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(Low Voltage Direct Current, LVDC) liiketaloudellinen kannattavuus suomalaiselle 

jakeluverkkoyhtiölle voimassa olevan regulaatiomallin puitteissa.  Työssä on määritetty 

kannattavuuden arviointiin soveltuva menetelmä sekä kehitetty laskentatyökalu 

verkostoinvestointien liiketaloudellisen kannattavuuden arviointiin. 

Liiketaloudellisen kannattavuuden määrittämiseen kehitetty laskentatyökalu pohjautuu 
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The operability of the calculation tool is proved by the investment examples from a real 
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Investment costs of inverters and rectifiers play an important role when comparing the 
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1 JOHDANTO 

Suomessa, kuten maailmallakin, sähkönjakelu on nykypäivänä toteutettu 

vaihtosähköjärjestelmään perustuen. Tasasähköä on julkisissa verkoissa käytetty 

sähkönsiirrossa lähinnä pitkillä siirtomatkoilla ja suurilla tehoilla, haluttaessa erottaa 

vaihtosähköjärjestelmät toisistaan tai haluttaessa erikseen säädettävissä oleva yhteys. 

Sähkönjakelun alkuaikoina 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa jakelu toteutettiin yleisesti 

tasasähkönjakeluna, mutta esimerkiksi Suomessa se joutui väistymään vaihtosähkönjakelun 

tieltä noin 30 vuoden kuluessa. (Juuti, 2012)  

Nykyisin Suomessa esimerkkejä tasasähkön käytöstä sähkönsiirrossa ovat Suomen ja 

Ruotsin välillä olevat merikaapelit Fennoskan 1 ja Fennoskan 2 sekä Suomen ja Viron välillä 

olevat merikaapelit Estlink 1 ja Estlink 2. Näissä siirtotehot vaihtelevat 350 MW ja 800 MW 

välillä. (Fingrid, 2016a) Lisäksi Suomen ja Venäjän välillä on nykyisellään 

kahdensuuntaisen tehonsiirron mahdollistava lyhyt tasasähköyhteys, niin kutsuttu Viipurin 

linkki, jolla Suomen ja Venäjän sähköverkot ovat erotettu toisistaan. (Fingrid, 2014) 

Tasasähköosuuden avulla esimerkiksi Venäjän puolella tapahtuvat häiriöt sähköverkossa, 

kuten jännitteenalenemat tai taajuusvaihtelut, eivät näy Suomen puoleisessa verkossa ja 

päinvastoin. Suomen sisällä on lisäksi tasasähköyhteys Naantalista Ahvenanmaalle, jonka 

omistaa ja jonka käytöstä vastaa Kraftnät Åland. (Fingrid, 2016a) Tasasähköä on käytetty 

perinteisesti myös laivojen sähköjärjestelmissä ja tietoliikennejärjestelmissä sekä 

raideliikenteessä.  

Suurin osa Suomen sähkönjakeluverkosta on rakennettu 1950 - 1970-luvuilla nimenomaan 

vastaamaan silloisia sähkönjakelun vaatimuksia ja odotuksia. Nyky-yhteiskunnasta on 

kuitenkin tullut yhä riippuvaisempi sähköstä ja odotukset sähkönlaadulle sekä 

toimitusvarmuudelle ovat yhä korkeammat. 1950-luvulla rakennetut sähkönjakeluverkot 

ovat siis vuosien saatossa vääjäämättä vanhentuneet niin rakenteeltaan kuin tekniikaltaankin. 

Sähkönjakeluverkkoyhtiöillä tuleekin olemaan lähitulevaisuudessa suuri saneerausurakka 

jakeluverkkojensa uudistamiseksi ja saattamiseksi nykyvaatimuksia vastaaviksi. 

Saneeraustyön suurimpana haasteena tulee olemaan oikeiden teknisten ratkaisumallien 

valinta, joilla pystytään vastaamaan sähkönjakeluverkoille asetettuihin odotuksiin seuraavan 

noin 40 vuoden ajan. (Partanen, 2010a) 
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Asiakkaat odottavat yhä edullisempaa sähköä samaan aikaan, kun verkkoyhtiöiden omistajat 

toivovat tasaista tuottoa sijoittamilleen rahoilleen. Yhteiskunnan ja omistajien ristipaineessa 

verkkoyhtiöiden on siis oikeiden teknisten ratkaisujen lisäksi löydettävä mahdollisimman 

kustannustehokkaat, mutta samalla liiketaloudellisesti kannattavat ratkaisut verkkojen 

jälleenrakennukseen. Tämä ja verkon vanheneminen ovatkin aiheuttaneet 

sähkönjakeluverkkoyhtiöissä painetta löytää uusia entistäkin varmempia, tehokkaampia ja 

taloudellisesti kilpailukykyisiä sähköverkon rakennus- ja sähkönsiirtotekniikoita. Lisäksi 

tekniikka on viime aikoina kehittynyt kovaa vauhtia tehoelektroniikan saralla ja 

elektroniikan hinnat ovat yleisesti laskeneet. (Tek.teollisuus, 2016) Näistä edellä mainituista 

syistä johtuen tutkimus tasasähkönjakeluun liittyen on kokenut uuden tulemisen ja erityisesti 

vuosituhannen vaihteen jälkeen se on lisääntynyt kiihtyvään tahtiin niin Suomessa kuin 

maailmallakin. Pienjännitteisen tasasähkön jakelun (Low Voltage Direct Current) eli 

LVDC-jakelun uskotaan tuovan ratkaisuja sähkönlaadun parantamiseen ja 

toimitusvarmuuden lisäämiseen sähkönjakelussa. (Ensto, 2016) 

Tämä diplomityö on osa suurempaa pienjännitteisen sähkönjakelun kehittämiseen ja 

käyttöönottoon tähtäävää LVDC RULES -tutkimushanketta. Hanke jakautuu kolmeen 

rinnakkaishankkeeseen, joiden toteutuksesta vastaavat Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

(LUT), Elenia Oy ja Ensto Finland Oy. Kokonaishankkeen päätavoitteena on tutkia ja 

kehittää teknologioita, jotka mahdollistaisivat pienjännitteisen tasasähkönjakelun 

siirtämisen tutkimusympäristöistä teolliseen tuotantokäyttöön suomalaisessa 

sähköverkkoympäristössä. (Tekes, 2015)  

1.1 Tutkimuskysymykset ja työn rajaus 

Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella pienjännitteisen tasasähkönjakelun 

liiketaloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä jakeluverkkoyhtiön näkökulmasta. 

Tavoitteena on määrittää kannattavuuden arviointiin soveltuva menetelmä ja kehittää 

työkalu verkostoinvestointien liiketaloudellisen kannattavuuden määrittämiseen. 

Menetelmän ja työkalun toiminta osoitetaan selvittämällä LVDC-kohdejoukon 

liiketaloudellinen kannattavuus eräälle suomalaiselle jakeluverkkoyhtiölle. Työn 

tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
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- Miten LVDC-jakelu vaikuttaa valvontamallin kannustimiin, verkon arvoon ja 

sallittuun tuottoon? 

- Miten LVDC-jakelun kannattavuutta voidaan mitata erilaisella omistajapohjalla 

toimivissa yhtiöissä? 

- Mahdollistaako LVDC-jakelu suuremman tuoton jakeluverkkoyhtiön omistajille? 

 

Työ keskittyy LVDC-jakelun liiketaloudellisen kannattavuuden määrittämiseen Suomessa 

sovellettavan verkkoliiketoiminnan valvonta- eli regulaatiomallin puitteissa. Esitettävä 

menetelmä ja kehitetty työkalu perustuvat voimassa olevaan regulaatiomalliin ja tulokset 

ovat hyvin pitkälti riippuvaisia siitä, miten valvontamalli tulee tulevaisuudessa kehittymään. 

Suomessa verkkoliiketoimintaa valvoo ja valvontamallia ylläpitää Energiavirasto. 

Työssä ei ole tarkoituksena saada tapauskohtaisia absoluuttisia totuuksia LVDC-jakelun 

liiketaloudellisista kannattavuuksista, sillä investoinnin kannattavuus riippuu aina 

investointikohteesta ja siitä millainen toimintastrategia investointia tekevällä 

jakeluverkkoyhtiöllä on. Työn tarkastelut onkin tehty varsin yleisellä tasolla, eikä kaikkia 

yhtiöittäin suuresti eroavia ja epävarmuuksia sisältäviä tekijöitä, kuten suurhäiriöitä 

aiheutuvia kustannuksia, ole otettu esimerkkilaskelmissa huomioon. Työn tarkoituksena on 

pääasiassa havainnollistaa, miten LVDC-jakelun liiketaloudellinen kannattavuus voidaan 

määrittää ja mitkä asiat siihen vaikuttavat sekä millaisia vaikutuksia LVDC-jakelulla on 

jakeluverkkoyhtiön tuottoihin.  

1.2 Tutkimusmenetelmät ja työnrakenne 

Tutkimustulokset perustuvat kirjallisuustutkimukseen sekä LVDC-jakelun liiketaloudellisen 

kannattavuuden määrittämistä varten luotuun Excel-pohjaiseen laskentamenetelmään. 

Laskentamenetelmän luomisen perustana on käytetty Energiaviraston regulaatiomallia, 

investoinnin kassavirtalaskelmaa ja erilaisia investoinnin kannattavuuksia arviovia 

menetelmiä. 

Tutkimuksen alussa olevassa kirjallisuustyössä esitellään pienjännitteisen sähkönjakelun 

toteutusmahdollisuuksia sekä käydään läpi LVDC-jakelun tuomia mahdollisuuksia ja etuja 

verrattuna nykyiseen kolmivaiheiseen sähkönjakeluun. Lisäksi avataan vielä tässä vaiheessa 
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LVDC-jakelun toteutuksessa olevia heikkouksia ja haasteita. Tasasähkönjakeluun liittyvän 

katsauksen jälkeen käsitellään Suomen sähkönjakeluverkkojen rakennetta ja pohditaan 

suomalaisten sähköverkkoyhtiöiden omistajapohjaisuutta sekä sen vaikutuksia 

verkkoyhtiöiden toimintaan ja erityisesti voiton tavoitteluun. Lisäksi syvennytään 

sähköverkkotoiminnan säätelyyn ja valvontaan. Työssä käydään tiivistetysti läpi 

Energiaviraston valvonta- eli regulaatiomalli, jolla Energiavirasto pyrkii valvomaan 

monopoliasemassa toimivien sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja estämään liiallisten 

voittojen keräämisen asiakkaiden kustannuksella. Toisaalta työssä myös pohditaan, millaisia 

kannustimia regulaatiomallissa on, ja miten regulaatiomalli sallii sähköverkkoyhtiölle 

mahdollisimman suuren tuoton. 

Tämän jälkeen kirjallisuustutkimuksessa käsitellään investointien kannattavuuden 

arviointia. Tutkimuksessa on muun muassa lueteltu investointien kannattavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä, perehdytty investointien rahoituksen muodostumiseen sekä 

havainnollistettu investoinnin tuoton muodostumista kassavirtalaskelmalla. Lisäksi on 

pohdittu, miten ja millaisilla erilaisilla menetelmillä investointien kannattavuuksia voidaan 

vertailla. Tutkimuksessa myös pohditaan, mikä menetelmä olisi paras juuri 

sähköverkkoinvestointien kannattavuuden määrittämiseen ja mitä kaikkia asioita on otettava 

huomioon sähköverkkoinvestoinnin kannattavuutta määritettäessä. 

Kirjallisuusosion jälkeen tutkimuksessa siirrytään laskentaosioon, jonka alussa käydään läpi 

LVDC-jakelun liiketaloudellisen kannattavuuden määrittelemiseksi laaditun Excel-

pohjaisen laskentamenetelmän pääperiaatteet ja toiminta. Laskentamenetelmän toimintaa on 

esitelty todelliseen sähkönjakeluverkkoon pohjautuvilla esimerkkitapauksilla. 

Esimerkkitapauksien avulla pyritään osoittamaan LVDC-jakelun liiketaloudellisen 

kannattavuuden tarkastelua varten kehitetyn laskentamenetelmän toimivuus. 

Esimerkkitapausten tarkastelun jälkeen saadut tulokset analysoidaan ja tehdään yhteenveto 

työn tuloksista. 
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2 PIENJÄNNITTEINEN TASASÄHKÖNJAKELU 

Pienjännitteisellä tasasähkönjakelulla eli LVDC-jakelulla (Low Voltage Direct Current) 

tarkoitetaan Euroopan unionin (EU) pienjännitedirektiivin (2014/35/EU) mukaisilla 

jännitteillä toteutettavaa tasasähkönjakelua. Direktiivin mukaan pienjännitteisessä 

tasasähkönjakelussa nimellisjännitteen tulee olla 75–1500 V välillä.  (EUR-Lex, 2016) 

Toisaalta kansallinen pienjännitestandardi SFS 6000 sallii maasta erotetun (IT, Insulate 

Terra) tasasähköjärjestelmän jännitteeksi sekä maan ja järjestelmän äärijohtimen välillä että 

äärijohtimien välillä korkeintaan 1500 V tasajännitteen. Pienjännitevoimakaapeleiden 

ominaisuuksia määrittelevissä standardeissa puolestaan sallitaan maan ja äärijohtimen 

väliseksi suurimmaksi jännite-eroksi maksimissaan 900 V tasajännite (SFS 4879) (SFS 

4880). Jotta LVDC-jakelun siirtokyky saadaan maksimoitua, on edullisinta pyrkiä 

hyödyntämään koko direktiivien ja standardien sallima jännitealue sähköturvallisuuden ja 

komponenttien kestoisuuden sallimissa rajoissa. Tästä syystä on päädytty ±750 V 

bipolaariseen järjestelmään. (Partanen, 2010a) Tämä on myös taloudellisesti optimaalinen 

valinta, vaikka suuntaajien hinta ja häviöt alkavatkin kasvamaan jännitetason noustessa. 

(Karppanen, 2015) 

2.1 Tasasähkönjakelun taustaa 

Pienjännitteinen tasasähkönjakelu eli LVDC-jakelu ei ole yleisesti käytössä Suomessa tai 

edes muualla maailmalla. (Brenna, 2006) Tasasähkönjakelu ei kuitenkaan ole mikään uusi 

asia. Suomen ensimmäiset 1800-luvun loppupuolella kaupunkeihin rakennetut 

sähkönjakelujärjestelmät toteutettiin yleensä kolmijohtimisina eli bipolaarisina 

tasasähköjärjestelminä. Sähkönjakelun vähitellen laajentuessa myös maaseudulle 1900-

luvun alkupuoliskolla tasasähkönjakelu joutui kuitenkin väistymään 

vaihtosähköjärjestelmän tieltä lähinnä vaihtosähkönjakelun paremman tehonsiirron sekä 

maatalouskäytössä paljon yleistyneen kolmivaiheisen epätahtimoottorin tehokkuuden takia. 

Lisäksi vaihtosähköjärjestelmään tarvittavat johtorakenteet olivat edullisempia 

investointikustannuksiltaan tasasähköverkon johtorakenteisiin verrattuna. (Paavola, 1975) 

Yksi syy, miksi tasajännitteistäsähkönjakelua ei ole vielä myöhemminkään alettu 

hyödyntämään sähkönjakelussa, on ollut tasasähköjärjestelmän korkeat kustannukset sen 

jännitemuunnoksiin tarvittavan suuntaajatekniikan kustannuksista johtuen. Myös se, ettei 
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aiheesta ole riittävästi tutkimustietoa, on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei tasasähkönjakelu 

ole saanut vielä jalansijaa yleisessä sähkönjakelussa. Uusia vähän tutkittuja asioita kohtaan 

koetaan aina tietynlaista pelkoa. 

Tällä hetkellä maailmalla on käynnissä lukuisia tutkimus- ja pilottihankkeita 

tasasähkönjakeluun liittyen, joista ehkä merkittävimmät Etelä-Koreassa ja Alankomaissa. 

Etelä-Korean monopoliasemassa toimiva sähkönsiirtoyhtiö Korean Electric Power 

Corporation (KEPCO) suunnittelee korvaavansa osan keskijänniteverkostaan 

pienjännitteisellä tasasähköllä parantaakseen sähkönjakelun luotettavuutta. KEPCO:n 

laskelmien mukaan LVDC-jakelulla saavutettaisiin jopa 5 %:n säästö 

kokonaiskustannuksissa. Tosin laskelmaan liittyy vielä monia riskitekijöitä, kuten kasvavien 

häviöiden kustannukset ja LVDC-jakelussa käytettävän tehoelektroniikan hinta. (KEPCO, 

2014) Alankomaiden Haarlemmermeerissä on puolestaan menossa Direct Current BV:n, 

Siemensin ja Joulz BV:n yhteisprojekti, DC=DeCent, jonka yhtenä osana on tasasähköllä 

toimivan sähkönjakeluverkon rakentaminen. Projektin tavoitteena on lisäksi luoda 

tasasähkönjakelulle yhtenäiset normit ja standardit. (Direct Current, 2014)  

Suomi on kuitenkin tasasähkönjakelututkimuksen edelläkävijämaa. Lappeenrannan 

teknillisellä yliopistolla ja Suur-Savon sähkö Oy:llä on ollut jo useiden vuosien ajan yhteinen 

tutkimushanke ja pilottikohde Suomenniemellä pienjännitteiseen tasasähkönjakeluun 

liittyen. Pilottikohteeseen on rakennettu 1,7 km pituinen bipolaarinen maasta erotettu 

tasasähköverkko. Verkon piiriin kuuluu neljä kolmivaiheista sähköä käyttävää 

loppukäyttäjää. Pienjännitteisen tasasähköverkon tasasähkö muunnetaan siis ensin 

keskijänniteverkosta tasajännitteeksi ja takaisin kolmivaiheiseksi sähköksi 

taajuusmuuttajien avulla asiakkaan liityntäpisteissä.  Pilottikohteen verkko on otettu 

käyttöön kesäkuussa 2012 ja siitä on saatu todella paljon arvokasta tutkimustietoa 

tasasähkönjakeluun liittyen. (Nuutinen, 2015a) Lisäksi Elenia Oy:llä ja ABB Oy:llä on 

yhteinen LVDC-pilottikohde Kylmäkoskella, jossa sähköä siirretään LVDC-tekniikalla 550 

metrin matka ja LVDC-jakelun perässä on kaksi asiakasta. Tästäkin kohteesta saadut 

tulokset ovat olleet lupaavia ja LVDC-jakelun eduiksi on havaittu muun muassa suuri 

siirtokapasiteetti, toimitusvarmuuden paranemien, jännitteen laadun paranemien ja 

kustannustehokkuus. Kyseinen LVDC-järjestelmä on toiminut toistaiseksi ilman ongelmia 
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ja onkin näin osoittanut LVDC-jakelun soveltuvuuden osana tulevaisuuden 

sähkönjakeluverkkoa. (Hakala, 2015) 

2.2 Tasasähköjärjestelmän perusrakenne 

Yleisimmin tasasähköjärjestelmän sähkönjakelu toteutetaan joko kaksijohtimisen 

unipolaarijärjestelmän tai kolmijohtimisen bipolaarijärjestelmän välityksellä. (Salonen, 

2016) Unipolaarisessa järjestelmässä voi sen kaksijohtimisesta rakenteesta johtuen olla vain 

yksi jännitetaso. Yleisimmin unipolaarisessa järjestelmässä jännitetasoksi on valittu EU:n 

pienjännitedirektiivin mukainen suurin sallittu tasasähkön pienjännite 1500 VDC. (Partanen, 

2010a) Toisaalta jännitetasoksi on esitetty myös muita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi 1400 

VDC. (Vargas Evans, 2013) Eräs mahdollinen unipolaarisen tasasähkönjakelun 

mahdollistava tasasähköverkonrakenne on esitetty kuvassa 2.1. (Salonen, 2006) 

  

Kuva 2.1 Unipolaarisen tasasähkönjakeluverkon mahdollinen rakenne. (mukaillen Salonen, 2006) 

Suomessa LVDC-jakelujärjestelmän rakenteeksi on yleisesti ehdotettu ±750 VDC:n 

bipolaarista järjestelmää. Tähän on päädytty, kun huomioon on otettu eristyskoordinaatio ja 

kytkinkomponenttien taloudellinen mitoitus. Järjestelmässä vaihtosuuntaajat on pääosin 

kytketty 750 VDC jännitteisen navan ja nollajohtimen välille. Suurempia jännitteitä 

tarvittaessa voidaan vaihtosuuntaaja kytkeä myös plus- ja miinusnapojen välille, jolloin 

saadaan 1500 VDC jännite. (Partanen, 2010a) Tämä kuitenkin nostaa tarvittavan 

tehoelektroniikan kustannuksia, sillä niiden tulee kestää korkeampia jännitteitä. (Kaipia, 

2006) Bipolaarisen tasasähkönjakelun eräs mahdollinen laiterakenne on esitetty kuvassa 2.2.  



16 

 

 

 

Kuva 2.2  Bipolaarisen tasasähkönjakelujärjestelmän eräs laiterakennevaihtoehto ja pääkomponentit. 

(mukaillen Partanen, 2010a) 

Bipolaarisen järjestelmän etuja unipolaariseen tasasähkönjakelujärjestelmään nähden on se, 

että bipolaarinen järjestelmä mahdollistaa kaksi eri jännitetasoa ilman eri muunnoksia. 

Lisäksi bipolaarisessa järjestelmässä maan ja johtimen välinen jännite on puolet 

unipolaarista järjestelmää pienempi, jolloin pienjännitevoimakaapeleita koskevan 

standardin enimmäisjännite 900 VDC ei ylity. Bipolaarisen tasasähkönjakelujärjestelmän 

verkon rakennetta ja sen erilaisia liityntämahdollisuuksia on havainnollistettu kuvassa 2.3. 

 

Kuva 2.3 Bipolaarinen LVDC-jakeluverkko, jossa asiakasliityntä on tehty DC-jännitetason ja maan 

välille (asiakkaat 1 ja 2), erisuuntaisten DC-tasojen välille (asiakas 3) ja kolmivaiheisena DC-

kytkentänä (asiakas 4). (mukaillen Salonen, 2006) 

Bipolaarijärjestelmää LVDC-jakelussa käytettäessä keskijänniteverkon 20 kV:n jännite 

muunnetaan ensin kolmikäämimuuntajalla sopivaan jännitetasoon ja tämän jälkeen 

tasasuuntaajilla tasajännitteeksi. Toisiojännitteen soveltuva arvo riippuu käytettävästä 
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tasasuuntaajatyypistä. Esimerkiksi käytettäessä dioditasasuuntaajaa tai puoliksi ohjattua 

tyristoritasasuuntaajaa käytetään kolmikäämimuuntajassa muuntosuhdetta 20/0,56/0,56 kV. 

Kolmikääminen jakelumuuntaja on yleisemmin käytössä olevaa kaksikäämimuuntajaa 

kalliimpi, mutta se mahdollistaa epäsymmetrisesti kuormitettavissa olevan bipolaarisen 

verkkorakenteen toteutuksen yksinkertaisimmillakin tasasuuntaajaratkaisuilla. Kuvassa 2.4 

on esitetty LVDC-tekniikan mahdollisia käyttökohteita tulevaisuuden sähkön-

jakelujärjestelmissä ja havainnollistettu niiden toteuttamismahdollisuuksia. (Partanen, 

2010a) 

  

Kuva 2.4 LVDC-tekniikan mahdollisia käyttökohteita tulevaisuudessa ja niiden toteutus-

mahdollisuuksia. (Partanen, 2010a) 

LVDC-jakelua voidaan siis käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi haja-asutusalueiden tai 

taajama- ja kaupunkialueiden sähkönjakelussa. Toisaalta sitä voidaan hyödyntää myös 

taajama- ja haja-asutusalueiden omakotitalojen sähköjakelussa tai teollisuudessa esimerkiksi 

tehtaiden sähköistyksessä. Myös laivojen sähköjärjestelmät voidaan toteuttaa LVDC-

tekniikalla. 
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2.3 LVDC-jakelun mahdollisuudet ja haasteet 

LVDC-jakelun yksi merkittävimmistä eduista on se, että pienjännitekaapeleilla voidaan 

siirtää suurempia tehoja tasajännitteellä kuin vaihtojännitteellä. Toisin sanoen saman tehon 

siirtämiseen tasajännitteellä voidaan käyttää pienempää kaapelin poikkipinta-alaa kuin 

vaihtojännitettä siirrettäessä. (Partanen, 2010a) Pienempi poikkipintainen kaapeli on 

luonnollisesti paksumpaa kaapelia edullisempi. Lisäksi pienjännitekaapeli on 

eristysrakenteeltaan yksinkertaisempi, joten sekin tuo säästöjä investointikustannuksissa. 

(Partanen, 2010a) 

Tasasähkönjakelun kyky siirtää suurempia tehoja pienempipoikkipintaisilla johdoilla 

mahdollistaa myös pienitehoisten keskijännitehaarojen korvaamisen 

pienjännitetasasähkönjakelulla. Juuri tämä keskijännitejohtohaarojen korvaaminen onkin 

todennäköisesti potentiaalisin LVDC-jakelun käyttökohde Pohjoismaissa. 

Keskijännitejohtohaarojen korvaaminen LVDC-jakelulla pienentää selvästi sähköverkon 

keskeytyksistä aiheutuvia kustannuksia, sillä vikaherkkä keskijänniteverkko lyhenee 

selvästi, eivätkä LVDC-jakelun alueella tapahtuvat viat näy muuhun verkkoon, koska 

verkoilla on galvaaninen erotus tasasuuntaajien ansiosta. LVDC-järjestelmällä on siis sama 

peruskäyttötapa kuin 1 kV järjestelmällä, mutta suuremman tehonsiirtokykynsä ansiosta 

LVDC-järjestelmästä saatavat edut keskijänniteverkon luotettavuuteen ovat suuremmat. 

Tasasähkönjakelu lisää myös sähköverkon suojausalueita jolloin toimitusvarmuus paranee. 

Pienjännitteen ansiosta LVDC-järjestelmissä voidaan käyttää edullisia 

pienjännitemaakaapeleita. (Partanen, 2010a) 

LVDC-jakelu sallii myös suuremman jännitteen aleneman pitkillä johtohaaroilla, sillä 

asiakaspäässä olevalla suuntaajalla jännitetaso saadaan pidetty nimellisenä hyvin laajalla 

DC-jännitteen vaihteluvälillä. Esimerkiksi käytettäessä kolmivaiheista vaihtosuuntausta 

±750 VDC järjestelmässä, jännitteen alenema voi olla jopa 32 % ja silti pystytään vielä 

tuottamaan EN 50160 standardin mukaista jännitettä asiakkaalle. Tosin hyvin suurilla 

jännitteenalenemilla myös tehohäviöt kasvavat suuriksi ja verkon mitoittavaksi tekijäksi 

tulee energiatehokkuus. Kuvassa 2.5 on esitelty LVDC-tekniikan tuomia etuja 

sähkönjakelun käyttövarmuuteen. (Partanen, 2010a) 
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Kuva 2.5 Pienjännitteisen tasasähkönjakelujärjestelmän verkkokuva ja tärkeimmät vaikutukset 

jakeluverkon käyttövarmuuteen (Partanen, 2010a) 

Tasasähköjärjestelmissä asiakkaan liityntäpisteessä oleva suuntaaja sisältää 

tietoliikenneyhteyden verkkoyhtiön järjestelmään. Yhteyden avulla voidaan esimerkiksi 

seurata asiakkaan energian käyttöä tai tehotietoja, mutta se mahdollistaa myös verkon tai itse 

suuntaajan vikatietojen välittämisen käytöntukijärjestelmään.  LVDC-jakelussa käytettävät 

suuntaajat voivat siis periaatteessa korvata nykyiset AMR-mittareiden toiminnot ja 

mahdollistaa lisäksi paljon muita toimintoja. Toisaalta se, että suuntaajista saadaan 

vikatiedot nopeasti verkkoyhtiön tietoon, mahdollistaa myös verkon nopean korjauksen. 

LVDC-tekniikka vie siis käytönvalvonnan nykyistä syvemmälle sähkönjakeluverkkoihin 

parantaen näin ollen verkon käyttövarmuutta. (Partanen, 2010a) 

Muita LVDC-jakelun tuomia etuja sähkönjakelujärjestelmässä on esimerkiksi se, että 

LVDC-tekniikka mahdollistaa paremmin erilaisten akkujärjestelmiin perustuvien 

energiavarastojen liittämisen sähkönjakeluverkkoon. Energiavarastojen avulla sähköverkon 

keskeytyksiä voidaan vähentää, sillä vian aikana osaa sähköverkosta voidaan syöttää akuista 

saatavalla sähköllä. Näin ollen myös asiakkaiden kokemat keskeytykset vähenevät. Samalla 

myös sähköverkkoyhtiöiden keskeytyskustannukset pienenevät ja mahdollisesti myös 
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vakiokorvauksien määrä vähenee. LVDC-tekniikka voi tulevaisuudessa mahdollistaa myös 

sähköverkkojen saarekekäytön vikatilanteiden aikana juuri edellä mainittujen 

energiavarastojen tai verkkoon kytketyn hajautetun tuotannon, kuten aurinkopaneelien, 

avulla. LVDC-tekniikka nimittäin mahdollistaa helpommin hallittavan alustan hajautetun 

tuotannon liittämiselle ja turvalliselle saarekekäytölle kuin nykyisen pienjänniteverkon 

tekniikka. (Partanen, 2010a) 

LVDC-jakelun suurimpia teknisiä heikkouksia tällä hetkellä ovat suuntaajalaitteiden häviöt.  

LVDC-johdoilla voi olla jopa 70 % pienemmät häviöt kuin AC-johdoilla, mutta ne eivät silti 

kata suuntaajissa syntyviä häviötä. Tosin mitä harvemmin liittymiä verkossa on eli mitä 

enemmän on johtokilometrejä suuntaajaalaitetta kohden sitä kannattavammaksi LVDC-

ratkaisut tulevat. (Partanen, 2010a) 

Teknisistä haasteista merkittävimpiä ovat suuntaajalaitteiden energiahyötysuhde ja 

laitteiden elinikä sekä luotettavuus. Kun vertailukohtana tyypillisesti on perinteinen 

jakelumuuntaja, eivät suuntaajalaitteet vielä toistaiseksi pysty päihittämään tätä koeteltua 

tekniikkaa elinkaarensa energia- ja kustannustehokkuudessa eivätkä luotettavuudessa. 

