
 

 

 

 

 

   

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO  

LUT School of Energy Systems 

Sähkötekniikka

Otto Räisänen  

Sähköenergiankulutuksen ennustemallin kehittäminen     

avoimia tietokantoja hyödyntäen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastajat:  Prof. Jarmo Partanen 

   TkT Jukka Lassila 

 

Työn Ohjaajat:  TkT Jukka Lassila 

   TkT Juha Haakana 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LUT School of Energy Systems 

LUT Sähkötekniikka 

 

Otto Räisänen 

Sähköenergiankulutuksen ennustemallin kehittäminen avoimia tietokantoja  

hyödyntäen 

 

2018 

Diplomityö, 67 sivua, 46 kuvaa, 16 taulukkoa ja 2 liitettä 

Tarkastajat: Professori Jarmo Partanen, TkT Jukka Lassila   

Ohjaajat: TkT Jukka Lassila, TkT Juha Haakana 

   

Avainsanat: sähkönjakeluverkko, haja-asutusalueet, sähkönkäytön ennustaminen, dekom-

ponointi, aikasarja-analyysi 

Vuonna 2013 voimaan astunut sähkömarkkinalain muutos on lisännyt sähköverkkoihin teh-

täviä investointeja merkittävästi. Samalla asiakkaiden kuormitus on muuttumassa uusien 

teknologioiden kuten lämpöpumppujen yleistyessä. Haja-asutusalueilla väestön voimakas 

vähentyminen aiheuttaa asiakaskohtaisen verkkopituuden kasvamisen.  Sähkönjakeluyhtiöi-

den onkin entistä tärkeämpää kyetä arvioimaan tulevaisuuden muutostekijöiden vaikutuksia 

sähköenergiankulutukseen, jotta vikainvestoinneilta vältyttäisiin. Tietoa muutostekijöiden 

kehittymisestä on laajasti saatavilla avoimista tietokannoista kuntatasolla. Perinteisesti säh-

köenergiankulutusennusteet ovat perustuneet kulutuksen omaan historiaan ja pieneen mää-

rään ulkoista dataa. Tämänkaltainen tarkastelu ei kuitenkaan pysty ottamaan huomioon ny-

kyisessä ja tulevaisuuden toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.  

Tässä työssä selvitetään erilaisten muutostekijöiden vaikutuksia kotitalouksien sähköenergi-

ankulutukseen ja laaditaan menettelytapa sähköenergiankulutuksen ennustamiselle. Lisäksi 

ennusteiden luotettavuutta arvioidaan. Työssä käytetty menettelytapa perustuu sähköenergi-

ankulutuksen jakamiseen eri osatekijöihin avoimista tietokannoista saatujen tilastotietojen 

avulla. Osatekijöistä tehdään ennusteet aikasarja-analyysiä hyödyntäen ja lopulta osatekijöi-

den ennusteet yhdistetään sähköenergiankulutuksen ennusteeksi. 

Työssä muodostettu menettelytapa vaikuttaa tuottavan kohtalaisen luotettavia ennusteita 

suuren alueen sähköenergiankulutuksen kehitykselle. Pienempien alueiden, kuten yksittäi-

sen jakeluyhtiön jakelualueen, sähköenergiankulutuksen ennusteet ovat huomattavasti epä-

varmempia. Tämä johtuu suurilta osin tilastoissa esiintyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. 

Ennusteiden mukaan sähköenergiankulutuksen kehitys kääntyy laskuun sekä asukasluvul-

taan kasvavissa kunnissa, että taantuvissa kunnissa. Ennusteiden luotettavuuden paranta-

miseksi tilastointia tulisi kehittää. 
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The Electric Market law amendment in 2013 has increased investments made in electrical 

distribution grids considerably. At the same time customer loads are changing with new 

technologies such as heat pumps becoming more common. In rural areas the population is 

decreasing which increases the average conductor length per customer. It is increasingly 

important for DSO’s to estimate how different factors affect electrical energy consumption 

in the future in order to avoid bad investments. A large number of Information about the 

factors is available in open databases in a municipality level. Traditionally electricity con-

sumption forecasts have been based on historical data of the consumption and a small amount 

of outside data. However, this kind of method is not well suited for taking account of changes 

in the distribution environment. 

In this thesis the effects of different kinds of impacting factors related to household electrical 

energy consumption is studied and a method for forecasting the electrical energy consump-

tion is drafted. Also, the reliability of the forecasts is evaluated. The method in this study is 

based on dividing the electricity consumption to different components with the help of sta-

tistics obtained from open databases. Forecasts of the components are made using time se-

ries-analysis and these forecasts are combined to form a forecast of electrical energy con-

sumption. 

The method formed in this thesis produces reasonably reliable forecasts for electrical elec-

tricity consumption of larger areas. For smaller areas such as the distribution area of a DSO, 

the forecasts are considerably less reliable. This is in large part due to uncertainty and inac-

curacies in the statistics. The forecasts show that both in municipalities which have a grow-

ing population, and which have a decreasing population the consumption of electrical energy 

will start to decrease. In order to increase the reliability of the forecasts the making of rele-

vant statistics should be improved. 
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1. JOHDANTO  

Energia- ja sähkönjakeluala ovat tulleet tämän vuosikymmenen aikana murrokseen. Muut-

tuva toimintaympäristö aiheuttaa suuria haasteita jakeluverkkojen pitkänaikavälin suunnit-

telulle. Yhteiskunnan tullessa yhä riippuvaisemmaksi sähköstä asuinpaikkakunnasta riippu-

matta luotettava sähkönjakelu tulee taata. Maaseutumaisten kuntien väestö kuitenkin vähe-

nee nopeaa vauhtia ihmisten muuttaessa kaupunkeihin, jolloin jakeluverkon pituus asiakasta 

kohti kasvaa entisestään.  Vuonna 2013 voimaan astunut sähkömarkkinalaki velvoittaa ja-

keluverkonhaltijat huolehtimaan jakeluverkon luotettavuudesta siten, että vuoden 2028 lop-

puun mennessä asemakaava-alueella ei aiheudu yli 6 tunnin ja sen ulkopuolella yli 36 tunnin 

mittaisia keskeytyksiä. Haja-asutusalueiden jakeluverkot tulisi suunnitella kansantalouden 

kannalta mahdollisimman taloudellisesti kannattavasti luotettavuusmääräykset huomioiden. 

Sähköenergiankulutuksen kannalta väestön vähenemisen vastapainona haja-asutusalueilla 

toimii loma-asuntojen suosion lisääntyminen ja asumisväljyyden kasvu. Sähköenergianku-

lutus on ollut Suomessa pitkään lähes lineaarisessa kasvussa, mutta 2010 luvulle tultaessa 

kasvu on taittunut. 

Sähköenergiankulutuksen kehityksellä on suuri merkitys sähköverkkojen pitkänaikavälin 

suunnittelussa. Sähköenergiankulutuksen pitkänaikavälin ennusteet laaditaan yleensä noin 

15-30 vuoden päähän, komponenttien pitkien pitoaikojen vuoksi. Sähköenergiankulutuksen 

ennustetta voidaan käyttää tariffien kehitysten tarkastelussa ja pohjana alueen tehon kulu-

tuksen ennusteisiin, joiden avulla voidaan mitoittaa sähkönjakeluverkon komponentteja. Pe-

rinteisesti sähköenergiankulutusennusteet on tehty alueen sähköenergiankulutuksen histori-

aan ja pieneen määrään ulkoista dataa kuten kaavoitussuunnitelmiin perustuen. Tämänkal-

tainen tarkastelu ei kuitenkaan pysty ottamaan huomioon laitteiden energiatehokkuudessa ja 

yhteiskuntarakenteissa tapahtuvia muutoksia. 

Suomessa on saatavilla avoimista tietokannoista monenlaista sähköverkkojen suunnittelua 

tukevaa tietoa. Tällaisia ovat muun muassa tilastokeskukselta saatavat väestöennusteet ja 

ikärakenne tilastot sekä energiateollisuudelta saatavat kuntakohtaiset energiankäyttötilastot. 

Tilastokeskukselta saadaan tietoa myös asuntokunnista ja loma-asunnoista. Analysoimalla 
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avoimista lähteistä saatua dataa voidaan sähköenergiankulutuksen ennusteissa ottaa erilaiset 

muutostekijät paremmin huomioon. 

1.1 Työn tavoite ja sisältö 

Tämä diplomityö on osa ’’Haja-asutusalueiden sähköverkko ja sähköasiakas 2030”-tutki-

musprojektia. Työssä kehitetään metodiikkaa alueelliseen sähköenergiankulutuksen ennus-

tamiseen avoimia tietokantoja hyödyntäen. Tietokannoista haetuista mahdollisista muutos-

tekijöistä valitaan merkityksellisimmät tekijät hyödyntäen erilaisia analyysimenetelmiä, ku-

ten regressioanalyysiä ja kirjallisuudesta saatuja tietoja. Avoimen datan avulla muodostetaan 

dekompositio-analyysin avulla malli, joka pyrkii selittämään erilaisten tekijöiden vaikutuk-

sen sähköenergiankulutukseen. Mallin pohjalta arvioidaan aikasarja-analyysiä hyödyntäen 

yksityissektorin sähköenergiankulutuksen kehitys vuoteen 2030 asti erilaisissa kuntaryh-

missä. Ennusteet tehdään valtakunnallisesti, taantuville ja kasvaville kunnille sekä neljän 

jakeluyhtiön jakelualueilla sijaitseville kunnille. Nämä neljä yhtiötä ovat Järvi-Suomen 

Energia Oy (JSE), Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY-V) PKS Sähkönsiirto Oy 

(PKSS) ja Savon Voima Verkko Oy (SVV). Yhtiöihin viitataan tässä työssä R4-yhtiöinä. 

Työssä arvioidaan myös ennusteiden ja tilastotietojen luotettavuutta. 

Tutkimuskysymykset: 

 Miten avointa dataa voidaan hyödyntää alueellisen sähköenergiankulutuksen ennus-

tamisessa 

 Mitkä muutostekijät ovat vaikuttavia ja minkä suuruisia vaikutuksia niillä on kotita-

louksien sähköenergiankulutukseen 

 Millaisilla menetelmillä avointa dataa voidaan analysoida 

 Miten kotitalouksien sähköenergiankulutus kehittyy eri alueilla vuoteen 2030 men-

nessä 

1.2 Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu 

Sähkönjakeluverkojen strategisessa suunnittelussa tarvitaan pitkänaikavälin kuormaennus-

teita. Kuormaennusteeseen kuuluu tieto kuormituksen sijainnista, määrästä ja ajankohdasta. 
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Ennusteet otetaan huomioon verkostosuunnittelussa. (Tuunanen 2015) Kuormitusennus-

teelle lähtökohtana on historiatiedot rakennuskannasta ja asiakkaiden sähkönkäytöstä. Nämä 

eivät kuitenkaan yksinään riitä luotettavan ennusteen muodostamiseen.  

Yleissuunnittelussa sopiva aluejako on usein maaseudulla kuntajako ja kaupungeissa kau-

punginosajako. Alueiden kuluttajat jaetaan edelleen asiakasryhmiin ja tarkastellaan ryhmien 

kokoja ja ominaiskulutuksia (esimerkiksi MWh/asunto,a tai MWh/työpaikka,a). Alueen ko-

konaiskulutus saadaan laskemalla yhteen asiakasryhmien kulutukset. Ominaiskulutusten 

määrittämisessä käytetään lähtökohtana valtakunnallisia tietoja. Ennusteita voidaan tarken-

taa käyttämällä hyväksi esimerkiksi tilastokeskukselta saatavia väestön- ja työpaikkojen 

määrän kehitys tietoja ja vertaamalla niitä historiatietoihin. (Lakervi et.al. 2008) 

Ennusteen tuloksena saadaan yleensä estimaatti vuosienergiasta. Sähköverkon mitoittami-

seen tarvitaan kuitenkin yleensä tieto myös huipputehosta. Vuosienergian estimaatti voidaan 

muuttaa tehoestimaatiksi hyödyntämällä kuormitusmalleja.  (Lakervi et.al. 2008) 

1.3 Pitkän aikavälin kuormaennusteissa käytetyt menetelmät 

Yleisiin sähkönkäytön mallinnuksessa perinteisesti käytettyihin menetelmiin kuuluvat eko-

nometrinen mallinnus sekä ekstrapolointi ja skenaario menetelmät. Menetelmillä on omat 

yksittäiset käyttökohteensa jakeluverkon sähkönkäytön ennustamisessa mutta yhdistelmiä 

näistä menetelmistä on myös ollut käytössä. (Tuunanen 2015) 

Ekonometrisen mallinnuksen perustana on oletus sähkönkulutuksen ja ekonomisten para-

metrien kuten BKT:n ja sähkön hinnan välisestä riippuvuudesta. Menetelmä yhdistää eko-

nomian teorian ja statistisen analyysin. Ekonometrisellä menetelmällä estimoidaan energi-

ankulutuksen ja valittujen ekonomististen parametrien välinen riippuvuus aikasarja-analyy-

sin ja pienimmän neliösumman menetelmien avulla. Metodia voidaan hyödyntää sekä yksit-

täisten asiakasryhmien, että koko jakeluverkon sähkönkäytön ennustamiseen. Menetelmän 

etuna on sen yksinkertaisuus. Haittapuolena on oletus parametrien historiallisten riippuvuuk-

sien pysymisen samatasoisina myös tulevaisuudessa, jolloin uusia parametreja ei voi lisätä 

malliin. (Tuunanen 2015) 
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Ekstrapolointiin pohjautuvat menetelmät ovat puhtaasti statistisia menetelmiä, jossa tulevai-

suuden sähkönkysyntä arvioidaan historiallisen kehityksen perusteella. Menetelmien perus-

tana on sähkön pitkänaikavälin kysynnän taipumuksella mukailla S-kirjainta muistuttavaa 

käyrää. Suosituin menetelmä on usean muuttujan regressioanalyysin avulla tehtävä polyno-

misovite. Ennusteessa sovite ekstrapoloidaan kuvaamaan tulevaisuuden sähkönkäyttöä. Me-

netelmän etuna on sen helppous ja hyvä ymmärrettävyys. Menetelmä ei kuitenkaan pysty 

ottamaan huomioon tulevaisuudessa tapahtuvia suuria muutoksia. (Tuunanen 2015) 

Loppukäyttö mallinnuksessa käytetään niin kutsuttua bottom-up menetelmää. Menetelmällä 

mallinnetaan erilaisten sähkölaitteiden ja systeemien sähkönkäyttö.  Menetelmässä sähkön-

käyttö jaetaan kolmeen kategoriaan: asiakasryhmiin, asiakasryhmien sisällä oleviin loppu-

käyttö ryhmiin ja loppukäytön sisälle kuuluviin sähkölaiteryhmiin. Asiakasryhminä voidaan 

käyttää esimerkiksi kotitalousasiakkaita, teollisuusasiakkaita ja julkisen sektorin asiakkaita. 

Sähkölaiteryhmät taas voivat olla esimerkiksi valaistus ja veden lämmitys. Valaistus voidaan 

edelleen jakaa esimerkiksi hehkulamppuihin ja kaasupurkaus valoihin. Menetelmän tulok-

sena saatavalla ennusteella pystytään määrittämään tulevaisuuden tehonkäytön käyrämuoto, 

huipputehot ja tarkastelualueen energiankulutuksen kehitys. Menetelmän toimivuus on riip-

puvainen sähkönkulutuksesta saatavan aineiston kattavuudesta. (Tuunanen 2015) 

Skenaarioanalyysissä käytetään muutamaa vastakohtaista skenaariota hallitsemattomien 

epävarmuustekijöiden vaikutuksen tutkimiseen. Skenaariot kuvaavat vaihtoehtoisia kehitys-

suuntia, jotka johtuvat tulevaisuuden tapahtumista. Erilaisia skenaarioita voivat olla esimer-

kiksi uudet energiatehokkuus määräykset ja uudet teknologiat, Erilaisten skenaarioiden ot-

taminen huomioon on tärkeää jakeluverkon kehityssuunnitelmissa. (Tuunanen 2015) 
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2. TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAT MUUTOKSET 

Ennakoitaessa tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia kotitalouksien sähköenergiassa ener-

gian kehitys voidaan jakaa suoritevolyymin kasvuun ja laitteiden ominaiskulutuksen kehi-

tykseen. Volyymin kehityksen tarkastelussa muutostekijöinä voidaan käyttää asuntokuntien 

tai asukasluvun kehitystä, sähkölaitteiden määrän kehitystä ja käyttömäärän muutoksia. 

Käyttömäärän muutoksiin sisältyy esimerkiksi asumisväljyyden vaikutus lämmitysenergi-

aan ja laitteiden käyttömäärien muutokset. Laitteiden ominaiskulutus voidaan ilmaista esi-

merkiksi lämmitysenergiana per neliö tai kulutettuna energiana per suorituskerta. Ominais-

kulutus on riippuvainen laitteiden energiatehokkuudesta. (Adato 2013, Koreneff et.al. 2014) 

Kuvassa 2.1 on esitetty sähkönkäyttöön liittyviä muutostekijöitä luokiteltuna edelleen nel-

jään eri kategoriaan. 

 

Kuva 2.1 Sähkönkäytön muutostekijät jaoteltuna neljään kategoriaan. 

Tässä diplomityössä keskitytään enimmäkseen rakenteellisten muutoksien ja energiatehok-

kuuden muutosten kehitykseen. Uusien teknologioiden vaikutus lämpöpumppuja lukuun ot-

tamatta on rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle. 
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Tässä luvussa perehdytään toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, joilla voi olla 

vaikutusta sähköenergiankulutukseen.  Aluksi käydään läpi väestörakenteessa sekä asuin- ja 

loma-asunnoissa tapahtuneita muutoksia. Seuraavaksi keskitytään kotitalouksien lämmitys-

tavoissa, laitesähkössä ja lämmityssähkössä tapahtuneisiin muutoksiin. Tämän jälkeen esi-

tetään toteutunut sähköenergiankulutuksen kehitys koti- ja maataloussektorilla erilaisissa 

kuntaryhmissä. Lopuksi tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia sähkönkäyttöön.  Tie-

dot on kerätty avoimista tietokannoista ja aiemmista tutkimuksista.   

2.1 Väkiluvun kehitys 

Väkiluvun kehitys on yksi suoritevolyymia kasvattava tekijä, joten se on tärkeä tekijä koti-

talouksien energiankulutusta tarkastellessa. Lisäksi väkiluvun kehitys vaikuttaa myös mui-

hin taustamuuttujiin, kuten asuntokuntien määrään. Suomen väkiluku on ollut pitkään kas-

vussa, mutta kasvu on hidastunut viime vuosina. Vuosina 2017–2030 Suomen väkiluvun on 

ennustettu kasvavan noin 0.4 %/a. Väkiluvun kehityksessä on suuria alueellisia eroja. Maa-

kuntatasolla muuttoliike suuntautuu Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen. Esimerkiksi Uuden-

maan väkiluku on kasvanut 1.1 %/a Etelä-Savon väkiluvun pienentyessä 1.2 % vuosivauhtia 

(Tilastokeskus 2018a, Tuunanen Jussi 2015). Kuntatasolla maaseutumaisten kuntien väkilu-

vut ovat olleet paikoitellen huomattavan suuressa laskussa ihmisten muuttaessa maaseudulta 

kaupunkeihin. Kuvassa 2.2 on esitetty väkiluvun muutos kunnittain vuosina 1990–2017.  
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Kuva 2.2  Väkiluvun muutos kunnittain vuosina 1990–2017. (Tilastokeskus 2018a) 

Kuvasta nähdään, että pääkaupunkiseutua ja suurimpia kaupunkeja sekä näiden lähikuntia 

lukuun ottamatta väkiluvun muutos on ollut negatiivista. Kuvassa 2.3 on esitetty kuntien 

jakauma suhteellisen väestönmuutoksen mukaan. 

