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Energia-alalla ja yhteiskunnassa on käynnissä useita muutostekijöitä, jotka yleistyessään 

voivat vaikuttaa merkittävästi verkkoyhtiöiden jakeluverkkojen suunnitteluprosessiin tule-

vaisuudessa. Tässä diplomityössä kartoitettiin pienjänniteasiakkaiden sähkönkäytön poten-

tiaalisia tulevaisuuden muutoksia, ja näiden muutoksien aikaansaamia verkostovaikutuksia 

pienjänniteverkkotasolla.  

 

Työn kirjallisuusosiossa perehdyttiin jakeluverkkojen suunnitteluprosessiin ja kuluttajien 

sähkönkäytön mallintamismenetelmiin. Tämän lisäksi kartoitettiin verkkoyhtiön kannalta 

todennäköisimmät ongelmia aiheuttavat toimintaympäristön tausta-ajurit. Tässä työssä 

päädyttiin tarkastelemaan lähemmin aurinkopaneelien ja sähköautojen aikaansaamia ver-

kostovaikutuksia empiirisen tutkimuksen avulla.  Näiden tekniikoiden vaikutusta tarkastel-

tiin asiakkaiden liittymispisteen jännitetasoon ja jakelumuuntajien ylikuormittumisriskiin 

Nivos Energia Oy:n jakeluverkkoalueella. 

 



 

 

Sekä pientuotannon että sähköautojen lataamisen havaittiin vaikuttavan merkittävästi yksit-

täisen asiakkaan liittymispisteen jännitetasoon jännitejäykkyydeltään heikkojen jakelu-

verkkojen osalta, kun käytössä olevat tuotanto- tai lataustehot olivat suuria. Jännitejäyk-

kyydeltään heikkoja verkon osia sijaitsee tyypillisesti haja-asutusalueiden pienissä, yksit-

täisiä asiakkaita syöttävissä, muuntopiireissä. Tämän lisäksi havaittiin, että vaikka käytetyt 

asiakkaan liittymispisteen tuotanto- ja lataustehot pysyisivätkin sallituissa rajoissa, niin 

tekniikoiden voimakas yleistyminen yksittäisen muuntopiirin osalta voi johtaa tästä huoli-

matta jännitetasojen merkittävään muutokseen. 

 

Pientuotannon aikaansaaman jakelumuuntajien ylikuormittumisriskin todettiin olevan ma-

tala, vaikka muuntopiirien kaikille kotitalouskohteille mallinnettiin 6 kWp:n aurinkopanee-

lijärjestelmä. Ongelmia havaittiin tyypillisesti muodostuvan erityisesti niiden muuntopiiri-

en osalta, joissa muuntajan nimellisteho oli alhainen muuntopiirin syötettävän asiakasmää-

rän suhteen. Sähköautojen havaittiin aiheuttavan ylikuormittumisongelmia latausajankoh-

dan ajoittuessa sellaiselle kulutustunnille, jolloin jakelumuuntajan huippukuormitusaste oli 

valmiiksi korkealla tasolla ja käytetyn latauslaitteen tehonkäytön ollessa ohjaamatonta. 

 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella verkkoyhtiötä suositellaan jatkamaan toimintaympäris-

tön kehityksen aktiivista seuraamista, sillä useilla toimintaympäristön tausta-ajureilla voi-

daan arvioida olevan laajamittaisesti yleistyessään merkittäviä vaikutuksia asiakkaiden 

sähkönkäyttöön, ja tätä myötä verkkojen mitoitukseen. Jakeluverkkotoiminnan kannatta-

vuuden varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että toteutettavat verkostoinvestoinnit 

ovat mitoitettu tarkoin, sillä sekä verkkojen ali- että ylimitoittaminen johtaa kasvaneisiin 

kokonaiskustannuksiin. Tämän takia pienjänniteasiakkaita tulisi kannustaa kiinnittämään 

entistä tarkempaa huomiota huipputehonkäyttöönsä esimerkiksi tehomaksuperusteisen 

kannustimen avulla. 
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The society and the energy sector are facing major changes that could have a significant 

impact on the future of distribution network planning process. This thesis explored the po-

tential future distribution network challenges caused by changes in the electricity con-

sumption of low voltage customers. 

 

In the literature section of the thesis, the process of designing distribution networks and the 

methods of modelling the electricity consumption were studied. In addition, the operating 

environment were observed to identify the most probable causes of future problems for 

distribution system operators. In this thesis, it was decided to focus on the effects caused 

by solar panels and electric vehicles through empirical research. The problems caused by 

these technologies focused on customers’ connection point voltage levels and the risks of 

secondary substation overloads in the distribution network area of Nivos Energia Oy. 

 

Both micro production and electric vehicle charging were found to have a significant im-

pact on the voltage level of an individual customer's connection point, when the available 



 

 

production power or the charging power was particularly high. Problems were faced espe-

cially in the weak parts of the distribution network, with high impedance, which are typi-

cally found in the areas of dispersed settlement. It was also found that a large amount of 

these technologies being installed for one secondary substation’s customers could still lead 

to voltage problems in the customer’s connection point, even if the installations would not 

cause any problems singly. 

 

The risk of overloading the secondary substations was found to be low for solar panel sys-

tems even if every household customer installed a 6 kWp system. It was found that most 

problematic secondary substations typically had a small transformer size compared to the 

amount of customers it served. Electric vehicles were found to cause substation transfor-

mer overloading, when the time of charging occurred during hours of high consumption 

and when vehicles were charged with conventional ”dumb chargers”. 

 

Based on the analysis done in this thesis, it is recommended that the distribution network 

company actively continues to monitor the development of the operating environment. 

Many background drivers can be expected to have major impact on low voltage consu-

mers’ electricity use if implemented on a large-scale. For distribution network operators, it 

is important to ensure that the planned projects are sized carefully because both over- and 

undersizing distribution networks could lead to increased total costs during the whole life-

time of the network. For that reason customers should be encouraged to pay more attention 

to their peak power consumption, for example with the help of a power-based tariff. 
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1. JOHDANTO 

Sähkölaitteiden rooli on kasvanut 1960-luvulta lähtien siinä määrin, että sähkön luotetta-

vasta saatavuudesta on tullut perusedellytys yhteiskunnan normaalin toiminnan kannalta. 

Kuvasta 1. on nähtävissä, että tyypillisten pienjänniteasiakasryhmien sähkönkäyttö kasvoi 

Suomessa voimakkaasti vuosittain keskimäärin 9,7 %:lla 1990-luvulle tultaessa, jonka jäl-

keen vuosittainen kulutus kasvoi edelleen 2,7 %:lla vuoteen 2010 asti. 2010-luvulla kulu-

tus näyttää vakiintuneen, eikä merkittävää kulutuksen kasvua tai laskua näytä tämän jäl-

keen tapahtuneen. [1] Suomen väkiluvun kasvaminen yli miljoonalla henkilöllä 1970-

luvulta lähtien [2] on toiminut yhtenä merkittävänä sähkönkulutuksen kasvua selittävänä 

tekijänä. Tämän lisäksi uusien sähkölaitteiden käyttöönotto on toiminut merkittävänä säh-

könkäyttöä lisäävänä tekijänä. 

 

 

Kuva 1. Tyypillisten pienjännitekuluttajaryhmien sähkönkulutus kehitys 1960- luvulta lähtien. [1] 

Toteutuneen sähkönkäyttökehityksen voidaan katsoa seuranneen yleistä sähkönkulutuske-

hitystä kuvaavaa S:n muotoista käyrää, jossa sähkönkäyttö kasvaa aluksi voimakkaasti 

sähkölaitteiden yleistyttyä [3] [4] ja väestön kasvun myötä. Ajan myötä saavutetaan kui-

tenkin yleisesti kyllästymispiste, jonka jälkeen sähkönkulutuksen kasvu alkaa hidastua tai 

0

5

10

15

20

25

30

1
9

6
0

1
9

6
2

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

Sä
h

kö
n

ku
lu

tu
s 

 (
TW

h
) 

Koti- ja maataloudet Palvelut ja julkinen kulutus



11 

 

voi muuttua jopa negatiiviseksi. Tulevaisuuden sähkönkulutuskehitys voi olla kuitenkin 

myös kasvusuuntaista riippuen toimintaympäristön kehityksestä. 

Energia-alalla on käynnissä suuri muutostila, jonka seurauksena tulevina vuosina on odo-

tettavissa tapahtuvan merkittäviä kuluttajien sähkönkäyttötottumuksiin vaikuttavia tekijöi-

tä. Esimerkiksi Euroopan unioni (EU) on asettanut useita kestävää kehitystä tukevia tavoit-

teita, joiden avulla pyritään kasvattamaan uusiutuvan energiantuotannon osuutta ja paran-

tamaan yhteiskunnan yleistä energiatehokkuutta. Jakeluverkkoyhtiön kannalta kuluttajien 

sähkönkäyttötottumuksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi jakeluverkkojen 

kehittämisprosessiin, jonka takia on olennaista pohtia muutoksien aikaansaamia vaikutuk-

sia useita vuosikymmeniä etukäteen. Tämä on erityisen tärkeää, jotta pystytään varmista-

maan verkkoyhtiön tehokas toiminta pitkällä aikavälillä ja asiakkaille toimitetulle sähkölle 

asetetut laatuvaatimukset kohtuullisilla kokonaiskustannuksilla. 

1.1 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on tutkia pienjänniteasiakkaiden tulevaisuuden sähkönkäyttöä ja pyrkiä 

paikantamaan verkkoyhtiön kannalta ongelmalliset toimintaympäristön muutostekijät. Eri-

tyisen kiinnostuneita ollaan uusien energiatekniikoiden aikaansaamista verkostovaikutuk-

sista ja siitä miten nämä tekijät tulee huomioida osana jakeluverkkojen kehittämisproses-

sia. Työssä keskitytään tarkastelemaan erityisesti aurinkopaneelien ja sähköautojen verkos-

tovaikutuksia pienjänniteverkkotasolla. 

 

Aurinkopaneelien ja sähköautojen verkostovaikutuksia lähdetään mallintamaan Nivos 

Energia Oy:n (NEOY) saatavilla oleviin verkko- ja kuormitustietoihin perustuen. Erityisen 

kiinnostuneita ollaan näiden tekniikoiden vaikutuksista jännitteen laatuvaatimuksien täyt-

tymiseen ja verkkokomponenttien kuormitusasteessa tapahtuviin muutoksiin. Tutkimustu-

loksien pohjalta laaditaan lisäksi ohjeistuksia, joita verkkoyhtiötä suositellaan huomioi-

maan jakeluverkkojen kehittämisen yhteydessä. 

1.2 Nivos Energia Oy 

Nivos Energia Oy on Uudellamaalla pääkaupunkiseutualueen reunavyöhykkeellä toimiva 

sähköverkkoyhtiö. Jakeluverkkoalueen kaksi suurinta yksittäistä kuntaa ovat Kärkölän ja 

Mäntsälän kunnat, joiden kautta kulkee useita tärkeitä pääväyliä. Nämä kunnat muodosta-
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vat suuren osan jakeluverkkoalueen sähkönkulutuksesta. Tämän lisäksi verkkoyhtiön jake-

luverkkoalueella siirretään sähköä yhteensä seitsemän muun kunnan reuna-alueilla. 

NEOY:n jakeluverkkoalue ja tärkeimmät pääväylät ovat esitetty kokonaisuudessaan kuvas-

sa 2. 

 

 

Kuva 2. NEOY:n jakeluverkkoalue ja alueen tärkeimmät pääväylät. Keltaisilla ympyröillä on merkitty Kär-

kölän ja Mäntsälän keskusta-alueet. [5] 

Vuoden 2018 lopulla NEOY jakeluverkkoalueella toimitettiin sähköä yhteensä 14 927 

pienjänniteasiakkaalle. Verkkoyhtiön pienjänniteasiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti 

vuosien 2013 ja 2018 välillä vuosittain keskimäärin 1,4 %:lla (noin 200 asiakasta). Jakelu-

verkkoalueella toimii lisäksi useita merkittäviä suurkuluttajia Kärkölän ja Mäntsälän kes-

kusta-alueiden läheisyydessä. NEOY:n jakeluverkkoalueella toimi vuoden 2018 lopulla 

yhteensä 11 keskijänniteasiakasta. Kuvassa 3. on esitetty tärkeimmät NEOY:n jakeluverk-

koa kuvaavien verkkokomponenttien tunnusluvut. 
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Kuva 3. NEOY:n verkon tekniset tunnusluvut vuodelta 2018. 

110 kV verkko

Johdot yhteensä 67 km

20 kV verkko

Sähköasemat 5 kpl

Ilmajohto 660 km

Maakaapeli 234 km

Kaapelointiaste 26 %

0,4 kV verkko

Jakelumuuntajat 999 kpl

Ilmajohto 855 km

Maakaapeli 453 km

Kaapelointiaste 35 %

NEOY:n verkon tunnusluvut
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2. JAKELUVERKKOJEN SUUNNITTELUPROSESSI 

Jakeluverkkoyhtiöiden liiketoiminta on Suomessa säädeltyä monopolitoimintaa, jossa jul-

kinen valta määrittää suoraan regulaation avulla verkkoyhtiön toiminnan tehokkuudelta 

odotettavat vaatimukset, muun muassa sallitun liikevoiton muodossa. Tarkan säätelyn tär-

keimpänä tehtävänä on varmistaa sähkönsiirrosta asiakkaille aiheutuvien kustannuksien 

pysyminen kohtuullisella tasolla ja että asiakkaille toimitettu sähkö on laadultaan vaati-

musten mukaista. [6] Jakeluverkkojen suunnitteluprosessi on hyvin monimutkainen opti-

mointitehtävä, sillä prosessin yhteydessä tulee huomioida useita eri tekijöitä ja niiden vai-

kutuksia, jotta saadaan aikaiseksi mahdollisimman tehokkaasti toimiva jakeluverkko. Jake-

luverkon suunnitteluprosessissa ollaan erityisen kiinnostuneita tehtävien verkkoinvestoin-

tien luonteesta, eli siitä mitä, missä ja milloin on tehtävä, jotta toiminnalle asetetut vaati-

mukset toteutuvat. [6] [7] Luvuissa 2.1.–2.2. käsitellään tarkemmin pitkän ja lyhyen aika-

välin suunnitteluprosessien toteuttamista. 

2.1 Pitkän aikavälin suunnitteluprosessi 

Jakeluverkkojen kehittämisen yhteydessä tehtävät investoinnit ovat tyypillisesti kokoluo-

kaltaan suuria ja pitoajaltaan pitkiä. Tämän takia on tärkeää, että investoinnit laaditaan aina 

pitkän aikavälin verkon kehittämistavoitteisiin pohjautuen. Pitkän aikavälin suunnittelu-

prosessin tärkeimpänä tarkoituksena on varmistaa yksittäisen investoinnin kannattavuus, 

kun se suhteutetaan ympäröivän jakeluverkkoalueen ennakoituun tulevaisuuden kehityk-

seen. [6] [7]  

 

Keskijänniteverkkoa pyritään kehittämään tyypillisesti ”ajan suhteen dynaamisen mallin” 

mukaisesti. Kyseisessä mallissa ei pyritä saavuttamaan minkään tietyn ajan hetken suhteen 

optimoitua tavoiteverkkoa, vaan tarkoituksena on laatia teknisesti toimiva jakeluverkko, 

jonka koko käyttöiän aikana syntyvät kokonaiskustannukset minimoituvat. Laadukkaassa 

jakeluverkon suunnitteluprosessissa huomioidaan siis syntyvien kiinteiden ja muuttuvien 

kustannuksien yhteisvaikutukset optimoidaan pitkällä tarkasteluajanjaksolla. Tämän lisäksi 

tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi sähkönlaatu- ja turvallisuusvaati-

muksien täyttymiseen. [6] [7] [8] Tiivistetysti kokonaiskustannusten optimointi ajansuh-

teen voidaan esittää yhtälön 2.1 mukaisesti. 
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∫ (𝐾𝑖𝑛𝑣(𝑡) + 𝐾𝑘ä𝑦(𝑡) + 𝐾𝑘𝑒𝑠𝑘(𝑡) + 𝐾𝑘𝑢𝑛(𝑡)) d𝑡
𝑇

0
   (2.1) 

 

, jossa   Kinv = investointikustannukset 

Kkäy = käyttökustannukset; häviöt, henkilöstö, varastot, kalusto 

   Kkesk = keskeytyskustannukset 

   Kkun = kunnossapitokustannukset [7] 

 

Toinen verkkojen suunnittelussa hyödynnetty menetelmä on ”tavoiteverkko suunnittelu-

malli”, missä verkko suunnitellaan toimimaan valitun tavoitevuoden ennustettujen kuormi-

tusten mukaisesti. Tämän pohjalta laaditaan suunnitelma siitä, miten tavoitteeseen päästään 

taloudellisesti mahdollisimman edullisesti. [6] Mallia käytetään tyypillisesti pienjännite-

verkkojen ja täysin uusien alueiden sähköistämisessä, sillä näissä tilanteissa verkko raken-

netaan kerralla valmiiksi. [7] Mallin ongelmana on, että verkkojen rakentamisessa tehtyi-

hin investointeihin kohdistuu tyypillisesti suuria taloudellisia riskejä, sillä täyttä varmuutta 

verkkojen tulevaisuuden käyttöasteelle ei ole välttämättä olemassa. 

 

Jakeluverkkoinvestoinnit suunnitellaan noudattaen verkkoyhtiökohtaista verkostostrategi-

aa. Verkostostrategia laaditaan asetettuun omistajapolitiikkaan, regulaatioon ja ennakoi-

tuun toimintaympäristön kehitykseen pohjautuen. Tiivistetysti verkostostrategia on verk-

koyhtiön ylimmän johdon näkemys siitä, miten jakeluverkkoa ja liiketoimintaa on järke-

vintä kehittää tulevaisuuden ennusteet huomioiden. [6] Verkostostrategian onnistumisen 

kannalta laadituilla toimintaympäristöanalyyseillä on tärkeä rooli verkkojen suunnittelu-

prosessin kannalta. Ennusteiden tehtävänä on analysoida toimintaympäristön odotettuja 

tulevaisuuden kehityssuuntia sekä arvioida muutoksien aikaansaamia verkostovaikutuksia. 

Tämän lisäksi on tärkeää analysoida ennusteiden toteutumistodennäköisyyksiä. Ennustei-

den laadinnassa on pyrittävä siihen, että ne ovat toimintaympäristöä laaja-alaisesti ana-

lysoivia ja riittävän pitkällä tarkasteluaikavälillä toteutettuja. Tämä on tärkeää, jotta ver-

kostostrategiassa pystyttäisiin huomioimaan riittävän ajoissa mahdolliset tulevaisuuden 

ongelmakohdat, sillä tämä pienentää tyypillisesti samalla investointeihin liittyviä taloudel-

lisia riskejä. Tärkeitä toimintaympäristön vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa jakelu-

verkkoalueen talouden ja väestön kehitys sekä ennakoidut muutokset asiakkaiden sähkön-

käytössä. Näiden arvioiden pohjalta muodostetaan ennusteet jakeluverkon kehittämisen 
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kannalta tarvituista toimenpiteistä. Jakeluverkon kehittämisprosessin eteneminen on esitet-

ty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Sähkönjakeluverkkojen kehittämisprosessi. [9] 

Verkostostrategia sisältää tiedot koko verkkoyhtiötä koskevista ohjeistuksista: käytettävistä 

tekniikoista, laskentaparametreista ja toimintaperiaatteista. Tämän lisäksi strategiassa on 

määritelty odotetut kuormitusennusteet, jotka vaikuttavat osaltaan verkon tulevaisuuden 

mitoitustarpeeseen. Kaikkien näiden tietojen pohjalta toteutetaan sähköverkon yleissuun-

nittelua, jolla on olennainen rooli pitkän aikavälinen suunnitteluprosessin tukena. Yleis-

suunnittelun tärkeimpänä tehtävänä on laatia yleiset linjaukset ja toimintaohjeet, joiden 

avulla ”esimerkiksi verkoston muoto kehittyy tarkoituksenmukaisesti ja ennakoiden tulevia 

sähköasema- ja automaatioinvestointeja” [10]. 

 

Pitkän aikavälin suunnitteluprosessin kaikki vaiheet nivoutuvat yhteen yksittäisen inves-

toinnin suunnittelun yhteydessä. Investointisuunnittelun tehtävänä on kehittää jakeluverkon 

nykytilaa yleissuunnittelussa asetettujen tavoitteiden ja saatavilla olevien rahoitusmahdol-

lisuuksien mukaisesti niin, että tänä vuonna rakennettu verkko pystyy täyttämään, sille ase-

tetut reunaehdot mahdollisimman tehokkaasti myös toimintaympäristössä tapahtuvien 

muutostenkin jälkeen tulevaisuudessa. [10] Verkkoyhtiön tulevaisuuden toimintastrategiaa 

pohdittaessa sähkönkäytössä tapahtuvia muutoksia voidaan analysoida ajatuksella: ”tarkas-

tele, tiedosta ja toimi”. Laaja-alaisen ja ennakoivan toimintaympäristön tarkastelun tehtä-

vänä on pyrkiä tiedostamaan esimerkiksi asiakkaiden sähkönkäytössä tapahtuvien muutok-
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sien aikaansaamat ongelmakohdat sekä vahvuudet riittävän ajoissa. Tarkasteltavia näkö-

kulmia ovat esimerkiksi, miten sähkönkäytön muuttuminen vaikuttaa verkostoinvestointien 

suunnitteluun ja jakeluverkon reunaehtojen toteutumiseen tulevaisuudessa. Näiden tietojen 

pohjalta pystytään laatimaan tarkempia jakeluverkkoliiketoimintaa tukevia verkostostrate-

gioita ja toimintaohjeita, joiden avulla voidaan reagoida tehokkaasti sähkönkäytössä tapah-

tuviin muutoksiin. Tehokkaiden investointien avulla pystytään varmistamaan kustannusten 

jakautuminen mahdollisimman usealle vuodelle, jolla on suora vaikutus myös asiakkaille 

syntyviin siirtomaksuihin ja toteutettuihin investointeihin liittyviin taloudellisiin riskeihin. 

2.2 Lyhyen aikavälin suunnitteluprosessi 

Verkkojen lyhyen aikavälin suunnittelun tärkeimpänä tehtävänä on toimia vuotuisten in-

vestointiohjelmien tukena.  Suunnittelun avulla pyritään tunnistamaan lähivuosina odotet-

tavissa olevat verkostoinvestoinnit ja tämän jälkeen optimoimaan niiden toteuttaminen 

teknillistaloudellisesta näkökulmasta niin, että hankkeisiin liittyvät epävarmuudet ja pro-

jektien läpimenoajat tulevat huomioiduksi. Tämä on tärkeää, sillä investointien myöhästy-

minen tarkoittaa huonoimmassa tilanteessa lisäkustannuksia ja asiakkaiden sähkönlaadussa 

ilmeneviä ongelmia. Toisaalta tilannekohtaisesti tulevien hankkeiden hallitulla lykkäämi-

sellä pystytään usein huomioimaan investointeihin liittyviä epävarmuustekijöitä ja näin 

ollen pienentämään taloudellisia riskejä. Epävarmuustekijät voivat liittyä esimerkiksi ver-

kon ennakoituihin kulutusennusteisiin. [6] [7] [11] Lykkääminen on mahdollista kuitenkin 

vain teknisten reunaehtojen niin salliessa. Yleisesti takarajan hankkeen lykkäämiselle aset-

taa huonoimman mahdollisen tilanteen ennuste, jonka mukaan hankkeen aloittamatta jät-

täminen nykyisellään tarkoittaa ongelmia verkon toiminnan kannalta seuraavana vuonna. 

[11] 

 

Lyhyen aikavälin suunnittelun osalta ollaan erityisen kiinnostuneita rakennettavien verk-

kokomponenttien käyttöiän ensimmäisen puoliskon kannattavuudesta. Tällä pyritään var-

mistamaan, ettei tehtäviä investointeja jouduta saneeraamaan lähitulevaisuudessa uudel-

leen. Tämä on tärkeää, sillä verkon liian aikainen saneeraaminen aiheuttaa merkittäviä 

ylimääräisiä kustannuksia verkon koko käyttöiän aikana. Tärkein keino, jolla tällaisien 

kustannuksien syntymistä pyritään vähentämään, on laatimalla riittävän kaatavat pitkän 

aikavälin kehityssuunnitelmat ja näin ennakoimalla toimintaympäristön tulevaisuuden ke-

hitystä. Tyypillisesti investointien kohdalla pohditaan esimerkiksi komponenttien riittävää 
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ylimitoittamista tai hankkeiden lykkäämistä, jolloin lykkäysajan sähkönkulutuskehitykses-

tä riippuen verkkokomponentteja voidaan tarvittaessa mitoittaa pienemmiksi. [11] Lyhyen 

aikavälin tyypillinen suunnitteluprosessi on esitetty kuvassa 5. 

