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The purpose of this thesis is to create a spatial long term, scenario based electrical load 

forecast for Rovaniemen Verkko PLC. For the purpose of developing the power distribu-

tion network with regard to financial and technical demands, a long term load forecast is 

essential. The forecast is also projected to be used as a tool for the strategic development of 

the grid. 

Population and job forecasts from the city of Rovaniemi and Statistics Finland are used as 

a basis for the forecast. In addition, statistics of construction are utilized to estimate new 

construction production. The effects of new construction production to the changes of elec-

trical load in the future are then assessed by using local building specific electricity con-

sumption rates. The regional distribution of the future electrical load is evaluated by zoning 

and land use plans. 

The changes in the load to the power distribution network arising from new trends of elec-

tricity consumption are also explored. These trends include but are not limited to decentral-

ized production of electricity, electric cars, the rising number of heat pumps and the elas-

ticity of demand. In addition, the ever increasing energy efficiency of buildings induces 

changes to the consumption of electricity. 
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1. JOHDANTO 

Sähköverkkoja suunniteltaessa tärkeimpänä lähtökohtana on suunnittelualueen ennakoitu 

kuormitus ja kuormituksen kehittyminen. Verkon suunnittelu ja mitoittaminen voidaankin 

toteuttaa sitä paremmin, mitä tarkempi kuva verkonhaltijalla on tulevista kuormista. Eten-

kin pitkää toteutusaikaa ja suuria investointeja vaativia verkonosia, kuten sähköasemia, 

siirtoverkkoja sekä keskijänniteverkkoja suunniteltaessa korostuu kuormitusennusteiden 

merkitys. Pitkän aikavälin alueelliset kuormitusennusteet huomioiva suunnittelu luokin 

vahvan pohjan toimivalle verkostokokonaisuudelle. Toisaalta jos suunnittelua ohjaavat 

kuormitusennusteet ovat huonoja tai lähtötiedoiltaan puutteellisia voivat ne johtaa myös 

heikkoon kokonaistoteutukseen. 

 

Pitkän aikavälin kuormituksen ennustaminen on myös ajankohtainen aihe, kun suuret ver-

kostoinvestoinnit jakeluverkkoyhtiöissä ajoittuvat lähitulevaisuuteen. Investointipaineita 

yhtiöille lisää verkkojen vanhenemisen ohessa kasvavat toimitusvarmuusvaatimukset. Sa-

manaikaisesti sähkönkäyttö on muuttumassa ja tulee muuttumaan entisestään tulevaisuu-

dessa uuden teknologian ja energiatehokkuusvaatimuksien myötä, mikä haastaa myös pe-

rinteiset kuormituksen ennustusmenetelmät. 

 

Jo rakennetuilla alueilla merkittävin lähtötieto tulevaisuuden kuormille saadaan alueen ny-

kyisestä sähkönkulutuksesta ja kuormituksista. Etäluettavien AMR-mittareiden (Automatic 

Meter Reading) yleistyttyä viime vuosien aikana tiedetään verkon eri osien kuormitus tar-

kasti ympäri vuoden. Tämä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös tulevaisuuden kuormi-

en ennustamiseen, kun aiemmin kaikki kuormitukset laskettiin vain asiakkaiden vuosiener-

gioiden ja tyyppikuormituskäyrien avulla. Tuntimittausdatan tehokkaampi hyödyntäminen 

kuormituksien ennustamisessa on vielä kuitenkin useista tutkimushankkeista huolimatta 

kehittämistasolla.  

 

Tässä työssä tutustutaan nykyaikaiseen sähkökuormien alueellisen ennustamisen teoriaan 

ja selvitetään, mitä lähtötietoja ja keinoja verkkoyhtiöillä on käytettävissään kuormien en-

nustamiseen. Työn tärkeimpänä tavoitteena on skenaarioiden avulla luoda verkonhaltijalle 

kuva pitkän aikavälin alueellisesta tehonkasvusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Rova-

niemen Verkko Oy:n jakelualueelle tavoitevuoteen 2040. Tehonkasvuennusteiden on tar-
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koitus toimia verkkoyhtiön strategisen suunnittelun apuvälineenä verkon yleissuunnittelus-

sa ja kehittämisinvestointien ohjaajana. Tavoitteena on myös löytää verkosta tehonkas-

vuennusteiden kannalta kriittisimmät alueet ja verkon pullonkaulat, joihin verkkoyhtiön 

tulisi tulevaisuudessa kohdistaa investointeja. Toisaalta onnistunut tehonkasvuennuste pys-

tyy myös osoittamaan alueet, joille ei tehonkasvun puolesta ole tarvetta tehdä suurempia 

verkon vahvistusinvestointeja. 

 

Työn alkuosassa tarkastellaan Rovaniemen Verkko Oy:n jakeluverkon nykytilaa ja sähkö-

asemien korvattavuutta lähtötilanteessa. Tehonkasvuennusteita varten työssä tutustutaan 

Rovaniemen väestönkasvuennusteisiin, kaavoitukseen ja rakentamiseen sekä määritetään 

paikalliset ominaiskulutukset sähkönkäytölle erityyppisissä kulutuspaikoissa. Näiden tieto-

jen pohjalta luodaan perusskenaario alueellisten kuormitusten kehityksestä. Työssä käy-

dään myös läpi merkittävimmät teknologiset muutokset, jotka vaikuttavat tulevaisuuden 

kuormitukseen. Muutoksien yhteydessä pyritään tarkastelemaan lyhyesti myös mikä niiden 

vaikutus on juuri Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Työn loppuosassa tuodaan koo-

tusti esille työn aikana havaitut kehitysideat niin tehonkasvuennusteiden luomisen kehittä-

miseksi, kuin jakeluverkon heikkouksien parantamiseksi. 

1.1 Rovaniemen Verkko Oy 

Rovaniemen Verkko Oy (Rove) on perustettu vuonna 2006 ja on kokonaisuudessaan emo-

yhtiön Napapiirin energia ja Vesi Oy:n (Neve) omistuksessa. Yhtiö hallinnoi ja ylläpitää 

jakelualueensa sähkön siirto- ja jakeluverkostoa. Jakelualue rajoittuu Rovaniemen kanta-

kaupunkiin. Yhtiön palveluksessa on vain yksi henkilö käytönjohtajana ja yhtiö ostaa emo-

yhtiöltään muun muassa sähköverkon suunnittelun, kunnossapidon ja rakennuttamisen pal-

velut sekä hallintoon ja asiakkuuden hoitoon liittyvät palvelut. Rovaniemen Verkko Oy:n 

liikevaihto vuonna 2014 oli 9,2 M€. Koko konsernissa työskentelee yhteensä noin 150 

henkilöä ja liikevaihtoa sillä on noin 70 miljoonaa euroa. Emoyhtiön muita liiketoimintoja 

ovat muun muassa kaukolämpöliiketoiminta ja vesiliiketoiminta. (Rovaniemen Energia Oy 

2015) 

 

Rovaniemen Verkko Oy:n kokonaistoimitus vuonna 2014 oli 324,6 GWh, josta siirron 

osuus kantaverkosta oli 182,3 GWh ja emoyhtiön omistamalta, Roven jakelualueella sijait-

sevalta Suosiolan CHP voimalaitokselta 142,3 GWh. Siirron suurin tuntikeskiteho vuonna 
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2014 oli 64,55 MW ja huipunkäyttöaika 5033 tuntia. Asiakkaiden sähkönkäyttöpaikkoja 

Roven alueella vuoden 2014 lopussa oli 25 076. Kuvassa 1.1 on esitetty Roven jakeluverk-

koalue. (Rovaniemen Energia Oy 2015)  

 

Rovaniemen Verkko Oy:n sähköverkko koostuu 110 kV siirtoverkosta, kolmesta 110/10 

kV sähköasemasta, 10 kV keskijänniteverkosta, jakelumuuntamoista sekä 0,4 kV pienjän-

niteverkosta. Siirtoverkon kokonaispituus on 25,4 km ja kaapelointi aste 40 %. Keskijänni-

teverkon pituus on noin 180 km ja kaapelointiaste noin 90 %. Pienjänniteverkolla on vas-

taavasti pituutta noin 690 km ja sen kaapelointiaste on noin 92 %. Sähköasemilla on kus-

sakin kaksi 25 MVA:n tehomuuntajaa.  

 

 

 

Kuva 1.1 Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualue kartalla. 

 

Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueen tuntikeskitehojen kehitys vuosilta 2010 - 2015 on 

esitetty kuvassa 1.2. Kuvaan on huomioitu Suosiolan voimalaitokselta ja kantaverkosta 

otettu teho.  
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Kuva 1.2 Rovaniemen Verkko Oy:n mitatut tuntikeskitehot vuosilta 2010 – 2015.  Kuvaan on huomi-

oitu sekä kantaverkosta, että Suosiolan voimalaitokselta otettu teho. 

 

Kuvassa 1.3 on esitetty Rovaniemen Verkko Oy:n siirron ja huipputehojen kehitys vuosilta 

1993 – 2015. Kuvasta nähdään siirron ja huipputehojen kasvaneen melko tasaisesti vuoteen 

2010. Vuosien 2010 – 2015 siirron ja huipputehojen lasku selittyy keskivertoa leudommilla 

talvilla ja siten pienemmillä lämmöntarveluvuilla. 

 

Kuva 1.3 Rovaniemen Verkko Oy:n siirron ja huipputehojen kehitys vuosilta 1993 – 2015. 
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2. KUORMIEN JA TEHONKASVUN ALUEELLINEN ENNUSTAMINEN  

Kuormituksilla on suurin rooli verkon tähänastiseen ja tulevaan kehittymiseen. Nykyisten 

kuormien tunteminen ja tulevaisuuden kuormitusten arviointi ovatkin merkittävässä roolis-

sa tehokkaassa verkko-omaisuuden hallinnassa. Alueelliset erot kuormitusennusteissa voi-

vat olla hyvinkin suuret ja on tärkeää, että verkko yhtiöllä on selvä kuva mille alueille ver-

kon rakentamisen ja saneeraamisen panokset on kohdistettava, jotta päästä teknisesti ja ta-

loudellisesti optimaaliseen lopputulokseen. (Kaartio 2010) 

 

Lähtökohtana kuormituksen ja tehonkasvun alueellisessa ennustamisessa on aina alueen 

nykyinen sähkönkäyttö. Nykyisen sähkönkäytön avulla pyritään ennustamaan tulevaisuu-

den sähkönkäyttöä huomioimalla yhteiskunnan yleinen kehitys sekä muutokset sähkönku-

lutuksessa. Etenkin luotaessa pidemmän aikavälin ennusteita on nykyisten kuormituksien 

muuttuminen ja kulutukseen vaikuttavat muutokset huomioitava. Tässä luvussa tarkastel-

laan kuormien ja tehonkasvun alueelliseen ennustamiseen käytettäviä menetelmiä ja kuor-

miin vaikuttavia tekijöitä.  

 

Puhuttaessa kuormituksen, tehonkasvun tai sähkönkäytön ennustamisesta on aluksi tärkeää 

ymmärtää näiden käsitteiden erot. Sähkönkäytön ennustamisella tarkoitetaan yleisesti säh-

köenergian kulutuksen ennustamista. Energiankulutus ei kuitenkaan kerro tehontarpeesta, 

joka on sähköverkon mitoituksen kannalta energiamäärää merkittävämpi tekijä. Sähkön 

kulutuksen muuttuessa onkin mahdollista, että energiankulutuksen vähetessä voi tehontar-

ve samanaikaisesti kasvaa ja päinvastoin. Vaikkakin tehontarve on verkon mitoituksen 

kannalta energiankulutusta olennaisempi, on energiankulutuksella nykyisillä tariffiraken-

teilla merkittävä vaikutus verkkoyhtiöiden talouteen. Tämän vuoksi on ennusteissa usein 

syytä tarkastella niin energiankulutusta kuin tehontarvettakin. Kuormituksen ennustamisel-

la voidaan tarkoittaa niin energiankäytön kuin tehontarpeenkin ennustamista. 

 

Kuormitusten tai huipputehojen ennustamismenetelmissä pyritään usein aluksi ennusta-

maan vuosienergioita. Jo pelkästään verkon toiminnan kannalta ennusteiden tulisi olla alu-

eellisia. Yleissuunnittelussa riittää usein melko karkea maantieteellinen aluejako. Maaseu-

tualueilla riittää usein kuntajako ja kaupungeissa kaupunginosaperusteinen jako. Niin sano-

tussa alueittaisessa kuluttajaryhmämenetelmässä selvitetään kunkin maantieteellisen osan 

asiakasryhmien laajuudet ja asiakasryhmäkohtaiset ominaiskulutukset. Kokonaiskulutukset 
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alueille saadaan tällöin kertomalla kunkin ryhmän laajuus ryhmän ominaiskulutuksella ja 

summaamalla saadut ryhmäkohtaiset kulutukset yhteen. (Lakervi 2008) 

 

Kuluttajaryhmittäisessä ennustusmenetelmässä verkkoyhtiön ulkopuolelta tulevat perusen-

nusteet ovat suuressa roolissa. Perusennusteet voivat kertoa esimerkiksi alueiden asukas-

määrän, työpaikkojen tai rakennettavan pinta-alan kasvusta asiakasryhmittäin. Asiakas-

ryhmäjaottelu voidaan toteuttaa esimerkiksi asumisen, maatalouden, sähkölämmityksen 

teollisuuden, palveluiden ja loma-asumisen ryhmiin. Perusennusteiden tiedot pohjautuvat 

usein esimerkiksi Tilastokeskuksen ennusteisiin väestökehityksestä tai paikallisen maakun-

taliiton kehitysarvioihin maakunta tai seutukaavoista. Myös kunnilta on usein saatavilla 

erilaisia ennusteita kunnan kehityksestä. Kuntien ennusteita käytettäessä on kuitenkin 

huomioitava, että ne ovat usein hyvin optimistisia ja tavoitteellisia. 

 

Etenkin suuremmissa kaupungeissa kaupungin omia ennusteita tai suunnitelmia saattaa 

olla tarjolla jopa kaupunginosittain. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asuntotuotanto-

ohjelmat ja työpaikkaennusteet. Näistä voidaan saada merkittävää tietoa ennustamiseen, 

kun huomioidaan, että etenkin teollisuuden määrässä ja laadussa tapahtuvilla muutoksilla 

sekä sähkölämmityksellä on suuri vaikutus sähköntarpeeseen. (Lakervi 2008) 

 

Ominaiskulutuksina asiakasryhmille voidaan käyttää esimerkiksi MWh/asunto,a tai 

MWh/työpaikka,a. Asiakasryhmäkohtaiset ominaiskulutukset voivat vaihdella alueittain 

huomattavastikin ja tämän vuoksi ominaiskulutukset olisi hyvä määrittää alueellisesti. Alu-

eellisten ominaiskulutuksien määritys jää usein verkkoyhtiön tehtäväksi, mutta hyvä lähtö-

kohta ominaiskulutuksille saadaan valtakunnallisista ennusteista. Energiaennusteista te-

hoennusteisiin päästään kuormitusmallien avulla. (Lakervi 2008) 

2.1 Kuormitusten mallintaminen 

Ennen etäluettavien AMR-mittareiden (Automatic Meter Reading) yleistymistä sähkön-

käyttäjien sähkönkulutuksesta ei tiedetty suurimmalta osalta asiakkaita kuin vuosienergia. 

Asiakkaiden vuosienergioiden tunteminen ei kuitenkaan anna riittävää informaatiota ver-

kon kuormituksista verkoston seuranta- ja suunnittelulaskentaan tai käyttötoimintaan. Tä-

män vuoksi on verkon kuormitukset pitänyt pystyä mallintamaan vuosienergiasta joko 

huipputehoksi tai tietyn hetken tehoksi. 
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AMR-mittareiden myötä on lähes kaikkien sähkönkäyttäjien kulutus tiedossa tunneittain 

kunkin tunnin keskitehona. Tämä on osittain korvannut verkon kuormitusten mallinnustar-

vetta etenkin verkoston seurantalaskennassa, kun verkoston kuormitukset on mahdollista 

määrittää toteutuneen kulutuksen pohjalta AMR mittareilta saadun tiedon perusteella.  

 

Kuormitusten mallintamisen tarve vuosienergian pohjalta ei ole kuitenkaan hävinnyt. Esi-

merkiksi uuden alueen sähkökuormaa ennustettaessa ei AMR-mittareiden tietoa luonnolli-

sestikaan ole käytettävissä. AMR-mittaukset sellaisenaan eivät myöskään ole toimivia 

kuormituksen mallintamiseen, koska peräkkäiset vuodet eroavat toisistaan. Esimerkiksi 

edellisenä vuonna ennätyslauha viikko voi seuraavana vuonna olla ennätyksellisen kylmä 

ja kuormitukset verkossa poikkeavat toisistaan täten huomattavasti. Toinen huomioitava 

asia AMR-mittauksissa on, etteivät ne sellaisenaan sisällä lainkaan arviota kuorman hajon-

nasta. Hajonnan avulla tehonjakolaskenta voidaan suorittaa eri ylitystodennäköisyyksillä.  

 

Vuosienergiat voidaan muuttaa tehoiksi useilla eri menetelmillä. Näille menetelmille kai-

kille on ominaista tilastomatemaattinen perusta sekä laajoin mittauksin saatu kokemus 

kuormitusten käyttäytymisestä. Aiemmin käytettiin yleisesti Velanderin kaavaa, minkä jäl-

keen erilaiset kuormitusmalleihin perustuvat menetelmät ovat sen suurilta osin korvanneet. 

 

Velanderin kaavassa huipputeho saadaan yhtälön (2.1) avulla. 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑘1𝑊 + 𝑘2√𝑊       (2.1)  

 

Yhtälössä Pmax on huipputeho kilowatteina [kW], k1 ja k2 ovat niin sanotut Velanderin ker-

toimet ja W on vuosienergia megawattitunteina [MWh]. Kertoimet k1 ja k2 ovat määritetty 

käytännön kokemusten ja mittausten avulla. Kokonaiskulutuksen huipputeho saadaan las-

kettua osallistumiskertoimien avulla. Osallistumiskertoimet kertovat tiettynä ajankohtana 

sähkönkäyttäjän tehon suhteessa sähkönkäyttäjän huipputehoon. (Lakervi 2008) 

 

Velanderin kaavaa tarkempaan kuormitusten mallintamiseen päästään, kun erityyppiset 

sähkönkäyttäjät profiloidaan sähkönkäyttötottumuksen mukaan. Profiloiduille käyttäjille 

laaditaan niin sanotut kuormitusmallit, jotka kuvaavat käyttäjien määrällisesti ja ajallisesti 
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vaihtuvaa sähkönkulutusta. Tällaisen menetelmän avulla voidaan arvioida yksittäistenkin 

sähkönkäyttäjien tuntikohtaista tehontarvetta. Tämän kaltainen kuormitusmalleja hyödyn-

tävä menetelmä on käytössä nykyisinkin verkkoyhtiöissä. 

 

Käytännön toteutuksesta edelleen laajalti käytössä olevassa mallissa vastasi alun perin Se-

ner (Sähköenergialiitto ry), joka määritti tyyppikäyttäjät yhdessä sähkölaitosten kanssa en-

siksi 18 kuluttajaryhmälle vuonna 1985.  Tutkimuksia jatkettiin tämän jälkeenkin ja uudis-

tetut indeksisarjat julkaistiin Senerin seuraajan Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n (SLY) eli 

nykyisen Energiateollisuus ry:n toimesta vuonna 1992. Tutkimuksessa oli mukana lähes 

1200 mittauskohdetta, joiden pohjalta tyyppikäyttäjäkohtainen tehovaihtelu, tuntikeskite-

hojen hajonta ja lämpötilariippuvuus määritettiin. Vuonna 1992 julkaistuissa sarjoissa in-

deksisarjat määritettiin 46 eri asiakasryhmälle. Tämän jälkeen kuormitustutkintaa on jatka-

nut pääasiassa Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), joka julkaisi uusia ja/tai päivitet-

tyjä kuormituskäyriä vuonna 2003. 

 

Lähtökohtana kuormitusmallien määrittelyssä on siis ollut käyttäjäryhmittely, joka jakaa 

käyttäjäjoukon sellaisiin ryhmiin, joissa sähkönkäyttö voidaan olettaa riittävällä tarkkuu-

della yhtenäiseksi. Kerätyn mittausaineiston perusteella käyttäjäryhmille laskettiin vuoden 

jokaista 2-viikkojaksoa vastaavat keskitehot ja näihin suhteutetut 2-viikkoindeksit, sekä 

viikonpäivien tunti-indeksit eri vuodenajoille. Viikonpäiviä kuvaamaan käytetään kolmija-

koista mallia, jossa päivät ovat arki-, aatto-, tai pyhäpäiviä. (Lakervi 2008) 

 

Käytännössä menetelmällä voidaan arvioida siis tietyn asiakasryhmän asiakkaan keskimää-

räinen teho halutulle ajanjaksolle yksittäisestä tunnista kokonaiseen vuoteen. Ulkoisia vuo-

denaikavaihteluita kuvaavia 2-viikkoindeksejä asiakasryhmää kohden on 26 kappaletta ja 

sisäisiä vuorokauden tuntivaihteluja kuvaavia indeksejä on 24 kappaletta kullekin vuoro-

kausityypille jokaista 2-viikkojaksoa kohti. Näin asiakasryhmään r kuuluvan asiakkaan 

tarkasteltavan ajankohdan i keskituntiteho Pri saadaan laskettua yhtälön (2.2) avulla. 

 

𝑃𝑟𝑖 =
𝐸

8760
∗
𝑄𝑟𝑖

100
∗
𝑞𝑟𝑖

100
        (2.2)  

 

Yhtälössä E on asiakkaan vuosienergia, Qri on asiakasryhmän r ajankohtaa i vastaava 2-

viikkoindeksi ja qri on asiakasryhmän r ajankohtaa i vastaava sisäinen eli tunti-indeksi. 



17 

 

 

Kuormitusmallien vahvuus on, että niitä voidaan käyttää mitoittamiseen verkon eri tasoilla 

ja riippumatta asiakasmäärästä. Tämän ominaisuuden mahdollistaa indeksisarjoihin liitetty 

hajonta. Hajonnan avulla otetaan huomioon sähkönkäytössä esiintyvä satunnaisvaihtelu. 

Yhtälöllä 2.2 voidaan siis kuvata suuren sähkönkäyttäjäjoukon keskimääräistä käyttäyty-

mistä, mutta sitä ei voida käyttää vaikkapa yksittäisen sähkönkäyttäjän huipputehon mää-

rittämiseen. Huipputehoa voidaan arvioida tilastomatematiikan keinoin, kun oletetaan sa-

mantyyppisten sähkönkäyttäjien tehojen vaihtelun tiettynä ajanhetkenä olevan normaalija-

kauman mukaista. Tällöin hajonnan avulla voidaan tiettyä ylitystodennäköisyyttä a vastaa-

va huipputeho laskea. (Partanen et al. 2015) 

 

Usean samantyyppisen sähkönkäyttäjän huipputehon laskemiseen voidaan käyttää yhtälöä 

(2.3) 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 ∗ 𝑃 + 𝑧𝑎 ∗ √𝑛 ∗ 𝜎        (2.3)  

 

missä n on sähkönkäyttäjien lukumäärä, P keskiteho, za ylitystodennäköisyyttä a vastaava 

kerroin ja 𝜎 suhteellinen hajonta. Hajonnalla on merkittävä vaikutus yhden tai muutaman 

sähkönkäyttäjän huipputehon määräytymiseen. Hajonta onkin siten otettava huomioon 

esimerkiksi pienjänniteverkon johtoja mitoitettaessa. Käyttäjämäärän kasvaessa hajonnan 

merkitys pienenee. Taulukossa 2.1 on esitetty esimerkki huipputehojen tasoittumisesta 

sähkönkäyttäjämäärän kasvaessa. 

 

Taulukko 2.1 Hupputehojen tasoittuminen sähkönkäyttäjämäärän kasvaessa, kun hajonta on 50 %, P = 

keskiteho. 

n Pmax 

1 2,2*P 

2 3,6*P 

10 13,6*P 

100 11,5*P 

 

Erityyppisillä sähkönkäyttäjillä suurimmat tehotarpeet eivät yleensä esiinny samaan ai-

kaan, vaan tehot risteilevät ja kohteiden yhteinen huipputeho on pienempi kuin yksittäisten 
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käyttäjien huipputehojen summa. Erityyppisten sähkönkäyttäjien huipputeho risteily huo-

mioiden voidaan laskea yhtälön (2.4) avulla 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛1 ∗ 𝑃1 + 𝑛2 ∗ 𝑃2 + 𝑧𝑎√𝑛1𝜎1
2 + 𝑛2𝜎2

2    (2.4)  
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3. JAKELUVERKON NYKYTILA 

Ennustettaessa alueellista kuormitusten kehittymistä tärkein lähtökohta ennusteelle saadaan 

alueen nykyisestä kuormituksesta. Tässä luvussa tarkastellaan verkon nykyisten kuormi-

tuksien lisäksi verkon suojauksien toimintaa sekä sähköasemien korvattavuutta lähtötilan-

teessa. Etenkin sähköasemien korvattavuus tarkastelu haluttiin tehdä, jotta korvattavuutta 

nykytilanteessa voidaan tarkastella myöhemmin yhdessä alueellisten kuormitusennusteiden 

kanssa. Tämän luvun tarkasteluissa esitetyt tulokset on laskettu jakeluverkon tavoitteelli-

sessa kytkentätilanteessa, jonka jakorajat määritettiin optimoimalla verkon häviökustan-

nukset. 

 

Tarkastelun kytkentätilannetta kutsutaan tavoitteelliseksi, koska Roven jakeluverkko on 

ollut poikkeuksellisissa kytkentätilanteissa pidemmän aikaa ja kytkentätilanne muuttuu. 

