötön katketessa suojalaitteen 

toiminnan seurauksena. Toinen merkittävä nopeiden jännitevaihteluiden aiheuttaja on oiko-

sulkumoottorin käynnistyminen, jolloin verkosta otetaan käynnistettäessä hetkellisesti kuor-

mitusvirtaan nähden jopa 6 kertaisesti virtaa. Nämä nopeat jännitevaihtelut havaitaan 

yleensä valolähteiden kirkkauden vaihteluna ja tätä kutsutaan välkynnäksi. Koska välkyntä 

havaitaan silmämääräisesti, on sen häiritsevyys myös subjektiivinen kokemus, jolloin toinen 

henkilö kokee välkynnän häiritsevänä ja toinen ei välttämättä edes huomaa välkyntää. Väl-

kynnälle on kuitenkin luotu mittausmenetelmä, jossa määritellään lyhyt– (Pst) ja pitkäaikai-

nen (Plt) häiritsevyysindeksi. 

 

=
12

 
(3.1)

 

missä Psti on 10 minuutin ajanjakson i välkynnän lyhytaikainen häiritsevyysindeksi. 
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Kuten yhtälöstä 3.1 nähdään, lasketaan välkynnän pitkäaikainen häiritsevyysindeksi kahden 

tunnin ajalta mitattujen lyhytaikaisten häiritsevyysindeksien avulla. Välkynnälle ei ole ase-

tettu suoraan raja–arvoja, mutta standardi SFS-EN 50160 antaa ohjearvoksi, että pitkäaikai-

sen häiritsevyysindeksin tulisi olla 95 % ajasta alle 1. (SFS-EN 50160). 

3.2.2 Jännitekuopat ja käyttökeskeytys 

Jännitekuopaksi SFS-EN 50160 määrittelee tilanteen, jossa jakeluverkon jännite laskee het-

kellisesti välille 5...90 % x Un ja palautuu tämän jälkeen alkuperäiseen arvoonsa. Jännite-

kuopan kestoajaksi standardissa määritellään 10 ms–1 min. Standardi ei anna suoraan arvoa 

jännitekuoppien sallitulle lukumäärälle, sillä jännitekuopat ovat yleensä seurausta verkossa 

tapahtuvista kytkennöistä, vioista tai kuormitusmuutoksista ja nämä vaihtelevat satunnai-

sesti. Tavallisimpia jännitekuopan aiheuttajia ovat sääilmiöt ja niistä aiheutuvat vikatilan-

teet, sekä erilaiset eläinten aiheuttamat viat. (SFS-EN 50160). 

 

Kun jakeluverkon jännite laskee alle 5 % nimellisjännitteestä, on kyseessä käyttökeskeytys. 

Käyttökeskeytykset voidaan luokitella suunniteltuihin- ja häiriökeskeytyksiin. Suunnitel-

luista keskeytyksistä ilmoitetaan sähkönkäyttäjille ja nämä pystyvät varautumaan niiden vai-

kutuksiin. Häiriökeskeytykset ovat yleensä ennustamattomia, satunnaisia tapahtumia, joihin 

varautuminen on erittäin vaikeaa. Häiriökeskeytykset luokitellaan keston mukaan lyhyisiin 

(≤ 3 min) ja pitkiin (> 3 min) keskeytyksiin. (SFS-EN 50160). 

3.2.3 Jännitteenalenema 

Jännitteenalenema tarkoittaa jakeluverkon alku- ja loppupään jännitteiden itseisarvon ero-

tusta. Jännitteenalenema johtuu verkon kuormitusvirran seurauksena impedansseissa tapah-

tuvasta jännitehäviöstä, jota tapahtuu niin kj-verkossa, jakelumuuntajassa kuin pj-verkossa.  

 

Säteittäisessä jakeluverkossa tapahtuvan jännitteenaleneman laskemiseksi tarkastellaan 

kuormitetun johdon yksivaiheista sijaiskytkentää, joka on esitetty kuvassa 3.2  

 

Kuva 3.2  Johdon sijaiskytkentä jännitteenaleneman laskemiseksi. 



33 
 

Johdon jännitteenalenema Uh lasketaan yhtälöllä 3.2. 

 
= | 1| − | 2| = cos + sin = p + q  

 
(3.2)

 

missä, U1 = Johdon alkupään jännite, [V] 

 U2 = Johdon loppupään jännite, [V] 

 I = Johdolla kulkeva virta, [A] 

 R = Johdon kokonaisresistanssi, [Ω] 

 X = Johdon kokonaisreaktanssi, [Ω] 

 cos φ = Tehokulman kosini 

Ip = Johdolla siirrettävän virran pätökomponentti 

 Iq = Johdolla siirrettävän virran loiskomponentti. 

 

Usein jännitteenalenema ilmoitetaan absoluuttisen arvon sijaan prosentuaalisena jännittee-

nalenemana Uh,%, jonka yhtälö on muotoa 

 

,% =
100 ∙ √3 p +

= 100 ∙ + tan  

 

(3.3)

 

missä  P = Pätöteho, [W]  

 tan φ = Tehokulman tangentti 

 

Jännitteenalenema jakautuu verkon eri osiin ja jokaiselle osalle on määritetty verkon suun-

nittelua varten suurin sallittu jännitteenalenema. Normaalissa käyttötilanteessa keskijännite-

verkon jännitteenalenema on kaupunkiverkoissa 2–3 % ja maaseutuverkoissa noin 5 %. 

Poikkeuskytkennöissä sallitaan tyypillisesti suuremmat jännitteenalenemat, kaupunkiver-

kossa 5–7 % ja maaseutuverkoissa noin 10 %. Jännitteenaleneman määrittämiseksi verkos-

tolaskennassa tarkastellaan normaalisti kahta erilaista kuormitustilannetta. Toisessa tilan-

teessa verkon kuormitus on suurin mahdollinen ja tällöin laskennalla määritetään kauimmai-

sen kulutuspisteen jännitteen suuruus ja mikäli tämä on hyväksyttävissä rajoissa, ei tilanne 

aiheuta toimenpiteitä. Toinen tarkasteltava tilanne on tilanne, jossa verkko on kevyesti kuor-

mitettu ja tällöin laskennalla määritetään, ettei missään verkon osassa jännite nouse liian 

korkeaksi. (Lakervi & Partanen, 2008). 
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Keinoja jännitteenaleneman vähentämiseksi ovat jakelumuuntajan vaihtaminen suurem-

maksi, johtimien pinta-alan suurentaminen ja rinnakkaisjohtimien rakentaminen eli verkon 

impedanssin pienentäminen. Myös erillisiä jännitteenkorottajia on käytetty verkossa erityi-

sen hankalissa kohteissa. 

3.2.4 Jännitteen nousu 

Jännitteenalenemalle käänteinen ilmiö on jännitteen nousu. Jännitteen nousu aiheutuu ver-

kossa olevasta tehon tuotannosta tai kasvaneesta loistehon määrästä. Jännitteen nousu on 

suurinta heikoissa sähköverkoissa, kuten maaseudulla pitkien johtolähtöjen loppupäässä. 

Tiettyyn tuotantotehoon saakka hajautettu sähkön tuotanto parantaa verkon jänniteprofiilia, 

sillä se nostaa verkon jännitettä, mikä kompensoi verkossa tapahtuvaa jännitteenalenemaa. 

Mikäli verkko on kevyesti kuormitettu ja tuotantolaitos tuottaa lähes maksimitehonsa, saat-

taa pj-verkon jännite nousta sallittujen rajojen yläpuolelle.  Kuvassa 3.3 on esitetty jakelu-

verkon perinteinen jänniteprofiili ja tilanne, jossa pj–verkkoon on liitetty tuotantolaitos. 

 

Vaikka jännitteenalenema on tällä hetkellä merkittävä tekijä jakeluverkoissa, on mahdol-

lista, että lisääntyvä sähkön pien- ja mikrotuotanto aiheuttavat haitallista jännitteennousua. 

Verkkoon tuotettu pätöteho pyrki nostamaan verkon jännitettä ja saman aiheuttaa myös ver-

kon kapasitiivinen loisteho. Kuten jännitteenalenema, myös jännitteen nousu on suurinta 

heikossa sähköverkossa. 
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Kuva 3.3  Jänniteprofiili tilanteessa, jossa pj-verkkoon sijoitettu tuotanto nostaa läheisen ver-
kon jännitettä. 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, voi verkon siirtokykyyn nähden liian suuri tuotanto-

laitos aiheuttaa jännitteen nousemisen standardin rajojen yläpuolelle. Tällaisessa tilanteessa 

tuotantolaitoksen suojauksen pitäisi kuitenkin rajoittaa verkkoon tuotettua energiaa ja estää 

näin jännitteen nouseminen liian korkeaksi. Haittapuolena tällaisessa tilanteessa on, että osa 

tuotantolaitoksen tuotannosta jää hyödyntämättä.  

3.2.5 Jännitejäykkyys 

Jännitejäykkyys tai jännitejousto kuvaa verkon kykyä vastustaa jännitteen muutosta. Jänni-

tejäykkyys voidaan laskea sekä pätö- että loistehon suhteen ja se saadaan derivoimalla pro-

sentuaalisen jännittenaleneman yhtälöä 3.3. Derivoinnin seurauksena yhtälöt saadaan alla 

olevaan muotoon 

 

,% =  

 

 
 

(3.4) 

 
,% =  

 

 (3.5) 

 

missä,  Q = Loisteho, [VAr] 
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Jännitejäykkyyden yksikkönä on %/VA ja se kertoo, kuinka paljon jännite kyseisessä pis-

teessä muuttuu tehon muuttuessa. Mitä suurempi luku on, sitä enemmän verkon jännite 

muuttuu tehon muuttuessa. Jännitejäykkyys verkon lopussa saadaan määritettyä laskemalla 

verkon eri osien jännitejäykkyydet yhteen. Käytöntukijärjestelmä laskee verkon jännitejäyk-

kyyden eri kytkentätilanteissa ja tätä voidaan käyttää helposti ja nopeasti arvioitaessa poik-

keuskytkennän toteutusmahdollisuutta. (Lakervi & Partanen, 2008). 

3.3 Jännitteen säätö 

Jännitteen säädön tavoitteena on pitää sähköverkon jännite hyväksyttävällä tasolla verkon 

kaikissa osissa. Tämä on välttämättömyys, sillä vääränlainen jännite aiheuttaa verkkokom-

ponenttien ja kuluttajien laitteiden toimimattomuutta tai rikkoutumisia. Perinteisesti jakelu-

verkon jännitettä säädetään keskitetysti sähköasemalla olevan päämuuntajan käämikytki-

mellä ja asiakasta lähempänä olevien jakelumuuntajien väliottokytkimellä. Lisäksi jännit-

teen säätöön osallistuvat mahdolliset jännitteensäätömuuntajat ja kompensointilaitteistot. 

Käämi- ja väliottokytkimellä säädetään muuntajan muuntosuhdetta ja tällä tavalla alajänni-

tepuolen jännitettä. Käämikytkimen ja väliottokytkimen erona on, että käämikytkimen asen-

toa voidaan vaihtaa kuormitettuna ja väliottokytkimen säätöön tarvitaan asiakkaille näkyvä 

käyttökeskeytys.  