 

 

Kuva 5. Tyypillinen lyhyen aikavälin suunnitteluprosessi. [11, suomennettu] 
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3. KUORMITUSENNUSTEET VERKOSTOSUUNNITTELUN OSANA  

Kuormitusennusteiden tärkeimpänä tehtävänä on ohjata suunnittelijaa tekemään verkoston 

kehittämisen kannalta oikeita ratkaisuja. Laadittujen kuormitusennusteiden onnistuminen 

arvioidaan siis ainoastaan sen perusteella, miten hyvin siinä esitetyt päätelmät johtavat 

verkon kehittämisprosessia oikeaan suuntaan. Sähkönkäyttöennusteet tulee laatia niin, että 

ne tukevat sekä pitkän että lyhyen aikavälin suunnitteluprosessia. [11] Esimerkiksi ensim-

mäisen viiden vuoden ajaksi laaditaan ennusteet jokaiselle vuodelle, sillä lyhyen aikavälin 

suunnitteluprosessin kannalta ollaan kiinnostuneita pakollisten investointien optimitoteut-

tamisajankohdasta. Tämän jälkeen laadittujen ennusteiden välinen jaksotus pitenee tasai-

sesti, koska väliin jäävien vuosien merkitys pitkän aikavälin suunnittelun kannalta on vä-

häinen. Pitkän aikavälin suunnittelun osalta ollaan kiinnostuneempia laaja-alaisista alueel-

lisista sähkön käytössä tapahtuvista muutoksista. [11] Ennusteiden välistä jaksotusta on 

havainnollistettu tarkemmin kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Yksi esimerkki sähkönkäyttöennusteiden laadinnan yhteydessä tarkasteltavista vuosista. [11, suo-

mennettu] 

Riippumatta käytössä olevista kuormituksen mallinnusmenetelmistä, sisältää pitkän aika-

välin ennusteiden laatiminen aina tietyn määrän epävarmuutta, sillä sattuman merkitys 

kasvaa suuremmaksi mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennusteita laaditaan. Suunnittelun 

kannalta tilanne on ongelmallinen, sillä verkon suunnitteluprosessin yhteydessä tehtäviin 

päätöksiin liittyy useita tulevaisuuteen kytkeytyneitä teknillistaloudellisia pulmia, joihin 

voidaan pyrkiä vastaamaan ainoastaan niin tarkasti, kuin sillä hetkellä saatavilla olevan 
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tiedon pohjalta on mahdollista. [11] Pahimmillaan verkon vääränlaisesta mitoituksesta seu-

rauksena voi olla verkkokomponenttien käyttöiän lyheneminen, vioittuminen tai poik-

keamat sähköntoimituksen laadussa. Vaikutukset voivat olla myös taloudellisia, jolloin ta-

pahtuvat muutokset näkyvät verkon koko käyttöiän aikana syntyvien kokonaiskustannusten 

nousuna. 

 

Investointeihin liittyvien taloudellisten riskien minimoimiseksi on olennaista, että ennus-

teiden avulla pyritään kartoittamaan ennakoivasti tulevaisuudessa sähkönkäytössä odotet-

tavissa olevat potentiaaliset muutokset, niihin kytkeytyneet ongelmatilanteet ja niiden to-

teutumistodennäköisyydet. Riskianalyysien laatimisen osalta ollaan erityisen kiinnostunei-

ta tunnistetuista haasteellisimmista potentiaalisista tulevaisuuden tilanteista (”worst-case 

scenario”), sillä nämä ennusteet määrittävät verkon mitoitustarpeen. Laadittujen analyysien 

pohjalta voidaan laatia esimerkiksi tarkempia toimintaohjeita jakeluverkkojen kehittämis-

prosessin tueksi. Toimintaohjeiden tärkeimpänä tehtävänä on toimia jakeluverkkoyhtiön 

jakeluverkkojen kehittämisprosessin yleistä tehokkuutta parantavina tekijöinä. 

3.1 Sähkönkulutuskehityksen tarkastelu 

Kuormitusennusteiden laatiminen aloitetaan selvittämällä nykyinen sähkönkulutus, jonka 

pohjalta lähdetään mallintamaan ennakoituja muutoksia tulevaisuuden sähkönkäytössä. 

Asiakkaiden sähkönkäytön aikaansaamat vaikutukset voidaan jaotella volyymissa ja sähkö-

laitteiden kehityksessä tapahtuviin muutoksiin. Volyymissä tapahtuva kehitys perustuu 

asiakasmäärissä ja talouden kehityksessä sekä sähkölaitteiden yleistymisessä ja käyttömää-

rissä tapahtuviin muutoksiin. Sähkönkäyttäjien ominaiskulutuksessa tapahtuvat muutokset 

perustuvat puolestaan sähkölaitteiden tekniseen kehitykseen, kuten energiatehokkuuden 

parantumiseen. [12] [13] 

 

Sähkönkuormitusennusteet on perinteisesti laadittu arvioimalla laajaa alueellista kehitystä, 

sillä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia voidaan ennustaa pitkälläkin aikavälillä 

kohtuudellisella tarkkuudella, kunhan tarkastelut toteutetaan riittävän laajalla otannalla. 

Maaseutumaisissa verkkoyhtiöissä tarkastelu on tehty esimerkiksi kuntatasolla johtuen 

kuormituksen jakautumisesta pienelle ja hajanaisesti sijoittuneelle kokonaiskäyttäjäkunnal-

le. Kaupunkimaisissa verkkoyhtiöissä ja verkkoyhtiöiden suurimpien taajamien alueilla 

kuormitus tarkastelut on puolestaan ollut olennaista toteuttaa pienemmällä tarkastelualueel-
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la johtuen asutuksen tiheästä luonteesta. [7] Laajan maantieteellisen sähkönkäyttökehitys-

tarkastelun lisäksi hyvin laaditussa kuormitusennusteessa arvioidaan lisäksi sähkönkäytön 

aikaansaamia verkostovaikutuksia tarkemmin verkkokomponenttitasolla. Tämä on tärkeää, 

jotta tulevaisuudessa tarvittavat jakeluverkon kehittämistoimenpiteet pystytään paikanta-

maan ennakoivasti. Tämä tarkoittaa, että sähkönkäytössä tapahtuvien muutoksien aikaan-

saamia verkostovaikutuksia tulee arvioida kaikkien verkkokomponenttien osalta, jotta nii-

den mitoitus täyttää suojaukselta ja sähkönlaadulta edellytetyt vaatimukset sekä kestävät 

niille ennustetun suurimman hetkellisen kuormituksen. Esimerkiksi Rimalin diplomityössä 

[14] on esitetty perinteisiä sähkönkäyttöennusteiden laadinnassa hyödynnettyjä jaottelu-

menetelmiä: 

 

1. Alueellinen jaottelu: 

 Maantieteelliset alueet:  

o esimerkiksi kuntakohtaisesti 

 Sähköverkon osat:  

o esimerkiksi päämuuntaja-, keskijännitelähtö-, muuntopiiri- tai liit-

tymäkohtaisesti 

 

2. Ajallinen jaottelu: 

 Vuosikohtainen päiväkeskiarvolla 

 Viikko- tai kuukausianalyysit tuntikeskiarvolla 

 Vertailevat analyysit: esimerkiksi kesä/talvi, päivä/yö, arki-/pyhäpäivä tai 

huippu-/minimikuorma 

 

3. Kulutusryhmätyyppien tarkastelu. 

3.2 Sähkönkuormituksen mallinnusmenetelmät 

Kuormitusennusteiden laatimiseksi on aikojen saatossa ollut käytössä useita erilaisia mal-

linnusmenetelmiä. Sähkönkuormitusennusteet laaditaan tyypillisesti pohjautuen alan ylei-

seen tuntemukseen, trendikehityksen kuvailuun tai tilastollisten assosiaatioiden luomiseen. 

Yleisesti parhaaseen mahdolliseen tulokseen päästään matemaattisia menetelmiä käyttä-

mällä, sillä niiden avulla voidaan kuvailla monimutkaisienkin systeemien toimintaa ja tu-

levaisuuden kehitystä vaivattomasti. Menetelmien käyttöönottoon, ylläpito ja kehittäminen 

vaativat kuitenkin riittäviä taloudellisia resursseja ja työpanosta [6]. Alan asiantuntijoiden 

tietämyksellä on tärkeä merkitys tulosten analysoimisessa ja laajemman ymmärryksen saa-

vuttamisen kannalta. 
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Sähkökuormitusennusteita on laadittu perinteisesti hyödyntäen ekonometrista mallinnusta, 

ekstrapolointia ja simulointimenetelmiä. [10] Tämän lisäksi kuormituksen ennustamiseen 

on kehitetty lukuisia muita menetelmiä, joita esimerkiksi Tuunanen on koonnut kattavasti 

väitöskirjaansa. Muita yleisimpiä menetelmiä ovat muun muassa alueellinen kuormitusen-

nuste-, loppukäyttö- ja skenaarioanalyysimenetelmät. [4] 

 

Ekonomisessa mallinnuksessa kuormitusennusteet laaditaan luomalla tilastollinen assosiaa-

tio sähkönkäytön ja talouden tunnuslukujen, kuten bruttokansantuotteen tai inflaation, vä-

lille. [3] Koska tilastollisien mallinnusmenetelmien tulokset pohjautuvat tyypillisesti laajo-

jen alueiden keskiarvoihin, ei malleja pystytä välttämättä hyödyntämään pienien alueiden 

tarkasteluiden toteuttamisessa. Laajalla alueella toteutettaessa mallien tulokset pätevät riit-

tävällä tarkkuudella, sillä otantaan sisältyvän sattuman merkitys pienenee. 

 

Ekstrapolointimenetelmällä ennustettaessa sähkönkäytön mallintaminen pohjautuu tilastol-

lisiin menetelmiin. Ennusteiden taustalla käytetään tietoa historiallisesta sähkönkäytön ke-

hityksestä ja oletuksesta, että nykyinen sähkönkäytön kehitys jatkuu yleisen trendin mukai-

sesti myös tulevaisuudessa. Perinteisesti pitkällä aikavälillä sähkönkäytön kehitys seuraa 

tyypillisesti S:n muotoista käyrää. Tällä tarkoitetaan, että sähkönkäyttö kasvaa ensin voi-

makkaasti sähkölaitteiden yleistyessä asiakaskunnan joukossa. Laitteiden yleistyttyä huo-

mattavasti asiakaskunnassa saavutetaan kyllästymispiste, jonka jälkeen sähkönkäytön kehi-

tys saattaa hidastua tai muuttua jopa negatiiviseksi. [3] [4] Menetelmän ongelmana on, että 

se ei huomioi toimintaympäristössä tapahtuvaa kehitystä tarkasteluajan jakson aikana. [3] 

Tämän lisäksi menetelmä soveltuu käytettäväksi vain laajoilla tarkastelualueilla. [11] 

 

Tietyissä tilanteissa tulevaisuuden toimintaympäristön kehitykseen liittyy niin suuria epä-

varmuustekijöitä, ettei kuormitusanalyyseja pystytä laatimaan perinteisten laskentamene-

telmien pohjalta. Tällaiset tilanteet voivat koskea esimerkiksi muutoksia toimintaympäris-

tön kehitykseen vaikuttavassa lainsäädännössä. Suunnittelun kannalta tilanne on ongelmal-

linen, sillä päätöksissä verkon suunnitteluprosessiin liittyy useita tulevaisuuteen kytkeyty-

neitä teknillistaloudellisia kysymyksiä, joiden optimointi epävarmassa tilanteessa on vai-

keaa. Yksi menetelmä käsitellä tällaista epävarmuutta, on hyödyntää skenarointimenetel-

miä, joiden yhteydessä laaditaan useita eri kuvauksia vaihtoehtoisista potentiaalista tule-

vaisuuden tilanteista. [15] [4] Laadittujen skenaarioiden pohjalta verkostoa lähdetään ke-
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hittämään toimenpiteiden mukaisesti, joiden avulla ennakoidaan saavutettavan paras mah-

dollinen verkon tilanne sen koko elinkaaren ajalle. [11] [15] 

 

Simulointimenetelmää hyödynnetään erityisesti laadittaessa kuormitusennusteita pitkälle 

tulevaisuuteen tai kun sähkönkäytössä on odotettavissa suuria muutoksia. Tämän lisäksi 

menetelmä soveltuu erinomaisesti myös erilaisten skenaarioiden mallintamiseen. Simu-

loinnin suurimpana etuna on, että oikein toteutettuna sen avulla saatavat tulokset ovat 

huomattavasti tarkempia verrattuna muihin menetelmiin ja sähkönkäyttöä pystytään tällöin 

lisäksi tarkastelemaan paremmalla tarkkuudella. Mahdollisimman tarkan simulointimene-

telmän luomiseksi vaaditaan kuitenkin runsaasti laadukasta toimintaympäristöä kuvailevaa 

taustatietoa. Lisäksi toimivan simulointimenetelmän luominen on pitkä prosessi, joka vaa-

tii laajaa osaamista menetelmän kehittäjältä. [11] Taustatietoina käytetään tyypillisesti tie-

toja esimerkiksi alueellisesta maankäytöstä, taloudellisesta kehityksestä, väestökehitykses-

tä ja sähkönkäytöstä. [4] [16] Kuvassa 7. esitetty yksi esimerkki simulointimenetelmän 

tyypillisestä toimintaprosessista. 

 

 

Kuva 7. Malli eräästä simulointimenetelmästä, jossa kuluttajien alueellista sijoittumista ja sähkönkäyttötieto-

ja käsitellään erikseen, jonka jälkeen tiedot yhdistetään. [11, suomennettu] 
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3.3 Tietokantojen hyödyntäminen 

Kuormitusennusteiden tarkkuutta voidaan parantaa kehittämällä sekä toimintaympäristöstä 

kerättävän datan hankinta- ja jalostusprosessia että ottamalla käyttöön aiempaa tehok-

kaampia työkaluja datan käsittelyyn. [17] Digitalisaatio on johtanut nykyisellään tilantee-

seen, jossa toimintaympäristöstä on saatavilla aiempaa enemmän ja yksityiskohtaisempaa 

dataa. Saman trendin voidaan odottaa jatkuvan myös tulevaisuudessa, sillä lisää älykkäiden 

sähköverkkojen ratkaisuja tullaan ottamaan luultavasti käyttöön. Saatavissa olevan datan 

kasvanut määrä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita parantuneita ennusteita. Tämä tar-

koittaa, että tietokannat sisältävät myös huomattavia määriä ylijäämätietoa, joka tulee pyr-

kiä suodattamaan pois. [18]  

 

Kerätystä datasta saadaan täysi hyöty vasta, kun siitä on saatu jalostettua tarkkailtavan 

kohteen toimintaa tai kehitystä kuvaavaa informaatiota. Kokoamalla yhteen ja analysoi-

malla eri tietolähteistä saatavilla olevaa informaatiota voidaan saavuttaa puolestaan laa-

jempaa ymmärrystä [19]. Saatavilla olevien tietolähteiden käsittelyä toimintaympäristön 

kehitystä havainnollistavaksi informaatioksi ovat esimerkiksi sähkönkulutustietojen ja 

avointen tietokantojen hyödyntäminen tulevaisuuden sähkönkäytön analysoinnissa. Yhdis-

tämällä eri tietolähteitä voidaan puolestaan saavuttaa parempi ymmärrys esimerkiksi au-

rinkopaneelien aikaansaamista vaikutuksista verkkoyhtiöalueella. Verkkoyhtiön toiminnas-

sa hyödynnetään jo nykyisellään merkittäviä määriä kerättyä dataa, joka sujuvoittaa huo-

mattavasti jokapäiväistä toimintaa. Etäluettavien mittarien käyttöönotto on ollut yksi iso 

askel pyrittäessä kehittämään perinteisistä jakeluverkoista tulevaisuudessa entistä älyk-

käämpiä. Älykkäällä sähköverkolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa käytönvalvontajärjes-

telmä (SCADA) pystyy valvomaan entistä itsenäisemmin kaikkialla jakeluverkossa tapah-

tuvia ilmiöitä ja toteuttamaan tarvittaessa automaattisesti verkon toimintaan vaikuttavia 

ohjauskomentoja. Älykkäiden ratkaisujen käyttöönoton tärkeimpänä tehtävänä on varmis-

taa, että asiakkaille pystytään toimittamaan laadukasta sähköä ja vastaamaan muutokseen, 

jossa asiakkaan rooli osana sähköverkon toimintaa tulee olemaan tulevaisuudessa entistä 

aktiivisempi, esimerkiksi uusiutuvan sähköntuotannon ja kuormanohjauksen yleistymisen 

myötä. 

 

Jakeluverkkoyhtiön keräämien tietolähteiden lisäksi useat julkiset toimijat, organisaatiot ja 

yritykset laativat laadukasta dataa, jota verkkoyhtiöillä on useissa tilanteissa mahdollisuus 
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hyödyntää sähkönkäytön kuvailun tukena. Tietoja voidaan pyytää esimerkiksi kunnilta tai 

kuntayhtymiltä, joilta on saatavilla laajasti informaatiota esimerkiksi alueellisesta kaavoi-

tuksesta, väestörakenteesta ja alueella sijaitsevista kiinteistöistä sekä muista rakennuksista. 

Näitä eri toimijoiden keräämiä tietoja ladataan lisäksi yhä kasvavissa määrin julkisiin tie-

tokantoihin, jolloin puhutaan avoimesta datasta. Avoimen datan julkaisemisen tärkeimpänä 

tehtävänä on helpottaa tiedon etsintää ja mahdollistaa tiedon hyödyntämismahdollisuudet 

esimerkiksi liiketoiminnan arvoa kehittävänä tekijänä. Tällaista tietoa on esimerkiksi Ilma-

tieteen laitoksen keräämät ja julkaisemat tuntikohtaiset lämpötilatiedot. 

 

Kuvassa 8. on esitetty yksi esimerkki tietojenkäsittelyprosessista, joka on vaadittu useiden 

eri lähteiden sisältämien tietojen käsittelyyn ja kokoamiseen kuormitusennusteille vaadit-

tavaan muotoon. Kyseistä mallia on käytetty LUT-yliopiston (LUT) tutkimusryhmän to-

teuttamassa projektissa, jossa laadittiin vuoden 2030 sähkönkuormitusennusteet neljän 

sähköverkkoyhtiön haja-asutusalueille. Kyseisessä kuormitusennusteprosessissa käytetyt 

tiedot on kerätty avoimista ja verkkoyhtiöiden omista tietokannoista. 

 

 

Kuva 8. Erään sähkönkäyttöennusteen laadintaan tarvittavat taustatiedot ja näiden tietojen käsittelyprosessi. 

[20] 
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3.3.1 Asiakastietojärjestelmä 

Verkkoyhtiöiden käyttöpaikkojen tiedot ovat tallennettuna asiakastietojärjestelmän tieto-

kantaan. Tietokantaan on kerätty käyttöpaikkojen sähkönkulutustiedot sekä käyttöpaikka-

tiedot, jotka ovat lyhyitä käyttöpaikan sähkönkäyttöä profiloivia tietoja. Käyttöpaikkojen 

profiloivat kuvaukset sisältävät tiedot esimerkiksi käyttöpaikan kulutusryhmätyypistä, pe-

rusmaksun sulakekoosta ja sähkönsiirtotuotteesta. Näitä tietoja voidaan hyödyntää muun 

muassa asiakkaiden luokitteluun ja tietyntyyppisien käyttöpaikkojen suodattamiseen pois 

sähkönkulutusanalyyseistä. Tämän työn kannalta on esimerkiksi olennaista suodattaa pois 

keski- ja suurjänniteasiakkaiden sähkönkulutustiedot ennen kuin kulutustietoja ruvetaan 

hyödyntämään pienjänniteasiakkaiden sähkönkäytön kuvaamiseen. Tämä on tärkeää, ettei 

analyysien tuottama informaatio vääristyisi. 

 

Asiakastietojärjestelmän käyttöpaikkojen profiloivilla kuvauksilla on omat heikkoutensa, 

sillä ne on kirjoitettu talteen verkkopalvelusopimuksen laadinnan yhteydessä ja niitä päivi-

tetään jälkikäteen vain sattumanvaraisesti. Järjestelmästä saattaa siis löytyä yksittäisiä tie-

toja, jotka ovat olleet kirjattuna väärin alusta asti tai joiden todellinen arvo on muuttunut 

tietojen kirjaamisen jälkeen. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmän mukaan 

käyttöpaikkatietojen virheet ovat käytännössä hyvinkin yleisiä. Kuormituksen mallinnuk-

sen kannalta on arvioitu, että virheellisten kulutusryhmätietojen merkityksen olevan noin 7 

% verrattaessa korjattuihin kulutusryhmätietoihin. [21] Voidaan kuitenkin olettaa, että tie-

dot ovat kohtuullisella tarkkuudella oikein, eikä tämän työn kannalta saavuteta merkittävää 

hyötyä, jos olemassa olevia kuluttajaprofiileja lähdettäisiin korjaamaan. 

3.3.2 Verkkotietojärjestelmä 

Verkkotietojärjestelmä on verkon rakennetta kuvaava malli ja tietokanta, joka kytkeytyy 

useisiin muihin verkkoyhtiön tietojärjestelmiin, kuten asiakastietojärjestelmään. [7] Oikein 

dokumentoituna järjestelmän jokainen yksittäinen verkkokomponentti sisältää ikätiedon ja 

on kuvailtu sähköteknisten tunnuslukujen avulla niin kattavasti, että verkossa tapahtuvien 

kuormitus- tai vikatilanteiden mallintaminen järjestelmän avulla vastaa lähes identtisesti 

oikeaa tilannetta. Ylivertaisten mallinnusmahdollisuuksien takia verkkotietojärjestelmällä 

on useita tärkeitä käyttötarkoituksia, joista muutamia on listattu seuraavaksi: 
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Yleissuunnittelu: 

 Alueellisten kuormitusennusteiden hallinta 

 Tavoiteverkkojen suunnittelu 

 Verkostoinvestointiohjelmien tuottaminen 

 Verkon siirtokapasiteetin hallinta ja kehitystavoitteiden asettaminen 

 Kokonaisvaltaista kehittämistä tukevien tunnuslukujen tuottaminen 

 

Verkostosuunnittelu: 

 verkostomuutosten teknistaloudellinen suunnittelu ja vertailu [7] 

 

Tässä työssä hyödynnetään muun muassa verkkotietojärjestelmään tallennettuja verkko-

komponenttitietoja käyttöpaikkojen kulutustietojen yhdistämiseen oikealle muuntopiirille, 

johtolähdölle ja päämuuntajalle, jotta sähkönkäytössä tapahtuvia kuormitusmuutoksien ai-

kaansaamia vaikutuksia eri verkkokomponenttitasolla pystytään mallintamaan. 

3.3.3 Sähkönkulutustiedot 

Automaattinen mittarinluennalla (AMR-mittarointi) tarkoitetaan käyttöpaikkojen lähes re-

aaliaikaista sähkönkäytön seurantaa. Saatavilla olevia sähkönkulutustietoja hyödynnetään 

nykyisellään verkkoyhtiöiden tiettyjen toimintojen, kuten laskutuksen tukena. Saatavilla 

olevaa dataa voitaisiin kuitenkin hyödyntää huomattavasti monipuolisemmin tuottamaan 

lisäarvoa verkkoyhtiön toiminnassa muissa käyttötarkoituksissa. Tämän lisäksi datanjalos-

tusprosessia tulisi pyrkiä tehostamaan automatisoimalla ja ottamalla käyttöön uusia dataa 

hyödyntäviä järjestelmiä. Sähkönkulutustietojen hyödyntämisellä voidaan nähdä olevan 

merkittävä potentiaali esimerkiksi jakeluverkkojen suunnitteluprosessin tukena, sillä perin-

teisesti kuluttajien sähkönkulutustietojen laatiminen on toteutettu perustuen eri kuluttaja-

ryhmille laadittuihin tyypillisiin kulutusprofiileihin. Saatavilla olevaa tietoa voitaisiin jat-

kojalostaa esimerkiksi verkkokomponenttien kuormitusasteen seurantaan ja tämän pohjalta 

voidaan laatia kohtuullisen tarkkoja arvioida verkon potentiaalisia kehittämiskohteista 

kuormitusennusteiden laadinnan yhtenä osana.  

 

NEOY:n jakeluverkkoalueella AMR-mittarit on otettu käyttöön lähes kaikilla käyttöpai-

koilla vuoden 2012 loppuun mennessä ja lopullisesti mittarit saatiin kaikille käyttöpaikoille 

käyttöön vuoden 2013 aikana. [22] Sähkönkulutustietoja on siis saatavilla jo kohtuullisen 

pitkältä ajanjaksolta. Asiakkaiden sähkönkulutustiedot ovat saatavilla kootuissa tekstitie-

dostoissa web-käyttöliittymän kautta, jonka jälkeen tiedot ovat käsiteltävissä erilaisten las-
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kentaohjelmien avulla jalostettuun muotoon. Esimerkiksi Python ohjelmointityökalun avul-

la tekstitiedostoja voidaan käsitellä ja toteuttaa laajempaa laskentaa, jonka jälkeen saadut 

tulokset voidaan siirtää esimerkiksi Exceliin datan käsittelemiseksi ja visualisoimiseksi. 

Excelin tiedon prosessointi mahdollisuudet ovat kuitenkin monessa mielessä rajalliset käsi-

tellessä suuria määriä tietoa, jolloin esimerkiksi Pythonin, Matlab ja R laskentatyökalujen 

merkitys tiedon tehokkaassa käsittelyssä ja visualisoinnissa korostuu, kun käsiteltävien tie-

dostojen koko kasvaa huomattavasti. 