Toisaalta tehoelektroniset suuntaajat tarjoavat mahdollisuuden sähkön laadun paikalliseen 

hallintaan sekä esimerkiksi verkon, tuotannon ja sähkönkäytön ohjaamiseen optimaalisesti 

kulloisenkin tarpeen mukaan. Muista haasteista merkittävin lienee 

tasasähkönjakelujärjestelmien toteutukseen liittyvien yleisten ja yhtäläisten standardien 

puute. Lisäksi yhtenä haasteena tai epävarmuustekijänä voidaan pitää 

pienjännitejärjestelmän monimutkaistumista. LVDC-järjestelmä lisää 

verkostokomponenttien määrää, sillä tasasähköjärjestelmä vaatii suuntaajia. Lisääntyvä 

verkostokomponenttien määrä lisää myös mahdollisia vikapaikkoja verkossa. (Partanen, 

2010a)  

Tämän hetkisen arvion perusteella pienjännitteinen tasasähkönjakelu tulee yleistymään 

Suomessa seuraavan 5-10 vuoden aikana ja mahdollisuutta tasasähkön jakeluun myös 

keskijännitteisessä verkossa tutkitaan (Kumpulainen, 2016). Tämä vaatii kuitenkin sen, että 

tasasähköjärjestelmien rakenteelle saataisiin määritettyä mahdollisimman pian yleiset ja 

yhtäläiset standardit, joiden pohjalta tasasähkönjakelua voitaisiin alkaa kehittää.  
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3  VERKKOLIIKETOIMINTA SUOMESSA 

Suomi oli yhdessä Iso-Britannian, Ruotsin ja Norjan kanssa ensimmäisiä maita maailmassa, 

jotka avasivat sähkömarkkinansa kilpailulle. Suomessa markkinat alkoivat avautua 

vähitellen vuonna 1995, jolloin sähkön tuotanto ja myynti erotettiin sähkön siirrosta ja 

jakelusta. Toden teolla sähkömarkkinat avautuivat vasta vuonna 1998, kun myös 

kotitaloudet pystyivät kilpailuttamaan sähkön myyjänsä. Sähkönsiirto ja jakelutoiminta ovat 

kuitenkin edelleen luvanvaraista monopoliluonteista toimintaa ja pysyvät sellaisena varmasti 

myös tulevaisuudessakin, sillä kuluttaja ei hyötyisi useiden rinnakkaisten sähköverkkojen 

rakentamisesta. Toimiluvat sähköverkkotoimintaan myöntää sähkömarkkinoita valvova 

viranomainen, Energiavirasto. (Kauniskangas, 2009) 

Sähköverkon tehtävänä on siirtää voimaloissa tuotettu sähkö sähköverkkoyhtiöiden 

asiakkaille eli sähkönkäyttäjille. Sähkönkäyttäjiä eli erillisiä sähköliittymiä on Suomessa 

noin kolme miljoonaa. Vastaavasti sähköä tuottaa noin 400 voimalaitosta. 

(Energiateollisuus, 2016a) Suomen sähköverkko on osa yhdessä Ruotsin, Norjan ja Itä-

Tanskan kanssa muodostamaa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Lisäksi Suomen 

sähköverkosta on Venäjälle ja Viroon tasasähköyhteydet, joilla yhteispohjoismainen 

järjestelmä on yhteydessä Venäjän ja Baltian sähkönjakelujärjestelmiin. 

Yhteispohjoismaisesta järjestelmästä on myös tasasähköyhteys Keski-Euroopan 

sähköjärjestelmään. (Fingrid, 2016b) 

Sähköverkko voidaan jakaa suurjännitteiseen kantaverkkoon ja yleensä 

pienempijännitteiseen jakeluverkkoon. Suomen kantaverkon kehittämisestä ja valvonnasta 

vastaa vuonna 1996 perustettu Fingrid Oyj. Suurjännitteisiä jakeluverkkoja ja 

jakeluverkkoja puolestaan ylläpitää noin sata sähköverkkoyhtiötä. Sähköverkkoyhtiöiden 

koko vaihtelee erittäin paljon. Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön, Caruna Oy:n, 

vaikutuspiiriin kuuluu noin 640 000 suomalaista, kun taas Suomen pienin 

jakeluverkkoyhtiö, (jos teollisuusverkkoja ei huomioida) Jeppo Kraft Andelslag, toimii 

ainoastaan Pohjanmaan entisen kunnan, Jepuan, alueella ja vastaa vain reilun 700 asiakkaan 

sähkön saannista. (Energiateollisuus, 2016b) 
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3.1 Sähkönjakeluverkko 

Suomen sähkönjakeluverkko koostuu 0,4 kV:n pienjännitejakeluverkosta, 1-70 kV:n 

keskijännitejakeluverkosta, 110 kV:n suurjännitejakeluverkosta sekä Fingrid Oyj:n 

omistamasta kantaverkosta. Suomen kantaverkon pituus on yhteensä noin 14 600 kilometriä 

ja se on toteutettu pääasiassa 110–400 kV:n suurjännitteisillä ilmajohdoilla, sillä pitkillä 

etäisyyksillä maakaapelien käyttö on hyvin kallista. (Energiateollisuus, 2014) Kantaverkon 

pituus kuulostaa äkkiseltään pitkältä, mutta koko Suomen sähkönjakeluverkkoon verrattuna 

se on hyvin pieni osa. Suomen sähköverkon yhteispituus on nimittäin yli 400 000 kilometriä. 

Noin 60 % tästä on pienjännitteistä 0,4 kV:n jakeluverkkoa. Taulukossa 3.1 on esitetty 

tarkemmin Suomen sähkönjakeluverkon pituudet, maakaapeloitujen osuuksien pituudet ja 

maakaapelointiasteet jännitetasoittain vuonna 2014. 

Taulukko 3.1  Suomen sähkönjakeluverkon pituus ja maakaapelointiaste jännitetasoittain vuonna 2014. 

(Energiavirasto, 2014a) 

Jakelujännite Verkon pituus (km) 
Maakaapeloitu osuus 

(km) 
Maakaapelointiaste 

0,4 kV 239 959 97 807 40,8 % 

1 -70 kV 141 289 23 163 16,4 % 

110 kV 6 898 214 3,1 % 

Yhteensä 388 146 121 184 31,2 % 

Suomen sähkönjakelujärjestelmän arvo on suuri, sillä sen jälleenhankinta-arvo on noin 

12 mrd. €. Taulukossa 3.1 mainittujen johtojen lisäksi Suomen jakelujärjestelmään kuuluu 

noin 800 sähköasemaa ja noin 135 000 jakelumuuntamoa. Suurin osa jakeluverkkojen 

arvosta muodostuukin juuri johdoista sekä sähköasemista ja muuntamoista. (Energiavirasto, 

2014a) Näiden primäärikomponenttien lisäksi jakelujärjestelmään kuuluu lukuisia niin 

sanottuja sekundäärilaitteita ja -järjestelmiä, kuten sähköasemien suojareleet ja 

apujännitejärjestelmät, käyttökeskuksien käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmät sekä 

useat muut järjestelmät (verkkotietojärjestelmä, asiakastietojärjestelmä, 

tiedonsiirtojärjestelmä, jne.). (Lakervi, 2008) 

Taulukosta 3.1 nähdään, että suurin osa Suomen sähköverkosta on viime vuosien suurista 

maakaapelointi-investoinneista huolimatta edelleen sääarkaa ilmajohtoverkkoa ja 110 kV ja 

20 kV ilmajohdot ovat vieläpä suurimmaksi osaksi avojohtorakenteisia. 

Pienjänniteverkoissa puolestaan käytetään pääasiassa AMKA-kaapelia tai AXMK-

maakaapelia. Kaapeloiduista osuuksista suurin osa on taajamissa tai kaupungeissa, joiden 
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verkot ovat pääasiassa maakaapeliverkkoja. Maaseutuverkot ovat vielä hyvin pitkälti 

ilmajohtorakenteisia, joskin niitäkin on alettu maakaapeloimaan kiihtyvää tahtia. 

(Energiavirasto, 2014a; Lakervi, 2008) 

Jakelujärjestelmän keskijänniteverkot rakennetaan pääsääntöisesti silmukoituina verkkoina, 

mutta renkaita käytetään avoimina, koska säteittäisten verkkojen häiriöiden rajoittaminen on 

helpompaa, oikosulkuvirrat pienempiä sekä jännitteensäätö ja suojauksen toteuttaminen 

yksinkertaisempaa, kuin silmukoidussa verkossa. Vaikka silmukoitua keskijänniteverkkoa 

käytetäänkin useimmiten säteittäisenä, niin silmukoinnin avulla vikatilanteissa vika voidaan 

erottaa yhteen erotinväliin. Pienjänniteverkot rakennetaan puolestaan pääasiassa säteittäisinä 

verkkoina rakennuskustannusten vähentämiseksi. Näin tehdään myös usein harvaan 

asutuiden alueiden keskijänniteverkoille, sillä silmukoidulla verkolla saavutettavat hyödyt 

ovat niissä usein saatuja hyötyjä pienemmät. (Lakervi, 2008) 

Suomen jakeluverkon toimintaympäristö on hyvin erilainen maan eri osissa ja näin ollen 

myös sen tuomat haasteet ovat erilaiset riippuen siitä missä verkko sijaitsee. Kasvavissa 

taajamissa verkon kuormitukset kasvavat selvästi ja johtojen tehonkasvu on jopa 3-5 %:n 

luokkaa vuodessa. Tällaisessa ympäristössä haasteeksi muodostuu siirtokapasiteetin jatkuva 

kehittäminen ja kasvun arvioiminen tulevaisuudessa. Harvaan asutuilla muuttotappiollisilla 

alueilla puolestaan kuormitus laskee, minkä seurauksena kasvu voi olla jopa negatiivista. 

Tämä luo taas erilaisia haasteita verkon kehittämiselle. Lisäksi harvaan asutuilla Itä- ja 

Pohjois-Suomen alueilla pitkät siirtomatkat voivat aiheuttaa päänvaivaa jännitteenaleneman 

johdosta. (Lakervi, 2008) 

Suomen maaseudun sähköistämisen huippuvuosina 1950- ja 1960-luvuilla 

rakennuskustannussäästöistä johtuen suurin osa haja-asutusalueiden johtokaduista 

rakennettiin metsään, sillä lyhin reitti kulki usein metsän läpi. Tästä johtuen Suomen 

sähköverkko on edelleenkin hyvin altis vioille ja tätä kautta myös keskeytyksille 

voimakkaiden myrskyjen aikana. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin verkostosuunnittelun 

keskeisimmäksi reunaehdoksi on noussut sähkönjakelun luotettavuus. Tämän takia 

verkkoinvestoinneissa onkin viimevuosina ryhdytty etsimään verkon käyttövarmuutta 

parantavia vaihtoehtoja, kuten johtokadun siirtämistä metsästä tienvartaan tai vaihtamalla 

ilmajohdot maakaapeliksi. (Lakervi, 2008) 
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3.2 Erilainen omistajapohjaisuus 

Aikaisemmin Suomen sähköverkkoyhtiöt olivat pääasiassa toimialueensa kuntien omistamia 

yhtiöitä, joiden tärkeimpänä tehtävänä oli palveluidensa tarjoaminen kuntien asukkaille, ei 

voiton tavoitteleminen. (Partanen, 2012) Nykyisin suurin osa Suomen jakeluverkkoyhtiöistä 

on edelleen kunnan tai kuntaenemmistöisen osakeyhtiön omistuksessa olevia 

verkkoyhtiöitä, jotka vastaavat kuntansa sähkönjakelusta. Tällaisia sähköverkkoyhtiöitä 

ovat esimerkiksi Helen Oy Helsingistä tai Enontekiön Sähkö Oy aivan pohjoisimmasta 

Suomesta. Monet yhtiöt ovat kuitenkin yhdistyneet ja on syntynyt useamman kunnan 

yhteisomistuksessa olevia, lähes koko maakunnan kattavia jakeluverkkoyhtiöitä, kuten 

Savon Voima Oy tai Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Järvi-Suomen Energia Oy. 

Kilpailun avautumisen seurauksena Suomeen on lisäksi tullut monikansallisessa 

yksityisomistuksessa olevia sähköverkkoyhtiöitä, kuten Suomen suurimmat 

jakeluverkkoyhtiöt Caruna Oy ja Elenia Oy.  

Sähköverkkoyhtiöiden erilainen omistajapohjaisuus tarkoittaa sitä, että erilaisilla taustoilla 

olevilla yhtiöillä on todennäköisesti myös erilaiset liiketoimintastrategiat. Nykyisin kaikkien 

verkkoyhtiöiden tavoitteena ei siis enää ole ainoastaan edullisten yhteiskunnallisten 

palveluiden tarjoaminen asiakkailleen. Omistajat haluavat myös voittoa sijoitetulle 

rahalleen. He eivät välttämättä ole sijoittaneet suuria summia rahojaan sähköverkkoyhtiöihin 

siksi, että saisivat pitkällä aikavälillä tasaisesti voittoa vuosittain vaan heidän ajatuksensa 

voivat olla lyhyen aikavälin voitossa. Tosin osalla sähköverkkoyhtiöistä ei edelleenkään ole 

tärkeimpänä tavoitteenaan suurten voittojen tavoittelu sähköverkkotoiminnastaan, sillä niillä 

ei välttämättä ole mahdollisuutta sijoittaa suuria summia omaisuuttaan 

sähköverkkoinvestointeihin. Tällöin sähköverkkoyhtiöt eivät pyri saamaan suurinta 

mahdollista valvontamallin sallimaa tuottoa.   

3.3 Lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta 

Suomen sähköverkkoliiketoiminta on tarkkaan säänneltyä ja valvottua toimintaa. 

Sähkömarkkinalaki, sähköturvallisuuslaki sekä useat erilaiset standardit ja Euroopan 

unionin (EU) direktiivit toimivat sääntelyn ja valvonnan perustana.   
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Verkkotekniset ratkaisut on määritelty yksityiskohtaisesti standardeissa. Suomen 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää jakeluverkkotoiminnan teknistä 

turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta vahvistamalla ne standardit, joissa annettuja ohjeita 

noudattamalla katsotaan lainsäädännön vaatimusten täyttyvän. Tukesin vahvistamien 

standardien lisäksi joitakin teknisiä ratkaisuja on säädetty myös EU-direktiiveissä, kuten 

pienjännitedirektiivi 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD), mittauslaitedirektiivi 

2004/22/EY (Measuring Instrument Directive, MID) tai EU-komission asetus 2016/631 

sähkön tuottajien verkkoliitäntävaatimuksista. (EUR-Lex, 2016) 

Sähköverkkotoiminta on Suomessa luvanvaraista toimintaa johtuen alan 

monopoliluonteesta. Luvat sähköverkkotoiminnalle myöntää Energiavirasto, joka myös 

valvoo sähkön siirron hinnoittelun kohtuullisuutta. Valvonnan päätavoitteita ovat 

verkkopalveluiden hinnoittelun kohtuullisuus ja korkea laatu. Muita keskeisiä tavoitteita 

ovat esimerkiksi tasapuolisuus ja verkon kehittäminen sekä liiketoiminnan jatkuvuus, 

tehokkuus, kehittäminen ja pitkäjänteisyys. Tasapuolisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä 

yhteiskunnan sisäistä tulonjakoa asiakkaiden ja valvottavien yritysten omistajien välillä. 

Verkkoyhtiöiden tuottotaso ei siis saa olla liian korkea. (Energiavirasto, 2015a)  

Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta on luonteeltaan pääasiassa jälkikäteen tapahtuvaa, 

joskin EU:n sisämarkkinadirektiivi velvoittaa jäsenmaita ilmoittamaan verkkoyhtiöille 

vähintään sääntelyyn käytettävät metodit etukäteen. Yhteiskunnan ja kansantalouden 

näkökulmasta on myös tärkeää, etteivät sääntelystä itsestään aiheutuvat kustannukset 

muodostu kohtuuttomiksi. Lisäksi sääntelyn tavoitteena on, että verkkoliiketoiminta kaiken 

kaikkiaan säilyisi elinkelpoisena alana. (Partanen, 2012) 

Suomen sähköverkkotoiminta on ollut taloudellisen sääntelyn kohteena sähkömarkkinalain 

(386/1995) nojalla vuodesta 1995 lähtien. Valvonta oli alussa luonteeltaan tapauskohtaista 

jälkikäteistä valvontaa ja tutkinnat käynnistyivät pääasiassa ainoastaan, mikäli joku 

asiakkaista teki tutkintapyynnön. Valvonnan tavoitteet oli esitetty sähkömarkkinalain 

yhteydessä, mutta varsinaista valvontametodiikkaa alettiin kehittää vasta ensimmäisen 

tutkintapyynnön yhteydessä vuonna 1999. Sähköverkkoliiketoiminnan valvontametodiikan 

kehittäminen jatkui myöhempien tapauskohtaisten tarkastelujen yhteydessä. Vielä 2000-
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luvun alussakaan valvonnassa ei ollut selvää etukäteen verkkoyhtiöille ilmoitettua 

toteutustapaa. (Partanen, 2012) 

Verkkoliiketoiminnan säätelystä ja valvonnasta tuli johdonmukaisempaa vasta vuonna 2005, 

kun sääntelyjärjestelmää uudistettiin, jotta se täyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston 

sähkömarkkinadirektiivin (2003/54/EY) sääntelylle asettamat vaatimukset sääntelyn 

osittaisesta etukäteisyydestä ja valvontaan liittyvien valitusten käsittelyajoista. Uudistuksen 

myötä sääntelyjakson pituudeksi säädettiin neljä vuotta aiemman yhden vuoden sijasta. Näin 

säätelyyn saatiin enemmän ennakoitavuutta. Ensimmäinen valvontajakso tosin oli vain 

kolmen vuoden mittainen, sisältäen vuodet 2005–2007. Tämän jälkeen valvontajaksoista 

alettiin käyttää nimitystä sen mukaan, monesko valvontajakso oli kyseessä tuosta 

ensimmäisestä jaksosta lukien. Tällä hetkellä on menossa neljäs valvontajakso, joka kestää 

vuodesta 2016 vuoteen 2019. Jokaiselle valvontajaksolle metodiikkaa on pyritty 

kehittämään ja muuttamaan aiemmilta valvontajaksoilta saatujen kokemusten perusteella. 

Ensimmäisellä valvontajaksolla sääntely oli kannustavaa ja yhtiöihin kohdistettiin yleinen 

tehostamisvaatimus. Tämän jälkeen säätely ja valvonta ovat vähitellen laajentuneet, kun 

mukaan ovat tulleet myös yhtiökohtainen tehostamisvaatimus sekä kannustinjärjestelmät 

laadulle, innovaatioille ja toimitusvarmuudelle. (Partanen, 2012)  

Sähkömarkkinalain (588/2013) mukaan verkonhaltijan on avattava verkkonsa kaikkien 

halukkaiden käyttöön asianmukaista korvausta vastaan. Kyseisen lain tavoitteena on ollut 

muodostaa kaikkia sähkökaupan osapuolia palveleva markkinapaikka. Toisaalta 

sähkömarkkinalaki takaa verkonhaltijalle yksinoikeuden rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoa 

vastuualueellaan. Tällä pyritään kansantaloudellisesti järkevään ja kannattavaan 

verkkoliiketoimintaan, sillä rinnakkaisten jakeluverkkojen rakentaminen ei olisi 

taloudellisesti järkevää. Lisäksi sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijaa tarjoamaan 

palveluitaan sähkömarkkinoiden osapuolille syrjimättömästi ja tasapuolisesti, 

siirtohinnoittelu tulee toteuttaa niin sanottuna sijainnista riippumattomana tasapuolisena 

pistehinnoitteluna ja verkonhaltijan tulee ylläpitää ja kehittää verkkoaan riittävällä tavalla. 

(Sähkömarkkinalaki, 2013) 
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3.4 Jakeluverkkoliiketoiminnan kustannusrakenne 

Jakeluverkkoliiketoiminnan kustannukset syntyvät monista eri tekijöistä, joista henkilöstö- 

ja hallintokulut muodostavat suuren osan. Henkilöstökulut ovat pitkälti riippuvaisia siitä, 

miten verkkoyhtiö on toteuttanut verkkonsa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Jos 

verkkoyhtiö hoitaa ne itse, niin näkyy se suurena kulueränä verkkoyhtiön 

henkilöstökuluissa. Mikäli taas verkkoyhtiö on ulkoistanut verkkonsa huollon ja 

kunnossapidon ulkoiselle palveluntarjoajalle, niin näkyvät tästä syntyvät kustannukset 

suurena kulueränä yhtiön ulkoisissa palveluissa. Joka tapauksessa verkon ylläpito ja vikojen 

korjaus muodostavat ison kustannuserän verkkoyhtiön talouteen. Muita yhtiön 

toimintatavasta riippuvia suuria kustannuseriä voivat olla verkon vuokra- tai leasingmaksut, 

mikäli verkko yhtiö toimii kokonaan tai osittain vuokraverkossa. (Energiavirasto, 2014b) 

Suurjännitteisen verkon verkkopalvelumaksut ja kantaverkkopalvelumaksut, joita yhtiöt 

joutuvat maksamaan Fingridille saadakseen oikeuden sähkön siirtämiseen Fingridin 

hallinnoiman kantaverkon kautta, aiheuttavat monelle verkkoyhtiölle merkittävän kuluerän. 

Yksi jakeluverkkoliiketoiminnan merkittävimpiä kustannusten aiheuttajia ovat myös uuden 

verkon rakentamisesta tai vanhan verkon saneerauksesta syntyvät investointikustannukset 

sekä usein niistä seuraavat rahoituskustannukset. Tässä työssä keskitytäänkin juuri näihin 

kustannuksiin sekä investoinnin jälkeisiin kunnossapitokustannuksiin. (Energiavirasto, 

2014b) Kuvassa 3.1 on esitetty Suomen sähköverkkoyhtiöiden suhteellinen kulurakenne 

kokonaistuotoista vuonna 2014. (Energiavirasto, 2015b) 

 

Kuva 3.1 Suomen jakeluverkkoyhtiöiden keskimääräinen suhteellinen kulurakenne vuonna 2014. 

(Energiavirasto, 2015b) 
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3.4.1 Investointi- ja kunnossapitokustannukset 

Investoinnin kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi investoinnista aiheutuvat hankinta- ja 

rakennuskustannukset sekä investoinnin jälkeen investoinnista aiheutuvat 

kunnossapitokustannukset. Investointikustannusten kehityksen arvioimiseksi on seuraavaksi 

tarkasteltu eräiden verkkokomponenttien hintakehitystä Energiaviraston regulaatiomallin 

yksikköhinnoissa. 

Kuvissa 3.2 ja 3.3 on esitetty eräiden käytössä olevien johtojen, maakaapeleiden, 

muuntamoiden, muuntajien sekä erottimien kustannuskehitys vuodesta 2003 nykypäivään. 

Tiedot on kerätty Energiaviraston regulaatiota varten ylläpitämästä verkkokomponenttien 

keskimääräisten yksikkökustannusten luettelosta. Kustannukset pitävät sisällään sekä itse 

komponenttien keskimääräiset hinnat että niiden asennustyön keskimääräiset kustannukset. 

Yhtiöiden todelliset investointikustannukset voivat tapauskohtaisesti poiketa huomattavasti 

Energiaviraston tilastoihin pohjautuvasta keskimääräisestä tasosta. Regulaatiomallin 

yksikköhinnat kertovat kuitenkin hyvin investointikustannusten yleisen kehityksen. 

  
Kuva 3.2 Eräiden maakaapeleiden ja ilmajohtorakenteiden hintakehitys (€/km) vuodesta 2003 

nykypäivään. (Energiavirasto, 2016a) 
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Kuva 3.3 Pylväsmuuntamoiden, 30 kVA muuntajan ja kevyen johtoerottimen hintakehitys (€/kpl) 

vuodesta 2003 nykypäivään. (Energiavirasto, 2016a) 

Kuvista 3.2 ja 3.3 nähdään, että eri verkkokomponenttien hintakehitys on ollut 

pääsääntöisesti nousujohteista viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Ainoastaan 

maakaapeleiden hintakehityksessä on ollut havaittavissa merkittävää laskua vertailussa 

olevista verkkokomponenteista. Maakaapeleiden hinnan lasku selittyy sillä, että vielä 

vuonna 2003 niiden käyttö oli suhteellisen vähäistä. Vähäinen myynti- ja asennusmäärä on 

luonnollisesti pitänyt maakaapeleiden ja niiden asennusten hinnat korkealla vielä 

vuosituhannen alussa, mutta nyt kaapeloinnin volyymien kasvettua kustannukset ovat 

kääntyneet laskuun. Edellä olevien kuvaajien perusteella kuitenkin näyttäisi siltä, että 

maakaapeleidenkin hintojen laskussa pohja on saavutettu, sillä hintojen lasku ei ole ollut 

enää merkittävää viimevuosina. Voidaankin olettaa, että myös maakaapeleiden hintakehitys 

alkaa tulevaisuudessa mitä todennäköisemmin seuraamaan muiden verkkokomponenttien 

tavoin yleistä hintakehitystä. 

Tässä tutkimuksessa olevassa laskentamenetelmässä valvontamallin yksikköhintoja on 

korjattu menneisyyteen päin Tilastokeskuksen ylläpitämällä rakennuskustannusindeksillä, 

joka kuvaa rakennustöiden, rakennusmateriaalien ja muiden rakennuskustannusten 

hintakehityksen suhteellista muutosta. Tulevaisuuteen päin yksikköhintoja on puolestaan 

korjattu rakennuskustannusindeksin viimeisen 20 vuoden keskiarvolla, joka on 

Tilastokeskuksen, 2016, mukaan ollut noin 1,8 % vuodessa. 
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3.4.2 Häviökustannukset 

Sähköverkkoinvestointien kannattavuuksia laskettaessa tulee ottaa huomioon myös eri 

investointivaihtoehtojen häviöistä syntyvät kustannukset. Sähköverkossa syntyvät häviöt 

voidaan jakaa AC-verkossa kolmeen osatekijään: johdoissa syntyvät häviöt, muuntajan 

tyhjäkäyntihäviöt ja muuntajan kuormitushäviöt. LVDC-verkossa näiden kolmen osatekijän 

lisäksi häviöitä syntyy myös suuntaajalaitteissa. Tästä syystä LVDC-verkossa häviöitä 

syntyy yleensä enemmän kuin AC-verkossa.  

Sähköverkon häviöihin kuluvasta sähköstä jakeluverkkoyhtiö ei luonnollisesti voi laskuttaa 

asiakkaitaan vaan jakeluverkkoyhtiö joutuu maksamaan häviösähkönsä hankintakulut 

omasta pussistaan. Näin ollen ne myös ovat selviä kulueriä eri investointivaihtoehtoja 

vertailtaessa. Sähköverkossa syntyvien häviöiden kustannukset saadaan laskettua, kun 

häviöille asetetaan jokin arvo. Yleisesti investointilaskuissa häviöenergian 

hankintakustannuksena käytetään keskimääräistä tukkusähkön tuntihintaa. 

Kokonaiskansantaloudellista laskelmaa tehdessä, jossa kaikki investoinnista aiheutuvat 

kustannukset koko investoinnin pitoajalta huomioidaan, on otettava huomioon myös niin 

sanotut tehohäviökustannukset. Tehohäviökustannuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä 

kustannusta, jonka jakeluverkkoyhtiö joutuu laittamaan keskimääräisesti jakeluverkkonsa 

kehittämiseen, jotta tietty tehomäärä saadaan siirrettyä. Tehohäviökustannukset on laskettu 

kertomalla johtohaaralla syntyvät tehohäviöt tehohäviömaksulla, joka pohjautuu muun 

muassa jakeluverkkoyhtiöiden käyttämiin pienjännitteisen verkon tehotariffimaksuihin. 

Tästä tarkemmin tämän työn laskentaosiossa. 

3.5  Verkkopalveluiden hinnoittelu  

Verkonhaltijan tulee hinnoitella omat verkkopalvelunsa siten, että kulut tulisi katettua ja 

toiminnasta tulisi mielellään myös voittoa. Hinnoittelun toteutusta ohjaa 

sähkömarkkinalainsäädäntö. Sähkömarkkinalaki edellyttää sähkönjakeluverkkoyhtiöitä 

soveltamaan verkkopalveluidensa hinnoittelussa pistehinnoittelua eli saman 

jakeluverkkoyhtiön alueella samankaltaiset sähkönkäyttäjät maksavat sähkön siirrosta 

saman hinnan. Lisäksi verkkopalveluiden hinnoittelussa käytetään aiheuttamisperiaatteen 
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mukaista hinnoittelua eli esimerkiksi keskijänniteverkkoon liitetyt asiakkaat eivät joudu 

maksamaan pienjänniteverkosta syntyviä kuluja. (Partanen, 2012) 

Sähkön siirron hinnoittelumallissa sähkön siirtohinta jaetaan usein eri osiin. Näiden 

keskinäiset painoarvot määritetään yleensä keskihintaperiaatteella. Tyypillisesti 

hinnoittelujärjestelmä sisältää perusmaksun (€/a) ja yhden tai kaksi (päivä/yö, talvi/muu 

aika) energiahintaa (snt/kWh). Suurille asiakkaille on usein tarjolla myös tehopohjaisia 

hinnoitteluperiaatteita, jolloin myös huipputeholle on oma hintansa (€/kW,a). (Partanen, 

2012) 

Sähköverkkopalveluita hinnoiteltaessa sähköverkkoliiketoiminta jaetaan ensin eri 

kustannuspaikkoihin, joille määritellään keskimääräiset kustannukset. Tämän jälkeen 

kustannuspaikkojen keskimääräiset kustannukset kohdennetaan hinnoittelujärjestelmän eri 

tuotteiden eri osiin (perusmaksu, energiahinta, tehohinta) ja lopuksi eri tuotteiden hintojen 

kohtuullisuutta arvioidaan, minkä jälkeen määritetään lopulliset hinnat. Verkon eri 

kustannuspaikkojen yksikkökustannusten määrittäminen toteutetaan yleensä seuraavasti 

(Partanen, 2012): 

- Mittauksesta ja laskutuksesta syntyvät kustannukset määritetään yleensä 

keskimääräisinä hintoina (€/mittaus,a) ja (€/lasku). 

- Investointikustannukset muutetaan jälleenhankinta-arvon (JHA) ja 

teknistaloudellisen pitoajan (TP) perusteella vuotuisiksi tasapoistoeriksi (JHA/TP). 

Kustannukset lasketaan erikseen 1) 110 kV verkolle ja sähköasemille, 2) 

keskijänniteverkolle ja 3) jakelumuuntamoille ja pienjänniteverkolle. Eri 

verkonosien keskimääräiset kustannukset (snt/kWh) lasketaan jakamalla 

tasapoistoerät verkon kautta siirretyllä vuosienergialla. 

- Operatiiviset kustannukset (snt/kWh) lasketaan myös verkonosittain jakamalla 

verkonosasta aiheutuneet kustannukset vuotuisella siirretyllä energialla. 

- Rahoituskustannukset verkonpääomalle määritetään verkon nykykäyttöarvon ja 

Energiaviraston valvontamenetelmissä salliman kohtuullisen tuoton perusteella. 

Rahoituskustannukset lasketaan myös verkonosittain ja keskiarvokustannukset 

määritetään jakamalla kokonaiskustannukset verkon vuotuisella siirtoenergialla. 
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- Kantaverkkomaksut määräytyvät Fingrid Oy:n määrittelemistä 

siirtoverkkomaksuista (snt/kWh). 

- Häviösähkön hankintakustannukset (snt/kWh) lasketaan eri verkonosille 

määrittämällä verkonosien vuotuiset häviöenergian määrät sekä 

hankintakustannukset ja jakamalla saadut kustannukset verkon kautta siirretyllä 

vuotuisella energialla. 