Poikkeuksellisiin kytkentätilanteisiin jakeluverkkoa ovat ajaneet viimeaikaiset mittavat 

maatyöt, kuten kaupungin läpi kulkevan valtatie 4:n perusparannus. Maatöiden vuoksi on 

verkon kytkentätilannetta käytön puolesta ennakoivasti muutettu turvallisuus syistä ja vi-

kojen ennaltaehkäisemiseksi, irrottamalla keskijännitekaapelit verkosta mahdollisuuksien 

mukaan kaivualueilta. Toisaalta myös kaivuissa rikkoontuneet kj -kaapelit ovat pakottaneet 

kytkentätilanteen muutoksiin. Roven jakeluverkon tyyppisessä voimakkaasti silmukoidus-

sa ja muuttuvassa kaupunkiverkossa kytkentämahdollisuuksia on myös lukuisia, eikä niin 

sanottu ”normaali kytkentätilanne” ole itsestäänselvyys. Rovella oli aiemminkin määritetty 

tavoitteellinen niin sanottu normaali kytkentätilanne, mutta kytkentätilanne ei ollut enää 

käyttökelpoinen verkon rakennemuutosten ja muuttuneiden kuormituksien johdosta. 

3.1 Oikosulkusuojaus 

Jakeluverkossa voi syntyä oikosulkuja eristysvian tai ulkoisen kosketuksen seurauksena 

siten, että virtapiiri sulkeutuu valokaaren tai muun vikaimpedanssin kautta. Oikosulku voi 

syntyä kahden tai kolmen vaihejohtimen välille, mutta vaihejohtimen ja maan välisissä vi-

oissa puhutaan maasulusta. Oikosulut voivat aiheuttaa henkilövahinkoja sekä johtojen ja 

laitteiden ylikuumenemisia ja lämpenemisvaurioita, minkä vuoksi käytetään oikosul-

kusuojausta. Keskijänniteverkossa oikosulkusuojaus toteutetaan Suomessa vakioaikaylivir-

tareleillä. Rele sisältää usein isolla virralla hetkellislaukaisun aikaansaavan toiminnon, 

jonka avulla varmistetaan etenkin se, etteivät sähköasemien läheisten johto-osuuksien oi-
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kosulkukestoisuudet ylity. Hetkellislaukaisun ansiosta myös syvät jännitekuopat jäävät 

kestoajaltaan lyhyiksi. Samat releet toimivat myös ylivirtasuojina. (Lakervi 2008) 

 

Avojohtoverkoissa ylikuormitus on harvinaisempi ilmiö johtimien hyvän lämmönluovu-

tuksen takia. Tällöin havahtumisvirran asetteluarvo valitaan usein noin kaksinkertaiseksi 

kuormitusvirtaan nähden, kuitenkin siten että rele toimii myös johtoverkon loppupäässä 

tapahtuvissa oikosuluissa. Kaapeliverkoissa jota myös Roven verkko edustaa suurimmilta 

osilta, havahtumisen pitää tapahtua viimeistään kuormitettavuuden tullessa vastaan. Jos 

kuormittumista seurataan valvotun kaukomittauksen avulla, suurempikin virran asetteluar-

vo tulee kysymykseen, mutta oikosulkuvirralla suojauksen tulee tällöinkin havahtua. (La-

kervi 2008) 

 

Avojohtoverkkojen suojauksessa voidaan käyttää apuna pika- ja aikajälleenkytkentöjä, joi-

den avulla voidaan poistaa itsestään sammuvat ja ohimenevät viat tehokkaasti. Kaapeliver-

koissa jäähtymisajat ovat pitkiä ja johtimet kuumentuisivat jälleenkytkennöistä liikaa. Li-

säksi kaapeliverkon viat eivät yleensä ole itsestään poistuvia ja näin jälleenkytkennät olisi-

vat turhia.  

 

Oikosulkulaskennassa selvitetään verkkokomponenttien oikosulkukestoisuus, esiintyvien 

oikosulkuvirtojen suuruudet ja suojauksen selektiivisyys. Komponenttien terminen oi-

kosulkukestoisuus Ik ilmoitetaan valmistajan toimesta yleensä yhden sekunnin suurimpana 

sallittuna virta-arvona. Vian kestoajan eli laukaisuajan t poiketessa yhdestä sekunnista saa-

daan komponentin suurin sallittu oikosulkuvirta Ikt laskettua yhtälön (3.1) avulla. 

 

𝐼𝑘𝑡 =
𝐼𝑘

√𝑡
        (3.1)   

 

Taulukossa 3.1 on esitetty päämuuntajakohtaiset verkon suurimmat kolmivaiheiset ja pie-

nimmät kaksivaiheiset oikosulkuvirrat. Oikosulkuvirrat on laskettu verkkotietojärjestelmän 

oikosulkulaskennalla. 
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Taulukko 3.1 Päämuuntajakohtaiset suurimmat ja pienimmät oikosulkuvirrat. 

Sähköasema Tehomuuntaja Ik3,max [kA] Ik2, min [kA] Lähtö jolla pienin oikosulkuvirta 

Ounasvaara 
PM1 10,136 0,625 Kuukkelintie M205 

PM2 10,791 3,523 Kuntotie M168 

Palkisentie 
PM1 10,271 3,073 Kotitie M134 

PM2 8,584 3,967 Teerikatu M70 

Viirinkangas 
PM1 10,734 2,952 Kompostointilaitos M137 

PM2 9,583 1,637 Hallitie M25 

 

 

Laskennassa johto-osien oikosulkukestoisuutta verrattiin suurimpiin mahdollisiin oikosul-

kuvirtoihin ja kaikkien johto-osien todettiin olevan oikosulkukestoisia. Taulukosta 3.1 

nähdään myös, että pienimmätkin kaksivaiheiset oikosulkuvirrat ylittävät Roven asemilla 

lähtöjen suojauksessa käytetyn alemman portaan 400A rajan ja suojaus on tältä osin kun-

nossa.  

3.2 Maasulkusuojaus 

Jakeluverkon vikatilanteessa, jossa vaihejohdin on suoraan tai vikaimpedanssin kautta joh-

tavassa yhteydessä maahan tai maadoitettuun osaan puhutaan maasulusta. Maasulku voi 

oikosulun tavoin olla yksi tai monivaiheinen. Monivaiheisen maasulun esiintyessä verkon 

samassa pisteessä puhutaan maaoikosulusta, kun taas eri kohdissa verkkoa esiintyvien 

maasulkujen yhteydessä puhutaan kaksois- tai kolmoismaasuluista. Maasuluille on tyypil-

listä oikosulkuihin nähden pienet vikavirrat. Maasulkuvirran suuruuteen vaikuttaa verkon 

maadoitustapa ja tehomuuntajan perään kytketyn galvaanisen verkon laajuus. (Lakervi 

2008) 

 

Rovaniemen Verkon kj-verkko on maasta erotettu ja sen kaapelointiaste on korkea. Korke-

asta kaapelointiasteesta ja maasta erotetusta rakenteesta johtuen maasulkuvirrat kasvavat 

melko suuriksi. Maasulkuvirran kasvaessa myös maadoitusjännitteet kasvavat. Standardis-

sa SFS 6001 on maadoitusjännitteelle Um määritetty suurimmat sallitut arvot yhtälön (3.2) 

mukaisesti. 

 

𝑈𝑚 ≤ 𝑘 ∗ 𝑈𝑡𝑝         (3.2) 
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Yhtälössä k on asennuksen mukaan määräytyvä kerroin ja Utp on sallittu kosketusjännite. 

Asennuksen mukaan määräytyvä kerroin k saa perustilanteessa arvon 2, kun jakelumuun-

tamon maadoitukset ovat standardin mukaiset. Kun teknisten tai taloudellisten seikkojen 

vuoksi ei voida saavuttaa perustilanteen tasoa, voidaan käyttää arvoa k = 4. Ehtoina tällöin 

on kuitenkin: huonot maadoitusolosuhteet, muuntamolle tehtävä potentiaalin ohjaus tai jo-

kaisen pj-johtohaaran maadoittaminen sen pituudesta riippumatta. Tilanteessa, jossa koko 

muuntopiirin maa-alue on huonosti johtavaa esimerkiksi kalliota tai soraa, voidaan käyttää 

arvoa k = 5. Tällöin muuntamolle on tehtävä potentiaalinohjaus ja jokaisella liittymällä pi-

tää olla maadoitus ja jos näiden ehtojen täyttymistä ei voida varmistaa, tehdään liittyjän 

rakennuksen ympärille potentiaalinohjaus.  

 

Sallittujen kosketusjännitteiden Utp arvot voidaan yhtälöön lukea kuvasta 3.1, jossa arvot 

on esitetty virran kestoajan funktiona. (SFS 6001 2001) 

 

Kuva 3.1 Sallitut kosketusjännitteet Utp virran kestoajan funktiona. (SFS 6001 2001) 

 

Rovaniemen Verkon alueella muuntamot ovat pääsääntöisesti kytketty laajaan maadoitus-

verkkoon, kuten jo aiemmin todettiin. Laajan maadoitusverkon alueella standardin SFS 

6001 mukaan kosketusjännitearvojen katsotaan toteutuvan automaattisesti (SFS 6001 

2001). Erillismaadoitettuja muuntamoita, joita ei ole liitetty laajaan maadoitusverkkoon 

jakelualueella on kahdeksan ja ne kaikki ovat Ounasvaaran sähköaseman syöttöalueella. 

Erillismaadoitettujen muuntamoiden osalta suurimmat sallitut maadoitusjännitteet voidaan 
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laskea yhtälön (3.2) avulla. Taulukossa 3.2 on esitetty suurimmat maasulkuvirrat, jotka 

esiintyvät vikaresistanssilla Rf = 0. Erillismaadoitettujen muuntamoiden sallitut ja mitatut 

maadoitusresistanssit on esitetty taulukossa 3.3. 

 

Taulukko 3.2 Päämuuntaja- ja sähköasemakohtaiset suurimmat mahdolliset maasulkuvirrat. 

Sähköasema Päämuuntaja Maasulkuvirta [A] Yhteensä [A] 

Viirinkangas 
PM1 80 

138 
PM2 57 

Palkisentie 
PM1 80 

97 
PM2 17 

Ounasvaara 
PM1 43 

95 
PM2 53 

Koko verkko     330 

 

Taulukko 3.3  Erillismaadoitettujen muuntamoiden maadoitusresistanssit, maasulun laukaisuaika sekä suu-

rimmat sallitut maadoitusresistanssit kahdella ja yhdellä päämuuntajalla. 

Muuntamo Mitattu maadoitus- 
resistanssi [Ω] 

Maasulkuvian 
laukaisuaika [s] 

Sallittu Rmax [Ω](kaksi 
muuntajaa käytössä) 

Sallittu Rmax [Ω] (yksi 
muuntaja käytössä) 

M138 16,4 0,4 26,2 11,75 

M195 32,0 0,4 26,2 11,75 

M203 16,0 0,4 26,2 11,75 

M222 12,5 0,4 26,2 11,75 

M223 21,0 0,4 26,2 11,75 

M224 22,5 0,4 26,2 11,75 

M226 21,0 0,4 26,2 11,75 

 

Taulukon 3.3 suurimmat sallitut maadoitusresistanssit Rmax on laskettu yhtälön (3.3) avulla 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑚

𝐼𝑓
         (3.3)  

 

missä If on maasulkuvirta ja Um on maadoitusjännite. Koska jokainen pj-johtohaara on 

maadoitettu, voidaan laskennassa käyttää maadoitusjännitteenä nelinkertaista kosketusjän-

nitteen arvoa (4UTP). Taulukosta 3.3 nähdään, että normaalissa kytkentätilanteessa Ou-

nasvaaran sähköasemaa ajettaessa kahdella päämuuntajalla ovat muuntamoa M195 lukuun 

ottamatta kaikkien muuntamoiden maadoitusresistanssit standardin sallimissa rajoissa.  
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Ounasvaaran sähköasemalla toinen päämuuntaja irrotetaan kuitenkin verkosta häviökus-

tannusten pienentämiseksi kesäisin kuormien ollessa pienet. Tällöin asemaa käytettäessä 

yhdellä päämuuntajalla ei yhdenkään muuntamon maadoitusresistanssi ole standardin sal-

limissa rajoissa. Jotta päästäisiin standardin sallimiin kosketusjännitteisiin on muuntamoi-

den maadoitusta parannettava tai maasulun laukaisuaikaa lyhennettävä. Tässä tapauksessa 

kaikki erillismaadoitetut muuntamot sijaitsevat saman kuukkelintien lähdön loppupäässä ja 

lähdön loppupää on ilmajohtoa. Ilmajohdolla esiintyvät viat ovat jo aiemmin aiheuttaneet 

keskeytyksiä koko lähdölle eli myös alkupään kaapeliverkkoon. Keskeytyksien vuoksi on 

lähdölle suunniteltu maastokatkaisijan asennusta muuntamon M203 etupuolelle. Tällöin 

kaikki erillismaadoitetut muuntamot jäisivät maastokatkaisijan taakse ja maastokatkaisijan 

maasulkuvian laukaisuaika voidaan valita siten, että standardin ehdot täyttyvät. Yhtälön 

3.3 avulla laskettu standardin täyttävä laukaisuaika olisi tässä tapauksessa 0,06 sekuntia. 

Kuvassa 3.2 on maastokatkaisijan suunniteltu sijoituspaikka merkitty kartalle. 

 

 

Kuva 3.2 Maastokatkaisijan suunniteltu sijoituspaikka kartalla. 

 

Rovelle on tehty diplomityö maasulkuvirtojen kompensoinnin kannattavuudesta vuona 

2004. Työssä todettiin tuolloin, ettei maasulun kompensointi Roven verkossa ollut talou-

dellisesti kannattavaa (Vanhanarkaus 2004). Kannattavuutta laski etenkin kompensointi-
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laitteiston korkea investointikustannus, verkon pieni maasulkuvikatiheys ja miltei koko 

keskijänniteverkon kattava laaja maadoitusverkko. Kompensoinnin kannattavuustarkastelut 

rajattiin tämän työn ulkopuolelle, mutta jatkotutkimuksena olisi suositeltavaa päivittää 

kannattavuuslaskelmia etenkin, jos kompensointilaitteistojen hinnat laskevat ja toimitus-

varmuutta halutaan nostaa. Toimitusvarmuutta kompensoinnilla voitaisiin nostaa, jos maa-

sulkusuojausta käytettäisiin kompensoinnin yhteydessä hälyttävänä. Tällöin verkkoa voi-

taisiin käyttää myös maasulkujen aikana, mikä vähentäisi maasulkujen aiheuttamia keskey-

tyksiä huomattavasti. Hälyttävää maasulkusuojausta käytetään Suomessa lähinnä Helen 

Sähköverkko Oy:llä, mutta esimerkiksi Saksassa hälyttävä suojaus on yleistä. 

3.3 Kuormitukset 

Kuten jo aiemmin todettiin, alueellisten kuormitusten kehittymistä tarkasteltaessa merkit-

tävin lähtötieto on verkon nykyiset kuormitukset. Trimble NIS verkkotietojärjestelmällä 

nykyisistä kuormituksista saadaan luotettava kuva, kun laskennassa voidaan käyttää käyt-

töpaikkojen todellisiin mittauksiin perustuvaa AMR-dataa. Mittauksiin perustuvan AMR-

datan käyttö antaa perinteistä tyyppikäyrälaskentaa tarkemman kuvan kuormituksista, kun 

tyyppikäyttäjämenetelmän epätarkkuus poistuu. AMR-dataa käytettäessä verkon kuormi-

tuksien ja tehonjaon selvittämiseen on kuitenkin huomioitava, ettei AMR-data sellaisenaan 

sovellu verkon mitoituslaskentaan, koska se ei sisällä lämpötilakorjausta eikä hajontaa. 

Tuntisarjoihin perustuvassa laskennassa on myös huomioitava, ettei kaikilta käyttöpaikoil-

ta ole saatavilla ehjää tuntisarjaa, jolloin puutteet täydennetään indeksisarjalla.    

 

Nykytilan kuormituksia tarkasteltaessa tehonjakolaskennan avulla matalat kuormitukset 

osalla kj-lähdöistä herättivät epäilystä tuloksien oikeellisuudesta. Tutkittaessa asiaa tar-

kemmin huomattiin, että osa verkon kuormituksista ei summautunut lainkaan verkkoon 

tehonjakolaskennassa. Ongelmat johtuivat verkon dokumentoinnissa vuosien varrella syn-

tyneistä virheistä ja puutteista. 

 

Verkkoon summautumattomien kuormituksien osuutta selvitettiin vertaamalla asiakastieto-

järjestelmästä verkkotietojärjestelmään tuodun siirtotiedoston kokonaissiirtoa tehonjako-

laskennan avulla saatuun sähköasemien päämuuntajien kokonaissiirtoon. Lähtötilanteessa 

siirrettävästä energiasta jopa 10 GWh jäi laskennan ulkopuolelle. Koska lähtötilanteen 

kuormituksien tunteminen on olennainen osa kuormitusten kehitystarkastelua, käytettiin 
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verkon dokumentoinnin virheiden paikallistamiseen ja korjaamiseen aikaa, jotta tehonjako-

laskennasta saatiin tarkempia tuloksia.  

 

Taulukossa 3.4 on esitetty päämuuntajien huippukuormat sekä kuormitusasteet ja taulukos-

sa 3.5 on esitetty kj- lähtöjen huipputehot, kuormitusvirrat sekä johtolähdön osajohtojen 

suurin kuormitusaste. Taulukoissa esitetyt tulokset ovat AMR-datan pohjalta tehdyn tehon-

jakolaskennan tuloksia ja ovat pääsääntöisesti hyvin lähellä mitattuja arvoja. Liitteessä 1 

on vertailtu eräillä lähdöillä indeksisarjoilla ja AMR-datalla laskettuja huipputehoja ja nii-

den suhdetta SCADA mittauksien huippuihin. Laskennallisten ja mitattujen tehojen ver-

taamisessa haasteena on, ettei lähtöjen mittaustuloksista Rovella SCADAan tallennu, kuin 

suurin mitattu tehohuippu edellisen mittauksen nollauksen jälkeiseltä jaksolta. Tämä ei oli-

si ongelma jos kj-verkon kytkentätilanne pysyisi samana. Roven verkossa kytkentätilanne 

on kuitenkin muuttunut viimeaikoina paljon, eikä huippujen vertaamisesta voida tehdä pää-

telmiä laskennan toimivuudesta, jos mitatut huiput ovat syntyneet eri kytkentätilanteen ai-

kana. Liitteen 1 vertailussa on mukaan otettu lähdöt, joilla SCADAn huipputeho on tuore. 

Indeksisarja laskennassa on käytetty lämpötilakorjausta siten, että kuormitukset laskettiin -

20 °C lämpötilassa, joka oli kylmin saavutettu lämpötila nykyisen kytkentätilanteen aikana 

tarkastelua suoritettaessa (28.12.2015). Mitattuja ja laskennallisia arvoja vertailtaessa on 

myös huomioitava, että liitteessä 1 SCADAn arvot ovat hetkellisiä mitattuja huippuja, kun 

laskennat antavat tuntikeskitehojen huipun. 

 

Taulukko 3.4 Päämuuntajien laskennalliset huippukuormat ja kuormitusasteet. 

Sähköasema Muuntaja Nimellisteho 
[MVA] 

Huipputeho 
[MW] 

Kuormitusaste 
[%] 

Ounasvaara 
PM1 25 9,1 41 

PM2 25 11,1 47 

Palkisentie 
PM1 25 15,9 69 

PM2 25 7,1 30 

Viirinkangas 
PM1 25 11,2 48 

PM2 25 11,6 48 
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Taulukko 3.5 Johtolähtöjen laskennalliset huippukuormat, kuormitusvirrat, suurimmat kuormitusasteet ja 

jännitteenalenemat normaalikytkentätilanteessa AMR-datan pohjalta. 

Sähköasema Johtolähtö Pätötehohuippu 
[MW] 

Kuormitus-
virta 
[A] 

Johtojen suurin 
kuormitusaste 

[%] 

Jännit-
teenalenema  

[%] 

Ounasvaara 

Kuntotie M168 2,7 170 59 1,3 

Keskussairaala Y36 2,6 162 56 0,4 

Kuukkelintie M205 3,5 222 63 1,8 

Vuopajantie Kisko 1  2,3 145 39 1,3 

Vuopajantie Kisko 2  3,3 210 60 2,4 

Vasantie M118 2,2 138 37 1,0 

Hoitotie M79 1,7 99 33 0,4 

Ounaskoski M28 2,3 131 35 0,6 

Urheiluopisto Y28 2,3 134 45 1,2 

Palkisentie 

Koskikatu M4 3,0 174 48 0,7 

Piisivalkeantie M6 2,4 145 51 0,6 

Keskusta a-a M5 2,4 145 56 0,7 

Uittomiehentie 1,9 112 31 0,5 

Teerikatu M70 2,0 125 49 0,8 

Kairatie M232 0,8 52 14 0,1 

Kiertotie M127 3,3 205 71 2,6 

Kotitie M134 3,8 239 61 2,0 

Hotelli ja r. 
M133/Y34 2,6 165 57 0,8 

Rakkatie M128 3,0 189 65 2,7 

Viirinkangas 

Teollisuustie M67 1,7 97 19 0,3 

Vierustie M154 0,6 37 11 0,2 

Suosiola Y50 1,0 63 17 0,2 

Suosiolantie M206 2,5 156 52 2,0 

Hallitie M25 2,8 171 59 2,6 

Lautatie / Teoll. 2,6 154 51 0,6 

Vaasan & MY29   3,2 203 40 1,2 

Kompost. M137 1,1 66 13 0,8 

Lappiatalo M117 1,0 63 14 0,4 

Luironpuisto M61 2,0 117 27 0,7 

Rantavitikka M74 2,4 142 41 1,1 

Jänkätie 2 M245  3,1 191 53 1,0 

Alakorkalontie M187 1,8 111 22 0,6 

 

Taulukosta 3.4 nähdään, että päämuuntajien kuormitusasteet ovat varsin matalat ja että 

huippukuormistakin selvittään kullakin asemalla tarvittaessa yhdellä päämuuntajalla ilman 

päämuuntajan ylikuormittamista. Myös taulukon 3.5 johtolähtöjen kuormitusasteet ovat 
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maltilliset normaalitilanteessa. Matalat normaalikytkentätilan kuormitusasteet mahdollista-

vat paremmin verkon poikkeuskytkentätilanteet, joista seuraavaksi käydään läpi sähkö-

asemien korvaukset.  

3.4 Sähköasemien korvaustarkastelu 

Tässä luvussa tutkitaan, kuinka hyvin Rovaniemen Verkko Oy selviää huipputehon aikai-

sesta sähköaseman käyttökeskeytyksestä, jossa myös aseman kiskosto on pois käytöstä. 

Korvaustarkasteluissa voidaan hyödyntää vain omaa kj–verkkoa, koska Roven jakelualuet-

ta ympäröivällä Rovakairan jakelualueella on käytössä eri jakelujännite (20 kV), eikä va-

rayhteyksiä naapurin verkkoalueelle tämän vuoksi ole olemassa.  

 

Korvaustarkastelu tehdään jokaiselle sähköasemalle erikseen. Aiemmassa luvussa voitiin 

jo todeta, että jokainen asema selviää huippukuormasta yhdelläkin tehomuuntajalla, joten 

tässä luvussa ei tarkastella yksittäisen tehomuuntajan korvaamista. Korvaustarkastelussa 

tarkastellaan tilannetta, jossa myös aseman kiskosto on kokonaan pois käytettävistä, mikä 

hankaloittaa usein huomattavasti verkon järjestelyä. Todellisuudessa tällaiset tilanteet ovat 

erittäin harvinaisia varsinkin kaksikiskojärjestelmissä, eikä esimerkiksi Roven verkossa ole 

koskaan ollut tämäntyyppistä vikatilannetta. Viime vuosien aikana Roven sähköasemia on 

kuitenkin saneerattu ja tämän vuoksi asemia on jouduttu korvaamaan vastaavanlaisin poik-

keuskytkennöin. Saneeraukset on käytännössä kuitenkin ajoitettu siten, etteivät ne ole 

käynnissä tehohuippujen aikana. 

 

Roven verkon kaltaisessa silmukoidussa verkossa poikkeustilanteissakin verkko voidaan 

kytkeä monella tavalla. Seuraavissa tarkasteluissa on esitetty kutakin korvattavaa asemaa 

kohden yksi parhaaksi tutkittu kytkentätapa ja huippukuorman aikaiset kuormitukset, jän-

nitteen alenemat ja virrat asemaa korvaavilla lähdöillä. Kuvassa 3.3 on esitetty Roven säh-

köasemien sijainnit kartalla. 
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Kuva 3.3  Roven sähköasemat ja kj-verkko. 1 = Ounasvaaran sähköasema, 2 = Palkisentien sähköase-

ma ja 3 = Viirinkankaan sähköasema. Numerolla 4 merkitty sähköasema on Suosiolan voi-

malaitoksen yhteydessä oleva asema, jota ei normaalitilanteessa käytetä sähkönjakeluun. 

3.4.1 Ounasvaaran sähköaseman korvaustarkastelu 

Ensimmäisenä tarkasteluun otetaan Ounasvaaran sähköaseman korvaaminen. Korvaustar-

kastelussa ensimmäiseksi haasteeksi osoittautuu se, että kahdesta muusta asemasta katsot-

tuna joen vastakkaiselle Ounasvaaran aseman puolelle ei ole kuin neljä johtolähtöyhteyttä. 

Seuraavaksi haasteeksi osoittautuu verkon nykyinen rakenne, jonka ansiosta kuormia ei 

saada jaettua tasaisesti näille neljälle lähdölle. 