 

Kuva 2.3 Kuntien väestönkehityksen jakauma vuosina 1990–2017 suhteellisen väestönmuutoksen mu-

kaan . (Tilastokeskus 2018a) 
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Kuvasta 2.3 nähdään, että suurimmassa osassa väestöltään taantuvista kunnista väestönmuu-

tos on ollut yli -10 %. Kuntia, joissa muutos on ollut -30 % tai enemmän on myös huomattava 

määrä. Kuvassa 2.4 on esitetty väkiluvun kehitys jaoteltuna taantuviin ja kasvaviin kuntiin. 

Taantuvaksi kunnaksi on tässä diplomityössä määritelty kunta, jossa väkiluvun kehitys on 

ollut negatiivista vuosien 1990–2017 välillä, vastaavasti kasvavaksi kunnaksi on määritelty 

kunta, jossa kehitys on ollut positiivista. Tämän määritelmän mukaan Suomessa oli 215 taan-

tuvaa kuntaa ja 96 kasvavaa kuntaa vuonna 2017 (Tilastokeskus 2018a). Vaikka taantuvat 

kunnat muodostavat 70 % Suomen kunnista, niissä asuu vain 30 % Suomen väestöstä (Ti-

lastokeskus 2018a). Kuvassa 2.4 on esitetty taantuvien ja kasvavien kuntien väestömäärän 

suhteellinen kehitys vuosina 1990–2017. 

 

Kuva 2.4  Taantuvien ja kasvavien kuntien suhteellinen väkiluvunkehitys vuosina 1990-2016. (Tilasto-

keskus 2018a) 

Kuvasta voidaan nähdä, että kasvuvahti on hyvin polarisoitunutta. Kasvavien kuntien väki-

luku on kasvanut noin 0.9 %/a ja vastaavasti taantuvien kuntien väkiluku on laskenut noin 

0.7 %/a.  

2.2 Loma-asunnot 

Mökkeilyn suosio on ollut viime vuosikymmeninä suuressa kasvussa. Tästä johtuen loma-

asuntojen määrä, varustetasot ja pinta-alat ovat kasvaneet jatkuvasti.  Loma-asuntojen vai-

kutus kotitaloussektorin sähköenergiankulutukseen on valtakunnallisesti pieni, mutta alueel-

liset erot voivat kuitenkin olla suuria. Useilla haja-asutusalueiden kunnilla samanaikaisesti 
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asukasluvun pienentyessä loma-asuntojen määrä kasvaa. Vuonna 2016 jopa noin viides-

osassa Suomen kunnista loma-asuntojen määrä ylittikin asuinrakennusten määrän. (Tilasto-

keskus 2018e, Tilastokeskus 2018c) Tällaisissa kunnissa loma-asuntojen sähköenergian ku-

lutus voi olla merkittävä, jolloin loma-asuntojen sähköenergiankulutuksen kehityksen en-

nusteet tulee ottaa huomioon alueiden sähkönkulutusennusteissa.  

Loma-asuntojen määrä ja keskipinta-ala vuosien 1990–2017 välillä on esitetty taulukossa 

2.1. Kuvassa 2.5 on esitetty loma-asuntojen määrän kehitys erilaisissa kuntaryhmissä vuo-

sina 1990–2017. 

 

Kuva 2.5  Loma-asuntojen määrän kehitys erilaisissa kuntaryhmissä. (Tilastokeskus 2018e) 

Taulukko 2.1 Loma-asuntojen määrän ja keskipinta-alat eri vuosina sekä suhteellinen muutos vuosien 1990–

2017 välillä. *Pinta-alana käytetty vuoden 2001 arvoa. (Tilastokeskus 2018e, MMT 2016) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2017 Muutos 

Määrä  367 626 416 175 450 496 474 209 489 165 507 200 28 % 

Keskipinta-ala [m2] 44 45 46* - 48 49 10 % 

 

Taulukosta 2.1 ja kuvasta 2.5 nähdään, että valtakunnallisesti vuosien 1990–2017 välillä 

loma-asuntojen määrä on noussut lähes 0.9 %/a noin 370 000 loma-asunnosta noin 510 000 

loma-asuntoon (taulukko 2.1). Suurin osa loma-asunnoista sijaitsee taantuvissa kunnissa ja 

tämä osuus näyttää kasvavan.  

Loma-asuntojen keskipinta-alat ovat olleet myös jatkuvassa kasvussa. Kaikkien loma-asun-

tojen keskipinta-ala oli 44 m2 vuonna 1990 ja 49 m2 vuonna 2017. tämä johtuu siitä, että 
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uusien loma-asuntojen pinta-alat ovat huomattavasti koko loma-asuntokannan keskipinta-

alaa suurempia ja niiden keskipinta-alat ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Uusien 2000-luvulla 

rakennettujen vapaa-ajan asuntojen keskimääräinen pinta-ala oli  64 m2 ja 2010-luvulla ra-

kennettujen 72 m2. Uusien loma-asuntojen rakennusvauhti on kuitenkin hidastunut. Raken-

nustahti oli 1990-luvun alkupuolella noin 8000 loma-asuntoa vuodessa, kun taas vuonna 

2016 valmistui enää noin 3000 loma-asuntoa. (Tilastokeskus 2018e) 

Suurin osa uusista loma-asunnoista on sähköistettyjä ja myös vanhoja loma-asuntoja säh-

köistetään jatkuvasti. Verkkosähkön yleistyminen on kuitenkin hidastunut, aurinkosähkön 

suosion kasvaessa (MMT 2016). Loma-asuntojen varustetasoa on tilastoitu tilastokeskuksen 

toimesta ainakin vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 2004 rakennuslupavaiheessa saatujen va-

rustetietojen tilastointi kuitenkin päättyi, koska tiedot havaittiin puutteellisiksi (Tilastokes-

kus 2018). Vuodesta 2003 lähtien varustetietoja on kerätty muutaman vuoden välein tilasto-

keskuksen ja Saaristoasiain neuvottelukunnan yhteistyössä tehdyssä kesämökkibarometrissä 

(Nieminen 2003). Peruslämmityksellä olevien loma-asuntojen osuudesta on kerätty tilasto-

tietoa vuodesta 2008 lähtien (Nieminen 2008). Taulukossa 2.2 on esitetty sähköistettyjen ja 

peruslämmössä olevien loma-asuntojen osuus kesämökkibarometreistä saatujen tietojen mu-

kaan. Vuosien 1990 –2001 ja 2003 –2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia tilastointitavan 

muutoksen takia. 

Taulukko 2.2  Sähköistettyjen ja sähköistetyistä mökeistä peruslämmössä olevien loma-asuntojen osuus 

koko loma-asuntokannasta (tilastointitapa muuttunut vuonna 2003). (Nieminen 2003, Niemi-

nen 2008, Tilastokeskus 2018i, MMT 2016) 

 1990 1996 2001 2003 2008 2016 

Sähköistetty 31 % 32 % 33 % 69 % 76 % 77 % 

Peruslämpö - - - -  26 % 32 % 

 

Taulukosta 2.2 nähdään, että vuonna 2016 verkkosähköä oli saatavilla 77 prosentissa loma-

asunnoista ja muutosta vuodesta 2003 oli 8 prosenttiyksikköä. Tämän lisäksi peruslämmössä 

olevien loma-asuntojen määrä kasvoi huomattavasti vuosien 2008 ja 2016 välillä. Loma-

asunnoissa on myös yhä useammin saatavilla juokseva vesi ja niistä löytyy usein myös ve-
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sivessa ja pesukone. Loma-asuntoja pidetään talven yli yhä enenevissä määrin perusläm-

mössä, sillä vesijärjestelmät eivät kestä pakkasta ja rakenteisiin kertyvä kosteus voi aiheuttaa 

homevaurioita. Loma-asuntojen varustetason lisääntyessä myös niiden käyttöaste kasvaa ja 

ne voivat olla käytössä myös talvisin (Rytkönen et al. 2010).  

Kaikki edellä mainitut tekijät johtavat loma-asuntojen sähköenergiankulutuksen huomatta-

vaan kasvuun. Loma-asuntojen energiankulutusta on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti, 

koska esimerkiksi loma-asuntojen varusteita ei ole tilastoitu tarkasti. VTT:n tuottamassa ra-

portissa Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä (Sahari 2009) arvioitiin va-

paa-ajan asuntojen sähkönkulutukseksi 900 GWh/a vuonna 2005. Nykyisellä kasvuvahdilla 

tutkimuksessa arvoitiin sähkönkulutuksen nousevan hieman alle 60 % vuoteen 2025 men-

nessä. Valtakunnallisesti loma-asuntojen osuus kotitalous- ja maataloussektorin sähkönku-

lutuksesta on kuitenkin pieni: vuoden 2005 loma-asuntojen osuudeksi sähköenergiankulu-

tuksesta saadaan 4 %. (Sahari 2009, Tilastokeskus 2018f) 

2.3 Asuinrakennukset 

Asuinrakennuskannan sähköenergiankulutukseen vaikuttaa asuinrakennusten määrä, asuin-

rakennusten pinta-ala, asumisväljyys sekä kotitalouslaitteiden ja lämmityksen käytön muu-

tokset. Näiden muutostekijöiden kehityksestä on saatavilla kattavasti tietoa avoimista tieto-

kannoista ja aikaisemmista tutkimuksista. Kuvassa 2.6 on esitetty asuinrakennuksien mää-

rän, asuntokunnan koon, asuntoväestön ja pinta-alan suhteellinen kehitys. 

 
Kuva 2.6  Asuinrakennuksiin liittyvien suureiden suhteellinen kehitys Suomessa vuosina 1990 –2017 

(Tilastokeskus 2018c) 
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Kuvasta 2.6 nähdään, että asuntokuntien määrä on noussut suhteellisen lineaarisesti vuodesta 

1990 lähtien. Asuntokuntien määrän kasvu selittyy asuntoväestön kasvun lisäksi asuntokun-

tien koon pienemisellä. (Kannisto 2017).  Yksinasuminen on entistä suositumpaa ja asunto-

kuntien keskimääräinen koko onkin laskenut noin 0.6 %/a vuodesta 1990. (Tilastokeskus 

2018c) 

Pinta-ala asuntokuntaa kohti on noussut valtakunnallisesti noin 0.2 %/a vuodesta 1990. 

Kasvu on kuitenkin pysähtynyt vuonna 2014 ja kääntynyt ensimmäistä kertaa laskuun 

vuonna 2017. Tämä johtuu siitä, että kerrostaloasuntoja on alettu rakentaa yhä enemmän 

yksinasuvien tarpeisiin, joten uusien kerrostaloasuntojen pinta-alat ovat selvästi aiempaa 

pienempiä (Kannisto 2017). Koska kerrostaloasuntojen osuus uusista asunnoista on suuri, 

vaikutus keskipinta-alaan on huomattava. Tämä trendi jatkunee myös tulevaisuudessa asun-

tojen hintojen kallistuessa ja väestön muuttaessa pääkaupunkiseudulle. Rakennuskannan ko-

konaispinta-ala on kuitenkin edelleen kasvussa, sillä asuntokuntien koon pieneneminen kas-

vattaa henkilökohtaista pinta-alaa. Tämä on tärkeä huomio sähköenergiankulutuksen kan-

nalta, sillä sähkölämmitteisten asuntojen lämmitysenergia on verrannollinen asunnon pinta-

alaan. Asuntokuntien koon pienentyessä lämmitysenergian tarve siis kasvaa, vaikka väestön 

määrä ei lisääntyisi, mikäli muut tekijät pysyvät vakioina.  

Yksinasumisen suosion kasvaessa ja muuttoliikkeen suuriin kaupunkeihin kasvaessa asun-

tokuntien keskikoot varsinkin haja-asutusalueilla ovat kasvaneet merkittävästi. Kuvassa 2.7 

on esitetty asuntokuntien keskikoot 1987 ja 2016. 
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Kuva 2.7 Asuntokuntien keskikoot 1987 ja 2016 (Kannisto 2017) 

Asuntokuntien pieneneminen on koskettanut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki Suo-

men kuntia. Asuntokuntien koon muutosnopeuksissa on kuitenkin suuria alueellisia eroja. 

Kuvasta 2.7 nähdään, että Itä- ja Pohjois-Suomen asuntokunnat ovat pienentyneet nopeasti, 

kun taas Uudellamaalla muutos on ollut hitainta. Yksi selittävä tekijä asuntokokojen piene-

nemiseen on luonnollisesti väkiluvun väheneminen. Tämä ei kuitenkaan selitä muuttovoit-

toisten alueiden asuntokuntien pienemisestä. Asuntokuntien pienenemiseen onkin vaikutta-

nut suuresti väestönkehityksen lisäksi lapsiperheiden määrän vähentyminen ja yksinasujien 

määrän nopea kasvu. (Kannisto 2017) Kuvassa 2.8 on esitetty asumisväljyyden ja asukaslu-

vun muutoksen välinen riippuvuus. 
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Kuva 2.8 Asumisväljyyden ja asukasluvun suhteellisen muutoksen välinen riippuvuus. 2017 (Tilasto-

keskus 2018c) 

Kuvasta 2.8 nähdään, että asumisväljyyden kehityksen ja asukasluvun kehityksen välillä on 

riippuvuus, lineaarisen sovitteen selitysasteen eli 𝑅2-luvun ollessa 0.55. Kunnissa, joissa 

asukasluku on kasvanut, asumisväljyys näyttää kasvaneen taantuvia kuntia hitaammin. Asu-

misväljyyteen voi kuitenkin vaikuttaa myös monia muita tekijöitä, kuten kunnan maantie-

teellinen sijainti. Taantuvien ja kasvavien kuntien välillä on suuria eroja asuntokuntien ke-

hitystrendeissä. Kuvissa 2.9 ja 2.10 on esitetty kasvavien ja taantuvien kuntien asuntokuntien 

tunnuslukuja. 

 

Kuva 2.9 Asuinrakennuksien tunnuslukuja kasvavissa ja taantuvissa kunnissa vuosina 1990 –2017 (Ti-

lastokeskus 2018c) 
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Kuva 2.10 Asuinrakennuksien tunnuslukuja kasvavissa ja taantuvissa kunnissa vuosina 1990 –2017 (Ti-

lastokeskus 2018c) 

Kuvasta 2.10 nähdään, että kasvavien kuntien väkiluku ja pinta-ala on noussut huomattavasti 

asuntoväestön noustessa maltillisemmin. Taantuvissa kunnissa huomionarvoista on, että 

vaikka väkiluku on laskenut huomattavasti, asuntokuntien määrä ja pinta-ala on kuitenkin 

kasvanut. Pinta-ala on kasvanut taantuvissa kunnissa vuoteen 2006 asti, jolloin pinta-alan 

muutos on kääntynyt laskuun. Asuntojen keskimääräiset pinta-alat ovat molemmissa kunta-

ryhmissä kehittyneet lähes samaa tahtia. Taulukossa 2.3 on esitetty asuntokuntien tunnuslu-

kujen absoluuttinen ja suhteellinen muutos. 

Taulukko 2.3 Asuntokuntien tunnuslukujen absoluuttinen ja suhteellinen muutos vuosina 1990 –2017. (Ti-

lastokeskus 2018c) 

 
Taantuvat kunnat 

muutos 

Kasvavat kunnat 

muutos 

Kaikki kunnat muutos 

 [%]  [%]  [%] 

Asuntoväestö -310 000 -17 % +772 000 27 % +464 000 +9 % 

Asuntojen määrä +26 300 +6 % +621 000 48 % +643 000 +32 % 

Pinta-ala [miljoonaa m2] +8 +17 % +56 58 % +64 +41 % 

Pinta-ala/henkilö 

[m2/hlö]   +12.8 +41 % +12.8 24 % +9.1 +29 % 

Pinta-ala/asunto 

[m2/asunto] +9.6 +10 % +9.6 7 % +5.4 +7 % 

Asukas/asunto -0.5 -22 % -0.5 -14 % -0.4 -17 % 
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2.4 Kotitalouksien lämmitys ja laitesähkön kehitys 

Kotitalouksien sähköenergiankulutus voidaan jakaa lämmityksen ja laitesähkön kuluttamaan 

energiaan. Viimevuosina molempien ryhmien sähköenergiankulutuksen kasvu on alkanut 

taittua. (Tilastokeskus 2018f) (Adato Energia 2013) Kotitaloussektorin sähköenergiankulu-

tuksen ennustamiseksi on tärkeää löytää syyt tapahtuneelle muutokselle. 

VTT:n tekemän selvityksen Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa Arviot menneisyy-

destä ja tulevaisuudesta (Koreneff et. al. 2014) mukaan kotitaloussähkön energiankulutus 

on kasvanut vuoteen 2007 asti, jolloin sähköenergiankulutus on kääntynyt laskuun. Tälle 

laskulle selittävä tekijä voi olla 2007-2008 tapahtunut tilastointitavan muutos. Kuitenkin jo 

vuodesta 2003 asti kotitaloussähkön kasvu on laantunut. Asuntojen lämmityksessä taitos on 

tapahtunut vuonna 2008 tai 2010 tarkastelutavasta riippuen. VTT:n mukaan taitos voi johtua 

esimerkiksi lämpöpumppujen lisääntymisestä. VTT:n selvityksessä sähkölämmitys on sijoi-

tettu osaksi lämmitystä. Myös asuntojen kokonaisenergiankulutuksessa näkyy selvä taittu-

minen vuoden 2008 kohdalla, joka voi tosin myös johtua tilastointitavan muutoksesta. 

VTT:n mukaan suurin tekijä kotitalouksien kokonaisenergiankasvussa on asuntojen luku-

määrän lisääntyminen ja asuntojen pinta-alojen kasvaminen. (Koreneff et. al. 2014) 

Tilastokeskukselta saatavilla olevista aineistoista voidaan havaita yhteneväisyyksiä VTT:n 

selvityksen kanssa. Kuvassa 2.11 on esitetty asuinrakennuksien kokonaissähköenergianku-

lutus ja sähkölämmityksen energiankulutus 
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Kuva 2.11  Valtakunnallinen asuinrakennusten kokonaissähköenergian kulutus ja sähkölämmityksen 

energiankulutus. Sähkölämmitykseen on sisällytetty lämpöpumppujen käyttämä sähkö, sekä 

lämmitysjärjestelmien ja lämmönjakolaitteiden kuluttama sähkö. Tilastointitapa muuttunut 

vuonna 1994 ja 2008. Aikaisemmat tilastot yhdenmukaistettu. (Tilastokeskus 2018f)  

Kuvasta 2.11 huomataan asuinrakennuksien kokonaissähköenergiankulutuksen ja sähkö-

lämmityksen energiankulutuksen kasvavan vuoteen 2010 asti, jolloin nähdään kulutuksen 

taittuminen. Kuvaajia tulkitessa tulee kuitenkin huomioida, että tilastointitapa on muuttunut 

vuonna 1994 ja vuonna 2008, mikä vaikuttaa käyrien muotoon. Aikaisemmat tilastot on yh-

denmukaistettu vuoden 2008 jälkeisiin arvoihin.  