- Hallintokustannuksiin sisältyy yleensä muut kuin edellä mainitut kustannukset ja 

niiden keskimääräinen kustannusvaikutus (snt/kWh) lasketaan jakamalle ne 

sähköverkon kautta siirretyllä vuotuisella energiamäärällä. 

 

Tyypillinen tapa kohdentaa kustannuspaikkojen kustannukset on kohdentaa mittaus- ja 

laskutuskustannukset sekä hallintokustannukset perusmaksuun samoin kuin 

pienjänniteverkon ja jakelumuuntamoiden kustannukset. Keskijänniteverkon, sähköasemien 

ja 110 kV verkon kustannukset puolestaan kohdennetaan yleensä energiamaksuun yhdessä 

häviökustannusten ja kantaverkkomaksujen kanssa. Pienjänniteverkon kustannukset 

kohdennetaan perusmaksuun, koska pienjänniteverkossa yksittäisen sähkönkäyttäjän 

vaikutus investointikustannuksiin on selkeästi toteennäytettävissä. Keskijänniteverkon, 

sähköasemien tai 110 kV verkon osalta yksittäisen sähkönkäyttäjän suoraa vaikutusta 

investointikustannuksiin puolestaan on vaikeampi todentaa, joten nämä kustannukset 

kohdennetaan energiamaksuun. (Partanen, 2012) 

3.6 Jakeluverkon kehittäminen ja liiketoiminta 

Sähkömarkkinalaki edellyttää verkonhaltijaa kehittämään sähköverkkoaan riittävän 

hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi verkkonsa käyttäjille. Erityinen paine verkon 

kehittämiseen tulee toimitusvarmuuskriteeristöstä, jolla tarkoitetaan jakeluverkon 

suunnittelukriteeristöä eli suunnittelussa käytettävää käyttövarmuuden tavoitetasoa. 

Toimitusvarmuuskriteeristön mukaan myrskyn tai lumikuorman seurauksena aiheutuvat 

keskeytykset eivät saa kestää asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja haja-asutusalueella yli 36 

tuntia. Toimitusvarmuusehdot eivät tule voimaan välittömästi vaan niillä on siirtymäaika. 

Sähkömarkkinalaki edellyttää, että edellä esitetty vaatimustaso täyttyy vuoden 2019 loppuun 

mennessä vähintään 50 prosentilla sähkönkäyttäjistä, vuoden 2023 loppuun mennessä 

vähintään 75 prosentilla sähkönkäyttäjistä ja vuoden 2028 loppuun mennessä 100 prosentilla 
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sähkönkäyttäjistä. Vapaa-ajan asuntoja ei lasketa mukaan näihin vaatimustasoihin. 

(Sähkömarkkinalaki, 2013) 

Sähköverkkoyhtiöiden omistajapohja määrää liiketoimintastrategian eli sen, miten verkkoa 

käytännössä kehitetään ja miten edellä mainitut toimitusvarmuusvaatimukset tullaan 

saavuttamaan. Toisaalta yhteiskunnallinen paine asiakkaiden ja median suunnalta kohdistuu 

erityisesti suurhäiriöihin ja siirtohinnoitteluun. Energiaviraston valvontamalli asettaa 

kuitenkin reunaehdot sille, miten erilaisella omistajapohjalla olevan verkkoyhtiön kannattaa 

kehittää verkkoaan sähkömarkkinalaissa vaadittavan toimitusvarmuustason 

saavuttamiseksi. Verkkojen toimitusvarmuutta kehittävien investointien liiketaloudellisena 

arviointikriteerinä voi olla omistajapohjasta riippuen karkeasti sanottuna joko 

kokonaiskustannusten minimointi tai tuoton maksimointi. Yleensä kuitenkin tavoite on 

jotain näiden väliltä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi asiakkaan maksujen minimointi.  

Perinteisesti kuntaomisteisilla jakeluverkkoyhtiöillä on ollut tavoitteenaan toteuttaa 

verkkoliiketoimintaansa mahdollisimman pienillä kokonaiskustannuksilla. Kun 

kokonaiskustannukset jaetaan eri kustannusten aiheuttajiin, saadaan optimointi yhtälö 

seuraavaan muotoon: 

𝑚𝑖𝑛𝑍1 =  ∫ (𝐾inv(𝑡)
T

t=0
+ 𝐾käy(𝑡) + 𝐾kesk(𝑡) + 𝐾kun(𝑡))𝑑𝑡     (3.2) 

missä t on aika, T on investoinnin pitoaika, Kinv on investointikustannukset, Kkäy on 

käyttökustannukset (häviöt, henkilöstö, varastot, kalusto), Kkesk on keskeytyskustannukset, 

Kkun on kunnossapitokustannukset. (Partanen, 2013) 

Nykyisin, kun yhä useammat jakeluverkkoyhtiöt ovat yksityisomisteisia, ovat myös 

verkkoyhtiöiden toimintastrategiat muuttuneet ja voiton tavoittelu on lisääntynyt. Näin ollen 

myös yritysmaailmasta tuttu tuotonmaksimointi on tullut osaksi jakeluverkkoyhtiöiden 

toimintastrategiaa. Jotta tuotonmaksimointi voidaan optimoida, on kaikkien kustannusten 

lisäksi huomioitava kaikki investoinnista saatavat tuotot. (Haakana, 2013) Voiton 

maksimoinnin optimointiyhtälö on esitetty yksinkertaistetussa muodossa yhtälössä 3.3. 

𝑚𝑎𝑥𝑍2 = ∫ (𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜(𝑡) − 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡(𝑡))𝑑𝑡
T

0
  (3.3) 
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Kun edellä olevan yhtälön tuotot ja kustannukset jaetaan tekijöihin, saadaan regulaatiomallin 

puitteissa yhtälö kirjoitettua seuraavaan muotoon: 

𝑚𝑎𝑥𝑍2 = ∫ ((𝐾𝑜ℎ𝑡𝑢𝑢𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜(𝑡) + 𝐿𝑎𝑎, 𝑘(𝑡) + 𝐼𝑛𝑣, 𝑘(𝑡) +
T

t=0

𝑇𝑒ℎ, 𝑘(𝑡) + 𝑇𝑜𝑖, 𝑘(𝑡)) − (𝐾inv(𝑡) + 𝐾häv(𝑡) + 𝐾rah(𝑡)))𝑑𝑡   
(3.4) 

missä T on investoinnin kirjanpidollinen pitoaika, t on aika, Kohtuullinen tuotto on 

Energiaviraston sallima kohtuullinen tuotto oikaistulle omalle pääomalle, Laat,k on 

regulaatiomallin laatukannustin, Inv,k on investointikannustin, Teh,k on 

tehostamiskannustin, Toi,k on toimitusvarmuuskannustin, Kinv on investointikustannukset, 

Khäv on häviöenergian hankintakustannukset, Krah on rahoituskustannukset eli lainankorosta 

ja -lyhennyksestä aiheutuvat kustannukset. 

Tuoton maksimoinnissa lyhyt ja pitkä aikajänne johtavat erilaisiin kehittämisstrategioihin. 

Jos tuotto halutaan maksimoida lyhyellä aikajänteellä, on luonnollisesti investoinnista 

saatavan tuoton oltava nopeasti saatavissa. Investoinnin täytyy siis muuttaa jotain 

tuottotekijää merkittävästi hetkellisesti ja ajan saatossa kyseisen tuottotekijän vaikutus 

palautuu taas ennalleen. Tällöin investoinnista saadaan heti investoinnin jälkeen suuri tuotto, 

mutta jatkossa saatavat tuotot ovat pienempiä tai tuottoa ei saada ollenkaan. 

Verkkoliiketoiminnassa edellä mainitun kaltainen tuottotekijä on laatukannustin, johon 

perehdytään tarkemmin verkkoliiketoiminnan valvontamenetelmiä käsittelevässä osiossa. 

Mikäli taas tavoitellaan maksimituottoa pitkällä aikavälillä, eivät nopeasti saatavat tuotot ole 

yhtä ratkaisevassa roolissa. Pitkän aikavälin maksimituottoa tavoiteltaessa merkittävintä on 

se, mikä investointitapa tuottaa eniten tuottoa koko investoinnin käyttöiän aikana.  
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4 VERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTAMENETELMÄT 

Valvontamenetelmät, eli regulaatiomalli, koostuvat useista eri menetelmistä, jotka yhdessä 

muodostavat tarkkaan harkitun kokonaisuuden. Tätä kokonaisuutta kutsutaan regulaatio- tai 

valvontamalliksi. Regulaatiomalli sisältää sähköverkkoyhtiön taseen oikaisun eli 

kohtuullisen tuoton laskennan ja sähköverkkoyhtiön toteutuneen oikaistun tuloksen 

laskennan. Näitä kahta vertaamalla Energiavirasto laskee jokaiselle sähköverkkoyhtiölle 

niiden tuoton ali- tai ylijäämän. Kuvassa 4.1 on havainnollistettu yksinkertaistetulla 

kuvaajalla regulaatiomallin toiminta sekä ali- tai ylijäämän laskenta. (Energiavirasto, 2015a) 

 

Kuva 4.1  Yhteenveto regulaatiomallin alijäämän tai ylijäämän laskennasta. (Energiavirasto, 2015a) 

Kuvan 4.1 oikealla laidalla on esitetty verkkoyhtiön taseen oikaisu eli kohtuullisen tuoton 

laskenta. Kohtuullinen tuotto kuvaa siis sitä rahamäärää, mikä olisi kyseiselle verkkoyhtiölle 

kohtuullinen määrä saada tuottoa sijoitetulle omaisuudelleen sen verkon iän ja rakenteen 
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perusteella. Kuvan 4.1 vasemmalla puolella puolestaan on esitetty verkkoyhtiön todellisen 

tuloslaskelman oikaisu eli toteutuneen oikaistun tuloksen laskenta. Kun toteutuneesta 

oikaistusta tuloksesta vähennetään kohtuullinen tuotto, saadaan Energiaviraston valvoma 

verkkoyhtiön yli- tai alijäämä. Seuraavissa kappaleissa on esitelty tarkemmin kohtuullisen 

tuoton, toteutuneen oikaistun tuloksen sekä yli- tai alijäämän laskentaa. 

4.1  Kohtuullinen tuotto 

Sähköverkon kohtuullinen tuotto lasketaan sähköverkkoon sitoutuneelle oikaistulle 

pääomalle. Oikaistun pääoman laskentaa varten pitää kuitenkin laskea ensin 

sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu omaisuus. Lisäksi kohtuullisen tuoton laskentaa 

varten täytyy laskea kaikille verkkoyhtiöille yhteinen kohtuullinen tuottoaste (WACC- %).  

4.1.1 Sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu omaisuus 

Verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu omaisuus saadaan laskettua oikaisemalla 

sähköverkkoyhtiön eriytetyn taseen vastaavaa -puoli. Verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu 

omaisuus jaetaan oikaistuun pysyvien vastaavien sähköverkko-omaisuuteen, oikaistuun 

pysyviin vastaaviin kuuluvaan muuhun omaisuuteen ja oikaistuun vaihtuviin vastaaviin 

kuuluvaan omaisuuteen. (Energiavirasto, 2015a) 

Oikaistuihin pysyviin vastaaviin kuuluvaa muuta omaisuutta voi olla esimerkiksi varastoidut 

sähköverkkotoimintaan liittyvät laitteet ja materiaalit, jotka eivät siis tällä hetkellä ole 

käytössä. Nämä erät huomioidaan verkkotoimintaan sitoutuneessa oikaistussa omaisuudessa 

eriytetyn taseen mukaisessa arvossaan. Vastaavasti oikaistuihin vaihtuviin vastaaviin 

kuuluvat vaihto-omaisuus ja rahoitusomaisuus huomioidaan niiden eriytetyn taseen 

kirjanpitoarvossaan, poikkeuksena on se, että rahoitusomaisuudesta eliminoidaan muut 

paitsi myyntisaamiset. (Energiavirasto, 2015a) 

Sähköverkko on suurin yksittäinen, joskin useista eri komponenteista muodostuva osa 

verkonhaltijan taseen pysyviin vastaaviin kuuluvaa omaisuutta. Oikaistu sähköverkon 

omaisuus tarkoittaa sitä, että sähköverkko omaisuuden arvo oikaistaan vastaamaan sen 

todellista käyttöarvoa. Oikaisu tehdään käyttämällä oikaistusta sähköverkon 
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jälleenhankinta-arvosta laskettua oikaistua sähköverkon nykykäyttöarvoa. (Energiavirasto, 

2015a) 

Oikaistua jälleenhankinta-arvoa laskettaessa käytetään verkkokomponenttien 

yksikköhintoina Energiaviraston antamia keskimääräisiä yksikköhintoja. Yksikköhinnoille 

ei tehdä inflaatiokorjausta, koska inflaatio on jo huomioitu kohtuullisessa tuottoasteessa. 

Yksikköhinnat pysyvät samoina sekä neljännellä että viidennellä valvontajaksolla, jonka 

avulla pyritään parantamaan valvontajakson jatkuvuutta ja ennakoitavuutta. Ennakoitavuutta 

pidetään tällä hetkellä erityisen tärkeänä, sillä nykytilanteessa verkonhaltijat joutuvat 

rahoittamaan normaalia enemmän korvausinvestointeja verkon toimitusvarmuuden 

parantamisvaatimusten johdosta. (Energiavirasto, 2015a) 

Koko sähköverkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo lasketaan komponenttien 

oikaistujen jälleenhankinta-arvojen summana yhtälön 4.1 mukaisesti. (Energiavirasto, 

2015a) 

𝐽𝐻𝐴 = ∑ (𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘öℎ𝑖𝑛𝑡𝑎i ∗ 𝑚ää𝑟äi)
n
i=1    (4.1) 

missä yksikköhintai on verkkokomponentin i Energiaviraston ilmoittama yksikköhinta, 

määräi on verkkokomponentin i kaikkien komponenttien lukumäärä, ja JHA on koko 

sähköverkon-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo. (Energiavirasto, 2015a) 

Sähköverkko-omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo (NKA) lasketaan verkkokomponenttien 

jälleenhankinta-arvojen, keski-iän ja pitoaikojen avulla. NKA lasketaan joka vuoden 

joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaan. Verkkokomponenttien pitoajat verkonhaltija 

voi vapaasti valita, kunhan ne ovat Energiaviraston esittämien teknistaloudellisten 

pitoaikavälien sallimissa rajoissa. Koko sähköverkon oikaistun nykykäyttöarvon laskenta on 

esitetty yhtälössä 4.2. (Energiavirasto, 2015a) 

𝑁𝐾𝐴 = ∑ ((1 −
𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖−𝑖𝑘äi

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎i
) ∗ 𝐽𝐻𝐴i)

n
i=1    (4.2) 
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missä keski-ikäi on verkkokomponentin i kaikkien komponenttien keksi-ikä, pitoaikai on 

verkkokomponentin i teknistaloudellinen pitoaika, JHAi on verkkokomponentin i kaikkien 

komponenttien yhteenlaskettu oikaistu jälleenhankinta-arvo, ja NKA on koko sähköverkko-

omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo. (Energiavirasto, 2015a) 

Sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma 

Verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma saadaan oikaisemalla verkkoyhtiön eriytetyn 

taseen vastattavaa-puoli. Oikaistu pääoma jaetaan oikaistuun omaan pääomaan, oikaistuun 

korolliseen vieraaseen pääomaan ja oikaistuun korottomaan vieraaseen pääomaan. 

(Energiavirasto, 2015a) 

Oikaistuun omaan pääomaan kuuluu eriytetyn taseen mukainen oma pääoma, vapaaehtoiset 

varaukset ja muiden kuin sähköverkon hyödykkeiden poistoero laskennallisella verovelalla 

vähennettynä sekä tasauserä. Lisäksi huomioidaan konserniavustukset. Tasauserä kuvaa 

oikaistun taseen verkkotoimintaan sitoutuneen oikaistun omaisuuden eroa eriytetyn taseen 

vastaavaa-puolen arvoon ja se voidaan laskea oikaistun taseen vastaavaa- ja vastattavaa-

puolten erotuksena. (Energiavirasto, 2015a) 

Vieraan pääoman oikaisussa vieras pääoma jaetaan korolliseen ja korottomaan vieraaseen 

pääomaan. Korolliseen vieraaseen pääomaan kuuluvat esimerkiksi eriytetyn taseen erilaiset 

lainaerät ja ne huomioidaan oikaistussa taseessa sellaisenaan, eriytetyn taseen mukaisessa 

arvossaan. Korottomaan vieraaseen pääomaan puolestaan kuuluvat esimerkiksi osto- ja 

siirtovelat sekä liittymismaksut. Ne huomioidaan myös oikaistussa korottomassa vieraassa 

pääomassa sellaisenaan. Korottomalle vieraalle pääomalle ei kuitenkaan lasketa kohtuullista 

tuottoa, koska sen tuottovaatimus on nolla. (Energiavirasto, 2015a) 

Kohtuullinen tuottoaste  

Kohtuullisen tuottoasteen laskenta perustuu pääoman painotettuun keskikustannukseen 

(Weighted Average Cost of Capital, WACC-malli). WACC-malli kertoo yhtiön käyttämän 

pääoman keskimääräisen kustannuksen, jossa painoina ovat oman ja vieraan pääoman 

suhteelliset arvot. (Energiavirasto, 2015a) 
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Määritettäessä kohtuullista tuottoastetta oman pääoman kohtuullinen kustannus lasketaan 

CAP-mallilla (Capital Asset Pricing Model). Kyseinen malli kuvaa riskiä sisältävän 

sijoituskohteen tuottovaatimuksen ja riskin välistä riippuvuutta. CAP-mallissa oman 

pääoman kohtuullinen kustannus määräytyy siten, että riskittömään korkoon lisätään 

riskilisä, joka muodostuu markkinariskipreemion ja beeta-kertoimen tulona. Lisäksi 

riskittömään korkoon lisätään likvidittömyyspreemio. Mallin laskenta on esitetty yhtälössä 

4.3. (Energiavirasto, 2015a) 

𝐶E = 𝑅r + 𝛽velallinen ∗ (𝑅m − 𝑅r) + 𝐿𝑃       (4.3) 

missä CE on oman pääoman kohtuullinen kustannus, Rr on riskitön korkokanta, βvelallinen on 

velallinen beeta-kerroin, Rm on markkinoiden keskimääräinen tuotto, Rm - Rr on 

markkinariskipreemio ja LP on likvidittömyyspreemio. (Energiavirasto, 2015a) 

Oman pääoman kohtuullisen kustannuksen perustana käytetään riskitöntä korkokantaa, joka 

määräytyy Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden korkojen perusteella. Riskitön 

korkokanta lasketaan joko Suomen valtion kymmenen vuoden obligaatioiden koron 

edellisen vuoden huhti-syyskuun toteutuneiden päiväarvojen keksiarvona tai Suomen 

valtion kymmenen vuoden obligaatioiden koron kymmenen edellisen vuoden toteutuneiden 

päiväarvojen keskiarvona, riippuen siitä, kumpi laskentatavoista antaa korkeamman arvon. 

Tällä hetkellä heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuen Suomen valtion obligaatioiden 

korot ovat niin matalat, että suurempi arvo saadaan kymmenen vuoden keskiarvosta. 

(Energiavirasto, 2015a, Suomen Pankki, 2016) 

Beeta-kerroin kuvaa tarkasteltavan yrityksen riskipitoisuutta suhteessa kaikkien sijoitusten 

keskimääräiseen riskipitoisuuteen. Se on riippuvainen yrityksen kustannusrakenteesta, 

velkaisuusasteesta ja kasvusta. Energiaviraston näkemyksen mukaan Suomessa 

jakeluverkkotoiminnassa ei ole toimialariskeissä eroavaisuuksia, ja siksi kaikille 

jakeluverkkoyhtiöille käytetään kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä samaa velallisen 

beetan arvoa 0,828. Markkinariskipreemio puolestaan kuvaa markkinoiden keskimääräisen 

tuoton ja riskittömän korkokannan erotusta eli sitä miten paljon osakkeet ovat tuottaneet yli 

riskittömän koron. Markkinariskipreemiona käytetään arvoa 5 %. Kohtuullisen tuottoasteen 
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määrittämisessä likvidittömyyspreemion arvona käytetään arvoa 0,6 % ja se kuvaa 

sijoituksen mahdollista epälikvidisyyttä. (Energiavirasto, 2015a) 

Vieraan pääoman kohtuullinen kustannus kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä 

lasketaan lisäämällä riskittömään korkokantaan vieraan pääoman riskipreemio. Vieraan 

pääoman kohtuullisen kustannuksen laskenta on esitetty yhtälössä 4.4. 

𝐶D = 𝑅r + 𝐷𝑃   (4.4) 

missä CD on vieraan pääoman kohtuullinen kustannus, Rr on riskitön korkokanta ja DP 

vieraan pääoman riskipreemio. (Energiavirasto, 2015a) 

Vieraan pääoman kohtuullisten kustannusten perustana oleva riskitön korkokanta lasketaan 

samalla tavalla kuin oman pääoman osalta. Vieraan pääoman riskipreemiona puolestaan 

käytetään arvoa 1,4 % ja se kuvaa sitä kustannusta, joka vieraan pääoman rahoituksesta tulee 

riskittömän koron päälle. (Energiavirasto, 2015a) 

Kohtuullinen tuottoaste lasketaan oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman 

kohtuullisten kustannusten avulla. Korottoman vieraan pääoman tuottovaatimus on nolla, 

joten sitä ei tarvitse huomioida. Verkonhaltijalle sovelletaan kiinteää pääomarakennetta, 

jonka mukaan korollisen vieraan pääoman painoarvo on 40 % ja oman pääoman 60 %. 

Lisäksi kohtuullinen tuottoaste halutaan laskea ennen veroja, jolloin valvontamenetelmä 

selkeytyy eikä yhteisöveroa tarvitse enää huomioida toteutuneen oikaistun tuloksen 

laskennassa. Yhteisöveroa edeltävä kohtuullisen tuottoasteen laskenta on esitetty yhtälössä 

4.5. (Energiavirasto, 2015a) 

𝑊𝐴𝐶𝐶pre−tax =
𝐶E∗0,60

(1−𝑦𝑣𝑘)
+ 𝐶D ∗ 0,40   (4.5) 

missä WACCpre-tax on yhteisöveroa edeltävä kohtuullinen tuottoaste, CE on oman pääoman 

kohtuullinen kustannus, CD on korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus ja yvk on 

voimassa oleva yhteisöverokanta (20 %). (Energiavirasto, 2015a) 
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Vuonna 2016 kohtuulliseksi tuottoasteeksi saadaan 7,4 %. Tässä työssä on oletettu, että 

kohtuullinen tuottoaste pysyy tulevaisuudessa suurin piirtein yhtä suurena ja tulevissa 

laskelmissa kohtuullisena tuottoasteena on käytetty 7 %. (Energiavirasto, 2015a) 

Kohtuullinen tuotto 

Verkonhaltijan kohtuullinen tuotto lasketaan sitoutuneen oikaistun pääoman ja kohtuullisen 

tuottoasteen tulona. Kohtuullisen tuoton laskenta on esitetty yhtälössä 4.6. 

 𝑅k,pre−tax = 𝑊𝐴𝐶𝐶pre−tax ∗ (𝐸 + 𝐷)        (4.6) 

missä Rk,pre-tax on kohtuullinen tuotto ennen yhteisöveroja (€), WACCpre-tax on kohtuullinen 

tuottoaste (%), E on verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma (€), D on 

verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma (€) ja E+D on 

verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma, euroa. (Energiavirasto, 2015a) 

4.2 Toteutunut oikaistu tulos ja kannustimet 

Toteutuneen oikaistun tuloksen laskeminen aloitetaan verkkoyhtiön eriytetyn 

tuloslaskelman liikevoitosta tai mahdollisesta liiketappiosta. Ensin siihen palautetaan 

eriytetyn taseen mukainen palautuskelpoisten liittymismaksujen vuotuinen muutos, 

eriytetyn tuloslaskelman mukaiset verkkovuokrat, suunnitelman mukaiset poistot 

liikearvosta ja sähköverkkohyödykkeistä sekä sähköverkkohyödykkeiden arvonalennukset. 

Lisäksi muihin kuluihin kirjatun verkonosuuden myyntitappio palautetaan ja myyntivoitto 

vähennetään toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa. (Energiavirasto, 2015a) 

Tämän jälkeen toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa huomioidaan 

rahoitusomaisuuden kohtuulliset kustannukset tuloksen korjauseränä. Verkkotoiminnan 

harjoittaminen vaatii aina tiettyä rahoitusomaisuutta, koska maksusuoritukset tapahtuvat 

yleensä hieman eriaikaisesti kassaan maksujen kanssa. Lisäksi ennalta arvaamattomiin 

menoihin varautumiseksi tarvitaan rahoitusomaisuutta. Välttämättömiksi 

rahoitusomaisuuden kustannuksiksi huomioidaan lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset 

(myyntisaamisia lukuun ottamatta), rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset sekä 

näihin rinnastettavissa olevat erät. Rahoitusomaisuuden kohtuulliset kustannukset 
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vähennetään toteutunutta tulosta laskettaessa ja ne saavat olla enintään 10 %:a 

verkkotoiminnan liikevaihdosta vastaavasta määrästä. (Energiavirasto, 2015a) 

Lopuksi toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa huomioidaan kannustimien vaikutukset. 

Ne joko vähennetään tai lisätään riippuen esimerkiksi toteutuneista keskeytyksistä tai 

operatiivisista kustannuksista. Kannustimista vaikutuksista ja niiden laskemisesta on 

kerrottu seuraavassa. 

Investointikannustin 

Investointikannustimella regulaatiomalli pyrkii kannustamaan verkonhaltijaa tekemään 

investointinsa kustannustehokkaasti ja lisäksi mahdollistamaan korvausinvestointien 

tekemisen. Investointikannustin muodostuu kahdesta eri kannustinvaikutuksesta, jotka ovat 

yksikköhintojen muodostama kannustinvaikutus ja oikaistusta jälleenhankinta-arvosta 

laskettavasta tasapoisto. (Energiavirasto, 2015a) 

Yksikköhintojen muodostama kannustinvaikutus syntyy siitä, että Energiavirasto käyttää 

yksikköhintoina verkkokomponenttien keskimääräisiä yksikköhintoja. Jos verkkoyhtiö 

pystyy tekemään investointinsa jonkin verran näitä keskimääräisiä hintoja edullisemmin, 

niin se hyötyy siitä taloudellisesti. Tätä kannustinvaikutusta ei kuitenkaan huomioida tässä 

työssä, sillä verkkoyhtiöiden todellisten investointikustannusten arvioiminen on hyvin 

vaikeaa ja vaihtelevat suuresti yhtiökohtaisesti. Investointikannustimen osalta keskitytään 

siis ainoastaan oikaistusta jälleenhankinta-arvon tasapoistosta syntyvään 

kannustinvaikutukseen. Koko sähköverkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot lasketaan 

yhtälön 4.7 mukaisesti. (Energiavirasto, 2015a) 

𝐽𝐻𝐴𝑇𝑃k = ∑ (
𝐽𝐻𝐴i

𝑝𝑖𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎i
)n

i=1 ∗ (
𝐾𝐻𝐼k

𝐾𝐻𝐼2016
)         (4.7) 

missä JHATPk on koko sähköverkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot vuonna k, JHAi on 

verkkokomponentin i oikaistu jälleenhankinta-arvo, pitoaikai on verkkokomponentin i 

teknistaloudellinen pitoaika, KHIk on kuluttajahintaindeksi vuonna k, ja KHI2016 on 

kuluttajahintaindeksi vuonna 2016. (Energiavirasto, 2015a) 
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Toteutunutta oikaistua tulosta laskettaessa investointikannustimen vaikutus vähennetään 

eriytetyn tuloslaskelman liikevoitosta tai tappiosta. Investointikannustimen suuruudelle ei 

ole asetettu rajoitteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän ja mitä 

arvokkaampia komponentteja verkko sisältää sitä suuremman investointikannustimen yhtiö 

voi saada. (Energiavirasto, 2015a) 

Laatukannustin 

Laatukannustimella Energiavirasto pyrkii kannustamaan verkonhaltijoita kehittämää 

sähkönsiirron ja -jakelun laatua. Aikaisemmilla valvontajaksoilla laatukannustimen 

laskennassa on keskeytyskustannuksista huomioitu vai puolet, mutta neljännellä ja 

viidennellä valvontajaksolla ne huomioidaan kokonaan. Näin ollen toimitusvarmuuden 

parantamisen vaikutusnopeus kannustimessa kasvaa ja sähkömarkkinalain edellyttämän 

toimitusvarmuustason saavuttaminen nopeutuu. (Energiavirasto, 2015a) 

Laatukannustimen laskennassa käytettäviä keskeytysten yksikköhintoina käytetään taulukon 

4.1 mukaisia yksikköhintoja. Yksikköhinnat ovat monen selvityksen ja tutkimuksen 

lopputulos ja niiden tarkoituksena on kuvata asiakkaiden kokemaa keskeytyksistä 

aiheutuvaa haittaa mahdollisimman hyvin. Yksikköhinnat ovat vuoden 2005 rahanarvossa 

ja todellisessa laskennassa ne korjataan kuluttajahintaindeksillä kyseisen vuoden 

rahanarvoon. (Energiavirasto, 2015a) 

Taulukko 4.1  Keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinnat. (Energiavirasto, 2015a) 

Odottamaton keskeytys Suunniteltu keskeytys 
Aikajälleen-

kytkentä 

Pikajälleen-

kytkentä 

hE,odott,t hW,odott  hE,suunn  hW,suunn  hAJK  hPJK  

€ / kWh € / kW € / kWh € / kW € / kW € / kW 

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

Laatukannustin lasketaan keskeytyskustannusten vertailutason ja toteutuneiden 

keskeytyskustannusten erotuksena. Aiemmasta poiketen vertailutasona käytetään kahden 

edellisen valvontajakson eli kahdeksan vuoden toteutuneiden keskeytyskustannusten 

keskiarvoa aikaisemman neljän vuoden sijaan. Lisäksi vertailutason laskennassa suurhäiriön 

vaikutusta ei leikata pois, vaikka näin on aiemmilla valvontajaksoilla tehty. Suurhäiriöt 

huomioidaan vertailutasojen laskennassa, koska näin verkonhaltijoille kompensoidaan niistä 
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aiheutuneet kustannukset. Jos esimerkiksi verkkoyhtiö on kokenut suurhäiriön kolmannella 

valvontajaksolla ja keskeytyskustannukset ovat nousseet selvästi kyseisenä vuonna, niin 

nostaa se myös keskeytyskustannusten vertailutasoa neljännelle valvontajaksolle. Näin ollen 

keskeytyskustannusten vertailutaso on koko neljännen valvontajakson keskimääräistä 

korkeampi ja verkonhaltijalle suurhäiriön aikana aiheutuvat ylimääräiset kustannukset 

kompensoituvat seuraavalla valvontajaksolla suurempana laatukannustimena. Edellyttäen 

tietenkin, ettei myös silloin aiheudu suurhäiriötä kyseiselle verkkoyhtiölle. (Energiavirasto, 

2015a) 

Keskijänniteverkon toteutuneiden keskeytyskustannusten laskenta on esitetty yhtälössä 4.8. 

