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Työssä esitellään energiayhteisöiden ja AMM-järjestelmien perusmallit, 
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In this Master’s Thesis, metering service production of infranet company Elvera Oy and 

development opportunities of smart metering and energy communities in the future are 

reviewed. The basic models and cost structures of energy communities, AMM systems and 

communication technology of these systems are introduced and effect of European and 

Finnish regulation to development of smart metering and energy communities in Finland 

are examined. Research material consists of documents in the field of Electrical 

Engineering as well as training materials, email conversations and personal notes from 

experience in a work at Elvera. Analysis of future operational environment and 

improvement recommendations to current operating models are made based on research 

material. 

 

In the future the role of service providers, especially power grid contractors is more 

significant in the services of metering and energy communities. At the same time, more 

and wider experience of service providers are demanded. To succeed in the future 

operational environment more effective and better operating models are needed. 

  



 

 

ALKUSANAT 

 

Tasan 3 vuotta ja 364 vuorokautta sitten alkanut ajanjakso saa päätöksensä tänään. Silloin 

muutin Lappeenrantaan ja pääsin aloittamaan opiskelut Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa. Nyt on aika suunnata takaisin Keski-Suomeen ja kohti siellä odottavia uusia 

haasteita. On siis tilinpäätöksen hetki ja aika miettiä menneitä vuosia. Elämä on täynnä 

sattumuksia, ja Lappeenranta oli yksi niistä – positiivinen sellainen. Se ei kuitenkaan ollut 

minun Plan A tai Plan B vaan pikemminkin Plan E, joka sattui vain osumaan 

yhteishakulomakkeen viimeiselle riville. Pelkästään siihen pisteeseen pääsyyn vaadittiin 

aimo kasa sattumuksia. Tartuin tähän Plan E:hen, ja sitä seurasi hyppy tuntemattomaan. 

Siitä huolimatta se sattui olemaan se paras vaihtoehto näin jälkiviisaana, sillä se toi 

mukanaan kasan muitakin sattumuksia – pääasiallisesti positiivisia nekin. Tietysti 

vaihtoehtoisten skenaarioiden lopputulemaa ei pysty tietämään, mutta tässä tapauksessa 

tunne vei järje(ttömyyde)stä voiton. 

 

Diplomityöni on nyt loppusuoralla, ja sen myötä valmistuminen koittaa lokakuussa. 

Diplomityö antoi minulle paljon, kun pääsin perehtymään työn ohella juuri siihen itseäni 

eniten kiinnostavaan aihealueeseen. Opiskelu ei tule kuitenkaan pääty tähän, vaan tästä se 

oikeastaan vasta alkaa. Kuitenkin juuri itse työn kautta olen saanut parhaimman 

mahdollisen koulutuksen, vaikka itse opinahjossakaan ei moitittavaa ole – päinvastoin. 

Eikä pelkästään niistä ”oman alan hommista” vaan etenkin niistä muista mahdollisuuksista, 

joihin on päässyt opiskelun ohessa tarttumaan. Työn opiskelua riittääkin varmasti koko 

eliniäksi.  

 

Tarinalla on aina opetus. Sattumukset eivät synny tyhjästä, vaan niihin vaikuttavat kaikki 

ympärillä vaikuttavat tekijät. Kiitokset kaikille, jotka ovat mahdollistaneet osaltaan näiden 

sattumusten osumisen kohdalleni. On etuoikeus, että on olemassa edes jokin vaihtoehto. Ei 

siis kannata väheksyä niitäkään vaihtoehtoja, jotka ensituntumalta vaikuttaisivat vähiten 

mieluisilta. 

 

 

Lappeenrannassa, 30.8.2019 

Joni Niinikoski 
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1 JOHDANTO 

 

Vielä 1990-luvulla niin kutsutut sähkölaitokset, joiden alla olivat niin sähkön myynti, 

jakelu kuin tuotantokin, olivat ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Vuonna 1995 voimaan 

tullut sähkömarkkinalaki avasi sähkömarkkinat kilpailulle tuotannon ja myynnin osalta, 

mikä antoi ensisysäyksen sähköverkkoliiketoiminnan tehostamiselle. 

 

Viime vuosina suomalaiset verkkoyhtiöt ovat ulkoistaneet liiketoimintaansa tehokkuuden 

parantamiseksi, ja ostopalvelujen käyttö on yhä suuremmassa suosiossa. Tämä on luonut 

sähköverkkoliiketoimintaan useita uusia verkkoyhtiöiden omistamia tytäryrityksiä ja 

samalla liiketoimintamahdollisuuksia myös täysin ulkopuolisille, yksityisrahoitteisille 

toimijoille esimerkiksi verkonrakennuksen osalta.  

 

Maaliskuussa 2009 voimaan tullut Valtioneuvoston asetus sähkötoimitusten selvityksestä 

ja mittauksesta loi suomalaisille verkkoyhtiöille investointipaineita siirtymiseen 

mekaanisista kilowattituntimittareista etäluettaviin sähkömittareihin. Asetuksen 

vaatimuksena oli saada vähintään 80 % verkkoyhtiöiden asiakkaista tuntimittauksen ja 

vuorokautisen etäluennan piiriin vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän seurauksena oli 

sähkömittareiden massavaihto, joissa ulkopuolisten palveluntuottajien rooli oli merkittävä 

niin materiaalin, mittauspalvelujärjestelmien kuin asennustyönkin osalta myös 

julkisomisteisissa verkkoyhtiöissä. Etäluettavien mittareiden pitoaika on yleisesti noin 15 

vuotta, joten 2020-luvun aikana seuraava massavaihtokierros tulee ajankohtaiseksi. Lisäksi 

myös vuonna 2020 voimaantuleva EU-asetus, joka lyhentää sähkötaseen selvitysjakson 15 

minuuttiin, luo sähkömittareille uusia vaatimuksia ja aiheuttaa muutoksia vielä nykyisessä 

mittarikannassa. 

 

Energiajärjestelmän murrosvaihe tuo mukanaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

erilaisille palveluntuottajille pientuotantojärjestelmien ja energiayhteisöjen myötä. 

Siirtohinnoittelun hinnankorotukset ovat herättäneet kuluttaja-asiakkaiden huomion ja 

kiinnostuksen omiin energiaratkaisuihinsa. Energiayhteisöt luovat uudenlaisen 

käyttäjäomisteisen konseptin, joka on uusi toimija niin sähkön tuotannon, jakelun kuin 

myös sähkökaupankin saralla. 
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1.1 Sähköverkkoliiketoiminta ja ostopalvelut 

 

Sähköenergiamarkkinat jakautuvat neljään eri osaan; sähkön siirtoon, jakeluun, tuotantoon 

ja sähkökauppaan. Näistä sähkön siirto ja sähkön jakelu ovat säänneltyjä luonnollisia 

monopoleja. Sähkön siirrosta vastaa Suomessa julkisyhteisöjen ja rahoitus- ja 

vakuutuslaitosten omistama kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, ja sähkön jakelusta vastaavat 

noin 80 eri jakeluverkkoyhtiötä, joilla on luonnollinen monopoliasema toiminta-alueellaan. 

Sähkön tuotanto ja sähkökauppa ovat olleet avoimia kilpailulle vuodesta 1995. (386/1995) 

 

Sähköverkkoliiketoiminta koostuu omistamisesta, omaisuuden hallinnasta ja 

palvelutoiminnoista, joiden yhteistehtävänä on mahdollistaa sähkön jakelu asiakkaille 

(Kuva 1.1). Yleisesti verkkoliiketoiminnassa on tavoitteena pyrkiä mahdollisimman 

kustannustehokkaisiin ratkaisuihin tekniset reunaehdot huomioiden ja tuottamaan voittoa 

sääntelyn rajoissa omistajilleen. 

 

 

Kuva 1.1. Liiketoimintojen organisoituminen (mukaillen Partanen 2017) 
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Suurimpina kehitystrendeinä verkkoliiketoiminnassa on ollut aiempien verkkoyhtiöiden 

ydintoimintojen tehostaminen palveluntuottajien avulla (Partanen 2017). Lisäksi 

tehostamiseen taustalla on pyrkimys kyetä välttämään sähkönkäyttäjien 

keskeytyskustannuksista aiheutuvia vahingonkorvauksia ja täten vastata uusiin 

jakeluverkon toiminnan laatuvaatimuksiin, jotka edellyttävät jakeluverkoilta entistä 

parempaa toimintavarmuutta. Jakeluverkoille annetut vaatimukset laatuvaatimuksien osalta 

on määritelty 2013 voimaantulleessa sähkömarkkinalaissa seuraavasti: 

 

Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että: 

 

1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon 

käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset; 

 

2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta 

asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä; 

 

3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla kuin 

2. kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun 

keskeytystä. 

 

Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan tavoitetason 1 momentin 3 

kohdasta poiketen paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos: 

 

1) käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yhteyttä 

taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai 

 

2) käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden aikana 

enintään 2 500 kilowattituntia ja 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen täyttämisen 

edellyttämien investointien kustannukset olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen 

suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi. 

(588/2013) 
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Eri palvelutuotteiden käytössä on verkonhaltijakohtaisia eroja, mutta yleisesti 

rakentamisen ja kunnossapidon töiden toteuttamisessa käytetään palveluntuottajaa. Tässä 

yhteydessä palveluntuottaja ei kuitenkaan välttämättä ole ulkopuolinen, vaan 

verkonhaltijalla on siihen omistussuhde ja toiminnan tehostumisen lisäksi saavutetaan 

synergiahyötyjä. Kuvassa 1.2 on esitetty sähköverkkoliiketoiminnan ostopalvelujen 

toimintaympäristö. Suurissa hankintavolyymeissa yksikkökustannuksilla on merkittävä 

vaikutus kustannustehokkuuteen (Aminoff et. al. 2009). Tämän vuoksi kokonaan 

ulkopuolisen palveluntuottajan käyttö voi olla kustannustehokkain vaihtoehto, vaikka 

verkonhaltijalla olisi omistussuhde ulkopuolisen kanssa kilpailevaan palveluntuottajaan. 

Tällaisessa tilanteessa hankinnan kokonaisarvo on kustannuksiltaan pienempi kuin oman 

palveluntuottajan hankinnan kokonaisarvo, josta on vähennetty saavutetut synergiahyödyt.  

 

 

Kuva 1.2. Ostopalveluiden sijoittuminen ostoportfolioon (Aminoff et. al. 2009) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa infrayhtiö Elvera Oy:n mittauksen palvelutuotantoa 

ja tarkastella mittauksen sekä energiayhteisöjen kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa.  
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Tutkimus keskittyy erityisesti älykkään sähköenergian mittauksen palveluntuotantoon, ja 

sen tavoitteena on tuottaa lukijalle yleiskuva uusien energiapalveluiden rakentamisen ja 

kunnossapidon kehitysnäkymistä ja liiketoimintamahdollisuuksista. Tutkimuksessa 

käsitellään älykkään energianmittauksen palvelutoimintaa ja tuodaan esille erilaisia siihen 

liittyviä palvelutuotteita sekä niiden vaatimuksia kokonaisvaltaisen mittauspalvelun 

laadukkaalle tuottamiselle. Näiden pohjalta pyritään luomaan toimintamalleja niin 

mittauksen kuin energiayhteisöjen palvelutoiminnan osalta tulevaisuuden varalle. Työssä 

ei käsitellä toimintaympäristöissä vallitsevaa muuta teknologiaa syvällisesti lukuun 

ottamatta sähköenergian mittausjärjestelmää tai oteta kantaa teknologisiin ratkaisuihin, 

vaan siinä tarkastellaan toimintaympäristöä palveluntuottajan liiketoiminnallisista 

lähtökohdista. Työn tarkoituksena on tuoda esille kehitysideoita nykyisten toimintamallien 

tehostamiseksi sekä ehdotuksia tulevien liiketoimintojen toimintamalleiksi. 

  

Tutkimusaineistona käytetään tutkimuksia, raportteja, tilastoja, mittaustuloksia, 

taloudellisia tunnuslukuja, Elveralla työskenneltäessä tehtyjen havaintojen pohjalta 

muodostettuja henkilökohtaisia muistiinpanoja, standardeja ja lainsäädäntöä. Lisäksi 

haastatellaan myös energia-alalla toimivia asiantuntijoita, ja haastatteluissa kartoitetaan 

asiakkaiden palvelutarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimusaineiston ja sen analysoinnin 

pohjalta toimintaympäristöstä muodostetaan johtopäätöksiä. 