Kotitalouksien sähkönkäyttöä on tutkittu myös Adato Energian raportissa Kotitalouksien 

sähkönkäyttö 2011 (Adato energia 2103). Raportissa tutkittiin erilaisten sähkölaitteiden ja 

sähkölämmityksen kehitystä vuosina 1993-2011. Raportin mukaan suoran sähkölämmityk-

sen energiankulutus on lievässä laskussa. Sähköllä toimivat lattialämmitykset ja ilmalämpö-

pumput sekä maalämmön käyttö veden lämmityksessä ovat kuitenkin yleistyneet nopeasti, 

mikä on johtanut osaltaan lämmityksen sähkönkulutuksen kasvuun. Tämän lisäksi, myös 

asuntojen määrän ja asumisväljyyden kasvu on nostanut sähkönkulutusta. (Adato Energia 

2013) 
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Laitesähkönkulutus on laskenut valtakunnallisesti vuosina 2006–2011 noin 1 %/a. Suurin 

lasku on tapahtunut televisioiden ja valaistuksen sähkönkulutuksessa ekosuunnitteluasetuk-

sen ja hehkulamppudirektiivin vuoksi. Ekosuunnitteluasetuksen mukaan televisioiden val-

miustilan teho tulee olla alle 1W. Valaistuksessa on direktiivin ansiosta siirrytty hehkulam-

puista energiansäästölamppuihin ja led-valoihin, mikä on laskenut valaistuksen sähkönkulu-

tusta huomattavasti. Kokonaissähkönkulutuksessa merkitys on kuitenkin Suomessa pieni, 

koska osa valaistuksessa säästetystä energiasta joudutaan korvaamaan ylimääräisellä läm-

mitysenergialla. Laiteryhmistä ainoastaan tietotekniikassa on nähty suurta sähkönkulutuksen 

kasvua. (Adato Energia 2013) Taulukossa 2.4 on esitetty laite- ja lämmityssähkön kulutus 

eri asuntotyypeissä. 

Taulukko 2.4 Laite- ja lämmityssähkönkulutuksen määrä ja osuus kokonaissähkönkulutuksesta Suomessa 

vuonna 2011 eri asuntotyypeissä. (Adato Energia 2013) 

 Kerrostalohuoneisto  Rivitalohuoneisto  Omakoti- tai paritalo  

GWh Osuus [%] GWh Osuus [%] GWh Osuus [%] 

Laitesähkön kulutus 2058 76 % 1033 45 % 4384 34 % 

Lämmityssähkön kulutus  643 24 % 1264 55 % 9382 66 % 

 

Taulukosta 2.4 nähdään, että asuntotyyppien välillä on suuria eroja.  Kerrostalohuoneistoissa 

sähkölaitteet kuluttavat suurimman osan asunnon sähköenergiasta, kun taas omakoti- ja pa-

ritaloissa lämmityssähkö on suurin kuluttuja. Rivitalohuoneistossa laite- ja lämmityssähkö 

kuluttavat lähes yhtä paljon energiaa.  Taulukossa 2.5 on esitetty suhteellinen laite- ja läm-

mityssähkönkulutuksen kehitys asuntotyypeissä. 

Taulukko 2.5  Laite- ja lämmityssähkönkulutuksen kehitys Suomessa eri asuntotyypeissä 2006–2011. 

Huom. kerrostaloasuntojen lämmityssähkön suuri suhteellinen kasvu johtuu matalasta lähtö-

tasosta. (Adato Energia 2013) 

 Kerrostalohuoneisto  Rivitalohuoneisto  Omakoti- tai paritalo  

Laitesähkön käytön muutos 

2006–2011 [%] 

 

+2 % 

 

+9 % 

 

-7 % 

Lämmityssähkön käytön 

 muutos 2006–2011 [%] 

 

+72 % 

 

+9 % 

 

+18 % 

Asuntojen lukumäärän muutos 

2006–2011 [%] 

 

+5 % 

 

+3.8 % 

 

+3.9 % 
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Taulukosta 2.5 nähdään laite- ja lämmityssähkön kulutuksen muutos eri asuntotyypeissä. 

Taulukosta nähdään laitesähkönkulutuksen kasvaneen kaikissa muissa asuntotyypeissä, 

paitsi omakoti- ja paritaloissa. Laitesähkön kulutusta tämän tyyppisissä asunnoissa on kas-

vattanut varsinkin tietotekniikan ja astianpesukoneiden yleistyminen. Asuinrakennusten ko-

konaislaitesähkönkulutuksen muutos on kuitenkin negatiivista, koska omakoti- ja paritalojen 

osuus laitesähkönkulutuksesta on suurin. Lämmityssähkönkulutus on kasvanut kaikissa 

asuntotyypeissä. Omakoti- ja paritaloissa ilmalämpöpumppujen ja maalämmön yleistyminen 

aikaisemmin esimerkiksi öljylämmitteisissä taloissa on kasvattanut sähkönkäyttöä. Kerros-

talohuoneistossa lämmityssähkönkulutuksen kasvun selittää lattialämmityksen ja huonekoh-

taisen ilmanvaihdon yleistyminen (Adato Energia 2013). Kerrostalohuoneistossa suhteelli-

nen kasvu on suurta matalan lähtötason vuoksi. 

2.4.1 Lämmitystapamuutokset 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana lämmitystavat ovat olleet Suomessa huomattavassa 

muutoksessa. Suurin muutostekijä on ollut nopea lämpöpumppujen yleistyminen. Kuvassa 

2.12 on esitetty erilaisten lämmitystapojen suhteellinen osuus kulutetusta tilojen kokonais-

lämmitysenergiasta vuosina 2008–2016.  

 

Kuva 2.12 Lämmitystapojen suhteellinen osuus tilojen lämmitykseen kulutetusta energiasta vuosina 

2008 –2013 Suomessa. Kategoria muut sisältää turpeen, hiilen, raskaan polttoöljyn ja maa-

kaasun. (Tilastokeskus 2018g) 
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Kuvasta nähdään, että lämpöpumppujen ja suoransähkölämmityksen osuus on kasvanut, 

kaikkien muiden lämmitystapamuotojen osuuden laskiessa. Lämpöpumpuilla voi olla joko 

kasvattava tai vähentävä vaikutus sähkönkulutukseen. Mikäli lämpöpumpulla korvataan 

suoraa sähkölämmitystä, sähkönkulutus tyypillisesti vähenee. Jos taas korvattava lämmitys-

tapa on jokin muu kuin sähköön perustuva (esimerkiksi öljylämmitys) sähkönkulutus kas-

vaa. (Tuunanen 2015).  Kuvassa 2.13 on esitetty erilaisten lämpöpumppujen kumulatiivisen 

määrän kehitys vuosina 2004–2016. 

 

Kuva 2.13 Erilaisten lämpöpumpputyyppien kumulatiivisen määrän muutos  Suomessa2004–2017. 

(SULPU 2016) 

Kuvasta 2.13 nähdään, että lämpöpumppujen määrä on kasvanut vuosina 2004-2016 yli 16-

kertaiseksi. Vuoden 2017 lopussa lämpöpumppuja oli noin 850 000. Lämpöpumppuja on 

asennettu sekä uusiin, että vanhoihin rakennuksiin (Tuunanen 2015).  Lämpöpumput ovat 

olleet korvaava lämmitysmuoto etenkin öljylämmitteisille rakennuksille. Kuvassa 2.14 on 

esitetty kevyen polttoöljyn ja lämpöpumppujen tilojen lämmitykseen kuluttama energia vuo-

sina 2008–2016.  



21 

 

 

Kuva 2.14 Kevyen polttoöljyn ja lämpöpumppujen tilojen lämmitykseen kulutettu energia Suomessa. 

(Tilastokeskus 2018e) 

Kuvasta 2.14 nähdään, että lämpöpumppujen kuluttama energia on ollut huomattavassa nou-

sussa samalla, kuin kevyellä polttoöljyllä tuotettu energiamäärä on laskenut. Vuodesta 2013 

lähtien lämpöpumppujen energiankulutus on ohittanut kevyen polttoöljyn. 

2.5 Kotitalous- ja maataloussektorin sähköenergiankulutuksen kehitys 

Sähköenergiankulutus on kotitalous- ja maataloussektoreilla noussut melko lineaarisesti 

vuoteen 2008 asti, jonka jälkeen kasvu on hidastunut. Kuvassa 2.15 on esitetty sähköenergi-

ankulutus kotitalous-  ja maataloussektoreilla jaoteltuna kaikkiin kuntiin ja kuntiin jotka ovat 

kaupunkimaisia, maaseutumaisia, kasvavia tai taantuvia. Tässä diplomityössä kasvavilla 

kunnilla tarkoitetaan kuntia, joissa asukasluku on ollut suurempi vuonna 2017, kuin vuonna 

1990. Vastaavasti taantuvilla kunnilla asukasluku on ollut pienempi vuonna 2017. Maaseu-

tumaisiksi kunniksi luokiteltiin kunnat, joiden taajama-aste on alle 75 % loppujen kuntien 

ollessa kaupunkimaisia. Taantuvissa kunnista selvästi suurin osa on maaseutumaisia kasva-

vien kuntien ollessa pääosin kaupunkimaisia. Kuvassa 2.15 on esitetty suhteellinen sähkö-

energiankulutus eri kuntaryhmissä vuosien 1990–2017 välillä. 
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Kuva 2.15  Suhteellinen sähköenergiankulutuksen kehitys erilaisissa kuntaryhmissä vuosina 1990–2017. 

(Energiateollisuus 2017a) 

Kuvasta voidaan nähdä, että kaikissa ryhmissä sähköenergiankulutus on noussut huomatta-

vasti (40–70 %). Kasvavien kuntien sähköenergiankulutuksen on noussut noin 13 prosent-

tiyksikköä valtakunnallista keskiarvoa enemmän, kun taas taantuvissa kunnissa kulutus on 

noussut 15 prosenttiyksikköä keskiarvoa vähemmän. Koska taantuvien kuntienkin sähkö-

energiankulutus on ollut nouseva, voidaan päätellä, että väestönkehitys ei ole ainoa mää-

räävä tekijä kotitaloussektorin sähköenergiankulutuksessa. Väestönkehityksellä näyttäisi 

kuitenkin olevan jonkinasteinen vaikutus, koska kasvavissa kunnissa sähköenergiankulutuk-

sen kasvu on merkittävästi suurempaa kuin taantuvissa kunnissa. Taulukossa 2.6 on esitetty 

kuntaryhmien sähköenergiankulutus vuonna 2017 ja sähköenergiankulutuksen absoluutti-

nen ja suhteellinen muutos vuosina 1990–2017. 

Taulukko 2.6 Kuntaryhmien sähköenergiankulutus vuonna 2017 ja sähköenergiankulutuksen absoluuttinen 

ja suhteellinen muutos vuosina 1990–2017. 

  

Sähkönkulutus 2017 

 

Sähkönkulutuksen muutos 1990–2017 

GWh GWh [%] 

Kasvavat kunnat 16 697 +6 207 +69 % 

Taantuvat kunnat 6 787 +2 816 +41 % 

Kaupunkimaiset kunnat 16 110 +6 196 +60 % 

Maaseutumaiset kunnat 6 862 +2 756 +49 % 

Kaikki kunnat 22 899 +8 945 +56 % 
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2.6 Ilmastonmuutos 

Tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksella odotetaan olevan vaikutuksia energiasektoriin. 

Suomessa aihetta on tutkittu muun muassa Tekesin CLIMTECH ohjelmaan kuuluvassa IL-

MAVA projektissa ja metsä- ja maatalousministeriön Suomen ilmastostrategiassa. (Kirkinen 

et al. 2005) Suomen keskilämpötila on noussut noin 2.3 °C vuosien 1847–2013 välillä, ja 

nousun ennustetaan yhä jatkuvan. Keskilämpötilan nousu on hieman alle kaksi kertaa maa-

pallon keskiarvoa enemmän. (Ruosteenoja et.al. 2016) Kuvassa 2.16 on esitetty keskiläm-

pötilan nousun ennusteet Suomessa neljän eri skenaarion mukaisesti. 

  

Kuva 2.16 Suomen keskilämpötilan muutos neljässä eri kasvihuonekaasuskenaariossa. Vertailulämpöti-

lana on vuosien 1981–2010 keskilämpötila. (Ruosteenoja et.al. 2016) 

Kuvasta nähdään, että keskilämpötila nousee skenaariosta riippuen 1.5 – 2 °C vertailukauteen 

nähden vuoteen 2030 mennessä. Ilmaston lämpenemisen odotetaan vähentävän lämmitystar-

vetta ja kasvattavan viilennystarvetta. Ilmaston lämpenemisen lisäksi ilmastonmuutos voi 

vaikuttaa sähkönkulutukseen esimerkiksi tuulennopeuksien, pilvisyyden ja kosteuden muu-

toksien kautta. Näillä muutoksilla on vaikutusta esimerkiksi ilmastointiin, tilojen lämmityk-

seen ja jääkaappien kuormiin. 2 – 2.5 asteen muutoksen keskilämpötilassa on arvioitu vä-

hentävän lämmitysenergian tarvetta noin 10 % ja sähköenergiankulutusta noin 3 %. (Kirki-

nen et al. 2005) 
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3. KÄYTETYT LASKENTA- JA ANALYYSIMENETELMÄT JA AVOIMET TIE-

TOKANNAT 

Sähkönkäytön mallinnukseen on kehitetty vuosien saatossa useita erilaisia menetelmiä, joilla 

on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Tässä diplomityössä esitetty menetelmä perustuu 

energia-alalla yleisesti käytetyn dekomponointimenetelmän ja aikasarja-analyysin yhdistä-

miseen. Tavoitteena on kehittää menetelmä, joka pystyy tuottamaan riittävällä tarkkuudella 

ennusteen sähköenergiankulutuksen lähitulevaisuuden kehityksestä ottamalla huomioon 

avoimista tietokannoista saatavilla olevien muutostekijöiden vaikutukset.  

Tässä luvussa käydään läpi sähköenergiankulutuksen mallin muodostamisen eri vaiheet ja 

siinä käytetyt laskenta- ja analyysimenetelmät. Luvussa käydään läpi myös tässä työssä käy-

tetyt avoimet tietokannat. Kuvassa 3.1 ja 3.2 on esitetty käytetyn sähköenergiankulutuksen 

ennustamisen metodiikan eri vaiheet. 

Sähköenergiankulut
us tilastot 

kunnittain 1990-
2017

Lämmitystarveluvut
kunnittain 1995-

2017

Väestö ja 
rakennustiedot 

kunnittain 1990-
2017

Tilastojen 
esikäsittely

Sähköenergian 
lämpötilakorjaus

Lämpötilat 
kunnittain 1990-

2017

Puuttuvien 
lämmitystarvelukuje

n laskenta

Regressio-analyysi

Aikaisemmat 
tutkimukset

Jos tekijät 
vaikuttavia

Ei

Hylkää tekijät
Dekomponoinnissa 

käytettävien 
tekijöiden valinta

Kyllä

Dekomponointi

Intensiteetin kehitys
(kWh/m2)

Rakenteen kehitys
( m2 /hlö)

Aktiviteetin kehitys
(asukasluku)

Sopivan 
ennustemallin 

identifiointi

Valitun mallin 
parametrien 

estimointi

Diagnostiset 
tarkistukset

Jos malli riittävä

Ei

Indeksien ennusteet

Kyllä

Indeksien ennusteiden 
yhdistäminen 
sähkönkäytön 
ennusteeksi

Sähköenergiankulutuksen 
ennuste

Rakenteen kehitys 
1990-2017
( m2 /hlö)

Intensiteetin kehitys 
1990-2017
( kWh/m2)

Tilastokeskuksen 
aktiviteetin 

(asukasluku) ennuste 
2018-2030

 

Kuva 3.1 Sähköenergiankulutuksen ennustamisessa käytetyn menettelytavan vaihe 1 ja vaihe 2. 

Vaihe 1 Vaihe 2 
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Kuvan 3.1 mukaisesti ensimmäinen vaihe sisältää tilastojen esikäsittelyn, muutostekijöiden 

valinnan ja sähköenergiankulutuksen dekomponoinnin. Vaiheessa kaksi dekomponointi-in-

dekseistä muodostetaan ennusteet, jotka lopulta yhdistetään sähköenergiankulutuksen en-

nusteeksi.  

3.1 Avoimet tietokannat ja aineistojen julkaisijat 

Suomessa on vapaasti saatavilla huomattava määrä sähköenergiankäyttöön liittyvää aineis-

toa. Tässä kappaleessa esitellään tässä diplomityössä käytetyt aineistot ja niiden julkaisijat. 

Tärkeimmät julkaisijat ja aineistot on esitetty taulukossa 3.1. 

Taulukko 3.1 Käytetyt julkaisijat ja aineistot 

Julkaisija Aineisto 

Ilmatieteenlaitos Lämmitystarveluvut 

Ilmastonmuutos 

Keskilämpötilat kunnittain 

Energiateollisuus Sähkön käyttö kunnittain 1990–2017 

Tilastokeskus Asuntokuntien tunnusluvut 

Loma-asuntojen määrä 

Väestönkehitys ja rakenne 

Lämmitystavat ja energiamuodot 

3.1.1 Ilmatieteenlaitos 

Ilmatieteenlaitos on liikenne- ja viestintäministeriön alaisuudessa toimiva palvelu- ja tutki-

muslaitos, jonka tehtävänä on tuottaa erilaisia sää-, meri- ja ilmastopalveluja. Ilmatieteen-

laitoksen tuottamasta tietoaineistosta suurin osa on saatavilla maksutta verkkopalvelun 

kautta. (Ilmatieteenlaitos 2018a) Sähköenergiankulutuksen ennustamiseksi tässä diplomi-

työssä on käytetty Ilmatieteenlaitoksen aineistoista paikkakuntien lämpötiloja ja lämmitys-

tarvelukujen historiatietoja sekä ilmastonmuutos skenaariot.  Lämpötilatiedot ovat parhaim-

millaan saatavilla tunneittain ja lämmitystarveluvut kuukausittain (Ilmatieteenlaitos 2018a). 

3.1.2 Energiateollisuus 

’’Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. 

Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaukolämpöä ja 
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kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.’’ Energiateollisuudelta on vapaasti 

saatavilla muun muassa kaukolämpöön, sähkönsiirtoon ja sähkönjakelun keskeytyksiin liit-

tyviä tilastoja. (Energiateollisuus 2018) 

Tässä diplomityössä on käytetty Energiateollisuudelta saatuja kuntakohtaisia vuosittaisia 

sähköenergiatilastoja vuosilta 1990–2004 ja 2007–2017. Vuosina 2005-2006 tilastointia ei 

ole tehty resurssipulan vuoksi, joten näiden vuosien sähköenergiankulutukselle on oletettu 

lineaarinen muutos. Tilastossa on vuosien 1990-2004 sähkönkulutus on eritelty kunnittain, 

yksityiseen, julkiseen, jalostukseen (teollisuus), maatalouteen ja palveluihin. Vuodesta 2007 

lähtien yksityisen ja maatalouden sekä palveluiden ja julkisen sektorin sähkönkulutukset on 

yhdistetty. (Energiateollisuus 2017a) Jotta aineistoista saataisiin yhteneväistä, tässä diplo-

mityössä on myös vuosien 1990–2004 yksityisen ja maatalouden energiat yhdistetty. Valta-

kunnallisesti maatalouden lisääminen yksityisenergiaan ei aiheuta suurta virhettä kotitalouk-

sien energiankulutusta tarkastellessa, sillä maatalouden osuus on pieni ja myös sen muutos 

on ollut pientä (Tilastokeskus 2018f). Yksittäisiä kuntia tarkastellessa virhe voi kuitenkin 

nousta suureksi, sillä monessa maaseutumaisessa kunnassa maatalouden sähkönkulutus voi 

olla jopa asumisen sähkönkulutusta suurempaa. Asumisen ja maatalouden energiankulutuk-

seen sisältyy myös vapaa-ajan asunnot, mikä osaltaan vaikuttaa tilastojen hyödynnettävyy-

teen. 

3.1.3 Tilastokeskus 

Tilastokeskus on Suomen valtion alaisuudessa toimiva virasto, jonka tehtäviin kuuluu muun 

muassa: 

 Kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa kuvaavia tietoaineistoja 

 Hoitaa tietopalvelua ja edistää tilastotiedon käyttöä 

 Kehittää tilastomenetelmiä ja tilastojen kehittämistä palvelevaa tutkimustyötä  

 Koordinoida kansallista tilastotointa 

 Osallistua Suomen kansainväliseen tilastoyhteistyöhön ja koordinoida sitä 

Tilastokeskukselta on saatavilla kattavasti Suomen yhteiskuntaa kuvaavia tilastoja. Tilasto-

keskuksen tiedot ovat suurimmalta osin vuoden aikaresoluutiolla. (Tilastokeskus 2018h) 

Tässä diplomityössä on tilastokeskukselta haettu aineistoa asuntoihin ja asumiseen, valta-

kunnalliseen sähköenergiankäyttöön ja vapaa-ajan asuntoihin liittyen.  
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3.2 Lämmitystarveluvun laskenta ja energian normitus 

Lämmitystarveluvun avulla voidaan normeerata rakennusten lämmitysenergian kulutus. 

Tämä mahdollistaa esimerkiksi eri puolella sijaitsevien rakennusten ominaisenergiankulu-

tusten vertailun keskenään eri ajanjaksoilla. Lämmitystarveluvun laskennassa oletetaan läm-

mitykseen kuluvan energian olevan verrannollinen sisä- ja lämpötilojen erotukseen. Lasken-

nassa on käytetty lämmitystarvelukua S17, jolloin sisä- ja ulkolämpötilojen erotuksen käy-

tetään +17 °C. Laskennalliseen + 17 °C:een lämpötilaerotukseen on sisällytetty muut raken-

nuksen lämmitystarvetta vähentävät seikat. Tällaisia ovat muun muassa sisäiset lämmönläh-

teet, kuten valaistus, ihmiset ja kotitalouslaitteet ja ulkoiset lämmönlähteet kuten auringon-

säteily. (MOTIVA 2018) Normaalivuoden lämmitystarvelukuna on käytetty vuosien 1981–

2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua. Laskennassa on oletettu, että kiinteistöjä ei tar-

vitse lämmittää, mikäli vuorokauden keskilämpötila on ollut yli +10°C. Tällaisina päivinä 

lämmitystarveluku on siis oletettu nollaksi. Vuorokauden lämmitystarveluku 𝐿𝑡𝑝𝑣voidaan 

laskea yhtälöllä 

𝐿𝑡𝑝𝑣 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑘𝑎,       (4.1) 

missä 𝑇𝑟𝑒𝑓 on + 17 °C:ksi oletettu sisä- ja ulkolämpötilojen vuorokausikeskiarvon erotus, 

𝑇𝑘𝑎 on vuorokauden keskilämpötila Kuukauden lämmitystarveluku saadaan summaamalla 

kuukauden vuorokausien lämmitystarveluvut ja vastaavasti vuoden lämmitystarveluku saa-

daan summaamalla vuoden kuukausien lämmitystarveluvut. (Motiva 2018) Kuvassa 3.2 on 

esitetty kolmen kunnan vuosien 1990-2017 lämmitystarveluvun kehitys. Vuosien 1990-1995 

lämmitystarveluvut on laskettu yhtälön 4.1 avulla ja vuosien 1996-2017 lämmitystarveluvut 

ovat peräisin Ilmatieteenlaitoksen avoimesta tietokannasta.  
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Kuva 3.2 Lämmitystarvelukujen kehitys kolmella paikkakunnalla vuosina 1990–2016 (yhtenäiset vii-

vat). Katkoviivat kuvaavat tarkastelukauden 1981–2010 lämmitystarvelukua. (Ilmatieteenlai-

tos 2018b) 

Kuvasta nähdään, että kuntien välillä on odotetusti suuria eroja lämmitystarveluvun mää-

rässä. Luonnollisesti mitä pohjoisemmassa kunta sijaitsee, sitä suurempi sen lämmitystarve 

on. Vuosien väliset muutokset lämmitystarveluvussa ovat kuitenkin pääosin hyvin saman-

kaltaisia kaikissa kuvaajissa.  Kuvaajasta voidaan tulkita esimerkiksi vuoden 2010 olleen 

kaikissa kunnissa keskimääräistä kylmempi, jonka jälkeen taas vuosi 2011 oli keskimää-

räistä lämpimämpi. Lämmitystarve näyttää olleen keskimäärin pienempi varsinkin Helsin-

gissä ja Jyväskylässä tarkasteluajanjaksolla vertailukauteen nähden.  

Eripuolilla suomea sijaitsevien kuntien energiankulutukset tulee normeerata valtakunnalli-

seen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään, jotta ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Normi-

tettavana energiana tulee käyttää vain lämpötilariippuvaista energiaa. Esimerkiksi käyttöve-

denlämmitykseen ja kotitalouslaitteisiin kuluva energia ei ole juurikaan lämpötilariippu-

vaista, joten näiden energiankulutus tulee erottaa lämmityksen energiankulutuksesta. Ener-

giankulutus voidaan normittaa yhtälöllä 
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  𝐸𝑛𝑜𝑟𝑚 = 𝑘2
𝑆𝑁 𝑣𝑝𝑘

𝑆𝑡𝑜𝑡 𝑣𝑝𝑘
· 𝐸𝑙𝑡 + 𝐸𝑚𝑢𝑢,     (4.2) 

missä 𝑘2 on paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään, 𝑆𝑁 𝑣𝑝𝑘𝑢 normaalivuoden 

lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, 𝑆𝑡𝑜𝑡 𝑣𝑝𝑘 on toteutunut lämmitystarveluku vertai-

lupaikkakunnalla, 𝐸𝑡𝑜𝑡 on toteutunut lämpötilariippuva energiankulutus ja  𝐸𝑚𝑢𝑢 on ei läm-

pötilariippuva energiankulutus. (Motiva 2018) 

3.3 Dekomponointimenetelmä 

Indeksi-dekomponointi menetelmää (IDA) käytetään laajasti energia-alalla energiankulu-

tuksen, energia intensiteetin tai kasvihuonepäästöjen muutosten analysointiin. IDA:n avulla 

voidaan arvioida valittujen indikaattorisuureiden muutoksien vaikutusta tutkittavaan suu-

reeseen (esimerkiksi energiankulutus) sektoritasolla. Erilaisia dekomponointimenetelmiä on 

useita, joista kaikilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Tässä diplomityössä on käytetty 

Laspayres-indeksimenetelmää. Laspayres-menetelmä on IEA:n suosittelema ja sen hyviin 

puoliin kuuluu tulosten ymmärrettävyys. Menetelmän haittapuolena on, että tuloksiin jää 

aina residuaali, eli dekompositio ei ole täydellinen. Kehittyneemmät dekompositiomenetel-

mät kuten LMD I ja LMD II sekä Fischerin menetelmä ovat niin kutsuttuja täydellisiä me-

netelmiä, joissa tuloksiin ei jää residuaalia. Näiden menetelmien tulosten ymmärrettävyys 

on kuitenkin heikompi. (Koreneff et.al. 2013) 

Energiankulutus jaetaan yleisesti kolmeen eri tekijään: aktiviteettiin, rakenteeseen ja inten-

siteettiin. Dekompositio voidaan aina tehdä joko kertomalla tai yhteen laskemalla. Suositel-

tava menetelmä riippuu muun muassa tarkasteltavan suureen tyypistä. Mikäli tarkastelevat 

suureet ovat suhteellisia on suositeltavaa käyttää kertomismenetelmää, kun taas suureiden 

absoluuttista muutosta on hyvä tarkastella yhteenlaskumenetelmällä. (Frederic 2004) 

Tässä diplomityössä dekompositio on suoritettu käyttämällä kertomismenetelmää. Energi-

ankulutus 𝐸𝑡 voidaan kirjottaa indikaattoreiden avulla muotoon 

𝐸𝑡 =  𝐴𝑡 ∑ 𝑆𝑗𝑡
𝑛
𝑗 𝐼𝑗𝑡,       (4.3) 

missä  
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𝐸𝑡  on sektorin energiankulutus vuonna t, 

𝐴𝑡  on sektorin aktiviteetti vuonna t, 

𝑆𝑗𝑡  on sektorin alarakenteen j ominaisaktiviteetti 

𝐼𝑗𝑡  on alarakenteen j energiaintensiteetti suhteessa ominaisaktiviteettiin. 

Indeksien osamuutokset voidaan laskea pitämällä kaksi muuta osatekijää vakiona referens-

sivuoden tasossa. Sektorin aktiviteetin vaikutus vuonna t saadaan siis olettamalla rakenteen 

ja intensiteetin pysyvän referenssivuoden 𝑡0 tasossa: 

𝐸𝐴,𝑡 =  𝐴𝑡 ∑ 𝑆𝑗,𝑡0

𝑛
𝑗 𝐼𝑗,𝑡0

 .      (4.4) 

Rakenteen vaikutus vuonna t saadaan olettamalla aktiviteetin ja intensiteetin pysyvän va-

kiona: 

𝐸𝑆,𝑡 =  𝐴𝑡,𝑡0
∑ 𝑆𝑗,𝑡

𝑛
𝑗 𝐼𝑗,𝑡0..      (4.5) 

Vastaavasti energiaintensiteettiä laskiessa rakenne ja aktiviteetti pidetään vakiona: 

𝐸𝐼,𝑡 =  𝐴𝑡0
∑ 𝑆𝑗𝑡0

𝑛
𝑗 𝐼𝑗,𝑡..       (4.6) 

Tässä diplomityössä referenssivuotena 𝑡0 pidetään aina ensimmäistä vuotta. Referenssi-

vuotena voidaan pitää myös aina edellistä vuotta t-1, mitä kutsutaan referenssivuoden ket-

jutukseksi. Indeksisarjojen tulo voidaan kirjottaa muotoon 

𝐸𝑡

𝐸𝑡0

=
𝐸𝐴,𝑡

𝐸𝑡0

·
𝐸𝑆,𝑡

𝐸𝑡0

·
𝐸𝐼,𝑡

𝐸𝑡0

·
𝐸𝑟,𝑡

𝐸𝑡0

 ,      (4.7) 

missä 𝐸𝑟,𝑡 on residuaalitermi, joka kertoo kuinka hyvin komponointitermit selittävät toteu-

tuneen energiankulutuksen. Mitä lähempänä residuaali on arvoa 1, sitä paremmin dekom-

ponointi on onnistunut. (Koreneff et. al. 2014) 

3.4 Regressioanalyysi 

Regressioanalyysi on tilastotieteellinen menetelmä, jolla voidaan tutkia yhden tai useamman 

selittävän muuttujan riippuvuutta selitettävään muuttujaan. Regressioanalyysillä voidaan 

selvittää, onko muuttujien välinen riippuvuus tilastollisesti merkittävä ja kuinka suuri se on. 
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Monen muuttujan regressioanalyysin avulla voidaan selvittää samanaikaisesti useamman se-

littävän muuttujan riippuvuus selittävään muuttujaan. (Kahane 2008) Tässä diplomityössä 

selitettävänä muuttujana on sähköenergiankulutus kotitalous- ja maataloussektoreilla ja se-

littävinä muuttujina on muun muassa asukasluku, asuntojen pinta-ala ja loma-asuntojen 

määrä. 

Selitettävä muuttuja y voidaan kuvata yleisen lineaarisen regressiomallin avulla yhtälöllä  

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1+. . +𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀     (4.8) 

missä parametri 𝛽0 on vakiotekijä, 𝛽0…𝛽𝑘 ovat regressiokertoimia, 𝑋1…𝑋2 ovat selitettäviä 

muuttujia ja 𝜀 on virhetermi eli residuaali. (Kahane 2008) Yhden muuttujan tapauksessa li-

neaarinen regressiomalli (regressiosuora) supistuu muotoon.  

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝜀.       (4.9) 

Vakiotekijä 𝛽0 kertoo selitettävän muuttujan arvon, kun selittävän muuttujan  arvo on nolla, 

eli yhden muuttujan tapauksessa se kertoo missä kohtaa regressiosuora leikkaa y-akselin. 

Residuaali taas kertoo yksittäisen mittauspisteen etäisyyden mallista. Regressioanalyysin tu-

loksena saadaan vakiotekijän ja parametrien 𝛽0…𝛽𝑘 arvot. (Kahane 2008) 

Regressiomallin selitysvoima on sitä parempi, mitä lähempänä pisteet ovat regressiosuoraa. 

Regressioanalyysin selitysvoimaa kuvataan yleisesti 𝑅2-luvulla, t-testillä ja F-testillä. 𝑅2- 

luku eli selitysaste kertoo, kuinka suuren osuuden selitettävän muuttujan hajonnasta regres-

sioanalyysiin valitut selittävät muuttujat kykenevät selittämään. Mitä lähempänä 𝑅2-luku on 

yhtä, sitä suurempi on selittävien muuttujien selitysvoima. 𝑅2 luku on selittävien muuttujien 

ja mallin välisen korrelaation neliö. Uusien selittävien tekijöiden lisääminen malliin nostaa 

aina 𝑅2-lukua, vaikka todellisuudessa tekijät eivät välttämättä nosta selitettävyyttä. Verra-

tessa eri regressiomallien hyvyyttä toisiinsa tuleekin käyttää korjattua 𝑅2-lukua (adjusted 

𝑅2), jossa on otettu huomioon mallin selittävien muuttujien lukumäärä. Korjattu 𝑅2-luku on 

aina pienempi tai yhtä suuri kuin alkuperäinen 𝑅2-luku. (Kahane 2008) 
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F-testi on tilastollinen testi ja se kertoo ovatko regressioanalyysiin valitut muuttujat tilastol-

liseesti merkittäviä eli voiko niillä selittää selitettävän muuttujan vaihtelua. F-testi antaa tu-

loksena muuttujien merkitsevyystason. (Kahane 2008) 

3.5 Aikasarjat ja aikasarja-analyysi 

Aikasarja on aineisto joka sisältää peräkkäisinä ajankohtina mitattuja havaintoja 𝑥𝑡. Mate-

maattisesti se voidaan esitellä sarjana vektoreita 𝑥(𝑡), 𝑡 = 0,1,2 … missä t on kulunut aika. 

Aikasarjassa voi olla havaintoja yhdestä tai useammasta muuttujasta. Aikasarja voi olla, joko 

jatkuva, tai diskreetti. Jatkuvassa aikasarjassa havaintoja mitataan jokaisella ajanhetkellä, 

kun taas diskreetissä aikasarjassa havainnot on mitattu yksittäisillä ajanhetkillä. Diskree-

teissä aikasarjoissa havaintojen mittausaikaväli on yleensä muuttumaton. (Adhikari et.al. 

2013, Brockwell 2016) Tässä diplomityössä käsitellään diskreettejä yhden muuttujan aika-

sarjoja.  

Aikasarjasta voidaan yleensä havaita neljä komponenttia: trendi, syklinen, kausittainen ja 

epäsäännöllinen komponentti. Komponentit voidaan eritellä tarkasteltavasta datasta. Tren-

diksi kutsutaan aikasarjalle tyypillistä ominaisuutta, kasvaa, vähentyä tai pysyä samana pit-

källä aikavälillä. Esimerkkinä kasvavasta trendistä on Suomen asuntojen määrä ja laskevasta 

trendistä asumisväljyyden kehitys. Kausittainen komponentti esiintyy muutoksina vuoden 

sisällä olevina aikaväleinä. Esimerkiksi sähkönkulutus on kausittaista, sillä sähkönkulutus 

on korkeampi talvisin ja pienempi kesällä. Syklittäinen muutos kuvaa aikasarjassa tapahtu-

via olosuhteista riippuvia muutoksia keskipitkällä aikavälillä, jotka toistuvat sykleissä. Esi-

merkiksi taloudessa tapahtuvat vaihtelut voidaan jakaa neljään sykliin: noususuhdanne, kor-

keasuhdanne ja matalasuhdanne. (Adhikari et.al. 2013) 

Aikasarja-analyysiksi kutsutaan menettelyä, jossa aikasarjaan sovitetaan malli, jonka para-

metrit arvioidaan käyttämällä tunnettuja havaintoja. Aikasarja-analyysilla pyritään ymmär-

tämään aikasarjan luonnetta ja sitä voidaan käyttää ennusteiden ja simulaatioiden luomiseen.  