𝐾𝐴𝐻t,k
KJ = (

𝐾𝐴odott,t
KJ ∗ ℎE,odott + 𝐾𝑀odott,t

KJ ∗ ℎW,odott +

𝐾𝐴suunn,t
KJ ∗ ℎE,suunn + 𝐾𝑀suunn,t

KJ ∗ ℎW,suunn +

𝐴𝐽𝐾t
KJ ∗ ℎAJK + 𝑃𝐽𝐾t

KJ ∗ ℎPJK

) ∗ (
𝑊t

𝑇t
) ∗ (

𝐾𝐻𝐼K

𝐾𝐻𝐼2005
)    (4.8) 

missä 

KAHKJ
t,k = keskijänniteverkon toteutuneet keskeytyskustannukset vuonna t vuoden k 

 rahanarvossa, € 

KAKJ
odott,t  = keskijänniteverkon odottamista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla 

 painotettu keskeytysaika, tuntia 

hE,odott,t = odottamattomista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinta 

keskeytysajalle, €/kWh 

KMKJ
odott,t = keskijänniteverkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut 

vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, kpl 

hW,odott  = odottamattomista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinta 

keskeytysmäärälle, €/kW 

KAKJ
suunn,t  = keskijänniteverkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla 

painotettu keskeytysaika, tuntia 

hE,suunn  = suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinta 

keskeytysajalle, €/kWh 

KMKJ
suunn,t = keskijänniteverkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla 

painotettu keskeytysmäärä, kpl 

hW,suunn  = suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinta 

keskeytysmäärälle, €/kW 

AJKKJ
t  = keskijänniteverkon aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla 

painotettu keskeytysmäärä, kpl 

hAJK  = aikajälleenkytkennöistä aiheutuneen haitan yksikköhinta keskeytysmäärälle, 

€/kW 
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PJKKJ
t = keskijänniteverkon pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla 

painotettu keskeytysmäärä, €/kW 

hPJK  = pikajälleenkytkennöistä aiheutuneen haitan yksikköhinta keskeytysmäärälle, 

€/kW 

Wt = siirretyn energian määrä vuonna t, kWh 

Tt = tuntien lukumäärä vuonna t 

KHIk = kuluttajahintaindeksi vuonna k 

KHI2005 = kuluttajahintaindeksi vuonna 2005  

Keskeytyskustannusten vertailutason laskenta neljännelle valvontajaksolle on esitetty 

yhtälössä 4.9. Viidennellä valvontajaksolla keskeytyskustannusten vertailutasossa 

huomioidaan myös jakeluverkkoyhtiön suurjännitteisessä verkossa tapahtuneiden 

keskeytysten aiheuttama haitta. Tässä työssä on kuitenkin keskitytty ainoastaan 

pienjännitteiseen sähkönjakeluun, joten suurjännitepuolen viat on jätetty huomioimatta 

keskeytyskustannusten laskennassa. (Energiavirasto, 2015a) 

𝐾𝐴𝐻ref,k =
∑ [𝐾𝐴𝐻t,k

KJ
∗(

𝑊k
𝑊t

)]2015
t=2008

8
    (4.9) 

missä KAHref,k on keskeytyskustannusten vertailutaso vuodelle k (€), KAHKJ
t,k on 

keskijänniteverkon toteutuneet keskeytyskustannukset vuonna t vuoden k rahanarvossa (€), 

Wk on siirretyn energian määrä vuonna k (kWh) ja Wt on siirretyn energian määrä vuonna t 

(kWh). (Energiavirasto, 2015a) 

Laatukannustimen vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen toteutuneen oikaistun 

tuloksen laskennassa riippuen siitä onko kyseisen vuoden toteutuneet keskeytyskustannukset 

pienemmät vai suuremmat kuin keskeytyskustannusten vertailutaso. Laatukannustimen 

enimmäisvaikutus on kuitenkin kohtuullistettu ja se voi olla enintään 15 % verkonhaltijan 

kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta. Tämä koskee siis sekä laadun parantamisesta 

saatavaa laatubonusta, että laadun huonontumisesta aiheutuvaa laatusanktiota. 

(Energiavirasto, 2015a) 

Tehostamiskannustin 

Tehostamiskannustimen avulla Energiaviraston on tarkoitus kannustaa verkonhaltijoita 

toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti eli, että verkonhaltijoiden toimintaan 

käyttämät panokset olisivat mahdollisimman pienet toiminnasta saatuihin tuotoksiin nähden. 



46 

 

 

Tehostamiskannustimen laskenta voidaan jakaa kuuteen eri tekijään: yleinen 

tehostamistavoite, yrityskohtaisen tehokkuuden mittaamisen muuttujat, yrityskohtainen 

tehostamistavoite, yrityskohtaisten tehostamiskustannusten vertailutaso, yrityskohtaiset 

toteutuneet tehostamiskustannukset ja tehostamiskannustin toteutuneen oikaistun tuloksen 

laskennassa. Seuraavissa kappaleissa näistä kaikista kuudesta tekijästä on kerrottu lyhyesti, 

mitä ne sisältävät. (Energiavirasto, 2015a) 

Yleisellä tehostamistavoitteella on tarkoitus kannustaa jo tehokkaaksikin havaittua 

verkonhaltijaa tehostamaan toimintaansa yleisen tuottavuuskehityksen mukaisesti. Koska 

sähkönjakelussa on kyse monopolitoiminnasta, on hyvin luonnollista laittaa toimijoille 

yleinen tehostamistavoite. Energiaviraston teettämässä selvityksessä Sigma-Hat 

Economics Oy:llä suositellaan kaikille verkkotoimijoille yhteistä kahden prosentin vuotuista 

yleistä tehostamistavoitetta. (Kuosmanen, 2014) Viimeaikaisten lainsäädäntömuutosten 

myötä verkonhaltijoille on kuitenkin tullut uusia tehtäviä ja myös vanhojen tehtävien 

suorittamisessa edellytetään uudenlaisia toimintatapoja. Tällaisia uusia kustannuksia 

verkonhaltijalle aiheuttavia tehtäviä ovat esimerkiksi energian tuntimittaus ja etäluenta. 

Kompensoidakseen näistä uusista toimintatavoista aiheutuvia lisäkustannusten vaikutusta 

toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa Energiavirasto on päättänyt käyttää neljännellä 

ja viidennellä valvontajaksolla yleisenä tehostamistavoitteena kahden prosentin sijaan 0 %. 

(Energiavirasto, 2015a)  

Yrityskohtaisen tehokkuuden mittaamisessa käytettäviä muuttujia ovat panosmuuttujat, 

tuotosmuuttujat ja toimintaympäristömuuttujat. Panosmuuttujina käytetään kontrolloitavissa 

olevia operatiivisia kustannuksia (KOPEX) ja sähköverkon jälleenhankinta-arvoa (JHA). 

KOPEX mallinnetaan muuttuvana panoksena, johon kohdistetaan tehostamistavoite ja 

vastaavasti JHA kiinteänä panoksena, johon ei kohdisteta tehostamistavoitetta. 

Kontrolloitaviin operatiivisiin kustannuksiin kuuluvat erät ovat esitetty taulukossa 4.2. 

Tuotosmuuttujina yrityskohtaisen tehostamistavoitteen laskennassa käytetään siirretyn 

energian määrää, joka huomioi sähköverkon keskimääräisen kuormituksen ja siitä 

aiheutuvat kustannukset sekä sähköverkon kokonaispituutta, ja käyttöpaikkamäärää, jotka 

huomioivat verkon laajuuden aiheuttamat kustannukset. Lisäksi ei-toivottuna 

tuotosmuuttujana eli haitakkeena mallinnetaan keskeytyskustannukset (KAH), jotka 

huomioivat keskeytyksistä aiheutuvat kustannukset ja niiden välttämisestä aiheutuvat 
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kustannukset. Toimintaympäristömuuttujana käytetään puolestaan liittymien ja 

käyttöpaikkojen määrien suhdelukua (L/K-suhdeluku), joka huomioi haja-asutusmaisesta 

toimintaympäristöstä aiheutuvat korkeammat kustannukset. Se on pienin kaupungeissa 

toimivilla verkkoyhtiöillä ja haja-asutusalueilla toimivilla yhtiöillä lähellä ykköstä. 

(Energiavirasto, 2015a) 

Taulukko 4.2  Kontrolloitavissa olevat operatiiviset kustannukset. (Energiavirasto, 2015a) 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

+ Varastojen lisäys tai vähennys 

+ Henkilöstökulut 

+ Verkkovuokriin ja verkon leasingmaksuihin sisältyvät käytön ja 
kunnossapidon kulut 

+ Vuokrakulut 

+ Muut ulkopuoliset palvelut 

+ Sisäiset kulut 

+ Muut liiketoiminnan muut kulut 

+ Maksetut vakiokorvaukset  
(elleivät sisälly muihin kuluihin) 

+ Kuluiksi kirjattujen komponenttien kustannukset (elleivät sisälly muihin 
yllä oleviin kuluihin) 

- Häviöenergian hankintakulut 

- Valmistus oman käyttöön 
-           Vuokraverkon oman verkon rakentamisen kustannukset 

= KOPEX 

Yrityskohtaisella tehostamistavoitteella regulaatiomalli pyrkii kannustamaan jo kerran 

tehottomiksi tehokkuusmittauksessa havaittuja yhtiöitä saavuttamaan muihin yhtiöihin 

verrattuna tehokkaan toiminnan mukaisen tason. Energiavirasto on teettänyt yrityskohtaista 

tehostamistavoitetta varten selvityksen verkonhaltijoiden tehokkuusmittauksesta Sigma-Hat 

Economics Oy:llä vuonna 2014. Selvityksessä arvioitiin ja kehitettiin verkonhaltijoiden 

tehokkuusmittauksessa sovellettavaa StoNED-menetelmää (Stochastic Non-smooth 

Envelopment of Data). (Kuosmanen, 2014) Alkuperäistä StoNED-menetelmää on kehitetty 

sähkönjakeluverkkoyhtiöiden valvonnassa käytettävää tehostamiskannustinta varten ja se 

perustuu mallispesifikaatioon ja tehokkuusrintaman estimointiin. Verkonhaltijan 

tehostamistavoite lasketaan estimoidun tehokkuusrintaman perusteella. Tehokkuusrintaman 

estimoinnissa käytetään edellisessä kappaleessa mainittuja yrityskohtaisia muuttujia 

(panosmuuttujat, tuotosmuuttujat ja toimintaympäristömuuttujat). Tehokkuusrintama 
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estimoidaan aina vain kerran valvontajaksoa varten ja samaa rintamaa käytettään koko 

valvontajakson ajan. Neljännen valvontakauden tehokkuusrintama estimoidaan 

verkonhaltijoiden vuosien 2008-2014 valvontaa varten kerättyjen tietojen perusteella. 

Tehokkuusrintama estimoidaan uudestaan vuodelle viidennelle valvontajaksolle käyttäen 

vuosien 2012-2018 valvontatietoja. (Energiavirasto, 2015a) 

Yrityskohtaisten tehostamiskustannusten vertailutasona käytetään vuosittain laskettavia 

kohtuullisia kontrolloitavissa olevia operatiivisia kustannuksia (SKOPEX). Vuosittaisen 

laskennan ansiosta vertailutasossa tulee huomioiduksi myös tuotosmuuttujissa tapahtuvat 

muutokset. Toteutuneina tehostamiskustannuksina käytetään kontrolloitavissa olevia 

operatiivisia kustannuksia (KOPEX). Toteutuneet tehostamiskustannukset lasketaan 

vuosittain ja niihin sisältyvät erät on esitetty aiemmin taulukossa 4.2. (Energiavirasto, 

2015a) 

Tehostamiskannustimen vaikutus lasketaan vähentämällä tehostamiskannustimen 

vertailutasosta saman vuoden toteutuneet tehostamiskustannukset. Kontrolloitavissa 

kustannuksissa voi kuitenkin olla suuria poikkeamia esimerkiksi suurhäiriöistä johtuen, 

joten tehostamiskannustimen vaikutus toteutunutta oikaistua tulosta laskettaessa 

kohtuullistetaan. Huomioon otettava tehostamiskannustimen vaikutus voi olla enintään  

20 % verkkoyhtiön kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta. Tehostamiskannustimen 

vaikutus voi olla joko negatiivinen tai positiivinen toteutuneen oikaistun tuloksen 

laskennassa riippuen siitä onko toteutuneet tehostamiskustannukset suuremmat vai 

pienemmät vertailutasoon nähden. (Energiavirasto, 2015a) 

Innovaatiokannustin 

Innovaatiokannustimella Energiavirasto pyrkii kannustamaan verkonhaltijoita kehittämään 

ja käyttämään innovatiivisia teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja verkkotoiminnassaan. 

Innovaatiokannustimeen hyväksytään vain tutkimus- ja kehityskustannukset, jotka liittyvät 

suoraan toimialaan ja tutkimus tulosten tulee olla julkisia muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Innovaatiokannustimen vaikutus vähennetään toteutunutta oikaistua tulosta 

laskettaessa, mutta se saa olla enintään 1 %:a vastaava osuus verkonhaltijan valvontajakson 

eriytettyjen tuloslaskelmien verkkotoiminnan liikevaihtojen summasta. Tämän työn 

laskentamenetelmän toimivuutta tarkastelevassa laskentaosiossa innovaatiokannustinta ei 
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ole huomioitu. Todellisuudessa sähköverkkoyhtiöt saavat kuitenkin 

investointikannustimesta merkittävän edun ottaessaan käyttöön uutta tekniikkaa, kuten 

LVDC-tekniikka on. (Energiavirasto, 2015a) 

Toimitusvarmuuskannustin 

Energiavirasto on lisännyt regulaatiomalliin neljännelle ja viidennelle valvontajaksolle 

toimitusvarmuuskannustimen, jonka tarkoituksena on kohtuullistaa verkonhaltijoille 

sähkömarkkinalaissa (588/2013) asetetuista toimitusvarmuusvaatimuksista aiheutuvat 

kustannukset sekä mahdollistaa näiden toimitusvarmuusvaatimusten saavuttaminen lain 

vaatimassa määräajassa. Osan verkonhaltijoista on tehtävä todella paljon 

korvausinvestointeja ja kunnossapitotoimia, jotta toimitusvarmuusvaatimukset olisi 

mahdollista saavuttaa määräajassa heidän osaltaan. (Energiavirasto, 2015a) 

Toimitusvarmuuskannustimen tarkoituksena on huomioida juuri verkon 

toimitusvarmuusvaatimusten saavuttamiseksi tehtävät välttämättömät ennenaikaiset 

korvausinvestoinnit sekä kunnossapito- ja varautumistoimenpiteet. Ennenaikaisella 

korvausinvestoinnilla tarkoitetaan normaalista komponentin elinkaaren vaihteluvälistä 

poikkeavaa korvausinvestointia, joka on tehty ennen Energiaviraston määrittämää 

komponentin pitoajan vaihteluvälin alarajaa. Lisäksi korvausinvestoinnin tulee olla 

välttämätön, jotta verkonhaltija tulee saavuttamaan toimitusvarmuusvaatimuksen lain 

edellyttämässä määräajassa. Näiden kahden edellisen ehdon täyttyessä investointi voidaan 

huomioida toimitusvarmuuskannustimessa. (Energiavirasto, 2015a) 

Toimitusvarmuuskannustimeen huomioidaan ennenaikaisesti korvattavien komponenttien 

NKA-jäännösarvo. NKA-jäännösarvon laskennassa käytetään komponenttien oikaistuja 

jälleenhankinta-arvoja, ikää ja Energiaviraston ilmoittamien pitoaikojen vaihteluvälien 

alarajaa. NKA-jäännösarvo lasketaan jokaiselle komponentille erikseen, mutta mikäli 

komponenttia käytetään uudestaan sähköverkon rakentamisessa toisaalla, ei NKA-

jäännösarvon alaskirjausta hyväksytä tämän komponentin osalta. (Energiavirasto, 2015a) 

Toimitusvarmuuskannustimeen ei myöskään huomioi kaikkia ennenaikaisesti korvattavia 

komponentteja vaan mahdollisuus alaskirjaukseen koskee vain 20 kV:n ilmajohtoja, 20 kV:n 

ilmajohtoverkon erottimia ja katkaisimia, 20/0,4 kV:n ilmajohtoverkon pylväsmuuntamoita 
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sekä 0,4 kV:n ilmajohtoja. Eli esimerkiksi kaikki maakaapeliverkkoon tehtävät 

ennenaikaiset korvausinvestoinnit ovat toimitusvarmuuskannustimen ulkopuolella. 

(Energiavirasto, 2015a) 

Toimitusvarmuuskannustimeen huomioidaan lisäksi osa sähkönjakelun toimitusvarmuuden 

parantamiseksi tehtävistä kunnossapito- ja varautumistoimenpiteistä. Kannustimeen 

hyväksytään keskijänniteverkon vierimetsän hoidon tason nostaminen ja hoidon tehostetut 

toimenpiteet. Johtoalueella tehtävät toimenpiteet eivät sisälly 

toimitusvarmuuskannustimeen. (Energiavirasto, 2015a) 

Toimitusvarmuuskannustin lasketaan summaamalla toimitusvarmuuskannustimen piiriin 

hyväksytyt NKA-jäännösarvon alaskirjaukset sekä kunnossapito- ja 

varautumistoimenpiteiden kohtuulliset kustannukset. Toimitusvarmuuskannustimen 

vaikutus vähennetään toteutunutta oikaistua tulosta laskettaessa. (Energiavirasto, 2015a) 

4.3 Alijäämän tai ylijäämän laskenta 

Valvontajakson päätyttyä Energiavirasto antaa verkonhaltijalle valvontapäätöksen, jolla 

virasto vahvistaa kuinka paljon koko valvontajakson aikana verkonhaltijan toteutunut 

oikaistu tulos ylittää kohtuullisen tuoton määrän. Valvontapäätöksessä Energiavirasto laskee 

verkonhaltijan valvontajaksojen erivuosien toteutuneet oikaistut tulokset yhteen ja vähentää 

summasta vastaavien vuosien kohtuullisten tuottojen summan. Tuloksena saadaan kyseisen 

valvontajakson ali- tai ylijäämä. (Energiavirasto, 2015a) 

Verkonhaltijalle kertyy valvontajaksolta alijäämää, mikäli summien erotus on negatiivinen. 

Jos taas summien erotus on positiivinen, eli koko valvontajakson ajalta kertyneet toteutuneet 

oikaistut tulokset ylittävät kohtuullisten tuottojen summan, niin verkon haltijalle kertyy 

ylijäämää. (Energiavirasto, 2015a) 

Mikäli ylijäämä on valvontajakson aikana ylittänyt kohtuullisen tuoton määrän vähintään 

viidellä prosentilla, joutuu verkonhaltija maksamaan ylijäämästä korkoa. Korko määräytyy 

oman pääoman kohtuullisen kustannuksen keskiarvona kyseisen valvontajakson vuosilta. 

Ylijäämään kohdistuva korkoseuraamus huomioidaan seuraavalle valvontajaksolle siirtyvää 

ali- tai ylijäämää laskettaessa. Valvontapäätöksessä otetaan siis huomioon myös 
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valvontajaksoa edeltävältä valvontajaksolta verkonhaltijalle kertynyt ali- tai ylijäämä. 

Kuvassa 4.2 on havainnollistettu verkonhaltijan ali- tai ylijäämän laskenta. (Energiavirasto, 

2015a) 

Valvontajakson kaikkien vuosien toteutuneiden oikaistujen tulosten summa 

    -     

Valvontajakson kaikkien vuosien kohtuullisten tuottojen summa 

    =     

Valvontajaksolta kertynyt ali- tai ylijäämä 

    +     

Valvontajaksolta mahdollisesti kertyneen ylijäämän mahdollinen korkoseuraamus 

    =     

Valvontajaksolta kertynyt ali- tai ylijäämä korkoseuraamuksineen 

    +     

Edeltä valvontajaksolta siirtynyt ali- tai ylijäämä 

    =     

Valvontajaksolta seuraavalle valvontajaksolle siirtyvä ali- tai ylijäämä 

Kuva 4.2 Alijäämän ja ylijäämän laskenta. (Energiavirasto, 2015a) 

Jos verkonhaltijalle jää seuraavalle valvontajaksolle siirtyvää alijäämää, niin sen 

tasoittaminen on mahdollista ainoastaan seuraavalla valvontajaksolla. Sitä seuraavalla 

valvontajaksolla tasoittamatta jäänyttä alijäämää ei enää huomioida. Mikäli taas 

verkonhaltijalle kertyy valvontajaksolta ylijäämää, on se tasoitettava seuraavalla 

valvontajaksolla. Energiavirastolta voi kuitenkin painavasta syystä hakea lisäaikaa ali- tai 

ylijäämän tasoittamiseen. (Energiavirasto, 2015a) 

4.4 Inflaation huomioiminen regulaatiomallissa 

Inflaation eli vuotuisen rahanarvon muutoksen vaikutus otetaan huomioon kohtuullista 

tuottoastetta (WACC- %) laskettaessa. WACC- % määritellään siis nimellisenä eli siitä ei 

poisteta inflaation vaikutusta. Tämän takia sähköverkko-omaisuuden oikaisussa käytettävien 

yksikköhintojen arvoa ei korjata neljännen ja viidennen valvontajakson aikana, jotta 

inflaatiota ei kohtuullisen tuoton laskennassa huomioitaisi kahteen kertaan. Myös muun 

sitoutuneen oikaistun omaisuuden osalta käytetään kyseisen vuoden eriytetyn taseen 

mukaisia kirjanpitoarvoja. (Energiavirasto, 2015a) 
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Toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa puolestaan inflaatiokorjaus täytyy tehdä, jotta 

rahan arvon muutos tulisi huomioitua. Inflaatiokorjaus tehdään investointikannustimelle, 

laatukannustimelle ja tehostamiskannustimelle kuluttajahintaindeksin (KHI) avulla. 

Investointikannustimessa inflaatiokorjaus tehdään jälleenhankinta-arvon 

tasapoistonlaskennassa, tehostamiskannustimessa tehostamiskustannusten vertailutason 

laskennassa ja laatukannustimessa inflaatiokorjaus tehdään vuoden 2005 rahanarvossa 

esitettyihin keskeytysten yksikköhintoihin. (Energiavirasto, 2015a) 

4.5 Tulevaisuuden näkymiä 

Sähköverkkotoiminnan valvonta ja sääntely on vuosien saatossa kehittynyt hyvin paljon ja 

tulee kehittymään varmasti myös tulevaisuudessa. Kehittäminen on tähän asti pohjautunut 

pääasiassa verkkoyhtiöiltä saatuihin palautteisiin sekä käytännön kokemusiin ja 

havaintoihin. Jatkossa valvontaa pyritään varmastikin kehittämään yhä enemmän siihen 

suuntaan, että valvontamenetelmät olisivat tiedossa jo hyvissä ajoin ja ne pysyisivät samoina 

mahdollisimman pitkään. Tämä mahdollistaisi paremman pitkäntähtäimen suunnittelun 

verkkoinvestoinneille ja lisäisi luottamusta tulevaan. 

Valvonnan kehityksen suuntaa on vaikea arvioida, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa 

valvonnassa tullaan panostamaan yhä enemmän verkon luotettavuuden ja sähkön laadun 

parantamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Valvonnalla pyritään varmasti tulevaisuudessa 

kannustamaan verkkoyhtiöitä yhä laadukkaampaan sähkönjakeluun ja toimintavarmemman 

sähköverkon rakentamiseen. Toisaalta kustannukset eivät saa nousta liian suuriksi vaan 

niiden pitää olla kansantaloudellisesti kestävällä pohjalla. Sääntelyssä tullaan varmasti myös 

tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota siihen, ettei verkkoyhtiöillä olisi mahdollisuutta 

veloittaa asiakkailtaan liian suuria siirtomaksuja. 
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5 INVESTOINNIN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI 

Investointipäätökset ovat yrityksille tärkeitä päätöksiä, sillä ne vaikuttavat ratkaisevasti 

yrityksen pitkän aikavälin toimintaedellytyksiin. Investoinnin tarkoituksena onkin parantaa 

ja turvata yrityksen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Ilman investointeja yrityksen 

tulevaisuus ei välttämättä näytä kovin hyvältä. Sama kohtalo on todennäköisesti edessä, jos 

investoinnit suunnataan vääriin kohteisiin tai päätökset ovat muuten vain huonoja. 

Investointipäätökset ovat tärkeitä yritykselle myös siksi, että investointien avulla yritys 

pyrkivät toteuttamaan strategiaansa, edellyttäen tietenkin, että yrityksellä on strateginen 

suunnitelma pidemmän ajan toimintaansa varten. Investointi päätöksiin kohdistuu aina 

jonkin verran epävarmuutta, mutta tätä epävarmuutta voidaan lieventää pyrkimällä ottamaan 

huomioon kaikki mahdolliset tekijät ja laatimalla mahdollisimman hyvät 

investointilaskelmat. Näistä on kerrottu lisää seuraavassa. (Vilkkumaa, 2010) 

5.1 Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

Ennen investoinnin kannattavuuden laskemista on selvitettävä seuraavat perustiedot ja 

analysoitava niiden vaikutukset: 

1. Investoinnin perushankintakustannus kertoo investoinnin toteuttamishetken menot eli 

investointihyödykkeestä maksettavaa hintaa. Jos investoinnin käyttöönotto edellyttää 

erillistä asennusta tai työntekijöiden koulutusta, niin ne huomioidaan myös 

perushankintakustannuksessa. (Järvenpää, 2013) 

2. Investoinnin vuosittaiset nettokassavirrat kertovat investoinnin aikaan saaman 

tuottojakauman. Siihen sisältyvät investoinnin aiheuttamat vuosittaiset käyttökustannukset 

sekä sen synnyttämät vuosituotot. Poistoja ei huomioida, sillä ne eivät ole kassavirtoja 

aiheuttavia tekijöitä. Käyttökustannukset on yleensä helppo arvioida, mutta investoinnin 

tuottojen arviointi on hankalampaa ja siihen kannattaakin käyttää monenlaista informaatiota 

markkinatutkimustiedosta kulutuskysynnän ja sen muutoksen arviointiin. (Järvenpää, 2013) 

3. Investoinnin taloudellinen pitoaika eli käyttöajanjakso, jolta nettotuotot otetaan 

huomioon. Investoinneilla on aina jokin käyttöaika, joka tarkoittaa sen hyödyllistä ja 
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järkevää käyttöikää. Taloudellinen pitoaika on syytä arvioida riittävän oikein, sillä se 

vaikuttaa merkittävästi investoinnin kannattavuuden arvioimiseen. (Vilkkumaa, 2010) 

4. Investoinnin jäännösarvo tarkoittaa investoidusta koneesta, laitteesta tai kalustosta 

saatavaa rahamäärää, joka saadaan, kun se käyttöajanjakson jälkeen myydään eteenpäin. 

Jäännösarvo jätetään usein huomioimatta kokonaan investoinninkannattavuutta arvioitaessa, 

ellei se ole merkittävän suuri. Yleensä se kannattaa huomioida vain, mikäli se on yli 10 % 

perushankintakustannuksista. (Vilkkumaa, 2010) 

5. Investoinnin kannattavuuteen vaikuttaa olennaisesti myös kehittyneemmissä 

investointilaskentamenetelmissä käytettävä laskentakorkokanta, joka ilmaisee investoinnin 

tuottovaatimuksen. Yritys voi itse valita investoinneilleen tuottovaatimuksen tason. 

Laskentakorkokantaa valittaessa tulee muistaa, että liian korkea laskentakorkokanta voi 

johtaa siihen, ettei yrityksen kannalta järkeviä investointeja tehdä. Toisaalta liian alhainen 

laskentakorkokanta voi johtaa liian monen kannattamattoman investoinnin tekemiseen, joka 

taas heikentää yrityksen kokonaiskannattavuutta. (Vilkkumaa, 2010) 

6. Lisäksi investointiin liittyy aina riskejä, jotka pitää myös pyrkiä huomioimaan. Yleensä 

riskien vaikutusta investointien kannattavuuteen analysoidaan erilaisien herkkyysanalyysien 

ja simulointien avulla. Riskien vaikutukset otetaan tavallisesti huomioon 

tuottovaatimuksessa. Suuremmat riksit luonnollisesti kasvattavat investoinnilta vaadittavaa 

tuottovaatimusta ja pienemmät riskit puolestaan pienentävät sitä. (Järvenpää, 2013) 

5.2 Investoinnin rahoitus 

Yritys voi hankkia rahoitusta investoinneilleen monilla eri tavoilla ja monista eri lähteistä. 

Rahoituslähteet jaetaan tyypillisesti kahteen; omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. 

Näiden lisäksi on kuitenkin olemassa vielä rahoitusmuotoja, joissa on sekä oman että vieraan 

pääoman piirteitä. Tällaista rahoitusmuotoa kutsutaan yleisesti välirahoitukseksi (mezznine 

financing). Seuraavassa on esitelty yrityksien erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ja niiden 

pääpiirteitä sekä merkittävimpiä eroja. (Knüpfer, 2012) 
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5.2.1 Oma pääoma 

Yrityksen omalla pääomalla tarkoitetaan joko ulkoista tai sisäistä omaa pääomaa. Ulkoisella 

rahoituksella tarkoitetaan yrityksen ulkopuolelta kerättävää, esimerkiksi osakkeiden 

myynnillä hankittua pääomaa. Sisäisellä pääomalla tarkoitetaan puolestaan tulorahoituksena 

hankittua pääomaan. Tulorahoitusta voi syntyä joko suoraan tilinpäätöksessä näkyvänä 

voittorahoituksena tai erilaisten tuloksenjärjestelykeinojen, kuten poistojen, avulla. 

(Martikainen, 2015)  

Oman pääoman ehtoinen rahoitus antaa sijoittajalleen mahdollisen tuoton lisäksi myös 

äänioikeuden yhtiökokouksessa. Toisaalta konkurssitilanteessa osakkeenomistaja on 

huonoimmassa mahdollisessa asemassa, sillä verottaja ja velkoja saavat ensin rahansa ja 

osakkeenomistaja vasta heidän jälkeensä, jos jotain jaettavaa vielä jää. Toisaalta yrityksen 

ollessa reilusti voitollinen osakkeenomistajalla on mahdollisuus suuriinkin voittoihin. 

(Knüpfer, 2012) 

5.2.2 Ulkopuolinen vieras pääoma 

Oman pääoman ohella yritykset voivat hankkia investointiensa rahoitukseen vierasta 

pääomaa. Yleisisin vieraan pääoman eli velkarahoituksen lähde on pankki. Pankit myöntävät 

rahoitusta yrityksille normaaleina pankkilainoina tai nykyään yhä useammin joustavan 

luotollisen tilin tai luottolimiitin muodossa. Suurilla ja varakkailla yrityksillä on 

mahdollisuus hankkia vieraan pääoman kaltaista rahoitusta myös suoraan 

rahoitusmarkkinoilta. (Martikainen, 2015) 

 Ulkopuolinen vieraan pääoman rahoittaja ei saa äänioikeutta yhtiökokouksessa eikä näin 

ollen pääse vaikuttamaan yhtiön toimintaan. Vieraan pääoman rahoittaja saa kuitenkin 

yritykseen sijoittamalleen rahalleen tasaisen koron ja mahdollisessa yrityksen 

konkurssitilanteessa on oikeutettu saamaan sijoittamansa rahansa takaisin ennen yhtiön 

omistajia. (Martikainen, 2015) 
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5.2.3 Välirahoitus 

Välirahoituksella tai välipääomarahoituksella (mezznine financing) tarkoitetaan yrityksen 

rahoitusmuotoja, jotka luonteensa vuoksi sijoittuvat oman ja vieraan pääoman väliin. 