 

Käämikytkin on kytketty lähes aina muuntajan yläjännitepuolelle, jolloin kytkimen lävitse 

kulkeva virta on pienempi kuin alajännitepuolelle kytkettäessä. Tällä ratkaisulla vähenne-

tään käämikytkimeen ja muuntajan käämitykseen kohdistuvaa virtarasitusta, sillä kytkimen 

vaihtaessa asentoa osa käämin johtimista oikosulkeutuu hetkellisesti. Tämän seurauksena 

käämin lävitse kulkee oikosulkuvirta, joka voi vahingoittaa käämin eristyksiä lämpenemisen 

seurauksena. Käämikytkimellä saadaan muuntajan toisiojännite pysymään lähes vakiona, 

jolloin ensiöjännitteen tai kuormituksen vaihtelut eivät näy alajännitepuolella olevilla asiak-

kailla. Käämikytkimen toiminta on usein automatisoitu, jolloin automatiikka hoitaa jännit-

teensäädön annetun asetusarvon mukaisesti. Käämikytkintä voidaan ohjata myös käsisäätöi-

sesti paikallisesti tai valvomosta etäyhteyden välityksellä. Tämä tulee kysymykseen lähinnä 

erilaisissa huoltotilanteissa tai korvauskytkentöjen aikana, jolloin esiaseteltu säätö ei välttä-

mättä toimi halutulla tavalla tai jännitettä halutaan lyhytaikaisesti muuttaa esimerkiksi kor-

keammaksi. 
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Käämikytkimen ohjaimena toimii yleensä rele ja säätötapana joko vakiojännite- tai kom-

poundisäätö. Vakiojännitesäädössä releelle määritellään jännitearvo, jossa se pyrkii kisko-

jännitteen pitämään. Säätö tapahtuu suoritettujen mittauksien perusteella. Kompoundisää-

dössä rele ohjaa käämikytkintä mitatun kiskojännitteen ja päämuuntajan kuormavirran pe-

rusteella ja tavoitteena on kompensoida johdolla tapahtuva jännitehäviö. Pelkkä sähköase-

malla tapahtuva jännitteensäätö on joissain tapauksissa haastavaa. Tällaisia tilanteita ovat 

esimerkiksi tapaukset, joissa sama päämuuntaja syöttää voimakkaasti ja kevyesti kuormitet-

tuja johtolähtöjä. Raskaasti kuormitetut johtolähdöt vaatisivat suuremman jännitteenale-

neman kompensoimiseksi korkeampaa alkupään jännitettä, mutta kevyesti kuormitettujen 

johtolähtöjen alkupäässä jännite saattaisi nousta rajojen yläpuolelle. (Äijälä, 2008). 

 

Sähkön loppukäyttäjää lähin käytössä oleva jännitteensäätökeino on jakelumuuntajan väliot-

tokytkin. Väliottokytkimellä säädetään jakelumuuntajan syöttämän pj-verkon jännitettä. Vä-

liottokytkimen etuna käämikytkimeen on sen yksinkertaisempi rakenne ja täten edullisempi 

hankintahinta. Väliottokytkintä ei säädetä käämikytkimen tapaan jatkuvasti, vaan se asetel-

laan haluttuun asentoon muuntajan asennuksen yhteydessä ja sitä korjataan tarvittaessa. Sää-

tötarve ilmenee usein asiakasilmoituksen perusteella tai AMR–mittarilta (Automatic meter 

reading) tulevana hälytyksenä. Tyypillisesti väliottokytkimen säätöalue on ±2*2,5 % ja 

säätö tehdään kytkemällä jakelumuuntaja jännitteettömäksi ennen käämikytkimen asennon 

vaihtamista. (Lakervi & Partanen, 2008), (ABB, 2007). 

 

Hajautetun sähköntuotannon lisääntyessä tulee tarpeelliseksi lisätä verkkoon jännitteensää-

töä, sillä käämikytkimellä toteutettu jännitteensäätö ei välttämättä kykene pitämään verkon 

jännitteitä oikean suuruisina tilanteessa, jossa verkon eri osien jännitteet voivat vaihdella 

huomattavan paljon verkkoon sijoitetun tuotannon sijainnin ja erilaisten tuotanto-olosuhtei-

den seurauksena. 

3.4 Käyttövarmuuden tunnusluvut 

Energiavirasto (EV) kerää ja julkaisee vuosittain jakeluverkkoyhtiöiltä tiedot niiden verkko-

alueella tapahtuneista keskeytyksistä. Tässä keskeytystilastossa tiedot on jaoteltu sekä kes-

keytys-, että käyttöpaikkakohtaisesti ja keskeytykset jaotellaan lisäksi vikakeskeytyksiin ja 

suunniteltuihin keskeytyksiin. Käyttövarmuuden tunnusluvut esitetään raportissa asiakas-
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määrillä ja energialla painotettuina. Keskeytysraportin pohjana olevaan kyselyyn vastaami-

nen on vapaaehtoista ja vuoden 2016 kyselyyn vastasi 56 jakeluverkonhaltijaa 72:sta. Kyse-

lyyn vastanneet yhtiöt kattavat noin 98 % Suomen jakeluverkon johtopituudesta. Raportista 

ilmenee keskeytysten jakautuminen eri toimitusvarmuusluokkien välillä, aiheuttajien osuu-

det keskeytysten lukumäärästä ja kestosta. (EV, 2017).  

 

Käyttövarmuuden tunnusluvut ovat: 

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), kpl/asiakas 

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index), h/asiakas 

- CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), h/keskeytys 

- MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) kpl/asiakas. 

 

SAIFI kertoo, montako keskeytystä kukin asiakas kokee keskimäärin tietyssä ajanjaksossa, 

SAIDI kuvaa keskeytysten keskimääräistä kestoa yhtä asiakasta kohden, CAIDI kuvaa kes-

keytysten keskipituutta ja MAIFI tarkoittaa jälleenkytkentöjen lukumäärää asiakasta koh-

den. Tunnusluvut esitetään yleensä energialla painotettuina ja ajanjaksona käytetään yhtä 

vuotta.  

3.5 Keskeytyskustannukset 

Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuu kustannuksia niin asiakkaille, kuin jakeluverkkoyh-

tiölle. Asiakkaiden keskeytyksistä aiheutuneet kustannukset koostuvat esimerkiksi tuotanto-

prosessille aiheutuvista välittömistä tuotannonmenetyksistä ja asiakkaille aiheutuvasta 

muusta haitasta. Koska osa keskeytysten aiheuttamista haitoista on subjektiivisia ja riippuvat 

asiakkaasta, on keskeytysten rahalliseksi arvottamiseksi erityyppisille keskeytyksille laa-

dittu keskeytyksestä aiheutuvan haitan (KAH) suuruus. Sähköverkkoliiketoiminnan valvon-

nassa KAH-arvoina käytetään taulukon 3.1 lukuja.  

 

Taulukko 3.1  Energiaviraston valvontamallissa käyttämät keskeytyksestä aiheutuneen haitan yk-
sikköhinnat, (EV, 2018b). 

Odottamaton keskeytys Suunniteltu keskeytys AJK PJK 

€/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW €/kW 

11 1,1 6,8 0,5 1,1 0,55 
 

Yksikköhintojen perusteella yksittäisen käyttäjän KAH-arvo CKAH saadaan 

KAH = P + E     (3.6) 
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missä  CP = Keskeytyksen aikaisen tehon yksikköhinta, [€/kW] 

CE = Toimittamatta jääneen energian yksikköhinta, [€/kWh] 

 t = Keskeytyksen kesto, [h]  

 

Koska keskeytyksen ajankohta ja asiakkaan teho vaihtelevat satunnaisesti, käytetään lasken-

nassa asiakkaan vuoden keskitehoa. Tulevaisuudessa voisi olla mahdollista käyttää lasken-

nassa asiakkaiden todellisia vian alkuhetken tehoja, joka huomioisi näin keskeytyksestä ai-

heutuneen todellisen haitan asiakkaiden kulutustyypin ja vuodenajan mukaan. Tällöin kes-

keytyksen teho saataisiin mahdollisesti AMR–mittarin tehona. Tällaisella järjestelyllä olisi 

mahdollista arvottaa asiakkaiden saamatta jäänyt sähkö paremmin, kuin käytettäessä vuoden 

keskitehoa. 

 

Jakeluverkkoliiketoiminnan sallitun tuoton laskennassa keskeytyskustannuksille lasketaan 

yhtiökohtainen vertailuluku edellisten vuosien perusteella, joihin kunkin vuoden keskeytys-

kustannuksia verrataan. Mikäli vuoden keskeytyskustannukset ovat vertailuarvoa suurem-

mat, pienentää tämä sallittua tuottoa erotuksen verran. Mikäli keskeytyskustannukset ovat 

puolestaan vertailuvuotta alhaisemmat, jää erotus yhtiön hyödyksi.  
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4 HÄVIÖT SÄHKÖNJAKELUSSA 

Sähkönjakelussa ja siirrossa tapahtuu häviöitä kaikissa verkon osissa. Johtimissa ja muunta-

jissa tapahtuu virtalämpö– eli pätötehohäviöitä. Lisäksi häviöitä tapahtuu muunnettaessa 

energiaa muodosta toiseen.  

4.1.1 Häviöt johtimissa 

Sähköä siirrettäessä tapahtuu pätötehohäviöitä, joita kutsutaan myös virtalämpöhäviöiksi.  

Nämä aiheutuvat johtimissa kulkevan virran vaikutuksesta ja saadaan laskettua yhtälöllä 

 
h = 3 = 3  

 
(4.1)

 

missä, Ph = Häviöteho, [W]  

 

Johtimien pitkittäisreaktanssista X aiheutuva loistehohäviö Qh lasketaan  

XIQ 2
h 3      (4.2) 

 

20 kV ilmajohtoverkossa pituutta kohden laskettuna resistanssi ja reaktanssi ovat suunnil-

leen yhtä suuret, suuruusluokaltaan 0,4 Ω/km. Maakaapeliverkossa reaktanssin suuruus on 

puolestaan noin 0,1 Ω/km. Johdon reaktanssi on riippuvainen käytetystä jännitteestä ja joh-

timien keskinäisestä sijainnista ja etäisyydestä toistensa suhteen. (Lakervi & Partanen 2008). 

 

Kuten yhtälöistä 4.1 ja 4.2 nähdään, on johdolla tapahtuva tehohäviö neliöllisesti riippuvai-

nen kuormitusvirrasta ja suoraan verrannollinen käytettävään jännitteeseen. Tämän takia 

sähkön siirrossa pyritään käyttämään mahdollisimman suurta jännitettä, jolloin pätötehohä-

viöt saadaan minimoitua. Suomen sähköverkon häviöt ovat noin 3 %, josta noin 2 % on ja-

keluverkon häviötä ja 1 % siirtoverkon häviöitä. Tämä on EU:n tasolla hyvin vähän, sillä 

EU:n keskimääräinen arvo sähköverkon häviöille on 7 %. Jakeluverkossa tapahtuvat häviöt 

jakautuvat kuvan 4.1 mukaisesti. 
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Kuva 4.1  Jakeluverkon häviöiden jakautuminen verkon eri osien kesken, (Honkapuro & Al, 
2015). 

 

Lisääntyvällä sähkön pien– ja mikrotuotannolla on mahdollista vähentää sähkönjakelussa 

syntyviä häviöitä. Tällainen tuotanto sijoittuu lähelle kulutusta, jolloin tuotettua energiaa ei 

tarvitse siirtää pitkiä matkoja. Myös jännitteen muuttamisen tarve vähenee, kun pienjännite-

verkkoon kytketty tuotantolaitteisto tuottaa suoraan sähkön loppukäyttäjän käyttämää jänni-

tettä. 

  

Pj-verkko
37 %

Kj-verkko
22 %

Jakelumuuntajat
41 %
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5 SÄHKÖN MIKROTUOTANTO 

Sähkömarkkinalaki määrittelee pienimuotoiseksi sähköntuotannoksi voimalaitokset, joiden 

teho on enintään 2 MVA, (Sähkömarkkinalaki, 2013).  Mikrotuotantolaitosten määrä on kas-

vanut viime vuosina ripeästi ympäri maailmaa, koska etenkin aurinkosähkön tuotantolait-

teistojen hinnat ovat pudonneet voimakkaasti. Koska aurinkosähköjärjestelmät ovat tällä 

hetkellä ja oletettavasti myös lähitulevaisuudessa pääasiallisin hajautetun mikrotuotannon 

väline, jätetään tässä työssä muut tuotantotavat tarkemman käsittelyn ulkopuolelle.  