(Adhikari et.al. 2013, Brockwell 2016) 

Aikasarja on satunnaisprosessi (kutsutaan myös stokastiseksi prosessiksi) eli tulevaisuuden 

tapahtumia ei ole mahdollista ennustaa varmasti. Yleisesti aikasarjan muuttujat 𝑥𝑡 oletetaan 
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riippumattomiksi ja identtisesti jakautuneiksi muuttujiksi, jotka noudattavat normaalija-

kaumaa. Tästä käytetään yleisesti merkintätapaa i.i.d (independent and identically distribu-

ted). Nämä oletukset eivät kuitenkaan todellisuudessa kokonaan täyty. Esimerkiksi, mikäli 

jollain alueella lämpötila on tiettynä päivänä suuri, voidaan olettaa, että on todennäköistä, 

että se on suuri myös seuraavana päivänä. (Adhikari et.al. 2013, Brockwell 2016) 

Stationaarisuus on tärkeä aikasarjoihin liittyvä konsepti. Stationaarisuudella tarkoitetaan, 

että aikasarjan tilastolliset ominaisuudet, kuten keskiarvo ja varianssi eivät ole riippuvaisia 

ajasta. Aikasarjan tulee olla stationaarinen, jotta siitä tehdyt ennusteet olisivat luotettavia. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, aikasarjat ovat kuitenkin usein epästationaarisia. Varsinkin 

aikasarjoissa joissa on havaittavissa trendi tai kausittainen komponentti ovat yleensä epästa-

tionaarisia. Epästationaarinen sarja voidaan muuttaa stationaariseksi hyödyntämällä erilaisia 

matemaattisia transformaatiota (esimerkiksi logaritmointi) ja differentioimalla, jolloin trendi 

poistuu. Differentiointimisessa lasketaan peräkkäisten havaintoarvojen muutoksia. (Adhi-

kari et.al. 2013 

3.5.1 Lineaarisen suodattimen malli 

Aikasarjojen mallintamisessa käytetyissä stokastisissa malleissa oletetaan, että aikasarjan 

peräkkäiset arvot ovat muodostettu sarjasta riippumattomia shokkeja 𝑎𝑡. Nämä shokit ovat 

satunnaisotoksia jostain jakaumasta (yleensä normaalijakauma), joiden keskiarvo on nolla 

ja varianssi on 𝜎𝑎
2. Tästä voidaan käyttää merkintätapaa ∼ i.i.d.(0. σ2).  Shokkien sarjaa 𝑎𝑡 +

𝑎𝑡−1 +  𝑎𝑡−2 … kutsutaan valkoiseksi kohinaksi (white noise).  

Valkoisen kohinan prosessi 𝑎𝑡 muunnetaan aikasarjan prosessiksi 𝑥𝑡 niin kutsutun lineaari-

sen suodattimen avulla. Lineaarisen suodattimen prosessi ottaa painotetun summan edelli-

sistä havainnoista ja sitä voidaan kuvata yhtälöllä 

𝑧𝑡 =  µ +  𝑎𝑡 𝜓1  + 𝑎𝑡−1 𝜓2 + ⋯      4.10 

 missä µ on prosessin tason määräävä parametri. Mikäli painojen  𝜓1,  𝜓2 … muodostama 

sarja on äärellinen tai konvergoiva prosessi 𝑧𝑡 on stationaarinen. Tällaisessa tapauksessa 

prosessin keskiarvo vaihtelee parametrin  µ ympärillä. Mikäli sarja on ääretön tai ei konver-

goi prosessi on epästationaarinen ja µ on referenssipiste prosessin tasolle. (Box et.al. 1976) 
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3.5.2 ARIMA-mallit 

ARIMA-prosesseihin kuuluu laaja valikoima malleja, joilla voidaan kuvata useita erilaisia 

todellisia aikasarjoja. Aikasarjat voivat olla, joko stationaarisia, tai epästationaarisia.  

Autoregressiivinen (AR) malli on stokastinen malli, jota voidaan käyttää hyväksi kuvatessa 

tiettyjä todellisia aikasarjoja. AR-mallissa prosessin nykyinen arvo esitetään prosessin edel-

listen arvojen lineaarisen yhdistelmän ja valkoisen kohinan avulla. Asteen p AR-malli voi-

daan esittää yhtälöllä 

�̃�𝑡 = 𝜃1�̃�𝑡−1 + 𝜃1�̃�𝑡−2 … +  𝜃1�̃�𝑡−𝑝 +  𝑎𝑡    (4.11) 

missä 𝑧𝑡 on satunnaismuuttujan arvo ajanhetkillä t – 1, t – 2…t – p, ja  �̃�𝑡−1 + �̃�𝑡−2 … +  �̃�𝑡−𝑝 

voidaan merkitä olevan poikkeamia 𝜇: 𝑠𝑡ä eli �̃�𝑡 =  𝑧𝑡 −  𝜇.  𝜃1, 𝜃2…,𝜃𝑝 ovat kerroin para-

metreja ja shokki  𝑎𝑡 ∼ i.i.d.(0. σ2) on puhtaasti stokastinen satunnaisprosessi eli valkoista 

kohinaa. AR-mallin ja yleisen lineaarisen regressiomallin (yhtälö 4.8) välillä voidaan havaita 

yhteneväisyyksiä. Autoregressiivinen malli onkin erikoistapaus lineaarisesta regressiomal-

lista, jossa regressointi ei tapahdu selitettävän muuttujan ja itsenäisten muuttujien kesken 

vaan muuttuja x regressoidaan muuttujan omien edellisten arvojen kanssa. (Box et.al. 1976) 

Toinen yleisesti käytetty aikasarjojen kuvaamiseen käytetty malli on liukuvan keskiarvon 

malli (moving average process, MA). MA-malli voidaan esittää yhtälön 

�̃�𝑡 = 𝑎𝑡 −  𝜃1 𝑎𝑡−1 + 𝜃2𝑎𝑡−2 … +  𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞    (4.12) 

avulla. Yhtälön avulla 𝑥𝑡 tehdään lineaarisesti riippuvaksi valkoisen kohinan 𝑎𝑡 arvojen 

kanssa. Mallin aste q määrää, kuinka monta viivettä otetaan huomioon. Prosessin arvo ajan-

hetkellä t on siis painotettu summa valkoisen kohinan a arvoista viipeillä t – 1, t – 2…t – q  

ja painokertoimilla 1, 𝜃1, 𝜃2 … , 𝜃𝑞. Joissain tapauksissa on hyödyllistä käyttää puhtaitten 

AR- tai MA-mallien näiden yhdistelmää, eli ARMA mallia. Niin kutsuttu sekoitettu auto-

regressiivinen liukuvan keskiarvon malli, joka voidaan esittää yhtälöllä 

𝑥𝑡 = 𝜃1𝑥𝑡−1 + 𝜃1𝑥𝑡−2 … +  𝜃1𝑥𝑡−𝑝 +  𝑎𝑡 − 𝜃1 𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2 … −  𝜃𝑞𝑥𝑡−𝑞.    (4.13) 
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Yhtälö on nimensä mukaisesti yhdistelmä AR-mallin ja MA-mallin yhtälöistä. (Box et.al. 

1976) 

Homogeenisia epästationaarisia prosesseja voidaan tarkastella ottamalla prosessista d:n as-

teen differenssi. Differentioinnilla epästationaarinen prosessi voidaan muuttaa stationaa-

riseksi. Prosessin 𝑧𝑡 differenssi voidaan kirjottaa differenssi operaattorin ∇ avulla muotoon  

∇𝑧𝑡 =  𝑧𝑡 − 𝑧𝑡−1.       (4.14) 

Yhdistettäessä differentiointi edellä käytyyn ARMA-malliin saadaan ARIMA-malli (auto-

regressive integrated moving average), jossa I tarkoittaa integroimista. Tällaisella mallilla 

voidaan tehokkaasti mallintaa sekä stationaarisia että epästationaarisia aika-sarjoja. Asteen 

(p,d,q) ARIMA-malli voidaan esittää yhtälöllä 

𝑤𝑡 = 𝜃1𝑤𝑡−1 + 𝜃1𝑤𝑡−2 … + 𝜃1𝑥𝑡−𝑝 +  𝑎𝑡 − 𝜃1 𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2 … −  𝜃𝑞𝑥𝑡−𝑞. (4.15) 

Missä 𝑤𝑡 =  ∇𝑑𝑧𝑡 eli asteen d differenssi prosessista 𝑧𝑡.  (Box et.al. 1976) 

3.5.3 Boxin ja Jenkinsin mallinmuodostusmenetelmä 

Mallin muodostaminen on iteratiivinen prosessi. ARIMA-mallien muodostamiseksi teoreet-

tisesti vaaditaan vähintään p + q + d verran datapisteitä. Datapisteitä olisi kuitenkin suosi-

teltavaa olla, mikäli mahdollista, 50 ja mielellään yli 100. Mikäli datapisteiden määrä on 

pieni, mallin muodostamisessa on suositeltavaa käyttää hyväksi teoriasta ja aikaisemmista 

kokemuksista saatuja tietoja. Statistisissa malleissa on suositeltavaa valita pienin mahdolli-

nen määrä parametreja, joilla tarkasteltava prosessi voidaan kuvata riittävän hyvin. Liian 

suuren parametrien määrän valinta voi johtaa ylisovitukseen, jolloin prosessin ennusteet voi-

vat olla virheellisiä. (Box et.al. 1976) Boxin ja Jenkinsin metodissa mallin muodostamisessa 

on kolme vaihetta, jotka on esitetty kuvassa 3.4. 
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Kuva 3.3 Boxin ja Jenkinsin metodi mallin muodostamiseen. (Box et.al. 1976) 

Identifikaatio vaiheen tarkoituksena on alustavasti määrittää ARIMA-mallin parametrien p, 

d, q arvot. Nämä arvot toimivat pohjana estimointi vaiheessa tehtävään tarkempaan mallin 

muodostukseen. Identifiointi vaiheessa prosessi tulee ensin differentioida tarpeeksi, monta 

kertaa, jotta siitä tulee stationaarinen. Differentioinnin tuloksena prosessi voidaan yleensä 

kuvata ARMA-mallilla. Tämän jälkeen pyritään identifioimaan prosessille sopiva ARMA-

malli. Identifiointi vaiheen tärkeimpinä työkaluina käytetään autokorrelaatio ja osittaisauto-

korrelaatio funktioita. (Box et.al. 1976) 

Epästationaarisen autokorrelaatiofunktion ominaisuutena on, että se menee nollaksi hitaasti 

ja lähes lineaarisesti. Stationaarisen prosessin autokorrelaatiofunktio taas lähestyy nollaa 

huomattavasti nopeammin. Tästä ominaisuudesta johtuen tarvittava differentiointi aste voi-

daan nähdä prosessin 𝑤𝑡 =  ∇𝑑𝑧𝑡 autokorrelaatiofunktion muodosta. (Box et.al. 1976) 

Stationaarisen ARMA-prosessin identifiointi voidaan tehdä riittävästi differentioidun aika-

sarjan autokorrelaatio ja osittaisautokorrelaatio funktioiden avulla. Saatuja funktioita verra-

taan teoreettisiin autoregressiivisen, liukuvan keskiarvon ja yhdistelmämallin funktioihin. 
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Esimerkiksi mikäli autokorrelaatiofunktio laskee eksponentiaalisesti ja osittaisautotkorrelaa-

tiofunktio menee lähelle nollaa ensimmäisen viiveen jälkeen, kyseessä on puhdas ensimmäi-

sen asteen autoregressiivinen malli. (Box et.al. 1976) 

Mallin estimointi vaiheessa pyritään määrittämään identifikaatiovaiheessa saadun alustavan 

mallin parametrien arvot. Parametrien estimoinnissa käytetään suurimman uskottavuuden 

menetelmää (eng. maximum likelihood method), jossa muodostetaan uskottavuusfunktio. 

Suurimman uskottavuuden menetelmällä estimoidut arvot ovat asymptoottisesti normaaleja, 

joten niille voidaan muodostaa luottamusvälit ja niiden merkitsevyyttä voidaan testata t-tes-

tillä. Erikoistapauksena puhtaan AR(p)-mallin parametrien estimointiin voidaan käyttää 

myös pienimmän neliösumman menetelmää. (Box et.al. 1976) 

Mallin diagnostisissa tarkastuksissa tutkitaan estimoidun mallin residuaalien ominaisuuksia. 

Residuaalien tulee olla korreloimattomia, normaalijakautuneita ja homoskedastisia. Residu-

aalien tarkastelussa voidaan käyttää samoja menetelmiä, kuin identifikaatiovaiheen mallin 

parametrien (p, d, q) määrittelemisessä. Residuaalien korreloimattomuus ja homoskedasti-

suus voidaan määrittää autokorrelaatio ja osittaisautokorrelaatio funktioiden avulla. (Box 

et.al. 1976) Residuaalien normaalijakautuneisuus taas voidaan nähdä esimerkiksi residuaa-

lien aikasarjakuvaajasta, kvantiili-kvantiili kuvaajasta tai ydinfunktio kuvaajasta. Kuvaajien 

lisäksi diagnostisia tarkistuksia voidaan tehdä erilaisilla testeillä kuten Ljung-Box testillä ja 

AIC-testillä (Akaike Information Criteria). 
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4. SÄHKÖENERGIANKULUTUKSEN MALLINNUS 

Kotitaloussektorin sähkönkulutukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten väkiluvun, ikäja-

kauman, asumisväljyyden energiatehokkuuden ja työmarkkinoiden kehitys. Kuvassa 4.1 on 

esitetty erilaisten muutostekijöiden vaikutukset sähkötehoon ja sähköenergiankulutukseen. 

Muutostekijöiden vaikutukset ovat suuntaa-antavia. 

 

Kuva 4.1 Sähköenergiankäytön tulevaisuuden muutostekijöitä. (Tuunanen 2015) Käännetty englan-

nista ja muokattu alkuperäisestä. 

Kuvasta nähdään, että esimerkiksi lämpöpumppujen yleistymisellä voi olla kahdensuuntai-

sia vaikutuksia sähköenergiankulutukseen riippuen minkälaisiin asuntotyyppeihin ne asen-

netaan. Lämpöpumput myös keskimäärin kasvattavat tehonkäyttöä samalla kuin ne laskevat 

sähköenergiankulutusta. Tekijöiden vaikutukset voivat olla erisuuntaisia myös tarkastelu-

alueesta riippuen. Valtakunnallisesti väestönkehitys on ollut positiivista, joten väestönkehi-

tyksen vaikutus tehoon ja energiaan on kasvattava. Haja-asutusalueilla väestönkehitys on 

ollut kuitenkin selkeästi negatiivista, jolloin vaikutus energiaan ja tehoon on myös laskeva. 

Asumisväljyyden kehitys kasvattaa asumispinta-alaa, jolloin sähköenergiankulutus kasvaa.  

Tässä kappaleessa esitetään sähköenergiankulutukselle tehty regressio-analyysi sekä de-

komponointi-tekijöiden valinta ja dekomponoinnin tulokset erilaisille kuntaryhmille. Säh-

köenergiankulutuksen mallinnuksessa käytetty menettely on esitetty kuvassa 4.2. Tilastojen 
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esikäsittelyssä on otettu huomioon kuntaliitokset ja poistettu selvästi poikkeavat havainto-

pisteet. Käsiteltävistä kunnista on poistettu Närpiö ja Pori niiden selkeästi poikkeavan säh-

köenergiankulutuksen vuoksi. Esimerkiksi Närpiössä sähköenergiankulutus on kasvanut 

seitsemänkertaiseksi vuosien 1990-2017 välillä (ET 2018), asukasluvun muutoksen ollessa 

minimaalista (Tilastokeskus 2018a). Tämä johtuu todennäköisesti maatalouden lisääntymi-

sestä. Tilastokeskuksen vuonna 2015 tehty väestönkehitysennuste on korjattu vastaamaan 

todellista kehitystä vuosien 2016-2017 osalta. 

Sähköenergiankulut
us tilastot 

kunnittain 1990-
2017

Lämmitystarveluvut
kunnittain 1995-

2017

Väestö ja 
rakennustiedot 

kunnittain 1990-
2017

Tilastojen 
esikäsittely

Sähköenergian 
lämpötilakorjaus

Lämpötilat 
kunnittain 1990-

2017

Puuttuvien 
lämmitystarvelukuje

n laskenta

Regressio-analyysi

Aikaisemmat 
tutkimukset

Jos tekijät 
vaikuttavia

Ei

Hylkää tekijät
Dekomponoinnissa 

käytettävien 
tekijöiden valinta

Kyllä

Dekomponointi

Intensiteetin kehitys
(esim. kWh/m2)

Rakenteen kehitys
(esim. m2 /hlö)

Aktiviteetin kehitys
(esim asukasluku)

 

Kuva 4.2 Sähköenergiankulutuksen mallintamisessa käytetty menettelytapa. 

4.1 Lämmitystarvelukukorjaus 

Rakennusten lämmitysenergian kulutuksen normitus mahdollistaa eri puolella Suomea si-

jaitsevien kuntien energiankulutuksen vertailun keskenään (Motiva 2018). Lämmitystarve-
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lukukorjauksen toiminta on esitetty tarkemmin kappaleessa 3.2. Lämmitystarvelukukorjauk-

sessa vuosien 1995-2017 lämmitystarvelukuina on käytetty Ilmatieteenlaitokselta saatavilla 

olevia lukuja ja vuosien 1990-1994 luvut on laskettu yhtälöillä 4.1 ja 4.2. Lämpötilakorjaus 

on suoritettu yhtälöllä 4.2. Lämpötilakorjaus on tehty jokaiselle kunnalle erikseen ja lämpö-

tilakorjattavan kuorman osuudeksi on oletettu 35 %. Oletus perustuu R4-yhtiöiltä saadun 

tausta-aineiston perusteella laskettuun arvioon. Aineisto sisälsi noin 22 000 käyttöpaikan 

vuosienergiankulutukset. Käyttöpaikat luokiteltiin tyypin (esimerkiksi asunto tai maatalous) 

ja lämmitystyypin mukaan (sähkölämmitteinen tai ei sähkölämmitteinen). Lämpötilakorja-

tun kuorman osuus laskettiin jakamalla sähkölämmitteisten asuntojen vuosienergiankulutus 

muiden asuntojen vuosienergiankulutuksella. Lämpötilakorjatun kuorman osuus on oletettu 

samaksi kaikilla kunnilla, mikä ei todellisuudessa pidä täysin paikkaansa muun muassa eri-

laisten lämmitystapojen osuuksien vuoksi. Esimerkiksi kaupungeissa lämmitystapana on 

usein kaukolämpö, kun taas maaseudulla muiden lämmitystapojen osuus on suurempi (Ti-

lastokeskus 2018g). Kuvassa 4.3 on esitetty lämpötilakorjattu ja kuvassa 4.4 alkuperäinen 

sähköenergiankulutus eri kuntaryhmillä. 

 

Kuva 4.3  Alkuperäinen suhteellinen asumisen ja maatalouden sähköenergiankulutuksen kehitys kunta-

ryhmissä vuosina 1990–2017. (Energiateollisuus 2017a) 
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Kuva 4.4  Lämmitystarvelukukorjattu suhteellinen sähköenergiankulutuksen kehitys kuntaryhmissä 

vuosina 1990–2017. (Energiateollisuus 2017a) 

Kuvasta 4.3 voidaan nähdä, että peräkkäisten vuosien välillä tapahtuvissa muutoksissa on 

kaikkien käyrien välillä samankaltaisuuksia. Tämän voi tulkita johtuvan suurimmaksi osaksi 

lämpötilan vaikutuksesta sähköenergiankulutukseen. Esimerkiksi vuosi 2000 oli harvinaisen 

lämmin, kun taas vuosi 2010 oli tavanomaista kylmempi (kuva 3.3). Vuoden 1995 sähkön-

kulutuksen laskun syy on epäselvä, ja sitä ei voi selittää lämpötilan muutoksilla. Lasku voi 

johtua esimerkiksi aikaisempien vuosien tilastoinnin epätarkkuudesta. Kuvasta 4.4 havai-

taan, että lämpötilakorjatuissa käyrissä on peräkkäisten vuosien väliset vaihtelut tasoittuneet 

huomattavasti. Tämä näkyy selvimmin vuosien 2000 ja 2010 kohdalla. Lämpötilakorjaus 

näyttää käyrien perusteella varsin onnistuneelta. Kuvissa 4.5 on esitetty kasvavien kuntien 

maatalouden ja asumisen sähköenergiankulutus erilaisilla lämpötilakorjauksen parametreilla 

taantuvissa kunnissa. 
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Kuva 4.5  Taantuvien kuntien maatalouden ja asumisen lämpötilakorjattu sähköenergiankulutus erilai-

silla lämpötilakorjauksen parametreilla. 