Yritykset käyttävät välirahoitusta useissa erilaisissa tilanteissa, kuten yrityksen saneeraus- 

tai vakauttamistilanteissa, yrityskauppatilanteissa, projektien rahoittamisessa tai tilanteissa, 

joissa yrityksillä on erilaisia kehitystarpeita. Välirahoitusta käytetään harvoin yrityksen 

normaalin toiminnan rahoituksen hankkimiseen. Rahoitusmuotona välirahoitusta tarjoavat 

pankit, muut rahoituslaitokset ja pääomasijoittajat. (Martikainen, 2015) 

Erilaisia välirahoituksen kaltaisia rahoitusmuotoja ovat esimerkiksi optiolainat, 

vaihtovelkakirjat, pääomalainat ja jako-osattomat etuosakkeet. Optiolainalla tarkoitetaan 

niin sanottua osakesidonnaista lainaa, johon liittyy oikeus merkitä tiettyyn hintaan uusia 

velallisyrityksen osakkeita. Optiolainan tavoin myös vaihtovelkakirjalaina on 

osakesidonnainen velkainstrumentti, sillä kyseiseen velkakirjaan liittyy oikeus vaihtaa 

velkakirja etukäteen määrätyin ehdoin joko kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin. 

Pääomalainoilla puolestaan tarkoitetaan lainoja, jotka yritys voi tietyissä tilanteissa lukea 

omaan pääomana ja näin ollen kohentaa vakavaraisuuttaan. Pääomalainat merkitään yhtiön 

omaan pääomaan erillisenä eränä. Korkoa ja lyhennyksiä pääomalainalle voidaan maksaa 

ainoastaan silloin, jos yritykselle jää täysi kate sidotulle omalle pääomalle. Juuri 

pääomalainoilla rahoittajat ja omistajat ovat usein pelastaneet rahoitusongelmissa olleita 

yrityksiä. Harvemmin käytetty välirahoitusinstrumentti on jako-osaton etuosake, jolla 

tarkoitetaan osaketta, johon liittyy taloudellisilta ominaisuuksiltaan selkeitä vieraan 

pääoman tunnusmerkkejä, sillä sille maksettava tuotto on yleensä kiinteää koron maksua 

muistuttava korvaus eikä jako-osattomaan etuosakkeeseen liity omalle pääomalle tyypillistä 

äänioikeutta. (Martikainen, 2015) 

5.2.4 Sähköverkkotoiminnan rahoitus 

Sähköverkkotoiminnan rahoitusvaihtoehtojen havainnollistamiseksi otetaan esimerkki siitä, 

miten rahoittaja voi sijoittaa rahojaan sähköverkkotoimintaan ja miten rahoitustapa vaikuttaa 

rahoittajan rahoilleen saamaan tuottoon tai rahojen takaisin saantiin. Rahoittajalla on siis 

käytännössä kolme vaihtoehtoa sijoittaa rahaa sähköverkkotoimintaan: ostaa yhtiön 
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osakkeita, antaa yritykselle lainaa tai hyödyntää erilaisia välirahoituksen muotoja (Knüpfer, 

2012). 

Rahoittajan ostaessa verkkoyhtiön osakkeita sijoitetut rahat lasketaan yrityksen omaksi 

pääomaksi. Tällöin rahoittaja saa sijoittamassaan yhtiössä äänioikeuden ja pääsee näin 

vaikuttamaan ainakin periaatteessa rahojensa käyttöön. Toisaalta yhtiön konkurssitilanteessa 

osakkeenomistaja on huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa, sillä hän saa rahansa vasta 

lainarahoittajien ja verottajan jälkeen, mikäli jaettavaa rahaa on vielä siinä vaiheessa jäljellä. 

Osakkeenomistaja ottaa siis suuren riskin ostaessaan yhtiön osakkeita. Näin ollen myös 

mahdollisen tuoton on oltava korkea, mikäli yhtiöllä menee hyvin ja syntyy 

voitonmaksukelpoisia varoja. Maksettavalle tuotolle ei käytännössä ole kattoa vaan se 

riippuu yhtiön menestyksestä ja toimintastrategiasta. Toisaalta yhtiöllä ei ole velvollisuutta 

palauttaa sijoitettuja rahoja rahoittajalleen. (Knüpfer, 2012) 

Rahoittajan toinen vaihtoehto sijoittaa rahaa verkkoyhtiöön on antaa verkkoyhtiölle lainaa. 

Tällöin ei saa äänioikeutta yhtiön toimintaan, mutta toisaalta rahojen takaisin saanti on 

varmempaa, sillä lainarahoittajat ovat etusijalla yhtiön mahdollisessa konkurssitilanteessa. 

Yhtiö on myös velvoitettu maksamaan sopimuksen mukaista korkoa lainanantajalle. Tosin 

maksettava korko on yleensä pienempi kuin osakkeenomistajille, sillä myös riski on 

pienempi. Lisäksi korko on juuri se, mikä on sovittu, eikä siihen vaikuta se, miten hyvin 

yhtiöllä menee. Tämä on hyvä asia silloin, jos yhtiöllä menee huonosti, mutta huono asia 

silloin, kun yhtiöllä menee hyvin. Sijoitetut rahat maksetaan takaisin rahoittajalle 

lainasopimuksen mukaan. (Knüpfer, 2012) 

Kolmas vaihtoehto puolestaan ovat erilaiset välirahoituksen muodot, joilla on sekä 

osakkeenomistajan että lainanantajan piirteitä. Verkkoyhtiö voi esimerkiksi tarjota 

rahoittajalle optiolainaa, jolle maksetaan selvästi markkinakorkoa alhaisempaa korkoa, 

mutta antaa sijoittajalle myös option ostaa yhtiön osakkeita etukäteen määrätyllä hinnalla 

laina-ajan jälkeen. Optiolainan antaja on siis aluksi lainanantaja, mutta voi laina-ajan 

päätyttyä muuttua osakkeenomistajaksi, mikäli osakkeiden arvo nousee selvästi laina-ajan 

aikana ja optio osakkeiden ostoon tulee kannattavaksi. Rahoittaja pystyy sijoittamaan rahaa 

verkkoyhtiöön usein myös pääomalainan muodossa. Pääomalaina tarkoittaa rahoittajan 

näkökulmasta käytännössä muuten samaa asiaa kuin ostaisi yhtiön osakkeita, mutta 
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rahoittaja ei saa äänioikeutta yhtiössä. Äänioikeuden puutteen takia pääomalainalle 

maksettava tuotto on hieman osakkeen omistajan tuottoa pienempi, mutta kuitenkin selvästi 

lainarahoittajalle maksettavaa korkoa suurempi. Kuvassa 5.1 on havainnollistettu erilaisten 

rahoitusmuotojen riskiä ja tuotto-odotuksia. (Knüpfer, 2012) 

  Tuotto-odotus     
        
        

  

 

       
      Kantaosake 

     Etuosake   
  

 

 Pääomalaina    
   Tavallinen yrityslaina    
  Riskitön korko      
             
      Riski  
        

       
Kuva 5.1  Yrityksen eri rahoitusmuotojen tuotto- ja riskiodotukset. (Knüpfer, 2012) 

Kuvasta 5.1 nähdään, että rahoituksella on aina jokin korko, vaikka sijoituskohde olisi täysin 

riskitön. Eihän kukaan halua sijoittaa rahojaan, ellei hyödy siitä jotain. Tavallinen yrityslaina 

on yhtiölle periaatteessa edullisin rahoitusmuoto ja osakkeenomistajien hankkiminen 

kallein. Erilaiset välirahoitusmuodot sijoittuvat näiden kahden vaihtoehdon väliin 

sopimuksista riippuen. Vaikka lainaraha onkin yhtiölle edullisin rahoitusmuoto, ei koko 

yhtiön toimintaa voi rahoittaa lainarahalla, sillä muuten rahoitusriski ja 

konkurssimahdollisuus kasvaisivat liian suuriksi. Oma pääoma toimii siis eräänlaisena 

puskurina ongelmatilanteita silmällä pitäen. Jos yhtiöllä on liian paljon lainarahaa omaan 

pääomaan nähden, niin oman pääoman tuottovaatimus kasvaa kasvaneesta rahoitusriskistä 

johtuen. Toisaalta oma pääoma on yhtiölle myös joustavampaa kuin lainaraha, sillä omalle 

pääomalle ei huonossa tilanteessa tarvitse maksaa osinkoja niin paljoa, jos ollenkaan. 

(Knüpfer, 2012) 

Investoinnin rahoitusstrategiaa tehdessä yksi keskeisimmistä asioita on vieraan ja oman 

pääoman suhteen valitseminen. Oman pääoman sijoittajan kannalta vieraalla pääomalla on 

sekä hyvät että huonot puolensa niin sanotun vieraan pääoman vipuvaikutuksen (financial 

leverage) vuoksi. Vipuvaikutus kasvattaa oman pääoman sijoittajien voittoja silloin, kun 
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investoinnin koko pääoman tuotto ylittää vieraan pääoman kustannuksen. Toisaalta silloin 

kun koko pääoman tuotto jää matalammaksi kuin vieraan pääoman kustannukset, niin 

vipuvaikutus vähentää oman pääoman sijoittajille tulevaa voittoa. Näin ollen vieraan 

pääoman vipuvaikutus lisää heilahtelua yrityksen voitoissa ja riskiä siitä, että omistajien 

osinkovirta vaarantuu. 

5.3 Investoinnin tuoton muodostuminen 

Investoinnin tuotto muodostuu investoinneista syntyvien positiivisten ja negatiivisten 

rahavirtojen summana. Näitä investoinnista syntyviä tai seuranneita tuottoja ja investoinnista 

aiheutuvia kuluja kutsutaan kassavirroiksi. Seuraavassa on kerrottu lisää investoinnin 

kassavirroista ja niiden perusteella toteutettavasta kassavirtalaskelmasta. 

5.3.1 Kassavirtalaskelma 

Investointien kannattavuutta arvioitaessa tehdään ennuste investointihankkeen taloudellista 

vaikutuksista. Yleensä investoinnit ovat luonteeltaan sellaisia, että aluksi investointiin 

sijoitetuille resursseille saadaan jatkossa positiivisia kassavirtoja. Toisaalta investoinnista 

voi seurata myös jatkuvia negatiivisia kassavirtoja esimerkiksi huoltotarpeen lisääntymisen 

johdosta. Näiden kaikkien investointiin liittyvien kassavirtojen perusteella tehdään 

investoinnille kassavirtalaskelma. (Knüpfer, 2012) 

Kassavirtalaskelmassa tulee huomioida kaikki investoinnin seurauksena syntyneet relevantit 

kassavirrat. Tällaisia kassavirtoja ovat kaikki ne kassavirrat, joihin voidaan vaikuttaa juuri 

tehtävällä investoinnilla. Ennen investointihetkeä toteutuneet kassavirrat jätetään 

huomioimatta kassavirtalaskelmassa, vaikka ne kuuluisivatkin investointiin. Tällaisia 

kassavirtoja kutsutaan uponneiksi kustannuksiksi. Samoin myös kaikki sellaiset kassavirrat, 

jotka toteutuisivat investoinnista huolimatta, jätetään huomioimatta investoinnin 

kannattavuutta arvioivassa kassavirtalaskelmassa. (Knüpfer, 2012) 

Yhtälössä 5.1 on esitetty yleisesti sähköverkkoinvestoinneissa ja tässä työssä käytetyn 

kassavirtalaskelman kulku. 
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 + 𝑘𝑜ℎ𝑡𝑢𝑢𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 ±

𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛  𝑣𝑎𝑖𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠 − 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 −

ℎä𝑣𝑖ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 − 𝑣𝑎𝑘𝑖𝑜𝑘𝑜𝑟𝑣𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡  

(5.1) 

Sähköverkkoinvestoinnin negatiiviset kassavirrat muodostuvat yhtälön 5.1 mukaisesti 

investointikustannuksesta ja sen rahoittamisesta seuraavista rahoituskustannuksista sekä 

häviökustannuksista ja vakiokorvauksista. Mahdollisia positiivia kassavirtoja puolestaan 

ovat investoinnin seurauksena muuttuvista regulaatiomallin kannustimista syntyvät 

kassavirrat sekä kohtuullinen tuotto. Toisaalta kannustinkassavirrat voivat olla myös 

negatiivisia riippuen investoinnin vaikutuksesta niihin.  

5.3.2 Tuotto omalle ja vieraalle pääomalle 

Rahoitukselle maksetaan aina tuottoa. Tuotto voidaan ajatella eräänlaiseksi investoinnin 

kulueräksi. Toisaalta kuluerän laatu riippuu pitkälti rahoitustavasta. Maksettavan tuoton 

määrä on riippuvainen rahoituksen riskistä eli käytännössä rahoitustavasta ja rahoitettavasta 

toimialasta. Tuottovaatimus jakautuukin kahteen osa-alueeseen: Oman ja vieraan pääoman 

tuottovaatimukseen. (Knüpfer, 2012) 

Vieraan pääoman tuoton maksaminen on välittömästi havaittavissa oleva yhtiön kassasta 

tapahtuva negatiivinen kassavirta eikä se ole riippuvainen yhtiön tuloksesta. Vieraan pääoma 

tuottovaatimus voidaan määrittää esimerkiksi vuosittain maksettujen korkomaksujen avulla. 

(Knüpfer, 2012) 

Oman pääoman tuoton määrittämien on huomattavasti hankalampi tehtävä, sillä se riippuu 

siitä, miten oma pääoma on yhtiöön sijoitettu. Pääasiassa kuitenkin omistajat saavat 

korvauksen eli tuoton yhtiöön sijoittamalleen pääomalle yleensä joko osinkona tai yrityksen 

osakkeen arvonnousuna. Osakkeen omistajat eivät siis näin ollen saa ennalta sovittua tuottoa, 

kuten lainarahoittajat. (Knüpfer, 2012) Osakkeen omistajien ei tarvitse maksaa veroa 

osakkeidensa arvonnoususta, mutta mikäli tuotto otetaan osinkoina, on osingoista 

maksettava veroa. Maksettavan veron määrä riippuu siitä, miten paljon osinkoa maksetaan 

ja onko yhtiö julkinen vai ei. Julkisesti noteeratun yhtiön osingoista 85 % on veronalaista 

pääomatuloa ja loput verovapaata. Muiden kuin julkisten yhtiöiden osingoista puolestaan  
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25 % on veronalaista pääomatuloa, ellei osinkojen arvo ylitä matemaattisesti yhtiön arvolle 

laskettua 8 % vuotuista tuottoa tai 150 000 €. Mikäli nämä rajat ylittyvät, ovat maksettavat 

verot suurempia. (Vero, 2014) 

5.3.3 Inflaation huomiointi 

Inflaatio vaikuttaa tulevaisuuden kassavirtoihin alentamalla niiden arvoa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että yhtä suurten kassavirtojen ostovoima tulevaisuudessa on pienempi kuin mitä se olisi 

tänään. Näin ollen inflaatio vaikuttaa luonnollisesti myös investointilaskelmiin. Sijoitetuille 

rahasummille luvataan usein jokin nimelliskorko, mutta se, minkä tuoton sijoittaja todella 

saa sijoittamalleen rahalle, riippuu inflaatiosta. Inflaation huomioivien reaalituottojen ja 

nimelliskoron takaavien nimellisten tuottojen välillä on yhtälön 5.2 mukainen yhteys. 

(Knüpfer, 2012) 

1 + 𝑟𝑒𝑎𝑎𝑙𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 =
1+𝑛𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜

1+𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑎𝑡𝑖𝑜
    (5.2) 

Edellä olevasta yhtälöstä nähdään, että nimellistuoton pitää olla suurempi kuin inflaation, 

jotta sijoitetulle pääomalle saadaan reaalituottoa.  

5.4 Kannattavuuden mittarit 

Investoinnin kannattavuuden määrittämisessä voidaan käyttää erilaisia laskentamenetelmiä, 

jotka yleisesti jaetaan modernin investointiteorian suosittelemiin kehittyneisiin menetelmiin 

ja perinteisiin niin sanottuihin peukalosääntömenetelmiin. Kehittyneitä investointilaskenta 

menetelmiä ovat nettonykyarvomenetelmä ja sisäisen korkokannan menetelmä sekä näiden 

muunnelmat. Nämä kehittyneet menetelmät ottavat huomioon rahan aika-arvon 

kannattavuutta laskettaessa. Perinteisiksi peukalosääntömenetelmiksi puolestaan lasketaan 

muun muassa investoinnin takaisinmaksuajan menetelmä ja investoinnin 

tuottoprosenttimenetelmä, jotka ovat yksinkertaistuksia sisäisen korkokannan 

menetelmästä. Perinteisiksi menetelmiksi kutsutut menetelmät eivät huomioi rahan aika-

arvoa. Seuraavassa on esitelty tarkemmin yleisimmin käytössä olevat 

kannattavuuslaskentamenetelmät. (Järvenpää, 2013) 
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5.4.1 Nettonykyarvomenetelmä 

Nettonykyarvomenetelmä on investointiteorian mukaan teoreettisesti suositeltavin 

laskentamenetelmä. (Niskanen, 2013) Nettonykyarvomenetelmässä (Net Present Value, 

NPV) lasketaan tuottovaatimuksella diskontattujen ennakoitavien nettokassavirtojen 

nykyarvot yhteen ja tästä vähennetään investoinnin hankintameno. Tätä erotusta kutsutaan 

nettonykyarvoksi. Jos investoinnilla on vielä pitoajan jälkeen jokin jäännösarvo, niin se 

diskontataan ja huomioidaan lisäämällä se nettonykyarvoon. Nettonykyarvon laskenta on 

esitetty yhtälössä 5.3. (Martikainen, 2015) 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑆𝑡

(1+𝑖)t
n
t=1 +

𝐽𝐴𝑛

(1+𝑖)𝑛 − 𝐻    (5.3) 

missä St on investoinnin nettotulot vuonna t, i on investointilaskelmassa käytettävä 

laskentakorko eli tuottovaatimus, JAn on investoinnin jäännösarvo pitoajan n lopussa ja H 

on investoinnin hankintakustannus (oletetaan tapahtuvan nykyhetkellä). (Martikainen, 2015) 

NPV:n ollessa positiivinen voidaan investointia pitää kannattavana, sillä tällöin 

investoinnista saatavat kassatulot ovat suuremmat kuin siitä aiheutuvat kassamenot, kun 

myös investointikohteen riski ja rahanaika-arvo on huomioitu. Mitä suurempi NPV on, sitä 

kannattavampi investointi on kyseessä. Jos taas NPV on negatiivinen, investoinnin 

kannattavuuskynnys ei ylity eikä investointia näin ollen kannata toteuttaa.  Yhtälöstä 5.3 

voidaan nähdä, että nettonykyarvomenetelmän mukaan investoinnin kannattavuutta 

parantavat nettotulojen lisäys, jäännösarvon kasvaminen ja tuottovaatimuksen 

pieneneminen. Oikean ja kohtuullisen tuottovaatimuksen määrittäminen onkin 

merkittävässä roolissa nykyarvomenetelmällä investoinnin kannattavuutta laskettaessa. 

(Martikainen, 2015) 

5.4.2 Sisäisen korkokannan menetelmä 

Investoinnin sisäisen korkokannan menetelmä (Internal Rate of Return, IRR) on toinen 

yleisesti käytetty kehittynyt investointilaskenta menetelmä. Toisin kuin nykyarvomenetelmä 

antaa investoinnin kannattavuudesta rahamääräisen arvion, tarjoaa sisäisen korkokannan 

menetelmä tuloksen tuottoprosenttina. Menetelmässä selvitetään se investoinnin tuottotaso, 
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jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla. Sisäinen korkokanta osoittaa siis sen 

rahoituksellisen kriittisen pisteen, jolla investointi on vielä kannattava. (Järvenpää, 2013) 

Sisäinen korkokanta voidaan laskea nettonykyarvon yhtälön (5.3) avulla asettamalla 

laskelman lopputulos nollaksi ja korvaamalla investoinnin tuottovaatimus i sisäisellä korolla 

irr. Sisäisen korkokannan laskenta on esitetty yhtälössä 5.4. (Martikainen, 2015) 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑆t

(1+𝑖𝑟𝑟)t
𝑛
t=1 +

𝐽𝐴𝑛

(1+𝑖𝑟𝑟)n - H=0   (5.4) 

Sisäisen korkokannan menetelmällä investoinnin kannattavuutta laskettaessa sisäistä korkoa 

verrataan investoinnin tuottovaatimukseen. Mikäli sisäinen korko on suurempi kuin 

investoinnille asetettu tuottovaatimus, on investointi kannattava. Jos taas investoinnin 

tuottovaatimus on sisäistä korkoa suurempi, ei investointi ole taloudellisesti kannattava 

menetelmän mukaan. Sisäisen korkokanta menetelmän ja nettonykyarvomenetelmän yhteys 

näkyy siinä, että sisäinen korko on aina investoinnilta edellytettyä tuottovaatimusta 

suurempi, jos investoinnin nettonykyarvo on positiivinen. Molemmat menetelmät antavat 

siis investoinnin kannattavuuden arvioinnista samankaltaiset tulokset. (Järvenpää, 2013) 

Sisäisen korkokannan menetelmässä investointi on sitä kannattavampi mitä suurempi 

sisäinen korko on laskentakorkoon eli tuottovaatimukseen nähden. Näin ollen sisäisen 

korkokannan menetelmä on selkeä ja helposti ymmärrettävä menetelmä arvioimaan 

investoinnin kannattavuutta ja siihen liittyvää epävarmuutta. Mikäli sisäinen korko on 

selvästi tuottovaatimusta suurempi, investoinnilla on myös varaa mennä hieman suunniteltua 

huonomminkin, ennen kuin se on kannattamaton. Toisaalta prosentteina ilmoitettu sisäinen 

korko aiheuttaa myös ongelmia, koska eri projektit eivät ole laskettavissa yhteen. Ongelmia 

voi aiheuttaa myös tilanteet, joissa vuosittaisten nettokassavirtojen etumerkit vaihtelevat eri 

vuosina. Tällöin sisäisen koron laskenta ei välttämättä ole edes mahdollista tai se antaa 

vääristyneen tuloksen. (Puolamäki, 2009) 

5.4.3 Investoinnin tuottoprosenttimenetelmä 

Investoinnin tuottoprosenttimenetelmässä (Return on Investment, ROI) määritetään 

investoinnille nimensä mukaisesti tuottoprosentti. Se on yksi eniten käytetyimmistä 

investointilaskentamenetelmistä yrityksissä. Sen laskennasta on useita erilaisia variaatioita, 
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mutta perusajatuksena on verrata investoinnin tuottamia kassavirtoja sen sitomaan 

pääomaan nähden. (Knüpfer, 2012) Yhtälöissä 5.5 ja 5.6 on esitetty kaksi erilaista tapaa 

laskea ROI. (Niskanen, 2013) 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡−𝑃𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡−𝑉𝑒𝑟𝑜𝑡 

𝐴𝑙𝑘𝑢𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖
         (5.5) 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡−𝑃𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡−𝑉𝑒𝑟𝑜𝑡

𝐴𝑙𝑘𝑢𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖+𝐽ä𝑛𝑛ö𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜

2

         (5.6) 

Investoinnin tuottoprosentti on suurempi käytettäessä jälkimmäistä (5.6) yhtälöä. Mikäli 

investoinnille ei sen pitoajan jälkeen jää minkäänlaista jäännösarvoa saadaan jälkimmäisellä 

yhtälöllä tuottoprosentiksi kaksinkertainen arvo verrattuna ensimmäiseen (5.5) yhtälöön. 

ROI:n suurin heikkous on se, ettei se perustu kassavirroille, kuten investoinnin kannattavuus 

mittarin pitäisi. Yhtenä ongelmana on myös se, että investoinnin tuottoprosentille on vaikea 

löytää sopivaa vertailu kohtaa, jolla investoinnin kannattavuuden kriteerin voisi määrittää. 

(Niskanen, 2013) Lisäksi ROI:n heikkouksiin investoinnin kannattavuuden mittarina 

voidaan lukea se, ettei se ota huomioon rahan aika-arvoa toisin kuin kehittyneemmät 

arviointi menetelmät. (Martikainen, 2015) 

5.4.4 Takaisinmaksuajanmenetelmä 

Investointien kannattavuuden määrittämisessä ehkä eniten käytetty ja yksinkertaisin 

menetelmä on takaisinmaksuajanmenetelmä. Siinä investoinnin kannattavuutta mitataan 

sillä, kuinka nopeasti investoinnin hankintameno saadaan katettua sen tuottamilla 

nettotuotoilla. Takaisinmaksuaika on helppo laskea ja sitä käytetäänkin erittäin yleisesti 

kehittyneempien menetelmien rinnalla. Takaisinmaksuaikamenetelmän perusversio voidaan 

esittää yhtälön 5.7 mukaisesti. (Järvenpää, 2013) 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜

𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑟𝑎𝑡
   (5.7) 

Menetelmän perusversion heikkous on se, ettei se huomioi lainkaan rahan arvon muutosta 

ajan suhteen. Ongelma on kuitenkin mahdollista ratkaista, mikäli takaisinmaksuaika 

lasketaan korollisena. (Järvenpää, 2013) Toinen takaisinmaksuaikamenetelmän ongelma on 
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se, ettei se huomioi millään tavalla takaisinmaksuajan jälkeen syntyviä kassavirtoja. 

Kahdella eri investointiprojekteilla voi siis olla sama takaisinmaksuaika, mutta toisen 

kassavirrat ovat takaisinmaksuajan jälkeen selvästi suuremmat kuin toisen, joten niiden 

kannattavuuskin on luonnollisesti näin ollen eri, vaikka takaisinmaksuaika ei sitä kerrokaan. 

Lisäksi yhtenä ongelmakohtana voidaan pitää sitä, ettei takaisinmaksuaikamenetelmässä ole 

mitään selvää kriteeriä, joka määrittäisi sen, mikä on liian pitkä takaisinmaksuaika ja mikä 

taas riittävän lyhyt. Esimerkiksi nykyarvomenetelmässä on aina selvää; onko investointi 

kannattava vai ei. (Knüpfer, 2012) 

5.5 Investointilaskentamenetelmien vertailu 

Edellä esiteltiin neljä erilaista yleisimmin käytettyä investointilaskentamenetelmää, joilla 

kaikilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Investointilaskentamenetelmän valinnalla on 

suuri merkitys investointien kannattavuutta ja keskinäistä paremmuutta vertailtaessa, sillä 

eri menetelmät voivat antaa erilaisia tuloksia investointien kannattavuudesta ja ennen 

kaikkea niiden paremmuudesta toisiin investointeihin verrattuna. Kehittyneimmät 

investointilaskentamenetelmät huomioivat kannattavuutta laskettaessa rahan muuttuvan 

arvon aikaan nähden, kun taas perinteiset ”peukalosääntömenetelmät” eivät niin tee. Koska 

maailmassa on aina jonkinlainen markkinakorko, minkä seurauksena rahan arvo ei pysy 

samana vuodesta toiseen, niin on se myös tarpeellista huomioida investointilaskelmia 

tehdessä. Tästä johtuen takaisinmaksumenetelmä ja investoinnin tuottoprosenttimenetelmä 

karsiutuvat pois hyvien investointilaskentamenetelmien joukosta, sillä niissä menetelmissä 

ei huomioida rahan aika-arvoa. Edellä mainituista menetelmistä jää jäljelle siis 

nettonykyarvomenetelmä (NPV) ja sisäisen korkokannan menetelmä (IRR). (Knüpfer, 2012) 

IRR ja NPV menetelmien laskennan yhtäläisyyksistä johtuen antavat ne molemmat 

investoinnin kannattavuudesta samansuuntaisen tuloksen, mutta silti näilläkin menetelmillä 

on eronsa ja ne voivat joissain tapauksissa antaa jopa ristiriitaisia tuloksia 

investointiprojektien investointien paremmuusjärjestyksestä. Sisäisen korkokannan 

menetelmässä investointiprojekteja verrataan suhteelliseen tuottotasoon eikä niiden 

tuottamaan absoluuttiseen arvon lisään yrityksen talouteen. IRR siis antaa parhaimmaksi 

investoinniksi sen, joka prosentuaalisesti tuottaa eniten eikä sitä, joka todellisuudessa tuottaa 

eniten rahaa. Nykyarvomenetelmä puolestaan käsittelee oikein toisensa pois sulkevia 
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investointeja ja antaa näin helpommin tulkittavan ja yksiselitteisemmän kuvan siitä, mikä 

investointi on oikeasti paras tapa maksimoida yrityksen tulos. (Järvenpää, 2013) 

Sisäisen korkokannan menetelmää on helpompi ymmärtää ja verrata investointien 

kannattavuutta toisiinsa sen prosenttimuotoisuuden takia verrattuna 

nettonykyarvomenetelmään, joka antaa laskennan tuloksena vain absoluuttisen luvun. Siitä 

huolimatta nettonykyarvoa pidetään yleisesti, etenkin investointilaskentakirjallisuudessa, 

teoreettisesti parhaana investointilaskentamenetelmänä, koska se ilmaisee investoinnista 

yritykselle syntyvän arvonlisän. (Järvenpää, 2013) Viime vuosikymmeninä 

nettonykyarvomenetelmän suosio ei ole jäänyt enää vain teoriapohjalle, vaan se on 

kasvattanut suosiotaan myös yritysmaailmassa investointien kannattavuuden mittarina. Tätä 

tukee esimerkiksi se, että NPV:n käyttö investointien kannattavuuden arvioinnissa on ollut 

selvässä kasvussa yritysmaailmassa viimeisten vuosikymmenien aikana, kun taas 

takaisinmaksuaikamenetelmän ja sisäisen korkokannan menetelmän suosio on laskenut 

selvästi 1970-luvulta nykypäivään tultaessa. (Knüpfer, 2012) 

Sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa ja investointien kannattavuuden määrittelyssä 

puhutaan yleensä noin 30–50 vuoden aikahaarukasta. Se on siis todella pitkäntähtäimen 

suunnittelua. Tuon 50 vuoden aikana rahan aika arvo ehtii muuttumaan jo huomattavasti, 

joten se on välttämätöntä ottaa huomioon sähköverkkoinvestointien kannattavuutta 

määritettäessä. Näin ollen nettonykyarvomenetelmä ja sisäisen koron menetelmä ovat 

parhaita keinoja märittää investointien kannattavuuksia. Se, kumpaa menetelmää näistä 

haluaa käyttää, on varmasti hyvin pitkälti tottumuskysymys. 
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6 KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ 

LVDC-jakelun liiketaloudellisen kannattavuuden arviointia varten on tässä työssä kehitetty 

Excel-pohjainen laskentatyökalu. Käytetty laskentamenetelmä pohjautuu Energiaviraston 

määrittelemään valvontakausilla neljä ja viisi voimassa olevaan regulaatiomalliin ja 

investointien kannattavuutta mittaaviin menetelmiin. Esitetty laskentamenetelmä perustuu 

olettamukselle, ettei valvontamalli ja siinä käytettävien parametrien määritystavat muutu 

oleellisesti kuudennesta valvontakaudesta eteenpäin. 