 

Työ jakautuu yhdeksään eri lukuun. Työn toisessa luvussa esitetään kohdeyrityksen 

yleistiedot ja sen keskeiset taloudelliset tunnusluvut, sen tämän hetkiset älyverkkoihin 

liittyvät liiketoiminnot ja tuodaan esille SWOT-analyysin avulla yrityksen valmiuksia 

vastata tulevaisuuden liiketoiminnallisiin vaatimuksiin. Kolmas ja neljäs luku pitävät 

sisällään energiayhteisöiden ja sähköenergian mittauksen yleisesittelyn. Viidennessä ja 

kuudennessa luvussa käsitellään uutta mittauksen teknologiaa, sen palvelutuotantoa ja 

esitellään mittauksen kustannusrakenteet. Seitsemäs luku pitää sisällään 

etäluentajärjestelmän ja energiayhteisöiden tulevaisuuden näkymät sekä energiayhteisöiden 

kustannusrakenteen esittelyn. Kahdeksannessa luvussa esitellään tehtyjen havaintojen 

pohjalta suosituksia toiminnan kehittämiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Tutkimuksessa 

havaitut merkittävät asiat ja tulokset esitellään viimeisessä luvussa. 
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2 ELVERA OY 

 

Elvera Oy on kolmen kaakkoissuomalaisen energiayhtiön, Suur-Savon Sähkö Oy:n, 

Lappeenrannan Energia Oy:n ja Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhteinen 

verkonrakennusyhtiö, joka on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2017. Se koostuu 

kolmesta aiemmasta verkonrakennusyhtiöstä, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:stä, 

Kyvera Oy:stä ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:stä, jotka kaikki olivat aiemmin edellä 

mainittujen energiayhtiöiden tytäryhtiöitä ja vastasivat sähköverkkoinfran rakentamisesta 

ja kunnossapidosta. Nykyään yhtiö tuottaa sähkö-, kaukolämpö-, vesi- ja 

tietoliikenneverkkojen rakentamista ja palvelutöitä teollisuuteen, sähköverkkoyhtiöille 

sekä kuluttajille ja yrityksille. Sen pääasiallinen toiminta-alue sijaitsee Kaakkois-Suomessa 

(Kuva 2.1), mutta se tuottaa palveluita energiayhtiöille ja teollisuuteen myös muualle 

Suomeen, pääasiallisen toiminta-alueensa ulkopuolella.  

 

 

Kuva 2.1. Elveran maantieteellinen sijainti. Yrityksen päätoimipaikkana toimii Mikkeli. 
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Elvera Oy toimii 40 prosentin osuudellaan pääomistajana helmikuussa 2019 perustetussa 

verkon valvontaa sekä käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuottavassa yhtiössä, Enerva 

Oy:ssä. Kyseisessä yhtiössä yhdistetään eri jakeluverkkoyhtiöiden verkonvalvonta- ja 

käyttö, ja se on ensimmäinen Suomessa. Uuden yhteistyömallin tarkoituksena on tehostaa 

häiriöselvitystä ja energian toimitusvarmuutta. Yhtiön muita omistajia ovat Kymenlaakson 

Sähköverkko Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Järvi-Suomen Energia Oy. 

Alkuvaiheessa verkon valvontaa sekä käyttö- ja kunnossapitopalveluita tuotetaan 

omistajayhtiöille, mutta tulevaisuudessa tarkoituksena on tarjota palveluja myös muille 

verkonhaltijoille. (Elvera 2019a) 

 

Lisäksi Elvera on tarjonnut maanrakennuspalveluja huhtikuusta 2019 lähtien Elvera 

Maanrakennus Oy:n perustamisen myötä. (Elvera 2019b) 

 

2.1 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 

 

Elvera Oy on infra- ja verkonrakennuspalveluita tuottavista yhtiöistä Suomen neljänneksi 

suurin, ja sen omistajia ovat Suur-Savon Sähkö Oy 49,5 prosentin osuudella, 

Lappeenrannan Energia Oy 30 prosentin osuudella sekä Kymenlaakson Sähkö Oy 20,5 

prosentin osuudella (Länsi-Savo 2016). Vielä vuoden 2017 lopussa sillä oli 302 

työntekijää, mutta vuoden 2018 alussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen 

seurauksena yhtiöstä irtisanottiin 26 työntekijää ja seitsemän jäi eläkkeelle (Yle, 2018). 

Vuoden 2018 lopussa sillä oli 272 työntekijää. Tällä hetkellä yhtiöllä on suuri tarve 

rekrytoida lisää työntekijöitä ydintoimintoihinsa korvaamaan yhtiöstä irtisanoutuneita tai 

eläkkeelle jääneitä työntekijöitä, ja yhtiöstä eläköityy seuraavan viiden vuoden aikana noin 

75 työntekijää (Elvera 2019c). Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli noin 57,1 miljoonaa 

euroa, ja sen tilikauden tulos noin 1,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 sen liikevaihto 

pieneni noin 50,5 miljoonaan euroon tuloksen ollessa noin 1,3 miljoonaa euroa. 

Liikevoiton suhteellinen määrä pysyi samantasoisena tilikauteen 2017 nähden sen ollessa 

molempina vuosina noin 3,8 %. 
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2.2 Mittauksen palvelutuotanto ja aurinkoenergiahankkeet 

 

Kohdeyritys on ollut aktiivisesti mukana älykkäiden sähköverkkojen rakentamisessa ja 

pääasiallisesti siihen kuuluva liiketoiminta on koostunut etäluettavan energiamittauksen 

palvelutuotannosta. 

 

Kohdeyrityksen etäluettavien energiamittausten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 

keskittyvät lähinnä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n 

jakelualueelle, jossa Elvera Oy toimii edellä mainittujen yhtiöiden palveluntuottajana 

kenttätöiden ja materiaalinhallinnan osalta. Molemmat pääasiakasyhtiöt käyttävät 

palveluratkaisua, jossa Landis+Gyr toimii AMM-järjestelmän, mittalaitteiden ja 

luentapalvelun toimittajana.  

 

Etäluettavien sähköenergiamittareiden lisäksi yhtiö toimittaa myös kaukolämmön ja veden 

mittareiden asennus- ja vaihtopalvelua Lappeenrannan alueella. Näistä kaukolämpömittarit 

ovat etäluennan piirissä. Lisäksi energiamittauksen asennus- ja vaihtotöitä tehdään 

vähäisesti myös Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakelualueella, lähinnä uusien sähköliittymien 

sähköverkkoon kytkemisen yhteydessä. Mittareiden asennuksen ja vaihdon lisäksi yhtiö 

tarjoaa asiakkailleen myös cleanup-palveluja. Pääasiallisesti mittaroinnin palveluja 

työkseen tekeviä henkilöitä on yhtiössä yhdeksän, joista neljän toimipaikka sijaitsee Järvi-

Suomen Energia Oy:n jakelualueella ja kuuden Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n 

jakelualueella. Yhteensä työntekijöitä on noin kaksikymmentä, joiden työstä merkittävä 

osa koostuu mittaroinnin tehtävistä. 

 

Vuonna 2018 mittaroinnin liikevaihdosta hieman yli kohdistui puolet kohdistui Järvi-

Suomen Energia Oy:n jakelualueelle ja loput Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n 

jakelualueelle. Lappeenrannan alueen liikevaihdosta noin 60 % koostui sähkömittaroinnin 

tehtävistä ja noin 40 % kaukolämpömittaroinnin tehtävistä. Järvi-Suomen alueella 

kaukolämpömittaroinnin tehtävät keskittyvät lähinnä Savonlinnan ja Sulkavan alueille, 

joissa sen kokonaisliikevaihto vuonna 2018 oli marginaalinen. Liikevaihdollisesti 

merkittävimmät palvelut Lappeenrannan alueen mittarointipalveluista olivat 

kaukolämpömittareiden asennukset ja vaihdot sekä etäluennan häiriöselvityspalvelut. 
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Viime vuosina yritys on aktiivisesti ollut mukana aurinkoenergia- ja 

sähkölatausasemahankkeissa sekä kehittämässä näiden pohjalle tulevaisuudessa uusia 

liiketoimintoja. Vuonna 2018 yhtiö rakensi Lappeenrannan alueella kuluttaja-asiakkaille 

15 pientuotantokohdetta, ja se valittiin toteuttajaksi viiteen Lappeenrannan kaupungin 

kohteen aurinkovoimalaprojektiin. Yhteiskooltaan voimalat ovat 282,15 kWp. Näistä 

suurin yksittäinen kohde on Kimpisen koulun katolle keväällä 2019 asennettu 

aurinkovoimala, jonka teho on 143,37 kWp, ja joka koostuu yhteensä 531:stä 

aurinkopaneelista. Muiden kohteiden on määrä valmistua vuoden 2019 aikana. Lisäksi 

yhtiö on saanut tilauksia myös muista vuonna 2019 rakennettavista, liikerakennuksien 

yhteyteen sijoitettavista aurinkovoimaloista, joiden yhteiskoko on noin 150 kWp.  

 

Elvera Oy:n aurinkoenergiahankkeet keskittyvät pääasiallisesti Lappeenrannan alueelle, 

joissa rakennuttajana ja asiakkaana on toiminut sähkönmyyntiyhtiö Väre Oy. Lisäksi 

pienempiä aurinkopaneelijärjestelmiä ja sähkölatausasemia on asennettu Etelä-Savon 

alueella, ja niiden tilaajana on toiminut Lumme Energia Oy. Molempien asiakasyhtiöiden 

alueella aurinkosähköjärjestelmien hanketoimittajana on toiminut Green Energy Finland 

Oy. Aurinkoenergiahankkeissa Elvera Oy on toimittanut asiakasyhtiöilleen 

asennuspalveluja ja lisäksi kunnossapitopalvelua suurempiin voimaloihin. Suurempien 

aurinkovoimaloiden rakentaminen on kuulunut Lappeenrannan etäluettavista 

energianmittauksista vastaavalle organisaatiolle. 

 

2.3 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on 1960-luvulla kehitetty menetelmä, jolla pyrittiin tunnistamaan Fortune 

500 -yritysten ongelmakohtia yrityssuunnittelussa sekä uusia toimintamalleja muutoksen 

johtamiselle. Se on todettu yksinkertaiseksi ja toimivaksi työkaluksi toiminnan 

suunnitteluun vielä nykyäänkin. SWOT koostuu sanoista Strengths (vahvuudet), 

Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat), joita 

käsitellään analyysissä omina osa-alueinaan. Nykyhetkeä tarkastellaan tunnistamalla 

sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuutta tunnistamalla ulkoisia 

mahdollisuuksia ja uhkia. Analyysillä vastataan kysymykseen ”Mikä on hyvää ja huonoa 

nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa?”. (Humphrey 2005) 



18 

 

 

Tässä SWOT-analyysissä käsitellään Elvera Oy:n liiketoimintoja ja toimintaympäristöä. 

Analyysin muodostamisen aineistona toimii toukokuussa 2019 Elveran henkilöstölle 

toteutettu työeläkeyhtiö Varman työhyvinvointikysely ja vuoden 2019 aikana järjestetyt 

työpajat esimiestyön sparrauskoulutuksessa 

  

Vahvuudet 

Elvera on vakavarainen yritys, joka on kokenut toimija verkonrakennusalalla ja jolla on 

vahva side omistajayhtiöihinsä. Yritys on suuri verkonrakennusurakoitsija, jolla on laajat 

resurssit sekä monipuolinen tuoteportfolio. Sillä on vahva paikallistuntemus 

tavanomaiselta toiminta-alueeltaan, ja sen henkilöstö on ammattitaitoinen ja motivoitunut. 

Henkilöstö kokee oman perustehtävänsä ja tuotantoprosessit selkeiksi, ja 

ongelmatilanteisiin on apua helposti saatavilla. Vallitsevaa alan työvoimapulaa pyritään 

ehkäisemään rekrytoimalla ja kouluttamalla uusia työntekijöitä työtehtäviin (TE-toimisto 

2019).  