5.1 Aurinkosähkön tuotantolaitteisto 

Aurinkopaneelit koostuvat useista aurinkokennoista, jotka on kytketty sopivalla tavalla toi-

siinsa. Yksittäinen aurinkokenno on tavallisesti valmistettu puolijohteesta, kuten piistä, 

jonka sekaan on seostettu toista alkuainetta. Yleisimmin käytettyjä seosaineita ovat fosfori 

ja boori. Seostamisella huonosti sähköä johtava pii, saadaan johtamaan sähköä valosähköi-

sen ilmiön seurauksena. Valosähköisessä ilmiössä säteilyn sisältämät fotonit törmäävät ai-

neen elektroneihin ja luovuttavat näille osan energiastaan. Luovutetun energian ollessa riit-

tävän suuri, elektronin ja atomin ytimen välinen sidos purkautuu ja elektroni vapautuu liik-

kumaan kidehilassa. Elektronin liikuttua jonkin matkaa, se todennäköisesti joutuu jonkin 

atomin vaikutuspiiriin ja kiinnittyy tähän atomiin. Irrotessaan atomista elektroni jättää jäl-

keensä aukon, joka on positiivisesti varautunut ja myös se voi liikkua ympäri kidehilaa. 

Aukko toimii positiivisena varauksen kuljettajana aurinkokennossa ja elektronit puolestaan 

negatiivisina, joten ne pyrkivät sähkökentässä eri suuntiin. Aurinkokenno koostuu yleensä 

p- ja n-tyypin puolijohteista. Kun kennon päät yhdistetään toisiinsa, lähtevät vapaat varauk-

sen kuljettajat liikkumaan ja tämä havaitaan virtana, joka voidaan johtaa ulkopuoliseen kuor-

maan. (Lappalainen, 2017). 

 

Paneelien lisäksi aurinkosähköjärjestelmään kuuluu lähes aina invertteri, jolla paneelien 

tuottama tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi. Lisäksi invertterin tehtävänä on huolehtia, 

että paneelit toimivat parhaalla mahdollisella teholla ja verkkoon kytkettäessä invertteri tah-

distaa itsensä julkisen sähköverkon kanssa ja katkaisee sähkön syötön verkkoon, mikäli ver-

kossa ei ole jännitettä. Koska aurinkopaneelien tuottama jännite on suurimmillaan, kun pa-

neelien päitä ei ole kytketty yhteen ja virta puolestaan on suurimmillaan päiden ollessa oi-

kosuljettuna, täytyy löytää virran ja jännitteen tulo, jossa teho on suurimmillaan. Tätä pis-
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tettä kuvataan termillä MPP (Maximum Power Point) ja invertteri huolehtii paneelien toimi-

mesta mahdollisimman lähellä tätä pistettä. Lohkoa, joka valvoo paneelien toimintaa, kutsu-

taan nimellä MPPT (Maximum Power Point Tracker). Pienemmissä aurinkosähköjärjestel-

missä näitä on yksi kappale, mutta suuremmissa niitä voi olla useita. Useamman MPPT:n 

käyttö mahdollistaa paneelien sijoittamisen eri ilmansuuntiin tai kallistuskulmiin ja jokainen 

paneeliryhmä toimii omassa MPP:ssä, (ABB, 2017). (Lappalainen, 2017).  

5.1.1 Aurinkosähkötuotannon kehitys maailmalla 

Aurinkosähkön tuotanto on kasvanut 2010-luvulla voimakkaasti etenkin laitteiden halven-

tuneiden hintojen seurauksena. Kuvassa 5.1 on esitetty kumulatiivinen asennettu aurin-

kosähkön tuotantokapasiteetti ja vuosittain tuotettu energia aikavälillä 2000–2015.  

 

Kuva 5.1  Aurinkosähkön maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti ja tuotettu energia vuosina 
2000–2015, (IRENA 2017). 

 

Kiina on asennetun aurinkosähkökapasiteetin osalta selkeä johtaja, sillä vuoden 2016 lo-

pussa Kiinassa oli asennettua aurinkosähkökapasiteettia 77,4 GWp. Myös vuotuinen kapasi-

teetin kasvunopeus oli Kiinassa selkeästi maailman suurin. Syynä tähän kasvuun on Kiinan 

nopeasti kasvava energian tarve ja suuri aurinkopaneelien tuotantokapasiteetti, sillä Kiina 

on selkeästi suurin aurinkopaneelien tuottaja. Toiseksi eniten aurinkosähkön tuotantokapa-

siteettia vuoden 2016 lopussa oli Japanissa, joka ohitti samana vuonna Saksan asennetun 

kapasiteetin suuruudessa. Seuraavaksi eniten asennettua aurinkosähkökapasiteettia on 
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USA:ssa, Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Intiassa. Näistä etenkin Intia omaa suuren potenti-

aalin aurinkosähkön tuottamiseen sijaintinsa vuoksi ja maan hallitus tavoitteleekin erittäin 

suurta aurinkosähkön tuotantokapasiteetin kasvattamista. Vuonna 2016 Intian asennettu tuo-

tantokapasiteetti oli 4,1 GWp ja vuoden 2022 tavoitteena on 100 GWp, (YLE, 2016). 

5.1.2 Aurinkosähkö Suomessa 

Aurinkopaneelien tuotantotehoon vaikuttaa eniten paneeliin osuvan säteilyn intensiteetti ja 

paneelin lämpötila. Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi Auringon säteilyintensiteetti vaihte-

lee voimakkaasti vuoden- ja kellonajan mukaan. Voimakkainta säteily on kesällä hieman 

keskipäivän jälkeen ja talvella ja yö aikaan aurinkosähköä ei saada juuri ollenkaan. Kuten 

kuvasta 5.2 ilmenee, on Etelä– ja Lounais–Suomen vuotuinen säteilymäärä lähes saman suu-

ruinen kuin Pohjois–Saksassa ja Tanskassa. Suomen sisäosissa vuotuinen säteilymäärä on 

rannikkoaluetta pienempää ja säteilyn määrä vähenee pohjoiseen mentäessä. 
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Kuva 5.2  Kartta Euroopan vuotuisesta säteilymäärästä ja tuotetun sähkön määrästä, (Huld & 
Al., 2012). 

 

Euroopan parhaat säteilyolosuhteet sijaitsevat Välimeren alueella, missä vuotuinen säteily-

määrä on jopa kaksinkertainen Etelä–Suomeen verrattuna. Suurimmillaan Suomen alueella 

vuotuinen säteilymäärä on noin 1000 kWh/m2 ja pienimmillään noin 800 kWh/m2.  

5.1.3 Aurinkosähkötuotanto Järvi–Suomen Energia Oy:n alueella 

Järvi–Suomen Energian jakelualueella aurinkosähkölaitteistoja on ollut verkkoon kytkettynä 

hieman alle 20 kappaletta, mutta vuonna 2014 näiden määrä lähes kaksinkertaistui. Tämän 

jälkeen vuotuinen asennettujen laitosten kappalemäärä ja nimellisteho on kasvanut voimak-

kaasti, kuten kuvasta 5.3 käy ilmi.  
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Kuva 5.3  Jakeluverkkoon kytkettyjen aurinkovoimalaitosten lukumäärä ja yhteenlaskettu ni-
mellisteho Järvi-Suomen Energian jakelualueella vuodesta 2014 alkaen. 

 

Vuoden 2014 jälkeen aurinkosähkölaitteistojen määrän ja tuotantokapasiteetin kasvu Järvi–

Suomen Energian verkkoalueella on ollut samankaltainen kuin muuallakin Suomessa, eli 

tuotantoteho kaksinkertaistuu vuodessa. Samalla kun asennettujen laitteistojen määrä on 

kasvanut, on myös laitteistojen keskiteho kasvanut. Vuonna 2014 aurinkosähkölaitteistojen 

keskiteho oli 2,7 kW ja vuoden 2018 lopussa keskiteho oli 4,6 kW.  

5.1.4 Aurinkosähkötuotannon nopeat vaihtelut 

Suurin syy aurinkosähkötuotannon vaihteluun on liikkuvista pilvistä aiheutuva aurinkopa-

neelien varjostuminen ja täten tuotantotehon vaihtelu. Lappalainen on tutkinut väitöskirjas-

saan pilvisyyden vaihtelusta aiheutuvaa aurinkosähkövoimalan tehovaihtelun suuruuttaa ja 

esiintymistiheyttä, (Lappalainen, 2017). Tutkimuksessa on analysoitu Tampereella sijaitse-

van aurinkopaneelivoimalan yhteyteen asennettujen säteilymittareiden mittaustuloksia 15 

kuukauden ajalta ja lisäksi on kehitetty matemaattinen malli kuvaamaan pilvien varjostuk-

sista aiheutuvaa tuotantotehon vaihtelua. Mittausdatasta on määritetty pilvien aiheuttamien 

varjostusjaksojen syvyys, kesto ja ajankohta. Varjostusjaksoksi määritellään tilanne sätei-

lyintensiteetin laskun ja nousun ja näiden välisen tasaisen varjostuksen yhdistelmäksi. Var-

jostusjakson alkamiskohdaksi on määritelty tilanne, jossa säteilyintensiteetti pienenee nope-

ammin kuin 2,5 W/(m2s) ja päättymiskohdaksi puolestaan tilanne, jolloin säteilyintensiteetin 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018

Te
ho

, k
W

K
pl

Vuosi

Kappalemäärä Teho



47 
 

kasvun jälkeen intensiteetin muutos on pienempi kuin 2,5 W/m2s. Tutkimuksen (Lappalai-

nen & Valkealahti 2016) mukaan varjostustilanteen säteilyintensiteetti tulee olla pienempi 

kuin 60 % lähtötilanteen säteilyintensiteetistä, jolloin varjostuksella on merkittävä vaikutus 

aurinkopaneelijärjestelmän tuotantotehoon.  

  

Lappalaisen tutkimuksessa käytetty mittausdata ajoittuu vuosien 2011 ja 2014 väliselle ajalle 

ja käsittää kuukaudet huhtikuusta syyskuuhun joitain kuukausia lukuun ottamatta. Tuona 

ajanjaksona havaittuja varjostusjaksoja on kaikkiaan noin 12 000 kappaletta. Kuukausittai-

nen vaihtelu varjostusjaksojen määrässä on suurta, sillä enimmillään varjostusjaksoja on ol-

lut 1 256 kpl/kk ja pienimmillään määrä on ollut 364 kpl/kk. Tutkimuksen mukaan kevät-

kuukausina varjostusten lukumäärä on huomattavasti pienempi, kuin kesällä ja syksyllä. 

Enimmillään varjostusjaksoja yhdessä vuorokaudessa on ollut 326 kpl ja pienimmillään ei 

yhtään, jolloin päivä on ollut joko täysin kirkas tai täysin pilvinen. Tutkimusaineiston perus-

teella vuorokaudessa on keskimäärin 26 varjostusjaksoa ja näiden yhteenlaskettu kesto on 

noin 30 min/vrk, mutta päivittäinen vaihtelu on suurta. Myös varjostusjaksojen kesto vaih-

telee huomattavan paljon, sillä lyhyin varjostusjakso on ollut kestoltaan 4,2 s ja pisin 1,5 h. 

Keskimäärin yhden varjostusjakson kesto on 60 s. Suurin osa varjostusjaksoista on lyhyitä, 

sillä 89 % jaksoista on kestoltaan alle 120 sekuntia. Varjostusjaksojen syvyydessä ei ole ha-

vaittavissa juurikaan eroa vuosien tai kuukausien välillä, vaan jokaisena kuukautena niiden 

keskimääräinen syvyys on ollut noin 60 %. (Lappalainen & Valkealahti, 2016). 

 

Vaikka aurinkosähkön tuotantoon vaikuttava Auringon säteily vaihtelee välillä nopeasti täy-

destä paisteesta lähes täyteen paistamattomuuteen, ei tämä kuitenkaan vaikuttaisi erään tut-

kimuksen, (Niemi, 2017), perusteella aiheuttavan haitallista välkyntää jakeluverkkoon. Yh-

tenä syynä tähän on, että Suomen sähköverkot on yleisesti mitoitettu melko vahvaksi, jolloin 

verkon jännitejäykkyys estää haitallisen välkynnän syntymistä.   