 

Suurin ongelma kuormien jakamisessa varasyöttöjen välille on Viirinkankaan sähköase-

man Rantavitikan ja Luironpuiston lähdöillä. Toisaalta huippukuorman aikana lähdöt yli-

kuormittuisivat vaikka kuormitukset saataisiinkin jaoteltua tasaisemmin. Poikkeuksellisissa 

tilanteissa voidaan johtojen normaalin käytön kuormitettavuudet kuitenkin hetkellisesti 

ylittää (Sener 94). Taulukossa 3.5 on esitetty Senerin verkostosuosituksessa esitetyt maa-

kaapeleiden hätäkuormitettavuuskertoimet. Kertoimia voidaan käyttää, jos kaapelit on 

asennettu palonkestävästi. Hätäkuormituksen kesto ja määrä on kuitenkin syytä rajoittaa 
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niin pieneksi, kuin mahdollista ylikuormituksen aiheuttaman kaapelin eristysten normaalia 

nopeamman vanhenemisen vuoksi (Sener 94). Ilmajohdoille hätäkuormituskertoimia ei ole 

määritetty niiden suuren normaalikuormitettavuuden vuoksi. Taulukossa 3.7 on esitetty 

verkon nykyisellä rakenteella asemaan korvauksessa käytettävien lähtöjen kuormitusasteet, 

jännitteenalenemat ja virrat. Kuvassa 3.4 on esitetty korvaustilanteessa käytetty verkon 

kytkentätila. 

 

Taulukko 3.6  Kaapeleiden hätäkuormitettavuuskertoimet. (Sener 94) 

 
 

Taulukko 3.7  Kemijoen itäpuoleisen alueen korvaavat lähdöt Ounasvaaran sähköasemaa korvattaessa. 

Lähtö / Asema Kuormitusaste [%] Jännitteenalenema [%] Imax [A] 

Hotelli ja ra. Koulu M133/ Pal 110 4,9 320 

Vierustie M154/ Vii 100 3,7 310 

Rantavitikka M74/ Vii  290 22,5 800 

Luironpuisto M61/ Vii 50 3,1 200 

 

Taulukoista nähdään, ettei korvaaminen onnistu verkon nykyisellä rakenteella edes hätä-

kuormituskertoimien sallimissa rajoissa. Lisäksi lähdön Rantavitikka M74 oikosulkusuoja-

us laukeaisi ja jännitteenalenema kasvaisi liian suureksi. Nykyisellä verkon rakenteella 

Ounasvaaran aseman huippukuormasta pystyttäisiin korvaamaan noin 73 %. 

 



31 

 

 

Kuva 3.4  Ounasvaaran sähköaseman (25+25 MVA) korvauskytkentä. Teho lähdön nimen alapuolella 

kertoo koko lähdön huipputehon korvauskytkennässä. Sähköaseman mitattu huipputeho 

20,1 MW. 

 

3.4.2 Palkisentien sähköaseman korvaustarkastelu 

Palkisentien aseman korvaus onnistuu paremmin kuin Ounasvaaran. Palkisentien korvaa-

mista helpottaa se, että korvaamiseen on käytettävissä enemmän lähtöjä, kuin joen toiselle 

puolelle Ounasvaaran alueen korvaamiseen. Ongelmakohdaksi palkisentien korvaamisessa 

osoittautuu Vennivaaran alue, joka sijainniltaan jää kauaksi molemmista korvaavista ase-

mista. Toiseksi ongelmakohdaksi osoittautuu, ettei Teollisuuskylästä ole yhteyttä Länsi-

kangas – Mäntyvaara alueelle. Tämä ongelma on kuitenkin ratkeamassa, kun Isoaavantien 

laitaan asennettu kj-kaapeli muuntamolta M259 Mäntyvaaran alueelle otetaan käyttöön. 

Tällä hetkellä kaapelin Mäntyvaaran pään kytkentäpistettä ei ole vielä päätetty. 
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Kuvassa 3.5 on esitetty korvaustilanteessa käytetty verkon kytkentätila verkon tämänhetki-

sellä rakenteella. Taulukossa 3.8 on esitetty korvaamiseen käytettyjen lähtöjen kuormi-

tusasteet, jännitteenalenemat sekä virrat. Taulukosta nähdään hyvin Vennivaaran alueen 

korvaavien lähtöjen Vasantie M118 ja Hallitie M25 ylikuormittuminen ja verrattain korke-

at jännitteenalenemat etenkin lähdöllä Hallitie M25. Myös Länsikangasta ja Mäntyvaaraa 

syöttävän lähdön Suosiola Y50 ylikuormittuminen näkyy taulukossa vielä keskeneräisen 

yhteyden M259 – Mäntyvaara vuoksi.  

 

Taulukon 3.8 perusteella voidaan todeta, että korvaus onnistuu, jos johdoille sallitaan hätä-

kuormituskertoimien mukaiset kuormitukset. Poikkeuskytkennän aikana lähtöjen kuormi-

tusvirrat eivät ylitä suojauksen alemman portaan asetteluarvoa 400 A, mutta pienin kaksi-

vaiheinen oikosulkuvirta on kuitenkin 1,3 kA ja täten suojaus toimii myös korvauskytken-

nän aikana. 

 

 

Kuva 3.5  Palkisentien sähköaseman (25+25 MVA) korvauskytkentä. Teho lähdön nimen alapuolella 

kertoo koko lähdön huipputehon korvauskytkennässä. Sähköaseman mitattu huipputeho 

22,8 MW. 
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Taulukko 3.8 Palkisentien sähköaseman korvaavien syöttöjen kuormitusasteet, jännitteen alenemat sekä 

suurimmat virrat. 

Lähtö/ Asema Kuormitusaste [%] Jännitteenalenema [%] Imax [A] 

Vasantie M118/ Oun 110 6,1 350 

Ounaskoski M28/ Oun 90 2,4 240 

Lappiatalo M117/ Vii 90 2,5 330 

Vierustie M154/ Vii 100 3,0 320 

Suosiola Y50/ Vii 120 6,8 370 

Suosiolantie M206/ Vii 70 2,7 210 

Hallitie M25/ Vii 110 8,5 320 

 

3.4.3 Viirinkankaan sähköaseman korvaustarkastelu 

Viirinkankaan sähköaseman korvaus on haastava aseman suurien kuormituksien ja verkon 

tämänhetkisen rakenteen vuoksi. Viirinkangasta korvattaessa voidaan poikkeustilanteessa 

ottaa käyttöön myös Suosiolan voimalaitoksen sähköaseman varalähtö Lappset Y6. Suo-

siolan sähköasemaa ei normaalitilanteessa käytetä muuhun, kuin voimalaitoksen käyttöön, 

jotta vältyttäisiin voimalaitoksen käyttöhäiriöiltä. Verkon rakenteesta johtuen Suosiolan 

aseman varalähdön kuormitettavuutta ei voida kuitenkaan täysin hyödyntää korvaustilan-

teessa, eikä lähdöillä voida syöttää jakelualueen lounaisreunan Alakorkalon aluetta. Ala-

korkalon alueen syöttäminen Palkisentien tai Ounasvaaran asemilta aiheuttaa suurimmat 

ongelmat alueen asemista katsottuna etäisen sijainnin ja rajallisten johtoyhteyksien vuoksi. 

 

Palkisentien korvaustarkastelussa mainittiin jo rakenteilla olevasta muuntamon M259 ja 

Mäntyvaaran alueen välisestä yhteydestä, joka helpottaisi Palkisentien korvaustilanteessa 

Vennivaaran alueen syöttämistä. Tämä sama yhteys auttaisi myös Viirinkankaan korvausti-

lanteessa Alakorkalon kuormituksen jakamista useammalle lähdölle. Nykyisellä verkon 

rakenteella Viirinkankaan korvaus ei kuitenkaan huippukuormilla onnistuisi ilman kuormi-

en rajoittamista tai muita toimenpiteitä. Taulukossa 3.9 on esitetty nykyisellä verkonraken-

teella Viirinkankaan sähköaseman korvaamiseen käytettyjen johtolähtöjen kuormitusasteet, 

jännitteenalenemat sekä virrat huippukuormalla. Taulukosta nähdään hyvin Alakorkalon 

syöttämiseen käytettyjen lähtöjen Vuopajantie kisko 2 M147 ja Kairatie M323 ylikuormit-

tuminen ja verrattain suuret jännitteenalenemat. Kuvassa 3.6 on esitetty Viirinkankaan 

sähköaseman korvauksen aikainen verkon kytkentä. Huipputehon aikaisesta kuormitukses-

ta voitaisiin nykyisellä verkolla korvata noin 85 %. 
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Taulukko 3.9 Viirinkankaan sähköaseman korvaavien syöttöjen kuormitusasteet, jännitteenalenemat sekä 

virrat huippukuorman aikana. 

Lähtö/Asema Kuormitusaste [%] Jännitteenalenema [%] Imax [A] 

Lappset Y6/ Suo  30 0,6 130 

Vuopajantie Kisko 2 M147/ Oun 190 9,8 490 

Vuopajantie Kisko 1 M147/ Oun 80 2,7 290 

Ounaskoski M28/ Oun 70 2,5 270 

Keskusta ala-aste M5/ Pal 80 1,2 210 

Kairatie M232/ Pal 150 9,3 420 

Kiertotie M127/ Pal 100 4,4 290 

 

 

 

 

Kuva 3.6  Viirinkankaan sähköaseman (25+25 MVA) korvauskytkentä. Teho lähdön nimen alapuolel-

la kertoo koko lähdön huipputehon korvauskytkennässä. Sähköaseman mitattu huipputeho 

22,7 MW. 
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4. ALUEELLISTEN KUORMIEN ENNUSTAMINEN ROVANIEMEN VERKKO 

OY:N JAKELUALUEELLA 

4.1 Väestön ja työpaikkojen kasvuennusteet 

Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 ja yhdisty-

neet alueet käsittävät nykyisen Rovaniemen kaupungin. Yhdistymisen jälkeen väestöen-

nusteissa ja -tilastoissa kaupungin ja maalaiskunnan alueita ei ole enää eroteltu vaan alueet 

käsitellään nykyisin yhtenä Rovaniemen kaupunkina. Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualue 

rajoittuu kuitenkin ainoastaan vanhan Rovaniemen kaupungin alueeseen, eikä sen alueelle 

täten ole suoraan saatavilla väestöennusteita tai -tilastoja. Roven jakelualueen tämänhetki-

nen asukasluku voidaan kuitenkin laskea summaamalla jakelualueen sisälle sijoittuvat 

pienalueet Rovaniemen kaupungin väestötilastosta, jossa asukasluku on annettu jokaiselle 

pienalueelle erikseen. Näin laskemalla Roven jakelualueen väkiluvuksi vuoden 2014 lopul-

le saadaan 39 619 asukasta, joka tarkoittaa noin 64 % koko kaupungin tuolloisesta väkilu-

vusta (Rovaniemen kaupunki 2015a). 

 

Tarkasteltaessa Roven jakelualueen asukasluvun suhdetta koko kaupungin asukaslukuun 

Rovaniemen kaupungin aiempien vuosien pienaluetilastoista nähdään suhteen kasvavan 

tasaisesti. Määritettäessä suhdeluvun keskimääräistä kasvuvauhtia saadaan kasvuksi noin 

0,3 %/a välillä 2009 - 2014. Suhdeluvun kasvua on tarkasteltu myös aiemmin Rovessa 

vuosilta 2006 – 2011, jolloin keskimääräiseksi kasvuksi jaksolle on myös saatu samansuu-

ruinen 0,3 %/a (Moilanen 2011). Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaa-

vassa myös ennustetaan keskusta-alueen asukasmäärän kasvavan jatkossa muuta kaupun-

kia nopeammin, mikä viittaisi kehityksen jatkuvan samankaltaisena (Rovaniemen kaupun-

ki 2012).  Koska väestön kasvusta ei ole saatavilla parempaa alueellista ennustetta, olete-

taan Roven asukasmäärän osuuden koko kaupungin asukasmäärästä kasvavan edelleen 

viimevuosien tahtiin 0,3 %/a. Tilastokeskuksen kokokaupungille laatiman väestöennusteen 

pohjalta voidaan näin laskea ennuste myös Roven alueelle oletetulla kasvavalla suhteella 

koko kaupungin väestöstä. Tilastokeskuksen väestöennuste koko Rovaniemen kaupungille 

ja kasvavalla suhteella laskettu väestöennuste Roven jakelualueelle on esitetty kuvassa 4.1. 

Näin lasketun ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Roven jakelualueen asukasluku 

olisi ylittänyt 50 000 asukkaan rajan. 
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Kuva 4.1 Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueen asukasluvut vuosilta 

2011 – 2014 (Rovaniemen kaupunki 2015a) sekä ennusteet vuosille 2015 -2040 (Tilastokes-

kus 2012). Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueen ennuste laskettu 0,3 %/a kasvavalla suh-

teella Tilastokeskuksen koko kaupungin asukasluvun ennusteesta. 

 

4.2 Kaavoituskatsaus 

Kaavoituksen perusteella saadaan kuva siitä, mihin tuleva rakentaminen Roven alueella 

sijoittuu. Kaavoitus ei kuitenkaan kerro rakentamisen aikataulua, eivätkä kaavat välttämät-

tä toteudu alkuperäisessä muodossaan tai laajuudessaan. Tässä luvussa tarkastellaan eri 

kaavoitustasojen avulla Roven alueen rakentamista. 

 

Korkeinta tasoa kaavoituksessa edustaa maakuntakaava. Maakuntakaava antaa karkeim-

man kuvan alueen kehittymisen suuntaviivoista. Tuorein Roven jakelualuetta käsittelevä 

maakuntakaava on Rovaniemen vaihemaakuntakaava. Rovaniemen vaihemaakuntakaavas-

sa tarkastellaan ennen kaikkea keskustatoimintoja, kaupunkiseudun kasvualueita, virkis-

tysalueita ja liikennettä. Vaihemaakuntakaava on vahvistettu vuonna 2010 ja sen on tarkoi-

tus toimia yleispiirteisenä suunnitelmana maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueiden käy-

tön perusratkaisuista 10 – 20 vuoden tähtäyksellä. Ote Rovaniemen vaihemaakuntakaavas-

ta on esitetty kuvassa 4.2 (Lapin liitto 2010) 
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Kuva 4.2 Ote Rovaniemen vaihemaakuntakaavasta (Lapin liitto 2010). 

 

Maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluevaraukset on merkitty A kirjaimella. Merkin-

nällä A-1 osoitetaan työpaikka-alueeksi varattua taajamatoimintojen aluetta. A-2 merkin-

nällä osoitetaan taajamatoimintojen reservialueita asumiseen ja muille taajamatoiminnoille. 

A-2 merkinnän reservialueet Vennivaara (A-2 35) ja Pöyliövaara (A-2 36) ovat vaihtoeh-

toiset rakentamisalueet, mikä tarkoittaa että vain toinen niistä toteutetaan. Käytännössä ra-

kennettavaksi alueeksi on valittu Vennivaaran alue, jonne on jo vireillä asemakaavoitusta. 

Rovakairan jakelualueella sijaitsevan Pöyliövaaran rakentamisen rajoitteena on karttaan 

punaisella merkityn siltayhteyden puuttuminen. Vaihemaakuntakaavassa todetaan, ettei 

alueen näin laaja rakentaminen nykyisellä liikenneverkolla ilman siltaa ole mahdollista 

(Lapin liitto 2010).  

 



38 

 

Printtivaaran taajamatoimintojen alue (A 40) sijoittuu Roven alueelle ja se jatkaa Pöykkö-

län olemassa olevaa asuinaluetta itään päin. Pinta-alaa tällä alueella on noin 100 ha ja 

asukkaita alueelle mahtuisi noin 1000 (Lapin liitto 2010). Pöyliövaaran alue (A 41) ja 

Vennivaaran alue (A 43) sijoittuvat Roven alueen ulkopuolelle. Samoin Alakorkalon, 

Ankkalammen ja Nurmenkummun alue (A 42) jää suurimmalta osalta Rovakairan alueelle. 

 

Taajamatoimintojen työpaikka-alueeksi Roven alueella on kaavassa merkitty vain teolli-

suuskylän alue (A-1 38). Kaavassa alueesta puhutaan muutosalueena, jolla lähes kaikki 

tontit on rakennettuja. Alueella toimineet teollisuus ja varastotoiminta ovat vähentyneet 

oleellisesti ja tilalle on tullut tarpeita toiminnan muuttamiseksi liikerakentamiseen soveltu-

vaksi. (Lapin liitto 2010) 

 

Keskustatoimintojen aluetta kaavassa merkitään C – kirjaimella. Keskustoimintojen alue 

(C 116) osoittaa Rovaniemen keskustaa. Alue pitää sisällään nykyisen keskustan ja Etelä-

keskuksen alueen sekä näiden väliin jäävän alueen, joka nykyisin toimii varastoalueena. 

Merkinnällä varaudutaankin kaupunkikeskustan huomattavaan kasvuun sekä palveluverk-

korakenteen tiivistymiseen. Merkintä mahdollistaa myös vähittäiskaupan suuryksikön ja 

tilaa vievän kaupan sijoittamisen alueelle. (Lapin liitto 2010) 

 

Toinen keskustatoimintojen alue kaavassa on alue (C 117), jolla mahdollistetaan kaupan 

suuryksiköiden ja tilaa vievän kaupan rakentaminen Saarenkylään. Saarenkylä ei ole kui-

tenkaan Roven jakelualueella, eikä sitä tämän vuoksi tarkemmin tarkastella.  

 

Maakuntakaavan jälkeen tarkempaa kaavoitustasoa edustavat kunnan yleiskaavat ja 

osayleiskaavat. Yleiskaavojen on tarkoitus toimia kunnan yleispiirteisenä maankäytön 

suunnitelmana ja asemakaavojen laatimisen ohjaajana (Ympäristöministeriö 2013). Rova-

niemen kaupungilla ei ole koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa Rovaniemen kaupungin ja 

Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen. Viimeisin yleiskaava on vanhan Rova-

niemen kaupungin alueelta. Yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna 2002 

ja sen tavoitevuosi on vuosi 2015. Yleiskaavan iän vuoksi suurin osa siinä rakentamiselle 

varatuista alueista on jo rakennettu, etenkin asumiseen tarkoitetuilla alueilla. Yleiskaavassa 

on kuitenkin merkitty suuntanuolilla yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnat. Ote Rova-

niemen yleiskaavasta on esitetty liitteessä 2.  
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Vaikutusalaltaan erisuuruisia osayleiskaavoja Rovaniemen kaupungilla on laadittuna use-

ampia. Suurin osa näistä osayleiskaavoista on kuitenkin laadittu kaupungin sivukylille Ro-

vakairan jakelualueelle. Tämän työn kannalta merkittävin osayleiskaava on Rovaniemen 

keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on tullut voimaan vuonna 2015. Keskus-

tan osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata keskeisen kaupunkialueen kaupunkikuvallista 

ja toiminnallista kehittämistä (Rovaniemen kaupunki 2012). Keskustan osayleiskaavan ta-

voitteena on, että sen alueelle voidaan sijoittaa vähintään 250 000 k-m
2 

asuntorakentamista 

ja palvelukerrosalaa arvioidun tarpeen 80 000 k-m
2 

verran vuoteen 2030. Osayleiskaavan 

mukaan alueen asuntorakentaminen keskittyisi pääasiassa tiivistyvään keskustaan, Erotta-

jalle ja Lampelaan.  

 

Asemakaava on tarkin kaavoitustaso ja sillä määritetään mitä saa rakentaa, mihin ja millä 

tavalla. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta, mutta se voidaan laatia myös 

yksittäiselle tontille. Asemakaavojen avulla saataisiin tarkka kuva rakentamisen määrästä 

ja sijainnista, mutta asemakaavat laaditaan tarpeen mukaan muuhun kaavoitukseen nähden 

lyhyellä aikajänteellä, eikä niistä sen vuoksi ole juurikaan apua pitkän aikavälin rakenta-

misennusteissa. Olemassa olevia ja vireillä olevia asemakaavoja hyödynnetään kuitenkin 

tässäkin työssä, arvioitaessa rakentamisen sijoittumista etenkin ennustejakson alkupuolella. 

4.3 Asuntorakentaminen 

Kaavoituksen avulla saadaan käsitys, mille alueille uudisrakentamisen kuormitus kohdis-

tuu. Rakentamismäärää ja toteutumisaikataulua taas arvioidaan väestönkasvuennusteiden, 

Rovaniemen kaupungin omien ennusteiden ja aiempien vuosien toteutuneen rakentamisen 

pohjalta. Asuntorakentamisen kuormitusvaikutuksiin vuosienergiatasolla päästään asunto-

rakentamisen kerrosalojen ja ominaiskulutuksien avulla. Vuosienergioista kuormitustehoi-

hin päästään tyyppikäyrälaskennan avulla, kun arvioidut energiat simuloidaan verkkotieto-

järjestelmään kuluttajatyyppikohtaisesti. Verkkotietojärjestelmään simuloimalla saadaan 

arvioitua uudisrakentamisen vaikutuksia nykyiseen verkkoon yhdessä jo olevan kuormi-

tuksen kanssa. 

 

Asuntorakentamisen kerrosaloja arvioidaan asuntotarpeen mukaan. Asuntotarve taas mää-

räytyy pääasiassa väestömäärän ja – rakenteen mukaan. Asuntotarve voidaan laskea karke-

asti jakamalla väestömäärä asuntokunnan keskikoolla ja lisäämällä tulokseen asuntova-
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rauma. Asuntokunnan keskikoko kertoo, kuinka monta asukasta keskimäärin asuu yhdessä 

asunnossa. Asuntovaraumaksi kutsutaan vakituisia asukkaita vailla olevia asuntoja, jotka 

ovat tyhjillään esimerkiksi muuton vuoksi tai toimivat asuntokunnan kakkosasuntona. 

Asuntovaraumaa on kaikkialla Suomessa ja sen osuutena asuntokannasta voidaan pitää 

yleisesti 10 %. Lisäksi arvioitaessa tulevaa asuntotarvetta on laskelmissa huomioitava 

asuntojen poistuma. Poistuman suuruus vaihtelee seutukunnittain muun muassa asunto-

kannan iän ja seutukunnan kehityksen mukaan. Keskimäärin poistuma on Suomessa noin 

0,3 % asuntokannasta. (VTT 2011) 

 

Tässä työssä asuntotarvetta arvioidaan Roven ennustetun asukasluvun kasvun perusteella. 

Asuntotarve lasketaan kuten edellä, mutta asuntopoistumaa ei huomioida laskelmissa. 

Poistumaa ei huomioida koska sen suuruudesta Roven jakelualueella ei ole tarkempaa tie-

toa. Poistuma on myös suhteessa niin pieni, ettei se vaikuta merkittävästi tuloksiin. Asun-

tokunnan keskikoon ennustetaan laskevan Rovaniemen alueella tulevaisuudessa. Asunto-

kunnan keskikokona käytetään arvoa 1,8 henkilöä/asunto, joka on tarkastelujakson ennus-

teiden keskimääräinen asuntokunnan keskikoko (Rovaniemen kaupunki 2015b). Näin arvi-

oitu Roven alueen tuleva asuntotarve viisivuotisjaksoissa on esitetty Taulukossa 4.1. Ku-

vassa 4.3 on esitetty tämän työn asuntojen uudisrakentamisen kuormitusvaikutuksien arvi-

ointimenetelmä pääpiirteittäin.  

 

Taulukko 4.1 Roven jakelualueen asukasluvun kasvuennuste ja sen pohjalta arvioitu asuntotarve välillä 

2016- 2040. 

Jakso Asukasluvun kasvu 
[kpl] 

Asuntotarve varaumalla 
[kpl] 

Asuntotarve vuodessa 
[kpl/a] 

2016–2020 2 250 1 380 280 

2021–2025 2 150 1 310 260 

2026–2030 2 000 1 220 240 

2031–2035 1 800 1 100 220 

2036–2040 1 640 1 000 200 
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Kuva 4.3 Asuntojen uudisrakentamisen kuormitusvaikutuksien arviointi pääpiirteittäin. 

 

4.3.1 Asuntotyyppien osuudet ja lämmönlähdejakaumat 

Eri asuntotyyppien ja lämmönlähteiden osuuksia tulevassa asuntotuotannosta on arvioita-

va, koska rakennuksien ominaiskulutus riippuu niin rakennuksen tyypistä kuin lämmitys-

muodosta. Tässä työssä oletetaan yksinkertaistaen, että tuleva rakentaminen noudattelee 

viimevuosien rakentamista asuntotyyppijakauman ja lämmönlähdejakauman osalta. Asun-

totyyppien ja lämmönlähteiden osuuksia uusissa asunnoissa voitaisiin tutkia myös valta-

kunnallisella tasolla, mutta paikallisella tasolla osuudet voivat poiketa huomattavastikin 

valtakunnallisesta. 

 

Toteutunutta asuntotuotantoa tarkastellaan Roven alueella ja sen perusteella määritetään 

asuntotyyppien osuudet ja lämmönlähdejakaumat uudisrakentamisessa. Rovaniemen kau-

pungin rakennusvalvonnalta saatiin työtä varten käyttöön vuosina 2010- 2015 valmistunei-

den rakennusten tekniset tiedot. Käytettäessä näitä viimevuotisia tietoja juuri Roven verk-

koalueelta tulee paikalliset vaikutukset huomioitua ja tiedot ovat tuoreita. Asunnot jaetaan 

ensiksi rakennustyypin mukaan kerrostaloasuntoihin, rivi- ja ketjutaloasuntoihin sekä eril-

lisiin pientaloasuntoihin. Tämän jälkeen asunnot jaetaan vielä lämmönlähteen mukaan säh-

kö, kaukolämpö tai maalämpökohteiksi. Muiden lämmitysmuotojen osuudet on edellä 

mainittuihin verrattuna pieniä, eikä niitä sen vuoksi oteta tarkasteluihin mukaan vaan kaik-

kien tulevien asuntojen oletetaan yksinkertaistetusti lämpenevän jollakin näistä kolmesta 

lämmitysmuodosta.  
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Asuntotarkasteluun haluttiin valita mahdollisimman tuoreet rakennukset, jotta ne edustai-

sivat nykyaikaista rakentamista. Toisaalta Rovaniemen kokoisessa kaupungissa valmistu-

neiden rakennusten määrä jää hyvin pieneksi, jos tarkastelujakso on liian lyhyt. Rovanie-

men kaupungilta saatu rakennustietoaineisto on lisäksi koko kaupungin alueelta ja jotta 

siitä saadaan tietoa vain Roven alueen rakentamisesta ja ominaiskulutuksista on muiden 

alueiden rakennukset suodatettava pois aineistosta. Tietojen suodattaminen on suoritettu 

aluksi karkeasti postinumeroilla ja tämän jälkeen kadunnimillä postinumeroalueilla, jotka 

eivät kokonaan olleet Roven jakelualueen sisä- tai ulkopuolella. 