 

Heikkoudet 

Elvera on fuusioitunut kolmesta verkonrakennusurakoitsijasta. Organisaatio hakee yhä 

muotoaan, ja toimintamalleissa on selkeitä alueellisia eroja, joiden yhteensovittaminen ja 

tehottomista toimintamalleista eroon pääseminen on haasteellista. Yrityksen laajojen 

resurssien myötä syntyy merkittävä määrä kiinteitä kustannuksia verrattuna muihin 

toimijoihin. Kausiluonteinen ja liikkuva työ on fyysisesti ja henkisesti raskasta sekä 

hankaloittaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Työtilanteeseen liittyy epävarmuuksia 

kausiluonteisesta työstä ja raportoinnin puutteellisesta hyödyntämisestä johtuen.  

 

Henkilöstön vaihtuvuus on suurta, uusien työntekijöiden perehdyttäminen kuormittavaa ja 

kehittymismahdollisuudet koetaan puutteelliseksi. Yrityksen sisäinen viestintä koetaan 

puutteelliseksi, ja liikkuvaa työtä tekevien työntekijöiden tavoittaminen on hankalaa.  

 

Mahdollisuudet 

Energia-alalle syntyy uusia tuotteita ja palveluita, jotka tuovat mukanaan kasvu- ja 

erikoistumismahdollisuuksia erilaisiin palvelutoimintoihin.  
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Yrityksen merkittävimmillä kilpailijoilla on ollut haasteita kilpailukyvyn ja 

kannattavuuden ylläpitämisessä sekä tuotannon toimitusvarmuudessa. Asiakkaat arvostavat 

yhä enemmän luotettavaa kumppania, jolla on monialaisia osaamista sekä 

erikoisosaamista. Elveran toimintatapojen yhtenäistäminen, uudet asiakaskumppanuudet ja 

eri liiketoimintojen hyödyntäminen toistensa tukemisessa pitävät sisällään merkittävän 

tehostamis- ja kasvupotentiaalin.  

 

Uhat 

Kilpailutilanteen kiristyessä verkonrakentamisessa sen kannattavuuden ylläpitäminen on 

yhä haasteellisempaa, ja vanhat asiakasyhtiöt kilpailuttavat yhä enemmän aiemmin 

Elveralle kuuluneita palveluja. Asiakasyhtiöiden investoinnit vähenevät, ja töitä joudutaan 

hankkimaan aiempaa laajemmalta maantieteelliseltä alueelta. Asiakkaiden vaatimukset 

kasvavat tulevaisuudessa, ja Elvera joutuu vapailla markkinoilla todistamaan 

luotettavuutensa uusille asiakasyhtiöille. Ikääntyvän henkilöstön toimintakykyä täytyy 

ylläpitää, ja eläköityvien työntekijöiden tilalle tarvitaan uusia osaajia. 
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3 ENERGIAYHTEISÖT 

 

Tässä diplomityössä energiayhteisöillä tarkoitetaan vuonna 2018 voimaantulleen Euroopan 

unionin uusiutuvan energian direktiivin mukaista ”uusiutuvan energian yhteisöä”. 

Direktiivi määrittelee energiayhteisön seuraavasti: 

 

’uusiutuvan energian yhteisöllä’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 

 

a) joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustuu avoimeen ja 

vapaaehtoiseen osallistumiseen, on riippumaton ja tosiasiallisesti sellaisten 

osakkeenomistajien tai jäsenten määräysvallassa, jotka sijaitsevat lähellä kyseisen 

oikeushenkilön omistamia ja kehittämiä uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä 

hankkeita; 

 

b) jonka osakkeenomistajat tai jäsenet ovat luonnollisia henkilöitä, pk-yrityksiä tai 

paikallisviranomaisia, mukaan lukien kunnat; 

 

c) jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa ympäristöön liittyvää, taloudellista tai 

sosiaalista hyötyä osakkeenomistajilleen tai jäsenilleen tai alueille, joilla se toimii, 

eikä rahallista voittoa; 

 (2018/2011) 

 

Tämän lisäksi uusiutuvan energian direktiivi velvoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioita 

mahdollistamaan riittävät ja syrjimättömät toimintaedellytykset. 

 

Energiayhteisö on jakamistalouden muoto, jonka jäsenet jakavat keskenään 

energiantuotantoon liittyvän infrastruktuurin ja siihen liittyvät investoinnit sekä 

operationaaliset kustannukset. Käytännössä energiayhteisö on yhtiö, osuuskunta, yhdistys 

tai säätiö, mutta se voi olla myös julkisyhteisö kuten kunta tai osakaskunta.  

 

Erilaiset tahot voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisiä energiavalintoja, jolloin he 

muodostavat energiayhteisön. Toiminnan ajureina energiayhteisöjen syntymiselle toimivat 

erilaiset kestävän kehityksen ulottuvuudet, joita ovat ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset 
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ulottuvuudet. Energiayhteisö pystyy tekemään valintoja sosiaalisin ja ekologisin perustein 

jäsentensä arvomaailman mukaisesti. Sosiaalisia ulottuvuuksia energiayhteisöissä ovat 

esimerkiksi positiivisen imagon luominen, työpaikkojen luominen ja yhteisöllisyyden 

edistäminen. Ekologisia syitä ovat käytettävien energianlähteiden valintaan vaikuttaminen 

ja täten osallistuminen energiayhteisön jäsenten hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Uusiutuvan energiantuotannon yksikkökustannukset laskevat järjestelmäkoon kasvaessa, ja 

tämän mukanaan tuomat taloudelliset hyödyt voivat toimia myös energiayhteisötoiminnan 

ajureina. (TEM 2018) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on tutkinut energiayhteisöjen 

toimintamahdollisuuksia, ja loppuraportissaan se suhteutuu positiivisesti 

energiayhteisöihin ja niiden yhteisöjen jäsenille sekä myös palveluntuottajille tarjoamiin 

mahdollisuuksiin. Energiayhteisöt jakautuvat paikallisiin ja hajautettuihin 

energiayhteisöihin. (TEM 2018) 

 

3.1 Paikallinen energiayhteisö 

 

Paikallisella energiayhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa sähköenergian pientuotanto ja 

kulutus tapahtuvat tyypillisesti asuinalueen tai yksittäisen kiinteistön sisäisesti. 

Pientuotannolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähkömarkkinalain pienimuotoisen 

sähkötuotannon määritelmää, jossa pientuotanto on näennäisteholtaan enintään 2 MVA; 

tyypillisesti kuitenkin nämä ovat teholtaan kymmenien tai satojen kilowattien 

tuotantolaitoksia (TEM 2018). Paikalliset energiayhteisöt jakautuvat kiinteistön sisäisiin 

energiayhteisöihin ja kiinteistörajat ylittäviin energiayhteisöihin.  

 

3.1.1 Kiinteistön sisäinen energiayhteisö 

 

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö koostuu samassa kiinteistössä asuvista tai toimintaa 

harjoittavista jäsenistä. Tyypillisesti nämä jäsenet harjoittaisivat energiayhteisön toimintaa 

asunto-osakeyhtiön kautta. Tällöin tuotanto- ja varastointikapasiteetti sijaitsisi saman 

kiinteistön alueella, jossa sähköä kulutetaan. Kulutetun energian lisäksi sähkönkäyttäjä 
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maksaa nykyisen lainsäädännön mukaisesti energian lisäksi siirtomaksun, ja näihin 

kustannuksiin liittyvät verot huolimatta siitä, onko kulutettu energia kiinteistöön 

sijoitetussa tuotantolaitoksessa tuotettua energiaa vai jakeluverkon kautta käyttöpaikalle 

siirrettyä energiaa. Kuvassa 3.1 esitetystä kiinteistön sisäisen energiayhteisön 

rakennekuvasta on havaittavissa, että kiinteistön itse tuottama energia kulkee 

verkonhaltijan omistaman sähkömittarin kautta, vaikka tuotettu sähkö käytettäisiin täysin 

kiinteistön sisäisessä verkossa. (TEM 2018) 

 

 

 

Kuva 3.1. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö (TEM 2018) 

 

3.1.2 Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö 

 

Kiinteistön rajat ylittävä energiayhteisö muodostuu useista käyttöpaikoista, jotka sijaitsevat 

erillisillä tonteilla energiayhteisön alueen sisällä. Tämän kaltaisessa energiayhteisössä 

tuotanto- ja varastointikapasiteetti voi sijaita erillään yhteisön jäsenistä. Tuotettu 

sähköenergia ei kierrä jakeluverkon kautta, vaan sen siirtämiseksi käyttöpaikoille käytetään 

erillisiä liittymisjohtoja. (TEM 2018) 
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Sähköturvallisuuden ja sähkökaupan hallinnan kannalta on välttämätöntä, että 

kiinteistörajat ylittävässä energiayhteisössä tuotantoyksikön ja kulutuspaikan välinen linja 

ei muodosta erillisten jakeluverkkoon liitettyjen käyttöpaikkojen välille rengasverkkoa. 

Yhdestä vaihtosuuntaajasta saa tuottaa vain yhteen käyttöpaikkaan, joskin yhtä 

käyttöpaikkaa on mahdollista syöttää useamman vaihtosuuntaajan kautta. 

Tuotantokohteeseen on mahdollista liittää useampia vaihtosuuntaajia, jolloin kuitenkin 

tulee varmistua, ettei rengasverkkoa pääse muodostumaan myöskään tasajännitepuolen 

kautta. Sähköturvallisuuden varmistamiseksi ja kokonaisuuden hallinnan helpottamiseksi 

käyttöpaikkojen yhdistämisessä tuotantolaitokseen käytetään pienjännitteitä, enintään 1000 

VAC tai 1500 VDC. Myös käyttö- ja kunnossapitotoimintojen sekä myöhempien 

asennuksien aikana tulee varmistua siitä, ettei rengasverkkoa pääse syntymään. Lisäksi 

erillisen linjan rakentaja ja haltija vastaavat maankäyttölupien hankinnasta ja ylläpidosta 

sekä liittymispisteen takaisesta sähköturvallisuudesta ja sähkön laadusta. (TEM 2018) 

 

Kuvassa 3.2 on esitetty kiinteistörajat ylittävän energiayhteisön rakenne, kun käyttöpaikat 

ovat yhteydessä jakeluverkkoon. 
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Kuva 3.2. Kiinteistörajan ylittävä energiayhteisö (mukaillen TEM 2018) 

 

3.2 Hajautettu energiayhteisö 

 

Hajautetussa energiayhteisössä tuotanto ja kulutus tapahtuvat etäällä toisistaan. 

Energiaresurssit voivat olla sijoitettuna olosuhteiltaan otollisimpaan sijaintiin, joista 

energian siirtämiseen käytetään jakelu- ja siirtoverkkoja. Tällöin energianmittaus 

hajautetun energiayhteisön tuotanto- ja kulutuskäyttöpaikkojen energianjako toteutettaisiin 

laskennallisesti netottamalla hyödyntäen tiedonvaihtojärjestelmää, kuten datahubia. Tulee 

kuitenkin huomioida, että vaikkei hajautetun energiayhteisöjen muodostamiselle ja 

toiminnalle sinällään ole esteitä, siihen liittyvä teknologinen toteutus ja yksiselitteiset 

toimintamallit puuttuvat vielä toistaiseksi. Hajautettu energiayhteisö mahdollistaa 

paikallisia energiayhteisöjä suuremman tuotanto- ja varastointikapasiteetin ja täten 

pienemmät yksikkökustannukset. Tällöin kuitenkin energiayhteisön investoinnit 

kohdistuisivat ainoastaan energiaresursseihin, kun olemassa olevan sähköverkon 

hyödyntämisestä tulisi operointikustannuksia voimassa olevien yleisten periaatteiden 

mukaisesti. Kuvassa 3.3 on esitetty yleiskuva hajautetun energiayhteisön toimintamallista. 

(TEM 2018) 
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Kuva 3.3. Hajautettu energiayhteisö (TEM 2018) 

 

3.3 Mahdollisuudet ja haasteet 

 

Asiakkaita aktivoivien toiminta-ajurien lisäksi energiayhteisöjen yhteiskunnallisia 

mahdollisuuksia ovat päästöttömien energialähteiden käytön lisääntyminen, uusien 

palveluiden syntyminen, kuluttajien osallistaminen sähkömarkkinatoimijoiksi sekä 

toimitusvarmuuden ja sähköjärjestelmän joustavuuden parantaminen. Energiayhteisöihin 

kuitenkin kohdistuu merkittäviä haasteita niihin liittyvän sääntelyn ja määrittelyn ollessa 

alkutekijöissään. Lisäksi perinteisen jakeluverkkotoiminnan tulopohja pienentyisi ja 

maakaapelointi-investointien takaisinmaksuajat pitenisivät, mikä loisi verkonhaltijoille 

hinnankorotuspaineita. Tämän myötä energiayhteisöön kuulumattomien ja kuuluvien 

välille syntyisi epätasa-arvoinen tilanne, joka taas olisi ristiriidassa energiayhteisöihin 

kuulumisen tosiasiallisen vapaaehtoisuuden kanssa. 