 

Jakeluverkkoalueella on ollut vuosien 2013–2018 välillä yhteensä noin 15 000 uniikkia 

sähkönkäyttöpaikkaa ja vuosittain aktiivisia käyttöpaikkoja on ollut keskimäärin noin 

14 000 kappaletta. Käyttöpaikalla tarkoitetaan numerotunnusta, jonka avulla AMR-

mittaustiedot pystytään kohdentamaan asiakastietoihin. Yhdellä asiakkaalla voi olla 

enemmän kuin yksi sähkönkäyttöpaikka yhtä asuntoa kohden, esimerkiksi sähkönkulutuk-

selle ja – tuotannolle vaaditaan nykyisellään erilliset käyttöpaikat. Myös esimerkiksi ker-

ros- tai rivitaloasunnolla voi olla sähkönkäyttöpaikkoja esimerkiksi maalämpöpumpulle, 

savunpoistolle ja muille toiminnoille. Tämän lisäksi yhden käyttöpaikan taakse voi myös 

sijoittua useita eri sähkönkäyttäjiä esimerkiksi rivitalossa, jolloin mitattu sähkönkäyttö ku-

vaa useiden asiakkaiden summattua sähkönkäyttöä. Nämä tekijät voivat osaltaan vaikuttaa 

sähkönkäyttöennusteiden tarkkuuteen. 

 

AMR-mittarien avulla voidaan kerätä mittaustietoja asiakkaiden pätö- ja loistehon käytöstä 

sekä tuotannosta. Tällä hetkellä suurimmalta osalta AMR-mittareista kerätään tiedot aino-

astaan pätötehon käytöstä, muut mittaustiedot voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa käyttö-

paikkakohtaisesti. [14] Yksittäinen kulutus- tai tuotantolukema kuvaa käyttöpaikan kaikki-

en vaiheiden kuluttamaa tai tuottamaa summattua sähköenergiaa yhden tunnin aikana ja 

toisaalta käyttöpaikan yhden tunnin aikaista keskitehoa. Nykyisellään kerätty mittausluke-

ma ei sisällä siis esimerkiksi tarkempaa tietoa vaihekohtaisesta kuormituksesta tai sisällä 

tietoja tunnin sisäisten huippukuormitushetkistä, sillä ne voivat poiketa merkittävästikin 

mitatusta tuntikeskitehosta. [23] Kansallisella tasolla on tavoitteena, että tulevaisuudessa 

tuntitason mittauksista tullaan siirtymään varttitase mittauksiin vuoden 2020 loppuun men-

nessä, jolloin kerättyjen mittauslukemien määrä tulee nelinkertaistumaan. Muutoksen ta-

voitteena on pyrkiä vastaamaan entistä paremmin muun muassa uusiutuvan sähkön aikaan-

saamiin tehotasapaino-ongelmiin. [24] Mittausjakson lyhentämisen etuna on, että käyttö-
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paikkojen hetkellistä tehokäyttäytymistä pystyään tarkastelemaan tarkemmin, kun yksittäi-

sen sähkölaitteen energiakäyttöprofiili on näkyvissä entistä selkeämmin. [23] Tätä tilannet-

ta on havainnollistettu kuvan 9. avulla. Verkkoyhtiön kannalta ollaan erityisen kiinnostu-

neita kuluttajan huipputehonkäytöstä, joka näkyy selkeimmin minuuttikeskitehokäyrästä. 

 

 

Kuva 9. Käytetyn mittausjakson vaikutus laskennalliseen keskitehoon. Kuvassa on esitetty tunti- ja vartti-

keskitehon lisäksi minuuttikeskiteho. Kuvasta havaitaan, että hetkellinen sähkönkäyttö voi 

poiketa huomattavasti laskennallisesta tunnin keskikulutuksesta. [23] 

3.3.4 Avoin data 

Avoimella datalla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevaa tietoa, jota eri tahot ovat ke-

ränneet toimintansa yhteydessä ja päättäneet julkaista sen myöhemmin vapaasti käytettä-

väksi. Julkaistavat tiedot on laadittu niin, etteivät ne sisällä salassa pidettävää tietoa esi-

merkiksi henkilötiedoista. Avoimen datan etuina ovat muun muassa mahdollisuus kehittää 

sen pohjalta uusia innovaatioita ja edistää liiketoiminnan prosessien tehostamista. 

 

Suomea pidetään alan edelläkävijänä ja nykyisin on saatavilla useiden eri toimijoiden 

avaamia tietokantoja. [25] Tähän asti suuriosa julkaistusta avoimesta datasta on ollut tyy-

pillisesti suurien julkishallintojen avaamaa ja dataa on julkaistu ainoastaan, kun sen avaa-

miselle on ollut tiedossa potentiaaliset hyödyntämiskohteet. Tavoitteena on kuitenkin, että 

tulevaisuudessa yhä useammat ja erikokoiset toimijat julkaisivat dataa entistä enemmän, 

vaikkei datan välittömiä potentiaalisia hyödyntämiskohteita olisikaan tiedossa, sillä ideaa-

litilanteessa uuden tiedon avaamisella voi johtaa uudenlaisten ennakoimattomien innovaa-
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tioiden kehittämiseen. [26] Saatavilla olevia tietolähteitä voidaan käsitellä ja siirtää hyö-

dylliset tiedot esimerkiksi verkkoyhtiön tietokantoihin. Nykyisin saatavilla olevien avoimi-

en tietokantojen avulla on esimerkiksi mahdollista päivittää vuosittain tiedot jakeluverkko-

alueella sijaitsevista vapaa-ajanasunnoista ja niiden tarkoista sijainneista. Tämänkaltaisia 

avoimia lähteitä voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakastietojärjestelmän tietojen päivittä-

miseen ja laajentamiseen, jonka avulla voidaan tehdä analyyseja esimerkiksi verkon sanee-

raamisen kannattavuudesta. 
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4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN TAUSTA-AJURIT 

Käynnissä on useita maailmanlaajuisesti merkittäviä yhteiskunnallisia megatrendejä, joista 

tärkeimpinä ilmiöinä voidaan pitää digitalisaatiota, ilmastonmuutosta, kaupungistumista ja 

yleistä teknologista kehitystä. Kuluttajien sähkönkäytön on havaittu tutkimuksissa olevan 

riippuvainen useista yhteiskunnallisista tekijöistä ja kaikilla esitellyillä megatrendeillä voi-

daan arvioida olevan tulevaisuuden sähkönkäyttöön potentiaalisesti vaikuttavia muutoksia. 

Luvuissa 4.1- 4.4. ja näiden alaluvuissa käsitellään tarkemmin tärkeimpiä sähkönkäyttöön 

vaikuttavia tulevaisuuden kehityssuuntia. 

4.1 Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys 

Ilmastonmuutoksen aikaansaamat arvioidut vaikutukset vaihtelevat lähteestä riippuen, tä-

män takia tässä työssä käsitellään ainoastaan yleisellä tasolla ilmastonmuutoksen arvioitua 

kehitystä ja sen aikaansaamia potentiaalisia vaikutuksia. Yksittäisenä merkittävimpänä il-

mastonmuutoksen aikaansaamana vaikutuksena voidaan pitää ilmaston lämpenemistä. 

(Mikkonen et al.) toteuttamassa tutkimuksessa todettiin, että Suomessa keskilämpötila on 

noussut 1800-luvun puolesta välistä 2010-luvulle tultaessa yhteensä 2,3 ± 0,4 ºC [27]. Eri-

tyisen voimakasta keskilämpötilan nousun on nähty olleen viimeisen 20 vuoden aikana. 

[28] 

 

Nousevan lämpötilakehityksen odotetaan jatkuvan voimakkaana myös tulevaisuudessa ja 

arvioita Suomessa tapahtuvasta keskilämpötilan kehityksestä on laadittu muun muassa 

(Ruosteenoja et. al) toteuttamassa tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin, että riippuen 

käytettävästä kasvihuonekaasuskenaariosta, Suomen keskilämpötilan odotetaan nousevan 

vuoteen 2030 mennessä noin 1-1,5 ºC verrattuna vuosien 1981–2010 keskilämpötilaan. 

[29] Ennakoitu keskilämpötilan kehitys tulevina vuosina on esitetty kuvassa 10. 
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Kuva 10.  Ennakoitu Suomessa tapahtuva keskilämpötilan muutos neljällä eri kasvihuonekaasu skenaariolla 

mallinnettuna 2000-luvulla. [27] 

Ilmastomuutoksella voidaan arvioida olevan sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia tulevai-

suuden sähkönkäyttöön. Merkittävimpinä suorina vaikutuksina voidaan pitää asuntojen 

lämmitys- ja jäähdytystarpeen muuttumista ilmaston lämpenemisen takia. Asuntojen läm-

mitystarpeen voidaan ennakoida vähenevän ja jäähdytystarpeen kasvavan ilmastonmuutok-

sen seurauksena tulevaisuudessa. Tämän lisäksi esimerkiksi myrskyvaikutukset vaikuttavat 

suoraan sähkönjakelun luotettavuuteen erityisesti haja-asutusalueilla. Epäsuoria vaikutuk-

sia ovat puolestaan esimerkiksi ihmisten sähkönkäyttötottumuksia muokkaavat ilmastopo-

litiikan vaikutukset. Seuraavassa on listattu verkkoyhtiön kannalta tärkeimpiä ennakoituja 

ilmastonmuutoksen aikaansaamia vaikutuksia: 

 

1. Ilmaston lämpeneminen 

 Talvilämpötilojen kohoaminen 

 Erityisen kylmien lämpötilojen harvinaistuminen 

 Hellejaksojen yleistyminen ja pidentyminen 

 

2. Myrskyvaikutukset 

 Myrskytuulten arvioidaan voimistuvan etenkin merialueilla ja rannikoilla, 

mahdollisesti myös sisämaassa. 

 

3. Energia- ja ilmastopolitiikka 

 Pakotteet: lainsäädännön tiukentuminen 

 Ohjauskeinot: vero- ja tukipolitiikan muutokset [30] 
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4.1.1 Ilmastopoliittiset vaikutukset 

Sähköenergia-alalla on käynnissä murrostila, jossa kansainväliset ja kansalliset ilmastota-

voitteet ohjaavat tulevaisuuden sähkönkäyttöä. Suomessa Kansallinen ilmastolaki 

(609/2015) pohjautuu Euroopan unionin ilmastopolitiikkaan, jonka tavoitteena on pyrkiä 

rajoittamaan maapallon lämpeneminen 1,5 ºC:een vuoteen 2050 mennessä. [31] Merkittä-

vimmät EU:n jäsenvaltiota koskevat velvoitteet liittyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähen-

tämiseen, uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen ja yleiseen energiatehokkuuden paran-

tamiseen, jota koskevat vuoteen 2030 asti laaditut energia- ja ilmastotavoitteet on listattu 

kuvassa 11. [32] Valtioiden kansallisesti laatiman ilmastopolitiikan tavoitteet voivat kui-

tenkin olla tarvittaessa tiukempia kuin EU:n ilmastopolitiikassa velvoitetaan. 

 

 

Kuva 11. EU:n energia- ja ilmastotavoitteet vuosille 2020 ja 2030. [32] 

Kansallisen ilmastolain velvoittamana Suomen hallituksen tehtävänä on laatia säännöllisin 

väliajoin energia- ja ilmastostrategioita, joiden pohjalta kansallista ilmastopolitiikkaa pyri-

tään rakentamaan. Kansalliset strategiat laaditaan kokonaisuuksina, joiden muodostumi-

seen vaikuttaa useiden ministeriöiden aikaansaamien selvityksien lopputulokset. Jakelu-

verkkoliiketoiminnan strategisen suunnittelun kannalta voidaan arvioida, että merkittä-

vimmät tulevaisuuden kehityssuuntiin vaikuttavat kansalliset päätökset laaditaan pohjau-

tuen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selvityksiin. TEM:n tehtävänä on laatia selvityk-

set koskien tulevaisuuden energian ja sähkön kokonaiskäyttöä. [33] Tällä hetkellä hallitus-

ohjelman viimeisin keskipitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategia on laadittu vuonna 

2016. Strategiassa esitetyt tavoiteluvut koskien vuotta 2030 on esitetty seuraavassa: 
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1. Uusiutuvan energian osuus tulee olla yli 50 %:a  

2. Energiaomavaraisuuden tulee olla yli 55 %:a 

3. Fossiilinen tuontiöljyn määrää tulee vähentää 50 %:a 

4. Liikenteen energialähteistä 40 %:a tulee olla tuotettu uusiutuvasta energiasta [34] 

 

Energiateollisuuden arvion mukaan asetettujen kansallisten tavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää, että lämmityksen osalta nykyistä öljynkäyttöä tulee pyrkiä korvaamaan siirty-

mällä kauko- ja sähkölämmitykseen. Tämän lisäksi liikenteen sähköistämisen ja biopoltto-

aineisiin siirtymisen avulla on saavutettavissa suuri päästövähennyspotentiaali, joten näitä 

tulee tukea poliittisten päätöksien avulla. Myös pientuotannon investointeja tulee energia-

teollisuuden arvion mukaan tukea edelleen tulevaisuudessa kotitalousvähennyksen ja ener-

giatukien avulla. Sähköenergiajärjestelmän osalta laaditut kansalliset linjaukset tulevat tar-

koittamaan, että esimerkiksi kysyntäjouston ja muiden asiakaskeskeisten energiapalvelui-

den määrää tulee lisätä tulevaisuudessa. Tämän lisäksi sähkönkäytön energiatehokkuutta 

tulee kehittää jatkossakin. [34] Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa on odotettavissa, että ku-

luttajien sähkönkäyttö tulee muuttumaan johtuen yleisissä asenteissa tapahtuvista muutok-

sista. Taloudelliset vaikutukset toimivat kuitenkin tyypillisesti tärkeimpinä kuluttajien te-

kemiin valintoihin vaikuttavana tekijänä. Tämän takia on odotettavissa, että asetettujen il-

mastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetettujen määräaikojen puitteissa, tullaan 

kuluttajien kulutusvalintoja ohjaamaan ottamalla tulevaisuudessa käyttöön entistä voimak-

kaampia politiikan ohjaavia ja pakottavia keinoja. 

4.2 Väestönrakenteessa tapahtuvat muutokset 

Kaupungistuva yhteiskunta tarkoittaa, että väestö alkaa keskittyä suurimpien kasvukeskuk-

sien ja taajamien alueille. Syinä tälle ovat toimineet muun muassa väestönikääntyminen 

sekä palveluiden ja työpaikkojen läheisyys. Samalla tämä on tarkoittanut, että haja-

asutusalueilla ja taantuvilla taajama-alueilla väkiluvun muutos on ollut yhä useammin ne-

gatiivista. 

 

Jakeluverkon teknillistaloudellisen optimoinnin kannalta kuormitusennusteiden laatimisel-

la on aina tärkeä rooli, oli kyseessä sitten kasvava tai taantuva alue. Väkiluvultaan kasva-

villa alueilla verkostosuunnittelussa tulee ottaa huomioon positiivisen sähkönkulutuskehi-
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tyksen aikaansaamat verkonkehittämisen tarpeet. Tämä tarkastelu voi liittyä esimerkiksi 

verkkokomponenttien huippukuormakestoisuuteen tai uusien asuinalueiden sähköistämi-

seen. Taantuvilla alueilla väkiluvun väheneminen on johtanut puolestaan yleisesti päinvas-

taisiin vaikutuksiin, mikä tarkoittaa verkkokomponenttien mitoituksen kannalta helpottu-

nutta tilannetta. [7] Taantuvilla alueilla väestön poismuuton myötä kiinteistöjä jää tyypilli-

sesti tyhjilleen, jolloin käyttöpaikan tulevaisuuden sähkönkäyttö riippuu rakennuksen uu-

desta käyttötarkoituksesta. Poismuuton seurauksena kiinteistö saattaa jäädä kylmilleen, pe-

ruslämmölle tai muuttua vapaa-ajan asunnoksi, jolloin sähkönkäyttö voi muuttua kausi-

luontoiseksi. Taantuvien alueiden kannalta merkittävimmät väestökehityksestä aiheutuvat 

haasteet koskevat erityisesti pienjänniteverkojen saneeraustehtäviä, sillä muuntopiirien vä-

lillä ilmenee erilaisia sähkönkäytön kehityssuuntia. Osalla muuntopiireistä kulutus saattaa 

pysyä entisellään tai jopa kasvaa uusien sähkölaitteiden käyttöönottamisen myötä, vaikka 

yleinen alueellinen trendi olisikin laskeva. Tämän lisäksi taantuvilla alueilla tehtäviin ver-

kostoinvestointeihin liittyy tavallisesti suurempia taloudellisia riskejä, sillä mahdollisuute-

na on, että verkosta päädytään saneeraamaan sellaisia osuuksia, joilla ei ole enää lähitule-

vaisuudessa käyttöä. Pienjänniteverkkojen suunnitteluprosessin tueksi suositellaankin laa-

dittavaksi selkeät toimintaohjeet tällaisiin tilanteisiin, jolloin verkon saneeraamista voidaan 

tarvittaessa pyrkiä lykkäämään hallitusti, mikäli verkon tekniset reunaehdot täyttyvät. [35] 

4.2.1 Jakeluverkkoalueen nykyinen väestönkehitys 

NEOY:n jakeluverkkoalueen kahden merkittävimmän kunnan, Kärkölän ja Mäntsälän, alu-

eella tapahtuvaa yleistä väestön sijoittumista haja- ja taajama-alueiden välillä voidaan ha-

vainnollistaa taajama-aste tunnusluvun avulla, joka on esitetty kuvassa 12. Nykyisellään 

taajama-alueiksi määritellään vähintään 200 asukkaan rakennustihentymät. Kuvasta havai-

taan, että pitkällä aikavälillä Mäntsälän kunnan taajama-aste on ollut kasvava, sillä väestö 

on alkanut sijoittua tiheämpiin asutuskeskittymiin. Kärkölän kunnan alueella taajama-

asteen kehitys on puolestaan hidastunut vuoden 2010 jälkeen. Syynä tälle voi toimia myös 

yleinen väestökato, jonka myötä tiettyjä asuinkeskittymien reuna-alueita ei enää välttämät-

tä määritellä taajamiksi. 
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Kuva 12. Kärkölän ja Mäntsälän kuntien taajama-asteen kehitys 1987 lähtien. [36] 

Väestön alueellista kehitystä voidaan toteuttaa tarkemmin perustuen Tilastokeskuksen tar-

joamiin avoimiin postinumeroalueittaisiin asukastietoihin, jotka ovat julkaistu avoimesti 

kaikkien saataville vuodesta 2013 lähtien. Postinumeroiden perusteella NEOY:n jakelu-

verkkoalue voidaan jakaa yhteensä 15 alueeseen, jotka kuuluvat kokonaisuudessaan jake-

luverkkoalueelle. Väkiluvun kehitys NEOY:n jakeluverkkoalueella vuosien 2013–2017 

välillä on esitetty kunnittain taulukossa 3. Mäntsälän kunnan osalta väestökehitystarkastelu 

on toteutettu erikseen Mäntsälän keskustan asemakaava-alueilla ja muille kunnan alueille, 

sillä postikoodialuejaottelu mahdollistaa tämän kohtuudellisella tarkkuudella. 

Taulukko 1. NEOY:n jakeluverkkoalueella sijaitsevien kuntien postinumeroalueiden kootut tiedot väkiluvun 

kehityksestä. [37] 

 

Alue Kehitys
Trendi 

(%/a)

Asukkaat  

2013 

(kpl)

Asukkaat  

2014 

(kpl)

Asukkaat  

2015 

(kpl)

Asukkaat  

2016 

(kpl)

Asukkaat  

2017 

(kpl)

Mäntsälän keskusta   0.9 11035 11106 11228 11367 11414

Mäntsälän muut 

postikoodialueet
-0.2 8 598 8 618 8 578 8 610 8 523

Kärkölä -1.4 4124 4009 3978 3921 3894

Halkia (Pornainen) -0.7 1482 1468 1451 1468 1441

Yhteensä 0.0 25239 25201 25235 25366 25272
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Taulukosta 3. havaitaan, että lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna jakeluverkkoalueen koko-

naisväkiluku ei ole muuttunut merkittävästi vuosien 2013 ja 2017 välillä. Laajalla tasolla 

tarkasteltuna väkiluvun kehitys on ollut positiivista ainoastaan Mäntsälän kunnan alueella. 

Vuoden 2017 osalta koko Mäntsälän kunnan tasolla tarkasteltuna väkiluvun kehitys on 

muuttunut kuitenkin negatiiviseksi.  Samalla tarkasteluajanjaksolla Kärkölän ja Pornaisten 

kuntien väkiluvun kehitys on puolestaan hidastunut ja muuttunut osin negatiiviseksi. Suu-

rinta poismuutto on ollut Kärkölän kunnan alueella, jossa väkiluvun kehitys on vuosien 

2013–2017 välillä ollut selkeästi laskusuuntainen.  

 

Postikoodialuekohtaisesti tarkasteltaessa havaitaan, että suurinta väkiluvun kasvu on ollut 

Mäntsälän keskustan Kaunismäen asemakaava-alueella, jossa kasvua on tarkastelu ajanjak-

solla ollut keskimäärin 3,3 % vuosittain. Vuoden 2017 lopussa postikoodialueella oli kir-

joilla yhteensä 2 075 asukasta. Kasvua voidaan katsoa vauhdittaneen asuinalueen lyhyt 

etäisyys juna-asemasta, keskustan palveluista, päiväkodeista ja kouluista. Odotettavissa on, 

että rakentaminen alueella tulee jatkumaan myös lähitulevaisuudessa, sillä alueella on edel-

leen runsaasti rakentamatonta pientalotonttivarantoa. Jakeluverkkosuunnittelun kannalta 

alueella tapahtuviin väestön muutoksiin on varauduttu jo toteutetuin ja tulevaisuudessa to-

teutettavien verkostoinvestointien avulla. 

 

Muilla Mäntsälän keskustan asemakaava-alueilla väkiluvun kehitys on ollut suhteellisesti 

hitaampaa johtuen laajemmasta tarkastelualueesta ja suuresta väkiluvusta. Vuosittaista 

kasvua alueella on ollut kuitenkin vuosittain noin 0,4 %. Mäntsälän keskustan nykyinen 

asemakaava-alue on esitetty kuvassa 13. Kuvasta on nähtävissä, että eri puolella asema-

kaava-aluetta on vielä paljon täysin rakentamattomia alueita erityisesti keskustan pohjois-

puolella, jonne kunta on tulevina vuosina kaavaillut uudisrakentamista [38]. 
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Kuva 13. Mäntsälän keskustan asemakaavoitettu alue. [39] 

Tarkasteltaessa Mäntsälän asemakaava-alueiden ulkopuolisten postikoodialueiden väes-

tönkehitystä on havaittavissa jakautumista taantuviin tai kasvusuuntaisiin kyläalueisiin. 

Laajalla tasolla tarkasteltuna keskustan asemakaava-alueiden ulkopuolella ei ole kuiten-

kaan havaittavissa merkittävää väkiluvun kasvua tai laskua. Tarkempien pidemmän aikavä-

lin analyysien toteuttamiseksi tulee kunnalta pyytää pidemmän aikavälin tilastot postikoo-

dialueiden väkiluvun kehityksen analysoimiseksi. 

 

Hyökännummi on Mäntsälän kunnan toinen asemakaavoitettualue, joka sijaitsee Kellokos-

ken vieressä Mäntsälän ja Tuusulan kunnan rajalla.  Hyökännummen aluella on edellisen 

kahden vuoden aikana ollut kohtuullisen paljon uudisrakentamista kaavoitetulla Taruman 

pientaloasuinalueella [40]. Väestönkehityksen kasvua alueella viime vuosina ovat vauhdit-

taneet Hyökännummen sijainti pienen kaupunkimaisen Kellokosken palveluiden sekä Lah-

den väylän läheisyydessä. Kehityksen jatkuessa samankaltaisena on alueelle odotettavissa 

uutta kaavoitusta tulevaisuudessa. 

4.2.2 Kulutuksen jakautuminen jakeluverkkoalueella 

Sähkönkulutuksen alueellista kehitystä lähdettiin tarkastelemaan jakamalla pienjänni-

teasiakkaiden sähkönkulutuspaikat maantieteellisen kohdennuksen avulla harvoihin ja ti-

heisiin taajamiin sekä haja-asutusalueisiin. Muuntajien sijoittuminen haja-asutus- ja taaja-

ma-alueille on tehty pohjautuen Suomen ympäristökeskuksen nettisivuilta saataviin avoi-
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miin yhdyskuntarakenteen aluejakotietoihin. Tässä työssä tiheiksi taajamiksi luokitellaan 

ainoastaan Kärkölän ja Mäntsälän keskustan alueet. Kaikkia muita taajama-alueita käsitel-

lään tässä työssä harvoina taajama-alueina, vaikka osa näistäkin alueista luokiteltaisiin ti-

heiksi taajama-alueiksi, sillä niiden yhteiskuntarakenne poikkeaa huomattavasti Kärkölän 

ja Mäntsälän keskustan taajama-alueista. Haja-asutusalueiksi luokitellaan puolestaan kaik-

ki näiden kahden luokituksen ulkopuolelle jäävät alueet. 