6.1 Laskentamenetelmän kuvaus 

Laskenta etenee karkeasti seuraavalla tavalla. Ensin lasketaan verkostosuunnittelusta 

saatavien tietojen avulla investoinnin vaikutus yhtiön regulaatiomallin mukaiseen 

kohtuulliseen tuottoon. Tätä varten tarvitaan tiedot investointiohjelmasta ja investoinnin 

arvioiduista vaikutuksista keskeytyskustannuksiin, kontrolloitavissa oleviin kustannuksiin ja 

verkon jälleenhankinta-arvoon. Tämän jälkeen laaditaan investoinnista syntyvien 

kassavirtojen perusteella kassavirtalaskelma. Kassavirtojen selvittyä investoinnin 

kannattavuutta arvioidaan erilaisilla investoinnin kannattavuutta mittaavilla menetelmillä; 

sisäisen korkokannan menetelmä, nettonykyarvomenetelmä ja 

takaisinmaksuajanmenetelmä. Lopuksi esitetyllä tavalla saatavaa regulaatiomallin mukaista 

liiketaloudellisen kannattavuuden arvioita verrataan perinteiseen saman tarkasteluajan ylitse 

laadittuun verkkoinvestointien kokonaiskustannuslaskelmaan. Laskennan kulku on 

selostettu seikkaperäisesti seuraavissa kappaleissa. 

Kuvassa 6.1 on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio verkkoinvestointien 

liiketaloudelliseen kannattavuuden arvioinnin toteutuksesta edellä kuvattuja periaatteita 

seuraten.  
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Kuva 6.1  Verkkoinvestoinnin kannattavuutta arvioivan laskentamenetelmän perusajatus ja laskennan 

eteneminen. 

6.1.1 Investoinnin vaikutus kohtuulliseen tuottoon 

Laskenta lähtee liikkeelle verkon tai investoinnin oikaistun nykykäyttöarvon 

määrittämisestä. Oikaistu nykykäyttöarvo lasketaan laskentamenetelmässä kappaleessa 

4.1.1 esitettyjen yhtälöiden 4.1 ja 4.2 mukaisesti verkon komponenttien sekä niiden 

yksikköhintojen ja pitoaikojen avulla. Yksikköhintoina käytetään Energiaviraston neljännen 

ja viidennen valvontajakson valvontamallin liitteessä antamia verkkokomponenttien 

yksikköhintoja ja pitoaikoina käytetään Energiaviraston sallimia pitoaikoja. 

Laskennan yksinkertaistamiseksi oletetaan oikaistua tasetta laskettaessa muut pysyvät 

vastaavat, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset nollaksi. Samoin oletetaan, ettei annettuja tai 

saatuja konserniavustuksia ole. Näin ollen sähköverkon oikaistu nykykäyttöarvo on myös 

oikaistun taseen loppusumma.  
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Verkko-omaisuudelle tai investoinnille sallittu kohtuullinen tuotto saadaan kertomalla 

oikaistun taseen loppusumma eli käytännössä verkon oikaistu nykykäyttöarvo kohtuullisella 

tuottoasteella (WACC). Kohtuullinen tuottoaste on laskentamenetelmässä laskettu 

kappaleessa 4.1.1 esitettyjen yhtälöiden 4.3, 4.4 ja 4.5 mukaisesti. Kyseistä tuottoastetta on 

käytetty laskentamenetelmässä kuvaamaan myös tulevaisuuden kohtuullista tuottoastetta. 

6.1.2 Kassavirtalaskelman laatiminen 

Kohtuullisen tuoton määrittämisen jälkeen laskentamenetelmässä siirrytään investoinnista 

syntyvien kassavirtojen laskemiseen. Laskentamenetelmässä oletetaan, että verkkoyhtiö 

pyrkii ottamaan tuottoa toiminnastaan valvontamallin salliman kohtuullisen tuoton verran, 

eli verkkoyhtiön toteutunut tuotto on laskentamenetelmässä sama kuin kohtuullinen tuotto. 

Toteutunut tuotto on verkkoyhtiölle investoinnista syntyvä positiivinen kassavirta. Muita 

mahdollisesti positiivisia kassavirtoja ovat regulaatiomallin kannustimista syntyvät 

kassavirrat. Kannustimet on tehostamiskannustinta lukuun ottamatta laskettu edellä 

kappaleessa 4.2 esitetyillä tavoilla.  

Tehostamiskannustimen laskennan yksinkertaistamiseksi laskentamenetelmässä ei ole 

pyritty laskemaan tehostamiskannustinta sellaisenaan vaan laskennassa on keskitytty 

investoinnista aiheutuvaan tehostamiskannustimen panoksien ja tuotoksien muutoksista 

seuraavaan tehostamiskannustimen muutokseen. Tuotoksien eli verkkopituuden, 

asiakasmäärän ja siirretyn energian oletetaan pysyvän samana. Samoin toimintaympäristöä 

kuvaava muuttuja, L/K-suhde, oletetaan pysyvän samana. Näin ollen ainoat muutokset 

koostuvat muuttuvana panoksena käytettävästä KOPEX:sta, kiinteänä panoksena 

käytettävästä JHA:sta ja ei-toivottuna tuotoksena käytetystä KAH:sta. 

Tehostamiskannustimen muutoksista syntyvät kertoimet on määritetty sijoittamalla kyseisen 

jakeluverkkoyhtiön tiedot, jolla tarkasteltavat johtohaarat sijaitsevat, Energiaviraston Excel-

pohjaiseen StoNED-laskentatyökaluun (Energiavirasto, 2016b). Tämän jälkeen lasketaan, 

paljonko tehostamiskannustin muuttuu yhden yksikön suuruista edellä mainittua 

panosmuuttujaa kohden. Tehokkuusrintaman myöhempien uudelleenestimointien 

vaikutuksia ei pystytä huomioimaan koska tehokkuusrintaman tulevia muutoksia ei ole 

käytännössä mahdollista estimoida luotettavasti etukäteen tällä hetkellä käytettävissä olevan 



70 

 

 

tiedon pohjalta. Esimerkki tehostamiskannustimen muutoksen määrittämisestä on esitetty 

myöhemmin luvussa 6.4. 

Investoinnista mahdollisesti seuraavat positiiviset kassavirrat saadaan, kun lasketaan 

toteutunut tuotto eli käytännössä kohtuullinen tuotto ja kannustimien vaikutukset yhteen. 

Tämän jälkeen tulevasta kassavirrasta vähennetään negatiivisen kassavirtana investointia 

varten otetun vieraan pääoman kulut eli lainan lyhennykset ja korot. Kun lyhennysten ja 

korkojen lisäksi otetaan vielä huomioon häviöenergian hankintakustannukset, saadaan 

kannattavuuslaskelmiin soveltuva estimaatti verkkoinvestoinnin todellisesta kassavirrasta. 

6.1.3 Kannattavuuden arviointi 

Laskentamenetelmässä arvioidaan investoinnin kannattavuutta vertailemalla investointiin 

kuluneita kustannuksia investoinnista saatavaan tuottoon kassavirtana. Vertailu tehdään sekä 

sisäisen korkokannan menetelmällä että nettonykyarvo- ja takaisinmaksuajanmenetelmillä. 

Tuottoa verrataan sekä koko investointikustannukseen että investointiin sijoitettuun omaan 

pääomaan. Näin saadaan indikaatio investoinnin liiketaloudellisesta kannattavuudesta 

regulaatiomallin puitteissa. 

Vertailemalla eri investointivaihtoehdoille laskettuja tunnuslukuja voidaan tarkastella 

vaihtoehtojen keskinäisiä suhteita tai niiden kehitystä investoinnista kuluneen ajan suhteen.  

Tietojen perusteella voidaan valita vaihtoehdoista halutusta näkökulmasta kannattavin. 

Kannattavuuteen vaikuttaa se halutaanko esimerkiksi saada tuottoa investoinnista 

mahdollisimman nopeasti vai ennemmin paras mahdollinen tuotto pitkältä aikaväliltä. 

Kannattavuuden arvioinnin toisen osan muodostaa vaihtoehtoisten investointien 

tarkasteluajan ylitse laskettujen kokonaiskustannusten vertailu (Lakervi, 2008). Vertailu 

suoritetaan kokonaiskustannusten nykyarvon luvussa 3.6 esitettyyn minimointiyhtälön (3.2) 

periaatteiden mukaisesti.  

Yhdessä edellä mainituiden kannattavuuden arviointimenetelmien tulosten perusteella 

nähdään, miten investointien liiketaloudellinen kannattavuus ja 

kokonaiskustannustarkastelu vertautuvat toisiinsa. Toisaalta nähdään, millaisia 

eroavaisuuksia tuloksissa mahdollisesti on. 
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6.2 Laskentamenetelmän toimivuuden tarkastelu 

LVDC-jakelun liiketaloudellisen kannattavuuden arviointia varten kehitetyn 

laskentamenetelmän toimivuutta on seuraavaksi tarkasteltu esimerkkilaskelmin. Laskelmat 

on suoritettu viidelle erilaiselle todellisessa haja-asutusalueen sähkönjakeluverkossa 

sijaitsevalle kohteelle. Vertailukohteina on käytetty tapauksia, joissa tarkasteltava 

keskijännitehaarajohto ja sen syöttämä pienjänniteverkko joko korvataan kokonaan LVDC-

ilmajohdolla, LVDC-maakaapelilla, AC-ilmajohdolla, AC-maakaapelilla tai AC-

vaihtoehdolla, jossa keskijänniteverkko säilyy ilmajohtona ja pienjänniteverkko on 

maakaapelia. Alkuperäinen verkko, johon esimerkiksi tehostamiskannustimen kertoimia ja 

laatukannustimen arvoja verrataan, koostuu suurelta osin AC-ilmajohtoverkosta. 

Tarkasteltavan verkkoyhtiön maakaapelointiaste on keskijänniteverkolla 5 % ja 

pienjänniteverkolla 28 %. (Energiavirasto, 2014a) Kohteita syöttävien johtolähtöjen on 

oletettu olevan täysin ilmajohtorakenteisia. Liiketaloudellisen kannattavuuden lisäksi on 

tarkasteltu eri investointivaihtoehtojen kokonaiskustannuksia 40 vuoden pitoajalta.  

6.2.1 Esimerkkikohteet 

Tarkasteltaviksi johtohaaroiksi on valittu asiakasmäärältään erikokoisia ja 

johtopituuksiltaan eripituisia johtohaaroja, jotta nähdään, miten laskentamenetelmä toimii 

fyysisesti erilaisten kohteiden tapauksissa. Esimerkkitapausten johtohaarat on esitelty 

kuvassa 6.2. Kyseisessä kuvassa on esitetty lisäksi tarkasteltavien johtohaarojen pituudet 

sekä sellaiset lähtötiedot, jotka vaikuttavat olennaisesti kokonaiskustannuksiin korvattaessa 

AC-verkkoa LVDC-verkolla.  

 AC-verkkoa ei ole varsinaisesti lähdetty suunnittelemaan uusiksi esimerkkilaskelmia 

varten, vaan se on uusitu alkuperäiselle sijalleen alkuperäisillä johtopoikkipinnoilla. 

Häviöenergiat on AC-vaihtoehdoille otettu suoraan alkuperäisestä verkosta ja niiden 

oletetaan olevan samat sekä ilmajohto- että maakaapeliverkoille, sillä samapoikkipintaisten 

maakaapeleiden ja ilmajohtojen resistanssien erot ovat hyvin pienet. DC-investoinneille 

häviöt ovat puolestaan laskettu käyttämällä hyötysuhdekäyriä (Partanen, 2010a), (Kaipia, 

2013). Myös DC-investoinneilla maakaapeleiden ja ilmajohtojen häviöerot oletetaan 

mitättömän pieniksi, jolloin voidaan käyttää samoja arvoja niin ilmajohto- kuin maakaapeli-

investoinneissa.  
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Kuva 6.2  Tarkasteltavat johtohaarat lähtötietoineen. Johtohaarojen verkkotopologia kuvaa AC-verkkoa. 

Laskennassa käytetty LVDC-verkko on jonkin verran AC-verkkoa lyhempi. Tämä johtuu 

siitä, että LVDC-verkolla on käytetty eri verkkotopologiaa kuin AC-verkolla. Koska 
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haarajohdon korvaava DC-verkko on yksi järjestelmä, voidaan asiakas kytkeä aina 

lähimpään tarjolla olevaan pisteeseen. Verkko lyhenee muun muassa rinnakkaisten 

keskijännite ja pienjännitejohtojen poistuessa. (Partanen, 2010a) LVDC-verkon topologian 

ja komponenttien mitoituksen määrittämiseen on puolestaan käytetty LUT:n 

tutkimusryhmän kehittämää verkon topologian optimointiin tarkoitettua työkalua. Uusitun 

AC-verkon topologia on ajateltu pysyvän nykyisenkaltaisena myös maakaapeloidun verkon 

osalta. 

6.3 Esimerkkijohtohaarojen kokonaiskustannukset 

Johtohaarojen kokonaiskustannuksia vertailtaessa kokonaiskustannuksiin on huomioitu 

kaikki 40 vuoden pitoajalla syntyvät investointi-, häviö-, KAH- sekä huolto- ja 

kunnossapitokustannukset. Vakiokorvauksien ja muut suurhäiriöiden aiheuttamat 

kustannukset on jätetty huomioimatta. Kokonaiskustannuslaskelmien lähtötiedot on esitetty 

taulukossa 6.1. 

Taulukko 6.1 Esimerkkijohtohaarojen kokonaiskustannuslaskelmissa käytetyt lähtötiedot. 

Pitoajat  

 Suuntaajalaitteet 10 vuotta 

 Muut verkkokomponentit 40 vuotta 

Kokonaiskustannukset  

 Diskonttauskorko 5 %,a 

 Häviöenergian kustannus 0,03 €/kWh,a 

 Häviötehon kustannus 50 €/kW,a 

Verkkokomponenttien pitoaikoina on käytetty 40 vuotta, lukuun ottamatta 

suuntaajaalaitteita, joille pitoajaksi on valittu 10 vuotta. Suuntaajat on siis uusittava kolmesti 

muiden komponenttien teknistaloudellisen pitoajan aikana. Tulevaisuuden kustannukset on 

diskontattu nykyarvoon 5 % diskonttauskorolla. Korkotaso on valittu sen perusteella, että se 

kattaisi sekä inflaatiosta (2 %) että yleisestä korkotasosta (3 %) aiheutuvat kustannukset. 

Laskennassa on käytetty Energiaviraston neljännelle ja viidennelle valvontajaksolle 

ilmoittamien sähköverkkokomponenttien yksikköhintojen lisäksi LVDC-komponenteille 

taulukossa 6.2 esitettyjä hintoja. Maakaapeliojan kaivuukustannuksina on käytetty 

Energiaviraston ilmoittamien yksikköhintojen ympäristöolosuhdeluokkaa helppo, sillä on 

oletettu, että kaikki korvattavat johtohaarat sijaitsevat helpoissa kaivuuolosuhteissa 

maaseudulla.  
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Taulukko 6.2 Laskennassa käytetyt LVDC-komponenttien arvioidut hinnat. 

LVDC-komponentti Hinta 

Tasasuuntaaja (50kVA)               5 000 € 

Vaihtosuuntaaja (20 kVA)              3 000 €  

Tasasuuntausasema (puistomuuntamo, kevyt)              8 600 €  

Muuntajat (20/0,5/0,5kV)  

 30 kVA                6 200 €  

 50 kVA                6 400 €  

 100 kVA               7 700 €  

 200 kVA              10 500 €  

 315 kVA             13 400 €  

 500 kVA              16 500 €  

 800 kVA             22 900 €  

 1000 kVA             27 500 €  

Kokonaiskustannuksien määrityksessä häviökustannuksiin on laskettu 

energiahäviökustannusten lisäksi niin sanotut tehohäviökustannukset. (Lakervi, 1998) 

Laskennassa tehohäviöiden hintana on käytetty 50 €/kW,a. Kyseiseen arvoon on päädytty 

muun muassa tarkastelemalla maaseutuverkkoyhtiöiden pienjännitteisen verkon 

tehotariffeja.  

Kokonaiskustannuksia arvioitaessa KAH-kustannukset on laskettu kyseisen verkkoyhtiön 

vuosien 2010 - 2015 keskeytyskustannuksista johdettua keskiarvoa käyttäen. 

Keskeytyskustannukset on laskettu vain keskijänniteverkolle. LVDC-verkon vikojen 

merkitystä kokonaisuuden kannalta on tarkastelu (Kaipia, 2009). Laskennassa käytetyt arvot 

on esitetty taulukossa 6.3. 

Taulukko 6.3 KAH-kustannusten ja laatukannustimen laskennassa käytetyt yhtiön keskimääräiset 

tunnusluvut. 

Siirretyn energian määrä (MWh) 
KAKJ

odott,t 

[h] 

KMKJ
odott,t 

[kpl] 

KAKJ
suunn,t 

[h] 

KMKJ
suunn,t 

[kpl] 

AJKKJ
t 

[kpl] 

PJKKJ
t 

[kpl] 

164 013 3,235 4,001 0,24 0,211 4,743 4,794 

Edellä olevien tunnuslukujen ja taulukossa 4.1 esitettyjen keskeytyksistä aiheutuneen haitan 

yksikköhintojen perusteella saadaan verkkoyhtiön keskimääräisiksi KAH-kustannuksiksi 

noin 450 €/km,a, kun tiedetään että, laskennassa käytetyn verkkoyhtiön 

keskijännitejohtopituus on noin 1600 km. 
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Huolto- ja kunnossapitokustannukset puolestaan on arvioitu taulukossa 6.4 esitetyillä 

arvoilla. Kyseiset arvot eivät ole absoluuttisia totuuksia vaan ne ovat ennemminkin suuntaa 

antavia arvioita. Todellisuudessa arvot ovat määritettävissä yhtiökohtaisesti tilastoitujen 

toteutuneiden kustannusten pohjalta. Kustannusarvioiden tarkkuus on kuitenkin riittävä, 

jotta eri investointivaihtoehtojen eroja voidaan vertailla laskentamenetelmien todentamista 

ajatellen. Taulukossa 6.4 esitetyt arvot pohjautuvat Energiateollisuuden 

toimitusvarmuuskriteeristön (Partanen, 2010b) laskelmissa käytettyihin AC-verkon 

arvoihin. LUT:n tutkimusryhmä on johtanut arvot useilta yhtiöiltä saatujen tietojen pohjalta. 

Taulukko 6.4 Verkkoyhtiön KOPEX:n sekä huolto- ja kunnossapitokustannuksien laskennassa käytetyt 

arvot. Arvot eivät perustu tilastoihin vaan ovat tutkijan arvioita.  

Kunnossapitokustannus, KJ   Viankorjaus, KJ     

 Avo 165 €/km,a   Avo 150 €/km,a 

 PAS 140 €/km,a   PAS 120 €/km,a 

 Maakaapeli 90 €/km,a   Maakaapeli 100 €/km,a 

Kunnossapitokustannus, PJ   Viankorjaus, PJ     

 AMKA 135 €/km,a   AMKA 60 €/km,a 

 Maakaapeli 50 €/km,a   Maakaapeli 50 €/km,a 

Kunnossapitokustannus   Viankorjaus     

 Tasasuuntaaja 20 €/kpl,a   Tasasuuntaaja 20 €/kpl,a 

 Vaihtosuuntaaja 10 €/kpl,a   Vaihtosuuntaaja 10 €/kpl,a 

 Muuntaja 20 €/kpl,a   Muuntaja 20 €/kpl,a 

6.3.1 Kokonaiskustannukset tapauksessa 1 

Tapauksessa 1 tutkitaan tilannetta, jossa esimerkkijohtohaarojen kokonaiskustannuksia 

tarkastellaan 40 vuoden pitoajalta aiemmin mainituilla viidellä eri investointivaihtoehdolla. 

Laskelmissa ei ole huomioitu yksikköhintojen mahdollista kasvua tulevaisuudessa. Edellä 

mainituilla oletuksilla ja lähtöarvoilla saadut kokonaiskustannukset kaikkien tarkasteltavien 

johtohaarojen eri investointivaihtoehdoille on esitetty kuvassa 6.3.  
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Kuva 6.3 Esimerkkijohtohaarojen perustapausten kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajoita eri 

investointivaihtoehdoille.  

Taulukossa 6.5 on eroteltu tarkemmin, mistä tekijöistä kokonaiskustannukset koostuvat.   
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Taulukko 6.5  Tarkasteltavien johtohaarojen kokonaiskustannukset 40 vuoden pitoajalta. 

    AC ilmassa 

AC kj ilmassa 

ja pj maassa AC maassa DC ilmassa DC maassa 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 1
 

       
Johtoinvestoinnit 115 k€ 142 k€ 177 k€ 80 k€ 106 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 20 k€ 25 k€ 25 k€ 15 k€ 15 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 0 k€ 0 k€ 0 k€ 182 k€ 182 k€ 

Energiahäviöt 3 k€ 3 k€ 3 k€ 7 k€ 67 k€ 

Tehohäviöt 2 k€ 2 k€ 2 k€ 3 k€ 3 k€ 

KAH-kustannukset 17 k€ 17 k€ 2 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 26 k€ 20 k€ 15 k€ 24 k€ 17 k€ 

Kokonaiskustannukset 182 k€ 209 k€ 224 k€ 310 k€ 330 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 2
 

 
     

Johtoinvestoinnit 138 k€ 161 k€ 215 k€ 91 k€ 127 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 20 k€ 25 k€ 25 k€ 15 k€ 15 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 0 k€ 0 k€ 0 k€ 111 k€ 111 k€ 

Energiahäviöt 3 k€ 3 k€ 3 k€ 7 k€ 7 k€ 

Tehohäviöt 1 k€ 1 k€ 1 k€ 2 k€ 2 k€ 

KAH-kustannukset 24 k€ 24 k€ 3 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 30 k€ 24 k€ 17 k€ 25 k€ 16 k€ 

Kokonaiskustannukset 215 k€ 238 k€ 265 k€ 251 k€ 279 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 3
 

 
     

Johtoinvestoinnit 458 k€ 560 k€ 711 k€ 371 k€ 482 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 65 k€ 87 k€ 87 k€ 16 k€ 16 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 0 k€ 0 k€ 0 k€ 262 k€ 262 k€ 

Energiahäviöt 8 k€ 8 k€ 8 k€ 18 k€ 18 k€ 

Tehohäviöt 3 k€ 3 k€ 3 k€ 7 k€ 7 k€ 

KAH-kustannukset 73 k€ 73 k€ 10 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 103 k€ 80 k€ 60 k€ 72 k€ 44 k€ 

Kokonaiskustannukset 714 k€ 811 k€ 879 k€ 746 k€ 828 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 4
 

 
     

Johtoinvestoinnit 92 k€ 108 k€ 141 k€ 64 k€ 89 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 18 k€ 25 k€ 25 k€ 15 k€ 15 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 0 k€ 0 k€ 0 k€ 64 k€ 64 k€ 

Energiahäviöt 3 k€ 3 k€ 3 k€ 7 k€ 7 k€ 

Tehohäviöt 2 k€ 2 k€ 2 k€ 3 k€ 3 k€ 

KAH-kustannukset 17 k€ 17 k€ 2 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 21 k€ 17 k€ 13 k€ 17 k€ 11 k€ 

Kokonaiskustannukset 153 k€ 171 k€ 185 k€ 170 k€ 189 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 5
 

 
     

Johtoinvestoinnit 317 k€ 377 k€ 452 k€ 236 k€ 307 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 39 k€ 51 k€ 51 k€ 16 k€ 16 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 0 k€ 0 k€ 0 k€ 229 k€ 229 k€ 

Energiahäviöt 5 k€ 5 k€ 5 k€ 17 k€ 17 k€ 

Tehohäviöt 2 k€ 2 k€ 2 k€ 7 k€ 7 k€ 

KAH-kustannukset 46 k€ 46 k€ 6 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 65 k€ 51 k€ 38 k€ 51 k€ 32 k€ 

Kokonaiskustannukset 475 k€ 531 k€ 554 k€ 557 k€ 608 k€ 

Kokonaiskustannusten minimointia tavoitteleva yhtiö voi käyttää laskelmaa 

investointivaihtoehdon valitsemiseen. Käytetyillä lähtötiedoilla ja verkostosuunnittelulla 
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LVDC-jakeluun investoiminen on kokonaiskustannusten näkökulmasta edullisin vaihtoehto 

ainoastaan johtohaaran 3 tapauksessa, silloin kun tavoitteen on rakentaa kaapeliverkko. 

Lisäksi tuloksista nähdään, että AC-investoinneilla suurin kustannuserä on johtoinvestoinnit. 

LVDC-investoinneissa johtoinvestoinnit ovat AC-verkkoja pienemmät, mutta 

suuntaajainvestoinnit muodostavan suuren kustannuserän 40 vuoden pitoajalta. Tämä 

investointikustannus luonnollisesti puuttuu AC-verkoilta kokonaan.  

6.3.2 Kokonaiskustannukset tapauksessa 2 

Tapauksessa 2 esimerkki-investointien kokonaiskustannuslaskennassa huomioidaan 

tulevaisuuden yksikköhintojen kasvu rakennuskustannusindeksiin (RKI) pohjautuen sekä 

tutkitaan suuntaajien pitoajan (eliniän) vaikutusta. RKI-kertoimena on käytetty 1,8 %,a, joka 

on viimeisen 20 vuoden keskiarvo rakennuskustannusindeksistä. (Tilastokeskus, 2016)  

LVDC-jakelussa käytetyt suuntaajalaitteet ovat vielä vähän käytettyä tekniikkaa eikä niiden 

kestävyydestä käytössä ole juurikaan kokemuksia. Tarkastellaan siis lisäksi tilannetta, jossa 

pitoaika on alkuperäisen 10 vuoden sijaan 20 vuotta. Toisaalta vähäisen markkinan johdosta 

suuntaajien markkinahinnat ovat oletettavasti alussa selvästi korkeampia ja ajan saatossa 

tapahtuu hintaeroosiota tekniikan ja markkinoiden kypsyessä. Toisin sanoen suuntaajien 

hinnat tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa hieman pienenemään. Tätä on tarkasteltu 

esimerkissä, jossa suuntaajien hintoja ei ole tulevaisuudessa korjattu ylöspäin RKI-

kertoimella, kuten muiden komponenttien tapauksessa. Johtohaarojen kokonais-

kustannustarkastelut LVDC-investoinneille eri variaatiolla on esitetty kuvassa 6.4 ja 

taulukossa 6.6. 

 

Kuva 6.4 Johtohaarojen kokonaiskustannukset LVDC-investoinneille eri variaatioilla 40 vuoden 

pitoajalle. 
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Taulukko 6.6  Johtohaarojen kokonaiskustannukset LVDC-investoinneille eri variaatioilla 40 vuoden 

pitoajalle. 

    
DC 

ilmassa 

DC ilmassa, 
(Suuntaajissa 

ei RKI-

korjausta) 

DC ilmassa 

(Suuntaajien 

pitoaika 20 v) 

DC 

maassa 

DC maassa, 
(Suuntaajissa 

ei RKI-

korjausta) 

DC maassa, 

(Suuntaajien 

pitoaika 20 v) 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 1
 

   
     

Johtoinvestoinnit 80 k€ 80 k€ 80 k€   106 k€ 106 k€ 106 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 205 k€ 182 k€ 122 k€ 205 k€ 182 k€ 122 k€ 

Energiahäviöt 7 k€ 7 k€ 7 k€ 67 k€ 67 k€ 67 k€ 

Tehohäviöt 3 k€ 3 k€ 3 k€ 3 k€ 3 k€ 3 k€ 

KAH-kustannukset 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 24 k€ 24 k€ 24 k€ 17 k€ 17 k€ 17 k€ 

Kokonaiskustannukset 333 k€ 310 k€ 250 k€ 352 k€ 329 k€ 269 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 2
 

              

Johtoinvestoinnit 91 k€ 91 k€ 91 k€ 127 k€ 127 k€ 127 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 125 k€ 111 k€ 74 k€ 125 k€ 111 k€ 74 k€ 

Energiahäviöt 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 

Tehohäviöt 2 k€ 2 k€ 2 k€ 2 k€ 2 k€ 2 k€ 

KAH-kustannukset 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 25 k€ 25 k€ 25 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 

Kokonaiskustannukset 265 k€ 251 k€ 214 k€ 292 k€ 278 k€ 241 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 3
 

        
Johtoinvestoinnit 371 k€ 371 k€ 371 k€ 482 k€ 482 k€ 482 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 295 k€ 262 k€ 175 k€ 295 k€ 262 k€ 175 k€ 

Energiahäviöt 18 k€ 18 k€ 18 k€ 18 k€ 18 k€ 18 k€ 

Tehohäviöt 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 

KAH-kustannukset 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 72 k€ 72 k€ 72 k€ 44 k€ 44 k€ 44 k€ 

Kokonaiskustannukset 778 k€ 746 k€ 658 k€ 861 k€ 828 k€ 741 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 4
 

              

Johtoinvestoinnit 64 k€ 64 k€ 64 k€ 89 k€ 89 k€ 89 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 15 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 72 k€ 64 k€ 43 k€ 72 k€ 64 k€ 43 k€ 

Energiahäviöt 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 

Tehohäviöt 3 k€ 3 k€ 3 k€ 3 k€ 3 k€ 3 k€ 

KAH-kustannukset 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 17 k€ 17 k€ 17 k€ 11 k€ 11 k€ 11 k€ 

Kokonaiskustannukset 178 k€ 170 k€ 179 k€ 196 k€ 188 k€ 167 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 5
 

              

Johtoinvestoinnit 236 k€ 236 k€ 236 k€ 307 k€ 307 k€ 307 k€ 

Muuntaja- ja muuntamoinv. 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 16 k€ 

Suuntaajainvestoinnit 257 k€ 229 k€ 153 k€ 257 k€ 229 k€ 153 k€ 

Energiahäviöt 17 k€ 17 k€ 17 k€ 17 k€ 17 k€ 17 k€ 

Tehohäviöt 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 7 k€ 

KAH-kustannukset 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Huolto- ja kunnossapito 51 k€ 51 k€ 51 k€ 32 k€ 32 k€ 32 k€ 

Kokonaiskustannukset 589 k€ 561 k€ 485 k€ 641 k€ 612 k€ 536 k€ 

Taulukosta 6.6 nähdään, että kun suuntaajien RKI-kerroin jätetään pois aiheuttaa se noin 

4 – 7 % pienenemisen kokonaiskustannuksissa. Suuntaajien odotettavissa olevan pitoajan 
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kaksinkertaistaminen puolestaan pienentää noin 15 – 25 % kokonaiskustannuksia. Syntyvät 

säästöt riippuvat paljon johtohaaran asiakas- eli vaihtosuuntaajamäärästä, koska 

vaihtosuuntaajien investointikustannukset muodostavat suurimman osan 

suuntaajakustannuksista.  