 

Kiinteistön sisäisissä energiayhteisöissä tuotetun energian kuluttamisesta nykyisen 

lainsäädännön mukaisesti aiheutuvat kustannukset siirtomaksun ja verojen muodossa 

vaikuttavat merkittävästi sen taloudelliseen kannattavuuteen. Tämän myötä syntyy 

haasteita kiinteistön sisäisen energiayhteisön muodostamiseen yhteisön taloudellisen 

kannattavuuden ollessa päätekijä toiminnan aloittamisen ajurina. Näiltä kustannuksilta 
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voitaisiin välttyä mittaus- ja mittalaitelainsäädäntöön tulevien muutoksien myötä, jotka 

mahdollistavat tasejakson tuotannon ja kulutuksen netotuslaskennan (TEM 2018). Toisena 

mahdollisuutena olisi ns. takamittarointimalli, jossa kiinteistön sisäisten 

sähkönkulutuspaikkojen mittaus toteutettaisiin alamittauksin. Tällöin kuitenkin tulee 

varmistua siitä, että energiayhteisön jäsenillä on tosiasiallinen mahdollisuus erota 

energiayhteisöstä uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti. Alamittauksia 

energiayhteisöissä käsitellään tarkemmin luvussa 4.3.  

 

Kiinteistörajat ylittävissä energiayhteisöissä tulee ottaa huomioon sähkömarkkinalain 

erilliseen linjaan kohdistuva sääntely ja jakeluverkkoyhtiön vaatimukset, mikäli se on 

yhteydessä jakeluverkkoon. Mikroverkolla tarkoitetaan kulutus- ja tuotantokeskittymää, 

joka on normaalitilassa yhteydessä laajempaan sähköjärjestelmään, mutta kykenee 

toimimaan ajoittain itsenäisesti (VTT 2018). Mikäli kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö 

harjoittaa sähköverkkotoimintaa rakentamalla oman mikroverkon, sen tulee hakea 

toiminnalle sähköverkkolupaa ja sopia paikallisen jakeluverkonhaltijan kanssa 

vastuualueen muutoksista tai hallinnoida energiayhteisöön kuuluvia kiinteistöjä. Kun 

energiayhteisö hallinnoi alueen kiinteistöjä muodostamalla kiinteistöryhmän, sen 

harjoittama sähköverkkotoiminta ei olisi luvanvaraista (588/2013). Sähköverkkotoimintaa 

harjoittavan kiinteistörajat ylittävän energiayhteisön toimintaa koskisivat samat 

perusvaatimukset kuten luvanvaraista sähköverkkotoimintaa ylipäätään. Vaatimuksia ovat 

 

- verkoston suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja käyttö 

- verkon käyttäjien sähkölaitteiden liittäminen sähköverkkoon 

- sähkön mittaus 

- asiakaspalvelu 

- muut sähkön siirtoon tai jakeluun liittyvät toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 

verkonhaltijan sähköverkossa tapahtuvaa sähkön siirtoa tai jakelua ja muita 

verkon palveluja varten. 

(588/2013) 

 

Näiden velvollisuuksien ja vastuiden hoitamiseen maallikkoenergiayhteisö käyttäisi 

ulkoisia palveluntuottajia, jolloin syntyisi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Maallikkoenergiayhteisöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä energiayhteisöjä, jonka jäsenillä 
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itsellään ei ole riittävää osaamista tuottaa energiayhteisön vaatimia palveluita itsenäisesti. 

Jakeluverkonhaltijan kaltainen energiayhteisö olisi sähköverkkoliiketoiminnassa kokonaan 

uusi markkinaosapuoli, jolloin liiketoiminnot organisoituisivat kuvan 3.4 mukaisella 

tavalla.  

 

Kuva 3.4. Liiketoimintojen organisoituminen energiayhteisössä (soveltaen Partanen 2017) 

 

Maallikkoenergiayhteisön ulkoisia palveluntuottajia voisivat olla niin nykyisenkaltaisetkin 

palveluntuottajat jakeluverkkoyhtiö mukaan lukien, mutta näiden lisäksi markkinoilla 
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saattaisi olla palveluntuottajana esimerkiksi konsulttiyrityksiä ja kokonaan uusia, 

energiayhteisöjen hallinnointiin erikoistuneita toimijoita. Elvera Oy:n palveluja olisi 

mahdollista hyödyntää energianmittauksessa ja infrastruktuurin rakentamisessa niin 

erillisen linjan, tuotanto- ja varastointiyksiköiden kuin mikroverkonkin osalta. 
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4 SÄHKÖENERGIAN MITTAUS 

 

Sähköenergiamittari on laite, joka mittaa virtapiirissä kulutettua pätösähköenergiaa 

(2014/32/EU). Vaihtovirta koostuu näennäistehosta, loistehosta ja pätötehosta, joista 

jälkimmäinen on varsinaista työtä tekevää tehoa. Se voidaan määritellä kaavalla 

 

 𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos,    (1) 

 

jossa P on pätöteho watteina, U pääjännite voltteina, I virta ampeereina ja 𝜑 jännitteen ja 

virran välinen vaihekulma. 

 

Mittalaite siis laskee pätötehon edellä esitettyyn kaavaan sisältyvien komponenttien tulona. 

Lisäksi sähköenergiamittareilla voidaan mitata loistehoa, joka voidaan määritellä kaavalla 

 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ sin,    (2) 

jossa Q on loisteho vareina. 

 

Kansallisessa lainsäädännössä mittalaitteiden ominaisuuksia määrittelevät tarkemmin 

Mittauslaitelaki 707/2011 mittauslaitteille- ja menetelmille asetettavista vaatimuksista ja 

niiden varmentamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä Valtioneuvoston asetus 1432/2016 

mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja 

teknisistä erityisvaatimuksista. Kansallisessa lainsäädännössä on huomioitu kyseisiä 

lainkohtia koskevat EU-direktiivit. Lisäksi vaihtosähköenergian mittauksessa on 

noudatettava standardeja SFS 2537, SFS 3381 ja SFS 3382 (Loiste 2014). 

 

4.1 Mittaustavat 

 

Yleismittauksessa yksittäisen kiinteistön tai käyttökohteen sähkönkäyttö mitataan yhdellä 

mittarilla. Kerros- ja rivitaloissa, useiden käyttäjien liiketiloissa, julkisissa rakennuksissa 

sekä muissa käyttökohteissa, joissa on useampia suoraan laskutettavia kohteita, 

suositellaan käytettäväksi rinnakkaismittausta. Tällöin eri käyttökohteiden sähkönkäyttö 
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mitataan verkkoyhtiön omistamilla erillisillä mittalaitteilla, jotka on erotettu kiinteistön 

päämittauksen kulutuksesta. (Loiste 2014) 

 

Yhteismittauksissa kiinteistön eri osien ja käyttöpaikkojen koko sähkönkäyttö mitataan 

yhdellä mittalaitteella. Tällöin käyttöpaikan eri osissa voidaan mitata energiankulutusta 

sarjamittauksilla eli alamittauksilla, jotka ovat asiakkaan omistamia mittalaitteita (Loiste 

2014). Yleisesti tässä kontekstissa alamittauksista käytetään myös termiä takamittaus. 

Poikkeustapauksissa alamittauksissa voidaan käyttää myös verkkoyhtiön mittalaitteita, 

jolloin tulee vähentää alamittauksella mitattu energiankulutus käyttöpaikan päämittauksen 

kulutuksesta. 

 

Yksi- ja kaksiaikamittauksen käyttö määräytyy käytettävän tariffin perusteella. 

Aikatariffissa sähkön siirron ja energian hinta määräytyy kulutushetken perusteella. 

Yleisesti tariffimittauksessa käytettävät tariffit ovat sidottuja joko vuorokaudenaikaan tai 

vuodenaikaan. Lisäksi käytetään myös tehotariffia, jossa siirtohinta määräytyy 

perusmaksun, kulutuksen ja lisäksi huipputehon perusteella. 

 

Tavanomaisimmat mittauskytkennät on esitetty kuvissa 4.1 ja 4.2. 

 

 

Kuva 4.1. Suora mittauskytkentä (SFS 2537) 
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Kuva 4.2. Epäsuora mittauskytkentä, virtamuuntajaliitäntä (SFS 2537) 

 

Suoralla mittauksella tarkoitetaan koon 63 A tai pienemmällä pääsulakkeella varustetun 

käyttöpaikan mittausta. Yli 63 A -pääsulakkeella varustettujen pienjänniteliittymien tai 

keskijänniteliittymien mittausta kutsutaan epäsuoraksi mittaukseksi tai epäsuoraksi 

summamittaukseksi, joissa käytetään virta- ja jännitemuuntajia mittarille tulevan virran, 

jännitteen ja johtimen poikkipinnan rajoittamiseksi. Virta- ja jännitemuuntajan 

muuntosuhde voidaan määritellä seuraavilla kaavoilla: 

 

𝜇 =
𝐼1

𝐼2
=

𝑁2

𝑁1
,    (3) 

jossa 𝜇 on muuntosuhde, I1 ensiövirta, I2 toisiovirta, N1 ensiökäämin kierrosluku, N2 

toisiokäämin kierrosluku (Lindeman, Sahinoja 2000). 

 

𝜇 =
𝑈1

𝑈2
=

𝑁1

𝑁2
,    (4) 

jossa 𝜇 on muuntosuhde, U1 ensiöjännite, U2 toisiojännite, N1 ensiökäämin kierrosluku, N2 

toisiokäämin kierrosluku (Lindeman, Sahinoja 2000). 
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4.2 Automaattinen mittarinluenta 

 

Automaattinen mittarinluenta eli AMR on teknologia, jolla energiamittareiden keräämiä 

tietoja pystytään välittämään tietoverkon välityksellä. Perinteisesti vesimittarit sekä sähkö- 

ja lämpöenergiamittarit ovat olleet manuaalisia niin kutsuttuja MMR-mittalaitteita ilman 

yhteyttä palveluntarjoajan tietojärjestelmiin. Tällöin kulutukseen perustuva laskutus 

perustui arvioon, joka korjattiin tasauslaskulla vastaamaan todellista kulutusta. AMR-

järjestelmä toimii yksisuuntaisesti välittäen mittaustietoja energiankuluttajalta sen 

myyjälle.  

 

AMR-järjestelmää kehittyneempi AMI-järjestelmä pitää sisällään kommunikoinnin 

useiden eri osapuolten välillä, ja se pystyy rekisteröimään energiankulutusta 

aikaperusteisesti (National Energy Technology Laboratory 2008). Tämän avulla pystytään 

mahdollistamaan kulutuspiikkien tasaaminen kuormanohjauksilla sekä käyttöpaikkojen 

etäkatkaisut- ja kytkennät verkonhaltijan tai energianmyyjän toimesta, havaitsemaan 

vikatilanteita ja tuottamaan kuluttajalle tarkempaa tietoa mittaustiedon avulla. Yleisesti 

molemmista teknologioista puhuttaessa käytetään kuitenkin nimitystä AMR. 

 

Automaattinen mittarinluenta on yleistynyt etenkin sähköenergian kulutuksen 

mittaamisessa 2000-luvun aikana Pohjoismaissa, jossa lähes kaikkien kuluttajien 

sähköenergian mittaus on etäluennan piirissä tällä hetkellä (Niinikoski 2018). Viime 

vuosina merkittävästi automaattisen mittarinluennan käyttöönottoon investoinut Kiina on 

nykyään etäluennan piirissä (IEA 2019). Lisäksi muita alueita, joissa on merkittävä määrä 

käytössä olevia älymittareita, ovat Japani, Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Yhdysvallat.  