 

NEOY:n jakeluverkkoalueella tiheiden taajama-alueiden sähkönkulutus muodostaa noin 47 

%:a pienjänniteasiakkaiden kokonaissähkönkulutuksesta. Suurin yksittäinen sähkönkulu-

tusalue sijaitsee Mäntsälän keskustan asemakaava-alueella, jossa käytetään noin 39 %:a 

vuotuisesta pienjänniteasiakkaiden sähköenergiasta. Harvojen taajama-alueiden sähkönku-

lutus muodostaa puolestaan noin 19 %:a vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Harvoja taajama-

alueita ovat tyypillisesti kyläalueiden tiiviimmät asuinkeskittymät, joista suurin osa sijait-

see Mäntsälän kunnan etelärajalla. Haja-asutusalueiden osuus vuosittaisesta sähkönkulu-

tuksesta on puolestaan noin 34 %:a. 

 

Tämän lisäksi alueelliselle kulutuskehitykselle toteutettiin lisäksi tarkempi tarkastelu 

AMR-kulutustietojen avulla, missä käyttöpaikat jaoteltiin alueellisesti postikoodinumeroit-

tain muuntajan sijaintitietojen perusteella. Tämän jaottelun tulokset ovat nähtävissä taulu-

kossa 4. Kärkölän ja Mäntsälän keskustan tiheiden taajama-alueiden sähkönkäytön tarkas-

telu tehtiin tämän lisäksi omana alueena, jotka ovat listattuna samassa taulukossa. Tarkas-

telu toteutettiin vuosien 2013–2018 sähkönkulutustietojen pohjalta. 
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Taulukko 2. Kootut tiedot alueellisesta kulutuksen jakautumisesta ja kulutuskehityksestä.  

 

 

Alueellisen tarkastelun perusteella sähkönkulutuskehitys on ollut tasaisesti kasvussa 

NEOY:n jakeluverkkoalueella tarkasteluajanjaksolla huolimatta väkiluvun yleisestä hidas-

tumisesta. Tämä on selitettävissä osittain tietojen lämpötilakorjaamattomuudella. Mäntsä-

län kunnan alueella kulutuskehitys on ollut yleisesti positiivista lukuun ottamatta Kauka-

lammen ja Ohkolan postinumeroalueiden sähkönkäytönkehitystä. Suurinta kasvu on ollut 

Hyökännummen asemakaava-alueella sekä Mäntsälän keskustan asemakaava-alueen ym-

päristössä, johtuen väkiluvun positiivisesta kehityksestä. 

 

Kärkölän kunta-alueella sähkönkäyttö kehitys on puolestaan jakautunut. Kärkölän keskus-

tan asemakaava-alueella kulutustrendi ollut pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa laskusuun-

taista, mutta kunnan pohjoispuolella Kärkölän kirkonkylän ja Mertien postinumeroalueilla 

kulutus on ollut kasvussa. 

4.2.3 Jakeluverkkoalueen tulevaisuuden väestönkehitysnäkymät 

Jakeluverkkoalueen tulevaisuuden väestönkehitystä voidaan arvioida kuntatasolla pohjau-

tuen Tilastokeskuksen vuonna 2015 julkaistuun väestöennusteeseen. Kärkölän ja Mäntsä-

län kunnan toteutunut ja laadittu väestöennuste ovat esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14. Kärkölän sekä Mäntsälän kunnan väkiluvun tähänastinen ja Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatima 

väestöennuste vuoteen 2040 asti. [41] [42] 

Ennusteen perusteella väkiluvun kehitys Kärkölän kunnan alueella vuoteen 2030 mennessä 

tulee jatkumaan negatiivisena. Väkiluvun ennustetaan laskevan tällä välillä noin 200 asuk-

kaalla. Alueen keskimääräisellä talouskoon tarkastelun avulla toteutettuna tulee tämä tar-

koittamaan noin 100 asunnon jäämistä tyhjilleen. Odotettavissa on, että tyhjenevät asunnot 

tulevat sijaitsemaan satunnaisesti haja-asutusalueella, sillä keskustan tuntumassa sijaitse-

van asutuksen voidaan olettaa säilyvän kohtuullisen vakaana johtuen juna-aseman, palve-

luiden ja alueen tärkeimmän työllistäjän, eli Koskisen sahan, läheisyydestä. 

 

Mäntsälän kunnan alueella odotetaan, että väkiluku kasvaisi 2018–2030 välillä jopa 2 000 

asukkaalla, jonka asuttamiseen kunnan keskimääräisellä talouskoolla vertailtuna vaadittai-

siin noin 850 asuntoa. Pitkään jatkunut väkiluvun voimakas kasvu on 2010-luvulla hidas-

tunut. Vuosien 2017 ja 2018 osalta väkiluvun kehitys on muuttunut ainakin hetkellisesti 

jopa negatiiviseksi, joka voi tulla vaikuttamaan arvioidun ennusteen toteutumiseen. 

 

Mäntsälän kunnan oman ennusteen mukaan alueella tapahtuva asuntorakentaminen tulee 

vuosien 2019–2029 välillä jatkumaan voimakkaana ja uusia asuntoja ennakoidaan valmis-

tuvan tällä välillä yhteensä noin 1 699 kappaletta. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuo-

sille 2016–2017 asetetuista asuntotuotantotavoitteista kunta jäi noin 20 %:a. [43] [44] 
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Mäntsälän vuoden 2025 kuntastrategian visiona on, että 70 %:a asukasluvun kasvusta tulee 

sijoittumaan asemakaava-alueille ja 30 %:a kyliin. Helsingin seudun maankäyttösuunni-

telman mukaan merkittävä osa asunnontuotannosta tulee sijoittumaan Mäntsälän keskustan 

pohjoispuolelle ja Hyökännummen taajama-alueelle. [45] Vuosien 2016–2017 välillä 

Mäntsälän kunnan alueella valmistuneista asunnoista 85,3 %:a rakennettiin asumisen ensi-

sijaiselle kohdealueelle, eli Mäntsälän keskustan alueelle. [43] 

 

Vuoden 2018 alussa Mäntsälän kunnalla oli yhteensä 213 000 kerrosneliömetriä valmista 

asemaakaava varantoa, josta noin 17 % oli varattu kerrostalorakentamiselle ja loput pienta-

lorakentamiselle. Käytettäessä laskuperusteena nykyisen asunnontuotannon keskiarvoina 

kerrostaloasunnolle 76,8 m
2
 ja pientalolle 138,8 m

2
, vastaa tämä noin 471 kerrostaloasun-

toa ja 1274 pientaloasuntoa asemakaavoitetuilla alueilla. [44] Mikäli rakentaminen tulee 

tulevinakin vuosina jatkumaan kerrostalopainotteisena ja Mäntsälän kunnan asettamat vuo-

tuiset uudisrakentamisen tavoitteet toteutuvat, täytyy uusia kerrostalotontteja kaavoittaa 

lisää. 

 

Uutena mahdollisena väkiluvultaan kasvavana alueena voidaan pitää jakeluverkkoalueen 

pohjoispuolella Kerava-Lahti oikoradan vieressä sijaitsevaa uutta Orimattilan kunnan ase-

makaavoitettua Hennan asuinaluetta. Alueen asemakaava on tullut voimaan 2016 vuoden 

aikana ja alueen rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Alueelle on kaavailtu kunnan 

omissa tavoitteissa jopa 15 000 asukkaan pikkukaupunkia, mikä toteutuessaan tarkoittaisi 

merkittävää sähkönkulutuksen alueellista kasvua. Vertailun vuoksi kuitenkin todettakoon, 

että Mäntsälän keskustan alueella asui vuonna 2017 noin 11 000 asukasta. Tällä hetkellä 

rakentamisen ollessa vasta aluillaan tavoitteiden toteutumisesta on vielä vaikea laatia tark-

kaa arviota. Alueelle tarvittavista verkostoinvestoinneista on laadittu toimintasuunnitelma 

verkonkehittämissuunnitelman yhteydessä. 

4.3 Uudet energiatekniikat 

Tulevina vuosina kuluttajien sähkönkulutusprofiilissa on odotettavissa tapahtuvan merkit-

täviä muutoksia useiden eri energiatekniikoiden yleistymisen myötä. Tulevaisuudessa po-

tentiaalisesti yleistyvinä uusina tekniikoina voidaan pitää ainakin energiavarastoja, kulutta-

jien kuormanohjausta/kysyntäjoustoa, lämpöpumppuja, aurinkosähköä ja sähköautoja. [23] 

”Smart Energy Transition” – hankkeen (SET-hanke) vuonna 2016 toteuttamassa asiantun-
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tijakyselyssä tarkasteltiin näiden tekniikoiden merkitystä Suomen energiajärjestelmälle 

vuonna 2030. Kyselyihin vastanneita henkilöitä oli yhteensä noin 50 kappaletta. Kuvassa 

15. on esitetty uusiin energiatekniikoihin liittyvien kyselyn tulokset.  

 

 

Kuva 15. SET-hankkeen yhteydessä, vuonna 2016, toteutetun asiantuntijakyselyn tulokset energiamurrok-

seen liittyen. Kyseiset tulokset ovat asiantuntijoiden näkemys vuoden 2030 tilanteesta. [46] 

Kuvasta 15. nähdään, että tärkeimpinä tulevaisuuden energiajärjestelmän tekniikoina asian-

tuntijoiden toimesta pidettiin lämpöpumppuja, automatisoituja kysyntäjoustojärjestelmiä ja 

aurinkopaneeleita. Sähköautoja ei ole listattuna taulukkoon, sillä liikenteen sähköistymistä 

arvioitiin kyselyssä kaikkea liikennettä tarkastellen ja eri asteikkoa hyödyntäen. Asiantun-

tijoista yhteensä 87 % uskoi liikenteen sähköistymisen kasvavan vuoteen 2030 mennessä. 

Asiantuntijoista 32 % odotti kasvun olevan voimakasta. [46] Erityisesti lämpöpumput ovat 

2000-luvulla yleistyneet voimakkaasti asuinrakennusten lämmitysmuotona ja lämpöpump-

pujen odotetaan olevan merkittävässä roolissa myös 2030-luvun energiajärjestelmässä. 

Tärkeänä selittävänä tekijänä suosiolle SET-hankkeen kyselyssä voidaankin pitää lämpö-

pumppujen jo valmiiksi vakiintunutta asemaa yhteiskunnassa. Kuormanohja-

us/kysyntäjoustojärjestelmät ja aurinkopaneelit menestyivät myös hyvin kyselyssä. Suurin 

osa asiantuntijoista näki, että tekniikoilla oli kaupalliseen käyttöön riittävää potentiaalia 

Suomessa. Arvioitaessa tulevaisuuden sähkönkäyttöä, on jokaisella energiatekniikalla oma 

tyypillinen vaikutuksensa jakeluverkossa siirrettäviin energia- ja tehomääriin [23] [47]. 

Kuvassa 16. on havainnollistettu jakeluverkkoyhtiöiden edustajien näkemyksiä siitä, mitä 
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vaikutuksia tekniikoiden yleistymisellä on verkossa siirrettävien energioiden ja tehojen 

kannalta. 

 

 

 

Kuva 16. Jakeluverkkoyhtiöiden edustajien näkemys uusien energiatekniikoiden aikaansaamista vaikutuksis-

ta kuluttajien tulevaisuuden sähkönkäyttöön. [4] [47] 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan lähemmin aurinkopaneelien, kuormanohjauksen ja 

sähköautojen aikaansaamia verkostovaikutuksia sähkönsiirron kannalta, sillä näillä teknii-

koilla on tulevaisuudessa merkittävä kasvu potentiaali asiakkaiden sähkönkäytön osana. 

Kuvasta 16. havaitaan, että verkkoyhtiöiden toiminnan kannalta myönteisinä muutoksina 

voidaan pitää kuormanohjausta joka tapahtuu verkkoyhtiön tai sähkönmyyjän toimesta, 

sillä tällöin voidaan vaikuttaa aktiivisesti verkostokapasiteetin tehokkaaseen hyödyntämi-

seen. Myös sähköautojen älykäs lataaminen voidaan nähdä positiivisena sähkönkäytön 

muotona, sillä tämä lisää voimakkaasti verkossa siirrettäviä energiamääriä ja nostaa asiak-

kaan tehon käyttöä kohtuudella. Asiakkaan omalla kuorman ohjauksella ei tässä analyysis-

sa nähdä olevan merkittävää vaikutusta kumpaankaan suuntaan, vaikka tekniikan avulla 

voidaankin vaikuttaa asiakkaan huipputehokuormaan. Aurinkopaneeleilla ja sähköautojen 

ohjaamattomalla lataamisella voidaan verkkoyhtiön kannalta nähdä olevan merkittäviä ne-

gatiivisia vaikutuksia. Aurinkopaneelien käyttöönotto vähentää asiakkaiden verkossa otet-

tua pätötehon käyttöä kesäkuukausien aikana ja sähköautojen ohjaamaton lataaminen voi 

huonossa tilanteessa nostaa merkittävästi käyttöpaikan huippukuormaa. 
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Uusien tekniikoiden aikaansaamat verkostovaikutukset voivat näkyä sekä asiakkaiden säh-

könlaadussa että verkkokomponenttien huippukuormitusasteen muutoksena. Verkkoyhtiön 

kannalta ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, millaisia verkostovaikutuksia eri jännite-

tasoilla ja verkon eri osissa ilmenee tekniikoiden yleistymisen myötä. Pääluvuissa 5. ja 6. 

tarkastellaan lähemmin aurinkopaneelien ja sähköautojen aikaansaamia verkostovaikutuk-

sia sekä sähkönlaadun että verkkokomponenttien kuormitustilanteen kehityksen kannalta 

NEOY:n jakeluverkkoalueella. Sähkönlaadussa tapahtuvia muutoksia tutkitaan tässä luvus-

sa yleisellä tasolla. Verkkokomponenttien kuormituksen kasvua tarkastellaan puolestaan 

skenaroimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuden tilanteita, joiden perusteella arvioidaan verkko-

komponenttien saneeraamistarvetta ja siitä syntyviä kustannuksia. 

4.3.1 Pientuotanto 

Pientuotannolla tarkoitetaan sähkön tuotantoa enintään 2 MVA:n tuotantojärjestelmillä. 

Tuotantojärjestelmät voivat olla esimerkiksi aurinko-, tuuli- tai vesivoimalaitoksia. Kulut-

tajakäytössä nykyisellään yleistyy voimakkaammin aurinkopaneelien mikrotuotanto, jolla 

tarkoitetaan korkeintaan 100 kVA:n tuotantojärjestelmiä. [48] Aurinkopaneelijärjestelmien 

yleistymistä on vauhdittanut laskeva hintakehitys, joka perustuu toimijoiden markkina-

osuuden maksimointiin. Käytössä olevaa strategiaa kutsutaan kokemuskäyrähinnoitteluksi 

(”experience-curve pricing”), jossa koko aurinkopaneelijärjestelmän asennusprosessin ai-

kana syntyviä kokonaiskustannuksia pystytään laskemaan sitä voimakkaammin mitä 

enemmän tuotteita saadaan myytyä ohella kertyvän osaamisen myötä. [49] Kuvassa 17. on 

esitetty alle 10 kW aurinkopaneelijärjestelmien ja komponenttien kokemuskäyrähinnoitte-

lun kehitys kumulatiivisen asennetun aurinkopaneelikapasiteetin suhteen. 
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Kuva 17. Aurinkopaneelijärjestelmien, paneelien ja muiden kulujen kustannuskomponenttien kokemus-

käyrät. [50] 

Kustannusten laskua voidaan kuvata ”learning rate” – muuttujan (”LR”) avulla. Kuvasta 

17. nähdään, että aurinkopaneelien kustannukset ovat laskeneet voimakkaammin suhteessa 

muihin aurinkopaneelien asennuksessa syntyviin kustannuksiin. Kokonaisuudessaan aurin-

kopaneelijärjestelmien asennuksesta syntyvien kustannuksien LR on yhteensä noin 18,5 %. 

Tämä tarkoittaa, että aurinkopaneelijärjestelmien hankintahinta laskee keskimäärin 18,5 % 

asennetun aurinkopaneelikapasiteetin kaksinkertaistuttua. [50] Laadittujen ennusteiden 

mukaan laskevan hintakehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kuvassa 18. 

on esitetty katolle asennetun 5 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmän hintakehitysennuste, jot-

ka pohjautuvat vuonna 2015 laadittuun tutkimukseen. Kuvasta nähdään, että vuosien 2015 

ja 2030 välillä aurinkopaneelijärjestelmien kokonaiskustannuksien odotetaan halpenevan 

Helsingin leveysasteella noin 45 % ja vuoteen 2050 verrattaessa 61 %. LR:nä ennusteessa 

on käytetty 20 %:a. 
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Kuva 18. Katolle asennetun 5 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmän LCOE-hinta (”levelized cost of energy”) 

Euroopan eri valtioissa. Hinnoissa on huomioitu arvonlisävero. [51] 

Perusennusteessa vuoteen 2030 mennessä uutta aurinkopaneelikapasiteettia odotetaan 

asennettavan yhteensä noin 1 600 GWp. Tämä vastaisi noin 400 % kasvua verrattuna 

vuonna 2017 asennettuun kapasiteettiin (400 GWp). [52] Nopeassa ennusteessa asennetun 

aurinkopaneelikapasiteetin odotetaan puolestaan olevan noin 2 600 GWp vuoteen 2030 

mennessä, joka tarkoittaisi 650 % kasvua. Kuvassa 19. on esitetty kolme eri ennustetta 

maailmanlaajuisesti asennetusta aurinkopaneelikapasiteetista vuoteen 2050 asti. 

 

 

Kuva 19. Maailmanlaajuisesti asennetun kumulatiivisen aurinkopaneelikapasiteetin ennakoitu kehittyminen 

kolmessa eri skenaariossa vuoteen 2050 mennessä. [51] 
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NEOY:n jakeluverkkoalueella ensimmäiset pienjänniteasiakkaiden aurinkopaneelit asen-

nettiin vuonna 2013. Vuoden 2018 loppuun mennessä asennettuja kohteita oli yhteensä 121 

kappaletta. Asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien mediaanikoko oli noin 3,4 kWp ja 

keskiarvoinen noin 5,7 kWp. Kuvassa 20. on esitetty arvioitu NEOY:n pienjänniteasiak-

kaiden asennettu kumulatiivinen aurinkopaneelikapasiteetti kuukausitasolla. Tämän lisäksi 

samassa kuvassa on esitetty vuosittain tapahtunut aurinkopaneelikapasiteetin lisäys. 

 

 

Kuva 20. NEOY:n pienjänniteasiakkaiden asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien kokonaiskapasiteetin ja 

vuosittain asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien kapasiteetin kehitys.  

Kuvasta 20. havaitaan, että vuosittain asennettu aurinkopaneelikapasiteetti on kasvanut 

voimakkaasti vuosien 2017 ja 2018 aikana. Näinä vuosina asennettu aurinkopaneelikapasi-

teetti on lähes 6-kertainen vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2017 aikana kumulatiivisen 

aurinkopaneelikapasiteetin kasvu oli noin 231 % ja vuonna 2018 75,7 %. Aurinkopaneeli-

kapasiteetin kasvukehityksen voidaan odottaa jatkuvan voimakkaana myös tulevina vuosi-

na aurinkopaneelijärjestelmien laskevan hintakehityksen myötä. Kuvassa 21. on esitetty 

aurinkopaneelikohteiden verkkoon syöttämän energian kuukausi- ja vuosikohtainen kehi-

tys NEOY:n jakeluverkkoalueella.  
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Kuva 21. Pienjänniteasiakkaiden kuukausittainen ja vuosikohtainen verkkoon syötetyn pätötehon kehitys. 

Kuvasta 21. nähdään, että verkkoon syötetyn energian määrä on vuosien 2017 ja 2018 ai-

kana yli kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Verkkoon syötetyn energian 

määrän odotetaan jatkuvan kasvavana ainakin lähivuosina, sillä suurimmalla osalla pien-

tuottajia sähköntuotantoaika ajoittuu eri ajankohdalle suurien sähkönkulutustuntien kanssa. 

Tulevaisuudessa aurinkopaneelien tuotantotiedon avulla sähkölaitteiden älykäs kulutuk-

senohjaus on kuitenkin mahdollista, jolloin myös verkkoon syötetyn energian määrää voi-

taisiin pienentää. Samalla asiakas saisi myös parannettua aurinkopaneelien omakäyttöastet-

ta ja näin lyhentää aurinkopaneelien takaisinmaksuaikaa. Nykyisellään pientuotanto voi 

syöttää verkkoon energiaa siirtomaksuvapaasti, mutta tulevaisuudessa tämä voi muuttua, 

jolloin samalla tuottajien intressi ottaa käyttöön esimerkiksi kuormanohjausmenetelmiä voi 

kasvaa. 

4.3.2 Sähköautot 

Suomen kansallinen tavoite on, että liikenteen päästöjä tulisi vähentää noin puolella vuo-

teen 2030 mennessä. Tärkeimmiksi keinoiksi tavoitteen saavuttamiseksi ovat listattu bio-

polttoaineiden ja sähköautojen (ladattavat hybridit, täyssähköautot ja vetyautot) käytön tu-

keminen. Vuoden 2016 lopulla Valtioneuvosto arvioi, että tavoitteiden toteuttamiseksi 

sähköhenkilöautoja tulisi ottaa käyttöön yhteensä 250 000 kappaletta vuoteen 2030 men-

nessä. [53] Vuoden 2018 lopulla Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) esitti lisäksi oman 

toimenpideohjelmansa siitä, miten hiiletön liikennejärjestelmä pystytään toteuttamaan vuo-
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teen 2045 mennessä. Tavoite edellyttää, että vuoteen 2030 mennessä sähköautoja otettai-

siin käyttöön yhteensä 670 000 kappaletta. [54] Vuonna 2016 Teknologian tutkimuskeskus 

VTT ja LVM arvioivat yhdessä, että silloisilla toimenpiteillä perusskenaariossa sähköauto-

ja tulisi vuoteen 2030 mennessä olemaan yhteensä noin 120 000 kappaletta. [53] 

 

Sähköautojen osuus on vielä suhteutettuna vähäistä, mutta myytyjen autojen määrä on ollut 

lievässä kasvussa edellisten vuosien aikana, kuten kuvasta 22. nähdään. Vuosien 2016–

2018 välillä sähköautojen määrä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattaessa. 

Vuonna 2018 hybridi- ja täyssähköautoja rekisteröitiin Suomessa yhteensä noin 8 300 kpl, 

josta täyssähköautojen osuus oli 13 %. Kokonaisuudessaan ensirekisteröityjen sähköauto-

jen osuus vastasi noin 6,9 %:a kaikista tehdyistä ensirekisteröinneistä. [55] [56] 

 

 

Kuva 22. Täyssähköautojen ensirekisteröintien kuukausittainen määrä 1/2016- 5/2019 välillä Suomessa. [56] 

Tähän asti suurimpina sähköautojen hankintaa rajoittavina tärkeimpinä tekijöinä ovat toi-

mineet ajoneuvojen korkea markkinahinta perinteisiin polttomoottoriautoihin verrattuna, 

akkuteknologian asettamat rajoitukset sähköautojen toimintasäteelle sekä riittävän latausin-

frastruktuurin puuttuminen. [57] Kaksi jälkimmäistä tekijää ovat myös tärkeitä syitä, miksi 

täyssähköautojen hankinta on ollut vähäistä verrattuna ladattaviin hybrideihin, jotka sovel-

tuvat polttomoottorinsa ansiosta joustavammin myös pidempien matkojen toteuttamiseen. 

Akkuteknologian saralla tapahtunut edistys on kuitenkin tarkoittanut, että akkujen toimin-

tasäde on pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa kasvanut. Akkuteknologian kehittymisen odo-
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tetaan laskevan myös sähköautojen hintaa nopeasti niin, että vuoteen 2025 mennessä säh-

köautojen hinta alittaisi polttomoottoriautojen keskihintatason. Tämän jälkeen ennusteiden 

mukaan sähköautojen myynnin odotetaan kasvavan vauhdilla verrattaessa polttomoottori-

autoihin. [58] Kuvassa 23. on esitetty arvio sähköautojen tulevaisuuden hintakehityksestä 

verrattuna keskimääräisen polttomoottoriauton hintaan. 

 

 

Kuva 23. Alemman keskiluokan sähköhenkilöautojen arvioitu hintakehitys Yhdysvalloissa. Vertailukohtana 

on käytetty saman kokoluokan polttomoottoriauton hintakehitystä. [58] 

Sähköautojen lataustottumusten osalta Norjassa ja Ruotsissa tehdyissä haastatteluissa ha-

vaittiin, että sähköautoja ladataan tyypillisesti kotona ja työpaikoilla. Julkisten latauspistei-

den käyttö oli tutkimuksen perusteella hyvin vähäistä. Vuonna 2017 Ruotsissa 65–70 % 

sähköautojen omistajista arvioi, ettei käyttänyt lainkaan julkisia latauspisteitä. Norjassa 

tarkastelu ajanjaksolla oli kuitenkin havaittavissa, että nopeiden julkisten latauspisteiden 

käyttö oli trendiltään selvästi kasvusuuntainen erityisesti kuljettavan matkan ollessa pitkä. 

[59] Kuvassa 24. on esitetty norjalaisten autoilijoiden sähköautojen latauksen yleisyys eri 

lataussijainneissa. 
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Kuva 24. Norjalaisten sähköautoilijoiden lataustottumukset eri lataussijainneissa. [59] 

Kuvan 24. perusteella voidaan tehdä arvio, että suurin osa sähköautoilijoista tulee lataa-

maan autonsa kotona myös NEOY:n jakeluverkkoalueella. Yleisesti voidaan kuitenkin to-

deta, ettei kaikilla sähköautoilijoilla ole välttämättä mahdollisuutta ladata autoa kotonaan, 

jolloin myös julkisten latauspisteiden käyttö tulee olemaan lähes päivittäistä osalle sähkö-

autoilijoista. Tässä työssä tarkastellaan asiaa kuitenkin näkökulmasta, jossa sähköautoja 

ladataan kotona. 