 

Suodattamisen jälkeen aineistosta laskettiin eri asuntotyyppien osuudet koko jakson aikana 

rakennetusta asuntokannasta. Tulokseksi saatiin, että asunnoista noin 70 % on kerrostalo-

asuntoja, 20 % erillisiä pientaloja ja 10 % rivi- ja ketjutaloasuntoja. Koko kaupungille vas-

taavat osuudet olivat kerrostaloasuntoja 50 %, erillisiä pientaloja 40 % ja rivi- ja ketjutalo-

asuntoja 10 %. Ero koko kaupungin ja Roven jakelualueen rakentamisen välillä selittyy 

suurimmaksi osaksi sillä, ettei uusia kerrostaloja käytännössä rakenneta lainkaan Roven 

jakelualueen ulkopuolelle eli Roven ulkopuolisilla alueille rakennetaan ainoastaan rivi- ja 

ketjutaloja sekä erillisiä pientaloja.  

 

Asuntotyyppien osuuksien selvityksen jälkeen selvitettiin rakennuksien lämmönlähdeja-

kauma. Kuvassa 4.4 on esitetty koko Roven alueen uusien asuinrakennuksien lämmönläh-

dejakauma vuosien 2010–2015 aikana valmistuneille asuinrakennuksille. Alueelliseen 

lämmönlähdejakaumaan vaikuttaa huomattavasti alueen kaukolämmön saatavuus. Uudet 

pientaloalueet sijoittuvat usein etäälle kaupungin keskustasta, eikä näille alueille ole kau-

kolämpöä saatavilla. Laskettaessa lämmönlähdejakaumaa pientaloille alueilta, joilla kauko-

lämpöä ei ole saatavilla, sähkölämmityksen osuudeksi saadaan noin 80 % ja maalämmön 

osuudeksi noin 20 %. Rivi- ja ketjutalojen sähkölämmityksen osuutena näillä alueilla voi-

daan pitää yksinkertaistaen 100 %, koska maalämmön osuus jää hyvin pieneksi.  

 

Lämmönlähde tarkasteluissa on huomioitava, että viimevuosina etenkin erillisissä pienta-

loissa yleistyneet lämpöpumppuratkaisut rakennusten päälämmönlähteinä näkyvät tarkaste-

luissa sähkölämmityksenä. Lämpöpumpputyypeistä vain maalämpö on sähkölämmitykses-

tä erotettuna omana erillisenä lämmönlähteenä. Tämä johtuu siitä, ettei Rovaniemen ra-

kennusvalvonnalta saaduissa tiedoissa ole lämmitysmuotoja tätä tarkemmin eritelty. 
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Kuva 4.4  Lämmönlähdejakauma Roven jakelualueella vuosien 2010 - 2015 aikana valmistuneissa 

asuinrakennuksissa. Yhteensä rakennettiin erillisiä pientaloja 373 kpl, Rivi- ja ketjutaloja 29 

kpl sekä kerrostaloja 42 kpl. 

 

4.3.2 Ominaiskulutukset 

Asuinrakennusten ominaiskulutukset lasketaan erikseen eri lämmitysmuodoilla kullekin 

rakennustyypille. Ne määritetään kerrosalaa kohden yksikössä kWh/m
2
,a. Ominaiskulutuk-

sen laskeminen kerrosalaa kohden on tässä yhteydessä luonnollista, koska myös kaavoitus-

varanto ja rakentamisennusteet annetaan kerrosaloina. Myös Rovaniemen kaupungin ra-

kennusvalvonnasta kerrosalatiedot saatiin helposti ja luotettavasti toteutuneelle rakennus-

kannalla, jonka pohjalta ominaiskulutukset myös määritettiin. Ominaiskulutus on mahdol-

lista määrittää myös esimerkiksi tilavuutta kohden, mutta tilavuustietoja ei ole saatavilla 

kaavoituksessa ja rakennusennusteissa. Kerrosalakohtainen ominaiskulutus ei ota huomi-

oon esimerkiksi rakennuksissa asuvien kuluttajien lukumäärään, eikä kuluttajien tottumuk-

sia. Tarkasteltaessa tarpeeksi isoja rakennusmääriä kulutuserot kuitenkin tasoittuvat ja kes-

kimääräisillä ominaiskulutuksilla päästään luotettaviin kuormitusennusteisiin. 

 

Ominaiskulutuksen laskenta suoritettiin yhdistämällä aluksi Rovaniemen kaupungilta saa-

tuihin rakennustietoihin rakennuskohtaiset liittymät Roven asiakastietojärjestelmästä. 

Haasteeksi liittymien ja rakennustietojen yhdistämisessä osoittautui yhdistävien tietojen 

puute. Asiakastietojärjestelmässä ei ole rakennustunnusta tai kiinteistötunnusta, joiden 

avulla kulutus voitaisiin yhdistää oikeaan rakennukseen kaupungin rakennustiedoissa. Ai-
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noaksi vaihtoehdoksi liittymän ja rakennuksen yhdistämiseen jäi yhdistäminen katuosoit-

teen mukaan. Katuosoitteen avulla yhdistäminen ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, 

johtuen virheistä ja erilaisista kirjaamistavoista kaupungin rakennustiedoissa ja Roven 

asiakastietojärjestelmässä. Ongelmallisia osoitteita olivat muun muassa kahden tien riste-

yksessä sijaitsevat rakennukset, jotka saivat eri järjestelmissä osoitteen eri kadun mukaan. 

Tällaiset ongelmat löydettiin kuitenkin taulukkolaskentaohjelman avulla erittelemällä 

osoitteet, joille ei löytynyt paria toisesta rekisteristä. Yhdistymättömät rakennukset ja liit-

tymät pystyttiin tämän jälkeen tarkastelemaan tapauskohtaisesti.  

 

Liittymien ja rakennusten yhdistämisen jälkeen summattiin kullekin liittymälle liittymän 

alla olevien käyttöpaikkojen vuosienergiat. Tämän avulla päästiin rakennuskohtaisiin ko-

konaisvuosienergioihin, joista kerrosalakohtainen ominaiskulutus määritettiin. 

 

Eri asuntotyyppien kerrosalakohtaiset ominaiskulutukset on esitetty kuvassa 4.5. Kauko-

lämmitetyille rivi- ja kerrostaloille laskettiin yhteinen ominaiskulutus, koska niiden omi-

naiskulutukset olivat hyvin lähellä toisiaan. Kaikki alueelle rakennetut kerrostalot lämpe-

nivät kaukolämmöllä, eikä kerrostaloille ole siksi kuin yksi ominaiskulutusarvo. Maaläm-

pöä käyttävien rivitalojen määrä taas jäi niin pieneksi, ettei niille voitu määrittää luotetta-

vasti ominaiskulutusta. 

 

 

Kuva 4.5 Ominaiskulutukset rakennustyypin ja lämmitysmuodon mukaan asuinrakennuksissa. 

 

Kuvassa 4.6 on esitetty kaukolämmitettyjen rivi- ja kerrostalojen sähkön kulutuksen vuo-

sienergiat y- akselilla ja kerrosalat x- akselilla. Kuvasta nähdään korrelaatio vuosikulutuk-

sen ja kerrosalan välillä. Laskennalliseksi korrelaatioksi saadaan 0,92, mikä tarkoittaa että 
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92 % sähkön kulutuksesta tutkimusaineiston kaukolämmitetyissä rivi- ja kerrostaloissa 

voidaan selittää kerrosalan perusteella, vaikkakin yksittäisissä kulutuspisteissä kulutukset 

voivat poiketa. Sähkölämmitettyjen rivitalojen kohdalla vastaavaksi korrelaatiokertoimeksi 

saatiin jopa 99 %. Sähkölämmitettyjen rivitalojen kohdalla korkeaa korrelaatiota voi toi-

saalta selittää tarkasteltavien kohteiden suhteellisen pieni määrä. Suuri korrelaatio vuosiku-

lutuksen ja kerrosalan välillä tarkoittaa, että ominaiskulutuksilla rakentamisen kuormitus-

vaikutuksia arvioitaessa voidaan ennusteita pitää varsin luotettavina, mikäli ominaiskulutus 

ei muutu ja uudisrakentamisen määrä on arvioitu oikein. 

 

 

Kuva 4.6 Kaukolämmitettyjen  rivi- ja kerrostalojen sähkön vuosikulutukset ja kerrosalat. 

 

Pienimmäksi korrelaatio osoittautui sähkölämmitettyjen omakotitalojen kohdalla. Pieni 

korrelaatio selittyy näiden kohdalla muun muassa sillä, että ryhmään lukeutuu myös erilai-

sia lämpöpumppuja päälämmitysmuotonaan käyttävät rakennukset. Lämpöpumppulämmi-

tys voi pienentää energiankulutusta huomattavastikin perinteiseen sähkölämmitykseen 

nähden. Lisäksi sähkölämmitetyissä omakotitaloissa käytetään paljon lisälämmitysmuotoja 

kuten takkoja ja ilmalämpöpumppuja, mikä aiheuttaa eroja ominaiskulutuksiin. Sähkö-

lämmitetyissä rakennuksissa myös kuluttajien määrä ja tottumukset vaikuttavat enemmän 

sähkönkulutukseen, kun esimerkiksi sisäilman lämpötila ja lämpimän käyttöveden kulutus 

näkyvät suoraan sähkönkulutuksessa. Käytettäessä keskimääräistä ominaiskulutusta kulu-

tuksen ennustamisessa voi pienempi korrelaatio aiheuttaa pienemmillä rakennusmäärillä 

epätarkkuutta, mutta suuremmassa mittakaavassa rakennuskohtaiset kulutuserot tasoittuvat. 
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Ominaiskulutuksien määrittämisen jälkeen on saatuja arvoja syytä verrata muissa tutki-

muksissa määritettyihin vastaaviin. Näin voidaan arvioida voidaanko saatuja arvoja ylipää-

tään pitää luotettavina. Jos lasketut ominaiskulutus arvot poikkeavat huomattavasti verta-

usarvoista, on syytä selvittää mistä erot voivat johtua.  

 

Ville Rimali ja Timo Kaartio ovat diplomitöissään määrittäneet kerrosalakohtaisia omi-

naiskulutuksia asuinkiinteistöille samantapaisesti kuin tässä työssä. Rimalin työssä omi-

naiskulutuksia on laskettu Helsingin alueelta ja Kaartion työssä Vantaan alueelta. Rimali 

on määrittänyt ominaiskulutukset sähkölämmitteisille kotitalouksille ja muille kotitalouk-

sille. Tuloksina on saatu sähkölämmitteisille kotitalouksille 0,42 kWh/k-m
2
,d ja muille ko-

titalouksille 0,11 kWh/k-m
2
,d (Rimali 2011). Vuositasolle muutettuna näistä saadaan noin 

153 kWh/k-m
2
,a sähkölämmityksellä ja noin 40 kWh/k-m

2
,a muulla lämmityksellä.  

 

Kaartion työssä ominaiskulutukset on määritetty neljälle eri asuinkiinteistöryhmälle ja tu-

loksiksi on saatu: sähkölämmitetyt pientalot noin 140 kWh/k-m
2
,a, maalämpökohteet noin 

85 kWh/k-m
2
,a, kaukolämmitetyt pientalot noin 60 kWh/k-m

2
,a sekä kaukolämmitetyt rivi- 

ja kerrostalot noin 55 kWh/k-m
2
,a (Kaartio 2010). Verrattaessa Kaartion ja Rimalin määrit-

tämiä ominaiskulutuksia tämän työn tuloksiin huomataan, että tulokset ovat yllättävänkin 

lähellä toisiaan.  

 

Suurin poikkeama on tämän työn sähkölämmitteisten omakotitalojen ominaiskulutuksessa 

verrattaessa sitä Rimalin sähkölämmitettyjen kotitalouksien tai Kaartion sähkölämmitetty-

jen pientalojen ominaiskulutukseen. Pohjoisemman sijainnin vuoksi ominaiskulutuksen 

voisi olettaa tässä työssä olevan suurempi kuin pääkaupunkiseudulla. Pienempi ominaisku-

lutus kuitenkin selittyy luultavasti sillä, että tämän työn ominaiskulutukset on määritetty 

vain tuoreelle rakennuskannalle. Ikäluokan 2010–2015 omakotitaloista suuressa osassa 

lämmitykseen käytetään erilaisia lämpöpumppuratkaisuja, jotka lukeutuvat Rovaniemen 

kaupungin rakennusvalvonnassa sähkölämmitykseen. Lämpöpumppujen avulla voidaan 

saavuttaa huomattava säästö sähkönkulutuksessa perinteiseen sähkölämmitykseen verratta-

essa. Uudessa rakennuskannassa myös eristystaso on kiristyneiden määräyksien myötä 

huomattavasti parempi, mikä näkyy sähkölämmityskohteiden ominaiskulutuksessa. Rima-

lin työssä ominaiskulutukset on määritetty koko rakennuskannalle ja Kaartion työn omi-

naiskulutukset ovat vuosilta 2005–2009. Sähkölämmitteisten asuntojen kerrosalakohtaisen 



47 

 

ominaiskulutuksen pienenemistä tukee myös Tuukka Huikarin diplomityössä tehty katsaus 

sähkölämmitteisten asuntojen ominaiskulutuksen kehityksestä. Työssä on todettu, että Hel-

singin alueella sähkölämmitteisten asuntojen ominaiskulutukset ovat laskeneet vuosien 

2002–2013 välillä keskimäärin noin 2 kWh/k-m
2
/a (Huikari 2015). Tutkimus oli toteutettu 

laskemalla kaikkien sähkölämmitettyjen rakennusten keskimääräinen ominaiskulutus eri 

vuosien kulutuksista ilman lämpötilakorjausta. 

4.3.3 Asuntorakentamisen vaikutus sähkönkulutukseen 

Aiemmissa luvuissa tutkittiin rakennustarvetta, rakennusten ominaiskulutuksia ja rakenta-

mista ohjaavaa kaavoitusta. Tässä luvussa tarkastellaan suunnitteilla olevien rakennus-

hankkeiden ja -alueiden arvioituja kerrosaloja ja asuntokapasiteetteja suhteessa aiemmin 

laskettuun tarpeeseen. Oletetulle rakentamiselle on myös määritetty sähkönkulutusennuste 

arvioitujen kerrosalojen ja kerrosalakohtaisten ominaiskulutuksien avulla. Hankkeiden ja 

alueiden rakennusaikataulua on arvioitu Rovaniemen maankäytön ja asumisen toteuttamis-

ohjelma (Maato) sekä arvioidun asuntotarpeen pohjalta viisivuotisjaksoihin. Hankkeiden 

toteutumisaikataulut ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia ja todellisuudessa hankkeet saat-

tavat viivästyä paljonkin tai niistä voidaan jopa luopua kokonaan. Tämän luvun rakennus-

kohteita vuosienergioineen käytetään myöhemmin asuinrakentamisen uudistuotannon si-

mulointiin verkkotietojärjestelmään. Simuloinnin tulokset ja skenaariot tehonkasvusta on 

esitetty myöhemmin luvussa 6. 

 

Kaavoituksessa ei yleensä oteta kantaa rakennettavien asuntojen määrään, vaan rakentami-

sen määrä alueittain arvioidaan kerrosaloina. Tulevien asuntojen määrä kaavoituskohteissa 

voidaan arvioida asuntojen keskimääräisillä kerrosaloilla. Keskimääräisinä kerrosaloina on 

käytetty vuosien 2006–2013 arvoja. Tällä välillä lasketut keskimääräiset kerrosalat asuntoa 

kohti olivat 159 krs-m
2
 erillisissä pientaloissa, 82 krs-m

2
 rivi- ja ketju taloissa ja 66 krs-m

2 

kerrostaloissa (Rovaniemen kaupunki 2015b). Sähkönkulutusennusteet voitaisiin laskea 

ilman asuntomäärien arviointia suoraan kerrosalojen ja ominaiskulutuksien tulona ilman 

asuntojen kappalemäärän arviointiakin. Asuntojen kappalemäärää tarvitaan kuitenkin te-

honkasvun ennustamiseen verkkotietojärjestelmään simuloitaessa, jotta hajonta voidaan 

ottaa huomioon. 
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Asuntojen keskikokojen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa niin Rovaniemen osayleis-

kaavassa, kuin maankäytön ja asumisen toteuttamissuunnitelmassa. Toisaalta heikon talo-

ustilanteen johdosta kehitys on viimevuosina ollut jopa päinvastainen ja etenkin omakotita-

lojen keskikoko on pienentynyt. Tämän työn ennusteissa asuntojen keskimääräisten ker-

rosalojen oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa. Tämä yksinkertaistus 

tehdään, koska asuntojen keskimääräisten kerrosalojen muutoksesta ei ole varmuutta, eikä 

muutoksen vaikutuksia ominaiskulutuksiin tiedetä. 

 

Taulukossa 4.2 on esitetty esimerkkinä kerrostalorakentamisen kaavoitetut tai kaavoituk-

seen tulevat kohteet viisivuotisjaksoissa. Taulukosta voidaan nähdä, kuinka kaavoitettuja 

tai kaavoitukseen tulevia yksittäisiä kohteita on suunnitteilla melko paljonkin seuraavan 

10–15 vuoden arvioidulle asuntotarpeelle, kun taas tarkastelujakson loppupuolella on vain 

muutama suurempi hanke tiedossa. loppupuolella esimerkiksi Lampelan alueelle odotetaan 

kyllä voimakasta kerrostalorakentamista, mutta oletettua rakentamisaikataulua on päivitet-

tävä lähempänä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä taulukossa Lampelan alueelle on vuosien 

2031–2040 aikana oletettu rakennettavan yhteensä 1300 kerrostaloasuntoa, mikä vastaisi 

lähes koko jakson odotettua kerrostaloasuntojen kysyntää. Kerrostaloasuntojen rakentami-

sen sijoittumista vain yhdelle alueelle näin pitkäksi ajanjaksoksi ei kuitenkaan voida pitää 

kovin realistisena. 

 

Rivi- ja ketjutalojen sekä erillisten pientalojen kohdalla suunniteltuja rakennusalueita oli 

kaavoitettu tai tulossa kaavoitukseen niiden tarpeeseen nähden lyhyemmälle jaksolle, kuin 

kerrostaloja. Erillisten pientalojen kohdalla vahvistettujen tai suunnitteilla olevien asema-

kaavojen mitoitus vastasi noin kymmenen vuoden oletettua kysyntää. Rivi- ja ketjutalojen 

kohdalla kaavoitettuja tai suunnitteilla olevia tontteja oli tiedossa ainoastaan noin viiden 

vuoden kysyntää vastaava määrä. Toisaalta maakuntakaava ja yleiskaava antavat yhdys-

kuntarakentamisen laajenemiselle kaksi selvää laajenemissuuntaa, joille pientalorakenta-

minen ohjataan. Nämä suunnat ovat Vennivaaran ja Pöykkölän suunnat ja niille myös vii-

mevuosina toteutuneesta pientalorakentamisesta suuri osa on kohdistunut. Koko erillisten 

pientalojen sekä rivi- ja ketjutalojen kysynnänmukaisen rakentamismäärän onkin oletettu 

kohdistuvan näille alueille, kun muut tiedossa olevat rakennusalueet on rakennettu. Tämä 

oletus ei ole täysin realistinen ja osa rakentamisesta tulee suuntautumaan myös muille alu-

eille. Muita rakennusalueita ei kuitenkaan ole tarkastelujakson lopulla tiedossa joten pää-
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paino pientalorakentamisessa rakentamisessa tulee pysymään Vennivaarassa ja Pöykköläs-

sä, eikä oletuksesta seuraa suurta virhettä.  Rakentamisen jakautumisesta Vennivaaran ja 

Pöykkölän välillä tulevaisuudessa ei ole arvioita, joten rakentamisen on oletettu jakautuvan 

tasaisesti molemmille alueille. Rivi- ja ketjutalojen sekä pientalojen ennakoitu uudistuotan-

to ja uudistuotannosta aiheutuva sähkönkulutuksen kasvu on esitetty liitteessä 3. 

 

Taulukko 4.2 Kerrostalorakentamiseen kaavoitetut tai kaavoitettavaksi tulevat kohteet sekä arviot niiden 

asuntomääristä, kerrosaloista ja vuosienergioista. 

Jakso Kohde Asuntoja  
[kpl] 

Kerrosala 
[k-m2] 

Vuosienergia 
[MWh/a] 

2
0

1
6

-2
0

2
0

 

Kiela (kortteli 33) 270  18 050 1 010  
Lapinaukea (kortteli 3256) 180  13 600 760  
Siljotie 120  7 840 440  
Lapinkävijäntie 37 (kortteli37) 50  3 100 170  
Piisivalkeantie (kortteli 98) 30  1 800 100  
Rajavartiosto 280  18 150 1 020  
Koskenranta 1 (kortteli 37) 30  1 650 90  
Kortteli 119 lisärak. 40  2 400 130  
Yhteensä 980  66 590 3 730  

2
0

2
1

-2
0

2
5

 

Lapinaukea (kortteli 3255) 150  9 900 550  

Kortteli 10 150  9 700 540  

Kortteli 34 100  6 600 370  

Kortteli 318 200  13 200 740  

Rajavartiosto 280  18 150 1 020  

Kortteli 28 tontti 2 40  2 310 130  

Yhteensä 910  59 860 3 350  

2
02

6
-2

03
0

 

Lapinaukea (kortteli 3255) 150  9 900 550  

Erottaja, Shell 190  12 540 700  

Erottaja, Teboil 50  3 300 180  

Yliopistonkatu 110  6 930 390  

Erottaja linja-autoasema  200  13 200 740  

Kortteli 62 tontti 2 110  6 930 410  

Kortteli 32 tontti 11 80  5 280 280  

Yhteensä 880  58 080 3 230  

2031 
-2035 

Kortteli 12 tontit 4 ja 6 110 7 260 410  

Erottaja torialue 60 3 960 220  

Lampela 600 39 600 2 220  

Yhteensä 770 50 820 2 850  

2036 
-2040 

Lampelan alue 700 46 200 2 590  
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4.4 Palveluiden lisääntyminen 

Rovaniemen keskustan osayleiskaavan arvion mukaan uuden palvelukerrosalan tarve Ro-

vaniemellä on vuosien 2010–2030 välillä 80 000 k-m
2
. Osayleiskaavassa arvioidaan, että 

puolet palvelukerrosalasta tulee sijoittumaan keskustan alueelle ja toinen puoli, tilaa vievän 

kaupan osuus, pääosin Eteläkeskukseen (Rovaniemen kaupunki 2012). Arviota palveluker-

rosalan tarpeesta vuoden 2030 jälkeen ei ole annettu. Jos palvelukerrosalan tarve jatkuisi 

samansuuruisena tarkastelujakson loppuun vuoteen 2040, olisi palvelukerrosalan kokonais-

tarve 120 000 k-m
2
 välillä 2010–2040. Kokonaisuudessaan rakentamisalueita palveluille 

osayleiskaavassa on osoitettu 105 000 k-m
2
, josta keskusta alueelle noin 30 000 k-m

2
, 

Lampelaan noin 50 000 k-m
2 

ja Eteläkeskuksen alueelle noin 25 000 k-m
2
. Palveluita tulee 

luonnollisesti sijoittumaan myös muualle jakelualueelle, mutta niiden merkitys yksittäisinä 

kohteina on pieni, eikä niitä sen vuoksi oteta tämän työn tarkasteluissa huomioon. 

 

Toteutuvaa palvelukerrosalan rakentamista on vaikea arvioida ja siksi tarkastellaan tilan-

netta, jossa palvelukerrosalaa rakennettaisiin koko osayleiskaavan varauman 105 000 k-m
2 

verran vuoden 2040 loppuun. Palvelukiinteistöille luotettavan sähkön ominaiskulutuksen 

määrittäminen on haasteellista, johtuen palvelukiinteistöjen pienistä rakennusmääristä. Li-

säksi ominaiskulutukset voivat vaihdella huomattavastikin riippuen palvelutyypistä. Tämän 

vuoksi palveluille ei tässä työssä määritetä omia paikallisia ominaiskulutuksia vaan säh-

könkulutus arvioidaan Motivan määrittämien valtakunnallisten palvelurakennusten sähkön 

ominaiskulutuksien keskiarvojen avulla. 

 

Motiva on määrittänyt sähkön ominaiskulutukset palvelurakennuksissa rakennuksen tila-

vuutta kohden muodossa kWh/r-m
3
. Koska kaavoituksen varanto on ilmoitettu ainoastaan 

kerrosaloina, on palvelurakennusten keskimääräinen huonekorkeus arvioitava, jotta saa-

daan arvio tulevasta palvelukiinteistötilavuudesta. Koska palvelukiinteistöjen sisätilojen 

korkeus on usein asuinrakennuksien korkeampi, käytetään keskimääräisenä korkeutena ar-

voa 3,5 m. Tällöin palvelurakennuksien tilavuuksiksi alueittain saadaan: keskusta-alueelle 

105 000 m
3
, Lampelaan 175 000 m

3
 ja Eteläkeskukseen 87500 m

3
. On kuitenkin huomioi-

tava, että keskimääräinen korkeus palvelukiinteistöissä on arvioitu vain karkeasti, ja lukuja 

voidaan pitää vain suuntaa antavina. 
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Ominaiskulutukset Motivassa on määritetty tilastokeskuksen rakennustyyppiluokituksen 

mukaisesti erityyppisille palvelurakennuksille, joten luokkia ja täten myös ominaiskulutuk-

sia on useita. Koska Rovaniemen alueelle tulevasta palvelutarjonnan palvelutyypeistä ei 

ole tarkempaa arviota, käytetään sähkönkulutuksen arviointiin yksinkertaistetusti vain kah-

ta ominaiskulutusta. Nämä kaksi ominaiskulutusta ovat myymälärakennuksien (pienem-

mät) ominaiskulutus sekä liiketalojen, tavaratalojen ja kauppakeskuksien ominaiskulutus. 