 

Euroopan unionin sähkömarkkinadirektiivi vuonna 2009 velvoitti jäsenvaltioita tekemään 

vuoden 2012 syyskuuhun mennessä kansallisen arvion älykkäiden mittausjärjestelmien 

käyttöönotolle kymmenen vuoden ajanjaksolla, ja mikäli siirtyminen kyseisiin järjestelmiin 

olisi arvion perusteella taloudellisesti kannattavaa, mahdollistamaan vuoteen 2020 

mennessä 80 prosentille kuluttajista älykäs sähköenergian mittausjärjestelmä 

(2009/72/EY). Lisäksi marraskuussa 2020 voimaantuleva Euroopan unionin komission 

asetus velvoittaa kaikkia siirtoverkonhaltijoita soveltamaan 15 minuutin taseselvitysjaksoa, 

elleivät synkronialueen siirtoverkonhaltijat yhdessä hae poikkeusta tähän vaatimukseen 
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(2017/2195). Kuvasta 4.3 on havaittavissa, että eri jäsenvaltioiden välillä 

mittausjärjestelmän kattavuudessa on kuitenkin suuria eroja, ja tällä hetkellä järjestelmä on 

täysimääräisessä käytössä lähinnä Pohjoismaissa, Virossa ja Espanjassa.  

 

 

 

Kuva 4.3. Automaattiseen mittarinluentaan ja älykkäisiin sähköenergian 

mittausjärjestelmiin siirtymisen tilanne Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Norjassa 

vuonna 2016. (USmartConsumer Project 2016) 

 

Yhdysvalloissa koko maassa etäluettavia mittalaitteita oli yhteensä noin 81 % kaikista 

sähköenergiamittareista, joista noin kolmasosa on AMR-mittalaitteita. Myös Yhdysvaltain 

sisällä eri osavaltioiden välillä on käyttöönottoasteissa merkittäviä eroja, jotka on esitetty 

kuvassa 4.4. 
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Kuva 4.4. Etäluennan piirissä olevien AMR- ja AMI-mittalaitteiden osuus kaikista 

sähköenergiamittareista Yhdysvaltain osavaltioissa vuonna 2017. (EIA 2018) 

 

Vuonna 2009 voimaan tullut Valtioneuvoston asetus velvoitti suomalaisia 

sähköverkonhaltijoita tuottamaan tuntikohtaista mittaustietoa sähköenergiankulutuksesta 

vuoden 2010 loppuun mennessä yli 3 x 63 ampeerin pääsulakkeilla varustettujen 

käyttöpaikkojen osalta ja vuoden 2013 loppuun mennessä muiden käyttöpaikkojen osalta. 

Tästä voitiin poiketa enintään viidesosassa jakeluverkon sähkönkäyttöpaikoista, mikäli 

poikkeuksen piiriin kuuluva käyttöpaikka: 

 

1) on varustettu enintään 3 x 25 ampeerin pääsulakkeilla; 

 

2) on varustettu yli 3 x 25 ampeerin pääsulakkeilla, sähkönkulutus sähkönkäyttöpaikassa 

on enintään 5 000 kilowattituntia vuodessa ja sähkö ostetaan sähkönkäyttöpaikkaan 

sähkömarkkinalain 21 §:ssä tarkoitetuilla ehdoilla. 

 

tai mikäli käyttöpaikka on sähköntuotantolaitos, jos laitos sijaitsee enintään 3 x 63 

ampeerin pääsulakkeilla varustetulla sähkönkäyttöpaikalla ja käyttöpaikka on varustettu 



35 

 

mittauslaitteistolla, joka kykenee mittaamaan sekä sähköverkosta otetun että 

sähköverkkoon syötetyn sähkön määrän. 

 

Asetus määritteli sähkönkäyttöpaikkoihin asennettavan tuntimittauslaitteiston ja 

verkonhaltijan mittaustietoa käsittelevän tietojärjestelmän ominaisuusvaatimukset 

seuraavin ehdoin: 

 

1) mittauslaitteiston rekisteröimä tieto tulee voida lukea laitteiston muistista 

viestintäverkon kautta (etäluentaominaisuus); 

 

2) mittauslaitteiston tulee rekisteröidä yli kolmen minuutin pituisen jännitteettömän ajan 

alkamis- ja päättymisajankohta; 

 

3) mittauslaitteiston tulee kyetä vastaanottamaan ja panemaan täytäntöön tai välittämään 

eteenpäin viestintäverkon kautta lähetettäviä kuormanohjauskomentoja; 

 

4) mittaustieto sekä jännitteetöntä aikaa koskeva tieto tulee tallentaa verkonhaltijan 

mittaustietoa käsittelevään tietojärjestelmään, jossa tuntikohtainen mittaustieto tulee 

säilyttää vähintään kuusi vuotta ja jännitteetöntä aikaa koskeva tieto vähintään kaksi 

vuotta; 

 

5) mittauslaitteiston ja verkonhaltijan mittaustietoa käsittelevän tietojärjestelmän 

tietosuojan tulee olla asianmukaisesti varmistettu.  

(66/2009) 

 

Kuvassa 4.5 on esitetty tuntiluennan mittaus- ja tiedonsiirtoketju, jossa on esitetty älykkään 

sähköenergiamittausjärjestelmän eri osa-alueet ja näitä koskevan lainsäädännön 

soveltamiskohdat. 
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Kuva 4.5. Tuntiluennan mittaus- ja tiedonsiirtoketju (Energiateollisuus 2016) 

 

4.3 Alamittaukset energiayhteisössä 

 

Kiinteistön sisäisessä energiayhteisössä asuntojen mittaus voitaisiin toteuttaa myös 

energiayhteisön omistamin alamittauksin, jolloin energiayhteisön tuotantolaitoksen 

tuottaman energian kulutuksen osalta vältettäisiin siirtomaksut ja verot (FinSolar 2018). 

Tällöin kiinteistössä olisi verkonhaltijan näkökulmasta yksi ainoa käyttöpaikka, joka olisi 

liitettynä tuotantolaitokseen. Tämä olisi kuitenkin lainsäädännöllisesti toistaiseksi 

haastavaa, sillä tällöin yksittäisellä kuluttajalla ei ole mahdollisuutta valita 

sähkönmyyjäänsä. Energiayhteisön jäsenellä on halutessaan mahdollisuus erota 

energiayhteisöstä, jolloin kiinteistön sisäiseen sähköverkkoon jouduttaisiin tekemään 

muutoksia näin tapahtuessa. Kuvassa 4.6 on esitetty kiinteistön sisäisen energiayhteisön 

rakenne alamittauksin. 
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Kuva 4.6. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö alamittauksin (soveltaen TEM 2018) 

 

Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö voi myös koostua yhdestä jakeluverkkoon 

yhdistetystä käyttöpaikasta, ja varsinaisin kulutuskohteisiin on asennettu alamittaus, jonka 

perusteella energiayhteisön sisällä olevien kulutuspaikkojen energiankulutusta mitataan. 

Kulutetun energian perusteella energiayhteisö veloittaa jäseniään. Kuvassa 4.7 on esitetty 

kiinteistörajan ylittävän energiayhteisön toimintamalli alamittauksia käyttäen. 
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Kuva 4.7. Kiinteistörajan ylittävä energiayhteisö alamittauksin (soveltaen TEM 2018) 

 

Kuten kiinteistön sisäisessä energiayhteisössä, alamittausten käyttäminen kulutuskohteissa 

olisi lainsäädännöllisesti haastavaa. Tämän lisäksi energiayhteisöstä eroaminen olisi 

haastavampaa, sillä liittyminen paikalliseen jakeluverkkoon olisi huomattavasti työläämpää 

toteuttaa kuin kiinteistön sisäisessä energiayhteisössä. Kyseessä olisi tällöin 

jakeluverkkoyhtiön kaltainen luonnollinen monopoli.  
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5 MITTALAITTEET JA TIEDONSIIRTO 

 

Yleisesti automaattisen mittarinluennan tiedonsiirto voidaan jakaa kolmeen erilaiseen 

pääarkkitehtuuriin, jotka ovat P2P, väyläratkaisut ja keskitinratkaisut (Piispanen 2010). 

Pääarkkitehtuurien toimintaperiaate on esitetty kuvassa 5.1. P2P eli point-to-point 

ratkaisussa mittari on suoraan yhteydessä luentajärjestelmään. Väyläratkaisussa 

mittalaitteet kommunikoivat luentajärjestelmään yhden mittalaitteen kautta, johon on 

liitetty muita mittalaitteita langattomasti tai langallisesti. Keskitinratkaisu perustuu 

luentajärjestelmän kanssa kommunikoivaan keskittimeen, johon mittalaitteet ovat 

yhteydessä sähköverkon tai radioverkon välityksellä.  

 

 

Kuva 5.1. AMR-tiedonsiirron kolme pääarkkitehtuuria (Piispanen 2010) 

 

Myös asiakasyhtiöiden käytössä olevat mittalaitteet ovat pääasiassa Landis+Gyrin 

valmistamia. Asennuskohteesta ja -ajankohdasta riippuen käytettävät 

tiedonsiirtoteknologiat vaihtelevat, mutta PLAN- ja LON-teknologiaan pohjautuvat 

keskitinratkaisut ovat yleisimpiä käytössä olevia mittausjärjestelmiä. Lisäksi käytetään 

myös mobiiliverkkojen avulla kommunikoivia P2P-mittareita sekä radioverkkoihin ja 

sarjaliikenneprotokolliin perustuvia väyläratkaisuja. Nykyään kiinteää puhelinverkkoa 

(PSTN) ei juurikaan käytetä tiedonsiirtoon mittalaitteiden ja luentajärjestelmän välillä. 
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Tässä luvussa tarkastellaan asiakasyhtiöiden käytettämän AMR- ja AMI-järjestelmän 

tiedonsiirtoteknologiaa mittalaitteelta luentajärjestelmään asiakasyhtiöissä sekä 

käytettävien mittalaitteiden perusominaisuuksia. Vastaavaa teknologiaa käytetään myös 

muiden toimittajien järjestelmissä, joten tämä luku tuottaa yleiskuvan etäluettavista 

energianmittausjärjestelmistä. 

 

5.1 Mittalaitteiden perusominaisuudet 

 

Tällä hetkellä käytettävissä mittareissa (pois lukien vanhemmat LON-teknologiaa käyttävät 

mittalaitteet) on kuormanohjaus- ja katkaisuominaisuudet, eikä erillistä lisälaitetta näiden 

toiminnallisuuksien toteuttamiseksi vaadita. Kuormanohjaukset tapahtuvat ohjaamalla 

mittariin sisäänrakennettua relelähtöä mittarin sisäisen aikatiedon perusteella. Mittarit 

käyttävät nelikvadranttimittausjärjestelmää (Kuva 5.2). Sen avulla pystytään mittaamaan 

niin pätö-, lois- kuin näennäisenergian tuottoa ja kulutusta. Tätä voidaan hyödyntää 

tuotannon ja kulutuksen erottamiseksi esimerkiksi käyttöpaikoissa, johon on liitettynä 

sähköenergian pientuotantojärjestelmä. 

 

 

Kuva 5.2. Nelikvadranttijärjestelmä (Liite 1) 
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Liitteessä 1 on esitetty tavanomaisesti käytettävän sähkömittarin tekniset ominaisuudet. 

Muilta osin käytettävät sähkömittarit eroavat pääsääntöisesti käyttökohteidensa ja 

käytettävän kommunikaatioteknologian osalta. 

 

5.2 PLC-kommunikaatio 

 

PLC-tiedonsiirto tapahtuu pienjänniteverkossa 3…148,5 kHz taajuusalueella, josta 3…95 

kHz taajuusalue on rajattu yksinomaan sähkönjakeluun liittyvään kommunikaatioon (EN 

50065-1:2011). Mittarit ovat yhteydessä sähköverkon välityksellä muuntamolla 

sijaitsevaan tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan keskittimeen, joka kerää 

mittaustiedot. 