 

Kotitalouksissa sähköautot ladataan joko hitaalla tai peruslataustavalla.  Peruslataus (mode 

3) on ensisijainen lataustapa, jossa lataus toteutetaan kiinteän latauslaitteen avulla. Tämä 

lataustekniikka mahdollistaa maksimissaan 63 A vaihekohtaisen latausvirran. Hidaslataus 

(mode 2) on toinen lataustapa kotitalouskäytössä. Tällöin sähköautoa voidaan ladata kotita-

louspistorasiasta korkeintaan 8 A latausvirralla. [60] Norjassa toteutetussa haastattelussa 

havaittiin, että 63 % sähköautoilijoista latasi sähköautoa kotona hitaalla lataustavalla. Puo-

lestaan peruslataustavalla ladattaessa 19 % sähköautoilijoista oli käytössä kotona korkein-

taan 3,7 kW:n ja 12 % sähköautoilijoista 7,4–22,1 kW:n huippulatausteho. [59] Taulukossa 

5. on esitetty kotitalouskäytössä käytössä olevien lataustekniikoiden tyypilliset maksimite-

hot.  

 

Taulukko 3. Hitaan ja peruslataustekniikoiden maksimilataustehot tyypillisillä käytössä olevilla vaihevirran 

arvoilla ja vaihelukumäärillä. 

  Hidaslataus (mode 2) Peruslataus (mode 3) 

  8 A 16 A 32 A 

1-vaiheinen 1,8 kW 3,7 kW 7,4 kW 

3-vaiheinen - 11,0 kW 22,1 kW 
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Tyypillinen sähköauton ajosuorite Norjassa on noin 20–40 km päivässä. [59] Suomessa 

henkilöauton keskimääräinen ajosuorite on noin 14 000 km vuodessa, joka tarkoittaa tyy-

pillisesti noin 38 km ajosuoritetta päivässä. Trafin henkilöliikennetutkimuksen perusteella 

tätä voidaan pitää realistisena arviona myös Kärkölän ja Mäntsälän kuntien alueella. [61] 

Päivittäisen ajosuoritteen ollessa alle 40 km, pientä huippulataustehoa ja latauksen jaka-

mista usean tunnin ajalle voidaan pitää realistisena vaihtoehtona suurimmalla osalla sähkö-

autoilijoista. Hitaalla latausteholla sähköautojen latauksesta aiheutuneet verkostovaikutuk-

set jäävät pienemmiksi, vaikka lataus toteutettaisiinkin ohjaamattomasti ja kuormat ajoit-

tuisivat huippukuormitustunneille. Päivittäisen ajosuoritteen kasvaessa tarkoittaa tämä, että 

myös käytössä olevan lataustehoa tulee kasvattaa, mikäli auto halutaan ladata samassa 

ajassa kuin aikaisemmin. Vaihtoehtoisesti pidettäessä latausteho samansuuruisena tulee 

sähköauton latausaikaa pidentää. 

4.3.3 Kuormanohjaus 

Kuormanohjauksella tarkoitetaan ohjattua sähkönkulutuksen säätöä niin, että kuluttajan 

huippukuormitustuntien osalta kulutusta lasketaan tai pienien kulutustuntien osalta lisä-

tään. Kuluttajan puolelta intressit ovat rahallisia: säästöä voidaan saada siirtämällä kuormi-

tus pois kalliilta kulutustunneilta tai esimerkiksi hyödyntämällä aurinkopaneelien sähkön-

tuotanto mahdollisimman tehokkaasti. Verkkoyhtiön kannalta kuluttajien toteuttaman 

kuormanohjauksen avulla voidaan pyrkiä pienentämään kulutuksen huippukuormitusastetta 

jakamalla kuluttajien sähkönkulutus tarvittaessa mahdollisimman usean tunnin ajalle ja 

tämän avulla varmistamaan jakeluverkon tehokaskäyttäminen. Merkittäviä hyötyjä voidaan 

saavuttaa erityisesti niiden verkko-osien osalta, joissa kuormanohjauksen avulla voidaan 

pystyä välttämään mahdolliset tehonkasvun aikaansaamat verkostosaneeraamiset tulevai-

suudessa. 

 

Kuluttajan huipputehoa voidaan hallita useilla eri menetelmillä. Tässä työssä esitellään 

kuormien risteily ja dynaaminen ohjaus. Kuormien risteilyllä tarkoitetaan jakeluverkkoyh-

tiöiden laatiman SLY-kytkentäsuositukseen perustuvaa menetelmää, jota on hyödynnetty 

sähkölämmityslaitteiden kuormanohjaamiseen. Esimerkiksi lämminvesivaraajan käytön 

ohjaaminen yön tuntien ajalle perustuu kyseiseen kytkentäsuositukseen. Menetelmää voi-

daan hyödyntää myös kiinteistön huipputehojen rajaamiseen. Perinteisesti huipputehoja on 
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rajattu esimerkiksi kiuasristeilyn avulla, jossa kiukaan termostaatti ohjaa esimerkiksi muita 

lämmityskuormia pois päältä kiukaan ollessa päällä. Kiuasristeilyä voitaisiin hyödyntää 

samalla tavalla myös esimerkiksi sähköauton latauksen poiskytkemiseen tai tehonsäätämi-

seen. Toinen vaihtoehto on seurata esimerkiksi koko kiinteistön sähkönkulutusta valvonta-

releen avulla, jonka perusteella sähköauton latausta voidaan rajata. [23] 

 

Dynaamisella kuormanohjauksella tarkoitetaan kuluttajien sähkölaitteiden aktiivista tehon-

säätömahdollisuutta perustuen kiinteistön hetkelliseen tehokulutustietoon. Kiuasristeilyyn 

verrattuna kyseinen kuormanohjausmenetelmä ei esimerkiksi välttämättä keskeytä sähkö-

auton lataamista kokonaan, vaan lataus voidaan optimoida koko kiinteistön mitatun säh-

könkulutuksen ja sallitun huipputehon erotukseen perustuen. Tämän avulla voidaan var-

mistaa, että sähköauto saadaan ladattua mahdollisimman nopeasti sallitun huipputehon ra-

joissa. [23] Dynaamista kuormanohjausta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi muiden 

kuormien tehonsäätöön. Yksi potentiaalinen käyttökohde on kesällä esimerkiksi aurinko-

paneelien sähköntuotannon hyödyntäminen älykkään kuormanohjauksen avulla esimerkik-

si lämminvesivaraajan käyttöön tai asunnon jäähdyttämiseen lämpöpumpun avulla. Kuvas-

sa 25. on esitetty esimerkki dynaamisesta sähköauton kuormanohjauksesta, jossa sähköau-

toa ladataan sallitun huipputehon mukaisesti. Ilman dynaamista kuormanohjausta kiukaan 

päällä ollessa olisi sähköauton lataaminen johtanut sallitun huipputehon ylittymiseen tai 

sähköauton lataamiseen keskeytymiseen. Dynaamisella lataamisella sähköautoa saadaan 

ladattua myös näiden tuntien aikana. 

 

Kuva 25. Sähköauton latausesimerkki dynaamisen kuormanohjauksen avulla. [23] 
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4.4 Tehotariffi 

Sähkönsiirronhinnoittelu on toteutettu Suomessa perinteisesti energiapohjaisesti, eli siirto-

hinta on perustunut kiinteään tai käyttöpaikan sulakekokoon verrannollisesta perusmaksus-

ta ja energiankäyttöön perustuvasta kulutusmaksusta. Erinäiset tekijät, kuten energiatehok-

kuuden kehittyminen on johtanut kuluttajien sähköenergiamäärien laskemiseen. Samanai-

kaisesti verkon huippukuormat ovat pysyneet kuitenkin entisellään tai jopa kasvaneet uusi-

en suuritehoisten sähkölaitteiden käyttöönoton ja yksittäisille kulutustunneille ajoittuneen 

sähkönkäytön myötä. Verkkoyhtiöiden kannalta tämä on tarkoittanut laskeneita siirtotuloja 

ja samanaikaisesti investointikustannukset ovat pysyneet samalla tasolla, sillä jakeluverkko 

tulee edelleen mitoittaa suurimman hetkellisen huippukuormitustunnin mukaisesti. Kulut-

tajien kannalta tämä on puolestaan merkinnyt kustannusten epäoikeuden mukaista jakau-

tumista kuluttajien kesken. Ongelmana on, että nykyinen tariffimalli ei sisällä kannustinta, 

joka ohjaisi kuluttajia suunnittelemaan sähkönkäyttöään verkon mitoituksen kannalta te-

hokkaasti, sillä asiakkaille syntyvät kustannukset eivät ole riippuvia kulutuksen huippute-

hokäytöstä. Tämän takia useissa verkkoyhtiöissä on alettu suunnitella tehotariffimallin 

käyttöönottamista kaikkien asiakkaiden kohdalla. [62] Tehotariffimallissa osa kuluttajien 

perusmaksusta ja energiaperusteisesta kulutusmaksusta korvataan tehomaksulla [23] [63], 

joka määrittyy esimerkiksi käyttöpaikan kuukauden tai vuoden suurimman huipputehotun-

nin mukaisesti. Tällöin sähkönkäytön aikaansaamat verkostovaikutukset tulevat huomioi-

duksi laskutuksen yhteydessä. 

 

Tehotariffimallin tärkeimpänä tavoitteena on ohjata kuluttajia kiinnittämään entistä tar-

kempaa huomiota sähkönkäytön huipputehokuormiin, jolloin kulutus pyritään jakamaan 

tasaisesti useiden tuntien ajalle, esimerkiksi ajoittamalla sähkökiukaan käytön ja sähköau-

ton lataamisen eri tuntien ajalle. Verkkoyhtiön kannalta tämä tarkoittaa, että jakeluverkon 

saneerauskustannukset pystytään pitämään kohtuullisella tasolla. Kuvassa 26. on esitetty 

esimerkki potentiaalisesta tulevaisuuden ongelmatilanteesta, jossa erään muuntopiirin 

kaikki kuusi asiakasta hankkivat tulevaisuudessa sähköauton ja lataavat sen samanaikaises-

ti täyteen 1,85 tai 3,7 kW:n latausteholla saavuttuaan kotiin klo 17 jälkeen. Esimerkissä 

yhden sähköauton lataustarpeena pidetään noin 7.4 kWh, joka vastaa noin 37 km ajosuori-

tetta. 
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Kuva 26. Sähköautojen latausvaikutukset erään muuntopiirin tuntitehon käyttöön kahdella eri lataustehoesi-

merkillä, kun muuntopiirin kaikille asuinkäyttöpaikoille sijoitetaan yksi sähköhenkilöauto. 

Kuvasta 26. havaitaan, että kuuden sähköauton yhtäaikainen lataaminen 3,7 kW:n latauste-

holla johtaa jakelumuuntajan ylikuormittumiseen voimakkaasti kahden tunnin ajalta, jol-

loin muuntajan vioittumiseen on kasvanut riski. Sähkönkulutuksen voimakas kasvu voi 

ilmetä muuntajan vioittumisen lisäksi myös asiakkaiden sähkönlaadun heikentymisenä. 

Käyttämällä puolitettua lataustehoa ja kaksinkertaistamalla sähköauton latausaika havai-

taan, että huippukuormitustunnin osalta muuntaja käy lähellä ylikuormitusrajaa, mutta yli-

kuormittuminen pystytään välttämään. 
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5. SÄHKÖN LAATU 

Sähkön laatuvaatimukset asettavat tärkeät reunaehdot jakeluverkkojen suunnittelutehtävil-

le. Laatuvaatimuksien tärkeimpänä tavoitteena on pyrkiä varmistamaan, että asiakkaiden 

sähkölaitteistot toimivat käytössä normaalisti. Tyypillisesti sähkönlaadulliset ongelmat il-

menevät esimerkiksi sähkölaitteiden toiminnan häiriöinä, hajoamisena tai syntyneinä säh-

kökatkoina. [64] Sähkömarkkinalaissa 588/2013 on määritelty, että sähkön toimituksen 

laatuvaatimuksien tulee toteutua Suomessa noudatettavien standardien mukaisesti, joiden 

täyttymisestä verkkoyhtiö on vastuussa. Sähkömarkkinalain nojalla verkkoyhtiön tulee 

toimittaa asiakkaillensa syrjimättömästi ja tasavertaisesti laadukasta sähköä, jonka perus-

teella asetetuista sähkön laatuvaatimuksista ei voi poiketa. Tämä tarkoittaa, että verkkoyh-

tiö on tarvittaessa velvollinen kehittämään sähkönjakeluprosessiaan niin, että asiakkaille 

toimitettu sähkö täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. 

5.1 Jännitteen laatu 

Sähköntoimituksen laatua koskevat vaatimukset on jaoteltu sähkön ja sähköntoimituksen 

palveluiden laatuvaatimuksiin, joita on havainnollistettu kuvassa 27. [7] Tässä työssä kes-

kitytään tarkastelemaan erityisesti jännitteen laatuvaatimuksien täyttymistä, sillä tulevai-

suuden asiakkaan sähkönkäytössä tapahtuvilla muutoksilla on suuri vaikutus näiden teki-

jöiden toteutumisen kannalta. 

 

 

Kuva 27. Sähköntoimituksen laatuvaatimuksiin vaikuttavat osatekijät. [7] 

Sähköntoimituksen laatu 

Sähkön laatu 

Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus 

Sähkön toimittamiseen 

liittyvien palvelujen laatu; 

informaatio asiakkaille 
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Jännitteen laadun osalta Sähkömarkkinalaissa on sovittu, että jakeluverkosta syötetyn jän-

nitteen yleisten ominaisuuksien tulee täyttyä standardin SFS-EN 50160 normien mukaises-

ti. Tässä yhteydessä tulee kuitenkin huomioida, että myös asiakkaat voivat syöttää sähköä 

jakeluverkkoon tai aiheuttaa sähkönkäytöllään häiriöitä, jotka heikentävät jakeluverkon 

jännitteen laatua. Jännitteen laadussa ilmenevät ongelmat jaotellaan aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti joko jatkuviin ilmiöihin tai jännitehäiriöihin. Jatkuvat ilmiöt näkyvät jännitteen 

laadussa tasaisin väliajoin ja aiheutuvat tyypillisesti asiakkaan kuormituskäyttäytymisen 

takia. Tällaisia vaikutuksia voi saada aikaiseksi esimerkiksi asiakkaan tietty kuormitus-

tyyppi, kuormituksen vaihtelu tai käytössä olevat epälineaariset kuormat. Jännitehäiriöllä 

tarkoitetaan puolestaan jännitteen siniaaltomuodossa tapahtuvia nopeita muutoksia, jotka 

aiheutuvat tavallisesti yllättävistä ulkopuolisista tekijöistä. [64] Tällaisia tilanteita voivat 

olla esimerkiksi jakeluverkon kytkentä- tai vikatilanteet. 

 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan jatkuvien ilmiöiden aikaansaamia vaikutuksia jän-

nitteen laadulle, sillä nämä ovat tyypillisesti seurausta asiakkaan sähkönkäytössä tapahtu-

neista muutoksista. Tyypilliset aurinkopaneelien ja sähköautojen aikaansaamat jännitteen 

laadulliset ongelmat liittyvät jännitetasojen vaihteluun, harmonisiin yliaaltoihin ja jännite-

epäsymmetriaan. 

5.1.1 Jännitetasojen muutokset 

Standardissa SFS-EN 50160 on määritelty, että pienjänniteverkkojen jännite saa vaihdella 

95 % ajasta välillä 207–253 V ja 100 % ajasta välillä 195–253 V. Jännitteen vaihteluvälillä 

on tärkeä merkitys asiakkaan kannalta, sillä jännitteen ollessa liian pieni tai liian suuri, voi 

tämä näkyä häiriöinä sähkölaitteiden toiminnassa. Asiakkaan verkkoon liittymäpisteen 

jännitetaso riippuu sähköaseman hetkellisestä jännitteestä sekä jakeluverkon alku- ja lop-

pupään välillä olevissa verkkokomponenteissa syntyneistä jännitehäviöistä, jotka aiheutta-

vat jännitteenaleneman. Johdossa tapahtunut jännitteen alenema Uh saadaan laskettua yhtä-

lön 5.1. avulla. 

 

𝑈ℎ = 𝐼(𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋𝑠𝑖𝑛𝜑) = 𝐼𝑝𝑅 +  𝐼𝑞𝑋,    (5.1.) 

 

missä   I = verkossa kulkeva virta 

  R = syöttävän verkon kokonaisresistanssi 
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  X = syöttävän verkon kokonaisreaktanssi 

  cos φ = tehokerroin 

  Ip = verkossa kulkevan virran pätökomponentti 

  Iq = verkossa kulkevan virran loiskomponentti. [7] 

 

Prosentuaalinen jännitteenalenema Uh% saadaan laskettua puolestaan yhtälön 5.2. avulla. 

 

𝑈ℎ% = 100 ∗
√3(𝐼𝑝𝑅+𝐼𝑞𝑋)

𝑈
= 100 ∗

𝑃

𝑈2 ∗ (𝑅 + 𝑋𝑡𝑎𝑛𝜑),  (5.2.) 

 

missä  U = pääjännite 

  P = johdossa kulkeva pätöteho. [7] 

 

Verkossa syntyneeseen jännitteenalenemaan vaikuttaa tärkeimpänä käytössä oleva jännite-

taso, syöttävän verkon pituus, verkkokomponenttien mitoitus ja verkon kuormitustilanne. 

[7] Koska keskijänniteverkossa tapahtuva jännitteenalenema on suhteessa pienempää ver-

rattuna pienjänniteverkkoon, niin sähkö pyritään siirtämään keskijänniteverkon avulla 

mahdollisimman lähelle asiakkaiden liittymispistettä. Tämän lisäksi johdossa siirrettävillä 

kuormilla on tärkeä merkitys johdossa tapahtuvan jännitteen aleneman kannalta. Pienjänni-

teverkko rakennetaan niin, että sen mitoituksessa huomioidaan ennakoitu asiakkaiden säh-

könkäytössä tapahtuva kasvu verkon pitoaikana. 

 

Sähkönkuormituksen kasvu on tyypillisesti erityisen ongelmallista haja-asutusalueiden 

muuntopiireissä, jossa sähköä voidaan joutua siirtämään pienjänniteverkossa pitkiäkin 

matkoja yksittäisille asiakkaille. Tämän takia jännitetaso voi pitkän johdon kauimmaisilla 

asiakkailla olla jo valmiiksi lähellä sallittua alarajaa. Tällöin ongelmia voi alkaa ilmetä, 

kun asiakkaiden sähkönkuormitus kasvaa suuremmaksi kuin jakeluverkon alkuperäisessä 

mitoituksessa on ennakoitu. Jännitemuutoksien ylittäessä - 10 % Un rajan puhutaan jänni-

tekuopasta. Tyypillisiä jännitekuoppien aiheuttajia ovat esimerkiksi jakeluverkon vikatilan-

teet tai suurikuormaisten sähkölaitteiden aiheuttamat nopeat kuormitusmuutokset. Esimer-

kiksi sähköautojen lataaminen suurella teholla voi saada aikaiseksi huomattavaa jännitteen 

alenemaa, kun syötetään pitkien johtolähtöjen päässä sijaitsevia asiakkaita. Jännitekuopat 

voivat saada aikaiseksi häiriöitä esimerkiksi elektroniikka- tai kontaktoreita sisältävissä 

laitteistoissa [7]. 
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Jännitteenaleneman lisäksi verkossa voi ilmetä myös jännitteennousua. Ylijännitteestä pu-

hutaan jännitetason ylittäessä + 10 % Un rajan. Jännitteennousua voi ilmetä tilanteissa, jois-

sa jakeluverkkoon kytketään pätö- tai loistehon tuotantoa. Myös suurien kuormien pois-

kytkennät tai vaiheviat voivat saada aikaiseksi hetkellisiä ylijännitteitä. Keskitytään ana-

lysoimaan pientuotannon aikaansaamia vaikutuksia jännitteennousuun.  

 

Jännitteen nousulla jakeluverkossa voidaan arvioida olevan sekä positiivisia että negatiivi-

sia vaikutuksia. Kohtuulliset määrät verkkoon syötettyä pientuotantoa voidaan nähdä posi-

tiivisena tekijänä, sillä se pienentää johdoissa syntyviä energiahäviöitä. Ongelmia voi alkaa 

ilmetä pientuotannon tehon ollessa huomattavasti suurempaa verrattuna verkon kuormituk-

seen, sillä tällöin liittymän jännitetaso voi ylittää standardissa asetetun ylärajan. [7] Yhtä-

lössä 5.3. on esitetty pientuotannon vaikutus liittymän jännitetason Uliittymä nousuun.  

 

𝑈𝑙𝑖𝑖𝑡𝑡𝑦𝑚ä = 𝑈𝑣𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜 +
𝑃𝑃𝑉𝑅+𝑄𝑃𝑉𝑋

𝑈𝑣𝑒𝑟𝑘𝑘𝑜
,     (5.3.) 

 

missä  Uverkko = verkon jännite 

  PPV = pientuotannon tuottama pätöteho 

  QPV = pientuotannon tuottama loisteho. [47] [65]  

 

Yhtälöstä 5.3. havaitaan jännitteen nousun olevan riippuvainen jakeluverkko komponent-

tien resistanssista ja reaktanssista, samalla lailla kuin jännitteenalenemakin. Jännitteen 

nousun voidaankin havaita olevan suurinta heikoissa jakeluverkon osissa, kuten haja-

asutusalueiden pitkien johtolähtöjen päässä. Tuottajan puolesta jännitteen nousua voidaan 

estää kahdella tapaa: joko rajoittamalla verkkoon syötettävää virtaa pienen kuormituksen 

aikana tai säätämällä pientuotannon invertterin tehokerrointa niin, että verkkoon syötetään 

pätötehon lisäksi loistehoa. [47] [66] Verkkoyhtiön puolelta jännitteenalenemaa tai -nousua 

voidaan verkkoyhtiön puolelta vähentää parantamalla jakeluverkon jännitejäykkyyttä. Jän-

nitejäykkyydestä puhuttaessa tarkoitetaan verkon kykyä vastustaa kuorman tai tuotannon 

vaihtelusta aiheutuvia muutoksia jakelujännitteen tasoon. Mitä suurempi jännitejäykkyy-

den arvo on, niin sitä herkemmin jännitteessä tapahtuu muutoksia. [7] [66] Jakeluverkon 

jännitejäykkyys saadaan laskettua pätö- ja loistehon suhteen derivoimalla prosentuaalisen 
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jännitteenaleneman yhtälöä 5.2. Jännitejäykkyys pätötehon suhteen on esitetty yhtälössä 

5.4. ja loistehon suhteen yhtälössä 5.5. 

 

𝑑𝑈ℎ%

𝑑𝑃
=

𝑅

𝑈2
        (5.4.) 

 

𝑑𝑈ℎ%

𝑑𝑄
=

𝑋

𝑈2,        (5.5.) 

 

missä  Q = loisteho. [7] 

 

Verkon jännitejäykkyyden kuvaamiseen voidaan käyttää myös tietoa verkon yksivaiheises-

ta oikosulkuvirrasta. Suuri oikosulkuvirran arvo kuvaa siis jäykempää jakeluverkkoa. Täs-

sä työssä jännitejäykkyyttä tarkastellaan oikosulkuvirran arvon avulla, sillä tämä on 

useimmille lukijoista suurena tunnetumpi ja verkon luonnetta kuvaavampi. Jakelumuunta-

jan ja asiakkaan liittymäpisteen välinen yksivaiheinen oikosulkuvirta Ik1 saadaan laskettua 

yhtälön 5.6. mukaisesti. 

 

𝐼𝑘1 =
3𝑈𝑣

√(2𝑅𝑚+𝑅𝑚0+3𝑙(𝑟𝑗+𝑟0))2+(2𝑋𝑚+𝑋𝑚0+𝑙(2𝑥𝑗+𝑥𝑗0+3𝑥0))2
,    (5.6.) 

 

missä  Uv = vaihejännite 

  Rm = muuntajan oikosulkuresistanssi 

  Rm0 = muuntajan nollaresistanssi 

  rj = vaihejohtimen resistanssi 

  r0 = nollajohtimen resistanssi 

  Xm = muuntajan oikosulkureaktanssi 

  Xm0 = muuntajan nollareaktanssi 

  xj = vaihejohtimen reaktanssi 

  xj0 = vaihejohtimen nollareaktanssi 

  x0 = nollajohtimen reaktanssi. [7] 

 

Yhtälöstä 5.6. nähdään, että verkon jännitejäykkyyttä voidaan parantaa pienentämällä ver-

kon kokonaisimpedanssia. Tämä onnistuu esimerkiksi vaihtamalla jakelumuuntaja kool-

taan tai johtimet poikkipinta-alaltaan suurempiin. [7] Tämän lisäksi yhtenä vaihtoehtona 
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voidaan harkita esimerkiksi rinnakkaisjohtimien rakentamista. [66] Rinnakkaisjohtimien 

rakentaminen soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin sellaisien pienjänniteilmajohtoverkko-

jen osalta, joilla on jäljellä vielä useita pitovuosia. 