Tarkastellaan vielä tarkemmin LVDC-investoinneissa kokonaiskustannuksiltaan 

kilpailukykyisimmän johtohaaran 3 ja LVDC-investoinnin kannalta 

kokonaiskustannuksiltaan heikoimman johtohaaran 1 kokonaiskustannuksia kuvissa 6.5 ja 

6.6. 

 

Kuva 6.5 Johtohaaran 1 kokonaiskustannukset RKI-kertoimella korjatuille hinnoille eri variaatioilla 40 

vuoden pitoajalta. 
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Kuva 6.6 Johtohaaran 3 kokonaiskustannukset RKI-kertoimella korjatuille hinnoille eri variaatioilla 40 

vuoden pitoajalta. 

Kuvasta 6.5 nähdään, että johtohaaralla 1 LVDC-investoinneissa suuntaajat aiheuttavat 

selvästi suurimman kustannuserän kokonaiskustannuksista ja tästä syystä investointi ei ole 

kokonaiskustannuksia vertailemalla kannattava LVDC-ratkaisuna. Johtohaaralla 3 

puolestaan suuntaajista aiheutuvat kustannukset ovat selvästi pienemmät eivätkä edes suurin 

kustannuserä kokonaiskustannuksista, kuten kuvasta 6.6 nähdään. Johtohaarojen 1 ja 3 selvä 

ero suhteellisissa suuntaajakustannuksissa johtuu siitä, että johtohaaralla 1 on huomattavasti 

enemmän asiakkaita suhteessa johtopituuteen.  

6.4 Esimerkkijohtohaarojen liiketaloudelliset kannattavuudet 

Tarkastellaan seuraavaksi esimerkkijohtohaarojen liiketaloudellisten kannattavuuksien 

laskentaa. Investointivaihtoehtojen liiketaloudellisten kannattavuuksien selvittämiseksi on 

ensin selvitettävä investoinneista syntyvät kassavirrat.  Johtohaarojen kohtuullinen tuotto on 

laskettu kappaleen 4.1.1 mukaisesti ja regulaatiomallin kannustimet kappaleen 4.2 

mukaisesti lukuun ottamatta tehostamiskannustinta. Laatukannustimen laskennassa käytetyt 

arvot on esitetty aiemmin taulukossa 6.3. Investointia ei tehdä ennenaikaisesti, joten se ei 

täytä toimitusvarmuuskannustimen kriteerejä. Toimitusvarmuuskannustin on siis nolla. 

Myös innovaatiokannustin jätetään huomioimatta.  

AC-ilmajohtoinvestoinnissa verkko ei muutu, joten investointi ei vaikuta laatu- tai 

tehostamiskannustimeen. Näin ollen ainoa kannustin, johon AC-ilmajohtoinvestointi 
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vaikuttaa, on investointikannustin. AC-maakaapeli-investointi puolestaan vaikuttaa 

investointikannustimen lisäksi myös laatu- ja tehostamiskannustimeen, sillä 

maakaapeloinnin vaikutuksesta verkon keskeytykset vähenevät. Aika- ja 

pikajälleenkytkennät jäävät kokonaan pois investoidun johtolähdön osalta. Keskeytysten 

puolestaan on oletettu vähenevän kyseiseltä johtolähdöltä seitsemäsosaan, sillä 

maakaapeliverkossa luonnonilmiöistä johtuvat keskeytykset jäävät lähes kokonaan pois. 

(Energiateollisuus, 2014) LVDC-investoinneissa puolestaan KAH-kustannuksia syntyy 

huomattavasti vähemmän, sillä johtohaaralla tapahtuvat keskeytykset eivät aiheuta 

keskeytyksiä keskijänniteverkossa. Pienjänniteverkon sisäisiä keskeytyskustannuksia ei ole 

laskettu, eikä otettu huomioon esitetyissä laskelmissa. Tämä on kuitenkin mahdollista. 

Tehostamiskannustimen vaikutus on laskettu kappaleessa 6.1.2 esitetyn menetelmän 

mukaisesti pohjautuen tehostamiskannustimen panoksien ja tuotoksien muutoksiin.  

Tehostamiskannustimen laskennan KOPEX-kustannusten määrityksessä käytetyt 

kunnossapito- ja viankorjauskustannusten kustannusarviot on esitetty aiemmin taulukossa 

6.4 ja tehostamiskannustimen kertoimet kuvassa 6.7.  

 

Kuva 6.7 KOPEX:n, KAH:n ja JHA:n muutosten vaikutukset tehostamiskannustimeen. (Energiavirasto, 

2016b) 

Kuvasta 6.7 nähdään, että kun KOPEX tai JHA kasvavat, vaikuttaa se 

tehostamiskannustimeen pienentäen sitä. KAH:n kasvu puolestaan kasvattaa 

tehostamiskannustinta. KOPEX:n muutos näkyy luonnollisesti suoraan 

tehostamiskannustimessa. KAH:n ja JHA:n vaikutukset ovat selvästi vähäisemmät. KAH:n 

tapauksessa tehostamiskannustin toimii oudosti, sillä keskeytyskustannusten väheneminen 

pienentää tehostamiskannustinta, vaikka keskeytysten väheneminen on positiivinen asia. 

Investointien rahoituksesta on oletettu toteutettavan 40 % vieraalla pääomalla. Vieras 

pääoma on pankkilainaa, jolla on aina tietty laina-aika ja korko. Laskentaesimerkeissä 

vieraan pääoman laina-aikana on käytetty 10 vuotta ja lainan korkona 3 %. Lainan 
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lyhennyksenä käytetään laskennassa tasalyhennystä. Todellisuudessa yrityslainojen korot 

ovat tällä hetkellä jonkin verran alhaisemmat, sillä Suomen Pankin mukaan 10 vuoden 

yrityslainojen keskikorko on vuoden 2016 aikana ollut 1,8 % (Suomen Pankki, 2016). 

Rahoituksen riskien huomioimiseksi laskentaesimerkin koroksi on kuitenkin valittu yli 

yhden vuoden yrityslainojen viimeisen kymmenen vuoden keskikorko.  Suomen Pankin 

yrityslainojen kehitystä on havainnollistettu kuvassa 6.8.  

 

Kuva 6.8  Suomen Pankin yli yhden vuoden yrityslainan korko sekä keskikorot viimeiselle viidelle ja 

kymmenelle vuodelle. (Suomen Pankki, 2016) 

Investoinnin kannattavuus voidaan määrittää, kun kaikki investoinnista syntyvät kassavirrat 

ovat selvillä. Kuvissa 6.9 ja 6.10 on esitetty kassavirrat, jotka syntyvät johtohaaran 3 AC-

investoinnista, jossa keskijänniteverkko on ilmassa ja pienjänniteverkko maassa sekä 

LVDC-maakaapeloinnista. Esitettyjen kassavirtojen laskennassa ei ole huomioitu 

tulevaisuuden verkkokomponenttien mahdollista hintakehitystä tulevaisuudessa tai 

kannustimien rahan aika-arvon muutosta. Tämä näkyy kassavirtakuvissa esimerkiksi siinä, 

että investointikannustin pysyy samana koko 40 vuoden pitoajan.  

Suuntaajalaitteiden uusimiset näkyvät kuvassa 6.10 selvinä investointikustannuksina 

kymmenen vuoden välein. Myös nämä tulevaisuuden suuntaajainvestoinnit pysyvät 

samoina, koska verkkokomponenttien mahdollista hinnan nousua tulevaisuudessa ei ole 

huomioitu. Kohtuullisen tuoton kassavirrat puolestaan pienenevät kuvan 6.9 AC-

investoinnilla tasaisesti kohti nollaa, koska NKA pienenee verkon vanhetessa. LVDC-

investoinnin kohtuullisen tuoton kassavirrat päätyvät myös lopulta nollaan 40 vuoden 

pitoajan jälkeen, kuten kuvasta 6.10 nähdään, mutta aina suuntaajainvestointien yhteydessä 

ne kasvavat hieman. Tämä johtuu verkon NKA:n kasvusta investointien seurauksena. 
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Kuva 6.9 Johtohaaran 3 AC-investoinnista, jossa on keskijänniteverkko ilmassa ja on pienjänniteverkko 

maassa, syntyvät kassavirrat 40 vuoden pitoajalta. Huomioi katkaistu y-akseli. 

 

Kuva 6.10 Johtohaaran 3 LVDC-maakaapeli-investoinnista syntyvät kassavirrat 40 vuoden pitoajalta. 

Huomioi katkaistu y-akseli.  

Laskennassa on tarkasteltu kassavirtojen perusteella eri investointivaihtoehtojen 

kannattavuuksia sisäisellä korolla ja nettonykyarvolla. Nettonykyarvon laskennassa on 

käytetty kokonaisinvestoinnille 4 % laskentakorkoa eli tuottovaatimusta ja omalle pääomalle 

7 % tuottovaatimusta. Investointivaihtoehtojen liiketaloudellisten kannattavuuksien 

laskennassa käytetyt lähtöarvot on esitetty taulukossa 6.7. 

Taulukko 6.7 Esimerkkijohtohaarojen liiketaloudellisten kannattavuuksien laskennassa käytetyt lähtötiedot. 

Rahoitus  

 Vieraan pääoman osuus 40 % 

 Laina-aika 10 vuotta 

 Lainan korko 3 %,a 

Nettonykyarvomenetelmä  

 Tuottovaatimus kokonaisinvestoinnille 4 % 

 Tuottovaatimus omalle pääomalle 7 % 

Inflaatio ja kustannusten nousu  

 RKI-kerroin 1,80 %,a 

 KHI-kerroin 1,70 %,a 
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Toisaalta on myös tarkasteltu tilannetta, jossa käytettyjen verkkokomponenttien mahdollista 

arvonnousua tulevaisuudessa on huomioitu korjaamalla yksikköhintoja vuosittain 

rakennuskustannusindeksistä (RKI) johdetulla kertoimella. Kertoimena on käytetty 1,8 %,a, 

joka on viimeisen 20 vuoden RKI:n vuosimuutoksien keskiarvo. Lisäksi inflaatio on 

tulevaisuudessa huomioitu kuluttajahintaindeksiin (KHI) perustuvalla kertoimella. 

Kertoimena on käytetty KHI:n viimeisen 20 vuoden vuosimuutoksen keskiarvoa eli 1,7 %,a. 

KHI-kertoimella on korjattu investointi-, laatu- ja tehostamiskannustimen arvoja 

tulevaisuudessa. Kaikkien tarkasteltavien johtohaarojen tarkemmat laskentatulokset on 

koottu työn loppuun liitteisiin I, II, III, IV ja V. 

6.4.1 Liiketaloudellinen kannattavuus tapauksessa 1 

Liiketaloudellista kannattavuutta on tarkasteltu ensin tapauksessa 1, jossa kannattavuus on 

laskettu 40 vuoden pitoajalle ilman yksikköhintojen tai tulevaisuuden kassavirtojen 

rahanarvon korjauksia. Edellä kuvissa 6.9 ja 6.10 esitetyt kassavirrat kuvasivat tapauksen 1 

mukaista tarkastelua johtohaaran 3 silloin, kun investointivaihtoehtoina on LVDC-

maakaapelointi tai AC-investointi, jossa keskijänniteverkko säilyy ilmassa ja 

pienjänniteverkko maakaapeloidaan. Edellä olevilla lähtöarvoilla ja kustannusarvioilla 

tarkasteltaville johtohaaroille saadaan tapauksessa 1 kuvan 6.11 mukaiset sisäiset korot eri 

investointivaihtoehdoille. Kuvassa 6.12 puolestaan on esitetty eri investointivaihtoehtojen 

nettonykyarvot. Nettonykyarvon tuottovaatimuksena on käytetty 

kokonaisinvestointikustannuksella 4 % ja omalla pääomalla 7 %.  

 

Kuva 6.11 Perustapausten sisäiset korot johtohaarojen eri investointivaihtoehdoille 40 vuoden pitoajalta. 

Vasemmalla kokonaisinvestointikustannukselle ja oikealla omalle pääomalle. 
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Kuva 6.12  Perustapausten nettonykyarvot johtohaarojen eri investointivaihtoehdoille 40 vuoden 

pitoajalta. Vasemmalla kokonaisinvestointikustannukselle ja oikealla omalle pääomalle. 

Edellä olevista kuvista 6.11 ja 6.12 nähdään, että omalle pääomalle laskettuna sekä sisäinen 

korko että nettonykyarvo ovat suurempia kuin kokonaisinvestointikustannukselle 

laskettaessa. Tämä siitäkin huolimatta, että nettonykyarvon laskennassa on käytetty omalle 

pääomalle suurempaa (7 %) tuottovatimusta kuin kokonaisinvestointikustannukselle (4 %). 

Suurempi sisäinen korko ja nettonykyarvo johtuvat siitä, että omalle pääomalle laskettaessa 

tuottoa verrataan pienempään sijoitettuun pääomaan kuin kokonaisinvestointikustannukselle 

laskettaessa. Molemmissa vaihtoehdoissa investoinnin kassavirrat säilyvät samoina. Se 

kummasta vaihtoehdosta kannattavuus on pääteltävä, riippuu siitä, onko tavoitteena saada 

omalle pääomalle mahdollisimman suuri tuotto vai ennemmin paras mahdollinen 

kannattavuus kokonaisinvestointikustannukselle.  

Tapauksen 1 liiketaloudellisten kannattavuuksien tarkastelussa on huomioitava se, että 

tarkastelussa ei ole huomioitu mahdollista yksikköhintojen kasvua tulevaisuudessa eikä 

tulevaisuuden kassavirtojen rahan aika-arvon muutosta ole huomioitu. Ne ovat kuitenkin 

merkittäviä tekijöitä investointien kannattavuustarkastelussa, kun puhutaan 40 vuoden 

pitoajoista.  

6.4.2 Liiketaloudellinen kannattavuus tapauksessa 2 

Tapauksessa 2 esimerkkijohtohaarojen liiketaloudellisien kannattavuuksien tarkastelussa on 

huomioitu sekä yksikköhintojen että rahan aika-arvon muutos tulevaisuudessa. Seuraavaksi 

tarkastellaan, miten investoinneista syntyvät kassavirrat sekä sisäinen korko ja nettonykyavo 

muuttuvat, kun yksikköhinnat muuttuvat tulevaisuudessa RKI:iin perustuen. Indeksin 
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muutosta tulevaisuudessa ennustetaan lineaarisesti historialliseen tietoon perustuen. RKI 

kasvaa 1,8 %,a . Samalla kannustimia korjataan 1,7 %,a KHI vuosikasvuun perustuen. RKI-

kerrointa on käytetty yksikköhinnoille vasta viidennen valvontajakson jälkeen, sillä 

Energianviraston valvontamallissa yksikköhinnat pysyvät samoina neljännen ja viidennen 

valvontajakson ajan. Jatkossa on oletettu, että hintoja korjataan vuosittain vastaamaan 

paremmin valvontakauden ajanhetken tilannetta. Kuvissa 6.13 ja 6.14 on havainnollistettu, 

miten RKI- ja KHI-kertoimet vaikuttavat kassavirtoihin johtohaaran 3 DC-maakaapeli-

investoinnissa ja AC-investoinnissa, jossa keskijänniteverkko säilyy ilmassa ja 

pienjänniteverkko maakaapeloidaan.  

 

Kuva 6.13 Johtohaaran 3 AC-investoinnista, jossa on keskijänniteverkko ilmassa ja on pienjänniteverkko 

maassa, syntyvät kassavirrat RKI- ja KHI-kertoimilla korjatuille arvoille 40 vuoden pitoajalta. 

Huomioi katkaistu y-akseli. 

 

Kuva 6.14 Johtohaaran 3 vuosittaiset kassavirrat LVDC-maakaapeloinnille RKI- ja KHI-kertoimilla 

korjatuille arvoille 40 vuoden pitoajata. Huomioi y-akselin asteikon muutos. 



88 

 

 

Kassavirtoja kuvaavista kuvista 6.13 ja 6.14 nähdään, että kertoimien käyttö kasvattaa sekä 

positiivisia, että negatiivisia kassavirtoja tulevaisuudessa. RKI-kertoimen käyttö näkyy 

tulevaisuuden suuntaajainvestoinneissa kasvattamalla niiden arvoa investointivuoden 

rahanarvossa. Luonnollisesti se aiheuttaa tällöin kasvua myös tulevaisuuden lainan 

lyhennyksistä ja koroista syntyviin kustannuksiin. Toisaalta RKI-kerroin kasvattaa myös 

positiivisista kassavirroista kohtuullista tuottoa sekä investointikannustinta. Kohtuullisen 

tuoton kasvu johtuu siitä, että RKI-kerroin kasvattaa NKA:a, josta kohtuullinen tuotto 

lasketaan. Investointikannustimen kasvu puolestaan johtuu verkon JHA:n kasvusta, jonka 

tasapoistosta investointikannustin lasketaan. KHI-kertoimen käyttö puolestaan vaikuttaa 

kannustimista saataviin kassavirtoihin.  

Tarkastellaan seuraavaksi, miten tämä kassavirtojen kasvu vaikuttaa johtohaarojen 1 ja 3 

sisäiseen korkoon ja nettonykyarvoon. Saadut sisäiset korot ja nettonykyarvot johtohaaran 1 

ja 3 eri investointivaihtoehdoille on esitetty kuvissa 6.15 ja 6.16. Kuvissa näkyvät taustalla 

himmeämpänä ja leveämmillä pylväillä vertailun vuoksi myös perustapausten arvot.  

Liitteessä VI on esitetty kaikkien johtohaarojen eri investointivaihtoehtojen sisäiset korot ja 

nettonykyarvot sekä kokonaisinvestointikustannukselle että investointiin sijoitetulle omalle 

pääomalle. 

 

Kuva 6.15 Johtohaaran 1 sisäien korko ja nettonykyarvo 1,8 % RKI-kertoimella ja 1,7 % KHI-

kertoimella. Taustalla myös perustapauksen vastaavat arvot himmeämpänä ja leveämmällä 

pylväällä. 

Edellä olevasta kuvasta 6.15 nähdään, että RKI- ja KHI-kertoimet kasvattavat kaikkien 

investointivaihtoehtojen sisäistä korkoa. Samoin myös luonnollisesti nettonykyarvot 

kasvavat kaikilla vaihtoehdoilla. Kuvasta huomataan, että kertoimien vaikutus on suurempi 
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LVDC-investoinneille kuin AC-investoinneille. AC-investoinneissa kertoimien vaikutus 

sisäiseen korkoon on noin 2 %-yksikköä kaikissa eri vertailuvaihtoehdoissa. LVDC-

investoinneissa puolestaan kokonaisinvestointikustannuksen kannattavuutta tarkasteltaessa 

sisäinen korko kasvaa kertoimien käytöllä noin 6 %-yksikköä ja oman sekä vieraan pääoman 

tarkastelussa noin 4 %-yksikköä.  Kertoimien suurempi vaikutus LVDC-investointien 

kannattavuuksiin johtuu siitä, että niissä suuntaajalaitteet uusitaan tasaisin välein, jolloin 

verkon NKA kasvaa aina uusinnan yhteydessä. Tällöin verkosta on mahdollista saada 

parempi kohtuullinen tuotto. Samoin myös investointikustannukset jakautuvat useampaan 

ajan kohtaan ja alkuinvestointi jää näin pienemmäksi. 

 

Kuva 6.16 Johtohaaran 3 sisäien korko ja nettonykyarvo 1,8 % RKI-kertoimella ja 1,7 % KHI-

kertoimella. Taustalla myös perustapauksen vastaavat arvot himmeämpänä ja leveämmällä 

pylväällä. 

Edellä olevasta kuvasta 6.16 nähdään, että myös johtohaaralla 3 RKI- ja KHI-kertoimien 

käyttö kasvattaa kaikkien eri investointivaihtoehtojen sisäistä korkoa ja nettonykyarvoa. 

Tässäkin tapauksessa vaikutus LVDC-investointien sisäiseen korkoon ja nettonykyarvoon 

on suurempi kuin AC-investointien vastaaviin arvoihin. Vaikutusero ei kuitenkaan ole yhtä 

suuri kuin johtohaaran yksi tapauksessa. Tämä johtuu siitä, että johtohaaralla 3 on suhteessa 

vähemmän suuntaajalaitteita kuin johtohaaralla 1 suhteessa johtopituuteen.  

6.4.3 Liiketaloudellinen kannattavuus tapauksessa 3 

Energiaviraston ilmoittamat yksikköhinnat ovat todellisiin hintoihin perustuvia keskiarvoja, 

joita verkkoyhtiöt joutuvat maksamaan verkkoinvestoinneistaan. Suurten hankintojen 

kilpailutuksella saatetaan komponentteja saada hankittua selvästi edullisemmin, mutta 

toisinaan voi komponenteista joutua maksamaan myös keskimääräistä enemmin. Edulliseen 
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hintaan saatu lisää yhtiön investoinnista saamaa tuottoa. Tarkastellaan seuraavaksi tapausta 

3, jossa verkkoyhtiö saa johtohaaran 3 investoinnit 10 % edullisemmin kuin yksikköhintojen 

mukainen kustannus olisi. Otetaan tarkasteluun vertailukohdiksi AC-investointi, jossa 

keskijänniteverkko on ilmassa ja pienjänniteverkko maassa sekä LVDC-maakaapelointi. 

Tarkastelu on tehty, niin että ensimmäisessä tapauksessa 10 % hyöty saadaan vain johdoille, 

muuntajille sekä muille AC- ja DC-verkkojen yhteisille komponenteille, muttei suuntaajille. 

Toisessa tapauksessa tarkastellaan tilannetta, jossa myös suuntaajat saadaan hankittua 

keskimääräistä edullisemmin.  

Kuvassa 6.17 on esitetty johtohaaran 3 LVDC-maakaapeloinnin kassavirrat tilanteessa, jossa 

kaikki investointikustannukset saadaan 10 % yksikköhintoja edullisemmin. Kuvan 6.17 

tapauksessa on kyse perustapauksesta, jossa ei ole käytetty RKI- ja KHI-kertoimia rahan 

aika-arvon ja yksikköhintojen hintakehityksen korjaamiseen.  

 

Kuva 6.17  Johtohaaran 3 LVDC-maakaapeloinnin kassavirrat tilanteessa, jossa RKI- ja KHI-kerrointa ei 

ole käytetty ja kaikki investoinnit saadaan 10 % Energiaviraston ilmoittamia yksikköhintoja 

edullisemmin.  

Verrattaessa kassavirtoja kuvassa 6.17 kassavirtoihin kuvassa 6.10, jossa vastaavan 

investoinnin kassavirrat on kuvattu ilman 10 % hyötyä, nähdään että kassavirrat ovat samat 

lukuun ottamatta investointikustannuksia sekä lainan korkoa ja lyhennystä.  Nämä 

kassavirrat ovat pienentyneet 10 %. Muihin kassavirtoihin hyöty investointikustannusten 

säästössä ei vaikuta, sillä ne lasketaan Energiaviraston ilmoittamien yksikköhintojen 

perusteella eikä todellisten investointikustannusten perusteella. Tapauksen 3 tulokset on 

esitetty taulukossa 6.9. 
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Taulukko 6.9 Yksikköhinnoista saadun 10 % hyödyn vaikutus liiketaloudelliseen kannattavuuteen. 

  Ei hyötyä 

Hyöty AC-

komponenteilla Ei hyötyä 

Hyöty AC-

komponenteilla 

Hyöty kaikilla 

komponenteilla 

    

AC, kj ilmassa 

ja pj maassa 

AC, kj ilmassa 

ja pj maassa DC maassa DC maassa DC maassa 

Kokonaisinvestointi       

 IRR, arvo perustapauksessa 4,2 % 5,0 % 3,9 % 4,6 % 4,7 % 

 IRR, arvo RKI- ja KHI-

korjauksen jälkeen 
6,3 % 7,0 % 6,7 % 7,3 % 7,5 % 

 NPV, arvo perustapauksessa 22 k€ 87 k€ -8 k€ 41 k€ 53 k€ 

 

NPV, arvo RKI- ja KHI-

korjauksen jälkeen  
287 k€ 352 k€ 314 k€ 364 k€ 375 k€ 

Oma pääoma       

 IRR, arvo perustapauksessa 8,3 % 9,3 % 8,6 % 9,6 % 9,8 % 

 

IRR, arvo RKI- ja KHI-

korjauksen jälkeen 
10,3 % 11,2 % 11,2 % 12,1 % 12,4 % 

 NPV, arvo perustapauksessa  63 k€ 102 k€ 60 k€ 90 k€ 97 k€ 

 

NPV, arvo RKI- ja KHI-

korjauksen jälkeen  
196 k€ 235 k€ 220 k€ 250 k€ 257 k€ 

Taulukosta 6.9 nähdään, että yksikköhintoja alemmista investointikustannuksista on 

merkittävää taloudellista hyötyä verkkoyhtiöille. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että 

mikäli verkkoyhtiö saa investointikustannukset 10 % edullisemmin kuin yksikköhinnat ovat, 

tarkoittaa se jopa 2 – 2,5 prosenttiyksikön muutosta sisäisessä korossa. 

6.4.4 Kannattavuuksien kehitys ajan suhteen 

Tarkastellaan seuraavaksi, miten eri investointivaihtoehtojen sisäinen korko ja 

nettonykyarvo kehittyvät investoinnista kuluneen ajan suhteen johtohaaroilla 1 ja 3. Nämä 

tarkastelut ovat nähtävissä seuraavissa kuvissa 6.18 ja 6.19. 

 

Kuva 6.18 Johtohaaran 1 sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys investoinnista kuluneen ajan suhteen. 

Oman pääoman osuus 60 % ja nettonykyarvon tuottovaatimuksena 4 %. 
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Kuva 6.19 Johtohaaran 3 sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys investoinnista kuluneen ajan suhteen. 

Oman pääoman osuus 60 % ja nettonykyarvon tuottovaatimuksena 4 %. 

Kuvissa 6.18 ja 6.19 on esitetty sisäisen koron kehitys ajan suhteen 

kokonaisinvestointikustannuksella ja omalle pääomalle kyseessä oleville johtohaaroille sekä 

nettonykyarvon kehitys kokonaisinvestointikustannukselle. Kuvista nähdään selkeästi, että 

sisäinen korko kasvaa jyrkästi pitoajan alkuvaiheessa, mutta noin 20 vuoden kuluttua 

investoinnista sen kasvu hidastuu ja aivan 40 vuoden pitoajan lopussa kasvu on enää hyvin 

vähäistä. Tämä johtuu käytännössä siitä, että pitoajan lopussa saatavien positiivisten 

kassavirtojen nykyarvo on selvästi pienempi kuin pitoajan alussa saatavien kassavirtojen.  

Tämä siitäkin huolimatta, että tarkastelu on tehty RKI- ja KHI-kertoimilla korjatuille 

arvoille. 

Toisaalta edellä olevista kuvista 6.18 ja 6.19 nähdään myös selkeästi LVDC-investointeihin 

tehtävät suuntaajainvestoinnit 10 vuoden välein selkeinä pudotuksina sekä sisäisessä korossa 

että nettonykyarvossa. Lisäksi voidaan nähdä, että nettonykyarvon kehitys on selvästi 

suoraviivaisempaa kuin sisäisen koron kehitys. Kuvien perusteella voidaankin todeta, että 

laskentamenetelmä näyttäisi toimivan halutulla tavalla investoinnista kuluneen ajan suhteen. 

Sisäisen koron kehitystä kuvaavasta kuvasta on myös helppo arvioida investoinnin 

takaisinmaksuaika. Se löytyy kuvaajan kohdasta, jossa sisäinen korko ylittää nollatason.  

6.4.5 Suuntaajien pitoajan vaikutus kannattavuuteen 

Edellä olevasta kannattavuuden tarkastelusta ajan suhteen huomattiin, että 

suuntaajalaitteiden uusiminen aiheuttaa merkittävän pudotuksen kannattavuutta mittaavissa 

kuvaajissa. Suuntaajalaitteistot ovat vielä uusia laitteita ja niiden kestävyyttä ja pitoaikaa on 
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vaikea arvioida. Aiemmissa tarkasteluissa suuntaajien pitoajoiksi on arvioitu 10 vuotta. On 

kuitenkin syytä olettaa, että suuntaajalaitteiden tekniikka tulee tulevaisuudessa kehittymään, 

kun niistä ajan myötä saadaan enemmän kokemusta. Samalla todennäköisesti niiden pitoajat 

pitenevät.  

Tarkastellaan seuraavaksi tapausta, jossa suuntaajien pitoaika on ensimmäisellä 

sukupolvella 10 vuotta, mutta toisella sukupolvella ja siitä eteenpäin 15 vuotta. Tarkastelu 

tehdään johtohaaran 3 tapauksessa. LVDC-jakelu toteutetaan maakaapelilla, koska se on 

huomattavasti ilmajohtoratkaisua todennäköisempi vaihtoehto. Kuvassa 6.20 on esitetty 

tarkastelun mukaisesta tapauksesta syntyvät kassavirrat 40 vuoden pitoajan ajalta.  Lisäksi 

taulukossa 6.8 on esitetty näiden kassavirtojen perusteella saadut kannattavuus- ja 

kokonaiskustannuslaskelmien tulokset. 

 
Kuva 6.20 Johtohaaran 3 LVDC-maakaapeli-investoinnista syntyvät vuosittaiset kassavirrat, kun 

suuntaajien pitoaika on toisesta sukupolvesta lähtien 15 vuotta. Huomioi katkaistu y-akseli. 

Taulukko 6.8 Johtohaaran 3 LVDC-maakaapeloinnin tulokset, kun suuntaajien pitoaika on toisesta 

sukupolvesta eteenpäin 15 vuotta. 

Liiketaloudellinen kannattavuus Kokonaiskustannukset 

Kokonaisinvestointi     Perustapaus Korjauksilla 

 IRR, arvo perustapauksessa 4,7 % Johtoinvestoinnit 482 k€ 482 k€  

IRR, arvo RKI- ja KHI-korjausten jälkeen 7,2 % Muuntaja- ja muuntamoinv. 16 k€ 16 k€ 

 NPV, arvo perustapauksessa             59 k€  Suuntaajainvestoinnit 225 k€ 245 k€ 

 NPV, arvo RKI- ja KHI-korjausten jälkeen           410 k€  Energiahäviöt 18 k€ 18 k€ 

Oma pääoma  Tehohäviöt 7 k€ 7 k€ 

 IRR, arvo perustapauksessa 9,2 % KAH-kustannukset 0 € 0 € 

 IRR, arvo RKI- ja KHI-korjausten jälkeen 11,6 % Huolto- ja kunnossapito 44 k€ 44 k€ 

 NPV, arvo perustapauksessa             92 k€  Kokonaiskustannukset 791 k€ 811k€ 

 NPV, arvo RKI- ja KHI-korjausten jälkeen           265 k€      
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Kuvassa 6.21 on havainnollistettu tarkemmin, miten sisäisen korko sekä nettonykyarvo 

kehittyvät investoinnista kuluneen ajan suhteen, kun suuntaajalaitteiden pitoaika on 

ensimmäisen sukupolven jälkeen 15 vuotta. Tarkastelun vertailukohdiksi on valittu AC-

investointi, jossa keskijänniteverkko on ilmassa ja pienjänniteverkko maassa, sekä LVDC-

maakaapelointi, jossa suuntaajien pitoaika on koko ajan sama eli 10 vuotta. 