 

5.2.1 PLAN ja LON 

 

IEC 61334 -standardiin pohjautuvassa Landis+Gyrin kehittämässä PLAN-teknologiassa 

käytetään tiedonsiirtoon CENELEC A -taajuusaluetta. Mittalaitteiden ja keskittimen välillä 

tiedonsiirto tapahtuu käyttäen 63,3 kHz ja 74 kHz taajuuksia. Verkkotopologian 

muodostuminen tapahtuu dynaamisesti, eli mittalaitteet ilmoittautuvat itsenäisesti 

mittausjärjestelmään rekisteröityessään keskittimelle. Keskitin kommunikoi käyttäen 

kaikkia kolmea vaihetta, mutta mittalaitteiden kommunikointi rajoittuu ainoastaan yhteen 

vaiheeseen. Tiedonsiirron nopeus on 1200 b/s (PLAN) tai 2400 b/s (PLAN+). Jokainen 

mittalaite saa yksilöllisen ja konfiguroitavissa olevan MAC-osoitteen keskittimeltä, jota se 

käyttää verkossa kommunikoimiseen ja keskittimelle rekisteröitymiseen. Mittalaitteet 

toimivat myös tarpeen vaatiessa toistimena mittaustietojen siirrossa. Välimatkan 

kommunikaatiolaitteesta keskittimeen tai toistimeen tulisi olla enintään 300 metriä, mutta 

verkosta riippuen enimmäismatka saattaa olla lyhempikin. (Landis+Gyr 2011) 

 

Asiakasyhtiöt käyttävät PLAN-mittalaitteinaan lähes yksinomaan 1- ja 3-vaiheisia 

Landis+Gyrin valmistamia E450-mittareita, joissa on integroitu kommunikaatiomoduuli. 

PLAN-verkossa keskittimenä käytetään nykyään Landis+Gyrin DC450-mallia, joka 

käyttää mittaustietojen lähettämiseksi luentajärjestelmään 2G- ja 3G-verkkoja. 
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Keskittimellä on yksilöllinen MAC-osoite, jota käytetään yksilöimään PLAN-verkon 

isäntälaite. Keskitin lähettää PLAN-verkkoon oletusarvoisesti kerran tunnissa ja aina 

käynnistyessään asennusviestin (discovery). Tällöin keskitin rekisteröi automaattisesti 

uudet havaitut mittalaitteet. Keskitin pitää yllä laiteluetteloa, jossa näkyy kaikkien PLAN-

laitteiden sarjanumerot, joiden kanssa keskitin on joskus onnistunut kommunikoimaan. 

Laite ei poistu keskittimen laitelistalta vaikka ko. laitteeseen ei enää saataisi yhteyttä. 

Poistetun laitteen MAC-osoite jää myös varatuksi. Keskitin antaa mittarille saman MAC-

osoitteen, mikäli se löytyy uudelleen. Keskittimen muita ominaisuuksia ovat PLAN-verkon 

aikatiedon ylläpito, onnistuneiden ja epäonnistuneiden tiedonsiirtoyritysten kirjaaminen, 

ohjelmistopäivitykset ja niiden välittäminen mittareille sekä suoraluenta- ja 

ohjauskomentojen välittäminen mittareille. (Landis+Gyr 2011) 

 

Järvi-Suomen Energian jakelualueella on vielä käytössä runsas määrä vanhempaan, 

Echelonin kehittämään LON-teknologiaan pohjautuvia mittalaitteita. Lappeenrannan 

Energian jakelualueella kaikki käytössä olleet LON-mittarit on vaihdettu PLAN-

mittareiksi. LONworks käyttää PLAN-teknologian tavoin CENELEC A -taajuusaluetta, 

mutta se käyttää taajuuksia 75 kHz ja 86 kHz tiedonsiirrossa. LON-verkko on 

rakenteeltaan keskitinpohjainen mittausjärjestelmä kuten PLAN-verkko, mutta PLAN on 

toiminnoiltaan huomattavasti dynaamisempi verkkotopologian muodostamisessa, eikä 

LON-mittareissa ole PLAN-mittareiden kaltaista sisäänrakennettua toistinominaisuutta 

(Jääskeläinen 2018). Käytössä olevat LON-laitteet ovat pääasiassa Landis+Gyrin 

valmistamia E120LiME-mittareita ja EMPC100i-keskittimiä. E120LiME-mittari on 

varustettu EPS32-katkolaitteella, joka mahdollistaa sähköjen katkaisun käyttöpaikalta 

painonapilla tai etäohjauksella (Landis+Gyr 2010b). Käytettävät LON-laitteet on esitetty 

kuvassa 5.3. 

 

PLAN- ja LON-teknologioiden lisäksi on olemassa myös muita CENELEC A -

taajuusalueelle tehtyjä AMR-mittareiden tiedonsiirtosovelluksia, mutta Suomessa 

käytettävät PLC-kommunikaatiotekniikat ovat pohjautuvat pääasiallisesti PLAN- ja LON-

teknologioihin. 
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Kuva 5.3. EMPC100i-keskitin ja E120LiME-sähköenergiamittari, joka on varustettu 

EPS32-katkolaitteella.  

 

Tällä hetkellä PLC-tiedonsiirto on altis muiden verkkoon kytkettyjen laitteiden 

aiheuttamille häiriöille. Yleisiä häiriötä aiheuttavia laitteita ovat muun muassa digiboksit, 

lämpöpumput ja ATK-laitteet. Vaikka 3…95 kHz taajuusalue onkin rajattu sähkönjakeluun 

liittyvän kommunikaation käyttöön, vanhenevat kuluttajalaitteet tai niiden komponentit, 

virheet asennustavoissa, puutteellinen sääntely kuluttajalaitteiden häiriöille 3…148,5 kHz 

taajuusalueella ja sähkölaitteiden säädösten vastaisuus aiheuttavat lukuisia ongelmia 

sähköverkkotiedonsiirrossa (Pakonen et. al. 2013). Pitkät välimatkat 

kommunikaatiomoduulin ja lähimmän signaalia toistavan laitteen välillä, 

ylikuuluvuustilanteet (crosstalk) ja PLC-verkossa olevien laitteiden konfigurointivirheet 

aiheuttavat myös ongelmia tiedonsiirtoon. Signaalia vaimentavat katkokset kaapeleissa, 

jakokaapit ja kaapelijatkot (Landis+Gyr 2011). Tiedonsiirto-ongelmat PLC:tä käytettäessä 

jakautuvat kolmeen eri ryhmään, jotka on esitetty taulukossa 5.1. 
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Taulukko 5.1. Tiedonsiirto-ongelmat sähköverkkotiedonsiirrossa (Landis+Gyr 2010b) 

Ongelma Kuvaus 

Vaimennus (attenuation) Signaalin voimakkuuden alenema 

Kohina (noise) Sähköhäiriöt vaikeuttavat lähetetyn datan palauttamista 

Vääristyminen (distortion) 

Sähköhäiriöt aiheuttavat lähetettyyn signaaliin vaihe- ja 

amplitudiheilahduksia 

 

5.2.2 G3-PLC 

 

G3-PLC on käytettävistä PLC-tiedonsiirtoteknologioista uusin. Se hyödyntää 

tiedonsiirrossa OFDM-modulointia, ja se voidaan määritellä käyttämään CENELEC A- tai 

FCC-taajuusaluetta. CENELEC A -taajuusalueella kommunikointi tapahtuu käyttäen 36 

alikantoaaltoa taajuuksien 36,9–90,6 kHz välisellä kaistalla, ja FCC-taajuusalueella 

käytetään 72 alikantoaaltoa taajuuksien 154,7–487,5 kHz välillä (Kuva 5.4). OFDM-

moduloinnin käyttö mahdollistaa aiempia PLC-tiedonsiirtoteknologioita suuremman 

tiedonsiirtonopeuden ja on vähemmän altis ulkopuolisten laitteiden aiheuttamille häiriöille, 

etenkin käytettäessä FCC-taajuuskaistaa eli niin kutsuttuja G3-500-taajuuksia. 

(Landis+Gyr 2019a) 

 

 

Kuva 5.4. PLC-tiedonsiirrossa käytettävät taajuuskaistat (Landis+Gyr 2019a) 

 

Muita eroavaisuuksia aiemmin käytettyihin PLC-tiedonsiirtoteknologioihin ovat PLAN-

teknologiaa dynaamisempi verkkotopologian muodostaminen, tone mask -toiminto ja 

useamman keskittimen käyttö yhtäaikaisesti. Erillisiä toistinlaitteita ei käytetä, vaan 
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mittarit toimivat toistimena etsien helpoimman tiedonsiirtoreitin keskittimelle. Tarvittaessa 

tiedonsiirron laadun parantamiseksi voidaan käyttää kahta tai useampaa keskitintä samassa 

muuntopiirissä ilman ylikuuluvuustilanteen syntymistä. Tone mask -toimintoa voidaan 

käyttää mittarityyppien välisen häirinnän estämiseksi, mikäli samassa muuntopiirissä on 

asennettuna myös PLAN- tai LON-teknologiaa käyttäviä mittalaitteita. (Landis+Gyr 

2019a) 

 

Aiemmin G3-PLC -mittalaitteet olivat määritelty käyttämään CENELEC A -taajuusaluetta, 

mutta vuodesta 2019 alkaen ne ovat saatavilla Suomessa myös FCC-taajuuskaistalle 

määriteltyinä (Landis+Gyr 2019a). Kenttätestit etenkin G3-500-taajuuksien käytöstä ovat 

olleet positiivisia aiempia PLC-tiedonsiirtoteknologioita paremman häiriösietoisuuden ja 

korkeammalla taajuuskaistalla olevien vähäisemmän häiriöiden lukumäärän vuoksi  

(Tholen 2019).  

 

5.3 P2P-kommunikaatio 

 

P2P-verkossa tiedonsiirto tapahtuu suoraan mittalaitteen ja luentajärjestelmän 

mobiiliverkkojen välityksellä ilman erillistä mittalaitteiden tietoja keräävää keskitintä. 

P2P-verkkoa käytetään mittaustietojen siirtämiseen haja-asutusalueilla ja yksittäisissä 

käyttöpaikoissa, joiden jakelumuuntamolla ei ole keskitintä tai yhteyttä siihen ei pystytä 

saamaan. 

 

5.3.1 Mobiiliverkot 

 

Käytettävät mobiiliverkot tiedonsiirrossa ovat 2G-, 3G- ja 4G-verkkoja. Mittalaitteen 

kommunikaatiomoduuliin on asennettuna SIM-kortti, jossa on teleoperaattorin tarjoama 

M2M-liittymä. Teleoperaattorit ovat samoja kuin tavallisimmat kuluttaja-asiakkaiden 

palveluntarjoajat, joten käytettävä tiedonsiirtoverkko on erittäin kattava Suomessa.  

Mittausjärjestelmissä käytettäviä 2G-verkkoja eli toisen sukupolven tiedonsiirtoverkkoja 

ovat muun muassa GSM (Global System for Mobile Communications) ja GPRS (General 

Packet Radio Service, pakettikytkentäinen datayhteys). GSM suunniteltiin alun perin 
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korvaamaan kiinteää puhelinverkkoa, ja sen teoreettinen tiedonsiirtonopeus on noin 9,6 

kb/s. GPRS on enemmän suunniteltu tiedonsiirtoon, ja sen teoreettinen tiedonsiirtonopeus 

171,2 kb/s on huomattavasti GSM:ää nopeampi. Tulee kuitenkin huomioida, että 

käytännön sovelluksissa tiedonsiirtonopeudet ovat tätä alempia. UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) on näiden seuraajaksi tarkoitettu kolmannen sukupolven 

tiedonsiirtoverkko.  

Asiakasyhtiöiden jakelualueella suorissa mittauksissa käytetään P2P-tiedonsiirtoon E350- 

ja E450-mittalaitteita, jotka käyttävät GPRS/UMTS -kommunikaatiomoduulia. Epäsuorissa 

mittauksissa käytetään E650-mittaria ja lisäksi myös vanhempia E700-, E600-, E550-, 

E500-, MT40- ja MT30-mittalaitteita. Nämä on varustettu pääasiassa GSM/GPRS-

kommunikaatiomoduuleilla. 

 

5.3.2 IoT-verkot 

 

NB-IoT ja CAT-M1 ovat LPWAN-teknologioita (Low Power Wide Area Network), jotka 

perustuvat olemassa olevaan 4G/LTE-verkkoon. Teknologia on erityisesti suunniteltu 

laitteiden väliseen kommunikaation, ja siten se soveltuu hyvin kommunikoimiseen 

älykkäistä energiamittareista etäluentajärjestelmään ja verkkoyhtiön järjestelmiin. Lisäksi 

NB-IoT- ja CAT-M1-verkkojen tiedonsiirtokustannukset ovat muita mobiiliverkkoja 

alhaisemmat, ja paremman kuuluvuuden ansioista se mahdollistaa AMR-mittareiden 

luennan esimerkiksi syvistä kellarikerroksista. (Landis+Gyr 2018) 

 

NB-IoT-kommunikaatioteknologiaa käyttävät mittalaitteet ovat tulleet markkinoille 

hiljattain, mutta toistaiseksi niitä ei ole otettu käyttöön asiakasyhtiöissä. Heinäkuussa 2019 

Landis+Gyr teki sopimuksen energiayhtiö E.Onin kanssa miljoonan NB-IoT/CAT-M1-

sähköenergiamittarin ja uuden Head-End-järjestelmän toimituksesta (Landis+Gyr 2019b). 