5.1.2 Harmoniset ja epäharmoniset yliaallot 

Yliaalloilla tarkoitetaan jännitteen tai virran siniaallonmuotoisia komponentteja, jotka ovat 

taajuudeltaan suurempia kuin perusaalto. Harmonisiksi yliaalloiksi kutsutaan perusaallon 

kokonaislukukerrannaisia. Muita kuin perusaallon kokonaislukukerrannaisia kutsutaan 

puolestaan epäharmonisiksi yliaalloiksi. [7] [67] Harmoniset ja epäharmoniset yliaallot 

saavat aikaiseksi siniaallon vääristymistä. Tällöin puhutaan niin sanotusta jännitteen tai 

virran säröytymisestä. [68] 

 

Yliaaltoja jännitteeseen tai virtaan saavat aikaiseksi sähkölaitteet, jotka käyttävät toimiak-

seen epälineaarista virtaa. Myös verkkoon virtaa syöttävät laitteet voivat saada aikaiseksi 

verkon jännitteen säröytymistä, mikäli syötettävä virta on muodoltaan epälineaarista. Yli-

aaltoja syntyy erityisesti sähkölaitteiden tasa- tai vaihtosuuntaajissa. [7] Tasasuuntaajia 

käytetään esimerkiksi tietokoneiden tai sähköautojen akkujen lataamiseksi. Vaihtosuuntaa-

jia käytetään puolestaan esimerkiksi aurinkopaneelien tuottaman tasasähkön muuttamiseksi 

vaihtovirraksi. Myös akkujen purkaminen verkkoon edellyttää vaihtosuuntaajien käyttöä. 

 

Tyypillisiä yliaalloista aiheutuvia haittavaikutuksia ovat muun muassa verkon häviöiden 

kasvu sekä moottoreiden, muuntajien ja nollajohtimien kuormittuminen. Yliaallot aiheutta-

vat lisäksi vikoja kondensaattoreissa, joita käytetään esimerkiksi loistehonkompensointiyk-

siköissä. [68]  

 

Standardissa harmonisten yliaaltojen vaikutuksia arvioidaan yleisesti 40. järjestysluvun 

yliaaltoon asti vakiintuneen käytännön mukaan. Standardissa siniaallon puhtautta mitataan 

käyttäen apuna kokonaissärökerrointa, eli THD:tä. Tämän arvioidaan kaikkien harmonisten 

yliaaltojen tehollisarvon vaikutusta suhteessa perusaallon tehollisarvon suhteen. [64] Ylei-

sesti voidaan katsoa, että verkossa esiintyy eniten kolmatta, viidettä ja seitsemättä yliaal-

toa. Jakeluverkon toiminnan kannalta erityisen haastavia ovat kolmikerrannaiset yliaallot, 

sillä nämä yliaallot summautuvat nollajohtimessa, koska ne ovat kaikilla vaiheilla saman-

vaiheisia. Yksivaiheisten sähkölaitteiden voidaan katsoa aiheuttavan eniten kolmatta yli-
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aaltoa. Kolmivaiheiset sähkölaitteet tuottavat puolestaan kaikkia muita paitsi kolmikerran-

naisia yliaaltoja. [6] 

5.1.3 Jännitteen epäsymmetria 

Vaihtovirtajärjestelmää voidaan katsoa kuormitettavan tasaisesti, kun kaikkien vaiheiden 

kuormitus on yhtä suuri, esimerkiksi kolmivaiheisten sähkölaitteiden voidaan katsoa 

kuormittavan kaikkia vaiheita yhtä paljon. Tyypillisesti jännitteen epäsymmetriaa ilmenee 

jakeluverkon vikatilanteissa tai esimerkiksi 1- ja 2-vaiheisten kuormien takia. [69] Koska 

suurin osa kuluttajien sähkölaitteista on 1- tai 2- vaiheisia, niin kuormien tasainen jakami-

nen vaiheiden välille ei ole tavallisesti täysin mahdollista. [7] Tämän lisäksi ongelmia vai-

heiden välisessä tasaisessa kuormittamisessa voi ilmetä erityisesti jälkiasennuksien yhtey-

dessä, mikäli vaiheiden välistä kuormitusta eri huomioida. Tällaisia tilanteita voi syntyä 

esimerkiksi 1- tai 2- vaiheisen sähköauton latausjärjestelmän sijoittamisesta vaiheelle, joil-

la on jo entuudestaan muita suuria kuormia. 

 

Epäsymmetrisen kuormituksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ovat muun muassa vai-

hekohtaisissa jännitetasoissa tapahtuvat muutokset tähtipisteen kautta. Yksittäisen vaiheen 

suuritehoinen kuormittaminen laskee kyseisen vaiheen jännitettä, joka johtaa tavallisesti 

muiden vaiheiden jännitteiden nousemiseen. Vaiheiden epäsymmetrinen kuormittaminen 

johtaa kolmivaiheisia laitteita herkemmin välkynnän raja-arvon ylittymiseen. [70] Muita 

epäsymmetrisen jännitteen aikaansaamia haitallisia vaikutuksia ovat muun muassa nolla-

johtimessa kulkevat virrat ja kolmivaihemoottorien hyötysuhteen laskeminen. [71] Verk-

koyhtiön kannalta vaiheiden epäsymmetrinen kuormittaminen aiheuttaa verkon epäteho-

kasta käyttöä. [6] 

5.2 Pienjänniteverkkojen nykyinen jännitejäykkyys 

Tässä luvussa toteutetaan NEOY:n pienjänniteasiakkaiden liittymispisteiden jännitejäyk-

kyystarkastelu. Tarkastelu toteutetaan pohjautuen yksivaiheisen oikosulkuvirran arvoihin, 

jotka saadaan lasketuksi yhtälön 5.6. mukaisesti. Esitetyt luvut perustuvat verkkotietojär-

jestelmän laskennallisiin arvoihin asiakkaan liittymispisteissä. Laskennallisten oikosulku-

virrat on laskettu käyttäen jännitteen arvona 230 V. Taulukossa 6. jotka on esitetty käyttö-

paikkojen yksivaiheisten oikosulkuvirtojen jakauma. 
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Taulukko 4. NEOY:n jakeluverkkoalueen asiakkaiden liittymispisteiden yksivaiheisten oikosulkuvirtojen 

jakauma. 

 

Standardin SFS 6000-8-801 mukaisesti yksivaiheisen oikosulkuvirran arvo asiakkaan liit-

tymispisteessä tulee olla minimissään 250 A. Jakeluverkon kaikki uudet osat suunnitellaan 

pohjautuen tähän arvoon. Poikkeustilanteessa standardi sallii käytettäväksi 180 A mini-

miarvoa, mikäli 250 A oikosulkuvirran arvoa ei pystytä saavuttamaan kohtuullisesti tai mi-

käli kyseessä on vanha jakeluverkon osa. [72] Taulukosta 6. havaitaan, että 95,6 % asiak-

kaiden liittymispisteissä yksivaiheisen oikosulkuvirran arvo on vähintään 250 A. Tämän 

perusteella voidaan arvioida, että pienjänniteverkkojen jännitejäykkyys on yleisesti hyvällä 

tasolla. Jännitejäykkyydeltään heikkojen asiakkaiden liittymispisteiden sijoittuminen jake-

luverkkoalueella on esitetty kuvassa 28. 
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Kuva 28. NEOY:n jakeluverkkoalueella sijaitsevien jännitejäykkyydeltään heikkojen asiakkaiden liittymis-

pisteiden sijoittuminen kartalla. Kärkölän ja Mäntsälän keskustan alueet ovat rajattu kuvassa 

punaisella ympyrällä. 

Kuvassa 28. esitetyt alle 250 A oikosulkuvirran liittymät ovat erityisen herkkiä jännite-

tasossa tapahtuville muutoksille, joita kuormituksen tai pientuotannon merkittävä kasvu 

voi aiheuttaa. Tällaisia kohteita jakeluverkkoalueelta paikannettiin yhteensä 469 kappalet-

ta. Kuvasta 28. nähdään, että jännitejäykkyydeltään heikot pienjänniteverkon osat ovat ja-

kautuneet tasaisesti koko jakeluverkkoalueelle. Kuvasta havaitaan, että suurin osa kohteista 

sijaitsee kuitenkin haja-asutusalueilla. Suurimpien taajamien pienjänniteverkkojen liitty-

mispisteiden osalta nähdään, että oikosulkuvirran arvot ovat tyypillisesti suuremmat. Seu-

raavissa luvuissa 5.3 ja 5.4 on käsitelty tarkemmin aurinkopaneelien ja sähköautojen ai-

kaansaamia vaikutuksia jakelujännitteen tasoon oikosulkuvirran suhteen. 
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5.3 Aurinkopaneelien vaikutus jakelujännitteeseen 

Tässä luvussa tarkastellaan yleisellä tasolla, miten tietty pätötehon tuotanto vaikuttaa jän-

nitteen nousuun asiakkaan liittymispisteessä jännitejäykkyydeltään erilaisissa pienjännite-

verkoissa. Silventoisen työssä [47] on tehty kuvan 29. ja 30. kaltaisia tarkasteluja, joissa 

aurinkopaneelien vaikutuksia asiakkaan liittymispisteen jännitetasoon on analysoitu jake-

luverkon jännitejäykkyys huomioiden. 

 

Standardissa SFS-EN 50160 asiakkaan liittymispisteen jännitteen ylärajaksi on asetettu Un 

+10 % eli 253 V. Tätä arvoa käytetään tässä työssä jännitteen ylärajana. Jännitteen nousu 

liittymispisteessä on laskettu pohjautuen yhtälöön 5.3. Laskuissa jännitteen nimellisarvona 

käytetään 230 V, jollei toisin mainita. Kuvassa 29. on esitetty verkkoon syötetyn näennäis-

tuotantotehon vaikutus jännitteen nousuun asiakkaan liittymispisteessä eri tehoarvoilla. 

 

Kuva 29. Tuotantoteholtaan erilaisten aurinkopaneelijärjestelmien vaikutus jännitetasoon yksivaiheisen oi-

kosulkuvirran arvon suhteen, kun liittymispisteen jännitteen alkutaso on 230 V. 

Kuvasta 29. havaitaan, 6 ja 12 kVA verkkoon syötetty pientuotantoteho nostaa liittymispis-

teen jakelujännitteen tason sallitun rajan yli vasta erittäin alhaisilla oikosulkuvirran arvoil-

la. Tämän perusteella voidaan arvioida, että jännitteen nousu ei tule aiheuttamaan ongelmia 

suuremmassa osassa pienjänniteliittymiä, sillä suuren osan kohteista minimioikosulkuvir-

ran arvo on yli 250 A. Ongelmia alkaa ilmetä, kun verkkoon syötetty pätötehon määrä kas-
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vaa merkittävästi. 18 ja 24 kVA:n verkkoon syötetyn tuotantotehon voidaan havaita tarvit-

sevan jäykemmän verkon, jotta jännitteen laatuvaatimukset pystytään toteuttamaan liitty-

mispisteessä. Kuvassa 30. on esitetty 12 kVA tuottavan aurinkopaneelijärjestelmän aikaan-

saama vaikutus asiakkaan liittymispisteen jännitetasoon, kun jännitteen alkuarvona U0 käy-

tetään neljää eri arvoa. 

 

Kuva 30. 12 kVA:n aurinkopaneelijärjestelmän vaikutus vaikutus jännitetasoon yksivaiheisen oikosulkuvir-

ran arvon suhteen, kun liittymispisteen jännitteen alkutasona käytetään neljää eri arvoa.  

Kuvasta 30. havaitaan, että asiakkaan liittymispisteen jännitteen alkuarvolla U0 on huomat-

tava vaikutus siihen, kuinka herkästi jännitteen maksimiraja ylittyy. Liittymispisteen alku-

peräiseen jännitetasoon vaikuttavat esimerkiksi pienjänniteverkossa tapahtuva jännit-

teenalenema, jakelumuuntajan väliottokytkimen asento ja muutokset päämuuntajan käämi-

kytkimen asennossa. Ongelmia voi ilmetä tilanteissa, joissa lähellä jakelumuuntajaa sijait-

sevien liittymispisteiden jännitetaso on valmiiksi korkealla tasolla. Tällaisia tilanteita voi 

syntyä esimerkiksi, jos jakelumuuntaja joutuu syöttämään lisäksi pitkien pienjännitejohto-

lähtöjen päässä sijaitsevia asiakkaita. Toisaalta lähellä jakelumuuntajaa sijaitsevien liitty-

mispisteiden osalta tilannetta tyypillisesti helpottaa suurempi oikosulkuvirran arvo verrat-

tuna kauempana muuntajasta sijaitseviin liittymiin verrattuna. Kuvassa 31. on tarkasteltu 

lähemmin aurinkopaneelijärjestelmän kolmivaiheista maksimituotantotehoa, joka voidaan 

liittää verkkoon eri asiakkaan liittymispisteen oikosulkuvirran arvoilla. 

235

240

245

250

255

260

265

270

275

150 200 250 300 350 400 450 500

Jä
n

n
it

e 
[V

] 

Oikosulkuvirta [A] 

U0 = 220 V U0 = 230 V U0 = 235 V U0 = 240V Un +10 % raja-arvo



68 

 

 

Kuva 31. Nimellistuotantoteholtaan suurin mahdollinen verkkoon liitettävissä oleva aurinkopaneelijärjestel-

mä, kun jännitteen alkuarvo on 230 V ja maksimiarvona on käytetty 253 V. 

Kuvasta 31. havaitaan, että 180 A oikosulkuvirran arvolla voidaan verkkoon liittää kor-

keintaan noin 12,5 kVA tuottava aurinkopaneelijärjestelmä, ilman jännitteen Un +10 % 

raja-arvon ylittymistä. Verkon oikosulkuvirran arvon ollessa 250 A, voidaan verkkoon 

puolestaan liittää korkeintaan noin 17,3 kVA -järjestelmä. 

 

Tässä luvussa tarkasteltiin yksittäisen asiakkaan pientuotannon aikaansaamia vaikutuksia 

jännitteen nousuun asiakkaan liittymispisteessä. Tämän lisäksi tulee kuitenkin huomioida, 

että jännitteennousu riippuu vahvasti myös siitä, kuinka moni muuntopiirin kaikista asiak-

kaista päättää hankkia pientuotantoa. Jännitteennousun kannalta erityisen ongelmallisina 

kohteina voidaan pitää haja-asutusalueen muuntopiirejä, jonka asiakkaiden liittymispistei-

den oikosulkuvirran arvot ovat pieniä. [35] 

5.4 Sähköautojen vaikutus jakelujännitteeseen 

Tässä luvussa tarkastellaan, millainen huippukuorma asiakkaalla voi maksimissaan olla, 

jotta jännitteenalenema asiakkaan liittymispisteessä säilyy standardin sallimissa rajoissa. 

Jännitteenalenema asiakkaan liittymispisteessä saadaan laskettua jännitteennousulle kään-

teisellä yhtälöllä. Standardissa SFS-EN 50160 asiakkaan liittymispisteen jännitteen alara-

jan tulee olla 100 % ajasta vähintään 195,5 V. Tätä rajaa käytetään lyhytkestoisten kuormi-
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tustehojen alarajana. 95 % ajasta jännitteen alarajan tulee olla vähintään 207 V. Tätä voi-

daan pitää pitkäkestoisen huippukuormituksen raja-arvona. Kuvassa 32. on esitetty suu-

rimmat mahdolliset yksivaiheiset näennäistehokuormat näillä kahdella eri raja-arvolla yk-

sivaiheisen oikosulkuvirran arvon suhteen. Tarkastelussa asiakkaan liittymispisteen jänni-

tetason alkuperäisenä nimellisarvona Un käytetään 230 V. 

 

Kuva 32. Suurin mahdollinen vaihekohtainen nimelliskuormitusteho lyhyt- ja pitkäkestoisen huippukuormi-

tuksen suhteen. 

Sähköautojen lataamisen osalta ollaan erityisen kiinnostuneita pitkäkestoisen kuormituste-

hon rajasta. Kuitenkin myös yksittäisten laitteiden hetkellinen samanaikainen käyttäminen 

voi johtaa lyhytkestoisen kuormitusrajan ylittymiseen lyhyeksi ajaksi. Kuvasta 32. näh-

dään, asiakkaan liittymispisteen oikosulkuvirran ollessa 250 A, että pitkäkestoinen kuormi-

tusteho yhdellä vaiheella voi olla korkeintaan 5,75 kVA ja lyhytkestoinen kuormitusteho 

korkeintaan 8,6 kVA. 180 A oikosulkuvirran arvolla pitkäkestoinen kuormitusteho voi 

puolestaan olla korkeintaan noin 4,1 kVA ja lyhytkestoinen kuormitusteho 6,2 kVA. Tä-

män perusteella nähdään, että yksittäisen sähköauton suuritehoinen lataaminen esimerkiksi 

3,68 kVA huipputeholla ei aiheuta liittymispisteessä jännitteenaleneman alarajojen ylitty-

mistä, vaikka jakeluverkon oikosulkuvirtojen arvot olisivatkin heikkoja. Tällöin tulee kui-

tenkin huolehtia sähkölaitteiden kuormitusten jakamisesta tasaisesti vaiheiden kesken ja 

siitä, ettei asiakkaalla ajoitu muita merkittäviä kuormia samalle vaiheelle latausajankohdal-

la. Sähköauton suuritehoinen lataaminen voi muodostua erityisen ongelmalliseksi esimer-
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kiksi kohteissa, joissa esiintyy jo entuudestaan suuria hetkellisvirtoja esimerkiksi maaläm-

pöpumpun käynnistymisen yhteydessä. Tällöin kahden suuren kuorman ajoittuminen sa-

malle hetkelle ja vaiheelle voi saada aikaiseksi nopean jännitteenaleneman liittymispistees-

sä. Kuvassa 33. on esitetty suurimmat mahdolliset pitkäkestoiset yksivaiheiset näennäiste-

hokuormat yksivaiheisen oikosulkuvirran arvon suhteen, kun jännitteen alarajana on käy-

tetty 207 V. Tarkastelussa asiakkaan liittymispisteen vaihejännitteen alkuarvona U0 käyte-

tään kolmea eri jännitetasoa. 

 

Kuva 33. Suurimmat pitkäkestoisen vaihekohtaisen nimelliskuormitustehon arvot, kun jännitteen lähtöarvo-

na käytetään kolmea eri tasoa. 

Kuvasta 33. havaitaan, että liittymispisteen jännitteen alkuarvolla on merkittävä vaikutus 

suurimpaan mahdolliseen kuormitustehoon. 220 ja 230 V välillä ero vaihekohtaisissa 

kuormituksissa on 1,85-kertainen. Tämän perusteella voidaan arvioida, että kuormien li-

sääminen kohteissa, joissa jännitetaso on valmiiksi alhaisella tasolla johtaa herkemmin 

jännitteen alarajan ylittymiseen. Jännitteen alkuarvoa voi alentaa asiakkaan omaan kulu-

tuksen lisäksi myös muuntopiirin johtolähdön muiden kuluttajien kulutuksen ajoittuminen 

samalle ajankohdalle. 

 

Tässä luvussa tarkasteltiin yksittäisen asiakkaan sähkönkulutuksen aikaansaamia vaikutuk-

sia jännitteenalenemaan asiakkaan liittymispisteessä. Tärkeimpiä huomioitavia tekijöitä 

ovat kuluttajan kuormituksien jakaminen tasaisesti vaiheiden välillä ja siitä, ettei samanai-
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kaisia suuria kuormia ajoitu samalle vaiheelle. Tämän lisäksi tulee huomioida muuntopiirin 

muiden asiakkaiden kuormituksen kasvu erityisesti haja-asutusalueen muuntopiireissä, 

joissa verkon jännitejäykkyys on heikko. 
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6. JAKELUMUUNTAJIEN KUORMITUSTILANNETARKASTELU 

Toimintaympäristössä tapahtuvilla sähkönkäytön muutoksilla on merkittävä vaikutus jake-

luverkon pitkän aikavälin kehityssuunnitelmaan, jossa analysoidaan jakeluverkon tulevai-

suuden kehitystarpeita. Jakeluverkon tulevaisuuden kehitystarpeita on tyypillisesti tarkas-

teltu sähköasema- ja keskijohtolähtötasolla [7], mutta myös muut verkkokomponentit tulee 

mitoittaa niin, että ne kestävät niihin pitoaikana kohdistuvien kuormien vaikutukset. Esi-

merkiksi saatavilla oleva AMR-mittausdata mahdollistaa nykyisin laajemman ja entistä 

tarkemman jakelumuuntajien ja pienjänniteverkon kuormitustilanteen tarkastelun. 

 

Verkostosuunnittelussa verkkokomponenttien terminen kuormitettavuus on yksi tärkeä mi-

toitusperiaate, jossa sähkönkuormituksen aikaansaamat vaikutukset tulee huomioida. Säh-

kökuorman kasvu verkkokomponenteissa synnyttää häviöitä, jotka ilmenevät sähköenergi-

an muuttumisena lämmöksi. Mitoitukseen nähden liian korkea kuormitustilanne saa aikai-

seksi komponenteissa tapahtuvan lämpötilan nousun, joka pitkään jatkuessaan johtaa eris-

teiden ja johdinmetallien laadun heikkenemiseen. Tämän seurauksena komponentin mak-

simipitoaika voi lyhentyä. Pahimmillaan seurauksena on verkkokomponentin vioittuminen 

ja jakelun keskeytyminen, joka johtaa verkkoyhtiön kannalta kasvaneisiin kokonaiskustan-

nuksiin. [7] 

 

Seuraavaksi laadittavien kuormitusmallinnusten tarkoituksena on auttaa paikantamaan 

muuntopiirit, joilla on tavallista suurempi ylikuormittumisriski tulevaisuudessa sähkönkäy-

tössä tapahtuvien muutoksien myötä. Erityisen ongelmallisina kohteina voidaan pitää esi-

merkiksi kuvan 34. kaltaisia mökkialueiden muuntopiirejä, joiden muuntaja on kooltaan 

pieni suhteessa asiakasliittymien määrän. Kyseisen muuntopiirin asiakkaiden nykyisellä 

sähkönkäytöllä muuntajan mitoitus on riittävä, sillä asiakkaiden samanaikaisen sähkönku-

lutuksen huippukuorma on pieni. Tällöin riskinä ovat kuitenkin esimerkiksi tilanteet, joissa 

useat asiakkaat alkavat ladata sähköautojaan samanaikaisesti suurella teholla saapuessaan 

mökkialueelle viikonloppuna, jonka seurauksena huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa 

jakelumuuntaja ylikuormittuu ja vioittuu. Huomiota tuleekin kiinnittää erityisesti siihen, 

onko jakelumuuntajan mitoitus riittävä huomioiden sähkönkäytössä tapahtuviin ennakoita-

viin muutoksiin. 
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Kuva 34. Kuvassa on esitetty erään mökkialueen pienjänniteverkko. Kyseinen muuntopiiri on erityisen herk-

kä sähkönkäytössä tapahtuviin suuriin muutoksiin. Muuntaja on mitoitusteholtaan 100 kVA 

kokoinen ja muuntopiirin syöttää yhteensä 50 asiakasta. 

Aurinkopaneelien ja sähköautojen yleistymisestä aiheutuvia vaikutuksia haja-asutusalueen 

jakelumuuntajien huippukuormitusasteeseen on tutkittu kattavasti esimerkiksi Silventoisen 

diplomityössä. Työssä todettiin, että sähköautojen yleistymisellä on huomattavia vaikutuk-

sia haja-asutusalueiden jakelumuuntajien huippukuormitusasteeseen, kun lataus on toteu-

tettu ohjaamattomasti ja ajoittuu kaikkien kuluttajien osalta saman tunnin ajalle. [47] Lu-

vuissa 6.1 ja 6.2. tarkastellaan aurinkopaneelien ja sähköautojen aikaansaamia vaikutuksia 

jakelumuuntajien huippukuormitusasteelle eri skenaarioissa. 

6.1 Aurinkopaneelien vaikutus jakelumuuntajien kuormittumiseen 

Tässä luvussa tarkastellaan aurinkopaneelien sähköntuotannon aikaansaamia vaikutuksia 

haja-asutus- ja kylätaajama-alueiden jakelumuuntajien huippukuormitusasteeseen vuoden 

2018 touko- ja elokuun välillä. Verkostomallinnukset toteutettiin ”100 %” –tarkastelun 

avulla, jossa muuntopiirin kaikille asuinkäyttöpaikoille mallinnettiin aurinkopaneelit. Ske-
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naarioissa mallinnettiin 3 ja 6 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmät. Aurinkopaneelien tunti-

kohtainen tuotanto mallinnettiin yhtälön 6.1. avulla. 

 

𝑃𝑃𝑉 = 𝜂𝑃𝑉𝐴𝐼𝑇(1 − 0,005(𝑇𝑐 − 25)),     (6.1.) 