5.2 Mikrotuotannon liittäminen yleiseen sähkönjakeluverkkoon 

Energiateollisuus ry on julkaissut verkostosuosituksen YA9:13, Mikrotuotannon liittäminen 

sähkönjakeluverkkoon, (ET, 2016) Verkostosuositus pohjautuu Lehdon diplomityöhön Mik-

rotuotannon liittäminen yleiseen sähkönjakeluverkkoon, (Lehto, 2009) ja standardiin SFS-

EN 50438, Tekniset vaatimukset yleisen pienjännitejakeluverkon kanssa rinnan toimiville 
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mikrogeneraattoreille. Ohjeen tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää mikrotuotannon säh-

köverkkoon liittämisprosessia antamalla tekniset vaatimukset liittymiselle ja ohjeistamalla 

mittauksen, sopimusten, kustannusten jakautumisen ja tuotannon markkinoille pääsyn 

osalta. Verkostosuositus käsittelee vain pienimuotoista sähkön tuotantoa, eli niin kutsuttua 

sähkön mikrotuotantoa. Mikrotuotantolaitokseksi verkostosuositus YA9:13 määrittelee säh-

köntuotantolaitoksen, joka on kytketty pienjänniteverkon kulutuskohteen rinnalle ja sen en-

sisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteen omaan käyttöön. Tällöin sähkön syöttö 

verkkoon on satunnaista tai hyvin vähäistä ja tuotannon ensisijainen motiivi on sähkön tuo-

tanto kuluttajan omaan käyttöön. Mikrotuotannoksi Lehto ja SFS-EN 50438 määrittelevät 

tuotannon, joka liittyy verkkoon enintään 16 A sulakkeilla. Yksivaiheisena tuotantolaitok-

sena tämä tarkoittaa korkeintaan 3,7 kVA tuotantolaitosta ja 11 kVA kolmivaiheista tuotan-

tolaitosta. (ET, 2016). 

 

Sähköntuotantolaitteiston liittämiseksi jakeluverkkoon tulee asiasta tehdä tuotannon verk-

kopalvelusopimus verkonhaltijan kanssa. Kulutuskohteen yhteyteen liittyvän tuotannon 

osalta voivat verkonhaltija ja tuottaja tehdä tuotannon verkkopalvelusopimuksen tai mikro-

tuotannon osalta ohjeen mukaan riittää pelkkä ilmoitus verkkoyhtiölle. Sähköntuotantolaitos 

voidaan liittää verkkoon, kunhan se toteuttaa seuraavan ehdon 

 
k ≥ 25  

 
(5.1)

 

missä  Sk = liittymispisteen oikosulkuteho, [kVA]  

Sn = tuotantolaitoksen nimellisteho [kVA]  

 

Tällä mitoituksella varmistetaan, ettei tuotantolaitos aiheuta äkillisesti käynnistyessään tai 

irrotessaan verkosta yli 4 % jännitevaihtelua. Mikäli tuotantolaitos kytketään jakelumuunta-

jalle omalla lähdöllään, saa jännitevaihtelu saman ohjeen mukaan olla 6 %, jolloin nimellis-

tehon kertoimena yhtälössä 5.1 käytetään arvoa 16,7. Tätä 6 % jännitevaihtelua ei kuiten-

kaan käytetä yleisesti jakeluverkossa, sillä lähes aina lähdöllä on enemmän kuin yksi asiakas. 

Kuvassa 5.4 on esitetty näiden kriteerien perusteella laskettu tuotantolaitteiston suurin näen-

näisteho eri oikosulkuvirroilla. 
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Kuva 5.4  Sähkön mikrotuotantolaitteiston suurin näennäisteho liittymiskohdan yksivaiheisen 
oikosulkuvirran funktiona. 

 

Verkkoon voitaisiin laitoksen nimellistehon perusteella liittää korkeintaan liittymissopimuk-

sen suuruuden mukainen voimala. Koska liittymissopimus mitoitetaan yleensä pääsulakkeen 

mukaan, on taulukkoon 5.1 laskettu, mikä voisi olla suurin mahdollinen laitoksen nimellis-

teho suojaavan sulakkeen perusteella.  

 

Taulukko 5.1  Tuotantolaitteiston suurin koko liittymän pääsulakkeen mukaan. 
Pääsulake [A] Maksimi tuotantoteho [kVA] 

3x16 11,1 

3x25 17,3 

3x35 24,2 

3x43 29,8 

3x50 34,6 

3x63 43,6 

 

Kun taulukon 5.1 arvoja verrataan kuvan 5.4 arvoihin, nähdään ettei liittymän sulakekoko 

rajoita liitettävän tuotantolaitoksen kokoa, vaan mitoittava tekijä on jännitevaihtelun rajoit-

taminen. Jos jännitevaihtelua kyetään rajoittamaan jollain keinoilla, voitaisiin verkkoon liit-

tää nimellisteholtaan suurempia tuotantolaitoksia ja näin kasvattaa aurinkosähkön tuotanto-

kapasiteettia jakeluverkossa. Erilaisten nopeiden sähkövarastojen, kuten akkuvarastojen 

hyödyntäminen jännitevaihtelun tasoittamisessa voisi olla toimiva keino, jolloin akkua käy-

tettäisiin puskurina tuotantotehon vaihteluiden tasaamisessa.  
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6 MIKROTUOTANNON VAIKUTUKSET JAKELUVERKON KÄYTÖLLE 

Lisääntyvä sähkön mikrotuotanto tuo mukanaan monia haasteita sähköverkkoyhtiölle ja ver-

kon parissa työskenteleville. Mahdollisia verkostovaikutuksia ovat ylijännitteiden lisäänty-

minen, lisääntynyt välkyntä tuotantotehon äkillisissä muutoksissa, tehon virtaussuunnan 

vaihtuminen suuren tuotannon aikana, suojauksen toimimattomuus tai väärän suojan toimi-

minen. Verkon parissa työskenteleville lisääntynyt tuotantopisteiden määrä on ennen kaik-

kea turvallisuusriski, sillä verkossa oleva mikrotuotantolaitteisto saattaa jäädä syöttämään 

tehoa verkkoon. Tällöin esimerkiksi muuntajaa ei välttämättä saada jännitteettömäksi kyt-

kemällä sitä irti yläjännitepuolelta, vaan työkohteen erottaminen täytyy tehdä myös alajän-

nitepuolelta.  

6.1 Vaikutukset suojaukselle 

Hajautettu tuotanto muuttaa verkon suojausperiaatteita, sillä yksisuuntaiseen tehonsiirtoon 

suunnitellun verkon selektiivinen suojaus on melko yksinkertainen toteuttaa. Tällaisessa ver-

kossa vikavirtaa tulee vain yhdestä suunnasta ja paikasta, joten suojausasettelujen määrittä-

minen on yksinkertaista. Hajautettua tuotantoa sisältävässä verkossa vikavirtaa syöttäviä pis-

teitä ja suuntia on puolestaan useita, mikä hankaloittaa suojauksen toteuttamista merkittä-

västi. Hajautettu tuotanto kasvattaa tai pienentää tapauksesta riippuen verkossa esiintyviä 

oikosulkuvirtoja, mikä voi johtaa komponenttien oikosulkukestoisuuden menettämiseen tai 

suojauksen toimimattomuuteen. Mahdollisia suojauksen ongelmatilanteita ovat suojauksen 

sokaistuminen ja väärän suojan toiminta. Suojauksen sokaistuminen tarkoittaa tilannetta, 

jossa suojalaitteen suojaamaan verkkoon tulee vika, mutta suojalaite ei jostain syystä ha-

vaitse vikaa ja ei näin ollen toimi halutulla tavalla. Sähkön tuotantolaitteisto voi aiheuttaa 

suojauksen sokaistumisen syöttämällä vikakohtaan vikavirtaa, jolloin suojalaitteen lävitse ei 

kulje sen toiminnan kannalta tarpeeksi suurta sähkövirtaa. Kuvassa 6.1 on esitetty tilanne, 

jossa pj-lähdöllä oleva sähköntuotantolaitteisto sokaisee suojalaitteen ja estää näin suojauk-

sen toiminnan. 
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Kuva 6.1  Pj-verkon suojauksen sokaistuminen hajautetun sähköntuotantolaitteiston syöttämän 
vikavirran seurauksena. Punaisella kuvataan vikavirran reittiä. 

 

Tapahtuma on hyvinkin mahdollinen pj-verkossa, mikäli suojausasioita ei tarkasteta huolella 

ennen sähköntuotantolaitteiston verkkoon liittämistä. Pahimmillaan kuvan 6.1 kaltainen ti-

lanne johtaa siis suojauksen toimimattomuuteen ja tämän seurauksena ihmis- tai omaisuus-

vahinkoihin. Suojauksen sokaistumisen välttämiseksi voidaan joutua joissain paikoissa vaih-

tamaan pienempiä sulakkeita tuotantolaitteiston toiminta-ajalle eli aurinkotuotantolaitteisto-

jen tapauksessa kesäajalle. Mikäli sulakkeiden koko on lähellä kohteen talviaikaista huippu-

tehoa, voidaan turhia laukaisujen välttämiseksi joutua vaihtamaan talviajalle puolestaan suu-

remmat sulakkeet. Tämä ei kuitenkaan ole pitkällä aikavälillä kannattavaa, eikä edes järke-

vää, vaan mitoituksessa tulisi pyrkiä tilanteeseen, missä sama sulake toimisi ympäri vuoden. 

(Lakervi & Partanen, 2008). 

 

Suojauksen toimimattomuuden lisäksi toinen hajautetun tuotannon aiheuttama suojaus-

haaste on väärän suojan toimiminen. Tällainen tilanne on esitetty kuvassa 6.2.  
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Kuva 6.2  Sähkön mikrotuotantolaitteiston aiheuttama väärän suojan toiminta pj-verkon vika-
tilanteessa. 

 

Kyseisessä tapauksessa toiselle nousulle kytketty sähköntuotantolaitos syöttää vikavirtaa vi-

kapaikkaan ja laitoksen tuottama vikavirta laukaisee väärän suojan. Väärän suojan toimimi-

sen haittana on vikapaikan etsinnän vaikeutuminen, sillä vikapaikan oletetaan olevan toimi-

neen suojan takana. Tämän lisäksi aiheeton suojauksen toiminta aiheuttaa turhan keskeytyk-

sen asiakkaille. Hajautettu tuotantolaitteisto voi haitata jälleenkytkennän toimintaa, mikäli 

tuotantolaitteisto ei kytkeydy irti verkosta. Tällöin tuotantolaitteisto syöttää vikavirtaa vika-

paikkaan ja valokaari ei sammukaan jälleenkytkennän jännitteettömänä aikana. Tämän seu-

rauksena suojaus tulkitsee verkossa olevan pysyvän vian, vaikka vika olisi mahdollisesti 

poistunut jälleenkytkennällä. 

6.2 Sähkötyöturvallisuus 

Työturvallisuuden osalta hajautettu tuotanto tuo yhden erotettavan suunnan lisää, sillä säh-

köverkkoon voi jäädä jännitettä syöttävä tuotantolaitos, vaikka työkohde olisi erotettu ver-

kosta yläjännitepuolelta. Toisaalta tällaisen tilanteen ei pitäisi olla mahdollista, sillä verk-

koon liitettävät pientuotantolaitteistot eivät saa nykyisten suositusten mukaan syöttää jännit-

teetöntä verkkoa. Tämä luo riskin verkossa työskenteleville henkilöille ja nostaa entisestään 
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jännitteettömyyden toteamisen ja työmaadoittamisen tärkeyttä. Myös verkkotieto- ja käy-

töntukijärjestelmän tietojen ajantasaisuus korostuu kytkentäsuunnitelmia tehtäessä ja niitä 

toteutettaessa. Tietojärjestelmien ajantasaisuus ei kuitenkaan takaa varmuutta, etteikö säh-

köverkossa olisi tehoa syöttävää laitteistoa, sillä ilman verkonhaltijan lupaa verkkoon on 

voitu liittää laitteita, jolloin ne eivät luonnollisesti ole verkossa työskentelevien henkilöiden 

tiedossa. Tällaisia kohteita tulee ilmi normaalissa verkon määräaikaistarkastuksessa tai etä-

luettavien mittareiden mittauksia seuraamalla. 