 
Kuva 6.21 Johtohaaran 3 LVDC-maakaapeloinnin sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys suuntaajien 

eri pitoajoilla sekä vertailukohtana AC-investointi, jossa keskijänniteverkko ilmassa ja 

pienjänniteverkko maassa. 

Taulukosta 6.8 nähdään, että kokonaiskustannukset pienenevät noin 7 %, kun suuntaajien 

pitoaikaa kasvatetaan ensimmäisen sukupolven jälkeen viidellä vuodella. Kuvasta 6.21 

puolestaan nähdään, kuinka suuntaajainvestoinnista syntyvä pudotus sisäisessä korossa ja 

nettonykyarvossa siirtyy viisi vuotta eteenpäin toisella suuntaajasukupolvella ja kolmas 

pudotus jää kokonaan pois. Tästä johtuen myös sisäinen korko sekä nettonykyarvo ovat 

suurempia 40 vuoden pitoajan jälkeen investoinnista. 

6.4.6 Rahoituksen vaikutus kannattavuuteen 

Tehdään vielä yksi tarkastelu johtohaarojen 1 ja 3 tuloksille tarkastelemalla niiden sisäisen 

koron kehitystä suhteessa sijoitettuun omaan pääomaan, jotta nähdään miten investoinnin 

rahoitustapa vaikuttaa laskentamenetelmän toimintaan. Tarkastelut tehdään AC-

investoinnille, jossa keskijänniteverkko on ilmassa ja pienjänniteverkko on maassa sekä 

LVDC-investoinnille maahan, sillä kyseiset investointivaihtoehdot ovat todennäköisimpiä 

vaihtoehtoja nykysähkönjakelussa. Tarkastelusta saadut tulokset on esitetty kuvissa 6.22 ja 

6.23. 
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Kuva 6.22  Johtohaaran 1 sisäisen koron kehitys suhteessa investointikustannuksen omaan pääomaan. 

 
Kuva 6.23 Johtohaaran 3 sisäisen koron kehitys suhteessa investointikustannuksen omaan pääomaan. 

Edellä olevista kuvista nähdään, että oman pääoman osuudella on selkeä vaikutus siihen, 

millainen sisäinen korko investoinnista saadaan. Esimerkiksi 60 prosentin oman pääoman 

osuudella johtohaaran 1 sisäiset korot omalle pääomalle ja kokonais-

investointikustannukselle ovat melkein samat molemmille investointivaihtoehdoille, mutta 

jos oman pääoman osuus investointikustannuksista on 100 %, on LVDC-investointi jo 

selvästi kannattavampi liiketaloudellisessa mielessä laskennassa käytetyillä lähtöarvoilla 

laskettaessa. Johtohaaran 3 investointi puolestaan on kannattavampi jo 

kokonaiskustannuksella mitattuna LVDC-ratkaisuna silloin, kun oman pääoman osuus on 

50 % tai enemmän. Omalle pääomalle johtohaaran 3 sisäinen korko puolestaan on suurempi 

kaikilla mahdollisilla oman pääoman osuuden rahoitusvaihtoehdoilla. 
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6.5 Kannattavuuden raja-arvojen arviointi 

Tarkastellaan, voidaanko edellä esitettyjen laskelmien perusteella löytää jokin tai jotain 

LVDC-investointien liiketaloudellista kannattavuutta ja kokonaiskustannusten 

kilpailukykyisyyttä kuvaavaa tekijää, jonka avulla voitaisiin yksinkertaisesti ja karkeasti 

arvioida investoinnin kannattavuutta suorittamatta edellä esitettyä laskentaa 

kokonaisuudessaan.  

Edellä esitetyt tulokset todistivat, että suuntaajien kustannukset ovat merkittävä osa koko 

järjestelmän elinkaarikustannuksista (Partanen 2010). Suuntaajien määrä taas riippuu täysin 

siitä, miten monta asiakasta johtohaaralla on. Tarkastellaan seuraavaksi tuloksia 

asiakastiheyden suhteen. Kuvassa 6.24 on esitetty maakaapeli investointien 

kokonaiskustannusten kehitys kilometriä kohden suhteessa asiakastiheyteen per 

johtokilometri. Tarkastelu on tehty koko johtolähdön eli keskijännite- ja pienjänniteverkon 

yhteispituudelle. 

 

Kuva 6.24 Johtohaarojen maakaapeli-investointien kokonaiskustannus kilometriä kohden suhteessa 

johtohaaran asiakastiheyteen. Tarkastelu on tehty koko johtohaaran verkkopituudelle. 

Kuvasta 6.24 nähdään selvästi, että AC-investoinneissa kokonaisinvestoinnin kustannukset 

kilometriä kohden eivät ole juurikaan riippuvainen siitä, miten monta asiakasta johtohaaralla 

on. LVDC-investoinneissa puolestaan huomataan selvää kustannusten kasvua 

asiakastiheyden kasvaessa. Kuvasta 6.24 nähdään myös, että käytetyillä lähtöarvoilla ja 
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olettamuksilla laskettaessa LVDC-investoinnit tulevat kokonaiskustannusmielessä 

kannattavaksi silloin, kun johtohaaralla on alle kaksi asiakasta johtokilometriä kohden. 

Tarkastellaan seuraavaksi asiakastiheyden vaikutusta sisäiseen korkoon. Kuvassa 6.25 on 

esitetty sisäisen koron kehitys suhteessa asiakastiheyteen koko johtohaaran johtopituudella. 

 

Kuva 6.25 Sisäisen korko omalle pääomalle suhteessa asiakastiheyteen erilaisille maakaapeli-

investoinneille.  

Sisäisen koron tarkastelusta omalle pääomalle kuvasta 6.25 huomataan, että investoinnin 

sisäinen korko pienenee, kun asiakastiheys kasvaa LVDC-investoinneilla. AC-

investoinneilla puolestaan sisäisessä korossa ei juurikaan ole havaittavissa asiakastiheydestä 

johtuvaa muutosta. Lisäksi kuvasta 6.24 nähdään, että liiketaloudellisessa mielessä LVDC-

investoinnit ovat kannattavia vielä selvästi tiheämmin asutetuilla johtohaaroilla kuin 

kokonaiskustannusmielessä. Liiketaloudellisen kannattavuuden raja laskennassa käytetyillä 

alkuarvoilla ja olettamuksilla on noin neljä asiakasta johtokilometriä kohden.  

Edellä olevia kuvia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että laskennassa on käytetty paljon 

olettamuksia ja keskiarvoistuksia kaikista Suomen jakeluverkkoyhtiöistä. Tulokset ovat siis 

vain suuntaa antavia.  Tulokset riippuvat laskennassa käytetyistä parametreista, kuten 

LVDC-komponenteille arvioidusta hinnoista, huolto- ja kunnossapitolaskennassa 
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käytetyistä arvoista, keskeytyskustannusten laskennassa käytetyistä keskiarvoon 

perustuvista arvoista ja suuntaajien pitoajoista. Lisäksi arvoihin vaikuttaa jonkin verran 

investoinnin rahoitustapa, laina-aika ja lainan korko. Vaikka otantana on vain viiden 

johtohaaran tulokset, niin silti tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että selvä 

yhteys asiakastiheyden ja LVDC-investointien kannattavuuksien välillä on olemassa. 
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7 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kokonaiskustannustarkasteluista nähdään, että suurin osa johtohaarojen 40 vuoden 

pitoajoilta syntyvistä kustannuksista syntyy investointikustannuksista. AC-vaihtoehdoilla 

merkittävimmät kustannukset ovat johtokustannukset, kun taas LVDC-vaihtoehdoilla 

johtokustannusten ohella merkittävän kustannuserän aiheuttavat suuntaajalaitteiden 

investointikustannukset. Suuntaajalaitteiden kustannukset ja sitä kautta suuntaajien määrä 

ovat ratkaisevassa roolissa LVDC-vaihtoehtojen kokonaiskustannuksissa. LVDC-

investointien kokonaiskustannus riippuu myös siitä, miten kestäviä suuntaajalaitteet tulevat 

olemaan. Laskennassa käytetty 10 vuoden pitoaika on varoivainen arvio niiden 

kestävyydestä ja melko varmasti tekniikan kehityttyä suuntaajien saralla myös niiden 

pitoaikoja saadaan pidennettyä. Toisaalta suuntaajalaitteiden pitoajan pidentyminen voi 

lisätä niiden huoltotarvetta ja kasvattaa näin ollen huolto- ja kunnossapitokustannuksia.  

AC-investoinneilla johtohaarojen pitoajan aikana syntyvät kustannukset ovat suuremmat 

kuin LVDC-investoinneilla, ellei tulevaisuuden suuntaajainvestointeja oteta huomioon. 

Kokonaiskustannuksiltaan LVDC-investoinnit ovat kuitenkin laskennassa käytetyillä 

alkuarvoilla hieman AC-investointeja kalliimpia, ellei kyseessä ole hyvin harvaan asutun 

alueen johtohaara. Toisaalta se, että LVDC-investoinneissa osa investointikustannuksista 

syntyy vasta myöhemmin suuntaajia uusittaessa, tarkoittaa sitä, että alkuinvestoinnit ovat 

monella johtohaaralla merkittävästi pienemmät kuin AC-investoinneilla. Tästä syystä 

LVDC-investointi voi tulla houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, kun investointiin ei tarvitse 

kerralla sijoittaa niin suurta rahasummaa vaan se jakautuu pidemmälle ajalle ja pienempiin 

eriin. 

Liiketaloudellisista tarkasteluista nähdään, että RKI- ja KHI-kertoimien käyttö laskennassa 

vaikuttaa enemmän LVDC-investointien kannattavuuksiin kuin AC-investointien 

kannattavuuksiin. Tämä johtuu LVDC-investointien suuntaajien uusimisesta. Suuntaajien 

uusiminen nostaa verkon nykykäyttöarvoa ja sitä kautta vaikuttaa kasvattavasti 

kohtuulliseen tuottoon. RKI- ja KHI-kertoimien käyttö on kuitenkin perusteltua 

investointien kannattavuuslaskennoissa, sillä rakennuskustannukset tulevat hyvin 

todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa samoin kuin rahan arvo laskemaan.   
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Sähköverkkoinvestointien liiketaloudelliseen kannattavuuteen vaikuttaa muun muassa se, 

miten investoinnit rahoitetaan. Jos LVDC-investoinnit pystytään rahoittamaan kokonaan 

omalla pääomalla, niin niiden kannattavuus AC-investoineihin nähden kasvaa merkittävästi. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suurilla sähköverkkoyhtiöillä, joilla on paljon 

varallisuutta, on mahdollisuus ottaa suurempia voittoja LVDC-investoinneista kuin pienillä 

verkkoyhtiöillä, jotka joutuvat maksamaan osan investoinnista lainarahalla. Pitää myös 

muistaa, että innovaatiokannustimen huomioiminen kassavirtalaskelman tulovirtana lisää 

LVDC-investointien kannattavuutta. Lisäksi investointien kannattavuuteen vaikuttavat 

luonnollisesti yhtiökohtaiset tuottovaatimukset investoinneille. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että maakaapeli-investoinneissa ei ole huomioitu 

maakaapelin eri asentamisvaihtoehtojen kustannuseroja. Laskennassa on siis käytetty samaa 

Energiaviraston antamaa yksikköhintaa sekä auraamalla että kaivinkoneella asennettaviin 

maakaapeleihin. Auraaminen on selvästi edullisempaa kuin kaivinkoneella kaivaminen. 

Tuloksia tarkasteltaessa on myös syytä huomioida, että KAH-kustannukset on laskettu 

kyseisen verkkoyhtiön keskiarvojen perusteella. Tällainen tarkastelu ei välttämättä anna 

täysin oikeita arvoja, sillä johtohaarojen KAH-kustannukset voivat vaihdella suurestikin. 

Yleensä potentiaalisimmat LVDC-jakelulla korvattavista johtohaaroista sijaitsevat harvaan 

asutulla maaseudulla, jossa välimatkat ovat pitkiä asiakkaiden välillä. Tämä tarkoittaa myös 

usein metsäisiä linjareittejä, joilla KAH-kustannukset voivat nousta matalaan 

kuormitustiheyteen nähden korkeiksi keskeytysmäärän ja -ajan kasvaessa suuriksi. 

Laskennassa ei ole huomioitu suurhäiriöistä syntyviä kustannuksia, sillä niiden tarkastelu 

vaatisi enemmän yhtiökohtaista tietoja. Suurhäiriötilanteesta voi kuitenkin syntyä 

verkkoyhtiöille todella suuria kustannuksia ja tästä syystä suurhäiriöihin on syytä varautua 

ennakkoon. Varautuminen tarkoittaa usein sitä, että verkosta pyritään tekemään 

säävarmempi. Tämä onnistuu parhaiten joko keskijänniteverkon tai pienjänniteverkon 

maakaapeloinnilla. Kuvassa 7.1 on havainnollistettu, miten säävarman verkon tavoitetaso 

saavutetaan kahdella eri ääriesimerkillä. Toisessa esimerkissä keskitytään 

keskijänniteverkon ja toisessa pienjänniteverkon kaapelointiin. (Partanen, 2012b) 
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Kuva 7.1 Periaatekuva miten säävarmaverkko saavutetaan. (Partanen, 2012b) 

Kuvasta 7.1 nähdään, että paras ratkaisu olisi investoida sekä keski- että pienjänniteverkon 

kaapelointiin. LVDC-maakaapelointi on otollinen tapa tehdä verkosta säävarmempaa, sillä 

silloin keskijänniteverkko lyhenee ja pienjänniteverkko asennetaan maahan. 

Joskus LVDC-investointi voi olla kannattava tehdä vain siksi, että sen tekemisellä voidaan 

välttyä toiselta paljon kalliimmalta investoinnilta. Tällainen tilanne voi esimerkiksi tulla 

eteen sellaisilla verkkoyhtiöillä, joilla toimitusvarmuuskriteeristön vaatimukset ovat vaikeita 

toteuttaa. Tällöin voi olla kannattavaa investoida LVDC-tekniikkaan, koska sillä saadaan 

vähennettyä verkkoyhtiön keskeytyksiä sekä lyhennettyä niiden kestoa. Silloin kalliimman 

toimitusvarmuuskriteeristön täyttämiseksi tehtävän investoinnin teolta saatetaan välttyä 

kokonaan. LVDC-investointi voi siis tulla hyvinkin kannattavaksi kokonaiskuvassa.  

7.1 Laskentamenetelmän arviointi 

Laskennasta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että LVDC-jakelun 

liiketaloudellisen kannattavuuden arvioinnissa käytetyllä laskentamenetelmällä voidaan 

arvioida verkkoinvestointien liiketaloudellisia kannattavuuksia. Samoin myös 

laskentamenetelmän pohjalta luotu laskentatyökalu toimii halutulla tavalla. Laskentatyökalu 

on siis pienistä puutteistaan huolimatta toimiva tapa tarkastella eri investointivaihtoehtojen 

liiketaloudellisia kannattavuuksia. Suurin osa näistä puutteistakin on mahdollista korjata 

tarkemmilla lähtötiedoilla.  
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Laskentatyökalun käytettävyys on melko yksinkertaista ja sillä voidaan laskea esimerkiksi 

kohdekohtaisia LVDC-jakelun liiketaloudellisia kannattavuuksia jakeluverkkoyhtiölle. 

Toisaalta jakeluverkkoyhtiöt voivat hyödyntää laskentatyökalua yhtä hyvin myös vain AC-

investointivaihtoehtojen vertailuun. Laskenta työkalu antaa tuloksiksi käyttökelpoisia ja 

helposti tulkittavia arvoja investointien kannattavuuksista sekä niiden eroista ainakin silloin, 

kun laskennassa käytetään tarkempia verkkoyhtiökohtaisia laskentatietoja. Työkalu antaa 

myös erilaisia vaihtoehtoja kannattavuuden arviointiin, sillä tarkastelut tehdään sekä sisäisen 

korkokannan menetelmällä että nettonykyarvomenetelmällä. Lisäksi näiden pohjalta on 

helppo tulkita myös investoinnin takaisinmaksuaika. Näin ollen laskentatyökalu soveltuu 

erilaisten kannattavuuden arviointimenetelmien käyttöön tottuneisiin verkkoyhtiöihin. 

Pitkälle aikavälille tehtävissä kannattavuuslaskelmissa on aina epävarmuustekijöitä, jotka 

tulevaisuuden ennustamisen epävarmuudesta. Etenkin regulaatiomallin mahdolliset 

muutokset tulevaisuudessa voivat vaikuttaa laskentatyökalun toimivuuteen 

kannattavuuksien tarkastelussa merkittävästi. Tällä hetkellä on kuitenkin vaikea ennustaa, 

miten regulaatiomalli tulee kehittymään viidennen valvontajakson eli vuoden 2023 jälkeen. 

Koska tulevaisuuden arvioiminen on hyvin vaikeaa, voidaan todeta, että työssä esitetyn 

laskentamenetelmän pohjalta tehty arvio verkkoinvestointien kannattavuuksista on tämän 

hetkisen tiedon valossa järkevä. 
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8 YHTEENVETO 

Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää laskentatyökalu LVDC-jakelun liiketaloudellisen 

kannattavuuden määrittämiseen. Tutkimuksen kohteena ovat olleet LVDC-jakelun 

kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, joista erityisesti Energiaviraston valvonta- eli 

regulaatiomalli, erilainen omistajapohjaisuus ja investointien rahoitustavat. Työssä esitetään 

verkostoinvestointien kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä vertaillaan erilaisten 

investointien kannattavuutta mittaavien menetelmien soveltuvuutta 

sähköverkkoinvestointeihin.  

Työssä on tutkittu menetelmää, jolla voidaan vertailla erilaisten investointivaihtoehtojen 

vaikutusta Energiaviraston regulaatiomallin kannustimiin ja kohtuulliseen tuottoon sekä 

rahoituskustannuksiin. Laskentamenetelmä perustuu edellä mainittujen tekijöiden pohjalta 

määritettyjen kassavirtojen tarkasteluun. Kassavirtojen perusteella voidaan määrittää 

investointien liiketaloudellinen kannattavuus. Investointivaihtoehtojen kannattavuuksia on 

vertailtu sisäisen koron menetelmällä, nettonykyarvomenetelmällä ja takaisinmaksuajan 

menetelmällä.  

Laskentamenetelmän toimivuutta on työssä tarkasteltu viiden todelliseen 

sähkönjakeluverkkoon pohjautuvan johtohaaran esimerkki-investoinneilla. 

Esimerkkijohtohaarojen vertailukohteina on käytetty LVDC-investointeja ilmajohto- ja 

maakaapelivaihtoehtoina, AC-investointeja ilmajohto- ja maakaapelivaihtoehtoina sekä AC-

investointia, jossa keskijänniteverkko on ilmassa ja pienjänniteverkko maassa. 

Laskentaesimerkkien tarkoituksena on ollut ainoastaan todistaa laskentamenetelmän 

toimivuus eikä niiden tulokset ole absoluuttisia totuuksia LVDC-jakelun liiketaloudellisesta 

kannattavuudesta kyseisillä johtohaaroilla. Laskennassa on käytetty paljon arvioita ja 

keskiarvoistuksia. Mikäli haluttaisiin tarkempia laskelmia LVDC-jakelun kannattavuudesta 

tietyillä johtohaaroilla, tulisi laskennassa käyttää tarkkoja yhtiökohtaisia lähtötietoja. 

Laskentamenetelmässä ei myöskään ole otettu huomioon suurhäiriöiden ja vakiokorvausten 

vaikutusta. Näiden molempien huomioiminen olisi tärkeää, mikäli halutaan saada paremmin 

kuvaavia tuloksia LVDC-jakelun kohde kohtaisista kannattavuuksista.  
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Tulokset osoittavat, että LVDC-jakelun liiketaloudelliseen kannattavuuteen eniten 

vaikuttava yksittäinen tekijä on suuntaajalaitteet. LVDC-jakelun kannattavuus AC-jakeluun 

verrattuna paranee silloin, kun korvattavan johtohaaran asiakastiheys vähenee tai 

suuntaajien pitoaika kasvaa. Myös investoinnin rahoitustavalla on merkittävä rooli 

verkostoinvestointien kannattavuudessa. Suurempi oman pääoman osuus rahoituksessa 

tarkoittaa myös suurempia voittoja. Liiketaloudellinen kannattavuus on tapauskohtaista ja 

riippuu paljon investointia tekevän jakeluverkkoyhtiön omistajapohjasta ja sitä kautta 

liiketoimintastrategiasta. Vaikka LVDC-investointi ei olisi kokonaiskustannuksiltaan 

kilpailukykyinen AC-investointivaihtoehtoihin verrattuna voi se silti olla liiketaloudellisesti 

kannattava vaihtoehto.  

Työssä esitetyn laskentamenetelmän pohjalta luotu laskentatyökalu toimii tarkasteltujen 

tulosten valossa halutulla tavalla. Laskentatyökalulla on mahdollista vertailla esimerkiksi 

LVDC-investointien liiketaloudellista kannattavuutta AC-investointeihin verrattuna. 

Laskentatyökalu soveltuu yhtä hyvin myös jakeluverkkoyhtiöiden AC-investointien 

kannattavuuksien keskinäiseen vertailuun. 
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Johtohaaran 1 tulokset  Liite I 

jatkuu 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 1 sisäinen korko ja nettonykyarvo 40 vuoden pitoajalta RKI- ja KHI-

kertoimilla korjatuille investointivaihtoehdoille. Taustalla himmeämpänä ja leveämmällä pylväällä vastaavat 

arvot ilman korjauksia. Oman pääoman osuutena investointikustannuksista on käytetty 60 %. 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 1 sisäisen koron kehitys suhteessa oman pääoman osuuteen 

investointikustannuksista. Vertailukohteina ovat DC-maakaapelointi ja AC-investointi, jossa 

pienjänniteverkko maakaapelia ja keskijänniteverkko ilmajohtoverkkoa. 

Yllä olevassa kuvassa on esitetty johtohaaran 1 sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys ajan suhteen.



Liite I jatkoa 

    

 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 1 kokonaiskustannusten vertailu eri investointivaihtoehdoilla 40 vuoden 

pitoajalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Johtohaaran 2 tulokset  Liite II 

  jatkuu 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 2 sisäinen korko ja nettonykyarvo 40 vuoden pitoajalta RKI- ja KHI-

kertoimilla korjatuille investointivaihtoehdoille. Taustalla himmeämpänä ja leveämmällä pylväällä vastaavat 

arvot ilman korjauksia. Oman pääoman osuutena investointikustannuksista on käytetty 60 %. 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 2 sisäisen koron kehitys suhteessa oman pääoman osuuteen 

investointikustannuksista. Vertailukohteina ovat DC-maakaapelointi ja AC-investointi, jossa 

pienjänniteverkko maakaapelia ja keskijänniteverkko ilmajohtoverkkoa. 

  

Yllä olevassa kuvassa on esitetty johtohaaran 2 sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys ajan suhteen. 



Liite II jatkoa 

   

  
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 2 kokonaiskustannusten vertailu eri investointivaihtoehdoilla 40 vuoden 

pitoajalta. 

 

 

 

 

 

 



Johtohaaran 3 tulokset  Liite III 

  jatkuu 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 3 sisäinen korko ja nettonykyarvo 40 vuoden pitoajalta RKI- ja KHI-

kertoimilla korjatuille investointivaihtoehdoille. Taustalla himmeämpänä ja leveämmällä pylväällä vastaavat 

arvot ilman korjauksia. Oman pääoman osuutena investointikustannuksista on käytetty 60 %. 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 3 sisäisen koron kehitys suhteessa oman pääoman osuuteen 

investointikustannuksista. Vertailukohteina ovat DC-maakaapelointi ja AC-investointi, jossa 

pienjänniteverkko maakaapelia ja keskijänniteverkko ilmajohtoverkkoa. 

 
Yllä olevassa kuvassa on esitetty johtohaaran 3 sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys ajan suhteen. 



Liite III jatkoa 

   

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 3 kokonaiskustannusten vertailu eri investointivaihtoehdoilla 40 vuoden 

pitoajalta. 

 

 

 

 



Johtohaaran 4 tulokset  Liite IV 

  jatkuu 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 4 sisäinen korko ja nettonykyarvo 40 vuoden pitoajalta RKI- ja KHI-

kertoimilla korjatuille investointivaihtoehdoille. Taustalla himmeämpänä ja leveämmällä pylväällä vastaavat 

arvot ilman korjauksia. Oman pääoman osuutena investointikustannuksista on käytetty 60 %. 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 4 sisäisen koron kehitys suhteessa oman pääoman osuuteen 

investointikustannuksista. Vertailukohteina ovat DC-maakaapelointi ja AC-investointi, jossa 

pienjänniteverkko maakaapelia ja keskijänniteverkko ilmajohtoverkkoa. 

 
Yllä olevassa kuvassa on esitetty johtohaaran 4 sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys ajan suhteen.



Liite IV jatkoa 

   

 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 4 kokonaiskustannusten vertailu eri investointivaihtoehdoilla 40 vuoden 

pitoajalta. 

 

 



Johtohaaran 5 tulokset  Liite V 

  jatkuu 

LIITE V Johtohaaran 5 tulokset 

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 5 sisäinen korko ja nettonykyarvo 40 vuoden pitoajalta RKI- ja KHI-

kertoimilla korjatuille investointivaihtoehdoille. Taustalla himmeämpänä ja leveämmällä pylväällä vastaavat 

arvot ilman korjauksia. Oman pääoman osuutena investointikustannuksista on käytetty 60 %.  

 
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 5 sisäisen koron kehitys suhteessa oman pääoman osuuteen 

investointikustannuksista. Vertailukohteina ovat DC-maakaapelointi ja AC-investointi, jossa 

pienjänniteverkko maakaapelia ja keskijänniteverkko ilmajohtoverkkoa. 

  
Yllä olevassa kuvassa on esitetty johtohaaran 5 sisäisen koron ja nettonykyarvon kehitys ajan suhteen



Liite V jatkoa 

   

  
Yllä olevassa kuvassa on johtohaaran 5 kokonaiskustannusten vertailu eri investointivaihtoehdoilla 40 vuoden 

pitoajalta. 

  

 

 



Liite VI 

   

Kaikkien johtohaarojen sisäiset korot ja nettonykyarvot eri investointivaihtoehdoille 40 vuoden pitoajalta 

sekä kokonaisinvestointikustannukselle että investointiin sijoitetulle omalle pääomalle. 

    AC maassa 

AC kj ilmassa ja pj 

maassa AC maassa DC ilmassa DC maassa 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 1
 

Kokonaisinvestointi           

 IRR, perustapaus 3,9 % 4,2 % 4,4 % 1,3 % 2,1 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 6,0 % 6,3 % 6,5 % 5,7 % 6,0 % 

 NPV, perustapaus (4 %) -2 k€ 4 k€ 13 k€ -53 k€ -45 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (4 %) 51 k€ 73 k€ 97 k€ 58 k€ 78 k€ 

Oma pääoma       

 IRR, perustapaus 7,9 % 8,3 % 8,7 % 5,6 % 6,6 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 9,8 % 10,2 % 10,6 % 10,0 % 10,4 % 

 NPV, perustapaus (7 %) 8 k€ 15 k€ 25 k€ -12 k€ -5 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (7 %) 35 k€ 50 k€ 67 k€ 42 k€ 56 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 2
 

Kokonaisinvestointi           

 IRR, perustapaus 4,0 % 4,2 % 4,5 % 2,6 % 3,3 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 6,0 % 6,3 % 6,5 % 6,1 % 6,4 % 

 NPV, perustapaus (4 %) -1 k€ 5 k€ 17 k€ -27 k€ -17 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (4 %) 62 k€ 81 k€ 116 k€ 61 k€ 89 k€ 

Oma pääoma       

 IRR, perustapaus 7,9 % 8,3 % 8,8 % 7,1 % 8,0 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 10,7 % 10,2 % 10,7 % 10,5 % 10,9 % 

 NPV, perustapaus (7 %) 11 k€ 17 k€ 31 k€ 1 k€ 11 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (7 %) 81 k€ 55 k€ 81 k€ 44 k€ 63 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 3
 

Kokonaisinvestointi         

 IRR, perustapaus 4,0 % 4,2 % 4,5 % 3,4 % 3,9 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 6,1 % 6,3 % 6,6 % 6,4 % 6,7 % 

 NPV, perustapaus (4 %) -3 k€ 22 k€ 59 k€ -38 k€ -8 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (4 %) 207 k€ 287 k€ 389 k€ 230 k€ 314 k€ 

Oma pääoma       

 IRR, perustapaus 8,0 % 8,3 % 8,8 % 8,0 % 8,6 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 9,9 % 10,3 % 10,7 % 10,9 % 11,2 % 

 NPV, perustapaus (7 %) 37 k€ 63 k€ 104 k€ 31 k€ 60 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (7 %) 142 k€ 196 k€ 270 k€ 163 k€ 220 k€ 
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 4
 

Kokonaisinvestointi           

 IRR, perustapaus 3,9 % 4,1 % 4,5 % 2,7 % 3,4 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 6,0 % 6,2 % 6,5 % 6,1 % 6,4 % 

 NPV, perustapaus (4 %) -2 k€ 2 k€ 11 k€ -17 k€ -10 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (4 %) 42 k€ 56 k€ 79 k€ 42 k€ 60 k€ 

Oma pääoma       

 IRR, perustapaus 7,8 % 8,2 % 8,8 % 7,2 % 8,0 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 9,8 % 10,1 % 10,7 % 10,3 % 10,8 % 

 NPV, perustapaus (7 %) 7 k€ 11 k€ 21 k€ 1 k€ 8 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (7 %) 29 k€ 38 k€ 55 k€ 30 k€ 43 k€ 

J
o

h
to

h
a

a
ra

 5
 

Kokonaisinvestointi           

 IRR, perustapaus 4,2 % 4,2 % 4,5 % 2,7 % 3,4 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 6,2 % 6,3 % 6,6 % 6,1 % 6,4 % 

 NPV, perustapaus (4 %) 10 k€ 14 k€ 37 k€ -55 k€ -34 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (4 %) 152 k€ 190 k€ 246 k€ 141 k€ 196 k€ 

Oma pääoma       

 IRR, perustapaus 8,3 % 8,3 % 8,8 % 7,2 % 8,0 % 

 IRR, RKI- ja KHI-korjaus 10,2 % 10,2 % 10,7 % 10,4 % 10,8 % 

 NPV, perustapaus (7 %) 33 k€ 41 k€ 66 k€ 5 k€ 24 k€ 

  NPV, RKI- ja KHI-korjaus (7 %) 104 k€ 129 k€ 171 k€ 102 k€ 138 k€ 

 