 

missä  PPV = tuotettu sähköteho 

  𝜂PV = aurinkopaneelin hyötysuhde 

  A = aurinkopaneelien pinta-ala 

  It = auringon säteilymäärä 

  Tc = ulkolämpötila. [73] 

3 kWp -järjestelmän aurinkopaneelien pinta-alana käytettiin 13,5 m
2
 ja 6 kWp -

järjestelmän pinta-alana 27 m
2
. Aurinkopaneelien hyötysuhteeksi valittiin optimistinen 

22,2 %. Muita järjestelmän häviöitä ei huomioitu. Auringon tuntikohtaiset säteilymäärät ja 

ulkolämpötilat saatiin Ilmatieteenlaitoksen tarjoamasta avoimesta tietokannasta. Tämän 

lisäksi hyödynnettiin saatavilla olevia tietoja tunnin aikaisesta paisteajasta. Muuntopiirien 

kuormitustilanne aurinkopaneelien kanssa mallinnettiin summaamalla muuntopiirin kaik-

kien käyttöpaikkojen tuntikohtaiset sähkönkulutustiedot, josta vähennettiin muuntopiirin 

aurinkojärjestelmien mallinnettu tuotanto tunnin aikana. Kuvassa 35. on esitetty tarkastel-

tujen jakelumuuntajien koko vuoden aikaiset huippukuormitustunnit ilman aurinkopanee-

leita ja muuntajien huippukuormitusasteet kahdessa eri aurinkopaneeliskenaariossa. 
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Kuva 35. Muuntopiirien huippukuormitusasteet vuoden huippukuorman ja kahden eri aurinkopaneeliskenaa-

rion vaikutuksesta. 

Kuvasta 35. nähdään, että alkuperäisessä tilanteessa ylikuormittuvia muuntajia haja-asutus- 

ja kylätaajamien-alueilla on yhteensä neljä kappaletta. 3 kWp -aurinkopaneelijärjestelmä 

skenaariossa ylikuormittuvien muuntajien määrä kasvaa kahdeksaan, tämä on 1,1 % osuus 

tarkastelluista jakelumuuntopiireistä. Uusista ylikuormittuvista muuntajista kolme on mök-

kialueiden muuntopiirejä ja yksi haja-asutusalueen suurempi muuntopiiri, johon on liitty-

neenä yhteensä 17 asuinrakennusta. 6 kWp -skenaariossa ylikuormittuvien muuntopiirien 

määrä kasvaa yhteensä 30 kappaleeseen. Tämä vastaa 4,1 % osuutta tarkastelluista jakelu-

muuntopiireistä. Kuvassa 36. on esitetty muuntopiirikohtaisesti aurinkopaneelien tuotan-

non vaikutukset muuntopiirin huippukuormitusasteeseen. 
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Kuva 36. Muuntopiirikohtaiset aurinkopaneelituotannon vaikutukset muuntopiirin huippukuormitusastee-

seen, kun vertailukohtana on muuntopiirin koko vuoden alkuperäinen huippukulutustunti. 

Kuvasta 36. havaitaan, että 66,2 % muuntopiireistä koko vuoden sähkökulutuksen huippu-

kuormitustunti on suurempi kuin aurinkopaneelien aikaansaama potentiaalinen huippu-

kuormitustunti. 3 kWp:n skenaariossa ainoastaan 8,1 % muuntopiireistä sähköntuotannon 

huipputunti ylitti alkuperäisen kuormitustilanteen. 6 kWp:n skenaariossa 33,8 % muunto-

piireistä havaittiin huippukuormitusasteen kasvaneen. Tämän perusteella havaitaan, että 

koko vuoden alkuperäinen huippukuormitustunti määrittelee tulevaisuudessa edelleen 

muuntajakoon mitoittamisen, jos aurinkopaneelijärjestelmien koko pidetään kohtuullisella 

tasolla.  

 

Aurinkopaneelien tuotannon vaikutuksesta ylikuormittuvia muuntajia analysoitaessa ha-

vaittiin, että ylikuormittuneiden muuntajien alkuperäinen huippukuormitusaste on keski-

määrin 59,6 % ja nämä muuntopiirit syöttävät keskimäärin 22:ta kotitalousasiakasta. Ver-

tailtaessa ylikuormittuneita muuntajia jakeluverkkoalueen muihin muuntajiin havaittiin, 

että muiden muuntopiirien alkuperäisen huippukuormitusasteen olevan keskimäärin 42,9 

% ja muuntopiirien syöttävän keskimäärin 6 kotitaloutta. Ylikuormittuvien muuntajien 

osalta tehdään havainto, että ne syöttävät tyypillisesti keskimääristä enemmän kuluttajia ja 

niiden huippukuormitusaste on keskimääräistä korkeammalla tasolla. Tämä voi kertoa, että 
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muuntaja on kooltaan keskimääräistä pienempi suhteessa sen syöttämien käyttöpaikkojen 

lukumäärään. Tämä on tyypillistä esimerkiksi mökkialueiden muuntopiireille. Kuvassa 37. 

on esitetty muuntopiirikohtaisesti aurinkopaneelien tuotannon vaikutukset muuntopiirin 

huippukuormitusasteeseen. Vertailukohtana on käytetty muuntopiirin kesänaikaista (1.5.–

31.8.) alkuperäistä huippukulutustuntia. 

 

Kuva 37. Muuntopiirikohtaiset aurinkopaneelituotannon vaikutukset muuntopiirin huippukuormitusastee-

seen, kun vertailukohtana on muuntopiirin kesänaikainen alkuperäinen huippukulutustunti. 

Kuvasta 37. havaitaan, että 65,1 % muuntopiireistä aurinkopaneelituotannon aikaansaama 

potentiaalinen huippukuormitustunti on suurempi kuin kesän sähkönkulutuksen huippu-

kuormitustunti. 3 kWp:n skenaariossa 25,6 % muuntopiireistä sähköntuotannon huipputun-

ti ylitti alkuperäisen huippukuormitustunnin. 6 kWp:n skenaariossa 65,1 % muuntopiireistä 

huippukuormitusasteen havaittiin nousseen. Tämä kertoo, että kuluttajien kesän huippuku-

lutustunti on tyypillisesti selkeästi pienempi verrattuna talveen, sillä suurin osa kotitalouk-

sien sähkönkäytöstä muodostuu tyypillisesti lämmitystarpeesta. Tämän lisäksi kuluttajien 

sähkönkulutus ajoittuu tyypillisesti aamun ja iltapäivän tunneille, jolloin aurinkopaneelien 

tuottama sähköteho joudutaan nykyisellään syöttämään jakeluverkkoon. Tämän perusteella 

skenaariossa käytettyjä aurinkopaneelien tuotantotehoja voidaan useiden käyttöpaikkojen 

osalta pitää nykyisellä sähkönkäytöllä selkeästi ylimitoitettuina. Tulevaisuudessa esimer-

kiksi sähkölaitteiden kuormanohjausta voitaisiin kuitenkin käyttää aurinkopaneelien tuo-

tannon tehokkaampaan hyödyntämiseen keskipäivän tuntien aikana, jolloin aurinkopanee-
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lien omakäyttöaste parantuisi. Tämä tekisi myös kuluttajille kannattavammaksi asentaa te-

holtaan suurempia aurinkopaneelijärjestelmiä. Kuvassa 38. on esitetty ylikuormittuvien 

muuntajien määrä alueellisen sijoittumisen suhteen. 

 

Kuva 38. Ylikuormittuvien muuntajien alueellinen sijoittuminen. 

Kuvasta 38. havaitaan, että mallinnuksissa suurin osa ylikuormittuvista muuntajista sijait-

see haja-asutusalueilla. 3 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmäskenaariossa ylikuormittuvia 

muuntajia on vain neljä kappaletta. Kaikki näistä jakelumuuntajista syöttävät mökkialuei-

den kuluttajia. Näiden mökkialueiden havaitaan sijaitsevan tiheiden metsien keskellä, jol-

loin pientuotannon yleistymiselle näissä kohteissa ei ole havaittavissa merkittävää mahdol-

lisuutta. 6 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmäskenaariossa ylikuormittuvia muuntajia on puo-

lestaan yhteensä 27 kappaletta. Paikannettuihin muuntopiireihin sisältyy useita potentiaali-

sia ylikuormituskohteita sekä haja-asutus että taajama-alueilta. Kuvassa 39. on esitetty yli-

kuormittuvien muuntajien määrä muuntajan nimellistehokoon suhteen. 
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Kuva 39. Ylikuormittuvien muuntajien jakautuminen muuntajakoon suhteen. 

Kuvasta 39. havaitaan, että ylikuormittuvat muuntajat ovat tyypillisesti nimellisteholtaan 

50 tai 100 kVA kokoisia. Näitä muuntajakokoja voidaan pitää aurinkopaneelijärjestelmien 

yleistymisen myötä myös potentiaalisesti tyypillisesti ylikuormittuvina muuntajakokoina. 

Tämä on osin selitettävissä sillä, että tämänkokoisia muuntajia on jakeluverkkoalueella 

myös selkeästi eniten. 6 kWp:n aurinkopaneeliskenaariossa yksittäisiä ylikuormittuvia 

muuntajia löytyi lisäksi 30 ja 315 kVA:n muuntajakooista.  

 

Ylikuormittuvien muuntajien vaihtaminen on järkevää tilanteissa, joissa muuntajat yli-

kuormittuvat voimakkaasti tai jos ylikuormitustunteja on vuoden aikana useita, jolloin 

muuntajan vioittumisriski kasvaa myös merkittävästi. Yksittäisten ylikuormitustuntien ta-

kia jakelumuuntajaa on harvoin järkevää vaihtaa. Näitä näkökulmia tarkastellaan lähemmin 

kuvan 40. avulla, jossa on esitetty aurinkopaneelijärjestelmien asennuksesta potentiaalisesti 

aiheutuvien ylikuormitustuntien lukumäärä muuntopiireittäin. 
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Kuva 40. Aurinkopaneelijärjestelmien aikaansaamien potentiaalisien ylikuormitustuntien lukumäärä vuoden 

aikana. 

Kuvasta 40. havaitaan, että 3 kWp:n skenaariossa ainoastaan kahden jakelumuuntajan po-

tentiaalisia ylikuormitustuntien määrää voidaan pitää merkittävänä. 6 kWp:n skenaariossa 

havaitaan, että ylikuormitustuntien määrä kasvaa huomattavasti verrattuna 3 kWp:n ske-

naarion. 6 kWp:n skenaariossa muuntopiirien ylikuormitustilannetta voidaan pitää merkit-

tävänä yhteensä 17 muuntopiirin osalta. Pientuotannon yleistyessä voimakkaasti kyseisissä 

muuntopiireissä voi jakelumuuntajan vaihtaminen tulla ajankohtaiseksi. Yleisesti nähdään 

kuitenkin, että muuntopiirien potentiaaliset ylikuormitustunnit jäävät vähäisiksi, jolloin 

jakelumuuntajien vaihtaminen suurempaan ei ole ainakaan lähitulevaisuudessa välttämä-

töntä, sillä aurinkopaneelien voidaan odottaa yleistyvän vähitellen kuluttajakäytössä. 

6.2 Sähköautojen vaikutus jakelumuuntajien kuormittumiseen 

Tässä luvussa tarkastellaan sähköautojen ohjaamattoman latauksen vaikutuksia jakelu-

muuntajien kuormitusasteeseen. Aluksi verkosto vaikutuksia mallinnettiin kahdessa eri 

sähköauto skenaariossa, joissa Suomessa olisi yhteensä 250 000 (”EV+” -skenaario) ja 

670 000 (”EV+++” -skenaario) sähköhenkilöautoa vuoteen 2030 mennessä. ”EV+” – ske-

naarion toteutuminen tarkoittaisi, että nykyisestä autokannasta noin 9,3 % olisi sähköautoja 

ja ”EV+++” -skenaariossa osuus olisi lähes neljännes. Trafin avoimen tietokannan perus-

teella Kärkölän ja Mäntsälän kunnan alueella on rekisteröity yhteensä 14 557 henkilöautoa. 
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[74] Muuntopiirille sijoittuvien sähköautojen määrä laskettiin selvittämällä asiakastietojär-

jestelmästä muuntopiirin kaikkien asuinkäyttöpaikkojen lukumäärä. Tämän jälkeen lasket-

tiin kuinka monta asuinkäyttöpaikkaa vastaa yhtä sähköautoa eri skenaarioissa. ”EV+” -

skenaariossa 7,67 asuntokäyttöpaikkaa vastasi yhtä sähköautoa ja ”EV+++” -skenaariossa 

luku oli 2,86. Sähköautot sijoitettiin muuntopiireille verkkotietojärjestelmän tietojen avul-

la. Sähköautojen määrä muuntopiireissä pyöristettiin aina lähimpään kokonaislukuun, kui-

tenkin niin, että jokaisella muuntopiirillä oli aina vähintään yksi sähköauto. Tämän takia 

skenaarioiden väliset automäärät eivät ole täydellisessä suhteessa verrattaessa toisiinsa tai 

Trafin tietoihin. Sähköautojen mallinnettu jakautuminen jakeluverkkoalueella näissä ske-

naarioissa on esitetty taulukossa 7. Taulukossa on esitetty myös sähköautojen penetraatio-

aste suhteessa alueittaisiin asuntokäyttöpaikkojen lukumääriin. 

Taulukko 5. Skenaarioissa toteutettu sähköautojen jakautuminen eri postinumeroalueille ja sähköautojen 

penetraatioaste suhteessa asuntokäyttöpaikkojen lukumääriin. 

  "EV +" -skenaario "EV +++" -skenaario 

Alue 
Sähköautot 

(kpl) 

Pentraatioaste 

(%) 

Sähköautot 

(kpl) 

Penetraatioaste 

(%) 

Mäntsälä keskusta 545 13 % 1443 35 % 

Muut alueet 286 24 % 450 37 % 

Kärkölä Keskusta 102 12 % 288 34 % 

Sälinkää 103 18 % 181 32 % 

Hyökännummi 57 12 % 156 34 % 

Numminen 86 18 % 150 31 % 

Ohkola 61 18 % 116 35 % 

Halkia 54 16 % 113 33 % 

Kärkölä 37 13 % 94 33 % 

Hirvihaara 42 18 % 80 34 % 

Mertie 38 21 % 66 37 % 

Järvelä 52 35 % 63 43 % 

Arola-Jokelanseutu 31 15 % 62 30 % 

Kärkölä kk. 48 36 % 59 44 % 

Metsäkylä 22 12 % 58 31 % 

Hautjärvi 30 18 % 56 34 % 

Levanto 26 16 % 55 34 % 

Kaikki yhteensä 1620 16 % 3490 35 % 

 

Arvioitaessa sähköautoilun verkostovaikutuksia, ollaan kiinnostuneita erityisesti muutok-

sista, joita tapahtuu asiakkaiden huipputehon ja sähköenergian käytössä. Sähköautojen po-

tentiaalinen sähköenergiantarve potentiaalisten lataustuntien kanssa määrittää huipputehon, 

joka tarvitaan keskimäärin yhden sähköauton lataamiseen. 
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Sähköautojen latauksesta aiheutuneet verkkokomponenttien kuormitustilanteessa tapahtu-

vat muutokset riippuvat asiakkaan sähköauton latauskäytännöistä ja latausajankohdan 

ajoittumisesta muun sähkökuorman käytön suhteen. Sähköauton hetkelliseen lataustehoon 

vaikuttavat käytössä olevat lataustekniikat, kertalatauksella lisätty toimintasäde, latausajan 

maksimipituus sekä samanaikaisesti ladattavien ajoneuvojen määrä. [23] [35] Yhden säh-

köauton vuosittaisen sähköenergian kulutuksen voidaan arvioida olevan noin 2 800 kWh, 

kun keskimääräisen sähköauton energiankulutuksena ajettua kilometriä kohden käytetään 

noin 0,2 kWh [23] ja ajosuoritteena 14 000 km. Taulukon 7. sähköautojen määrillä ”EV+” 

-skenaariolla tämä tarkoittaisi suurin piirtein noin 4,5 GWh lisäystä jakeluverkkoalueella 

siirrettyyn energiamäärään. ”EV+++” -skenaarion toteutuminen tarkoittaisi puolestaan 

noin 9,8 GWh lisäystä sähkönkulutuksessa. Verrattuna vuoden 2018 lämpötilakorjattuun 

jakeluverkkoalueen pienjänniteasiakkaiden sähkönkulutukseen (203 GWh), tarkoittaisi tä-

mä noin 2,2 % ja 4,8 % kasvua jakeluverkkoalueen sähkönkäytössä. 

 

Jakelumuuntajatasolla tapahtuvia huippukuormitusasteen muutoksia tarkasteltiin pohjau-

tuen vuoden 2018 etäluettavien mittareiden kulutuslukemiin, jonka päälle lisättiin sähköau-

tojen aikaansaama kuormitus käyttöpaikan huippukuormitusajalle. Kuormitusvaikutuksia 

jakelumuuntajatasolla mallinnettiin perustuen huonoimpaan mahdolliseen tilanteeseen, jos-

sa kaikkien asiakkaiden sähköauton latausajankohta ajoittuu muuntopiirin huippukuormi-

tustilanteeseen ja tällöin sähköautonlataus toteutetaan kahdella eri maksimiteholla. Mallin-

nettavina huippulataustehoina käytettiin 3,7 ja 11 kW lataustehoja, jotka ovat esimerkkejä 

1- ja 3-vaiheisen sähköauton latausjärjestelmän lataustehoista. Kuvassa 41. on esitetty näi-

den kahden lataustehon vaikutukset liittymien huippukuormitusasteeseen verrattuna käyt-

töpaikan sulakekokoon vuonna 2018. 
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Kuva 41. Sähköauton lataustehon vaikutus liittymän huippukuormitusasteeseen. 

Kuvan 41. perusteella havaitaan, että sähköauton 11 kW lataustehon ajoittuessa liittymän 

muun sähkönkäytön huippukuormitusajankohtaan, että noin 56 %:lla asiakkaista liittymän 

nykyinen sulakekoko alkoi toimia huippukuormaa rajoittavana tekijänä. Puolestaan maltil-

lisemmalla 3,7 kW latausteholla sulakekoko toimi rajoittavana tekijänä ainoastaan 6 %:lla 

asiakkaista.  

 

Jakelumuuntajien kuormittumisanalyysiä toteuttaessa tulee huomioida, että muuntopiirin 

kuluttajien sähköautojen määrä vaikuttaa jakelumuuntajan ylikuormittumiseen merkittä-

västi. Esimerkiksi pienien, muutamia asiakkaita syöttävien, ja yksittäisten sähköautojen 

lataamiseen käytettävien muuntopiirien osalta muuntajan huippukuormitusasteeseen liitty-

vät ongelmat ilmenevät tyypillisesti 3,7 kW:n latausteholla. Tällaisten jakelumuuntajien 

ylikuormittumisen kannalta lataustehon nostamisella 11 kW:n ei ole suurta vaikutusta, sillä 

vaiheiden symmetrinen kuormitus ei nostaa jakelumuuntajan käämikohtaista suurinta ter-

mistä kuormitusta merkittävästi. 

 

Muuntopiireissä, joissa ladataan puolestaan samanaikaisesti useita sähköautoja, on toden-

näköistä, että 1-vaiheiset lataustehot jakautuvat tasaisesti kaikkien vaiheiden kesken. Tämä 

kuitenkin edellyttää, että kiinteistökohtaisissa asennuksissa kiinnitetään huomiota vaihei-

den tasaiseen kuormittamiseen. Tällöin useiden autojen latausvaikutusten voidaan arvioida 

jäävän vähäisiksi verrattuna 3-vaiheiseen lataamiseen. Tällaisissa muuntopiireissä kolmi-

vaiheisen 11 kW:n lataustehon aikaansaamat termiset kuormitusvaikutukset puolestaan 
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johtavat samalla tavoin kaikkien vaiheiden tasaiseen kuormittumiseen, kuitenkin kolmin-

kertaisella teholla. 

 

Tässä luvussa analysoidaan tarkemmin käytössä olevien lataustehojen ja sähköautopenet-

raatioasteen vaikutuksia Nivoksen jakeluverkkoalueen jakelumuuntajien ylikuormittumi-

seen. Tässä työssä huippukuormitusaste tarkastelut on tehty yleisellä tasolla summaamalla 

kaikkien vaiheiden kuormitustehot keskenään, joka on jaettu jakelumuuntajan nimelliste-

holla. Seuraavissa analyyseissä mallintamiseen liittyviä epätarkkuuksia aiheutuu erityisesti 

yksivaiheisten lataustehojen näkökulmasta pienien muuntajien kohdalla, sillä yhden vai-

heen kuormitusvaikutus jakautuu tällaisen matemaattisen tarkastelun takia käytännössä 

kolmelle vaiheelle. Tämän takia todelliset verkostovaikutukset voivat olla mallinnettuja 

haasteellisimpia näiden muuntopiirien kohdalla. Kuvassa 42. on esitetty 250 000 sähköau-

ton aikaansaamat verkostovaikutukset NEOY:n jakeluverkkoalueella käytettäessä kahta eri 

lataustehoa ja muuntopiirin kaikkien sähköautojen latauksen ajoittuessa muuntopiirin 

huippukuormitustunnille. 

 

Kuva 42. Sähköautojen lataustehon vaikutus liittymän huippukuormitusasteeseen EV+ -skenaariossa. 

Ennen skenaarioiden mallintamista havaittiin, että vuonna 2018 valmiiksi ylikuormittunei-

ta jakelumuuntajia oli yhteensä viisi kappaletta: yksi sijaitsi haja-asutus- ja neljä taajama-

alueilla. Kuvan 42. perusteella havaitaan, että ”EV+” -skenaariossa käytettäessä ohjaama-

tonta lataustehoa pysyvät kuormitustilanteet suurimassa osassa muuntopiirejä kohtuullisel-
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la tasolla riippumatta käytössä olevasta huippulataustehosta. Käytettäessä 3,7 kW:n lataus-

tehoa havaitaan ylikuormittuvien muuntajien osuuden olevan 1,7 % ja 11 kW:n latauste-

holla ylikuormittuvien muuntajien osuus kasvoi 5,8 %:n. Maltillisella 3,7 kW:n lataus te-

holla voidaan havaita, että potentiaalinen muuntajan ylikuormittumismahdollisuus kohdis-

tuu useimmissa tilanteissa vain yksittäisille tunneille. Ainoastaan neljän muuntopiirin osal-

ta potentiaalisia ylikuormittuvia tunteja oli vuodessa enemmän kuin 20. 11 kW:n latauste-

hoa käytettäessä tällaisten muuntajien osuus kuusinkertaistui. Kuvassa 43. on esitetty 670 

000 sähköauton aikaansaamat verkostovaikutukset NEOY:n jakeluverkkoalueella käytettä-

essä kahta eri lataustehoa ja muuntopiirin kaikkien sähköautojen latauksen ajoittuessa 

muuntopiirin huippukuormitustunnille. 

 

Kuva 43. Sähköautojen lataustehon vaikutus liittymän huippukuormitusasteeseen EV+++ -skenaariossa. 

Kuvasta 43. nähdään, että skenaariossa ”EV+++” 3,7 kW:n latausteholla ennakoitu yli-

kuormittuvien muuntajien osuus on 3,9 % ja 11 kW:lla ladatessa 16,0 %. Skenaariossa ha-

vaittiin sama potentiaalisten ylikuormitustuntien määrään liittyvä ilmiö. 3,7 kW:n latauste-

holla ainoastaan 11 muuntajalla oli potentiaalisia ylikuormitustunteja vuodessa yli 20 kap-

paletta. 11 kW:n latausteholla tällaisia muuntajia oli lähes kymmenkertainen määrä. Tämän 

perusteella voidaan nähdä, että sähköautojen aikaansaamia muuntajien ylikuormittumisti-

lanteita pystytään rajaamaan, kunhan huolehditaan, että sähköautojen latauksessa käytetään 

maltillista lataustehoa. Kuvassa 44. on esitetty ylikuormittuvien muuntajien määrä alueelli-
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sen sijoittumisen suhteen. Kuvassa 45. on puolestaan esitetty jakelumuuntajien ylikuormit-

tumisherkkyys jakelumuuntajien alueellisen sijoittumisen suhteen. 

 

Kuva 44. Ylikuormittuvien jakelumuuntajien määrä alueellisen sijoittumisen suhteen. 

 

Kuva 45. Jakelumuuntajien ylikuormittumisherkkyys alueellisen sijoittumisen suhteen. 

Kuvasta 44. havaitaan, että ylikuormittuvien muuntajien jakautuminen haja-asutusalueille 

on määrällisesti suurinta ”EV+” – skenaariossa. ”EV+++” – skenaarion mallinnuksessa 

verkostovaikutukset taajama-alueella kasvavat merkittävästi. Kuvasta 45. havaitaan, että 

muuntajien ylikuormittuminen on herkintä kylätaajamien ja tiheiden Kärkölän ja Mäntsä-

län keskustan asemakaava-alueiden muuntajien kohdalla. Taajamien tarkemmassa tarkaste-
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lussa havaitaan, että ylikuormittuvat muuntajien määrä jakautuu suurin piirtein tasan kylä-

taajamien sekä Kärkölän ja Mäntsälän keskustan taajama-alueiden kesken. Haja-

asutusalueilla muuntajien ylikuormittumisriski on suhteessa vähäistä. Näistä tiedoista tulee 

huomioida, että taajamien muuntopiirien asiakasmäärät ovat keskimäärin suurempia verrat-

tuna haja-asutusalueiden muuntopiireihin. Tämä tarkoittaa, että toteutuessaan käyttökes-

keytykset koskettavat taajama-alueilla kerralla suurempia asiakasjoukkoja. Tämä tulee 

huomioida riskivaikutuksia arvioitaessa. Kuvassa 46. on esitetty ylikuormittuvien muunta-

jien määrä muuntajan mitoituskoon suhteen. Kuvassa 47. on puolestaan esitetty jakelu-

muuntajien ylikuormittumisherkkyys muuntajan nimellistehokoon suhteen. 