6.3 Saarekekäyttö 

Tulevaisuudessa hajautettu energian tuotanto mahdollistaisi sähköjen palauttamisen vikati-

lanteiden aikana vikapaikan takaiseen verkkoon, kunhan vikaantunut kohde pystytään erot-

tamaan terveestä verkosta. Haasteena saarekekäytössä on tehotasapainon ylläpito ja suojauk-

sen toiminta saarekkeessa tapahtuvissa vikatilanteissa, sillä perinteisessä jakeluverkossa vi-

kavirrat ovat kertaluokkaa suurempia kuin kuormitusvirrat, jolloin suojauksen toteuttaminen 

on yksinkertaista. Invertterin välityksellä verkkoon kytkeytyvät laitteistot puolestaan eivät 

välttämättä kykene syöttämään nimellisvirtaansa suurempaa vikavirtaa, jolloin vikavirta ja 

kuormitusvirta ovat hyvin lähellä toisiaan.  

6.4 Jännitteen laadun hallinta 

Verkon käytön yksi tärkeimpiä asioita on huolehtia sähkön laadusta ja erityisesti jännitteen 

laadun hallinta. Lisääntyvä hajautettu tuotanto muuttaa jakeluverkon jännitteen hallintaa, 

sillä perinteisessä jakeluverkossa on pitänyt huolehtia lähinnä jännitteen riittävän korkeasta 

arvosta sähköverkon kauimmaisessa pisteessä. Kun jakeluverkkoon liittyy hajautettua tuo-

tantoa, kasvaa mahdollisuus jännitteen nousulle etenkin heikoissa sähköverkon osissa pienen 

kulutuksen ja suuren tuotannon aikaan. Keinoja haitallisen jännitteen nousun rajoittamiseksi 

ovat mm. tuotantolaitteiston tuottaman tehon rajoittaminen, jakeluverkon siirtokyvyn paran-

taminen loistehoa absorboimalla, jakeluverkon vahvistaminen, jakelumuuntajan varustami-

nen automaattisesti säätyvällä käämikytkimellä, kulutusjousto tai sähkövaraston käyttö. Pe-

rinteisesti jakeluverkon vahvistamista on käytetty keinona jännitteen laadun parantamisessa, 

mikäli käämikytkimen säätö ei ole riittänyt poistamaan liian matalasta jännitteestä johtuvia 

ongelmia. Verkon vahvistaminen on kuitenkin menetelmänä kallis, etenkin jos jännitehäiri-

öitä esiintyy vain lyhyen aikaa esimerkiksi talvella huippukuormitustilanteessa tai kesällä 
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pienen kuorman ja korkean tuotannon vallitessa. Myös automaattisesti säätyvän jakelu-

muuntajan käämikytkimen käyttäminen on investointihinnaltaan kallis, mutta hyvänä puo-

lena tässä on sen tehokkuus jännitteen hallinnassa. 

 

Lyhytaikaisen ja satunnaisesti esiintyvän jännitteennousun rajoittamiseksi tuotannon leik-

kaaminen voi olla verkon vahvistamista kannattavampaa. Tuotannon leikkaaminen voidaan 

toteuttaa tuotantolaitteiston inverterillä, sillä se leikkaa voimalan tuotantotehoa, mikäli ver-

kon jännite nousee liian korkeaksi. Lisäksi invertterillä on mahdollista rajoittaa verkkoon 

syötettävän tehon muutosnopeutta, jolloin tehon vaihtelusta aiheutuvaa välkyntää voidaan 

vähentää. Myös tehokertoimen säätäminen invertterillä on keino alentaa jännitettä hetkelli-

sesti ylijännitetilanteessa, jolloin verkkoon syötetään pätötehon lisäksi kapasitiivista loiste-

hoa. Tämä auttaa vähentämään myös tuotannon vaihtelusta aiheutuvaa välkyntää, (Niemi, 

2017).  Lisäksi tuotantolaitteistojen koon ja lukumäärän rajoittaminen jossain verkon osissa 

voi olla keinona ylijännitteiden vähentämiseksi. Tuotantotehon etukäteinen tai tuotannon ai-

kainen rajoittaminen ei kuitenkaan ole välttämättä asiakkaiden kannalta paras vaihtoehto, 

sillä tällöin osa saatavilla olevasta sähköstä jää tuottamatta. Tuotantotehon tai tehon muu-

toksen hetkellisellä rajoittamisella ei ole kovin suurta vaikutusta tarkasteltaessa vuoden ai-

kana tuotettua energiaa, mutta rajoittaminen voi olla tuotantolaitteiston omistajan mielestä 

negatiivista. Tuotantotehon rajoittamisen takia tuottamatta jäävä sähkö on mahdollista saada 

käyttöön myöhemmin, mikäli käytössä on sähkövarasto, kuten akku tai akun ja superkon-

densaattorin yhdistelmä. Ylituotantotilanteessa sähköä varastoidaan akkuun ja käytetään 

myöhemmin, jolloin kyseessä on kulutusjousto, eli sähkön tuotantoa ja kulutusta siirretään 

vastaamaan paremmin toisiaan. Kulutusjoustoa on mahdollista toteuttaa myös kuormitusta 

lisäämällä, mikäli tuotantolaitteiston lähistöllä olevassa kulutuspaikassa on kykyä kuormi-

tuksen muutokseen esimerkiksi lämmitystä hetkellisesti säätämällä. Yleensä mikään vaihto-

ehdoista ei ole yksinään paras, vaan paras lopputulos saavutetaan yhdistelemällä keinoja. 

(Manzoni & Castro, 2016), (Niemi, 2017). 
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7 AURINKOTUOTANTOLAITOKSEN VAIKUTUS JAKELUVERKOSSA SIIR-

RETTÄVÄÄN ENERGIAAN JA TEHOON 

Alla olevassa kuvassa on esitetty kaavio aurinkosähköjärjestelmän sisältävästä käyttöpai-

kasta, jossa on sekä tuotantoa, että kulutusta. Tällaisten kohteiden lukumäärät lisääntyvät 

jakeluverkossa, kun kuluttajat hankkivat itselleen aurinkosähkölaitteistoja. Osa aurinkosäh-

kölaitteiston hankkineista kuluttajista liittää järjestelmänsä internetiin, jolloin järjestelmän 

tuottamaa tietoa voidaan tutkia etänä. Esimerkiksi saksalainen SMA Solar Technology AG 

tarjoaa osaan invertereistään verkkoyhteyden ja pilvipalvelun, johon järjestelmän tuotanto-

tiedot saadaan tallennettua, (Sunny portal, 2019). Tutkittavaksi valittiin Järvi–Suomen Ener-

gian jakeluverkon kohteita, jotka löytyvät SMA–portaalista. Tämän ansiosta kohteista on 

saatavilla invertterin mittaama voimalan tuottama energia SMA–portaalin kautta ja etäluet-

tavan mittarin rekisteröimä jakeluverkkoon siirretty energia tuntisarjana.  

 

Kuva 7.1 Kytkentäkaavio kulutuspaikasta, jossa on kulutuksen lisäksi invertterin välityksellä 
verkkoon kytketty tuotantolaitteisto.  

 

Kuvan 7.1 mukaisessa tapauksessa tuotantolaitteiston tuottama teho menee ensisijaisesti 

kiinteistön omaan käyttöön ja vähentää tuotantohetkellä jakeluverkosta otettavan tehon mää-

rää. Mikäli tuotantolaitteiston hetkellinen teho on suurempi kuin sillä hetkellä kiinteistön 

tarvitsema teho, syötetään ylijäämä jakeluverkkoon. Kolmivaiheisessa järjestelmässä vaihei-

den välillä on lähes aina epäsymmetriaa kulutuksen suhteen. Tämän seurauksena tuotanto-

laitteiston tuottaessa tehoa voi esimerkiksi yksi vaihe syöttää tehoa jakeluverkkoon ja kah-

della kulutusta sisältävällä vaiheella jakeluverkosta otetaan samaan aikaan tehoa.  

 

Kaikkien tutkittavien kohteiden liittymän koko on 3x25 A ja kooltaan tuotantolaitokset ovat 

lähellä JSE:n verkkoon kytkettyjen aurinkovoimalaitosten keskiarvoa. Taulukossa 7.1 on 

esitetty tutkittavien kohteiden tuotantolaitteistojen koko, asennusvuosi, sekä paneelien suun-
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taus ja kallistuskulma. Mikäli paneelien suuntaus ei selviä SMA–portaalin tiedoista, on tar-

kasteltava kohde etsitty vapaasti saatavilla olevista satelliittikuvista ja katsottu näistä asen-

nussuunta. Mikäli kuvauksen aikana kohteessa ei ole ollut paneeleja, on paneelit arvioitu 

asennettavaksi katon etelä- tai länsisuuntaiselle lappeelle. 

 

Taulukko 7.1  Tarkasteltavien kohteiden tuotantolaitteistojen tiedot. D-kohteessa on ollut aurinko-
voimalaitos vuodesta 2000 alkaen ja sen kokoa on kasvatettu vuonna 2015. 

Tunnus 
Tuotantolaitteis-
ton koko, kWp 

Asennus-
vuosi 

Suuntaus, ° Kallistus 

A 5,2 23.8.2014 45 - 

B 3,24 15.3.2018 0 45 

C 6,63 10.8.2016 -45, 45 22, 44 

D 
2,0 1.1.2000 0 - 
5,2 18.10.2015 0 - 

E 4,1 18.5.2014 0 37 
 

Kaikkien kohteiden paneelit on asennettu kaakon ja lännen välille, joka on Suomessa paras 

asennussuunta aurinkopaneeleille. Kallistuskulma vaihtelee 22° ja 45° välillä. Asennussuun-

nan ja kallistuskulman määräävät asennuspaikkojen katon kulma ja lappeen suunta. C koh-

teessa on asennettu paneelit kahteen eri ilmansuuntaan ja invertterissä on kaksi MPPT:a, 

joten kumpikin paneeliryhmä voi toimia omassa parhaassa toimintapisteessään. Kahteen eri 

ilmansuuntaan asentaminen mahdollistaa tasaisemman tuotannon vuorokauden eri tuntien 

välillä. Kohteessa D on ollut 2 kWp aurinkovoimalaitos asennettuna vuodesta 2000 lähtien 

ja järjestelmää on suurennettu vuonna 2015. Kohdetta D käsiteltäessä käytetään tässä työssä 

voimalaitoksen käyttöönottoajankohtana vuotta 2015. Tarkasteltavien laitteistojen keski-

määräinen koko on 4,9 kWp, mikä on hieman suurempi kuin keskimääräinen aurinkotuotan-

tolaitos Järvi–Suomen Energian verkkoalueella. 

 

Sekä aurinkotuotantolaitteiston tuottama energiamäärä, että kiinteistöjen sähkönkäyttö ovat 

yleensä riippuvaisia säästä, kuten ulkolämpötilasta ja säteilymäärästä. Vuoden keskilämpö-

tila ja vuotuisen säteilymäärän summa on esitetty taulukossa 7.2. Säteilymäärän ja lämpöti-

lan osalta säähavainnot saadaan Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta, (Ilmatieteenlaitos, 

2019).  
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Taulukko 7.2  Tarkasteltavan ajanjakson vuosittainen säteilymäärä ja keskilämpötila. Säteilymäärä 
on mitattu Ilmatieteenlaitoksen Jyväksylän lentoaseman mittauspisteellä ja vuoden 
keskilämpötila puolestaan Mikkelin lentoasemalla. 

Vuosi Säteilymäärä, kW/m^2 Keskilämpötila, °C 

2013 896 5,0 
2014 874 5,2 
2015 854 5,6 
2016 833 4,4 
2017 792 4,4 
2018 1000 4,8 

 

Vuotuista säteilysummaa ja keskilämpötilaa käytetään arvioitaessa näiden vaikutusta jake-

luverkosta otettavaan ja sinne syötettävään energiaan, sekä suurimman tuntikeskitehon muu-

toksen arvioimiseen. 

7.1 Aurinkovoimalan vaikutus jakeluverkosta otettuun energiaan 

Aurinkovoimalaitoksen aiheuttamia muutoksia kiinteistön jakeluverkosta ottaman energian 

määrään tarkastellaan AMR–mittauksien avulla. Tavoitteena on selvittää, vaikuttaako aurin-

kovoimalaitoksen asentaminen osaksi kiinteistön sähköverkkoa kiinteistön sähkönkäyttöön 

ja millä tavalla tämä vaikutus mahdollisesti näkyy jakeluverkon mittauksissa. 