Kuvasta 4.6 nähdään, että käytetty 35 %:n lämpötilariippuvan kuorman osuus näyttää pois-

tavan käyrissä esiintyvät piikit parhaiten. Lämpötilariippuvan kuorman osuudesta löytyy 

kuitenkin todellisuudessa alueellisia eroja riippuen muun muassa alueen asuntojen lämmi-

tystavoista. Lämpötilakorjaus ei siis ole täydellinen. Lämpötilakorjauksen vaikutus yksittäi-

sissä kunnissa PKSS:n jakeluyhtiön alueella on esitetty kuvassa 4.7 ja SVV:n jakelualueen 

kunnissa kuvassa 4.8. 

 

Kuva 4.6 Asumisen ja maatalouden sähköenergiankulutus eräillä PKSS:n jakelualueella sijaitsevilla 

kunnilla vuosina 1990–2017.  
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Kuva 4.7 Asumisen ja maatalouden sähköenergiankulutus eräillä SVV:n jakelualueella sijaitsevilla 

kunnilla vuosina 1990–2017. 

Vertailtaessa saman yhtiön jakelualueella sijaitsevien kuntien sähköenergiankulutuksia näh-

dään käyrämuotojen olevan hyvin samankaltaisia. Sähköenergiankulutuksen käyrämuodot 

näyttävät olevan pääosin samankaltaisia myös vertailtaessa yhtiöitä toisiinsa. Vuoden 2010 

ja 2011 kohdalla nähdään kuitenkin selkeä poikkeama. SVV:n jakelualueen kunnissa sähkö-

energiankulutus on ollut vuonna 2010 selvästi korkeampaa kuin vuonna 2011. Tämä selittyy 

vuoden 2010 huomattavasti korkeammalla lämmitystarveluvulla (kuva 3.3). PKSS:n kun-

nissa taas tällä aikavälillä on huomattavasti pienempi ero. PKSS:n ja SVV:n jakelualueet 

ovat lähellä toisiaan ja esimerkiksi PKS:n Juuka ja SVV:n Rautavaara ovat naapurikuntia, 

joten sähköenergiankulutusten käyrämuodoissa nähdyt erot eivät selity kuntien lämmitystar-

peen eroavaisuuksilla. Todennäköisin syy onkin eri jakeluyhtiöiden sähköenergiankulutuk-

sen tilastointitapojen erovaisuuksilla. Ennen etäluettavien AMR-mittarien käyttöönottoa 

sähköenergiankulutukset kerättiin pääsääntöisesti noin vuoden välein kesäaikana. Tämän 

vuoksi ennen AMR-mittarien yleistymistä kerätty vuosittainen sähköenergiankulutuksen ti-

lastotieto ei vastaa todellista kalenterivuoden sähköenergiankulutusta, mikäli tätä ei ole 

otettu huomioon tilastointia tehdessä. AMR-mittareihin siirtyminen suurissa määrin alkoi 

juuri vuonna 2011 (Niinikoski 2018). Kuntien lämpötilakorjatut sähköenergiankulutukset on 

esitetty kuvissa 4.9 ja 4.10. 
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Kuva 4.8 Asumisen ja maatalouden lämmitystarvelukukorjattu sähköenergiankulutus eräillä SVV:n ja-

kelualueella sijaitsevilla kunnilla vuosina 1990–2017. 

 

Kuva 4.9  Asumisen ja maatalouden lämmitystarvelukukorjattu sähköenergiankulutus eräillä SVV:n ja-

kelualueella sijaitsevilla kunnilla vuosina 1990–2017. 

Kuvista 4.9 ja 4.10 nähdään SVV:n jakelualueen kuntien sähköenergiankulutuksen käyrä-

muodon tasoittuneen huomattavasti, kun taas PKSS:n jakelualueen kunnissa vuoden 2011 

kohdalla näkyy selvä piikki kaikissa kunnissa.  Vuoden 2011 kulutuksen piikki johtuu to-

dennäköisesti todellisen sähköenergiankulutuksen kasvun sijasta tilastoinnin epätarkkuuk-

sista. 
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4.2 Regressioanalyysi ja määräävien muutostekijöiden valinta 

Regressioanalyysillä voidaan tutkia yhden tai useamman selittävän muuttujan riippuvuutta 

selitettävään muuttujaan. Regressioanalyysin tulosten avulla voidaan muodostaa malli seli-

tettävän tekijän kehitykselle (Kahane 2008). Regressioanalyysillä selvitettiin koti- ja maata-

louksien vuoden 2017 kuntien lämpötilakorjatun sähköenergiankulutuksen (selitettävä te-

kijä) korrelaatiota asuntoväestön, asuntokuntien, asuinpinta-alan ja loma-asuntojen välillä 

(selittävät tekijät). Regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 4.1 ja taulukossa 4.2.  

Taulukko 4.1  Regressioanalyysin selitysaste, keskivirhe ja havaintojen lukumäärä. 

𝑅2 0.97 

Keskivirhe 24.34 

Havainnot 311 

 

Taulukko 4.2 Regressioanalyysin parametrien kertoimet, keskivirhe, t-luku ja p-arvo. 

  Kertoimet Keskivirhe t-luku P-arvo 

Vakiokerroin 3.8632 1.994530 1.94 0.054 

Asuntoväestö 0.0052 0.000740 7.05 1.21E-11 

Asuntokunnat -0.0114 0.000880 -12.93 8.51E-31 

Pinta-ala 0.0001 0.000014 7.64 2.77E-13 

Loma-asunnot 0.0048 0.000996 4.84 2.09E-06 

 

Taulukoiden mukaan mallin selittämiskyky olisi erittäin hyvä 𝑅2-luvun ollessa 0.97. Kaikki 

valitut muutostekijät näyttävät olevan myös tilastollisesti erittäin merkittäviä, p-arvon ol-

lessa käytännössä nolla. Saadut tulokset voivat kuitenkin johtua valittujen muutostekijöiden 

välisestä korrelaatiosta, jolloin regressioanalyysin vaatimukset eivät täyty. Muutostekijöiden 

keskinäiskorrelaatiota voidaan tarkastella kendallin arvolla ja korrelaatiokuvaajalla. Kendal-

lin arvo kertoo, kuinka suuri korrelaatio valittujen muuttujien välillä on. Mitä lähempänä 

Kendalliin arvo on, sitä suurempi on keskinäiskorrelaatio. (Abdi 2007) Valittujen muuttujien 

välinen keskinäiskorrelaatio ja kendallin arvot on esitetty kuvassa 4.11. 
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Kuva 4.10 Valittujen muutostekijöiden keskinäiskorrelaatiomatriisi. Matriisin halkaisijassa on esitetty 

muuttujien jakauma. Punaisella merkitty luku on Kendallin arvo. 

Kuvasta 4.11 nähdään kaikkien muuttujien välisen korrelaation olevan merkittävä. Varsin-

kin asukasluvun, asuinpinta-alan ja asuntojen välinen korrelaatio on huomattava. Muutoste-

kijät eivät siis ole todellisuudessa riippumattomia, joten regressioanalyysiä ei voi käyttää 

sähköenergiankulutuksen mallintamiseen valituilla muutostekijöillä. Regressio-analyysillä 

ei voida myöskään vertailla valittujen muutostekijöiden merkittävyyttä keskenään luotetta-

vasti. Regressioanalyysi osoittaa kuitenkin kaikkien valittujen tekijöiden olevan merkityk-

sellisiä, jolloin niitä voidaan mahdollisesti käyttää dekomponoinnissa. 

4.3 Loma-asuntojen sähköenergiankulutuksen kehitys 

Tässä diplomityössä tehty arvio loma-asuntojen sähköenergiankulutuksesta perustuu 

VATT:n Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeissä (Sahari et.al. 2009) tutki-

muksessa tehtyihin arvoihin, joita on täydennetty mökkibarometreistä saaduilla tiedoilla. 

Loma-asunnot on jaettu sähköistettyihin loma-asuntoihin, sähköistettyihin peruslämmössä 

oleviin loma-asuntoihin ja sähköistämättömiin loma-asuntoihin. Loma-asuntotyyppien 

osuudet perusvuonna ja uusien loma-asuntojen osuudet on esitetty taulukossa 4.3. Perusvuo-

tena on käytetty vuotta 2006. Loma-asuntojen määrät kuntatasolla 2-5 vuoden aikaresoluu-

tiolla on saatu tilastokeskuksen aineistosta. 
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Taulukko 4.3. Loma-asuntotyyppien osuudet vuoden 2006 mökeistä ja uusista loma-asunnoista Sahari et.al. 

2009). 

  

  Loma-asunnot 2006 Uudet loma-asunnot  

Sähköistetyt 54 % 41 % 

Peruslämmitetyt 19 % 44 % 

Sähköttömät 27 % 15 % 

Yhteensä 100 % 100 % 

Taulukosta nähdään sähköistettyjen mutta ei peruslämmitettyjen loma-asuntojen osuuden 

olleen vuonna 2006 suurin. Uusista loma-asunnoista peruslämmitettyjä on kuitenkin eniten 

sähköttömien osuuden ollessa pienin. Sähköenergiankulutuksen arviossa loma-asuntotyyp-

pien osuudet uusista mökeistä on oletettu olevan taulukon 4.4 uusien loma-asuntojen mukai-

set koko aikavälillä. Ominaiskulutuksiksi on oletettu olevan peruslämmitetyn loma-asunnon 

osalta 8 MWh/a ja sähköistetyn loma-asunnon osalta 2.5 MWh/a vuonna 2006. Ominaisku-

lutuksen kehityksen on oletettu seuraavan keskimääräistä Suomen asuntojen ominaiskulu-

tuksen kehitystä, joka on laskettu jakamalla asumisen ja maatalouden vuosittainen sähkö-

energiankulutus asuntojen määrällä. Kuvassa 4.12 on esitetty loma-asuntojen arvioitu säh-

köenergiankulutuksen kehitys vuosina 1990–2017. 

 

Kuva 4.11 Loma-asuntojen arvioitu sähköenergiankulutus eri kuntaryhmissä vuosina 1990–2017. 

Kuvasta nähdään taantuvien kuntien loma-asuntojen arvioidun sähköenergiankulutuksen 

olevan selvästi kasvavia kuntia suurempaa. Tämä selittyy suurilta osin sillä, että taantuvissa 

kunnissa loma-asuntojen määrä on huomattavasti kasvavia kuntia suurempi (kuva 2.5).  



48 

 

Energiankulutus näyttää myös nousevan taantuvissa kunnissa nopeammin. Sähköenergian-

kulutuksen kasvu näyttää hidastuvan vuoden 2006 jälkeen, johtuen todennäköisesti loma-

asuntojen määrän lisääntymisen hidastumisesta viime vuosina (kuva 2.5).   Kuvassa 4.13 on 

esitetty loma-asuntojen arvioitu sähköenergiankulutuksen osuus eri kuntaryhmien kotita-

lous- ja maataloussektorin kokonaiskulutuksesta. 

 

Kuva 4.12 Loma-asuntojen energiankulutuksen osuus kuntaryhmien kotitalous- ja maataloussektorin 

kokonaiskulutuksesta 

Kuvasta voidaan tulkita, että kasvavissa kunnissa loma-asuntojen sähköenergiankulutuksen 

osuus on kasvanut, mutta se on edelleen hyvin pieni. Taantuvissa kunnissa loma-asuntojen 

osuus kotitalouksien ja maatalouden sähkönkulutuksesta on yli kaksinkertaistunut. Taantu-

vissa kunnissa loma-asuntojen määrä on lisääntynyt selvästi asuntojen määrän hieman las-

kiessa, mikä selittää loma-asuntojen sähkönkäytön osuuden selvän kasvun. Joissakin kun-

nissa loma-asuntojen sähköenergiankäytön osuus on jopa yli kolmanneksen sektorin koko-

naissähköenergiankulutuksesta.  

4.4 Kotitalouksien sähköenergiankulutuksen kehityksen dekomponointi 

Dekomponointi menetelmän avulla voidaan arvioida valittujen indikaattorisuureiden muu-

toksien vaikutusta sähköenergiankulutukseen sektoritasolla. Dekomponointimenetelmänä 

on käytetty tässä työssä Laspeyresin indeksimenetelmää. Laspayresin menetelmän aktivitee-

tiksi on valittu asukasluku, rakenteeksi pinta-ala/asukas ja intensiteetiksi sähköenergianku-

lutus/pinta-ala. Taulukossa 4.4 on esitetty tässä diplomityössä käytetyt dekomponoinnin 

komponentit sekä komponenttien indikaattorisuureet ja yksiköt.  
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Taulukko 4.4 Dekomponoinnin komponentit ja niitä vastaavat indikaattorisuureet ja niiden yksiköt. 

Komponentti Indikaattori Yksikkö 

Aktiviteetti Asukasluku henkilöä 

Rakenne Asumisväljyys m2/henkilö 

Intensiteetti Ominaiskulutus kWh/m2 

Aktiviteetin ja rakenteen indikaattorit kuvaavat yhteiskunnan rakenteen muutoksien vaiku-

tuksia sähköenergiankulutukseen. Intensiteetillä taas pyritään kuvaamaan energiatehokkuu-

dessa tapahtunutta kehitystä. (IEA 2016) Dekomponoinnin indikaattorien valinta perustui 

IEA:n suosituksiin.  Dekomponoinnin kohteena on tässä tarkastelussa käytetty koti- ja maa-

talouksien lämpötilakorjattua sähkönkulutusta. Tässä työssä tehtyjen dekomponointien resi-

duaali on käytännössä nolla. 

IEA:n suosituksen mukaan tarkemman tuloksen olisi saanut jakamalla kokonaissähkönku-

lutus eri osiin kuten lämmitykseen, lämpimään käyttöveteen ja kotitaloussähköön. Tällöin 

rakenteen ja intensiteetin kuvaamiseen oltaisiin voitu käyttää myös suurempaa määrää indi-

kaattori suureita. (IEA 2016) Tällaista jaottelua on kuitenkin avoimesti saatavilla olevien 

aineistojen avulla haastavaa tehdä. Myös maatalouden ja vapaa-ajan asuntojen sähköenergi-

ankulutus aiheuttaa epävarmuutta varsinkin taantuvien kuntien dekomponoinnissa. Aktivi-

teettina olisi voinut käyttää myös asuntojen määrää.   Kuvassa 4.14 on esitetty koti- ja maa-

talouksien sähköenergiankulutuksen dekomponoinnin komponenttien kehitys. 

 

Kuva 4.13 Kaikkien Suomen kuntien sähköenergiankulutuksen dekomponoinnin tulos. 
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Kuvasta nähdään aktiviteetin ja intensiteetin kasvaneen noin 10 % rakenteen kasvaessa noin 

28 % vuosien 1990–2017 välillä. Intensiteetin kasvussa huomataan taitos vuoden 2007 koh-

dalla, jonka jälkeen intensiteetti on lähtenyt laskuun. Myös rakenteen kasvuvauhti on hidas-

tunut vuoden 2007 jälkeen. Dekomponoinnin perusteella näyttäisi siltä, että sähköenergian-

kulutuksen kasvuun valtakunnallisesti on vaikuttanut selvästi eniten rakenteen kasvu. Inten-

siteetin ja aktiviteetin kasvussa taas on likimain saman suuruinen vaikutus. Kuvassa 4.15 ja 

4.16 on esitetty dekomponoinnin indeksisarjat taantuville ja kasvaville kunnille. 

 

Kuva 4.14 Kasvavien kuntien kotitalouksien ja maatalouksien dekomponointi indeksien kehitys vuo-

sina 1990-2017. 

Kasvavilla kunnilla rakenne ja intensiteetti ovat kasvaneet noin 0.8 %/a intensiteetin kasva-

essa noin 0.3 %/a. Intensiteetin muutos näyttää kääntyneen laskuun vuoden 2007 kohdalla. 

Kasvavilla kunnilla kulutuksen kasvu näyttää johtuvan suurimmalta osin rakenteen ja akti-

viteetin kasvusta, kun taas intensiteetti on vuodesta 2007 asti ollut lievässä laskussa. Raken-

teen kasvutrendissä on näkyvissä selkeä taittuminen vuonna 2007.  
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Kuva 4.15 Taantuvien kuntien kotitalouksien ja maatalouksien dekomponointi indeksien kehitys vuosina 

1990–2017. 

Taantuvien kuntien indeksikäyrät eroavat huomattavasti sekä kasvavista kunnista että valta-

kunnallisista käyristä. Taantuvilla kunnilla aktiviteetti on laskenut jyrkästi (-0.6 %/a) sa-

malla kuin rakenne ja intensiteetti ovat kokeneet huomattavaa kasvua (1.2 %/a ja 0.5 %/a). 

Intensiteetissä näkyy myös taantuvilla kunnilla taitos vuoden 2007 kohdalla. Kasvavista 

kunnista poiketen intensiteetin muutos ei ole kääntynyt selvään laskuun. Dekomponointi-

indeksien ja sähköenergiankulutuksen absoluuttiset ja suhteelliset muutokset eri kuntaryh-

mille on esitetty taulukossa 4.5. 

Taulukko 4.5 Sähköenergiankulutuksen ja dekomponoinnin indikaattorisuureiden muutos vuosina 1990–

2017 

 Taantuvat kunnat Kasvavat kunnat Kaikki kunnat 

 [%]  [%]  [%] 

Aktiviteetti (henkilöä) -310 194 -17 % +771 575 +27 % +463 558 +9 % 

Rakenne [m2/hlö]   +12.8 +41 % +12.8 +24 % +9.1 +29 % 

Intensiteetti [kWh/m2] +23.15 +15 % +8.7 +7 % +9.3 +9 % 

Sähköenergiankulutus  +2413 +35 % +6362 +71 % +8583 +55 % 
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5. ENNUSTEET JA SKENAARIOT 

Tässä luvussa esitetään sähköenergiankulutuksen kehitykselle tehdyt ennusteet valtakunnal-

lisesti sekä taantuvissa ja kasvavissa kunnissa. Sähköenergiankulutuksen ennusteen muo-

dostamiseksi lämpötilakorjattu sähköenergiankulutus on ensin dekomponoitu Laspeyres-in-

deksimenetelmällä, jonka jälkeen indekseille on tehty ennuste ARIMA-mallia hyväksikäyt-

täen Jokaisesta indeksistä aktiviteettia (asukasluku) lukuun ottamatta tehtiin oma ennuste 

perustuen historialliseen kehittymiseen. Indeksien historiallisen kehityksen perusteella niistä 

muodostettiin Box-Jenkinsin metodilla laaditut ARIMA-mallit.  ARIMA-mallien parametrit 

arvioitiin Box-Jenkinsin menetelmällä hyödyntäen MATLAB-ohjelmiston Econometric 

Toolboxia. Asukasluvun ennusteena käytettiin tilastokeskuksen väestöennustetta. Lopuksi 

indeksien ennusteet on yhdistetty sähköenergiankulutuksen ennusteeksi. Taantuville kun-

nille esitetään perusennusteen lisäksi ennuste, jossa loma-asuntojen sähköenergiankulutuk-

sen vaikutus on pyritty poistamaan. Mallin ennusteiden luotettavuutta tarkasteltiin ennusta-

malla mallin avulla jo toteutunutta sähköenergiankulutusta.  Kuvassa 5.1 on esitetty sähkö-

energiankulutuksen ennusteen muodostamisessa käytetty menettelyprosessi. 