Myymälärakennuksien keskimääräiseksi ominaiskulutukseksi on määritetty 18,0 kWh/r-

m
3
,a, kun taas liike- ja tavarataloille sekä kauppakeskuksille keskimääräiseksi ominaisku-

lutukseksi on määritetty 30,2 kWh/r-m
3
,a(Motiva 2015c).  

 

Eteläkeskus on määritetty osayleiskaavassa pääosin tilaa vievän kaupan alueeksi ja täten 

sinne tulevien palveluiden sähkönkulutusta arvioidaan liike- ja tavaratalojen sekä liikekes-

kusten ominaiskulutuksella. Lampelan ja keskusta-alueen palvelurakennusten oletetaan 

olevan pääasiassa pienempiä myymälärakennuksia ja niiden kulutusta voidaan arvioida 

myymälärakennusten ominaiskulutuksella. Tällä tavalla laskemalla saadaan lisääntyvän 

palveluntarjonnan energiankulutuksiksi alueittain taulukon 4.3 mukaiset tulokset. 

 

Taulukko 4.3 Tulevan palvelurakennuskannan sähkönkulutus ennuste vuonna 2040.  

Alue  Palvelurakennuksia 
[r-m3] 

Ominaiskulutus 
[kWh/r3,a] 

Kokonaiskulutus 
[MWh/a] 

Eteläkeskuksen alue 87 500  30,2 2 600  

Lampela 175 000  18 3 200  

Keskustan alue 105 000  18 1 900  

 

4.5 Teollisuuden lisääntyminen 

Teollisuuden lisääntymisestä aiheutuvaa sähkönkulutuksen ja tehon tarpeen kasvua on erit-

täin hankala ennustaa. Yksi käytetty lähestymistapa tässä yhteydessä on ollut käyttää kun-

tien tai muiden tahojen määrittämiä työpaikkaennusteita yhdessä työpaikkaa kohden määri-

tetyn ominaiskulutuksen kanssa. Tällöin teollisuustyöpaikkaa kohden on esimerkiksi verk-

koyhtiön toimesta määritetty keskimääräinen sähkön ominaiskulutus muodossa 

MWh/työpaikka, a, ja kulutusennuste on tämän ominaiskulutuksen ja arvioidun työpaik-

kamäärän tulo. 
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Rovaniemi ei ole erityisen tunnettu teollisuuskaupunkina, mutta toisaalta teollisuuden säh-

könkulutus on myös Roven jakelualueella jokseenkin merkittävä ja teollisuuden lisäänty-

misen vaikutus kulutukseen ja tehonkasvuun on arvioitava. Rovella ei ole aiemmin määri-

tetty paikalliselle teollisuudelle ominaiskulutuksia, eikä luotettavia tai käyttökelpoisia 

ominaiskulutuksia ollut saatavilla valtakunnan tasolla. Tämän vuoksi Roven alueen teolli-

suuskiinteistöille määritettiin ominaiskulutus, jonka pohjalta teollisuuden lisääntymisen 

vaikutuksia kuormitukseen pyritään arvioimaan.  

 

Ongelma ominaiskulutuksen määrittämisessä on, ettei Roven jakelualueelle ole rakennettu 

viime vuosina kovin paljoa teollisuuskiinteistöjä. Vuosien 2010–2015 aikana jakelualueel-

le rakennettiin Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnalta saatujen tietojen mukaan vain 

18 teollisuuskiinteistöä. Käyttötarkoitukseltaan nämä rakennukset olivat rakennusvalvon-

nan luokittelun perusteella teollisuushalleja tai -varastoja (15 kpl) sekä teollisuus- ja pien-

teollisuustaloja tai muita teollisuuden tuotantorakennuksia (3 kpl). Näistäkin rakennetuista 

kiinteistöistä osa oli lisärakennuksia vanhoille teollisuustonteille, eikä ominaiskulutuksen 

määrittäminen näille kerrosalaa kohden onnistu. Tämä johtuu siitä, että kulutusta ei ole 

eroteltu tontilla erikseen vanhoille ja uusille kiinteistöille vaan kaikki kulutus on usein yh-

den käyttöpaikan alla. Keskimääräinen ominaiskulutus voitiin määrittää lopulta vain 12 

teollisuuskiinteistölle, joten otanta jäi erittäin pieneksi ja tuloksia on tarkasteltava varauk-

sella. Teollisuuskiinteistöjen keskimääräiseksi ominaiskulutukseksi saatiin noin 110 

kWh/k-m
2
,a. Otanta olisi saatu suuremmaksi, jos käytössä olisi ollut kerrosalatiedot myös 

vanhemmilta kiinteistöiltä, toisaalta vanhempien kiinteistöjen ominaiskulutukset voivat 

poiketa nykyaikaisista huomattavastikin ja aiheuttaa virhettä arvioon. Ennen kaikkea tulok-

sia tarkasteltaessa on muistettava, että teollisuuden sähkönkulutus vaihtelee huomattavasti 

teollisuuden alojen välillä, eikä tuloksista voi tehdä suuria johtopäätöksiä. 

 

Ominaiskulutuksen määrittämisen jälkeen on arvioitava tulevan teollisuusrakennuskannan 

kerrosala. Lapinliitto on ennustanut, että vuonna 2040 Rovaniemellä on 1850 työpaikkaa 

nykyistä enemmän (Lapin liitto 2014). Rovaniemen yleiskaavassa taas arvioidaan, että 

noin puolet tulevista työpaikoista olisi teollisuuden työpaikkoja ja teollisuuskiinteistöjä 

rakennettaisiin työpaikkaa kohden 80 k-m
2
/työpaikka (Rovaniemi 2012). Arvioiden pohjal-

ta laskettuna syntyisi Rovaniemelle vuoteen 2040 mennessä noin 930 teollisuuden työ-

paikkaa ja teollisuuskiinteistöjä 74 000 k-m
2
. Toisaalta teollisuuskiinteistöjä on rakennettu 
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vuosien 2010–2015 välillä keskimäärin 2500 k-m
2
/a, ja jos rakentamisen oletettaisiin jat-

kuvan samansuuruisena vuoteen 2040, tulisi uutta kerrosalaa tällöin noin 63 000 k-m
2
. 

Näillä kahdella menetelmällä arvioitu teollisuusrakennusten kerrosala sekä määritetyllä 

ominaiskulutuksella laskettu rakennusten arvioitu sähkönkulutus on esitetty taulukossa 4.4. 

Lapinliiton työpaikkaennusteen pohjalta laskettujen kerrosalojen ja kulutusennusteiden 

kohdalla on huomattava, että työpaikkaennuste koski koko Rovaniemen kaupungin aluetta, 

joten osa ennustetusta teollisuudesta voi kohdistua Roven jakelualueen ulkopuolelle.  

 

Taulukko 4.4 Teollisuuden lisääntymisen vaikutus sähkönkulutuksen vuoteen 2040 mennessä. 

  Kerrosala [k-m2] Energia [MWh/a] 

Lapinliitto, Rovaniemen yleiskaava 74 000 8 100  

Rakentaminen jatkuu toteutuneen mukaisena 63 000 6 900  
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5. TULEVAISUUDEN KUORMITUKSEEN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET 

5.1.1 Sähköautot 

Sähköverkosta ladattavien henkilöautojen odotetaan korvaavan fossiilisia polttoaineita 

käyttäviä autoja lähitulevaisuudessa akkuteknologian kehittyessä ja sähkökäyttöisten ajo-

neuvojen hintojen laskiessa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan liikennekäyttöön 

rekisteröityjä puhtaasti sähköä käyttäviä sähköhenkilöautoja (electric vehicle, EV) oli koko 

maassa vuoden 2015 kesäkuussa 488 kappaletta, ja osittain sähköä käyttäviä ladattavia 

hybridiautoja (plug-in hybrid electric vehicle, PHEV) 786 kappaletta (Trafi 2015a; Trafi 

2015b). Sähkökäyttöisten henkilöautojen osuus koko Suomen 2,6 miljoonan liikennekäyt-

töön rekisteröidyn henkilöauton kannasta on siis vielä tällä hetkellä erittäin pieni (Trafi 

2014). Yleistyessään sähkökäyttöisten autojen sähköenergian tarve on kuitenkin merkittävä 

ja tämän vuoksi on myös niiden latauksen vaikutusta alueellisiin kuormituksiin syytä tar-

kastella. 

 

Sähkökäyttöisten autojen latauksen aiheuttaman kuormituksen arvioinnissa on monia haas-

teita. Ensimmäisen haasteen arviointiin aiheuttaa sähkökäyttöisten autojen yleistymisno-

peuden epävarmuus. Yleistymisnopeuteen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten akkutekniikan ja 

akkujen hintojen kehittyminen, sekä sähkön ja polttoaineiden hintakehitys. Lisäksi poliitti-

set päätökset ja esimerkiksi verotukselliset ratkaisut sekä kannustimet voivat vaikuttaa 

yleistymiseen huomattavastikin. Latauksen aiheuttamaa kuormitusta arvioitaessa haasteen 

tuo myös se, että perinteisistä verkon kuormista poiketen sähköautojen kuormitus ei ole 

paikkaan sidottua, vaan autot vaihtavat paikkaa ja niitä voidaan myös ladata eri paikoissa. 

Myös latausaika ja teho voivat vaihdella erittäin paljon riippuen ajoneuvosta, käytettävästä 

lataustavasta ja käyttäjän ajotarpeesta.  

 

Sähköhenkilöautojen latauksen paikallisia verkkovaikutuksia tutkittaessa on aluksi pystyt-

tävä arvioimaan autojen ajosuoritteita ja kulutusta. Ajosuoritteista saadaan monipuolista 

tietoa esimerkiksi liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksista, joista viimeisin on vuosil-

ta 2011–2012. Tämän liikennetutkimuksen mukaan henkilöauton keskimääräinen ajosuori-

te Lapin maakunnassa on 18 002 km/a (Liikennevirasto 2012). Sähkökäyttöisen henkilöau-

ton keskimääräisenä kulutuksena taas voidaan yleisesti pitää noin 0,2 kWh/km (Biomeri 

Oy 2009). Kun kulutus ja vuotuinen ajosuorite tiedetään, voidaan niistä laskea sähköautol-
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le vuotuinen lataustarve. Yhden auton lataustarpeesta päästään tarkasteltavan alueen lataus-

tarpeeseen, kun tunnetaan alueen henkilöautokannan koko ja arviot sähköautojen osuudesta 

kannassa.  

 

Johtuen yleistymisvauhdin epävarmuudesta on sähkökäyttöisten henkilöautojen osuutta 

kannasta arvioitu yleensä erilaisten skenaarioiden pohjalta. Tässä työssä on käytetty Säh-

köajoneuvot Suomessa – selvityksessä esitettyjä skenaarioita henkilöautoliikenteen säh-

köistymisestä. Skenaarioiden pohjalta Roven alueelle lasketut sähkökäyttöisten henkilöau-

tojen määrät ja niiden sähköenergiankulutus on esitetty taulukossa 5.1. Taulukon laskel-

missa on oletettu yksinkertaistaen, että autojen määrä suhteessa väkilukuun pysyy ennal-

laan eli henkilöautojen kokonaismäärän muutos seuraisi suoraan väkiluvun muutosta. Ti-

lastokeskuksen mukaan vuoden 2014 lopussa Lapin maakunnassa oli 0,63 rekisterissä ole-

vaa henkilöautoa asukasta kohden ja tätä lukua on käytetty myös taulukon 5.1 henkilöau-

tomäärän ennusteissa (Tilastokeskus 2015). Olettamuksena on myös, että sähkökäyttöisten 

henkilöautojen osuus koko henkilöautokannasta on Roven alueella sama kuin koko maan 

skenaarioissa. Energiankulutuksia määritettäessä on oletettu, että ladattavilla hybrideillä 80 

% ajoista suoritetaan sähköllä. Taulukossa 5.1 ei ole eroteltu täyssähköautojen ja hybridien 

osuuksia vaan niiden määrät ja energiankulutukset on laskettu yhteen. Laskennan periaate 

ja lataustarpeen määrityksen vaiheet on esitetty pääpiirteittäin kuvassa 5.1. 

 

Taulukko 5.1 Skenaariot sähkökäyttöisten henkilöautojen yleistymiselle Roven jakelualueella sekä yleis-

tymisestä aiheutuvalle sähköenergiankulutuksen kasvulle. (Muokattu lähteestä Biomeri 

2009) 

Skenaario Vuosi Sähköautojen osuus 
liikennesuoritteesta [%] 

Sähköautojen 
määrä [kpl] 

Vuotuinen energiankulutus 
[MWh/a] 

Perus 
2020 3,6 1000 2 900  

2030 26 7700 23 600  

Nopea 
2020 9 2400 7 200  

2030 57 16800 52 500  

Hidas 
2020 2,5 700 2 000  

2030 12 3500 11 100  
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Kuva 5.1 Sähköauton lataustarpeen laskennan periaate ja vaiheet. (Tikka 2010) 

 

Taulukosta 5.1 nähdään, että hitaan skenaarion mukaan sähkökäyttöisten henkilöautojen 

kokonaisenergiankulutus Roven alueella olisi vuonna 2030 noin 11 GWh, kun taas nopean 

mukaan se olisi jopa noin 53 GWh. Verrattaessa lukuja Roven viimevuoden (2014) koko-

naissiirtoon 324,6 GWh, vastaisi hitaan skenaarion vuosienergia noin 3 % ja nopean noin 

16 % siirron kasvua. Vaikka nopean skenaarion mukaan laskettu sähkökäyttöisten henkilö-

autojen vuotuinen sähköenergian kulutusennuste (noin 53 GWh) vuodelle 2030 onkin mer-

kittävä verrattuna Roven nykyiseen kokonaisenergiansiirtoon, tarkoittaisi se kuitenkin ta-

saisena kasvuna vain hieman yli 1 % kokonaissiirron vuotuista kasvua jaksolla 2015 – 

2030.  

 

Sähköautojen latauksen verkkovaikutuksia tarkasteltaessa ongelmaksi ei niinkään muodos-

tu siirrettävän energian määrä vaan ennemminkin latauksen aiheuttamat tehohuiput. Ver-

kon kannalta paras tilanne saavutettaisiin, jos sähköautojen kuormitus ajoittuisi ajankoh-

tiin, jolloin verkon muu kuormitus on pienimmillään. Tämä vaatisi kuitenkin uudenlaisia 

menetelmiä kuorman ohjaamiseen. Kuvassa 5.2 on esitetty eräässä tutkimuksessa määritet-

ty keskimääräinen sähköauton latausprofiili käytettäessä yksivaiheista latausta ilman, että 

latausaika olisi optimoitu verkon kuormituksen tai sähkön hinnan mukaan. Suuri osa säh-

köautojen latauksesta tuleekin luultavimmin tapahtumaan juuri yksivaiheisena latauksena 
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alle 3,6 kW teholla, kun autoja ladataan pääsääntöisesti kotipihoissa ja hyödynnetään jo 

olemassa olevia autolämmitykselle tehtyjä kaapelointeja.  

 

 

Kuva 5.2 Esimerkki sähköauton latausprofiilista 1-vaiheisena ilman optimointia. (Tikka et al. 2011) 

 

Kuvassa 5.3 on havainnollistettu sähköauton latauksen vaikutusta asuinkiinteistön sähkön-

kulutukseen optimoidulla latauksella ja ilman latauksen optimointia. Kuvasta nähdään että 

ilman optimointia voi kulutuspisteen huipputeho nousta huomattavasti, kun taas opti-

moidulla latauksella huipputeho pysyy ennallaan ja kuormituskäyrä tasoittuu. 

 

 

Kuva 5.3 Sähköauton latauksen vaikutus asuinkiinteistön sähkönkulutukseen ilman latauksen opti-

mointia ja latauksen optimoinnin kanssa. (Tuunanen 2015) 
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5.1.2 Lämpöpumput  

Energiankäytön tehostamistavoitteet ja lämpöpumppujen kehittyminen ovat johtaneet läm-

pöpumppujen käytön voimakkaaseen kasvuun rakennusten lämmityksessä. Samankaltaisen 

kehityksen odotetaan jatkuvan ja lämpöpumppujen määrän kasvavan edelleen myös tule-

vaisuudessa. Lämpöpumppujärjestelmien yleistymisen vaikutukset sähköverkon energian-

siirtoon ja huipputehoihin riippuvat siitä, minkä lämmitysmuodon osuutta lämpöpumppu-

järjestelmillä korvataan ja millaisia ovat korvaavat järjestelmät. Yleisesti voidaan sanoa, 

että lämpöpumppujen korvatessa sähkölämmityksen osuutta, voidaan sähkön kulutuksen 

nähdä pienenevän. Muiden lämmitysmuotojen korvaajina lämpöpumppuratkaisut päinvas-

toin kasvattavat kulutusta.  

 

Verkkoyhtiöiden kannalta sähkölämmityksen korvaaminen lämpöpumpuilla on haasteellis-

ta, koska rakennusten kokonaisenergiankulutus pienenee, mutta verkoston mitoituksen 

kannalta oleelliset huipputehot pysyvät lähes ennallaan (Partanen et al. 2012). Tämä tar-

koittaa käytännössä nykyisillä tariffirakenteilla verkkoyhtiöiden liikevaihdon pienenemistä 

kustannusten kuitenkin pysyessä samankaltaisina tai jopa noustessa.  

 

Tähän mennessä lämpöpumput ovat yleistyessään korvanneet perinteisen sähkölämmityk-

sen, öljylämmityksen ja kaukolämmön käyttöä pientalojen lämmityksessä. Uusissa pienta-

loissa esimerkiksi maalämpö onkin jo useamman vuoden ollut suosituin lämmitysmuoto 

tarkasteltaessa koko maan pientalorakentamista (Motiva 2015a). Vuonna 2014 Suomessa 

rakennetuista pientaloista jo yli 50 % lämpenee maalämmöllä ja jonkinlainen lämpöpump-

pu lämmitys oli yli 70 %:ssa uusista pientaloista (Motiva 2015a). Vanhemmissa pientalois-

sa lisälämmitysmuotona käytetään lämpöpumpuista eniten ilma-ilmalämpöpumppuja, 

etenkin perinteisen sähkölämmityksen rinnalla. Kuvassa 5.4 on esitetty Suomen lämpö-

pumppuyhdistyksen skenaario lämpöpumppujen yleistymisestä vuoteen 2020. 
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Kuva 5.4 Skenaario Suomeen asennettujen lämpöpumppujen määrän kehityksestä vuoteen 2030. MLP 

= maalämpöpumppu, ILP = ilmalämpöpumppu, UVLP = ulkoilma-vesilämpöpumppu, PILP 

= poistoilmalämpöpumppu. (Sulpu 2015)  

 

Verrattaessa lämpöpumppuja hyödyntävien rakennusten lämmitysenergiankulutusta perin-

teisellä sähkölämmityksellä lämpeneviin rakennuksiin, voidaan lämmitysenergiasta säästää 

esimerkiksi ilma-ilmalämpöpumpulla noin 30–40 % (Motiva 2015b). Maalämpöpumpuilla 

vastaavat energiasäästöt riippuvat voimakkaasti laitteiston mitoitustehosta, mutta tyypilli-

sesti voidaan puhua noin 60 % säästöstä verrattaessa suoraan sähkölämmitykseen (Motiva 

2015b). Luvuista voidaan päätellä, että lämpöpumpuilla on merkittävä vaikutus myös 

verkkoyhtiöiden sähkön kokonaissiirtoon niiden korvatessa suoraa sähkölämmitystä. 

 

Sähköverkon mitoituksen kannalta vuosienergiaa enemmän kiinnostaa järjestelmien vaiku-

tus sähkönkulutuksen huipputehoihin. Sähkönkulutuksen hupputehot taas riippuvat siitä, 

mitä lämpöpumppujärjestelmää ja millä mitoitusteholla tarkastellaan. On tyypillistä, että 

esimerkiksi maalämpöpumput ja ilma-vesilämpöpumput mitoitetaan investointivaiheessa 

kustannustehokkaasti vain osalle rakennuksen mitoitustehosta ja kylmimmillä ilmoilla lo-

put tehontarpeesta katetaan lisälämmityksellä. Yleisesti lisälämmitys on etenkin maaläm-

pö- ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmissä sähkövastus, jolloin koko järjestelmän huippu-

teho on lähempänä perinteisen sähkölämmityksen huipputehoa (Nissilä 2007). Kuvassa 5.5 

on esitetty osateholle mitoitetun lämpöpumppujärjestelmän periaatteellinen tehotarpeen 

jakautuminen pysyvyyskäyrällä. Kuvasta nähdään tehontarpeen voimakas nousu, kun lisä-

lämmitys otetaan käyttöön. 
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Kuva 5.5 Pientalon periaatteellinen lämmitystehotarpeen pysyvyyskäyrä käytettäessä osateholle 

mitoitettua lämpöpumppua. (Nissilä 2007) 

 

Mitoitettaessa lämpöpumppu täydelle teholle voidaan kuitenkin myös huipputehon tarvetta 

pienentää. Käytännössä maalämpö on kuitenkin ainut lämpöpumpputyyppi, jolla saadaan 

huomattava huipputehotarpeen alenema verrattuna suoraan sähkölämmitykseen (Nissilä 

2007). Tämä johtuu siitä, että muilla lämpöpumppujärjestelmillä hyötysuhde tippuu ulko-

lämpötilan laskiessa, vaikka järjestelmä olisikin mitoitettu täydelle teholle.  

 

Olli Nissilä on diplomityössään tutkinut eri tehoille mitoitettujen maalämpöpumppujen 

vaikutusta energian säästöön ja huipputehoihin. Tutkimuksessa saadut tulokset 150 m
2
 

pientalolle eri teholle mitoitetulla maalämpöpumpulla on esitetty taulukossa 5.2. Taulukos-

ta nähdään lämpöpumpun mitoituksen vaikutus rakennuksen huipputehon tarpeeseen.  
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Taulukko 5.2 Maalämpöpumpun mitoitustehon vaikutus energian säästöön ja huipputehon tarpeeseen. 

(Nissilä 2007) 

 

 

Pientalojen lämmityksessä lämpöpumppujen määrä on siis kasvanut jo useamman vuoden 

ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan. Muissa rakennuksissa lämmitykseen käytettävien 

lämpöpumppujen suosio on ollut pientaloihin verrattuna maltillisempaa. Esimerkiksi maa-

lämpöpumppuja on kyllä käytetty suuremmissakin rakennuksissa, mutta lähinnä alueilla 

joille kaukolämpöä ei ole ollut saatavilla. Lämpöpumppujen tekniikan kehittyessä ja hinto-

jen laskiessa lämpöpumput voivat kuitenkin kasvattaa suosiotaan suuremmissa rakennuk-

sissa myös kaukolämmitteisillä alueilla. Erityisesti poistoilmanlämpöpumppujen odotetaan 

lisääntyvän kaukolämmityksen rinnalla lisälämmitysmuotona kerrostaloissa lähivuosien 

aikana. Etenkin 1960–1990 rakennetuissa poistoilmakoneella varustetuissa asuinkerrosta-

loissa poistoilmanlämpöpumppujen ennustetaan yleistyvän suuren energiasäästöpotentiaa-

lin vuoksi. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan tällaisessa kohteissa kaukoläm-

mön kulutus vähenee poistoilmalämpöpumpulla arviolta 50 % ja voi joissain kohteissa vä-

hetä jopa 70 % (VTT 2015). 

 

Poistoilmalämpöpumppujen kuten muidenkin osateholle mitoitettujen lämpöpumppujen 

käytöllä kaukolämmön yhteydessä voi olla kuitenkin monia negatiivisia vaikutuksia kau-

kolämpöjärjestelmään. Esimerkiksi kaukolämmön tarpeen pienentyessä kaukolämpöjärjes-

telmän kokonaistehokkuus heikentyy ja paluuveden lämpötila nousee (VTT 2015). Pa-

himmassa tilanteessa osateholle mitoitettujen lämpöpumppujen voimakas yleistyminen 

kerrostaloalueilla johtaa kaukolämpöjärjestelmän kokonaistehokkuuden laskuun ja voi sa-

maan aikaan sähkönkulutuksen lisääntyessä aiheuttaa investointipaineita sähkönjakeluver-

kon puolella. Tämänkaltainen kehitys sekä kaukolämpö- että sähkönjakeluliiketoimintaa 

harjoittavalle energiayhtiölle olisi epäedullinen.  Epäedullista kehitystä voidaankin ener-

giayhtiön toimesta jarruttaa esimerkiksi kaukolämmön hinnoittelurakenteen avulla, minkä 
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vuoksi toisaalta myös rinnakkaisten lämpöpumppuratkaisujen yleistymisvauhti on epävar-

maa ja vaikeaa ennustaa. 

 

Erilaisten lämpöpumppujärjestelmien käyttö rakennusten lämmityksessä on siis joka tapa-

uksessa lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja kehityksen voidaan olettaa jatkuvan 

myös tulevina vuosina. Järjestelmien yleistymisen vaikutukset verkkoyhtiön kannalta eivät 

ole yksiselitteisiä, koska erilaisten järjestelmien vaikutukset ovat erilaisia. Vaikutukset 

riippuvat myös siitä, mitä jo olemassa olevia lämmitysjärjestelmiä lämpöpumpuilla korva-

taan, ja minkä lämmitysjärjestelmien markkinaosuutta lämpöpumppujen kasvava suosio 

syö uusissa rakennuksissa. Jussi Tuunanen on tutkinut diplomityössään lämpöpumppujen 

yleistymisen vaikutusta verkkoyhtiöiden kokonaissiirtoon. Tutkimuksessa kokonaissiirron 

muutosta tutkittiin maaseudulla toimivan esimerkkiyhtiön Parikkalan Valo Oy:n pohjalta. 