 

Selkeimmin jakeluverkon rinnalle kytketty aurinkovoimalaitos näkyy AMR–mittauksissa 

kesällä olevina 0–kulutus tunteina. Tämä käy ilmi selkeästi kuvasta 7.2, jossa aurinkovoi-

malaitos on otettu käyttöön elokuussa 2014. 
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Kuva 7.2  Erään kulutuspaikan jakeluverkosta ottama energia tuntisarjana. Kuvasta ilmenee 
selkeästi ajankohta, jolloin aurinkovoimalaitos on otettu käyttöön. 

 

Aurinkovoimalaitoksen vaikutus näkyy selkeästi heti käyttöönoton jälkeen, sillä kiinteistön 

jakeluverkosta ottama energia menee ajoittain lähes nollaksi. Vaikutus on selkeä myös seu-

raavana kesänä, kun tätä verrataan kesään 2013 ja alkukesään 2014. Kuvaajan mukaan tal-

vella 2013 on ollut myös tunteja, jolloin liittymässä ei ole ollut kulutusta, mutta nämä ovat 

seurausta sähköjen katkaisusta liittymässä tai puuttuvista mittaustiedoista. 

7.1.1 Vaikutus vuosittaiseen energian määrää 

Vuosittain jakeluverkosta otetun energian määrää tarkastellessa pitää huomioida vuosien 

lämpötilavaihtelut, sillä sähköenergian kulutus on Suomessa hyvin voimakkaasti lämpötila-

riippuvaista. Tutkittavien kohteiden osalta vuosittaiseen energian kulutukseen lämpötila ei 

juurikaan vaikuta, sillä lämpöisimpänä vuonna sähkön kulutuksen tulisi olla alhaisinta ja 

viileänä vuonna korkeampi. Kuvan 7.3 mukaan ainoastaan kohteiden A ja E energian kulutus 

vaikuttaisi seuraavan jossain määrin vuoden keskilämpötilaa. Tässä pitää kuitenkin huomi-

oida, että yksittäistä sähkön käyttäjää tarkasteltaessa vaihtelee kulutus satunnaisesti ja suu-

rempaa joukkoa tarkasteltaessa satunnaisuuden merkitys kulutukseen vähenee.  
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Kuva 7.3  Tutkittavien kohteiden vuosittain jakeluverkosta ottama energia ja otetun energian 
keskiarvo ennen ja jälkeen aurinkovoimalaitoksen käyttöönoton. Viivoituksella on 
merkitty vuosi, jolloin kohteen aurinkovoimalaitos on otettu käyttöön. 

 

Kuten kuvasta ilmenee, vaihtelee käyttöpaikkojen vuosittain jakeluverkosta ottaman sähkö-

energian määrä kohteissa vuosittain. Myös kohteiden välillä on voimakasta vaihtelua, mutta 

kohteiden välinen vaihtelu tasoittuu hieman vuosien kuluessa. B–kohteen osalta vuoden 

2013 energiamäärä on muita vuosia huomattavasti pienempi, koska sähköliittymä on otettu 

käyttöön kyseisen vuoden huhtikuussa, joten se ei ole vertailukelpoinen muihin vuosiin. 

Kohteen C osalta kulutetun energian määrä on laskenut voimakkaasti vuoteen 2016 saakka, 

jonka jälkeen vuodet 2017 ja 2018 ovat olleet kulutukseltaan saman suuruiset. Koska aurin-

kovoimalaitos on otettu käyttöön vuonna 2016, on sähköverkosta otetun energian vähene-

minen seurausta jostain muusta kuin pelkästä tuotantolaitoksen asentamisesta. Voimakas 

sähköenergian käytön väheneminen voi olla seurausta esimerkiksi kiinteistön eristyksen pa-

rantamisesta tai lämmitystavan muutoksesta vähemmän sähköenergiaa tarvitsevaksi.  

 

Tarkasteltaessa keskiarvoja ennen ja jälkeen aurinkovoimalaitoksen käyttöönoton, vähenee 

sähkön jakeluverkosta otto kohteissa B, C ja D. B–kohteen osalta muutos on noin 1 400 kWh 

ja D–kohteessa 2 250 kWh. C–kohteen osalta vuosittainen jakeluverkosta otetun energian 

määrä on laskenut voimakkaasti koko tarkasteluajan, mutta aurinkosähköjärjestelmän asen-

nuksen jälkeen vuosina 2017 ja 2018 energian määrä on ollut lähes vakio, joten aurinkosäh-
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köjärjestelmän vaikutusta jakeluverkosta otetun energian määrään on vaikea arvioida. Koh-

teissa A ja E vuosittainen sähköenergian kulutus on puolestaan noussut aurinkovoimalaitok-

sen käyttöönoton jälkeen. Tämän kaltainen kehitys voi johtua esimerkiksi kiinteistön käyt-

töasteen noususta, johon liittyen aurinkovoimalan hankkiminen on toteutettu. Tällöin voi-

malaitoksen tuottama energia vähentää jakeluverkosta otettavan energian määrää ja kulutuk-

sen kasvu on pienempää kuin ilman voimalaitosta.  

 

Yksittäisen sähkön käyttäjän sähkön tarpeen vaihdellessa satunnaisesti, määritetään tutkitta-

vien kohteiden keskiarvo jakeluverkosta otetulle energialle ennen ja jälkeen aurinkosähkö-

laitteiston käyttöönoton. Mikäli aurinkosähkölaitteisto on otettu käyttöön ennen huhtikuun 

loppua, oletetaan aurinkosähköjärjestelmän vaikutus merkittäväksi kyseisen vuoden ener-

giaa laskettaessa. Mikäli käyttöönotto on tapahtunut myöhemmin vuoden aikana, oletetaan 

ettei aurinkosähköjärjestelmä vaikuta merkittävästi vuodessa jakeluverkosta otetun energian 

määrää. Kun määritetään kaikkien tarkasteltavien kohteiden perusteella keskiarvo ennen ja 

jälkeen aurinkosähköjärjestelmän käyttöönoton, vähenee vuosittain jakeluverkosta otettavan 

sähköenergian määrä keskimäärin 12 %.  

 

Tarkasteltavien kohteiden aurinkosähköjärjestelmien vuosittain tuottaman energian määrä 

on saatavilla SMA–portaalista. Valitettavasti saatavilla olevassa tiedossa on puutteita, joten 

kaikkia vuosia ei kyetä vertailemaan keskenään. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosit-

tainen energian tuotanto niiltä vuosilta, kun koko vuoden tiedot ovat saatavilla ja näistä las-

kettu keskiarvo. Lisäksi taulukkoon on laskettu kunkin laitteiston huipunkäyttöajan kes-

kiarvo. 

 

Taulukko 7.3  Tarkasteltavien kohteiden SMA-portaalista saatu aurinkotuotantolaitteistojen tuot-
tama vuosienergia. Taulukossa on myös esitetty tuotetun energian keskiarvo ja hui-
punkäyttöaika. 

Vuosi 
Tuotettu energia, kWh 

A B C D E 

2015 2743    3135 

2016 2603   3878 3080 

2017 2540  4529 3786  

2018 3617 2559 5179   

Keskiarvo 2876 2559 4854 3832 3108 

Huipunkäyttöaika, h 553 790 732 737 758 
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Keskimäärin tarkasteltavat kohteet tuottavat 3446 kWh energiaa vuodessa, mutta vaihtelua 

eri kohteiden välillä on sillä tuotantolaitteistot ovat nimellisteholtaan erilaisia. Huipunkäyt-

töajaltaan laitteistot ovat A–kohdetta lukuun ottamatta samankaltaisia ja kaikkien keskiar-

voksi tulee 714 tuntia, mikä on hieman alhaisempi, kuin kuvan 5.2 perusteella voisi olettaa. 

Optimaalisesti asennettua aurinkotuotantolaitteistoa pienemmät huipunkäyttöajat ovat to-

dennäköisesti seurausta paneelien ei optimaalisesta suuntauksesta ja kohdalle osuvista var-

jostuksista, mitkä pienentävät tuotantotehoa. Tuotetun energian perusteella on todennä-

köistä, että A–kohteeseen on kasvatettu vuodelle 2018 tuotantolaitteiston kokoa, sillä vuo-

den 2018 tuotetun energian määrä on huomattavasti aikaisempia vuosia suurempi. 

 

Invertterin mittaaman tuotetun energian lisäksi kohteista on saatavilla AMR–mitattu tieto 

jakeluverkkoon syötetystä energiasta. Kun invertterin mittaamasta energiasta vähennetään 

jakeluverkkoon syötetyn energian osuus, saadaan selville kohteissa käytetyn aurinkosähkön 

suuruus. Kohteiden vuosittain käyttämä aurinkosähkö on esitetty taulukossa 7.4. Taulukossa 

7.5 on puolestaan esitetty vuosittain jakeluverkkoon syötetyn energian osuus aurinkosähkö-

järjestelmän tuottamasta energiasta. 

 

Taulukko 7.4  Tarkasteltavien kohteiden käyttämän aurinkosähkön määrä vuodessa. 

Vuosi 
Kohteessa kulutettu aurinkosähkö, kWh 

A B C D E 

2015 1139    1641 

2016 978   1242 1501 

2017 1117  1764 1579  

2018 1197 1169 2045   

Keskiarvo 1108 1169 1905 1410 1571 
 

Kohteissa kulutetun aurinkosähkön määrä vaihtelee vuosittain, mikä on seurausta hetkelli-

sestä sähkön käytön vaihtelusta. Vaihtelua aiheuttavia tekijöitä samassa kohteessa ovat sa-

tunnaisuudesta aiheutuva sähkön tarpeen vaihtelu sekä vuosien välillä vaihteleva sää ja läm-

pötila. Myös sähkön tarpeen ja tuotannon kohtaaminen eri tavalla eri vuosina aiheuttaa vaih-

telua jakeluverkkoon syötetyn sähkön määrään. Kun tarkasteltavien kohteiden itse tuotta-

masta ja kuluttamasta sähköenergiasta lasketaan keskiarvo, saadaan tulokseksi 1433 kWh. 

Tämä on hyvin lähelle sama arvo, joka saatiin, kun laskettiin kaikkien kohteiden perusteella 

vähentynyt tarve jakeluverkosta otettavan energian määrän vähenemiselle. 
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Taulukko 7.5  Tarkasteltavien kohteiden vuosittainen tuotetun aurinkosähkön omakäyttöosuus. 
 A B C D E 

2015 42 %    42 % 

2016 38 %   32 % 39 % 

2017 44 %  39 % 42 %  

2018 33 % 46 % 39 %   

Keskiarvo 39 % 46 % 39 % 44 % 51 % 

 

Kuten taulukosta 7.5 ilmenee, vaihtelee omakäyttöosuus niin käyttöpaikka, kuin vuosikoh-

taisesti. Kaikkien kohteiden omakäyttöosuuden keskiarvo on 41 %. Eräässä tutkielmassa 

(Kahola, 2015) on arvioitu 5 kWp aurinkosähköjärjestelmällä varustetussa kiinteistössä käy-

tettävän keskimäärin 40 % tuotetusta sähköstä itse ja samaan suuruus luokkaan on päätynyt 

myös (Lassila & Al., 2019). 

7.1.2 Vaikutus kuukausittain jakeluverkosta otetun energian määrään 

Aurinkovoimalaitoksen vaikutusta kuukausittain jakeluverkosta otettuun sähköenergian 

määrään tutkittiin AMR–mittausten perusteella. Kunkin kohteen kuukausittain jakeluver-

kosta ottamasta energiasta lasketaan kuukausittainen keskiarvo ennen ja jälkeen aurinkovoi-

malan asennuksen. Käyttöpaikkakohtaiset tulokset on esitetty kuvassa 7.4. 
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Kuva 7.4  Tutkittavien käyttöpaikkojen kuukausittain jakeluverkosta ottaman energian kes-
kiarvo ennen ja jälkeen aurinkovoimalaitoksen asentamisen.  