 

Muita LPWAN-teknologioita ovat Sigfox ja LoRaWAN, jotka ovat käyttökustannuksiltaan 

mobiiliverkkoihin pohjautuvia IoT-verkkoja edullisempia. Sigfox ja LoRaWAN on 

kuitenkin suunniteltu muihin käyttötarkoituksiin, eivätkä ne sovellu pienemmän 

tiedonsiirtonopeuden ja korkeamman latenssin vuoksi käytettäväksi yhtä hyvin kuin NB-
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IoT tai CAT-M1 suuren mittakaavan AMM-järjestelmässä (Mekki, Bajic, Chaxel & 

Meyer, 2018). Sigfox- tai LoRaWAN -verkkoja voitaisiin kuitenkin hyödyntää 

energiayhteisöiden mittalaitteiden kommunikoinnissa tekniset rajoitteet huomioiden. 

 

5.4 Väyläratkaisut 

 

Väyläratkaisut perustuvat mittalaitteiden välillä isäntä–renki-periaatteeseen, jossa 

isäntälaite toimii mittaustietojen välittäjänä luentajärjestelmään. Väyläratkaisuihin 

kuuluvat pulssi-, sarjaliikenneväylän tai radioverkon kautta kommunikoivat 

mittausjärjestelmät.  

 

5.4.1 RF Mesh 

 

Lappeenrannan Energiaverkkojen jakelualueella on käytössä E350-mittalaitteita, jotka on 

varustettu isäntä- (master) tai renkityypin (slave) meshnet-kommunikaatiomoduuleilla. 

Meshnet-kommunikaatiota on käytetty liikerakennuksissa ja maaseudulla paikoissa, joissa 

mittalaitteet ovat lähellä toisiaan. Liikerakennuksissa RF meshnet-kommunikaatio on 

havaittu hyväksi liikerakennuksissa meshnet-verkon hyvän kuuluvuuden ja 

sähköhäiriösietoisuuden vuoksi. Isäntätyypin kommunikaatiomoduuleissa on asennettuna 

SIM-kortti, jonka kautta isäntälaite on yhteydessä luentajärjestelmään mobiiliverkkojen 

välityksellä. Keskenään isäntä- ja renkityypin mittalaitteet muodostavat meshnet-verkon. 

E350-mittalaitteen meshnet-kommunikaatiomoduuli on poistumassa valmistajan 

valikoimasta, eikä sitä ole enää saatavilla. Suoraa korvaajaa ei tällä hetkellä ole 

valikoimissa vaan kenttätöissä on käytettävä varastossa olevia kommunikaatiomoduuleja 

tai niiden loputtua muun kommunikaatiotyypin mittalaitteita (Knuuttila 2019).  

 

Lähitulevaisuudessa saataville on tulossa E360-sähkömittari, joka tukee RF-, PLC- ja LTE-

teknologioita. Näiden ominaisuutena on gateway-moduuli, jossa yksi mittalaite kokoaa 

muiden laitteiden lähettämän datan ja toimittaa sen eteenpäin luentajärjestelmään. Lisäksi 

mittalaitteen käyttämä tiedonsiirtoteknologia on vaihdettavissa ainoastaan 

kommunikaatiomoduulin vaihdolla ilman tarvetta sähkönsyötön katkaisulle. (Landis+Gyr 

2017) 
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5.4.2 Sarjaliikenneväylä ja ulkoiset laitteet 

 

Sähköenergiamittari voidaan varustaa M-Bus-, pulssi- tai muulla sarjaliikenneväyläkortilla, 

jolloin siihen voidaan kytkeä parikaapelilla muita energiamittareita etäluentaa varten. M-

Bus on sarjaliikenneväylä energiamittareiden etäluentasovelluksille, ja se perustuu 

standardeihin EN 13757-2 ja EN 13757-3. Lisäksi langattoman M-Bus-väylän 

ominaisuudet on määritelty standardissa EN 13757-4. Tällöin mittalaite välittää sekä 

sähkönkulutustiedot että siihen kytketyn mittalaitteen energiankulutustiedot 

luentajärjestelmään joko suoraan P2P-yhteydellä tai keskittimen välityksellä. 

Lappeenrannan alueella kaukolämpöä lämmityslähteenään käyttäviin kohteisiin asennetaan 

Landis+Gyr T550-energiamittari (Kuva 5.5), joka usein kytketään sille varattuun E450-

mittalaitteeseen pelkästään lämmönkulutustietojen välittämistä varten. Lisäksi 

Lappeenrannan alueella mittalaitteisiin liitetään M-Bus-väylää käyttäen myös 

kaasumittareita.  

 

 

Kuva 5.5. Landis+Gyr T550-lämpöenergiamittari 

 

Etäluettava sähkömittari voidaan yhdistää myös kotiautomaatiojärjestelmiin HAN-, LAN- 

tai WAN-yhteyksiä käyttäen, minkä lisäksi voidaan ohjata eri laitteiden kuormia 

mekaanisesti releen avulla. Landis+Gyrin mittalaitteissa yhteys ulkoisiin laitteisiin 

tapahtuu sähköenergiamittarin kannessa olevan HAN-portin kautta ZigBee-verkkoa 

käyttäen (Landis+Gyr 2019a). HAN-yhteyden avulla voidaan tarjota ulkoisten laitteiden 

käyttöön lisäsovelluksia, kuten mittaus- ja hintatietojen vieminen asiakkaan laitteisiin. 

Energiayhteisöissä tämän avulla voitaisiin muun muassa optimoida energiavarastojen 
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käyttöä, ohjata sähköajoneuvojen latauskuormia ja tarjota edistyneempää kuormanohjausta 

taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi. Toistaiseksi käytännön sovellusten määrä on 

toistaiseksi hyvin vähäinen ja Ruotsissa noin 1% kuluttaja-asiakkaista on arvioitu 

käyttävän mittalaitteiden asiakasliitäntää (Tholen 2019). 
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6 MITTAUKSEN TOIMINTAMALLIT JA PALVELUTUOTTEET 

 

Mittauspalvelutoiminta pitää sisällään taseselvityksen, energiankulutustietojen hallinnan, 

luennan ja raportoinnin sekä mittalaitteiden asentamisen ja kunnossapidon. Verkonhaltijan 

tehtävät sähköntoimitusten mittauksessa määritellään seuraavasti: 

 

Verkonhaltijan on järjestettävä sähköverkossaan taseselvityksen ja laskutuksen perustana 

oleva sähköntoimitusten mittaus sekä mittaustietojen rekisteröinti ja ilmoittaminen 

sähkömarkkinoiden osapuolille. Taseselvityksessä ja laskutuksessa tarvittavat 

mittaustiedot on ilmoitettava sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti.  

 

Verkonhaltijan on mittauspalvelua järjestäessään pyrittävä edistämään verkon käyttäjien 

tehokasta ja säästäväistä sähkönkäyttöä sekä sähkönkäytön ohjausmahdollisuuksien 

hyödyntämistä. 

 

Verkonhaltija voi tarjota mittauspalvelua joko omana työnä tai hankkia palvelun. Palvelu 

voidaan hankkia tällöin myös sähkökaupan muulta osapuolelta. 

(588/2013) 

 

Diplomityön tässä luvussa käsitellään yhtiön tämänhetkistä mittauspalvelua koskevaa 

palvelusisältöä ja toimintamalleja sekä eri toimintojen palvelutuotteita.  

 

6.1 Mittauspalvelutuotanto 

 

Verkonhaltijat vastaavat mittauspalveluiden tuottamisesta joko itse tai käyttämällä osittain 

tai kokonaan ulkopuolisia palveluntuottajia. Käytettäessä ulkoista palveluntuottajaa 

palveluntuottajan ja verkonhaltijan välinen palvelutasosopimus (Service Level Agreement, 

SLA) määrittelee palvelulle asetettavat vaatimustasot. Yleisesti 

mittauspalvelukokonaisuudet ovat jaettavissa kolmeen eri päätyyppiin, joita ovat IaaS, 

SaaS ja MaaS (Eerola 2018). Tarkempi palvelusisältö määräytyy kuitenkin 

verkonhaltijakohtaisesti riippuen käytössä olevasta mittausinfrastruktuurista ja palveluiden 

ulkoistamisen tasosta. 
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IaaS (Infrastructure as a Service) voi pitää sisällään mittareiden, kommunikaation tai 

muiden laitteiden leasingin verkonhaltijan käyttöön sopimusajaksi. (Eerola 2018) 

 

SaaS (Software as a Service) pitää sisällään AMM-järjestelmän ja siihen liitetyt hosting- ja 

ylläpitopalvelut. Muilta osin mittauspalvelu tuotetaan itse tai hankkimalla se ulkopuolisilta 

palveluntarjoajilta. (Eerola 2018) 

 

MaaS (Metering as a Service) tai vaihtoehtoisesti SMaaS (Smart Metering as a Service) 

kattaa AMM-järjestelmän lisäksi osittain tai kokonaan muut mittauspalvelut kuten 

luentapalvelun, kenttätyöt, taseselvityksen ja mittaustiedon hallinnan. (Eerola 2018) 

 

Kuvassa 6.1 on esitetty ulkoisen palveluntuottajan tuoteportfolio, jossa esitetyt tuotteet 

ovat luokiteltavissa eri mittauspalvelukokonaisuuksien päätyyppeihin. Ulkoistamisen taso 

ja palveluntarjoajan rooli on pienin IaaS-tyyppisissä palveluratkaisuissa ja suurin MaaS-

tyyppisissä ratkaisuissa. 

 

Kuva 6.1. Palvelukonseptin tuoteportfolio (Landis+Gyr 2010a) 
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AMM-järjestelmään liittyvistä kustannuksista noin 2/3 koostuu investointikustannuksista, 

jotka muodostuvat uusien mittalaitteiden hankinnasta ja asennuksesta. Näiden lisäksi on 

muun muassa tietojärjestelmien yhteensopivaksi saattamiseen liittyviä 

investointikustannuksia, joiden osuus on vain nimellinen. Yhden etäluettavan 

energiamittarin yksikkökustannus on 200 euroa alle 63 A käyttöpaikoilla ja 570 euroa yli 

63 A käyttöpaikoilla (Energiavirasto 2016). Luentapalvelun keskimääräinen kustannus 

käyttöpaikkaa kohden on noin 6,7 euroa vuodessa (Pöyry Management Consulting 2017). 

Loput AMM-järjestelmän kustannuksista ovat muita operatiivisia kustannuksia, kuten 

rikkoutuneiden mittalaitteiden vaihdosta ja kommunikaatio-ongelmista aiheutuvia 

kustannuksia ja tietojärjestelmien ylläpitokustannuksia.  

 

Kun laskentakorkokantana on käytetty jakeluverkonhaltijoiden reaalista kohtuulista 

tuottoastetta 4 %:ia (Pöyry Management Consulting 2017), mittalaitteiden pitoaikana 

verkkoyhtiöiden keskimääräistä pitoaikaa 13,8 vuotta, keskimääräisenä 

investointikustannuksena käyttöpaikkaa kohden 220 € ja tiedetään vuosittaiset 

ylläpitokustannukset, niin voidaan laskea AMM-järjestelmän kustannus vuositasolla 

kaavoilla: 

 

𝐶𝑎 =
(1+𝑖)𝑘∗𝑖

(1+𝑖)𝑘−1
∗ 𝐶𝑘,    (5) 

jossa Ca on investoinnin vuosikustannus, i laskentakorko desimaaleissa, k pitoaika vuosina 

ja Ck investointikustannukset käyttöpaikkaa kohden pitoajalta, sekä 

 

𝐴𝑛 = 𝑛 ∗ (𝐶𝑎 + 𝐸𝑎),     (6) 

jossa An on annuiteetti eli vuosittainen tasaerä, n on käyttöpaikkojen määrä ja Ea 

ylläpitokustannukset käyttöpaikkaa kohden vuodessa. 