Parikkalan Valo Oy:n toimintaympäristö maaseudulla on hyvin erilainen verrattuna Roven 

toimintaympäristöön, eikä tuloksista voida siten tehdä suoria johtopäätöksiä lämpöpump-

pujen vaikutuksista Roven siirtoon. Tutkimuksessa käytettiin kuitenkin valtakunnallisia 

arvioita lämpöpumppujen yleistymisnopeudesta ja rakennus- sekä lämmityskannan tode-

taan olevan suunnilleen samankaltainen koko maassa. Näin tuloksien voidaan varauksella 

pitää suuntaa antavina lämpöpumppujen vaikutuksia Roven jakelualueella arvioitaessa. 

Kuvassa 5.6 on Tuunasen diplomityössä esitetty arvio lämpöpumppujen vaikutuksesta Pa-

rikkalan Valon kokonaissiirtoon. 

 

 

Kuva 5.6  Lämpöpumppujen vaikutus kokonaissiirtoon erään verkkoyhtiön alueella. (Tuunanen 2009) 
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5.1.3 Aurinkopaneelit 

Aurinkosähköjärjestelmien teknisen kehityksen ja toisaalta suopean hintakehityksen myötä 

kiinnostus aurinkosähköön on kasvanut voimakkaasti viimevuosien aikana. Aurinkopanee-

leilla sähkön tuottaminen on myös yksi lupaavimmista uusiutuvan energian tuotantomuo-

doista tulevaisuudessa. Maailman laajuisesti aurinkosähkö onkin nopeimmin kasvava säh-

köenergian tuotantomuoto. Aurinkosähkön nimellisteho ilmoitetaan yleisesti muodossa Wp 

(Watt-peak), joka tarkoittaa tehoa, jonka paneeli tuottaa 25 °C lämpötilassa, säteilyn koh-

datessa paneelin 35 ° kulmassa auringon säteilytehon ollessa 1000 W/m
2 

(Finnwind 2013). 

Tällä hetkellä aurinkosähköä maailmassa on asennettu noin 200 GWp (Ahonen 2015) ja 

tulevaisuudessa hajautettu tuotanto ja aurinkosähkö tulevat olemaan yksi suurimmista 

muutoksista sähkönjakelussa. Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti, mitä vaikutuksia lisään-

tyvällä aurinkosähkötuotannolla on jakeluverkon kuormitukseen. 

 

Kuvassa 5.7 on esitetty maailman asennetun aurinkopaneeli kapasiteetin kumulatiivinen 

kasvu vuodesta 2000 vuoteen 2015. Kuva havainnollistaa aurinkopaneelien nopean yleis-

tymistahdin, vaikkakin on huomattava että eri maiden välillä on merkittävät erot aurinko-

paneeleiden asennusmäärissä. Euroopan maista aurinkopaneeleita on asennettu eniten Sak-

sassa, jossa aurinkosähkön tuotantoa tuetaan voimakkaasti syöttötariffein.  

 

 

Kuva 5.7 Asennetun aurinkopaneelikapasiteetin kumulatiivinen kasvu maailmassa vuosien 2000–

2015 välillä (Cook 2015). 

 

Suomessa asennettua kapasiteettia on tällä hetkellä noin 20 MWp (Ahonen 2015), mutta 

esimerkiksi poliittiset päätökset aurinkosähkön tukemiseksi saattavat johtaa nopeaankin 
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kapasiteetin kasvuun. Nykyisin aurinkosähköä tuetaan Suomessa ainoastaan työ- ja elin-

keinoministeriön energiatukien muodossa ja tukea voivat saada ainoastaan yritykset, kun-

nat tai muut yhteisöt (Tiuraniemi 2015). Energiatuki on investointituki ja sen suuruus au-

rinkosähköhankkeissa on enintään 30 %. Tuen ansiosta suurin osa Suomeen asennetusta 

kapasiteetista onkin asennettu yrityksissä, julkisissa kiinteistöissä ja maatiloilla (Ahonen 

2015). Tukien lisäksi aurinkosähkön kannattavuuteen ja tätä kautta yleistymiseen vaikuttaa 

sähkön hinta ja järjestelmien hintakehitys. Mikäli sähkön kokonaishinta kuluttajille nousee 

ja järjestelmien hinnat jatkavat laskuaan, tulevat järjestelmät mitä luultavimmin yleisty-

mään entistä nopeammin. Viimevuosina etenkin järjestelmien hintakehitys on ollut suotui-

saa. Kuvassa 5.8 on esitetty nimellisteholtaan alle 100 kWp aurinkosähköjärjestelmien hin-

tojen kehitys Saksassa vuosilta 2009–2014. 

 

 

Kuva 5.8 Alle 100 kWp nimellistehoisten aurinkosähköjärjestelmien hinnat asennuksineen Saksassa 

vuosilta2009-2014 muodossa €/Wp (Photovoltaik-guide 2015) & (Tiuraniemi 2015). 

 

Roven jakelualueelle sähkön pientuotantolaitteistoja on tähän mennessä asennettu kymme-

nelle käyttöpaikalle (tilanne 20.2.2016), joissa kaikissa tuotantomuotona on ollut aurin-

kosähkö. Asennetut järjestelmät ovat kotitalouksiin asennettuja pieniä järjestelmiä ja niiden 

nimellistehojen summa jää alle 50 kWp:n. Huomioitavaa on kuitenkin, että lähes kaikki 

järjestelmät on asennettu viimeisen vuoden (2015) aikana, ja kapasiteetin prosentuaalinen 

kasvuvauhti on näin ollut merkittävä. Merkittävästä kasvustakaan huolimatta aurinko-

paneelikapasiteetin lisääntymisellä ei tule olemaan vaikutusta verkon mitoituksen kannalta 

oleellisiin huipputehoihin. Tämä johtuu siitä, että tuotanto ajoittuu pääasiassa kesäkuukau-
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sille, kun verkon huipputehot kulutuksen osalta ajoittuvat talven pimeimmille kuukausille. 

Kuvassa 5.9 on havainnollistettu Rovaniemen alueen auringonsäteilyenergian kuukausi-

vaihtelua suhteessa Roven jakelualueen kuukausittaiseen sähkönkulutuksen keskiarvoon. 

Kuvasta nähdään, kuinka auringon säteilyenergia on lähes olematonta kuukausina, kun ja-

kelualeen sähkönkulutus on suurimmillaan. 

 

 

Kuva 5.9 Auringon säteilyenergia kuukausittain vaakasuoralle pinnalle Rovaniemellä (NASA 2016) 

ja Roven jakelualueen sähkönkulutuksen kuukauden keskiarvot (2010–2014). 

 

Suuri määrä aurinkosähkön pientuotantoa pienen kulutuksen aikaan on esimerkiksi Saksas-

sa aiheuttanut paikoin tilanteen, jossa auringonpaisteen aikaan kesäpäivinä sähköä siirre-

täänkin kuluttajilta verkkoon päin huomattavalla teholla. Tämän kaltainen tilanne ei kui-

tenkaan Suomessa ainakaan lähitulevaisuudessa ole ongelma, koska aurinkosähkön tuot-

taminen myytäväksi verkkoon yli oman kulutuksen ei ole taloudellisesti kannattavaa ja jär-

jestelmät pyritään mitoittamaan asennuskohteen omaan kulutukseen. Tästä huolimatta on 

pientuotanto kyettävä tulevaisuudessa mallintamaan verkkoyhtiön kuormituslaskennassa. 

Käytettäessä nykyisiä kuormitusmalleja, jotka määrittävät asiakkaiden keskitehon ja ver-

kon huipputehon asiakkaiden vuosienergian pohjalta, johtaa laskenta virheellisiin tuloksiin, 

ellei aurinkosähkön vaikutusta kuormitusmalleihin huomioida.  
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5.1.4 Kysynnän jousto 

Perinteisessä sähköenergiajärjestelmässä kysynnän vaihteluun on vastattu tuotantoa säätä-

mällä esimerkiksi vesivoiman ja lauhdevoiman avulla. Nykyisin sähköntuotannosta yhä 

suurempi osa on esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa sekä ydinvoimaa, joiden säätäminen 

ei joko teknisesti ole mahdollista tai taloudellisesti ole kannattavaa. Kuormituksen säätä-

minen kysynnän joustolla tarjoaa edullisen vaihtoehdon järjestelmän joustavuuden lisäämi-

seksi, jolloin myös kalliin ainoastaan säätökapasiteetiksi rakennettavan tuotannon tarve 

vähenee. (Järventausta, P et al. 2015) 

 

Valtakunnallisten tehohuippujen aikaan käytössä on myös runsaasti päästöjä aiheuttavaa 

tuotantoa ja sähkön hinta on korkealla. Siirrettäessä sähkönkulutusta kysynnän jouston 

(demand response) avulla edullisemmille tunneille voidaan sähköntuotannon päästöjäkin 

pienentää. Sähkönkäyttäjien kuormien ohjauksella on kuitenkin väistämättä vaikutus myös 

jakeluverkon kuormitukseen ja tässä luvussa tarkastellaan, miten kysynnän jousto vaikuttaa 

jakeluverkkoon.   

 

Kysynnän jouston vaikutukset jakeluverkkoon riippuvat siitä kenen tarpeeseen kysynnän 

joustoa käytetään. Kantaverkkoyhtiön näkökulmasta kysyntäjousto tarjoaa mahdollisuuden 

tehotasapainon hallintaan ja taajuuden säätöön. Vähittäismyyjälle kysynnän jousto mahdol-

listaa joustavamman sähkönhankinnan suunnittelun ja paremmat edellytykset säätösähkö-

markkinoille. Jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta kysynnän joustolla voidaan vaikuttaa ver-

kon huipputehoihin ja tätä kautta jopa verkon mitoitukseen, mikä tarkoittaisi säätöjä raken-

tamiskustannuksiin. Loppukäyttäjälle kysynnän jousto mahdollistaa säästöjä, kun kulutus 

ohjataan edullisimmille tunneille, tai kun osa kuormasta annetaan ohjattavaksi korvausta 

vastaan esimerkiksi vähittäismyyjän tarpeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti kysynnän jous-

ton ajatellaan olevan loppukäyttäjä- ja myyjävetoista, koska esimerkiksi verkkoyhtiön 

omien intressien mukaan toteuttama kuormanohjaus aiheuttaisi myyjälle tasevirhettä. Täs-

sä yhteydessä tarkastellaan ainoastaan vähittäismyyjän intressien mukaisen kuormanohja-

uksen vaikutuksia jakeluverkkoon. 

 

Kysynnän jouston vaikutuksia sähkönjakeluverkkoon on selvitetty tutkimusprojektissa 

”Kysynnän jousto – Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille 

(DR pooli). Tutkimuksessa kysynnän jouston vaikutusta jakeluverkkoon on mallinnettu ja 
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simuloitu AMR datan perusteella erään jakeluverkkoyhtiön alueella. Vähittäismyyjän oh-

jattavana kuormana tutkimuksessa on käytetty suoraa sähkölämmityskuormaa. Suora säh-

kölämmityskuorma on potentiaalista ohjattavaa kuormaa, koska tällaista kuormaa on pal-

jon ja kuormat ovat myös ohjattavissa silloin, kun myyjällä olisi intressejä tehdä kuorma-

ohjauksia. Tutkimusraportissa todetaan, että ohjattaessa tällaista kuormaa myyjän toimesta 

kaikille yhtenäisellä ohjaussignaalilla, kuten sähkön markkinahinnalla, vähenee kuormien 

risteily. Kuormien risteilyn väheneminen taas nostaa verkon tehoja, kun kuormat ajoittuvat 

samaan aikaan. Tilanne on samankaltainen yösähköllä toimivien varaavien sähkölämmitys-

ten yhteydessä, joiden päälle kytkentä perinteisesti näkyy iltaisin huomattavana kuormituk-

sen kasvuna useiden verkkoyhtiöiden alueella. Tutkimusraportissa on myös todettu, että 

simuloinneissa tehot kasvavat kaikilla verkkotasoilla; jakelumuuntamoilla, keskijännite-

lähdöillä ja päämuuntajilla. (Järventausta, P et al. 2015) 

 

Ohjauksien verkostovaikutukset ovat samankaltaisia, perustuivatpa myyjän tekemät kuor-

man ohjaukset sitten; SPOT-, säätösähkö-, tase- tai reservimarkkinoihin. Kuvassa 5.10 on 

esimerkkinä esitetty SPOT – pohjaisen ohjauksen vaikutus erääseen sähköasemaan. Kuvan 

asemalla huipputeho (suurin tuntikeskiteho) ennen kuormien ohjausta oli noin 21 MW/h ja 

myyjän ohjauksessa noin 25 MW/h, mikä tarkoittaisi noin 20 % kasvua huipputehoon. 

(Järventausta, P et al. 2015)   

 

 

Kuva 5.10 Kuormitusten muuttuminen SPOT – pohjaisen ohjauksen seurauksena erään verkkoyhtiön 

sähköasemalla aikavälillä 1.11 – 31.3. (Järventausta, P. et al. 2015)  
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Toisaalta tutkimusraportissa on myös todettu, että mikäli kysynnän joustoa käytettäisiin 

samanaikaisesti yhdessä tehopohjaisten siirtotariffien kanssa, ei tehojen kasvu olisi näin 

voimakasta. Kokonaistehokkuuden kannalta tehopohjaiset siirtotariffit voidaankin raportin 

mukaan nähdä markkinapohjaisen ohjauksen kannalta välttämättöminä. Kysynnän jousto 

tulee joka tapauksessa lisääntymään tulevaisuudessa muodossa tai toisessa ja sen vaikutuk-

sia kuormituksiin on seurattava sekä huomioitava vaikutukset alueellisissa kuormitusen-

nusteissa. 
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6. SKENAARIOT KUORMITUKSIEN KEHITTYMISESTÄ 

Tässä luvussa tarkastellaan skenaariotarkastelun tapaan Rovaniemen Verkko Oy:n jakelu-

alueen kuormituksien kehittymistä vuoteen 2040. Skenaarioita luotaessa olisi mahdollista 

saada hyvin erilaisia tuloksia ottamalla huomioon kaikkein radikaaleimmatkin ennusteet 

tulevaisuudesta. Tässä työssä keskitytään kuitenkin lähinnä niin sanotun perusskenaarion 

luomiseen simulointimenetelmällä. Simulointi suoritetaan verkkotietojärjestelmään ja siinä 

huomioidaan vain uudisrakentaminen. Nykyisten kuormitusten muuttuminen esimerkiksi 

sähkön käytön muutoksien myötä on skenaarioista jätetty pois. Tähän ratkaisuun päädyt-

tiin, koska muutoksien mallintaminen verkkotietojärjestelmään simuloimalla on haasteel-

lista ja vaatisi paljon lisätutkimusta. Verkkotietojärjestelmäsimuloinnin vahvuutena kui-

tenkin on, että ennustettujen kuormitusten vaikutus nykyiseen verkkoon ja nykyisen kuor-

mituksen lisänä on helppo tarkastella. Lisäksi kuormituksien kohdentaminen verkon oike-

aan osaan onnistuu helposti verkkotietojärjestelmäsimuloinnilla. Simuloinnin heikkouksia 

ovat suuri työmäärä, heikko muunneltavuus ja se ettei uudenlaisia kuormia, kuten sähköau-

tojen vaikutuksia voida simuloida ilman olemassa olevia kuormitusmalleja. 

6.1 Skenaario ominaiskulutuksien kehityksestä 

Sähkön käytön kehittymisestä on saatavilla paljon erilaisia ennusteita. Näiden ennusteiden 

suora hyödyntäminen alueellista kuormitusta ja tehonkasvua ennustettaessa voi kuitenkin 

olla haastavaa. Saatavilla on esimerkiksi ennusteita eri laiteryhmien energiatehokkuuden 

kehittymisestä tai laiteryhmäkohtaisesta energiansäästöpotentiaalista. Lisäksi on erilaisia 

ennusteita sähkölaitteiden lisääntymisestä ja kulutustottumuksien muutoksista. Simuloin-

timenetelmällä tehonkasvuennusteita luotaessa pitäisi näiden muutosten yhteisvaikutus 

sähkönkulutukseen asiakasryhmittäin pystyä arvioimaan. Lisähaasteen tuo se, ettei van-

hoilla kuormitusmalleilla pystytä kuvaamaan kaikkia sähkönkäytön muutoksia. 

 

Asuinrakennusten energian kokonaiskulutuksesta huonetilojen lämmityksen osuus on mer-

kittävä. Merkittävän energiatarpeen vuoksi myös säästöpotentiaali lämmityksessä on suuri. 

Merkittävimmät energiansäästökeinot tulevaisuudessa rakennuksissa ovatkin rakennusten 

eristyksien parantaminen ja lämmityksien hyötysuhteiden parantaminen. Tässä luvussa tut-

kitaan miten ennusteet lämmitysenergiatarpeen pienentymisestä vaikuttaisi erityyppisillä 

sähkölämmityksillä lämpenevien rakennusten ominaiskulutuksiin. 
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Ominaislämmöntarpeen kehitystä eri asuntotyypeissä on ennustettu Lappeenrannan teknil-

lisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisessä raportissa Sähkön ja kauko-

lämmön rooli energiatehokkuudessa ja energian säästössä (Honkapuro et al. 2009). Omi-

naislämmöntarpeen muutoksen vaikutus sähkön ominaiskulutuksen muutokseen saadaan, 

kun arvioidaan tilojen lämmitykseen käytettävä osuus sähkön kokonaiskulutuksesta. Tilo-

jen lämmittämiseen käytettävä osuus sähkön kokonaiskulutuksesta kuitenkin vaihtelee 

riippuen esimerkiksi kuluttajatottumuksista, sähkölämmitysmuodosta ja asuntotyypistä. 

Keskimäärin pientaloissa huonetilojen lämmitykseen voidaan sanoa kuluvan kuitenkin 

noin 45 % sähkön kokonaiskulutuksesta (Motiva 2015a). Yksinkertaistaen oletetaan, että 

aiemmin luvussa 4 määritetyissä ominaiskulutuksissa jokaisessa tilojen lämmityksen osuus 

on 45 %. Näin voidaan uudet sähkönkäytön ominaiskulutukset määrittää erityyppisille asi-

akkaille lämmöntarpeen kehityksen avulla. Taulukossa 6.1 on esitetty ominaiskulutuksien 

ennustettu kehitys vuoteen 2040 pohjautuen ennustettuun lämmöntarpeen pienenemiseen. 

 

Taulukko 6.1 Lämmöntarpeen muutoksen vaikutus sähkön ominaiskulutukseen uusissa sähkölämmittei-

sissä rakennuksissa 

Rakennustyyppi 

Alkuperäinen 
Ominaiskulutus 

[kWh/k-m2] 

Ennustettu 
lämpöenergiatarpeen 

muutos [%] 

Ominaiskulutus 
vuonna 2040 
[kWh/k-m2] 

Erilliset pientalot, sähkö 113 -38* 94 

Erilliset pientalot, maalämpö 80 -38* 67 

Rivi- ja ketjutalot, sähkö 137 -22* 123 

*Muokattu lähteestä (Honkapuro et al. 2009) 

6.2 Asuinrakentamisen vaikutus kuormitukseen 

Verkkotietojärjestelmään simuloitavat asuinrankentamisen rakennusalueet ja rakennuskoh-

teet on esitetty luvussa 4.3 ja liitteissä 3-4. Näiden kohteiden ja hankkeiden oletetaan pe-

russkenaariossa vastaavan asuntotarpeeseen Roven jakelualueella. Perusskenaariossa säh-

könkulutusennuste kohteille on laskettu oletetun rakennusalan ja kohdetyypin mukaisen 

ominaiskulutuksen avulla. Lisäksi sähkönkulutusennusteet laskettiin aiemmin esitetyillä 

muuttuvilla ominaiskulutuksilla, joissa on huomioitu rakennusten lämmöntarpeen pienen-

tyminen tulevaisuudessa. Simulointia varten luotiin taulukkolaskentaohjelmalla tiedosto, 

jonka avulla simuloitavien kohteiden energiankulutus lasketaan, kun kohteen kerrosala, 

tyyppi ja lämmitysmuoto on annettu. Luotu tiedosto jakaa kokonaiskerrosalan kohteen 
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tyypin mukaisella keskimääräisellä asuntokoolla, josta saadaan arvio tulevien asuntojen 

määrästä. Tämän jälkeen tiedosto jakaa kohteen kokonaisenergian arvioidulla asuntomää-

rällä ja luo asunnoista käyttöpaikkoja vuosienergioineen ja asiakastyyppitietoineen listaksi. 

Tämän listan saa taulukkolaskentaohjelmasta siinä muodossa, että se voidaan suoraan ajaa 

siirtotiedostona verkkotietojärjestelmään. Verkkotietojärjestelmään kohteille pitää näin 

luoda ainoastaan liittymät, joille kulutus kohdistuu. Kohteen kokonaisenergian jako käyt-

töpaikoille tehdään sen vuoksi, että hajonta voidaan ottaa huomioon verkkotietojärjestel-

män tehonjakolaskennassa. Hajonnan vaikutus huipputehoon on suuri etenkin pienemmillä 

asiakasmäärillä. Hajonnan vaikutuksesta huipputehoon on kerrottu tarkemmin luvussa 2.1 

Kuormitusten mallintaminen. 

 

Kulutuksien laskennassa on oletettu yksinkertaistaen, että kaikki tulevat kerrostalot läm-

penevät kaukolämmöllä, rivi- ja ketjutalot sähköllä ja omakotitalot sähköllä tai lämpöpum-

puilla. Pientalojen eli rivi- ja ketjutalojen sekä omakotitalojen kohdalla yksinkertaistus tar-

koittaa, että näillä kaikilla lämmitysmuoto on jokin muu kuin kaukolämpö. Tämä yksinker-

taistus on tehty helpottamaan simulointia. Yksinkertaistus ei kuitenkaan aiheuta suurta vir-

hettä, koska pientalot sijoittuvat pääasiassa Vennivaaran ja Pöykkölän uusille alueille, joil-

le kaukolämpöverkkoa ei ole laajennettu. Kaukolämpö on viimevuosina myös menettänyt 

asemaansa ja kilpailukykyään pientalojen lämmitysmuotona erilaisten lämpöpumppujen 

kehittyessä ja kaukolämmön hinnan noustessa. 

 

Verkkotietojärjestelmäsimuloinnissa käytettävät kuormitusmallit valittiin VTT 03 tyyppi-

käyräkirjastosta. Näiden kuormitusmallien käyttöön päädyttiin, koska ne ovat tuoreimmat 

tarjolla olevat kuormitusmallit ja niiden uskotaan kuvaavan parhaiten uuden rakennuskan-

nan kuormitusvaikutusta. VTT 03 kuormitusmalleissa on myös käytettävissä lämpöpump-

pulämmitteisen omakotitalon kuormitusmalli, jota ei vanhemmissa kirjastoissa ollut käy-

tössä. Aiemmin todettiin, että Suomessa vuonna 2014 rakennetuista pientaloista yli 70 % 

lämpenee jonkinlaisella lämpöpumpulla ja osuuden uskotaan kasvavan edelleen tulevai-

suudessa. Tästä syystä lämpöpumppu kuormitusmallin käyttö katsottiin perustelluksi ja 

tarpeelliseksi. Nykyaikaisilla lämpöpumpuilla sähkönkulutus on myös huomattavasti pie-

nempi, kuin perinteistä suoraa sähkölämmitystä käytettäessä, mikä näkyy aiemmin määri-

tetyissä ominaiskulutuksissa. Käytettäessä näitä ominaiskulutuksia yhdessä esimerkiksi 

perinteisellä sähkölämmityksellä lämpenevän omakotitalon kuormitusmallin kanssa saatai-
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siin tulokseksi virheellisesti huomattavasti pienempiä keski- ja huipputehoja. Tämä johtuu 

siitä, että perinteisen sähkölämmityksen tehontarpeen pysyvyyskäyrä on lämpöpumppu-

lämmitystä tasaisempi ja kuormitusmallin suurimmat indeksiarvot täten pienempiä, kuin 

lämpöpumppulämmityksen kuormitusmallissa.  

 

Jotta VTT 03 kuormitusmalleja voitiin käyttää vain uusien kohteiden mallintamiseen, jou-

duttiin SLY 89 ja VTT 03 kuormitusmallien kirjastot yhdistämään verkkotietojärjestelmän 

tietokannassa. Tämä sen vuoksi, ettei NIS verkkotietojärjestelmässä voi valita kuin yhden 

kuormitusmallikirjaston käytettäväksi tehonjakolaskennan ajaksi. Jos laskennassa olisi 

käytetty ainoastaan VTT 03 kuormitusmalleja, olisi myös kaikille jo olemassa oleville säh-

könkäyttäjille täytynyt määrittää malli tästä kirjastosta. Yhdistämällä käyrät tietokantata-

solla jo olemassa olevien asiakkaiden kuormitusmallit voitiin pitää ennallaan ja vain uusi 

rakennuskanta mallinnettiin VTT 03 käyrillä. 

 

VTT 03 käyristä tulevan asuntokannan simulointiin valittiin kolme kuormitusmallia, joiden 

oletettiin kuvaavan kuormitusvaikutuksia parhaiten. Erillisten pientalojen kuormitusmalli-

na käytettiin lämpöpumppulämmitettyjen omakotitalojen kuormitusmallia. Kerrostalojen 

kuormitusmallina käytettiin muulla kuin sähköllä lämpenevien, mutta sähkökiukaalla va-

rustettujen rivi- ja kerrostaloasumisen kuormitusmallia. Rivi- ja ketjutalojen kuormitusten 

mallintamiseen taas käytettiin sähkölämmitettyjen rivitalojen kuormitusmallia. Näistä mal-

leista on tammikuun ensimmäisen 2-viikkojankson tehot suhteessa keskitehoon esitetty 

kuvassa 6.1. 
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Kuva 6.1 Simuloinnissa käytettyjen kuormitusmallien tammikuun ensimmäisen 2- viikkojakson tehot 

tunneittain suhteessa keskitehoon. 