 

Kuvan 7.4 mukaan aurinkovoimalaitoksen asentaminen vähentää kuukausittain jakeluver-

kosta otetun sähkön määrää kohteissa B, C ja D, kun taas kohteessa E jakeluverkosta otetun 

energian määrä on kasvanut voimalaitoksen käyttöönoton jälkeen. Tulokset ovat samankal-

taiset, kuin vuosittaista energiaa tutkittaessa. Kohteen A osalta aurinkovoimalaitoksen hank-

kiminen ei vaikuta juurikaan kuukausittain otetun energian määrään, sillä muutokset ovat 
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melko pieniä. Kohteissa, joissa energian otto jakeluverkosta on vähentynyt, muutos on ollut 

suurinta maaliskuun ja syyskuun välisenä aikana. Tämä on myös se aika, jolloin aurinkovoi-

malaitos tuottaa energiaa, joten verkosta otettavan energian määrän väheneminen on toden-

näköisesti seurausta aurinkovoimalaitoksen tuottaman energian käytöstä kiinteistön sähkön-

kulutukseen.  

 

Koska yksittäisen sähkönkäyttäjän osalta aurinkovoimalaitoksen asentamisen vaikutukset 

vaihtelevat käyttäjien kulutustottumusten, paneelien asennussuunnan ja sää olosuhteiden 

seurauksena, lasketaan tutkittavien kohteiden keskiarvo, jotta saataisiin pelkän aurinkovoi-

malaitoksen vaikutusta paremmin selville. Lisäksi kuukausittain jakeluverkosta otettavan 

energian määrään vaikuttaa kuukauden ulkolämpötila ja aurinkovoimalaitoksen tuotanto on 

voimakkaasti riippuvainen vaihtelevasta säteilymäärästä, joten muutokset ennen ja jälkeen 

asennuksen voivat yksittäisinä kuukausina vaihdella huomattavasti keskiarvoa enemmän. 

Kuukausittain jakeluverkosta otettavan energian määrästä lasketaan keskiarvo ennen ja jäl-

keen aurinkovoimalan asennuksen ja tulokset on esitetty kuvassa 7.5. 

 

Kuva 7.5 Tarkasteltavien kohteiden kuukausittain jakeluverkosta otetun energian keskiarvo 
ennen ja jälkeen aurinkovoimalaitoksen asentamisen. 

 

Tutkittavan aineiston perusteella aurinkovoimalaitos vähentää jakeluverkosta otettavan 

energian määrää suhteellisesti eniten huhtikuun ja elokuun välisenä aikana. Tuolloin otetta-

van energian määrä vähenee noin 30 % verrattuna tilanteeseen ennen aurinkovoimalaitoksen 

asentamista. Suhteellisesti eniten jakeluverkosta otettavan energian määrä vähenee touko-

kuussa, jolloin muutos on 35 %. Määrällisesti muutos on suurimmillaan maalis–, huhti– ja 
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toukokuussa, jolloin energiaa otetaan jakeluverkosta noin 250 kWh vähemmän, kuin ennen 

aurinkovoimalan asennusta.  

7.1.3 Vaikutus päivittäiseen jakeluverkosta otettavaan energiaan 

Kuten aiemmin on todettu, on aurinkovoimalaitoksen vaikutus kiinteistön jakeluverkosta 

otetun sähköenergian määrään suurimmillaan kesällä. Koska yksittäisen kuluttajan kulutus 

vaihtelee satunnaisesti, lasketaan tarkasteltavien kohteiden tunneista keskiarvo jokaisen 

kuukauden päivistä kello 6–18 välillä. Tarkastelu tehdään kullekin kuukaudelle erikseen ja 

tulokset on esitetty kuvassa 7.6. 
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Kuva 7.6  Tutkittavien kohteiden tunneittain jakeluverkosta otetun energian keskiarvo ennen 
ja jälkeen aurinkovoimalaitoksen käyttöönoton.  
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Kuten kuvasta ilmenee, pienentää aurinkovoimalaitos jakeluverkosta kello 9–14 otettavan 

sähköenergian määrää jokaisena kuukautena maaliskuun ja syyskuun välillä.  Suurimmillaan 

vaikutus on toukokuussa, jolloin verkosta otetun energian määrä on tunneilla 11 ja 12 noin 

74 % pienempi kuin ennen voimalan käyttöönottoa. Toukokuun ja elokuun välisenä aikana 

kello 9–13 on aurinkovoimalaitoksen asentaminen pienentänyt jakeluverkosta otetun ener-

gian määrää vähintään noin 50 %.  

7.2 Aurinkovoimalan vaikutus tunnin keskitehoon 

Edellä todettiin, että aurinkovoimalaitoksen asentaminen vähentää kiinteistön jakeluver-

kosta ottaman sähköenergian määrää etenkin kesällä. Seuraavassa tutkitaan, kuinka voima-

laitos vaikuttaa vuosittaiseen ja kuukausittaiseen suurimpaan tunnin keskitehoon. Suurim-

pana tunnin keskitehona voi olla joko jakeluverkosta otetun energian suurin tuntikeskiteho 

tai ylituotantotilanteessa jakeluverkkoon syötettävän energian suurin tuntikeskiteho. 

7.2.1 Vaikutus vuosittaiseen huipputehoon 

Jakeluverkon suunnittelussa yhtenä mitoittavana tekijänä on verkossa siirrettävä huipputeho. 

Suomessa jakeluverkot on pääsääntöisesti mitoitettu vastaamaan talviaikaista huippukuor-

maa, jolloin lämmityksestä johtuen kuormitus on suurimmillaan. Aurinkosähköjärjestelmän 

liittäminen osaksi kiinteistön sähkönjakeluverkkoa ei vaikuta talvisaikaiseen huipputehoon, 

mutta se mahdollisesti nostaa kesäaikaista liittymispisteen huipputehoa syöttäessään tehoa 

jakeluverkkoon. Koska kaikkien tutkittavien kohteiden aurinkosähköjärjestelmän asennus-

teho on huomattavasti liittymän maksimitehoa pienempi, ei aurinkosähköjärjestelmä nosta 

liittymiskohdan maksimitehoa.  Taulukossa 7.6 on esitetty kunkin kohteen vuosittainen suu-

rin tunnin keskiteho. 

  
Taulukko 7.6 Liittymispisteestä mitattu suurin tunnin keskiteho eri vuosina.  

Teho, kW 

Vuosi A B C D E 

2013 5,0 4,1 10,4 3,8 5,4 

2014 5,8 6,1 12,0 6,4 7,1 

2015 5,3 4,8 9,8 3,4 10,8 

2016 6,9 4,9 12,1 4,2 11,3 

2017 5,9 5,4 10,3 3,2 11,9 

2018 5,5 5,3 9,0 4,5 12,2 
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Tutkittavien kohteiden osalta korkein vuosittainen tunnin keskiteho vaihtelee kunkin koh-

teen osalta noin 2 kW verran eri vuosien välillä. Ainoastaan kohteessa E suurin tunnin kes-

kiteho on noussut vuosittain huomattavasti enemmän, sillä vuonna 2013 suurin tuntikeski-

teho on ollut 5,3 kW ja vuonna 2018 12,3 kW. Näin suuri muutos johtuu todennäköisesti 

lämmitystavan vaihdosta suurempaa hetkellistä sähkötehoa tarvitsevaksi, sillä kulutushui-

pun ajankohta osuu kaikkina vuosina talvikuukausiin. Myös muiden kohteiden suurin tunti-

keskiteho on talvella joulukuun ja helmikuun välisenä aikana. 

7.2.2 Kuukausikohtaisen huipputehon muuttuminen 

Koska järkevästi ja verkkopalveluehtojen mukaisesti mitoitettu aurinkovoimalaitos ei nosta 

yksittäisen liittymän vuoden huipputehoa, tarkastellaan seuraavaksi kuukausikohtaisia tun-

nin huipputehoja. Niiden muuttumisella voi olla seurauksia niin asiakkaalle, kuin verkkoyh-

tiölle, mikäli verkkoyhtiö siirtyy tehotariffin käyttöön. Tarkasteltavista kohteista määritetään 

kuukauden suurin tunnin keskiteho ennen ja jälkeen aurinkosähköjärjestelmän käyttöönoton 

ja tulokset on esitetty kuvassa 7.7. Suurimman tuntikeskitehon voi aiheuttaa joko jakeluver-

kosta otto tai jakeluverkkoon syöttö. 
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Kuva 7.7  Tarkasteltavien kohteiden kuukauden suurin tuntikeskiteho ennen ja jälkeen aurin-
kosähköjärjestelmän käyttöönoton. 

 

Kuten kuvasta ilmenee, aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto ei vaikuta kaikkien tutkitta-

vien kohteiden kuukauden suurimpaan tunnin keskitehoon samalla tavalla. Kohteessa E 

muutos on ollut voimakkainta, sillä kaikkien tarkasteltavien kuukausien suurin tunnin kes-

kiteho on vähintään 2 kW suurempi, kuin ennen tuotantolaitteiston käyttöönottoa. Tässä pi-

tää muistaa, että kohteen vuotuinenkin huipputeho on kasvanut voimakkaasti, joten pelkkä 

aurinkosähkölaitteiston käyttöönotto ei todennäköisesti selitä näin voimakasta tuntikeskite-
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hon kasvua. Kohteissa A ja D aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto on nostanut kesäai-

kaista kuukauden suurinta tunnin keskitehoa, Myös kohteessa B aurinkosähköjärjestelmän 

käyttöönotto vaikuttaisi nostavan kohteen kesäaikaista huipputehoa. Tässä pitää kuitenkin 

huomioida, että kyseisen kohteen aurinkosähköjärjestelmä on otettu käyttöön keväällä 2018, 

joten yhdeltä kesältä olevat tiedot eivät välttämättä kuvaa voimalaitoksen kokonaisvaiku-

tusta. Kohteessa C kesäkuukausien suurimmat tunnin keskitehot vaikuttavat laskevan aurin-

kosähköjärjestelmän käyttöönoton seurauksena. Alla olevassa taulukossa on laskettu tarkas-

teltavien kohteiden keskiarvot kuukausittaisen suurimman tunnin keskitehon osalta ennen ja 

jälkeen aurinkosähkölaitteiston käyttöönoton. 

 

Taulukko 7.7  Tarkasteltavien kohteiden kuukausittaisen suurimman tuntikeskitehon keskiarvo en-
nen ja jälkeen aurinkovoimalaitoksen asentamisen sekä muutos absoluuttisena, että 
suhteellisena. 

Kuukausi Teho ennen,  
kW 

Teho jälkeen,  
kW 

Muutos,  
kW 

Suhteellinen  
muutos 

Maaliskuu 4,8 5,2 0,4 9 % 

Huhtikuu 4,5 5,2 0,7 14 % 

Toukokuu 4,3 5,0 0,7 17 % 

Kesäkuu 4,1 4,6 0,5 13 % 

Heinäkuu 3,9 4,8 0,9 23 % 

Elokuu 4,1 4,7 0,6 15 % 

Syyskuu 4,0 5,0 1,0 24 % 

 

Kuten taulukosta ilmenee, nostaa aurinkosähkölaitteiston käyttöönotto tarkasteltavissa koh-

teissa maaliskuun ja syyskuun välillä suurinta tunnin keskitehoa 0,4–1,0 kW. Keskimäärin 

muutos on 0,7 kW mikä tarkoittaa noin 20 % kasvua suurimpaan tuntikeskitehoon. Osa vai-

kutuksesta tuntikeskitehon kasvamiseen on aurinkosähkölaitteistolla, sillä osassa kohteita 

jakeluverkkoon syötetyn energian suurin tuntikeskiteho on suurempi kuin jakeluverkosta 

otetun energian suurin tuntikeskiteho, mutta satunnaisesti vaihteleva sähkön käyttö aiheuttaa 

vaihtelua eri vuosien välillä.  