 

Kuva 46. Ylikuormittuvien jakelumuuntajien määrä muuntajan nimellistehokoon suhteen. 
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Kuva 47. Jakelumuuntajien ylikuormittumisherkkyys muuntajan nimellistehokoon suhteen. 

Kuvasta 46. nähdään, että määrällisesti suurin osa ylikuormittuvista muuntajista on kool-

taan 50–100 kVA jakelumuuntajia molemmissa skenaarioissa. Tämän kokoluokan muunta-

jia on verkossa kuitenkin eniten, joten näiden muuntajakokojen ylikuormittumisherkkyys 

on pienempi verrattuna muihin kokoihin. Kuvasta 47. nähdään, että ylikuormittumisherk-

kyys on suurinta erityisen pienillä (16 kVA) ja suurilla (315–500 kVA) muuntajakooilla. 

Pienikokoisten muuntajien osalta tämä on selitettävissä sillä, että jo muutamien asiakkai-

den sähkönkulutuksessa tapahtuva merkittävä kasvu voi johtaa muuntajan ylikuormitusti-

lanteeseen. 16 kVA:n muuntajia on jakeluverkkoalueella kuitenkin yhteensä vain 8 kappa-

letta, joten ongelma ei ole laajamuotoinen. Suurikokoisilla jakelumuuntajilla ylikuormit-

tumista ilmenee puolestaan erityisesti muuntopiireissä, jotka syöttävät isoja omakoti- tai 

rivitaloalueita ja joiden huippukuormitusaste on jo valmiiksi korkealla tasolla. ”EV+” ja 

”EV+++” -skenaarioissa näille muuntopiireille on mallinnuksessa sijoitettu useita sähköau-

toja, joiden huippukuormitustunnin aikaisen samanaikaisen latauksen seurauksena huippu-

kuormitusaste voi johtaa muuntajan ylikuormittumiseen. Kuvassa 48. on esitetty eräs täl-

lainen omakoti- ja rivitaloalueen muuntopiiri. Kerrostalo muuntopiirien osalta muuntajien 

huippukuormitusasteet ovat matalia johtuen käyttäjien sähkönkulutuksen risteilystä. Kui-

tenkin ”EV+++” -skenaariolla ja käytettäessä 11 kW:n huippulataustehoa, niin myös näi-

den muuntopiirien kuormitustilanteet kasvavat merkittävästi, sillä asiakasmäärät näillä 

muuntopiireillä voi olla jopa muutamia satoja. 
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Kuva 48. Esimerkki taajama-alueen jakelumuuntopiiristä, jonka alkuperäisen vuoden huippukuormitustunnin 

huippukuormitusaste on valmiiksi 95 %.  

”EV+”- ja ”EV+++” -skenaarioiden lisäksi toteutettiin ”100 %” -skenaario, jossa jakelu-

verkkoalueen kaikille kotitalouskäyttöpaikoille sijoitettiin sähköauto ja kaikkia sähköauto-

ja ladattiin samanaikaisesti huippukuormitusajankohdalla. Tämän tarkastelun avulla pysty-

tään toteuttamaan ”worst-case” tarkastelu, jonka tarkoituksena on pyrkiä paikallistamaan 

kaikki ne muuntopiirit, joilla voi tulevaisuudessa ilmetä ongelmia sähköautojen yleistyessä 

erittäin voimakkaasti yksittäisissä muuntopiireissä. Kuvassa 49. on esitetty ”100 %” -

skenaarion aikaansaamaa muuntopiirien huippukuormitusasteen muutos 3,7 ja 11 kW la-

tausteholla. 
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Kuva 49. Sähköautojen lataustehon vaikutus liittymän huippukuormitusasteeseen 100 % -skenaariossa. 

Kuvasta 49. nähdään, että ”100 %” –skenaariossa 3,7 kW latausteholla ylikuormittuvien 

muuntajien osuus kaikista jakelumuuntajista olisi noin 16,0 % ja 11 kW:n latausteholla 

48,3 %. Käytettäessä rajattuja 3,7 kW:n lataustehoja voidaan havaita, että jakelumuuntajien 

ylikuormittumisriski voidaan pitää suurimmalla osalla muuntopiireistä raja-arvojen puit-

teissa, vaikka autojen määrä kasvaisikin voimakkaasti. Käytettäessä suuria lataustehoja 

voidaan havaita, että ongelmia alkaa ilmetä suurella osalla muuntopiireistä. 11 kW:n la-

taustehoa voidaan pitää huomattavasti ylimitoitettuna, mutta toisaalta tätä analyysia voi-

daan hyödyntää tarkastelun tukena pohdittaessa, mitkä muuntopiirit ovat nykyisellään yli-

mitoitettu niin, ettei suurta riskiä muuntajan ylikuormittumiselle nähdä tulevaisuudessa. 

Kuvassa 50. on esitetty ylikuormittuvien muuntajien määrä suhteessa alueella sijaitsevien 

kaikkien muuntajien määrään. Kuvassa 51. on esitetty puolestaan ylikuormittuvien muun-

tajien prosentuaalinen osuus suhteessa kaikkiin jakeluverkon samankokoisiin muuntajiin. 
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Kuva 50. Jakelumuuntajien ylikuormittumisherkkyys alueellisen sijoittumisen suhteen. 

 

Kuva 51. Jakelumuuntajien ylikuormittumisherkkyys muuntajan nimellistehokoon suhteen. 

Kuvan 50. alueellisen ylikuormittumisanalyysin pohjalta nähdään, että taajamien alueella 

on suhteellisesti suurin jakelumuuntajien ylikuormittumisriski. Määrällisesti vertailtaessa 

on haja-asutus- ja taajama-alueilla ylikuormittuvia muuntajia lähes yhtä paljon. Kuvasta 

51. havaitaan, että 3,7 kW:n latausteholla ylikuormitusherkkyys on yleisintä (315–500 

kVA) muuntopiireissä. Näissä muuntopiireissä on nähtävissä myös suurin prosentuaalinen 

kasvu verrattaessa ”EV+” ja ”EV+++” -skenaarioiden tuloksiin. Tärkeimpänä selittävänä 

syynä tälle voidaan pitää näiden muuntopiirien suuria asukasmääriä, jolloin myös sähköau-
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toja sijoitetaan ”100 %” -skenaariossa näille muuntajille paljon. Määrällisesti 100 kVA 

ylikuormittuvat muuntajia esiintyy kuitenkin selvästi eniten, yhteensä 56 muuntajaa. Tämä 

on yli kolmannes kaikista muuntajista. Kuvan 50. alueellisen ylikuormittumisanalyysin 

pohjalta nähdään, että taajamien alueella on suhteellisesti suurin jakelumuuntajien yli-

kuormittumisriski. Määrällisesti vertailtaessa on haja-asutus- ja taajama-alueilla ylikuor-

mittuvia muuntajia lähes yhtä paljon. 11 kW:n latausteholla ladattaessa havaitaan, että kai-

ken muuntajien ylikuormittumisherkkyys nousee noin 50 % tasolle. Sähköautojen huomat-

tava määrää yhdistettynä lataustehon kolminkertaistamiseen johtaa nopeasti ongelmiin 

useimmilla muuntopiireillä. 

 

Toteutettujen analyysien pohjalta nähdään, että merkittävin tapa vähentää sähköautojen 

latauksesta aiheutuvia verkostovaikutuksia on jakaa sähköauton lataaminen monen tunnin 

ajalle ja käyttää kohtuullisia lataustehoja. Tämän pitäisi useimmissa tilanteissa olla mah-

dollista, sillä arvioiden mukaan henkilöautot ovat pysäköitynä noin 95 % ajasta. Keskimää-

räisessä tilanteessa yhden sähköauton lataaminen onnistuisi 0,96 kW huippulatausteholla 

tilanteessa, jossa lataus toteutetaan päivittäin esimerkiksi klo 22-6 välillä ja sähköauton 

arvioitu vuosittainen sähkönkulutus on 2 800 kWh. 

 

Sähköautojen aikaansaamien suurimpien ongelmien voidaan arvioida syntyvän useiden 

asiakkaiden ladatessa sähköautoa ohjaamattomasti suurella latausteholla samanaikaisesti. 

Tällöin riskinä on, että sähköautot saavat aikaiseksi merkittäviä huipputehoja kasvattavia 

vaikutuksia, mikäli latausajankohta ajoittuu jossain tilanteessa muun sähkönkäytön kanssa 

suuri kulutteiselle kuormitustunnille. [35] Ongelmat ilmenevät tyypillisesti ensimmäisenä 

asiakkaiden liittymäkaistan rajan (sulakekoko) tullessa vastaan, jolloin asiakas joutuu ra-

jaamaan tehonkäyttöään. Jakelumuuntajatasolla ongelmat alkavat näkyä vasta useiden 

muuntopiirin käyttäjien kulutuksen kasvaessa merkittävästi saman käyttötunnin aikana. 

Ongelmia voi kuitenkin ilmetä jakelumuuntaja tasolla, vaikka huipputehot asiakkaiden liit-

tymispisteissä eivät ylittyisikään. Tämänkaltaisia ongelmia voi ilmetä esimerkiksi muunto-

piireissä, joissa kuluttajien sähkönkäyttö risteilee perinteisesti voimakkaasti. 
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7. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Tässä pääluvussa esitetään työn aikana havaitut tärkeimmät toimenpide-ehdotukset, jotka 

verkkoyhtiötä suositellaan huomioimaan laadittaessa tulevaisuuden toimintasuunnitelmia 

ja arvioitaessa tarvittavia verkonkehittämistoimenpiteitä. Laadittujen toimenpide-

ehdotusten taustalla käytetään tämän työn yhteydessä toteutettujen tutkimustulosten ha-

vaintoja sekä LUT:n tutkimusraportissa [35] esitettyjä yleisiä toimenpidesuosituksia. 

 

Tässä työssä keskityttiin tarkastelemaan aurinkopaneelien ja sähköautojen aikaansaamia 

verkostovaikutuksia pienjänniteverkkotasolla. Näiden tekijöiden tarkastelun lisäksi suosi-

tellaan, että verkkoyhtiön sisällä perehdytään tarkemmin myös muiden toimintaympäristön 

muutostekijöiden aikaansaamiin verkostovaikutuksiin ja seurataan aktiivisesti muutosteki-

jöiden vaikutusta kuluttajien sähkönkäyttötottumuksiin. Tätä voidaan pitää ensiarvoisen 

tärkeänä, sillä verkkoihin tehtävät investoinnit sitovat tyypillisesti taloudellisesti huomat-

tavia summia pitkiksi ajoiksi, jolloin nykyisellään rakennettavien/saneerattavien verkkojen 

tulee pystyä palvelemaan kuluttajien sähkönkäyttöä myös useiden vuosikymmenien päästä. 

Toimintaympäristön kehityksen aktiivisen seuraamisen tavoitteena on, että verkon koko 

käyttöiän aikana syntyvät kustannukset pystyttäisiin minimoimaan. Tämä voi tarkoittaa, 

että verkkojen suunnitteluperiaatteita tulee tulevaisuudessa kehittää vastaamaan kuluttajien 

sähkönkäytössä tapahtuvia muutoksia. Tämän lisäksi sähkönkäytössä tapahtuvien ana-

lyysien tehokkaampi ja tarkempi toteuttaminen voi edellyttää uusien työkalujen käyttöön-

ottoa ja nykyisten tietojärjestelmien päivittämistä. 

 

Verkkoyhtiötä suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota erityisesti haja-asutusalueiden 

muuntopiirien sähkönkulutuskehitykseen, sillä näiden muuntopiirien osalta on tulevaisuu-

dessa odotettavissa kasvaneita saneerauskustannuksia uusien energiatekniikoiden yleisty-

essä. Tällöin syntyviä kokonaiskustannuksia voi kasvattaa joko verkkojen liiallinen ylimi-

toittaminen tai alimitoituksesta aiheutuva verkkojen liian aikainen saneeraustarve. Nämä 

muuntopiirit syöttävät tyypillisesti keskimäärin pienempää asiakasmäärää, jolloin tehtäviin 

investointeihin liittyy tavallista suurempia taloudellisia riskejä. Riskit liittyvät mahdolli-

suuteen, että yksittäistä asiakasta syöttävä pienjänniteverkko päädytään saneeraamaan, 

jonka jälkeen verkon syöttämä liittymäsopimus tai -sopimukset päädytään purkamaan ly-

hyen ajan päästä. Yksittäisiä asiakkaita syöttävien pienjänniteverkkojen osalta suositel-
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laankin lykkäämään hallitusti saneerauksia, mikäli tekniset reunaehdot mahdollistavat tä-

män. Kuitenkin myös taajama-alueiden muuntopiirien tulevaisuudessa tapahtuvaan kulu-

tuskehitykseen tulee kiinnittää huomiota, sillä voimakkaasti yleistyessään uudet energia-

tekniikoiden vaikutukset muuntopiirin sähkönkäyttöön voivat olla huomattavia.  

 

Sähkönkäytön tarkasteluun tarkoitettujen menetelmien kehittämisen lisäksi verkkoyhtiötä 

suositellaan päivittämään sähkönsiirtohinnoittelua lähivuosien aikana ottamalla käyttöön 

tehomaksukomponentti. Tällöin kuluttajille muodostuisi taloudellinen kannustin pyrkiä 

pienentämään huipputehokuormia. Nykyisellään kuluttajalla ei ole merkittävää tarvetta 

kiinnittää huomioita sähkölaitteiden huipputehomitoitukseen tai kulutuksen jakamiseen 

useiden tuntien ajalle. Verkon kehittämisen kannalta tämä on tarkoittanut kasvaneita koko-

naiskustannuksia, sillä jakeluverkko täytyy mitoittaa vastaamaan suurinta hetkellistä huip-

pukuormaa. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tehotariffin käyttöönottamisen voidaan arvi-

oida johtavan jakeluverkkojen taloudellisempaan käyttöön. Taulukossa 8. on koottu LUT:n 

tutkimusryhmän tutkimusraportissa ”Sähköasiakas ja sähköverkko 2030” esitellyt yleiset 

verkkovaikutukset ja mitoitusperiaatteet pienjänniteverkon osalta. Taulukkoon on lisätty 

tämän työn perusteella tehdyt havainnot kuormanohjauksen tulevaisuuden potentiaalista. 

Taulukko 6. Työssä tarkastelujen tulevaisuuden tekijöiden arvioidut verkostovaikutukset ja huomioiminen 

verkon mitoitusperiaatteissa. ([35], muokattu ja lisätty tässä työssä tehdyt arviot kuormanohjauksesta) 
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8. YHTEENVETO 

Sähkölle on muodostunut korvaamaton rooli nyky-yhteiskunnan normaalin toiminnan kan-

nalta. Tätä havainnollistaa se, että 2010-luvulle tultaessa kotien, maatalouksien, palvelui-

den ja julkisten toimijoiden yhteenlaskettu sähkönkulutus on lähes kolminkertaistunut ver-

rattaessa 1980-luvun alkuun. Nykyisellään yhteiskunnan toiminta hankaloituu jo lyhyiden-

kin sähkön laadullisten häiriöiden aikana ja pitkään jatkuessaan häiriöt aiheuttavat ylitse-

pääsemättömiä haasteita sekä ihmisten että yhteiskunnallisten organisaatioiden kannalta. 

Tämä on ilmennyt muun muassa Sähkömarkkinalaissa asetettujen sähkönlaatuvaatimuksi-

en tiukentumisena, mikä on useiden verkkoyhtiöiden kannalta tarkoittanut kasvaneita jake-

luverkkokustannuksia sekä keski- että pienjänniteverkkojen osalta. 

 

2010-luvulla sähkönkulutuksen kasvu on yleisesti hidastunut ja tietyillä alueilla kulutus on 

kääntynyt laskusuuntaiseksi väestönrakenteessa tapahtuvien muutoksien sekä sähkölaittei-

den energiatehokkuuden kehityksen myötä. Samanaikaisesti kuluttajien hetkelliset huippu-

kuormat ovat säilyneet nykyisellä tasolla ja jopa kasvaneet uusien suuritehoisten sähkölait-

teiden, kuten lämpöpumppujen käyttöönoton myötä. Kuluttajien näkökulmasta suuritehois-

ten kuormien käyttöönotto on johtanut jännitejäykkyydeltään heikoissa verkon osissa jän-

nitteen laadullisiin ongelmiin, kuten huomattaviin jännitteen alenemiin ja jännitetason no-

peisiin vaihteluihin. Tämän lisäksi myös suuritehoinen pientuotanto voi saada aikaiseksi 

jännitteen nousemisen yli sallittujen rajojen. Suuritehoisten sähkölaitteiden aikaansaamat 

jännitteen laadulliset ongelmat ovat ilmenneet esimerkiksi sähkölaitteiden toiminnan häiri-

öinä tai valojen välkyntänä lyhytkestoisten huippukuormien yhteydessä. Pitkäkestoiset 

huippukuormat voivat yleistyessään johtaa puolestaan verkkokomponenttien ylikuormit-

tumisriskin kasvamiseen, jolloin uhkana on esimerkiksi jakelumuuntajien vioittuminen ja 

sähkönjakelun keskeytyminen. Verkkoyhtiön kannalta kasvaneet huipputehot ovat johta-

neet kasvaneisiin saneeraustarpeisiin, sillä verkko täytyy mitoittaa vastaamaan suurinta 

hetkellistä kuormitus-/tuotantotehoa, vaikka näiden hetkien määrä olisikin vuoden aikana 

vähäinen. Kuluttajien kannalta kasvaneet verkon saneerauskustannukset johtavat puoles-

taan siirtomaksujen nousuun. 

 

Tämän työn tarkoituksena oli arvioida, minkälaisia vaikutuksia toimintaympäristön muu-

tostekijöillä on tulevaisuudessa asiakkaiden sähkönkäyttöön ja millaisia verkostovaikutuk-



96 

 

sia sähkönkäytössä tapahtuvat muutokset saavat aikaiseksi. Työssä keskityttiin tarkastele-

maan uusien energiatekniikoiden aikaansaamia vaikutuksia NEOY:n pienjänniteverkkojen 

osalta. Tekniikoista päädyttiin tarkastelemaan lähemmin aurinkopaneelien ja sähköautojen 

aikaansaamia vaikutuksia. Erityisen kiinnostuneita oltiin näiden tekniikoiden aikaansaa-

mista vaikutuksista asiakkaan liittymispisteen jännitteen laatuun ja jakelumuuntajien huip-

pukuormitusasteessa tapahtuviin muutoksiin. 

 

Jännitteen laatutarkasteluissa keskityttiin tarkastelemaan pientuotannon ja sähköautojen 

lataamisen aikaansaamia vaikutuksia yksittäisen asiakkaan liittymispisteen jännitetasossa 

tapahtuviin vaihteluihin. Tarkastelut tehtiin yleisellä tasolla perustuen laskennalliseen jake-

lumuuntajan ja asiakkaan liittymäpisteen väliseen jännitejäykkyyteen (pienjänniteverkon 

yksivaiheiseen oikosulkuvirtaan). Jakelumuuntajien osalta huippukuormitusasteessa tapah-

tuvia muutoksia mallinnettiin puolestaan NEOY:n jakeluverkkoalueen kaikkien jakelu-

muuntajien osalta. Mallinnusten taustalla hyödynnettiin asiakas- ja verkkotietojärjestelmi-

en tietoja, joiden avulla pienjänniteasiakkaiden vuoden 2018 etäluettavien sähkömittarei-

den tuntikohtaiset sähkönkulutustiedot kohdistettiin muuntopiiritasolle. Näiden kulutustie-

tojen päälle lisättiin aurinkopaneelien tuotannon ja sähköautojen kuormituksen vaikutukset 

eri skenaarioissa.  

 

Aurinkosähköjärjestelmien osalta havaittiin, että pientuotanto voi johtaa asiakkaan liitty-

mäpisteessä sallitun jännitteen maksimiarvon ylittymiseen jännitejäykkyydeltään heikkojen 

pienjänniteverkkojen osalta. Ongelmia havaittiin ilmenevän tilanteissa, joissa paneelien 

huipputuotantoteho ajoittuu liittymän minimikuormitustunnille tai jos liittymispisteen jän-

nitetaso on valmiiksi korkealla tasolla. Pienjänniteverkkojen osalta ongelmia voidaan arvi-

oida muodostuvan, mikäli useat muuntopiirin asiakkaat päätyvät hankkimaan aurinko-

paneelit. Tällöin riskinä on, että useiden aurinkosähköjärjestelmien yhteisvaikutuksesta 

asiakkaiden liittymien jännitetasot nousevat huomattavasti. Jakelumuuntajatasolla aurinko-

paneelien aikaansaamat ylikuormitusvaikutukset jäivät yleisesti kuitenkin vähäisiksi, vaik-

ka muuntopiirin kaikkiin asuinrakennuskohteisiin mallinnettiin 6 kW:n aurinkopaneelijär-

jestelmät. Tämän perusteella voidaan arvioida, että muuntajien ylikuormittumista aurinko-

paneelien vaikutuksesta ei ole merkittävä riski. Asennettavien aurinkosähköjärjestelmien 

huipputuotantotehon kasvaessa huomattavasti ovat potentiaaliset ongelmat mahdollisia. 

Aurinkopaneelijärjestelmien osalta havaittiin, että ongelmat olivat haasteellisimpia haja-
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asutusalueiden, jännitejäykkyydeltään heikkojen verkkojen, osalta sekä jännitteen laatua 

että muuntajien ylikuormittumista tarkasteltaessa. 

 

Sähköautojen vaikutus jännitetasossa tapahtuvaan muutokseen on aurinkopaneeleihin ver-

rattuna käänteinen, eli kasvanut huipputeho johtaa jännitteenalenemaan. Kuluttajan liitty-

mispisteessä tapahtuvan jännitteenaleneman suuruus riippuu syöttävän verkon jännitejäyk-

kyydestä ja tämän lisäksi asiakkaan hetkellisestä tehonkäytöstä, johon vaikuttaa sähköau-

ton lataamisen lisäksi myös liittymän muiden sähkölaitteiden huipputeho. Liittymispisteta-

solla tarkasteltaessa hetkellisiä jännitteen alarajan ylityksiä voi ilmetä, mikäli sähköauton 

lataustehon suuruuteen ja latauksen ajoitukseen muun kuormituksen suhteen ei kiinnitetä 

huomiota. Näihin tekijöihin voidaan asiakas voi vaikuttaa ottamalla käyttöön esimerkiksi 

älykkäitä latausjärjestelmiä, jotka huomioivat sähköauton hetkellisessä lataustehossa liit-

tymän muut kuormat. Tämän lisäksi liittymätasolla tulee huolehtia sähkölaitteiden kuormi-

tuksen tasaisesta jakamisesta vaiheiden kesken, sillä yhden vaiheen poikkeuksellisen suuri 

kuormittaminen voi johtaa tämän vaiheen osalta huomattavaan jännitteenalenemaan. Pien-

jänniteverkkojen osalta tulee arvioida lisäksi useiden saman muuntopiirin käyttöpaikkojen 

sähköautojen samanaikaisen suuritehoisen lataamisen vaikutukset jännitteenalenemiin ku-

luttajien liittymispisteissä erityisesti verkon huippukuormitustuntien aikana.  

 

Tarkasteltaessa sähköautojen lataamisen aikaansaamia ylikuormitusvaikutuksia havaittiin, 

että useiden kuluttajien latauksen ajoittuessa huippukuormitustunnille kohtuullisella voi 

saada aikaiseksi jakelumuuntajien ylikuormittumista erityisesti niiden muuntopiirien osal-

ta, joiden huippukuormitusaste on valmiiksi korkealla tasolla. Käytettäessä suuria 11 kW:n 

lataustehoja oli jakelumuuntajien ylikuormittuminen todellinen riski isolla osalla muunta-

jista jo pienilläkin penetraatioasteilla. Tämän takia on tärkeää, että käytettävät lataustehot 

pyritään pitämään kohtuullisella tasolla, jolloin verkkojen laajoilta saneeraustarpeilta pys-

tytään välttymään. 

 

Tämän työn tutkimustuloksien perusteella suositellaan, että verkkoyhtiön sisällä jatketaan 

toimintaympäristön muutosilmiöiden aktiivista seuraamista. Etäluettavien sähkönkulutus-

mittareiden ja kehittyneen tietotekniikan avulla sähkönkäyttäjien kulutuskäyttäytymistä 

voidaan tarkastella nykyisellään hyvinkin tarkasti, kunhan toimintaan käytetään riittäviä 

resursseja. Sähkönkäyttöennusteiden laadinnan kannalta lisäarvoa voidaan pyrkiä saavut-
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tamaan esimerkiksi jatkojalostamalla kerättyä mittausdataa toimintaympäristön kehitykses-

tä kertovien avoimia tietolähteiden avulla. Verkkoyhtiön tehokkaan toiminnan kannalta on 

tärkeää, että sähkönkulutuksen tarkasteluun tarvittavaa tiedonkäsittelyprosessia pyritään 

automatisoimaan, jolloin kuormitusennusteiden laatiminen ja tilanteen seuraaminen suju-

voituisi huomattavasti. 
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