 

Kuvassa 6.2 on esitetty ennustetun asuinrakentamisen aiheuttama keskijännitelähtöjen 

huipputehojen kasvu vuoteen 2040 mennessä. Kuvassa punaisella on merkitty lähdöt, joilla 

huipputehon ennustetaan kasvavan yli 50 %, sinisellä yli 30 % ja vihreällä yli 10 %. Mus-

talla merkityille lähdöille ei ennusteta kohdistuvan asuinrakentamisesta aiheutuvaa tehon-

kasvua tai tehonkasvun ennustetaan olevan alle 10 %. Kuvan avulla nähdään ennustetun 

asuinrakentamisen keskittyminen tietyille alueille, kuten Keskustaan, Erottajalle, Lampe-

laan, Pöykkölään ja Vennivaaraan. Kuvan tilanteessa jakeluverkon jakorajoja ei ole muu-

tettu vaan ne on pidetty muuttumattomana, jotta nähtäisiin alueet, joille kuormitus kohden-

tuu. Todellisuudessa kuormitukset jaetaan mahdollisuuksien mukaan tasaisemmin eri läh-

döille verkon jakorajoja muuttamalla. Pöykkölän ja Vennivaaran kohdalla ongelmaksi kui-

tenkin muodostuu, ettei tämänhetkisellä verkon rakenteella kasvavaa kuormitusta voida 

jakaa kummassakaan, kuin kahdelle lähdölle, joilla molemmilla kuormitus näyttäisi kasva-

van huomattavasti. Toisaalta on huomioitava, että tarkastelujakson loppupuolella on oletet-

tu, että kaikki pientalot rakennetaan joko Pöykkölään tai Vennivaaraan. Tämä oletus on 

tehty, kun muita rakennusalueita ei ole tiedossa. Käytännössä osa rakentamisesta tulee 

luultavasti kuitenkin, sijoittumaan myös muille alueille. 
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Kuva 6.2 Asuinrakentamisen vaikutus johtolähtöjen kuormitukseen 2015–2040. Punaisella merkityillä 

lähdöillä huipputeho nousee yli 50 %, sinisellä yli 30 % ja vihreällä yli 10 % nykyisestä 

huipputehosta. (Kuvitteellinen tilanne, jossa jakorajoja ei muutettaisi) 

 

6.3 Teollisuus ja palvelut 

Teollisuuden ja palveluiden lisääntymisen aiheuttamaa kuormitusta halutaan tarkastella 

irrallaan asuinrakentamisesta, koska niiden määrän ja kuormituksen arvioiminen on erittäin 

haastavaa. Palveluiden- ja teollisuuden tyypillä on esimerkiksi huomattava merkitys niin 

kokonaisenergiankulutukseen, kuin kulutuksen ajoittumiseen. Lisäksi ennusteita teollisuu-

den ja palveluiden lisääntymisestä on ainakin Rovaniemen alueelle saatavilla erittäin hei-

kosti. Myöskään teollisuuden ja palveluiden sijoittumisesta ei ole yhtä tarkkoja arvioita, 

kuin asuinrakentamisen kohdalla. Taulukossa 6.1 on esitetty erilaisilla teollisuuden ja pal-

veluiden SLY 89 ja VTT 03 kuormitusmalleilla saatujen laskentojen suurimmat vaikutuk-

set huipputehoon, kun laskennassa käytetään luvussa 3 esitettyjä sähkönkulutus ennusteita. 

Taulukossa on myös arvioitu sähköasemat, joille kuormituksen on ennustettu kohdentuvan. 

Useiden oletuksien johdosta tuloksia voidaan kuitenkin pitää enintäänkin suuntaa antavina. 
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Taulukko 6.1 Teollisuuden ja palveluiden lisääntymisen kuormitusvaikutukset vuoteen 2040. 

  

Energia 
[MWh/a] 

Sähköasema 
Vaikutus huipputehoon 

[MW] 

Palvelut 8 000  Palkinen/Viirinkangas noin +2 

Teollisuus 8 000  Viirinkangas noin +2 

 

Kuvassa 6.3 on esitetty asuinrakentamisen, teollisuuden ja palveluiden merkittävimmät 

rakennusalueen ja rakennuskohteet karttapohjalla ja kuvassa 6.4 näiden alueiden sijoittu-

minen on esitetty suhteessa olemassa olevaan keskijänniteverkkoon. Tarkemmin kohteet 

on esitetty liitteissä 5-8, joihin kohteet on myös numeroitu. Selitteet numeroiduille kohteil-

le kerrosaloineen, asiakastyyppeineen ja kuormituksineen on esitetty liitteessä 9. 

 

 

Kuva 6.3 Merkittävimmät uudisrakentamisen alueet karttapohjalla. Punaisella merkityt alueet ovat 

täysin uusia tai uudelleen rakennettavia alueita ja keltaisella merkityt tiivistyviä alueita.  
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Kuva 6.4 Merkittävimmät rakennusalueet nykyiseen kj-verkkoon nähden. Ehyellä viivalla merkityt 

alueet ovat täysin uusia tai uudelleen rakennettavia alueita ja katkoviivalla merkityt tiivisty-

viä alueita.  

6.4 Sähköasemien huippukuormat 

Taulukossa 6.3 on esitetty simuloinnilla ennustettu asuinrakentamisesta aiheutuva huippu-

tehojen kasvu sähköasemittain, sekä asemakohtaisten huipputehojen summa. Huipputeho-

jen summa ei ole sama kuin jakelualueen huipputeho, mutta sen voidaan olettaa olevan hy-

vin lähellä sitä, koska sähköasemien huipputehot ovat tyypillisesti olleet lähes samanaikai-

sia. Taulukossa 6.3 sähköasemien huipputehot on esitetty alkuperäisillä ja luvun 6.1 muut-

tuvilla ominaiskulutuksilla. 

 

Taulukko 6.2 Sähköasemien kuormituksien ennustettu kehittyminen vuoteen 2040 (vain asuinrakentami-

nen). ”Vakio” sarakkeessa huipputeho alkuperäisiä ominaiskulutuksia käytettäessä ja ”muut-

tuva” sarakkeessa huipputeho kehittyvillä ominaiskulutuksilla. 

 
Kuormitus [MW] 

2015 2030 2040 

Lähtötilanne Vakio Muuttuva Vakio Muuttuva 

Ounasvaara 20,1 22,3 22,3 23,6 23,4 

Palkisentie 22,8 26,9 26,8 30,7 30,6 

Viirinkangas 22,7 22,9 22,9 23,4 23,4 

Summa 65,6 72,1 72 77,7 77,4 
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Taulukosta voidaan nähdä, että ennustetut huipputehot jäävät jakson lopullakin huomatta-

vasti asemien päämuuntajakapasiteetin alapuolelle, kun kaikilla asemilla on jo nykyisin 

käytössä 2 x 25 MVA päämuuntajakapasiteettia. Palkisentien sähköaseman huipputeho 

näyttäisi nousevan huomattavasti enemmän, kuin muiden asemien. Tuloksia tarkastellessa 

on kuitenkin huomattava, että ne on esitetty tilanteessa, jossa verkon jakorajat asemien vä-

lillä pysyisivät muuttumattomina tarkastelujakson ajan. Käytännössä kuormituksia voidaan 

tasata eri asemien välille jakorajoja muuttamalla. Taulukosta 6.3 nähdään myös, että luvun 

6.1 skenaarioilla ominaiskulutuksien muutoksesta ei ole juurikaan käytännön vaikutusta 

laskennallisiin sähköasemien huipputehoihin tarkastelujaksolla. Tämä johtuu toisaalta tar-

kastelujakson suhteellisen lyhyestä ajasta sekä rakentamisen määrästä ja toisaalta siitä, että 

ominaiskulutusskenaario koski vain pientaloja, joiden osuus on pienempi kuin kerrostalo-

asuntojen. 

 

Kuvassa 6.5 on esitetty koko Roven jakelualueen huipputehon kehittymisen historia vuo-

desta 1990 ja ennustettu kehitys perusskenaariolla vuoteen 2040. Kuvan ennusteessa on 

mukana asuinrakentamisen, teollisuuden ja palveluiden lisääntymisen aiheuttama kuormi-

tus ja ennustettu tehonkasvu on lisätty tuoreeseen Roven jakelualueen kaikkien aikojen mi-

tattuun huipputehoon 67,6 MW (tammikuussa 2016).  

 

 

Kuva 6.5 Roven jakelualueen toteutuneet huipputehot 1990–2015 ja ennustettu huipputehonkasvu 

2016–2040. Ennusteessa huomioitu asuntorakentamisen teollisuuden ja palveluiden kas-

vuennusteet alkuperäisillä ominaiskulutuksilla. 
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Kuvassa 6.6 on esitetty Roven siirron kehitys vuodesta 1990 ja ennuste perusskenaariolla 

vuoteen 2040. Kokonaissiirron ennustaminen on haastavaa, koska siirron suuruuteen vuo-

sittain vaikuttaa huomattavasti esimerkiksi vuoden lämmöntarveluku. Siirron kehittymisen 

seuranta ja ennustaminen on kuitenkin tärkeää verkkoyhtiölle, koska nykytariffeilla siirrol-

la on suuri vaikutus yhtiön liikevaihtoon. Kuvan 6.6 kokonaissiirtoja ei ole lämpötilakor-

jattu mihinkään suuntaan, mutta ennusteet pohjautuvat kokonaissiirtoon, joka on toteutunut 

lämmöntarpeeltaan keskiarvoa edustavalta vuodelta. 

 

Kuva 6.6 Roven jakelualueen toteutunut siirto 1990–2015 ja ennustettu siirronkehitys 2016–2040. 

Ennusteessa huomioitu asuntorakentamisen teollisuuden ja palveluiden kasvuennusteet al-

kuperäisillä ominaiskulutuksilla. 

6.5 Siirtoyhteyksien riittävyys 

Aiemmin on todettu, että alueellisia skenaarioita kuormituksien kehittymisistä on luotava 

strategisen suunnittelun tueksi, jotta verkon investointien kohdistaminen onnistuu teknista-

loudellisesti myös pitkällä aikajänteellä. Kuormien kehittymisen tarkka ennustaminen pit-

källe tulevaisuuteen on kuitenkin haastavaa. Tämän vuoksi on usein järkevää tarkastella 

verkkoa myös siten, että määritetään, kuinka suureen kuormitukseen nykyisellä verkolla 

pystytään taloudellisesti vastaamaan ja missä on verkon pullonkaulat. Käytännössä voidaan 

siis tarkastella esimerkiksi mihin tehoon asti päämuuntajakapasiteetti riittää, kuinka suu-

reen kuormitukseen voidaan vastata nykyisellä keskijännitelähtöjen määrällä tai mikä on 

siirtoyhteyksien kapasiteetti. Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti Roven 110 kV siirtoyhte-

yksiä ja niiden siirtokapasiteettia. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

2
0

2
0

2
0

2
2

2
0

2
4

2
0

2
6

2
0

2
8

2
0

3
0

2
0

3
2

2
0

3
4

2
0

3
6

2
0

3
8

2
0

4
0

Si
ir

to
 [

G
W

h
] 

Vuosi 

Toteutunut Ennuste



79 

 

 

Kuvassa 6.7 on esitetty yleiskaaviomuodossa Roven 110 kV siirtoyhteydet. Normaaliolo-

suhteissa 110 kV yhteys kantaverkosta Roven jakelualueelle tulee Valajaskoskelta Viirin-

kankaan sähköasemalle. Ounasvaaran sähköasemalta on 110 kV varayhteys myös Carunan 

omistamaan alueverkkoon (aiemmin Lapin Alueverkko Oy:n omistama). Yhteyttä käyte-

tään kuitenkin vain varayhteytenä suurempien siirtokustannuksien johdosta. 

 

 

Kuva 6.7 Rovaniemen Verkko Oy:n 110 kV:n siirtoyhteydet yleiskaaviossa.  

 

Roven sähköasemien väliset siirtoyhteydet on kaikki toteutettu AHXLMK-W 800 mm
2
 

kaapelilla, jonka kuormitettavuus asennustapa huomioiden on noin 700 A (Prysmian 

2006). Nimellisellä jännitteellä 110 kV, tämä tarkoittaisi että kaapeleiden siirtokyky on 

noin 130 MVA. Siirtokyky pystyy täten vastaamaan suurenkiin tehonkasvuun, kun asemi-

en välisten siirtoyhteyksien suurin tuntikeskiteho esimerkiksi vuonna 2011 oli vain noin 42 

MW (Viirinkangas – Palkisentie).  

 

Viirinkankaan sähköaseman ja Valajaskosken kantaverkkopisteen välisen siirtoyhteyden 

ensimmäiset 2,8 km Viirinkankaan suunnasta katsottuna on tyypiltään AHXCHBMK-W 

800mm kaapelia. Tämän kaapelin kuormitettavuus asennustapa huomioiden on 685 A, mi-

kä tarkoittaa suunnilleen yhtä suurta noin 130 MVA siirtokykyä, kuin AHXLMK-W 800 
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mm
2
 kaapelilla (Prysmian 2013). Tämänkin kaapelin siirtokyky on näin kunnossa pitkälle 

tulevaisuuteen. 

 

Välin Viirinkangas-Valajaskoski Valajaskosken puoleinen pää (noin 8 km) on ilmajohto-

rakenteista Ostrichia (152/25). Ostrichin terminen siirtokyky on kuitenkin vain 80 MVA 

(Elovaara 2011b). Tämä Ostrich on otettu käyttöön jo vuonna 1964 ja alkaa täten olla 

myös käyttöikänsä päässä. Rovaniemen Verkko Oy:llä onkin suunnitelmat Ostrichin uusi-

misesta 2-duck johdolla. Suunnitelmat Ostrichin korvaamisesta 2-duckilla toteutettaisiin 

välittömästi, mikäli Rovaniemen Alakorkaloon kaavailtu nettosähköteholtaan noin 90 

MW:n vastapainevoimalaitos toteutettaisiin. Mustikkamaan voimalaitoksena tunnettua 

hanketta on kuitenkin lykätty taantuman ja matalan sähkön hinnan seurauksena ja on mah-

dollista, että linjainvestointi tehdään jo ennen Mustikkamaan toteutumista. Roven käyttö-

päällikön Arvo Torkkolan mukaan linjan uusiminen voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi 

silloin, jos nykyisen Ostrich linjan pylväiden kunto todetaan tarkastuksissa heikoksi (Tork-

kola 2015). Terminen siirtokyky 2-duck avojohdolla on 240 MVA (Elovaara 2011b).  

 

Ostrichin suuren kuormituksen ja täten korkeiden häviökustannusten vuoksi haluttiin sel-

vittää myös taloudellinen rajateho Ostrich – 2-duck johdinvaihdolle. Taloudellisella rajate-

holla tarkoitetaan rajatehoa, jota suuremmilla tehoilla johdinvaihdon vuotuinen häviösäästö 

on vaihdon annuiteettia suurempi. Taloudellinen rajateho voidaan laskea yhtälön 6.1 avulla 

(Lakervi 2008). 

 

𝑆 ≥ 𝑈√
𝜀𝑘

𝑐ℎ(𝑟1−𝑟2)
 ,        (6.1)  

 

Yhtälössä U on laskentajännite, ɛ annuiteettikerroin, k johdinvaihdon kustannus, ch hä-

viötehon hinta, r1 alkuperäisen johdon resistanssi ja r2 korvaavan johdon resistanssi. An-

nuiteettikerroin lasketaan yhtälön 6.2 avulla. 

 

𝜀 =
𝑝(1+𝑝)𝑡

(1+𝑝)𝑡−1
         (6.2)  
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Laskennan lähtöarvot ja rajateho on esitetty taulukossa 6.2. Laskennassa käytetty hä-

viökustannus 50 €/kW,a on määritetty Valajaskoski-Viirinkangas vuoden 2011 häviöiden 

huipunkäyttöajan (noin 1000 h,a) ja arvioidun häviöenergian hinnan (50 €/MWh) avulla. 

Häviökustannus sisältää täten energiahäviön hinnan, eikä tehohäviön hintaa ole otettu 

huomioon. Vaihtokustannuksena on käytetty energiaviraston verkkokomponenttien yksik-

köhinnoista 2016–2023 hintaa yksivirtapiiriselle, mutta kaksiosajohtimiselle putkipylväs-

linjalle, joka vastaa suunniteltua 2-duck linjaa. Tuloksista nähdään, että taloudellinen raja-

teho johdinvaihdolle on Ostrichin termistä kuormitettavuutta suurempi. Tämä tarkoittaa, 

ettei johtimen vaihtaminen vain häviökustannuksien vuoksi ole kannattavaa vaan vaihtoin-

vestoinnin ajankohta määräytyy nykyisen johdon kuormitettavuuden mukaan, ellei sitä tar-

vitse korvata jostakin muusta syystä. Matala häviöiden huipunkäyttöaika laskelmissa selit-

tyy Suosiolan voimalaitoksen käyttökeskeytyksillä. Normaalitilanteessa Suosiola syöttää 

talvipakkasilla sähköä noin 28 MW:n teholla Roven jakelualueelle ja käyttökeskeytyksien 

aikana tämä teho otetaan kantaverkosta, mikä nostaa huipputehoa mutta keskeytyksen py-

syessä lyhyenä laskee huipunkäyttöaikaa. 

 

Taulukko 6.3 Johdinvaihdon rajateho, t=60 a, p=5 %, ch=50 €/kW,a. 

Vanha 
johdin 

Uusi 
johdin 

Resistanssi 
[Ω] 

Vaihtokustannus 
[k€/km] 

Rajateho 
[MVA] 

Terminen  
kuormitettavuus 

[MVA] 

Ostrich   0,188*     80 

  2-Duck 0,048* 190,2** 132 240 

*(Elovaara 2011a) 

**(Energiavirasto 2016) 
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7. KEHITYSKOHTEITA TYÖN POHJALTA 

Tässä luvussa on tarkoitus tuoda kootusti yhteen työn aikana esille nousseita kehitysideoita 

kuormitusennusteiden luomisen, toteutumisseurannan ja päivittämisen kehittämiseen. Li-

säksi käydään lyhyesti läpi jakeluverkon nykytilan tarkasteluissa luvussa kolme havaittuja 

heikkouksia ja kuormitusennusteiden pohjalta nähtävissä olevia jakeluverkon heikkouksia. 

7.1 Tietokantojen yhdistäminen rajapintojen kautta 

Tulevaisuuden kuormitusennusteita luotaessa uudisrakentamisen kuormitusvaikutuksien 

arviointi on merkittävässä roolissa.  Uudisrakentamisen kuormitusvaikutuksien arvioimi-

seen päästään tutkimalla olemassa olevaa rakennuskantaa ja rakennuksien ominaiskulutuk-

sia paikallisesti. Rovaniemen Verkko Oy:n alueella olemassa olevan rakennuskannan ja 

rakennuksien ominaiskulutuksien tutkiminen on kuitenkin työlästä, koska verkkoyhtiöllä ei 

ole suoraan käytössään rakennustietoja. Yksi keino tarkastelujen helpottamiseksi olisi yh-

distää verkkoyhtiön tietokantoja kaupungin rakennustietokantoihin. Tietokantojen yhdis-

tämisen kautta rakennustietoja ei tarvitsisi erikseen ylläpitää verkkoyhtiössä vaan raken-

nustiedot olisivat aina kaupungin rakennusrekisterin mukaiset. Jo nykyisin Rovella käyte-

tään suoraan kaupungin tietokannoista esimerkiksi taustakarttoja verkon suunnittelussa. 

 

Aiemmin tässä työssä rakentamista ja ominaiskulutuksia tarkasteltiin pyytämällä erikseen 

Rovaniemen kaupungilta tiedot halutun jakson aikana rakennetuista rakennuksista. Rova-

niemen kaupungilla ei ole kuitenkaan eriteltyä tietoa juuri Roven jakelualueen rakentami-

sesta ja suuren tietomäärän erittely jälkeenpäin todettiin työlääksi. Ominaiskulutuksien 

määrittämiseksi on lisäksi rakennukset ja liittymät pystyttävä yhdistämään. Liittymillä ja 

rakennuksilla ei kuitenkaan tällä hetkellä ole muuta yhdistävää tekijää kuin osoite. Osoit-

teen käyttö yhdistävänä tekijänä on taas hyvin ongelmallista johtuen kulmatonteista ja 

osoitteiden kirjaamistapojen eroista eri järjestelmissä. Lisäksi yksi liittymä voi syöttää use-

ampaa rakennusta, mikä hankaloittaa yhdistämistä. 

 

Kiinteistöjen kohdalla taas pääsääntönä voidaan pitää, että jos kiinteistö on yhdistetty säh-

köverkkoon, on sillä vain yksi sähköliittymä. Kiinteistöllä tarkoitetaan itsenäistä maan-

omistusyksikköä, joka on merkitty kiinteistörekisteriin yksilöivällä kiinteistörekisteritun-

nuksella. Erillisiksi kiinteistöiksi merkitään muun muassa tilat, tontit, yleiset alueet ja val-

tion metsämaat. Kiinteistörekisteritunnuksen avulla päästään kiinni rakennus- ja huoneisto-
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rekisterin tietoihin kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista. Tämän vuoksi liittymien yhdis-

täminen kiinteistörekisterin tietoihin avaisi mahdollisuuden tarkastella liittymän kulutusta 

liittymän syöttämien rakennusten tietojen valossa. Rakennus- ja huoneistorekisterissä on 

saatavilla tiedot muun muassa rakennuksen lämmitystavasta, lämmityspolttoaineesta, ra-

kennusvuodesta ja kerrosalasta. Lisäksi on saatavilla tietoa rakennuksien ja huoneistojen 

varustelusta, kuten siitä onko rakennuksessa sauna tai ilmastointi. Tietojen keruuta raken-

nus- ja huoneistorekisteriin on tarkennettu vuonna 1980 ja sitä ennen rakennettujen raken-

nusten tiedot voivat olla osittain puutteellisia. 

 

Kiinteistörekisteri sekä rakennus- ja huoneistorekisteri ovat osa Rovaniemen kuntarekiste-

riä, jota myös Rovaniemen Verkolla on mahdollisuus paikallisena sähköverkonhaltijana 

hyödyntää. Yksi tapa, jolla sähköliittymät voitaisiin yhdistää oikeisiin kiinteistöihin Rova-

niemen kuntarekisterissä, olisi yhdistää tiedot koordinaattien perusteella. Koordinaattien 

etuna on, että niiden avulla voitaisiin yhdistää jo olemassa olevat liittymät ja kiinteistöt 

keskenään. Koordinaattiyhdistämisen ongelmia taas on, että koordinaattiarvoissa voi olla 

virheitä eri järjestelmissä, ja että käytännön toteutus yhdistämisessä voi olla haastavaa. Li-

säksi koordinaattien avulla yhdistämisessä ongelmaksi luultavasti muodostuvat kiinteistöt, 

joilla on useampi kuin yksi liittymä. Mahdolliset virheelliset yhdistämiset voi olla myös 

hankala havaita. 

 

Toinen tapa saada kiinteistöjen ja liittymien välille yhteys on syöttää kiinteistörekisteritun-

nus manuaalisesti liittymille. Manuaalinen syöttäminen voisi tapahtua esimerkiksi vain ra-

jatulle osalle liittymiä, kuten uusille liittymille. Tämä voitaisiin toteuttaa käytännössä, joko 

suoraan verkkotietojärjestelmään karttapohjista pj-verkon suunnitteluvaiheessa tai asiakas-

tietojärjestelmään liittymäsopimusta luotaessa. Kuvassa 7.1 on esitetty tietokantarakenne ja 

yhdistävät tekijät tilanteessa, jossa kiinteistörekisteritunnukset syötettäisiin asiakastietojär-

jestelmään. 
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Kuva 7.1 Periaate tietokantojen välisistä yhteyksistä, yhdistävistä tekijöistä ja sisällöstä, kun kiinteis-

törekisteritunnukset syötettäisiin asiakastietojärjestelmään uusille liittymille. Rakennuksien 

määrä kiinteistöllä voi vaihdella. 

 

Syötettäessä kiinteistörekisteritunnus vain uusille liittymille, ei vanhempaa rakennuskan-

taan voida tarkastella, mutta kaikkien uusien liittymien kanssa samoilla kiinteistöillä olevi-

en rakennusten tiedot olisivat käytettävissä. Tämä olisi jo huomattava parannus nykyiseen 

tilanteeseen ja uudisrakentamisen kuormitusvaikutuksia arvioitaessa kaikista mielenkiin-

toisinta onkin juuri uudemman rakennuskannan kuormitusvaikutuksien ja rakennusominai-

suuksien tarkastelu. Lisäksi tulevaisuudessa voitaisiin seurata tarkasti ja helposti toteutu-

neita rakennusmääriä ja mahdollisia muutoksia rakentamisessa verkkoyhtiön alueella. 

Myöhemmin kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa trendiennusteissa 

rakentamisen ja ominaiskulutuksien osalta. 