 

Verkkoyhtiön näkökulmasta asiakkaille siirrettävän energian määrän väheneminen pienen-

tää asiakkailta perittävää siirtomaksua. Tämä voi johtaa verkkoyhtiössä tehopohjaisen hin-

noittelun käyttöönottoon. Tällöin sähkön loppukäyttäjän siirtomaksu voi muuttua merkittä-

västi, etenkin jos energiaa käytetään vähän, mutta huipputeho on suuri. Sähkön loppukäyt-

täjälle tulee tällöin tarpeelliseksi rajoittaa omaa huipputehoaan esimerkiksi kiinteistöauto-

maation avulla. 
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7.3 Jakeluverkkoon siirretty energia 

Jakeluverkosta otetun energian ja tehon muuttumisen lisäksi aurinkosähkölaitteiston käyt-

töönotto voi aiheuttaa tehon syöttöä jakeluverkkoon. Tarkasteltavissa kohteissa ei ole säh-

kövarastoa, joten kaikki oman kulutuksen ylittävä tuotanto syötetään jakeluverkkoon. Jake-

luverkkoon syötetty energia mitataan liittymän AMR–mittarilla ja tarkasteltavista kohteista 

vuosittain jakeluverkkoon syötetty energia on esitetty kuvassa 7.8. 

 

Kuva 7.8  Tarkasteltavista kohteista vuosittain jakeluverkkoon syötetty energia. 
 

Jakeluverkkoon syötetty energia vaihtelee kohteittain ja vuosittain. Vuosittainen vaihtelu on 

seurausta säteilymäärän vaihtelusta ja kohteiden käyttämän sähköenergian tarpeen vaihte-

lusta, johon vaikuttaa voimakkaasti kiinteistön käyttöaste ja vuosittainen lämpötila. Vertail-

taessa vuosittain jakeluverkkoon syötetyn energian määrää Ilmatieteen laitoksen mittaamaan 

säteilyn kokonaismäärään havaitaan, että kohteissa A, C ja D jakeluverkkoon syötetyn ener-

gian määrä seuraa vuosittaista säteilymäärää. Kohteen B osalta on yhden havaintovuoden 

perusteella mahdotonta suorittaa vertailua ja E–kohteen osalta jakeluverkkoon syötettävän 

sähköenergian määrä on kasvanut jokaisena vuonna, vaikka vuosittainen säteilymäärä on 

ollut laskeva vuosina 2014–2017.  

 

Kuluttajan kannalta olisi edullisinta, että tämä saisi käytettyä itse kaiken tuottamansa aurin-

kosähkön omaan kulutukseensa. Mikäli kohteissa olisi soveltuva sähkövarasto, hyötyisi ku-
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luttaja aurinkosähköjärjestelmän tuottamasta energiasta enemmän, sillä nyt verkkoon syö-

tetty energia saataisiin omaan käyttöön ja verkosta otettavan energian määrä putoaisi. Jos-

kaikki energia saataisiin käytettyä itse, vähenisi jakeluverkosta otettavan energian määrä en-

tisestään. Myös netto laskutus mahdollistaisi sähkön loppukäyttäjälle näennäisesti jakelu-

verkosta otettavan energian vähenemisen ja täysimääräisen hyötymisen tuottamastaan ener-

giasta. Mikäli tarkasteltavissa kohteissa käytettäisiin itse kaikki aurinkosähköjärjestelmän 

tuottama energia, muuttuisi vuosittainen energian käyttö alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

Taulukko 7.8  Tarkasteltavien kohteiden keskimääräinen jakeluverkosta ottama energia ennen au-
rinkosähköjärjestelmän käyttöönottoa ja tilanteessa, jossa kaikki aurinkosähköjärjes-
telmän tuottama sähkö käytetään omaan kulutukseen.  

A B C D E 

Ennen, kWh 9234 7764 15658 9103 11058 

Jälkeen, kWh 6358 5205 10804 5271 7950 

Muutos, % 31 % 33 % 31 % 42 % 28 % 

 

Kuten taulukosta ilmenee, on muutos D–kohdetta lukuun ottamatta noin 30 %. Kaikkien 

kohteiden keskiarvoksi tulee 33 %. Mikäli pientuotantoa omistavat asiakkaat saisivat käy-

tettyä itse kaiken tuottamansa sähkön, vähentäisi tämä jakeluverkkoyhtiön asiakkailta kerää-

mien maksujen summaa nykyisellä perusmaksuun ja siirrettyyn energiaan pohjautuvalla hin-

noittelulla. Viime vuosina onkin tehty useita tutkimuksia koskien tehopohjaiseen hinnoitte-

luun siirtymistä pienasiakkaiden osalta, mm. (Honkapuro & Al., 2017), (Koski, 2017), 

(Rossi, 2018). Tehoon perustuvassa hinnoittelussa sähkön loppukäyttäjälle tulee nykyistä 

paremmin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan sähkön siirtolaskuunsa esimerkiksi kiinteistö-

automaation avulla. 

7.3.1 Verkkoon syötetyn energian pysyvyyskäyrä 

Alla olevassa kuvassa on esitetty tutkittavien kohteiden AMR–mittauksien perusteella piir-

retyt jakeluverkkoon syötetyn energian pysyvyyskäyrät ja näiden keskiarvokäyrä. Mittauk-

set on suhteutettu tuotantolaitoksen nimellistehoon, jolloin pysyvyyskäyrät ovat keskenään 

vertailukelpoisia ja vertailuvuotena on vuosi 2018, jolloin kaikissa kohteissa on ollut aurin-

kotuotantolaitteisto käytössä. Pysyvyyskäyrät on muodostettu koko vuoden tuntien mukaan.  
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Kuva 7.9 Verkkoon syötetyn energian pysyvyyskäyrät laitoksen nimellistehoon suhteutettuna 
vuodelta 2018 ja näiden perusteella tehty keskiarvokäyrä. 

 

Kuvan perusteella kaikkien tuotantolaitteistojen paneelit on suunnattu lähes samaan suun-

taan, sillä pysyvyyskäyrät ovat melko yhteneviä.  Kuten kuvasta ilmenee, tuottaa aurin-

kosähköjärjestelmä tuntitasolla jakeluverkkoon energiaa melko matalalla teholla verrattuna 

laitoksen nimellistehoon. Tuntien lukumäärä kuitenkin kompensoi pientä tuotantotehoa, sillä 

aurinkotuotantolaitteiston sisältävä kohde tuottaa edes hieman tehoa jakeluverkkoon noin 

neljäsosan vuoden tunneista. Koska tuotantoteho on nimellistehoon verrattuna usein melko 

pieni, täytyy tuotantoteho nostamiseksi laitteiston kokoa kasvattaa. Mikäli kaikkein suurim-

missa tehon tuotantotilanteissa tuotantoa rajoitetaan jollakin tavalla, saataisiin tuotetun ener-

gian määrää kasvatettua. Keinoja rajoittaa hetkellisesti aurinkovoimalaitoksen tuotantoa on 

esitelty edellä kohdassa 6.4. Tällöin jakeluverkosta otettavan energian määrä putoaisi vielä-

kin enemmän kuin kohdassa 7.1.1 on laskettu. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei sähköenergiaa 

kyetä varastoimaan vielä kustannustehokkaasti pitkiä aikoja. Tämä seurauksena on todennä-

köistä, ettei kaikkea omalla aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua energiaa kyetä käyttämään 

kokonaan itse, sillä sähkön tarvetta on myös talvella, jolloin aurinkosähköjärjestelmän tuo-

tanto on lähes olematonta. Yhtenä jatkokysymyksenä herääkin optimaalisen akkuvaraston 

koko kuhunkin kohteeseen. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä työssä tutustuttiin kirjallisuuskatsauksessa sähkön mikrotuotannon ja etenkin aurin-

kosähkötuotannon jakeluverkolle aiheuttamiin verkostovaikutuksiin ja keinoihin niiden es-

tämiseksi tai rajoittamiseksi. Päähuomio kirjallisuusosiossa keskitettiin jakeluverkon käytön 

kannalta merkityksellisiin seikkoihin, kuten sähköverkon suojaukseen ja jännitteen laadun 

hallintaan. Lisäksi työssä tarkasteltiin viittä Järvi–Suomen Energia oy:n jakeluverkkoon kyt-

kettyä aurinkovoimalaitosta. Tarkasteltavien voimalaitosten koko on 3,2–6,6 kWp ja kaikki 

kytkeytyvät jakeluverkkoon 3x25 A sähköliittymän kautta. Tarkasteluun valitut käyttöpaikat 

ottavat jakeluverkosta sähköä ennen aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottoa keskimäärin 

7 700–15 600 kWh keskiarvon ollessa noin 10 000 kWh. Tutkimuksen kohteet valitaan sen 

perusteella, että näistä on AMR–mittausten lisäksi saatavilla sähköntuotantolaitteistojen in-

vertterin mittaukset SMA–portaalista.  

 

Kirjallisuusosion perusteella lisääntyvästä sähkön mikrotuotannosta ei aiheudu vaihtelevan 

tuotantotehon seurauksena haitallista välkyntää. Syynä tähän on mikrotuotantolaitteistojen 

pieni koko ja jakeluverkon jännitejäykkyys. Sähköverkon käytön osalta lisääntyvä sähkön 

mikrotuotanto tuo pienjänniteverkkoon lisää työskentelykohteesta erotettavia kohteita, 

vaikka laitteistojen tulisi lopettaa sähkön syöttö jakeluverkon jännitteen kadotessa. Tulevai-

suudessa mikrotuotantolaitteistojen avulla on todennäköisesti mahdollista muodostaa itse-

näisiä saarekkeita, joilla kyetään vähentämään asiakkaiden kokemien keskeytysten kestoa. 

 

Työssä tarkasteltiin jokaista kohdetta erikseen ja tämän lisäksi kohteiden perusteella lasket-

tiin keskiarvot jakeluverkosta otettavalle energialle ja tunnin keskiteholle ennen ja jälkeen 

aurinkosähköjärjestelmän käyttöönoton. Valittujen aurinkosähköjärjestelmien keskimääräi-

nen nimellisteho on 4,9 kW, mikä on lähellä Järvi–Suomen Energian jakeluverkkoon kyt-

kettyjen aurinkosähkön tuotantolaitteistojen keskiarvoa.  

 

Yksittäisen kohteen vuosittain ja kuukausittain jakeluverkosta ottaman energian määrä vaih-

telee satunnaisesti, eikä yksittäisen käyttöpaikan tapauksessa voi esittää varmuudella, miten 

sähkön käyttö muuttuu aurinkosähköjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Tarkasteltaessa suu-

rempaa joukkoa kuluttajia, saadaan häivytettyä yksittäisen kuluttajan satunnaisesti vaihte-

leva sähkön käyttö. Tällöin saadaan tulokseksi, että aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto 
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vähentää jakeluverkosta otettavan sähköenergian määrää noin 12 % vuodessa. Kuukausita-

solla aurinkosähköjärjestelmän vaikutus energiaan on suurinta huhtikuun ja elokuun väli-

senä aikana, jolloin jakeluverkosta otettavan energian määrä vähenee 28–35 %. Vaihtelua 

eri kohteiden välille aiheutuu paneelien suuntauksesta ja varjostuksista, sekä kuluttajien säh-

könkäyttötottumuksista ja tämän seurauksena muuttuvasta omakäyttöasteesta.  

 

Tunnin keskitehoa tarkasteltiin AMR–mittausten perusteella. Teholle laskettiin käyttöpaik-

kakohtaiset keskiarvot ennen ja jälkeen aurinkosähköjärjestelmän käyttöönoton. Aurin-

kosähköjärjestelmä ei tutkimuksen mukaan vaikuta vuoden suurimpaan tuntikeskitehoon, 

sillä tämä ajoittuu talvelle. Kesällä aurinkösähköjärjestelmä nostaa kuukausien suurinta tun-

tikeskitehoa 17–23 %.  

 

Aurinkosähkölaitteistojen vähentäessä jakeluverkosta otettavan sähköenergian määrää ja 

nostaessa liittymien huipputehoa on mahdollista, että jakeluverkkoyhtiö siirtyy käyttämään 

tehoon perustuvaa laskutusta. Tällöin sähkön loppukäyttäjän siirtolasku voi kasvaa, mikä 

lisää sähkön loppukäyttäjän halua rajoittaa suurinta tehoaan esimerkiksi kiinteistöautomaa-

tion tai akkuvarastojen avulla.  
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Tarkateltavien kohteiden AMR–mitatut jakeluverkosta otetun energian tuntisarjat. 
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