Sopivan 
ennustemallin 

identifiointi

Valitun mallin 
parametrien 

estimointi

Diagnostiset 
tarkistukset

Jos malli 
riittävä

Ei

Indeksien 
ennusteet

Kyllä

Indeksien 
ennusteiden 
yhdistäminen 
sähkönkäytön 
ennusteeksi

Sähköenergiankulutu
ksen ennuste

Rakenteen kehitys 
1990-2017
( m2 /hlö)

Intensiteetin 
kehitys 1990-2017

( kWh/m2)

Tilastokeskuksen 
aktiviteetin 

(asukasluku) 
ennuste 2018-

2030

 

Kuva 5.1 Ennusteiden muodostamisessa käytetty menettelyprosessi. 
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5.1 Dekomponointi indeksien ennusteet 

Dekomponointi indeksien ennusteet on tehty rakenteen ja intensiteetin osalta ARIMA-mal-

lien perusteella asukasluvun ennusteen perustuessa tilastokeskuksen väestöennusteeseen. 

Rakenteen ennusteissa on käytetty ARIMA(1,1,1) mallia ja intensiteetin ennusteissa 

ARIMA (2,1,1) mallia. Mallin parametrit on estimoitu Boxin ja Jenkinsin menetelmällä. 

Esimerkki parametrien estimoinnista on esitetty liitteessä 2. Kuvassa 5.2 on esitetty intensi-

teetin ja rakenteen ennuste ja 90 % luottamusväli taantuville kunnille. 

 

Kuva 5.2 Intensiteetin ja rakenteen ennuste ja 90 % luottamusväli taantuville kunnille. 

Kuvasta nähdään rakenteen tilastollisen historiallisen kehityksen olleen huomattavasti inten-

siteetin kehitystä tasaisempaa. Tästä johtuen myös 90 % luottamusväli on rakenteen ennus-

teessa kapeampi. Kuvissa 5.3-5.5 on esitetty eri kuntaryhmien dekomponointi indeksien en-

nusteet. Sähköenergiankulutuksen ennusteiden luottamusväli muodostuu rakenteen ja inten-

siteetin luottamusvälin tulosta. 

 

Kuva 5.3 Dekomponointianalyysin indeksien ja sähköenergiankulutuksen ennuste kaikille kunnille. 
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Kuva 5.4 Dekomponointianalyysin indeksien ja sähköenergiankulutuksen ennuste kasvaville kunnille 

Kasvavissa kunnissa väestönkasvu on pitkään kasvanut lähes samaa tahtia ja ennusteen mu-

kaan tähän ei ole vuoteen 2030 mennessä tulossa muutosta. Rakenteen eli asumisväljyyden 

kasvu on ollut suurta vuoteen 2007 asti, jolloin kasvuvauhti on selkeästi hidastunut. Ennus-

teen mukaan rakenne kasvaa kuitenkin edelleen vuoteen 2030 asti. Rakenteen historiallisen 

kasvun hidastumisen taustalla on asuntokuntien koon pieneneminen ja osittain myös asun-

tojen keskimääräisen pinta-alan kasvun hidastuminen. Verrattaessa ennustetta muualla teh-

tyihin tutkimuksiin ennuste näyttää mahdolliselle tosin rakenteen kasvu saattaa hidastua en-

nustetta nopeammin.  

Intensiteetin eli ominaiskulutuksen kasvu on kääntynyt laskuun vuodesta 2007 lähtien ja en-

nusteen mukaisesti lasku jatkuu vuoteen 2030 asti. Intensiteettiin vaikuttavat monet tekijät, 

joten intensiteetin ennuste on kaikista indeksien ennusteista epävarmin. Intensiteetin histo-

riallisesti laskeva trendi on kuitenkin selkeä, eikä trendin muutokselle löydy perusteita his-

toriasta. Intensiteetti laskee muun muassa rakennusten eristeiden parantuessa uusien raken-

nusmääräysten mukaisesti ja kotitalouslaitteiden energiatehokkuuden parantuessa. Myös 

lämpöpumppujen lisääntyminen voi tapauksesta riippuen lisätä tai vähentää sähköenergian-

kulutusta. Kasvavien kuntien asunnoista suurimmalla osalla lämmitystapana on joko kauko-

lämpö tai sähkö. Mikäli lämpöpumppuja asennettaisiin vain suorasähkölämmitteisiin taloi-

hin niiden vaikutus olisi sähköenergiankulutusta laskeva. Tulevaisuudessa kuitenkin myös 

kaukolämpökohteita tulee todennäköisesti siirtymään lämpöpumpulla lämmitettäviksi. 
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Ennusteen mukaan rakenteen ja asukasluvun tulevaisuuden kasvutrendi on vahvempi kuin 

intensiteetin laskutrendi, mikä aiheuttaa sähköenergiankulutuksen noin 0.3 %/a kasvuvauh-

din. Sähköenergiankulutuksen 90% luottamusväli on kuitenkin melko laaja, johtuen intensi-

teetin ennusteen epävarmuudesta. Sähköenergiankulutuksen luottamusvälissä ei ole myös-

kään otettu huomioon väestönkehityksen ennusteen epävarmuutta, sillä se perustuu tilasto-

keskuksen laatimaan väestöennusteeseen. 

 

Kuva 5.5 Dekomponointianalyysin indeksien ja sähköenergiankulutuksen ennuste taantuville kunnille. 

Kuvan 5.5 ennusteiden mukaan intensiteetin jyrkkä lasku aiheuttaa sähköenergiankulutuk-

sen kääntymisen laskuun vuodesta 2025 alkaen. Asukasluvun ja rakenteen kasvu pitävät kui-

tenkin sähköenergiankulutuksen vähenemisen maltillisena. Asukasluvun merkitys kulutuk-

sen kasvussa näyttää kasvavan rakenteeseen verrattuna 2030-lukua lähestyessä.  

Rakenteen kasvu alkaa ennusteen mukaan taantuvissa kunnissa hieman hidastua, joskin 

kasvu on edelleen suurta. Taantuvissa kunnissa rakenteen kasvuun vaikuttaa muun muassa 

muuttoliike kasvaviin kuntiin, jolloin asuntokuntien keskikoot pienevät, sekä vähemmässä 

määrin asuntojen keskipinta-alan kasvu (kuva 2.10). Kasvavissa kunnissa rakenteen kasvu 

on hidastunut jo huomattavasti yksinasuvien määrän kasvun hidastuessa. Taantuvissa kun-

nissa rakenteen kasvu selittyy luultavasti osittain ikääntyvien ihmisten yhden henkilön ta-

louksien yleistymisellä. Tulevaisuudessa nämä taloudet voivat jäädä tyhjilleen viimeisen 
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asukkaan poistuessa, jolloin rakenteen kasvu hidastuisi. Kasvun hidastuminen on todennä-

köistä, myös koska yksinasuvien määrän kasvu ei voi lisääntyä loputtomiin. 

Intensiteetti on kasvanut selvästi vuoteen 2007 asti, jolloin kasvu näyttää taittuneen, joskin 

vuosien välillä on melko suurta vaihtelua. Suuret vaihtelut selittyvät todennäköisesti maata-

louden vaikutuksella. Ennusteen mukaan intensiteetti kääntyy loivaan laskuun. Intensiteetin 

lasku selittyy mm. energiatehokkuuden parannuksilla. Taantuvissa kunnissa intensiteetin 

lasku on loivempaa kuin kasvavissa todennäköisesti mm. vapaa-ajan asuntojen sähköener-

giankulutuksen lisääntymisen vuoksi.  

Väkiluvun ennustetaan edelleen laskevan taantuvissa kunnissa muuttoliikkeen kasvukeskuk-

siin jatkuessa (Tilastokeskus 2018a), mutta tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkiluvun 

väheneminen ei ole yhtä voimakasta. Tilastokeskuksen ennuste on kuitenkin tehty vuonna 

2015 ja varsinkin taantuvien kuntien kohdalla ennustetun väkiluvun väheneminen on ollut 

todellisuutta loivempaa vuosina 2016-2017. 

Sähköenergiankulutus pysyy ennusteen mukaan lähes vuoden 2017 tasossa ja lähtee vuotta 

2030 lähestyttäessä laskuun. Sähköenergiankulutusta laskee intensiteetin ja asukasluvun vä-

heneminen, mutta rakenteen kasvu hidastaa laskua huomattavasti. Rakenteen kasvuvauhti 

tulee kuitenkin todennäköisesti todellisuudessa hidastumaan, jolloin sähköenergiankulutus 

laskisi ennustetta enemmän. Sähköenergiankulutuksen suhteellisen leveä 90 % luottamus-

väli johtuu myös taantuvien kuntien tapauksessa suurilta osin intensiteetin ennusteen epä-

varmuudesta. Taulukossa 5.1 on esitetty dekomponointi-indeksien ja sähköenergiankulutuk-

sen muutos absoluuttisina ja suhteellisina arvoina vuosien 1990–2017 välillä. 

Taulukko 5.1 Dekomponoinnin indikaattorisuureiden absoluuttinen ja suhteellinen muutos 2017–2030 

 Taantuvat kunnat Kasvavat kunnat Kaikki kunnat 

 [%]  [%]  [%] 

Aktiviteetti (asukasluku) -77 000 
(-6 %) -6 % + 326 000 +11 % +236 000 +4 % 

Rakenne [𝑚2/ℎ𝑙ö]   +3.0 +12 % +2.4 +6% +3.1 +8 % 

Intensiteetti [kWh/𝑚2] -6 -4 % -11 -10 % -11 -11 % 

Sähköenergiankulutus [GWh] 78 +1 % +580 +4 % +292 +1 % 
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5.2 Muut ennusteet 

Taantuville kunnille tehtiin perusennusteen lisäksi kaksi muuta ennustetta. Ensimmäisessä 

ennusteessa on poistettu loma-asuntojen vaikutus energiankulutukseen ja toisessa dekom-

ponointi mallin aktiviteettina on käytetty väestönkehityksen sijaan asuntojen lukumäärää. 

Kuvassa 5.6 on esitetty taantuvien kuntien sähköenergiankulutuksen ja dekomponointi in-

deksien ennusteet. 

 

Kuva 5.6 Taantuvien kuntien dekomponointi ja ennuste. Sähköenergiankulutuksesta on poistettu 

loma-asuntojen kuluttama energia. 

Kuvasta 5.6 nähdään, että kuvaan 5.5 verrattuna intensiteetin ennuste kääntyy selvästi jyr-

kempään laskuun. Loma-asuntojen sähkönkulutuksella näyttääkin olleen suuri merkitys asu-

misen ja maatalouden sähkönkulutuksen kehitykselle taantuvissa kunnissa.  Kuvassa 5.7 on 

esitetty vaihtoehtoinen lähestymistapa dekomponoinnille, missä aktiviteettina on käytetty 

asuntojen lukumäärää ja rakenteena pinta-alaa per asunto.  
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Kuva 5.7 Taantuvien kuntien dekomponointi ja ennuste. Ennusteen aktiviteettina on käytetty asuntojen 

määrää. 

Kuvan ennusteen mukaan asuntojen määrän trendi jatkaisi laskuaan. Tämä johtaisi sähkö-

energiankulutuksen kääntymisen jyrkempään laskuun kuin asukaslukupohjaisessa ennus-

teessa. Mikäli tilastokeskuksen tekemä väestöennuste pitää kuitenkin paikkansa ja väestön-

väheneminen on tulevaisuudessa pienempää, myös asuntojen väheneminen on todennäköi-

sesti ennustetta hitaampaa. 

Taulukko 5.2 Sähköenergiankulutuksen absoluuttinen ja suhteellinen  muutos taantuvissa kunnissa ennus-

teissa vuosina 1990–2017. 

 Asukaslukupohjainen ennuste Ilman loma- asuntoja Asuntopohjainen ennuste 

GWh [%] GWh [%] GWh [%] 

Sähköenergiankulutuksen 

muutos -79 +1 % -572 -7 % -726 -11 % 

 

5.3 Alkuvuoden vaikutus ennusteisiin 

Saatavilla olevien datapisteiden vähyyden vuoksi dekomponointi-indeksien ennusteissa käy-

tetty malli on erityisen herkkä historiatiedoissa esiintyville suurille muutoksille. Tätä ilmiötä 

voidaan tarkastella ennustamalla jo tapahtunutta kehitystä. Tällöin nähdään ennustemallin 

antaman tuloksen ja historiallisen kehityksen eroavaisuus. 
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Kuvissa 5.8 ja 5.9 on esitetty rakenteen ja intensiteetin ennusteet vuoteen 2030 eri määrillä 

historiadataa. Ensimmäinen ennuste on tehty vuosien 1990–2005 kehityksen perusteella ja 

tämän jälkeen seuraavat ennusteet on tehty kaksi vuotta edellistä pidemmällä aikavälillä.  

 

Kuva 5.8 Kasvavien kuntien rakenteen ja intensiteetin ennusteet erilaisilla aikaväleillä. 

 

Kuva 5.9 Taantuvien kuntien rakenteen ja intensiteetin ennusteet erilaisilla aikaväleillä. 

Kuvista nähdään rakenteen ennustuskyvyn olleen hyvä molemmissa kuntaryhmissä, kahta 

ensimmäistä ennustetta lukuun ottamatta. Ennusteet päätyvät myös lähelle samaa lopputu-

losta varsinkin taantuvien kuntien osalta.  

Kasvavien kuntien intensiteetin ennusteet ovat vuoden 2007 ennustetta lukuun ottamatta 

seuranneet todellista kehitystä kohtalaisen hyvin. Alkuvuosien 2011–2017 vuoden 2030 en-

nustelukemat näyttävät olevan myös lähellä toisiaan. Taantuvilla kunnilla ennusteiden käyt-

täytyminen on hyvin samankaltaista; ensimmäisinä vuosina tehdyt ennusteet eroavat todel-

lisesta kehityksestä huomattavasti, kun taas myöhempinä vuosina tehdyt ennusteet ovat seu-

ranneet todellista kehitystä huomattavasti paremmin.  
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 Mallin ennustamiskyky näyttää olevan hyvä niin kauan kuin indeksien pitempiaikaisessa 

trendissä ei tapahdu yllättäviä muutoksia, joille ei ole perustetta historiallisessa aineistossa. 

Trendissä tapahtuvan muutoksen jälkeen malli lähtee seuraamaan uuttaa trendiä muutaman 

vuoden viiveellä. Tämä näkyy hyvin taantuvien kuntien intensiteetin kuvaajassa, jossa ennen 

vuoden 2007 intensiteetin kehityksen taittumista tehdyt ennusteet eroavat toteutuneesta ke-

hityksestä huomattavasti. Toisaalta taittumisen jälkeen tehdyt ennusteet seuraavat todellista 

kehitystä huomattavasti paremmin.  
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6. CASE-ALUEIDEN TUNNUSLUKUJEN MUUTOS JA SÄHKÖENERGIANKU-

LUTUKSEN ENNUSTEET 

Tässä luvussa tarkastellaan R4-yhtiöiden jakelualueilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vai-

kutuksia sähköenergiankulutukseen. Sähköenergiankulutukselle on tehty ennusteet yhtiöit-

täin aikavälille 2018-2030. Yhtiökohtaisiin tarkasteluihin on valittu kuntia, jotka sijaitsevat 

kokonaan tai suurimmalta osin yhtiön jakelualueella. Valitut kunnat ovat pääosin taantuvia, 

eli niiden väestönkehitys on ollut negatiivista 1990-2017.  JSE:n jakelualueeseen kuuluu 14 

kuntaa, SVV:n jakelualueeseen 12 kuntaa, PKSS:n jakelualueeseen 13 kuntaa ja KSOY-V:n 

jakelualueeseen 9 kuntaa. Valittujen kuntien väestö ja sähköenergiankulutustiedot on esitetty 

liitteessä I. 

6.1 Rakenteelliset muutokset 

R4-yhtiöiden jakelualueilla sijaitsevat kunnat ovat suurimmaksi osin taantuvia kuntia, muu-

tamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhtiöiden alueilla tapahtuneet muutokset vaikuttavatkin 

olevan samansuuntaisia koko Suomen taantuvien kuntien alueilla keskimäärin tapahtuneiden 

muutoksien kanssa. Muutoksien voimakkuudella on kuitenkin yhtiöiden välillä eroja. 

KSOY-V:n case-alue on muista yhtiöistä poikkeava, sillä alueen kunnat ovat olleet muiden 

yhtiöiden case-kuntiin verrattuna vähemmän taantuvia. Kuuden eri muutostekijän suhteelli-

nen muutos vuosina 1990-2017 on esitetty kuvassa 6.1. 
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Kuva 6.1 Asuntokuntiin liittyvät muutokset case-alueilla 1990–2017. 

Kuvasta 6.1 on havaittavissa pinta-alan kehityksessä kaikissa yhtiöissä viime vuosina tapah-

tunut kasvutrendin taittuminen. Pinta-alan per henkilö ja väestönkehityksen suunta on kai-

kissa yhtiöissä taantuvien kuntien kaltainen, joskin trendien voimakkuudessa on suuria eroja. 

KSOY-V:n väestönkehitys on ollut muihin yhtiöihin verrattuna selvästi positiivisin. Asun-

tojen keskimääräiset pinta-alat ovat olleet jokaisessa yhtiössä edelleen kasvussa. 

6.2 Sähköenergiankulutuksen ennusteet ja dekomponointi 

Muutostekijöiden vaikutuksen arvioimiseksi R4-yhtiöille tehtiin dekomponointi-analyysi. 

Dekomonponoinnin aktiviteettina käytettiin asukaslukua, rakenteena pinta-alaa/henkilö ja 

intensiteettinä sähköenergiankulutusta/henkilö. Indekseistä tehtiin ARIMA-mallin avulla 

ennusteet asukasluvun kehitystä lukuun ottamatta, jonka kehitys perustuu tilastokeskuksen 

väestöennusteeseen. Intensiteetille käytettiin kaikissa kunnissa ARIMA-mallia (2,1,1) ja ra-

kenteelle mallia (1,1,1). Kuvassa 6.2 on esitetty R4-yhtiöiden dekomponointi-indeksien ke-

hitys ja ennusteet. 
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Kuva 6.2 Case-yhtiöiden koti- ja maataloussektoreiden sähköenergiankulutuksen dekomponoinnin in-

deksisarjat. 