 

Kiinteistöt, joilla rakennuksia on enemmän, kuin yksi eivät olisi ongelma menetelmässä, 

jossa kiinteistörekisteritunnukset syötetään manuaalisesti asiakastietojärjestelmään. Näiden 

kiinteistöjen kohdalla rakennuksien lukumäärä näkyisi jo kiinteistön tiedoissa. Rakennuk-

set on myös eritelty käyttötarkoituksen mukaan rakennus- ja huoneistorekisteriin ja tarkas-

teluissa esimerkiksi ominaiskulutuksia määritettäessä voidaan muut kuin asuinrakennukset 

jättää tarkastelujen ulkopuolelle. Ongelmallisia ovat kuitenkin erikoistilanteet, joissa liit-

tymä syöttää useampaa kiinteistöä tai yhdelle kiinteistölle tulee useampi liittymä. Yhden 

liittymän syöttäessä useampaa kiinteistöä yhdistyisi liittymälle vain yhden kiinteistön ra-

kennuksien tiedot. Useamman liittymän syöttäessä samaa kiinteistöä yhdistyisi liittymään 

virheellisesti kaikki rakennukset, joita kiinteistöllä on vaikka rakennuksilla olisi omat liit-

tymät. Ongelmalliset poikkeustilanteet on esitetty kuvassa 7.2. 
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Kuva 7.2 Ongelmalliset tapaukset liittymien ja kiinteistöjen yhdistämisessä. a) Yksi liittymä syöttää 

useampaa kuin yhtä kiinteistöä (tonttia). b) Yhtä kiinteistöä (tonttia) syötetään useammalla 

kuin yhdellä liittymällä.  

 

Kuvan 7.2 tyyppisiä tilanteita on kuitenkin hyvin vähän Roven jakelualueella, eikä niistä 

sen vuoksi koituisi suurta ongelmaa tarkasteluissa. Kuvan 7.2 b tapauksissa voitaisiin tar-

kasteluista esimerkiksi rajata pois kaikki sellaiset liittymät, joiden kiinteistörekisteritunnus 

löytyy, myös jonkun toisen liittymän tiedoista. Kuvan 7.2 a tapaukset ovat erikoistapauk-

sista luultavasti harvinaisimpia ja nämä tulisi jotenkin pystyä manuaalisesti erottelemaan 

aineistosta. Kuvan 7.2 a tapaukset aiheuttaisivat virhettä esimerkiksi ominaiskulutusta 

määrittäessä, kun liittymälle summautuu kulutus useammalta kiinteistöltä mutta rakennuk-

sien kerrosalat vain yhdeltä. 

 

Kiinteistötietojen yhdistäminen liittymätietoihin tuo myös muita hyötyjä. Verkkoyhtiöissä 

asiakkaat on jaettu asiakasryhmiin pääsääntöisesti asiakkaan liittyessä sähköverkkoon. Ja-

ottelu on toteutettu liittymishetkellä parhaaksi katsotulla menetelmällä, eikä tietoihin 

yleensä ole tehty muutoksia. Kiinteistörekisteritietojen kautta suurimmat muutokset kiin-

teistöjen alueilla on saatavilla ja asiakasryhmiä voidaan tarvittaessa muuttaa vastaamaan 

päivitettyjä tietoja. Käytännössä asiakasryhmäjaottelun kannalta tärkeitä mahdollisesti 

muuttuneita tietoja ovat esimerkiksi kiinteistön alueella olevien rakennusten käyttötarkoi-

tuksien muutokset ja lämmitystapamuutokset. Rakennustietoja voidaan käyttää myös asi-

akkaiden ryhmittelyyn yhdessä asiakkaiden AMR-datan kanssa. Tällöin ryhmittely perus-
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tuisi tarvittaessa sekä asiakkaiden toteutuneeseen kulutuskäyttäytymiseen, että asiakkaiden 

rakennusrekisteritietoihin. Trimble NIS verkkotietojärjestelmän tietokantaan on rakennus-

tiedoille myös varattu omat taulut ja rakennustietoja voitaisiin verkkotietojärjestelmässä 

tarkastella jo nykyisin, jos tiedot olisi tauluihin syötetty. 

7.2 Jakeluverkon nykytilan heikkoudet  

 

Jakeluverkon nykytilan tarkasteluissa huomattiin, että verkon tehonjakolaskennan tulokset 

eivät lähtötilanteessa olleet luotettavia. Suurimman virheen aiheutti tehonjakolaskennan 

ulkopuolelle jäävän kulutuksen suuri osuus. Kulutukset saatiin kuitenkin summautumaan 

verkkotietojärjestelmässä verkkoon ja laskentaan mukaan, minkä jälkeen myös tehonjako-

laskennan tulokset olivat järkeviä. Jotta tehonjakolaskennan ulkopuolelle jäävä kulutus ei 

pääsisi jälleen kasvamaan, tulisi tehonjakolaskennan kokonaissiirtoa verrata säännöllisesti 

asiakastietojärjestelmän kokonaissiirtoon. Siirtomäärien poiketessa toisistaan voitaisiin 

poikkeaman syitä lähteä paikkalistamaan. Poikkeaman seurantaa voitaisiin kehittää jo ole-

massa olevia tietokantakyselyitä, joilla voi jo tällä hetkellä etsiä erilaisia poikkeamia ja 

virheitä verkkotietojärjestelmän tietokannasta. Kyselyistä saadaan suoraan raporttimuodos-

sa tiedot esimerkiksi irrallisista käyttöpaikoista, eli käyttöpaikoista jotka eivät ole kohdis-

tettu millekään verkkotietojärjestelmän liittymälle. 

 

Kuormituksien ja verkkotietojärjestelmän laskennan oikeellisuuden tarkasteluissa esille 

nousi, ettei SCADAan tällä hetkellä tallenneta mittaustietoja, kuin muutamalle lähdölle. 

Muiden lähtöjen osalta on saatavilla ainoastaan mittauksen huippuarvot edellisen ”nollauk-

sen” jälkeiseltä ajalta. Ilman tallennettuja mittaustietoja keskijännitelähdöiltä on verkkotie-

tojärjestelmän tehonjakolaskennan tuloksien oikeellisuuden arviointi haastavaa. Pelkät 

huippuarvot eivät ole riittäviä tarkasteluissa, kun verkon jakorajat muuttuvat usein ja mita-

tut huiput voivat olla erilaisen kytkentätilanteen ajalta. Mittaustiedot kannattaisikin jatkos-

sa määritellä SCADAssa tallennettaviksi tiedoiksi kaikille lähdöille, jolloin niitä voitaisiin 

käyttää verkon kuormituksien seurantaan ja laskennan toimivuuden tarkasteluissa. 

 

Suojauksen kannalta jakeluverkon nykytila näyttäisi olevan kunnossa, eikä ongelmakohtia 

ole, kun maastokatkaisija kuukkelintien lähtöön on saatu asennettua. Sähköasemien korva-

ustarkasteluissa kuitenkin havaittiin, ettei sähköasemien korvaus huippukuomien aikaan 
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onnistuisi ainakaan Ounasvaaraa tai Viirinkangasta korvattaessa jakeluverkon nykyisellä 

rakenteella. Suurimmat ongelmat tulevat Ounasvaaran sähköaseman etelän- ja idänpuolei-

sia alueita korvattaessa. Näiden alueiden korvaaminen jo pienemmilläkin kuormilla on 

haasteellista, koska kuormitusta ei voida jakaa lähdöille tasaisesti. Tilanne paranisi hieman 

jos verkon rakennetta muutettaisiin siten, että kuormitukset saataisiin paremmin jaettua 

nykyisille korvaaville lähdöille. Näin selvittäisiin korvaustilanteista pienempien kuormien 

aikaan, vaikka huippukuormien aikaan ei nykyisten yhteyksien kuormitettavuus riittäisi.  

 

Huomioiden etenkin Pöykkölän alueen tuleva asuinrakentaminen ja siitä aiheutuva kuormi-

tuksen kasvu tulisi keskijänniteverkon vahvistamista kuitenkin Ounasvaaran ja Viirinkan-

kaan sähköasemien välillä harkita. Vahvistettaessa verkkoa voitaisiin vahvistus toteuttaa 

siten, että myös Viirinkankaan sähköasemaa korvattaessa onnistuisi Alakorkalon alueen 

korvaaminen myös huippukuormien aikaan paremmin. Haettaessa ratkaisua asemien kor-

vattavuusongelmaan huomattiin, että saataisiin korvattavuus nostettua sekä Ounasvaaran, 

että Viirinkankaan kohdalla 100 %:iin vain kahdella kahden muuntamon välisellä lisäyh-

teydellä jo rakenteilla olevan mäntyvaaran kj -kaapelin lisäksi. Korvattavuuden kannalta 

haasteellisimmat alueet lähtötilanteessa on esitetty liitteessä 10. Liitteessä 11 on kuvattu 

ehdotetut toimenpiteet korvattavuuden parantamiseksi sekä kustannusarviot ja vaikutus 

korvattavuuteen toimenpiteittäin.  

 

Yleisesti korvattavuutta tarkastellessa olisi kuitenkin hyvä miettiä myös sitä, mikä toden-

näköisyys koko sähköaseman menettämiselle kiskostoineen juuri huippukuorman aikaan 

on. Korvattavuutta tulisi myös kehittää verkon muun kehittämisen ja investointien yhtey-

dessä, mutta ainoastaan korvattavuutta parantavat verkkoinvestoinnit pitäisi suhteuttaa 

sähköaseman menettämisen todennäköisyyteen kustannuksiin. Sen lisäksi tulisi miettiä, 

voitaisiinko korvaustilanteessa hyödyntää esimerkiksi olemassa olevia varavoimajärjestel-

miä, väliaikaiskytkentöjä tai jotain muita keinoja siten, ettei verkkoa tarvitsisi välttämättä 

mitoittaa ja rakentaa täydelliseen sähköasemien korvattavuuteen myös huipputehojen aika-

na. Sähköasemien kuormituksille on kuitenkin tyypillistä, että kuormitus on lähellä huip-

pua vain hyvin pienen osan ajasta. Kuvassa 7.3 on esitetty Ounasvaaran sähköaseman toi-

sen päämuuntajan tehon pysyvyyskäyrä havainnollistamaan huipputehojen pientä esiinty-

misaikaa.  
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Kuva 7.3 Ounasvaaran sähköaseman päämuuntajan 1 pätötehon pysyvyyskäyrä. 
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8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Rovaniemen Verkko Oy:n sähkökuormien kehittymis-

näkymiä alueellisesti ja selvittää millaiset asiat voivat vaikuttaa kuormien kehitykseen. 

Työn alussa käytiin läpi kuormituksen mallintamisen ja ennustamisen teoriaa sekä tutkittiin 

ROVE:n jakeluverkon nykytilaa niin suojauksen kuin kuormituksienkin puolesta. Suojauk-

sen ja kuormituksien lisäksi tutkittiin sähköasemien korvattavuutta nykyisellä kuormituk-

sella ja verkonrakenteella.  

 

Kuormien kehittymistä ennustettiin Rovaniemen kaupungille laadittujen väestönkasvu- ja 

työpaikkamääräennusteiden pohjalta.  Väestönkasvuennusteen ja asuntokunnan koon avul-

la saatiin laskettua arvioitu asuntotarve. Rovaniemen kaupungin omien tilastojen ja kau-

pungin rakennusvalvonnalta saatujen rakennustietojen avulla arvioitiin eri asuntotyyppien 

osuudet asuntotarpeesta sekä asuntotyyppien keskimääräiset kerrosalat. Näiden tietojen 

avulla voitiin taas laskea arvio rakennettavasta kerrosalasta asuntotyypeittäin tuleville vuo-

sille. Viime vuosina rakennettujen asuntojen kerrosala- ja sähkönkulutustietojen perusteel-

la määritettiin erilaisille rakennuksille sähkön ominaiskulutukset kerrosalaa kohden. Omi-

naiskulutuksien ja rakennusennusteiden avulla saatiin näin arvioitua väestönkasvusta ai-

heutuva sähkönkulutuksen kasvu. Sähkönkulutuksen kasvusta tehonkasvuun päästiin käyt-

tämällä kuormitusmalleja. 

 

Kuormituksen kehittymisennusteissa pyrittiin huomioimaan myös teollisuuden ja palvelui-

den lisääntymisen vaikutus niin sähkönkulutukseen kuin tehonkasvuun. Tämä todettiin kui-

tenkin haasteelliseksi, koska teollisuuden ja palveluiden lisääntymisestä oli ennusteita saa-

tavilla heikosti. Lisäksi eri teollisuuden ja palveluiden aloilla on sähkönkäytössä merkittä-

viä eroja, mikä edelleen hankaloittaa niiden huomioimista kuormitusennusteissa. Vaikka 

teollisuuden ja palveluiden lisääntymisen vaikutus sähköenergiankulutukseen saataisiinkin 

arvioitua jonkinlaisilla ominaiskulutuksilla, on kulutuksen ajoittumisen ja tehontarpeen 

arvioiminen haastavaa. Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella etenkin teollisuusasiak-

kaiden vaikutus kokonaiskulutukseen on kuitenkin verrattain pieni, eikä täten vaikuta mer-

kittävästi kokonaisuuteen.  

 

Tehtyjen kuormitusennusteiden pohjalta voitiin todeta, että päämuuntajakapasiteetin ja siir-

toyhteyksien puolesta tehonkasvu ei näyttäisi muodostuvan ongelmaksi. Ainoastaan linjan 
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alkuosa Fingridin sähköasemalta Valajaskoskelta Rovaniemen Verkko Oy:n Viirinkankaan 

sähköaseman suuntaan jää kuormitettavuudeltaan alle perusskenaarion mukaisen huippute-

hon 2030 luvun paikkeilla. Tämän siirtoyhteyden saneerauksesta on Rovaniemen Verkko 

Oy:llä kuitenkin olemassa jo valmiit suunnitelmat.  

 

Vaikka tehonkasvu ei tehdyillä ennusteilla näyttäisi aiheuttavan suurempia ongelmia pää-

muuntajakapasiteetin ja siirtoyhteyksien puolesta, tuo se haasteita sähköasemien korvatta-

vuudelle huipputehojen aikaan. Tarkasteluissa huomattiin, ettei huipputehon aikaisesta 

sähköaseman menettämisestä kiskostoineen selvittäisi nykyiselläkään huipputehotasolla ja 

tilanne heikkenee edelleen tehojen noustessa. Haastavinta on Ounasvaaran sähköaseman 

korvaaminen, mikä ei nykyisellään onnistuisi huipputehon aikaan, vaikka sähköaseman 

kiskosto olisikin käytössä. Työssä annettiinkin investointiehdotus, jonka avulla asemien 

korvattavuus saataisiin jälleen onnistumaan myös huipputehon aikana. Lisäksi sähköase-

mien korvattavuuteen kehotettiin kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota keskijän-

niteverkon saneerauksia ja investointeja suunnitellessa.  

 

Kaiken kaikkiaan sähkönkulutuksen ja tehonkasvun ennustaminen todettiin työn aikana 

haastavaksi. Jo perinteisin menetelmin ennustaminen vuosikulutuksien ja kuormituskäyrien 

avulla vaatii paljon lähtötietoja ja oletuksia. Kun mukaan otetaan vielä tulevaisuuden 

kuormitukseen vaikuttavat muutokset, kuten energiatehokkuuden parantuminen, sähköau-

tot, lämpöpumppujen yleistyminen, pientuotanto sekä kysynnän jousto, on yhtenäisvaiku-

tuksien arvioiminen pitkälle tulevaisuuteen lähes mahdotonta. Sähkönkäytön muuttuminen 

haastaakin myös perinteisen kuormitusmalleihin pohjautuvan kuormituksen ennustamisen. 

 

Toisaalta on muistettava, että kuormituksen pitkän aikavälin ennustaminen on jatkuva pro-

sessi ja tiedon lisääntyessä sekä menetelmien kehittyessä päivitetään ennusteita kaiken ai-

kaa. Tämän työn tärkeimpänä tuloksena lieneekin suuntaa antava käsitys verkonhaltijalle 

alueellisten kuormitusten ja tehojen kehittymisestä sekä niiden verkolle asettamista haas-

teista. Työssä pystyttiin myös määrittämään selkeästi alueet, joilla tehonkasvu on merkittä-

vintä ja toisaalta alueet, joilla rakentaminen ja tehonkasvu ovat vähäisempää. Jatkossa 

verkkoyhtiön tehtäväksi jää kuormitusennusteiden päivittäminen sekä ennusteiden hyödyn-

täminen yhtiön strategisessa suunnittelussa. 
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LIITE I Tehonjakolaskennan ja SCADA- mittauksien tulokset lähdöittäin 

 

Tehonjakolaskennan huipputehot lähdöille indeksisarjoilla laskettuna (Pind) ja AMR-datasta lasket-

tuna (PAMR) sekä SCADA -mittauksien huiput (17.12.2015). Lisäksi esitetty laskennallisten huippu-

tehojen suhde SCADAn mitattuun huipputehoon. Tuloksissa huomattava, että SCADAn tulokset 

hetkellisiä ja laskennalliset tuntikeskitehoja. 

Lähtö Pind PAMR PSCADA Pind/ PSCADA PAMR/ PSCADA 

Oun K2 M147 3996 3761 4016 0,995 0,937 

Oun M168 4182 3706 3665 1,141 1,011 

Oun M28 1187 1190 1257 0,944 0,947 

Oun VK1 M147 3994 3950 3931 1,016 1,005 

Oun Y28 1949 2172 2477 0,787 0,877 

Pal M127 3842 3751 2823 1,361 1,329 

Pal M133 3531 3033 2908 1,214 1,043 

Pal M134 4089 3628 3646 1,122 0,995 

Pal M232 1026 856 864 1,188 0,991 

Pal M243 2176 1955 2179 0,999 0,897 

PAL M4 3208 3074 2907 1,104 1,057 

PAL M5 3726 3425 3648 1,021 0,939 

Pal M6 2577 2386 2516 1,024 0,948 

Pal M70 2510 2404 2247 1,117 1,07 

Vii M137 1030 1118 1365 0,755 0,819 

Vii M187 1375 1791 1855 0,741 0,965 

Vii M206 4615 1096 3981 1,159 0,275 

Vii M245 2842 2816 2778 1,023 1,014 

Vii M61 2484 2253 2317 1,072 0,972 

Vii M67 1707 1800 1823 0,936 0,987 

Vii My29 4335 3353 2908 1,491 1,153 

Vii Y50 1750 1561 1491 1,174 1,047 

 

  



 

LIITE II Rovaniemen kaupungin yleiskaava 2015 

 

 



 

LIITE III Rivitalojen rakennusalueet tarkastelujaksolla 

 

Rivitalojen uudistuotantokohteet sekä arviot niiden asuntomääristä, kerrosaloista ja vuosienergiois-

ta viisivuotisjaksoissa. 

 

Jakso Kohde  Asuntoja 
[kpl] 

Kerrosala 
[k-m2] 

Vuosienergia 
[MWh/a] 

2016 
-2020 

Vennivaara 23 1 900 300  

Etelärinne  30 2 500 300  

Vennivaaran laajennus 47 3 900 500  

Koivikkopuisto 12 1 000 100  

Pöykkölä (vapaat tontit) 15 1 200 200  

Yhteensä 127 10 400 1 400 

2021 
-2025 

Vennivaara 65 5 300 700  

Pöykkölä 65 5 300 700  

Yhteensä 130 10 600 1 400 

2026 
-2030 

Vennivaara 60 4 900 700  

Pöykkölä 60 4 900 700  

Yhteensä 120 9 800 1 400 

2031 
-2035 

Vennivaara 55 4 500 600  

Pöykkölä 55 4 500 600  

Yhteensä 110 9 000 1 200 

2036 
-2040 

Vennivaara 50 4 100 600  

Pöykkölä 50 4 100 600  

Yhteensä 100 8 200 1 200 

 

  



 

LIITE IV Omakotitalojen rakennusalueet tarkastelujaksolla 

 

Jakso Kohde  Asuntoja 
[kpl] 

Kerrosala 
[k-m2] 

Vuosienergia 
[MWh/a] 

2016 
-2020 

Pöykkölä (kaavoitetut vapaat) 89 14 200 1 500  

etelärinne 4 600 100  

Vennivaara kaavoitetut (vapaat) 10 1 600 200  

Vennivaara laajennus (v.16) 100 15 900 1 700  

Vennivaara laajennus (v.17-20) 90 14 300 1 500  

Yhteensä 293 46 600 5 000 

2021 
-2025 

Papukumpu 30 4 800 500  

Vennivaara laajennus (v.17-20) 110 17 500 1 900  

Pöykkölä salmivaarantie laajennus 20 3 200 300  

Länsikankaan laajennus 82 13 000 1 400  

Yhteensä 242 38 500 4 100 

2026 
-2030 

Rinteenkenttä 25 4 000 400  

Pöykkölä/Printtivaara 200 31 800 3 400  

Vennivaara 20 3 200 300  

Yhteensä 245 39 000 4 100 

2031 
-2035 

Vennivaara 110 17 500 1 900  

Pöykkölä 110 17 500 1 900  

Yhteensä 220 35 000 3 800 

2036 
-2040 

Vennivaara 100 15 900 1 700  

Pöykkölä 100 15 900 1 700  

Yhteensä 200 31 800 3 400 

*v.16 = alue tulee jaettavaksi vuonna 2016 v.17-20 = alue tulee jaettavaksi vuonna 2017-2020 



 

LIITE V Merkittävimmät rakennusalueet koko jakelualueella 

 

 



 

LIITE VI Merkittävimmät rakennusalueet Ounasvaaran sähköaseman ympäristö 

 

 



 

LIITE VII Merkittävimmät rakennusalueet Palkisentien sähköaseman ympäristö 

 

 



 

LIITE VIII Merkittävimmät rakennusalueet Viirinkankaan sähköaseman ympäristö 

 

 
  



 

LIITE IX Numeroselitteet merkittävimmille rakennusalueille  

 

Numero Nimi Asiakasryhmä Jakso Kerrosala 
[k-m2] 

Kuormitus 
[MWh/a] 

1. Pöykkölä, laajennus Asuminen, pientalo 
2016 
-2025 

20 700  2 400  

2. Pöykkölä, Printtivaara Asuminen, pientalo 
2026 
-2030 

39 900  4 400  

  
Pöykkölä, Printtivaara  
jatko 

Asuminen, pientalo 
2031 
-2040 

42 000  4 800  

3. Papukumpu Asuminen, pientalo 
2021 
-2025 

4 800  500  

4. 
Vennivaara laajennus  
+ jatko 

Asuminen, pientalo 
2016 
-2040 

110 500  12 600  

5. Länsikankaan laajennus Asuminen, pientalo 
2021 
-2025 

13 000  1 400  

6. Rinteenkenttä Asuminen, pientalo 
2026 
-2030 

4 000  400  

7. Etelärinne, rajavartiosto Asuminen kerrostalo 
2016 
-2020 

36 300  2 040  

  Etelärinne, rajavartiosto Asuminen pientalo 
2016 
-2021 

3 100  400  

8. Kortteli 318 Asuminen kerrostalo 
2021 
-2025 

13 200  740  

9. Jääskeläinen Teollisuus 
2016 
-2040 

70 000* 2 000* 

10. Siljotie Asuminen kerrostalo 
2016 
-2020 

7 840  440  

11. Erottajan alue Asuminen kerrostalo 
2031 
-2040 

33 000  1 800  

  
Lapinaukea, korttelit  
3255 & 3256 

Asuminen kerrostalo 
2016 
-2030 

33 400  1 900  

12. Keskustan alue 
Palveluiden tiivisty-
minen 

2016 
-2040 

30 000  2 000  

  Kiela, korttelit 33 & 34 Asuminen kerrostalo 
2016 
-2025 

24 650  1 600  

13. Teollisuuskylä 
Teollisuuden tiivisty-
minen 

2016 
-2040 

70 000*  2 000*  

14. Eteläkeskuksen alue 
Palveluiden tiivisty-
minen 

2016 
-2040 

25 000  3 000  

15. Lampelan alue Asuminen kerrostalo 
2031 
-2040 

85 800  4 800  

  Lampelan alue Palvelut 
2016 
-2040 

50 000 3 000  

*Jääskeläiseen ja teollisuuskylään yhteensä 

 

 

 



 

LIITE X Sähköasemien korvattavuuden kannalta haasteellisimmat alueet 

 

  



 

LIITE XI Sähköasemien korvattavuutta parantavat kj -verkon investoinnit 

 

 
 

1. Isoaavantien vieressä kulkeva kaapeli, joka on jo kaivettu maahan välillä M259 - Mänty-

vaarantie ja Isoaavantien risteys. Toisen pään kytkentä pistettä ei ole vielä vahvistettu. 

Valmistuessaan yhteys helpottaa Alakorkalo – Teollisuuskylä -alueen korvattavuutta Vii-

rinkankaan korvaustilanteessa.  

2. Yhteys muuntamoiden M18-M106 välille. Muuntamolla M18 kytkentä kuormaerottimeen 

M18Q147_2, jotta hyödynnettävissä sekä Ounasvaaran, että Viirinkankaan korvaustilan-

teessa. 

3. Yhteys muuntamoiden Y14-M148 välille. Yhteys mahdollistaa Ounasvaaran sähköaseman 

kuormien jakamisen eri lähdöille korvaustilanteessa. Mahdollista toteuttaa edullisemmin-

kin, mutta yhteys näiden muuntamoiden välillä mahdollistaa kuormien jakamisen tasai-

semmin lähdöille myös normaalitilanteessa, minkä vuoksi katsottiin järkevimmäksi vaihto-

ehdoksi.  

Taulukko  Toimenpiteet sähköasemien korvattavuuden parantamiseen kustannuksineen, sekä korvatta-

vuudet huipputehosta toimenpiteen jälkeen. Kustannukset arvioitu verkkokomponenttien 

yksikköhinnoilla (Energiavirasto 2016) sisältää maakaapelit 240 mm
2
, vesistökaapeli 240 

mm
2
,
 
päätteet, kaapeliojat (tavallinen olosuhde). Ei sisällä kuormaerottimia, koska muunta-

moilla tarvittavat erottimet varalla verkkotietojärjestelmän mukaan. 

Toimenpide Kustannukset [k€] 
Viirinkankaan 

korvattavuus [%] 
Ounasvaaran 

korvattavuus [%] 

Ei toimenpiteitä/ lähtötilanne 0 85 75 

1. M259 - Mäntyvaara - 91 
 2. Y14 - M148 53 

 
82 

3. M18 - M106 90 100 100 

 