Kuvasta 6.2 nähdään että kaikkien yhtiöiden asukasluvun ja rakenteen kehitys näyttää olevan 

samansuuntaista, tosin trendien voimakkuuksilla on eroja. SVV:n intensiteetti näyttää ole-

van laskeva vuodesta 2007 lähtien ja trendi tulee luultavasti pysymään samana lähitulevai-

suudessa. PKSS:n, JSE:n ja KSOY-V:n intensiteettien kehitystä on vaikeampi arvioida suur-

ten vuosien välisten muutoksien vuoksi. Nämä muutokset johtuvat todennäköisesti vanhojen 

sähkömittareiden luenta-aikavälin aiheuttamasta tilastovirheestä sekä maatalouden vaiku-

tuksesta. Ennusteiden luotettavuus on muutoksien takia selvästi heikompi. JSE:n intensitee-

tin kehityksen trendi on poikkeuksellisesti selvästi kasvava. Tämä voi osittain selittyä JSE:n 

alueella sijaitsevalla huomattavalla määrällä loma-asuntoja, joiden sähköenergiankulutus 

nostaa intensiteettiä. 

Kaikissa yhtiöissä tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väkiluvun laskeva kehitys olisi 

tulevaisuudessa hitaampaa, KSOYV:n väestönvähenemisen lähes pysähtyessä. Tilastokes-
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kuksen vuonna 2015 tehty ennuste on ollut kuitenkin vuosina 2016–2017 toteutunutta kehi-

tystä selvästi pienempää, joten ennuste ei välttämättä ole täysin luotettava. Taulukossa 6.1 

on esitetty case-alueiden asumisväljyys, asukasluku, ominaiskulutus ja sähköenergiankulu-

tus vuonna 2017. 

Taulukko 6.1 Case-alueiden aktiviteetti (asukasluku), rakenne (asumisväljyys), intensiteetti (ominaiskulu-

tus) ja sähköenergiankulutus vuonna 2017 ja suhteellinen muutos vuosien 1990–2017 välillä. 

 Aktiviteetti Rakenne Intensiteetti Sähköenergiankulutus 

hlö Muutos 

[%] 
hlö/m2 Muutos 

[%] 
kWh/m2 Muutos 

[%] 

GWh Muutos 

[%] 

JSE 
47 263 -26 % 47.5 +48 % 168 +34 % 370 +47 % 

KSOY-V 
43 036 -5 % 46.7 +36 % 155 +9 % 306 +40 % 

PKSS 
74 186 -28 % 45.0 +51 % 132 +5 % 436 +14 % 

SVV 
51 404 -25 % 45.5 +50 % 129 +5 % 298 +18 % 

Case-yhtiöiden sähköenergiankulutuksen ennusteet eroavat huomattavasti toisistaan, mikä 

johtuu suurimmaksi osaksi intensiteetin ennusteiden eroavaisuuksista. Intensiteetit eroavat 

osittain alueiden erityispiirteiden kuten JSE:n alueen merkittävän loma-asuntokannan 

vuoksi. Intensiteetin trendeissä on ilmennyt suurta vaihtelua kaikissa case-alueissa SVV:n 

case aluetta lukuun ottamatta.  Tästä johtuen JSE:n, KSOY-V:n ja PKSS:n sähköenergian-

kulutuksen ennusteen luotettavuus on heikko. 

Ennusteen mukaan sähköenergiankulutus laskee selvästi SVV:n ja KSOY-V:n case-alueilla, 

pysyy lähes vakiona PKSS:n alueella ja kasvaa JSE:n alueella. KSOY-V:n sähköenergian-

kulutuksen ennuste on poikkeuksellisen, sillä sähköenergiankulutus näyttää laskevan, vaikka 

alueen väestönväheneminen on ollut muihin yhtiöihin verrattuna selvästi pienintä. Tämä joh-

tuu alueen intensiteetin ennusteen voimakkaasta laskusta. Taulukossa 6.2 on esitetty indek-

sien ennusteiden mukaiset muutokset vuosien 2017-2030 välillä. 
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Taulukko 6.2 R4-yhtiöiden dekomponointi-indeksien muutos vuosina 2017–2030. 

 Aktiviteetti Rakenne Intensiteetti Sähköenergiankulutus 

hlö [%] hlö/m2 [%] kWh/m2 [%] GWh [%] 

JSE 
-4 586 -10 % +7.1 +15 % +18.9 +11 % +57 +15 % 

KSOY-V 
-344 -1% +4.8 +10 % -36.2 -23 % -50 -16 % 

PKSS 
-7 616 -10 % +7.1 +16 % -3.0 -2 % +6 +2 % 

SVV 
-5 196 -10 % +6.5 +14 % -11.1 -9 % -18 -6 % 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Sähköenergiankulutukseen varsinkin haja-asutusalueilla vaikuttaa useita muutostekijöitä, 

joiden vaikutusta ei voida ottaa huomioon pelkkää historiallista sähköenergiankulutuksen 

kehitystä tarkastelemalla. Avoimista tietokannoista löytyy kuitenkin suuri määrä dataa muu-

tostekijöihin liittyen, joita voidaan hyödyntää tulevan sähköenergiankulutuksen ennustami-

sessa. 

Sähköenergiankulutus on kasvanut sekä asukasluvultaan taantuvissa, että kasvavissa kun-

nissa merkittävästi vuosien 1990-2017 välillä. Tässä diplomityössä laadittujen ennusteiden 

mukaan kasvavien kuntien sähköenergiankulutus kasvaa hieman edelleen, kunnes se kään-

tyy vuotta 2030 lähestyessä laskuun. Ominaiskulutuksen voimakas laskutrendi on tälle säh-

könkulutuksen tulevaisuuden trendille suurin vaikuttava tekijä.  Taantuvilla kunnilla sähkö-

energiankulutuksen kasvu käytännössä pysähtyy ja kääntyy lopulta laskuun ennusteen mu-

kaan. Taantuvilla kunnilla ominaiskulutus ja asukasluku jatkavat ennusteiden mukaan las-

kutrendiä asumisväljyyden kasvaessa huomattavasti. 

Tässä diplomityössä kehitetyn menetelmäprosessin etuna on sen hyvä ymmärrettävyys, suh-

teellisen helppo käyttöönotto ja kyky ottaa valittujen muutostekijöiden historiallinen kehitys 

huomioon ennusteessa. Menetelmän haittapuolena on oletus historiallisen kehityksen jatku-

misesta muuttumattomana, mikä ei välttämättä päde tulevaisuudessa. Menetelmä on herkkä 

mallissa käytettyjen tilastojen epätarkkuuksille, mikä lisää epävarmuutta ennusteisiin eten-

kin pienempiä kuntaryhmiä tarkasteltaessa. Menetelmä ei myöskään kykene ottamaan huo-

mioon kaikkia muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia.  

Ehdotettua menetelmää voidaan hyödyntää jakeluverkkoyhtiöissä luomaan yleiskuva eri 

tyyppisten kuntien (esimerkiksi taantuvat ja kasvavat kunnat) sähköenergiankulutuksen ke-

hitykselle yksityissektorilla. Ennustetta voidaan käyttää pohjana esimerkiksi tariffien suun-

nittelulle. Tilastojen luotettavuus tulee selvittää erityisen tarkasti. Mallin ennustamiskyky 

vaikuttaa hyvältä suurille kuntaryhmille, mikäli ennustettavien suureiden pitempiaikaisessa 

trendissä ei tapahdu yllättäviä muutoksia. Pienemmillä kuntaryhmillä ennustemallin luotet-

tavuus riippuu suurilta osin sähköenergiankulutuksen ja valittujen indikaattorisuureiden his-

toriallisen trendin selkeydestä. Pienillä kuntaryhmillä maatalouden ja loma-asuntojen säh-
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könkulutuksessa tapahtuvat muutokset, tilastoinnissa tapahtuneet virheet ja lämpötilakor-

jauksen epätarkkuus vähentävät mallin luotettavuutta merkittävästi. Jakeluverkkoyhtiöiden 

jakelualueen rajat eivät usein vastaa kuntarajoja. Eräissä kaupungeissa, kuten Kouvolassa ja 

Mikkelissä keskustaajama kuuluu usein eri jakeluyhtiön alueeseen kuin muu osa kunnasta. 

Tällöin kunnan sähköenergiankulutus ei vastaa jakeluyhtiön alueen todellista sähköenergi-

ankulutusta. 

Menetelmää käyttäessä tulee pyrkiä etenkin pienempiä kuntaryhmiä, kuten yhtiön jakelualu-

een kuntia, tarkastellessa minimoimaan tilastoissa esiintyviä epävarmuustekijöitä. Tällaisia 

ovat esimerkiksi maatalouden ja loma-asuntojen sähköenergiankulutuksen vaikutus sekä 

vanhojen sähkömittarien luenta-ajankohdan vaikutus. Jakeluverkkoyhtiöt voivat mahdolli-

sesti tarkentaa ja korjata avoimista tietokannoista löytyviä tilastotietoja omalla datallaan. 

Mallin tarkkuutta voitaisiin parantaa jakamalla kotitalouksien sähköenergiankulutus eri ala-

lajeihin (esimerkiksi valaistukseen ja lämmitykseen). Tämä on kuitenkin haasteellista käy-

tettävissä olleella aineistolla. Historiadataa olisi myös hyvä olla saatavilla pitemmältä aika-

väliltä ja tarkemmalla aikaresoluutiolla, kuten vuosineljänneksittäin. Loma-asuntojen säh-

köenergiankulutuksen kehitystä olisi tärkeää arvioida tarkemmin etenkin haja-asutusalueilla. 

Loma-asuntojen sähköenergiankulutusta alueittain on tällä hetkellä vaikea arvioida tarkasti, 

koska tarkkaa tietoa loma-asuntojen todellisesta lukumäärästä ja ominaiskulutuksesta ei ole 

saatavilla avoimista tietokannoista. Tulevaisuudessa edellä mainitut ongelmat voitaisiinkin 

parantaa kehittämällä tilastointia tarkemmaksi. Dekomponoinnin indikaattorisuureiden en-

nusteissa voitaisiin käyttää suureiden oman historian lisäksi myös muita tekijöitä.  
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Liite I Case-alueiden kuntien tunnusluvut 

Taulukko 1 Case-alueiden kuntien tunnusluvut 

JSE 

      Asukasmäärä Sähkönkäyttö 

Kunta ja väestön 
osuus yhtiön alueella 

Taa-
jama-
aste 

lkm. 
Muu-
tos 

[%/a] 
[GWh] 

Muutos 
[%/a] 

Enonkoski 100 % 40 % 1 416 -1.6 % 12.2 0.9 % 

Hankasalmi 79 % 49 % 5 019 -0.7 % 32.6 1.2 % 

Hartola 18 % 55 % 2 882 -1.5 % 22.4 1.0 % 

Hirvensalmi 100 % 36 % 2 236 -0.8 % 19.0 2.0 % 

Joutsa 100 % 59 % 4 567 -0.9 % 35.8 1.6 % 

Juva 100 % 51 % 6 334 -1.0 % 41.7 0.9 % 

Kangasniemi 99 % 51 % 5 549 -1.0 % 40.5 1.5 % 

Luhanka 100 % 0 % 734 -1.6 % 8.2 1.9 % 

Mäntyharju 100 % 63 % 6 054 -0.9 % 47.1 1.6 % 

Pertunmaa 100 % 43 % 1 739 -1.3 % 15.6 1.3 % 

Puumala 100 % 50 % 2 208 -1.6 % 28.1 2.5 % 

Rantasalmi 100 % 39 % 3 553 -1.3 % 26.3 0.5 % 

Sulkava 100 % 42 % 2 588 -1.5 % 23.0 1.1 % 

Toivakka 100 % 42 % 2 384 -0.2 % 14.4 1.7 % 

   47 263  367  

 

KSOY-V 

      Asukasmäärä Sähkönkäyttö 

Kunta ja väestön 
osuus yhtiön alueella 

Taa-
jama-
aste 

lkm. 
Muu-
tos 

[%/a] 
[GWh] 

Muutos 
[%/a] 

Askola 100 % 53 % 4 990 0.6 % 32.3 1.8 % 

Lapinjärvi 100 % 29 % 2 706 -0.7 % 25.7 1.4 % 

Luumäki 100 % 62 % 4 747 -0.6 % 35.3 0.7 % 

Miehikkälä 100 % 30 % 1 992 -1.2 % 13.5 0.2 % 

Myrskylä 100 % 48 % 1 969 0.0 % 13.6 0.8 % 

Orimattila 98 % 67 % 16 221 0.1 % 100.8 1.1 % 

Pukkila 100 % 40 % 1 940 0.0 % 14.4 1.1 % 

Pyhtää 100 % 74 % 5 264 -0.1 % 39.8 1.8 % 

Virolahti 100 % 46 % 3 207 0.0 % 29.1 1.3 % 

   43 036  305  
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PKSS     

      Asukasmäärä Sähkönkäyttö 

Kunta ja väestön osuus 
yhtiön alueella 

Taajama-
aste 

lkm. 
Muutos 
[%/a] 

[GWh] 
Muu-
tos 

[%/a] 

Heinävesi 100 % 43 % 3 455 -1.6 % 24.1 0.6 % 

Ilomantsi 100 % 54 % 5 128 -1.6 % 27.0 0.1 % 

Juuka 100 % 46 % 4 817 -1.5 % 27.2 0.0 % 

Kaavi 100 % 46 % 3 048 -1.2 % 18.8 0.7 % 

Kitee 100 % 56 % 10 486 -1.2 % 61.0 0.3 % 

Lieksa 100 % 70 % 11 297 -1.6 % 56.5 0.2 % 

Liperi 100 % 57 % 12 150 0.2 % 80.0 1.7 % 

Nurmes 100 % 65 % 7 765 -1.2 % 33.6 -0.3 % 

Polvijärvi 100 % 31 % 4 414 -1.1 % 26.7 0.3 % 

Rääkkylä 100 % 27 % 2 240 -1.6 % 16.4 0.1 % 

Tohmajärvi 100 % 34 % 4 571 -1.3 % 28.3 -0.1 % 

Tuusniemi 100 % 41 % 2 597 -1.1 % 18.0 0.4 % 

Valtimo 100 % 45 % 2 218 -1.8 % 12.7 -0.3 % 

   74 186  430  

 

SVV 

      Asukasmäärä Sähkönkäyttö 

Kunta ja väestön 
osuus yhtiön alu-
eella 

Taa-
jama-
aste 

lkm. 
Muu-
tos 

[%/a] 
[GWh] 

Muu-
tos 

[%/a] 

Keitele 100 % 49 % 2 309 -1.3 % 12.3 0.2 % 

Kiuruvesi 100 % 51 % 8 283 -1.1 % 47.6 0.5 % 

Konnevesi 100 % 40 % 2 748 -0.8 % 15.0 0.6 % 

Leppävirta 100 % 58 % 9 782 -0.6 % 55.6 1.0 % 

Pielavesi 100 % 43 % 4 624 -1.3 % 25.3 0.4 % 

Rautalampi 100 % 48 % 3 255 -1.1 % 20.7 0.5 % 

Rautavaara 100 % 44 % 1 698 -2.0 % 8.8 -0.2 % 

Sonkajärvi 100 % 43 % 4 075 -1.4 % 23.6 0.4 % 

Suonenjoki 100 % 72 % 7 266 -0.6 % 35.1 0.6 % 

Tervo 100 % 36 % 1 585 -1.2 % 13.1 1.1 % 

Vesanto 100 % 41 % 2 094 -1.6 % 13.2 0.1 % 

Vieremä 100 % 37 % 3 685 -0.9 % 24.4 0.6 % 

   51 404  295  
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Liite II. ARIMA-mallin paramaterien estimointi 

 Rakenteen ennusteen muodostamiseksi käyrälle tulee sovittaa ARIMA-malli. Mallin para-

metrien estimoinnissa on käytetty Boxin ja Jenkinsin menetelmää kappaleessa 3.5 esitetty-

jen periaatteiden avulla. Kuvassa 1 on esitetty taantuvien kuntien rakenteen eli asumisväl-

jyyden suhteellinen kehitys vuosina 1990-2017 

 

Kuva 1  Taantuvien kuntien rakenteen(asumisväljyys) suhteellinen kehitys vuosina 1990-2017 

Kuvasta yksi nähdään, että rakenteessa kehityksessä on selkeä trendi, jolloin aikasarja on 

epästationaarinen. Piirretään rakenteen kehityksestä autokorrelaatio ja osittaisautokorrelaa-

tiokuvaajat. 
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Kuva 2 Taantuvien kuntien rakenteen autokorrelaatio ja osittais-autokorrelaatiofunktiot 

Kuvasta huomataan autokorrelaatiofunktion lähestyvän nollaa lähes lineaarisesti, jonka jäl-

keen funktio arvot menevät negatiivisiksi. Autokorrelaatio on yli raja-arvon (sininen viiva) 

viiveeseen 6 asti. Tästä voidaan päätellä aika-sarjan olevan epästationaarinen, jolloin aika-

sarja tulee differentioida. Osittaisautokorrelaatio funktiossa näyttää olevan selvää korrelaa-

tiota viiveen 1 ja viiveen 2 kohdalla. Tämänkaltainen käytös on tyypillistä AR(1) tai AR(2) 

prosessille. Sovittamalla aika-sarjaan ARIMA(1,1,0)  malli saadaan kuvan 2 mukaiset au-

tokorrelaatio ja osittaisautokorrelaatio kuvaajat. 
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Kuva 3  Taantuvien kuntien rakenteen autokorrelaatio ja osittais-autokorrelaatiofunktiot 

ARIMA(1,10)-mallilla 

Kuvasta 2 nähdään että kaikilla viiveillä aikasarjan autokorrelaatio näyttää olevan pieni. 

Tarkastetaan vielä kvantaali-kvantaali kuvaajan avulla residuaalien normaalijakauma. 

 

Kuva 4 Taantuvien kuntien rakenteen kvantaali-kvantaali kuvaaja ARIMA(1,1,0)-mallilla. 

Mikäli mallin residuaalit olisivat normaalijakautuneita pisteet osuisivat vasemmassa kuvaa-

jassa punaiselle suoralle ja oikeanpuolimmaisen kuvaajan residuaalien käyrä (yhtenäinen 
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viiva) muistuttaisi normaalijakauman käyrää (katkoviiva). Näin ei kuitenkaan ole, joten mal-

lin parametreja tulee muuttaa esimerkiksi lisäämällä toinen AR parametri tai yksi MA para-

metri. Vaihtoehtoisia malleja ovat ARIMA(2,1,0) tai ARIMA(1,1,1). ARIMA(1,1,1)-mal-

lilla saadaan seuraavat tulokset. 

 

Kuva 4  Taantuvien kuntien rakenteen autokorrelaatio ja osittais-autokorrelaatiofunktiot 

ARIMA(1,1,1)-mallilla. 

 

Kuva 5  Taantuvien kuntien rakenteen kvantaali-kvantaali kuvaaja ARIMA(1,1,1)-mallilla. 
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Nyt mallin autokorrelaatio näyttää pieneltä (kuva 4) ja residuaalit ovat riittävän normaalija-

kautuneita (kuva 5), joten malli voidaan hyväksyä. Tämän jälkeen mallin perusteella voidaan 

luoda ennuste halutulle aikavälille. 