 

Menoannuiteetiksi saatiin 100 000 käyttöpaikkaa kohden noin 3,2 miljoonaa euroa. Koko 

pitoajan kustannukset voidaan laskea kaavalla: 

 

𝑝𝑘 = 𝐴𝑛 ∗ 𝑘,    (7) 

jossa pk on kustannus koko pitoajalta. 
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Täten koko pitoajan kustannuksiksi saadaan noin 45 miljoonaa euroa 100 000 

käyttöpaikkaa kohden. Tulee kuitenkin huomioida, että eri verkonhaltijoiden välillä 

käytettävä mittausinfrastruktuuri vaihtelee, jolloin painotukset erilaisten 

kustannuskomponenttien välillä vaihtelevat. 

 

Kuvassa 6.2 on esitetty jakauma AMM-järjestelmän keskimääräisestä ylläpitokustannusten 

jakautumisesta. 

 

 

Kuva 6.2. AMM-järjestelmän ylläpitokustannukset 

 

6.2 Etäluentajärjestelmä ja integraatiot 

 

Landis+Gyrin toimittama GridSteam AIM on AMM-järjestelmä, jota käytetään 

mittalaitteiden luentaan ja mittaustietojen hallintaan, ja joka on yhteydessä keskittimiin tai 

mittalaitteisiin mobiiliverkkojen välityksellä. Lisäksi se on yhteydessä verkonhaltijan 

järjestelmiin. (Kuva 6.3).  
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Kuva 6.3. AIM-järjestelmän osat – Yleiskuva (Landis+Gyr 2010a) 

 

P2P-mittalaite, isäntälaite tai keskitin on yhteydessä Message Max -palvelimeen TCP/IP-

yhteydellä, joko lähiverkon tai mobiiliverkon avulla. Message Max -palvelin puskuroi 

lähetettyjä push-viestejä, jotka pitävät sisällään mittalaitteeseen tai keskittimeen 

kytkettyjen laitteiden mittaustiedot. Message Max -palvelimesta tiedot välitetään AMR- ja 

MDM-tietokantapalvelimille mittaustietojen säilyttämistä ja niiden jatkokäsittelyä varten. 

MDM-tietokantapalvelin (AIM WARE) pitää sisällään kehittyneempiä tiedonkäsittely- ja 

raportointisovelluksia sekä on yhteydessä sähkönmyyjän laskutusjärjestelmään. Kuvassa 

6.4 on esitetty PLAN-tekniikan tiedonsiirtoketju sähköverkossa ja GridStream AIM-

järjestelmässä. (Landis+Gyr 2011). 
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Kuva 6.4. PLAN-mittausjärjestelmän yleiskuvaus (Landis+Gyr 2011) 

 

Lappeenrannan alueella mittaroinnin työtehtävissä käytetään toiminnanohjausjärjestelmänä 

Atlassian Jira -verkkokäyttöliittymää, jota kautta yhtiö saa verkkoyhtiön tai 

luentapalvelutoimittajan työtilaukset. Verkkoyhtiö luo työpyyntöerän 

asiakastietojärjestelmässään, joka välittää ne AIM-järjestelmään AIMIA-integraatioalustan 

kautta. Luentapalvelutoimittaja luo tämän lisäksi erilliset työmääräimet Site Manager -

sovellukseen päivitettyjen mittalaitetietojen takaisin asiakastietojärjestelmään siirtämistä 

varten. Mittalaitteen asentaja raportoi päivitetyt mittalaitetiedot Site Manager -

sovelluksessa, jota voidaan käyttää AIM-järjestelmään yhteydessä olevalla Windows 

Mobile -pohjaisella PDA-laitteella. 

 

Järvi-Suomen alueella prosessi on erilainen, sillä työtilaus siirtyy automaattisesti Elveran 

toiminnanohjausjärjestelmään. Integraatiosanoman avulla työkohteesta saadaan 

työtehtävän tiedot kuten asiakastiedot, mittalaitteen sijainti, mittalaitetiedot ja 

ongelmakuvaus (Kuva 6.5). 
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Kuva 6.5. Integraatiosanoma yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä 

 

Päivittyneet mittalaitetiedot raportoidaan toiminnanohjausjärjestelmässä tietokoneella tai 

mobiililaitteella. Päivittyneet mittalaitetiedot raportoidaan Elveran 

toiminnanohjausjärjestelmässä tietokoneella tai mobiililaitteella. Samalla kirjataan myös 

työtapahtumaan liittyvät tunti- ja yksikkökirjaukset, jotka siirtyvät samalla 

laskutusjärjestelmään. Mittalaitetiedot siirtyvät suoraan yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmästä Frends-integraation kautta Generis-

mittalaitetietojärjestelmään välittäen myös tiedon muihin verkkoyhtiön tietojärjestelmiin 

sekä GridStream AIMiin AIMIA-integraatioalustaan kautta (Kuva 6.6).  

 

 

Kuva 6.6. Mittauksen tehtävien hallinta (Suur-Savon Sähkö 2016) 
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6.3 Palvelutuotteet 

 

Elveran nykyisiin palvelutuotteisiin kuuluvat uusien mittalaitteiden asennukset, 

kenttälaiteylläpito sekä katkaisut ja jälleenkytkennät, joiden palvelusisältöä ja 

toimintamalleja käsitellään tässä alaluvussa. Lisäksi käsitellään myös luentapalvelun 

yleisiä toimintamalleja ja mittalaitteiden luentaa muun palvelutoiminnan tukena. Tällä 

hetkellä luentapalvelun tuottamisesta molemmille asiakasyrityksille vastaa Landis+Gyr, ja 

sen lisäksi Elveralla on käytössään luentaohjelmisto. 

 

Liitteissä 2 ja 3 on esitetty tämän hetkisen mittauspalvelun toimitusprosessi 

asiakasyhtiöissä ja eri palveluntoimittajien vastuualueet. 

 

6.3.1 Mittauksien asentaminen ja vaihto 

 

Mittauksien asennus- ja vaihtotöihin kuuluvat uusien liittymien mittaroinnin, 

mittalaitteiden vaihtotyön sekä uusien alueiden keskittimien ja toistimien asennukset. 

Urakoitsija vastaa yhteydenpidosta asiakkaaseen, työn suorittamisesta ja raportoinnista 

sille asetettujen määräaikojen puitteissa. Työn yhteydessä tarkastetaan asennus 

silmämääräisesti sekä tarkistetaan mittauksen johdotus ja pääsulakekoko. Mittalaitteen 

vaihdosta raportoidaan vähintään asennuspäivä, uuden ja vanhan mittalaitteen lukema- ja 

sarjanumerotiedot. (Elvera 2017) 

 

Virtamuuntajamittareiden asennuksissa työhön kuuluu lisäksi mittalaitteen ohjelmointi 

siihen tarkoitetulla tietokoneohjelmalla sekä käyttöpaikan virtamuuntajatietojen 

dokumentointi. Laitteita voidaan lukea ja ohjelmoida etäyhteydellä mobiiliverkkojen 

avulla tai optisen liitännän välityksellä.  

 

6.3.2 Kenttälaiteylläpito 

 

Kenttälaiteylläpidolla eli cleanupilla tarkoitetaan käyttöpaikan tai muuntopiirin 

luentajärjestelmässä havaittujen tiedonsiirto-ongelman poistamista ja viallisten 

mittalaitteiden vaihtamista (Landis+Gyr 2011). Sen tarkoituksena on palauttaa takaisin 
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etäluennan piiriin energiamittalaitteet, joihin tiedonsiirtoyhteys on heikko tai kokonaan 

katkennut. Tämä toteutetaan tapauskohtaisesti poistamalla tai suodattamalla häiriölähteitä 

tai parantamalla luentasignaalin kuuluvuutta lisäämällä toistimia tai lisäantenneja. Tämän 

lisäksi vioittuneita mittausjärjestelmän laitteita vaihdetaan uusiin, kun rikkoutuneeseen 

mittalaitteeseen tai keskittimeen ei saada yhteyttä. Mittalaitteet ja keskittimet rikkoutuvat 

ennenaikaisesti jakeluverkon vikatilanteen, valmistusvirheen tai luonnonilmiön vuoksi. 

Yksi syy mittalaitteiden toimintakyvyttömyydelle ja ikääntyvien PLC-mittalaitteiden 

heikoille luentasignaaleille on häiriönpoistokondensaattorin rikkoutuminen (Tholen 2019). 

Mittalaitteita rikkovia luonnonilmiöitä ovat yleisesti ukkonen tai jännitteisten osien kanssa 

kosketukseen päässeet hyönteiset, kuten muurahaiset. Rikkoutuneet mittalaitteet 

dokumentoidaan ja toimitetaan Landis+Gyrille huollettavaksi tai ne romutetaan, mikäli 

niiden takuuaika on päättynyt ja niiden huoltaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. 

 

Lisäksi kenttälaiteylläpitotehtäviin kuuluu yleisiä mittalaitteiden ylläpitoon, hallintaan, 

laadun valvontaan liittyviä tehtäviä, joilla varmistetaan varsinaisten laitteiden asennukset, 

vaihtotyöt ja tarkistukset kentällä. Etäluettavien mittalaitteiden töiden hoito edellyttää 

tietokoneella ohjelmointi- ja luentaohjelmien sekä muiden yhdessä verkonhaltijan kanssa 

sovittujen laitteiden ja järjestelmien käyttöä. Edellä mainitut edellytykset on oltava kaikilla 

työntekijöillä, jotka huolehtivat mittausten tehtävistä. (Elvera 2017) 

 

Yleensä ongelmakohteet havaitaan, kun mittalaitteiden toimittamaa tuntisarjaa ei saada 

automaattisen mittarinluennan yhteydessä. Tuntisarjan saaminen katkeaa myös, mikäli 

käyttöpaikalta katkaistaan sähköt asiakkaan toimesta. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä 

työtilauksia etenkin vapaa-ajan asuntojen osalta, mutta asiakkaita pyritään opastamaan 

mittalaitteen katkolaitteen käyttöön liittyen ja luentapalvelu pitää kirjaa virrattomista 

käyttöpaikoista. Luentapalvelu seuraa käyttöpaikoilta saatavaa luentasarjaa ja toimittaa 

tiedon cleanup-kohteista verkkoyhtiölle ja Elveralle, mikäli ongelmaa ei pystytä 

korjaamaan etänä etäkomentojen tai konfiguraatiomuutosten avulla (Landis+Gyr 2019a). 

Kohdetyyppikohtaisen määräajan täyttyessä luodaan työtilaus, jolloin käyttöpaikka 

pyritään palauttamaan takaisin automaattisen mittariluennan piiriin kenttätyönä. 

Luentapalvelu luo cleanup-tehtävien työtilaukset taulukossa 6.1 esitettyjen määräaikojen 

sisällä. 
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Taulukko 6.1. Cleanup-kohteiden havaitseminen (Landis+Gyr 2019a) 

Ongelmakohde Puuttuva tuntisarja (LEV) Puuttuva tuntisarja (JSE) 

Suorat ja multienergiamittarit 168 tuntia 72 tuntia 

Keskittimet 48 tuntia 72 tuntia 

Epäsuorat mittarit (yli 63A) 48 tuntia 72 tuntia 

 

Elvera tarjoaa asiakasyhtiöilleen cleanup-palveluja, jotka pitävät sisällään rikkoutuneiden 

laitteiden vaihdot, toistimien lisäykset ja tiedonsiirron häiriöselvityspalvelut.  

 

Yleisesti häiriölähde pyritään paikantamaan ja irrottamaan verkosta. Verkonhaltijalla on 

oikeus kytkeä pois verkosta sen mittausjärjestelmiä häiritsevät laitteet. Tämä aiheuttaa 

ristiriitoja ja epäselvyyttä verkkoyhtiöiden asiakkaiden keskuudessa, sillä häiriöitä 

kommunikaatiotaajuuksille voivat aiheuttaa myös toimintakuntoiset ja määräykset 

täyttävät sähkölaitteet, kuten alaluvussa 5.2.1 todettiin.  

 

Häiriömittauksiin käytetään MFA400 -mittalaitetta, jolla luentataajuusalueella olevia 

häiriöitä voidaan havaita. 

 

Kuvassa 6.7 on esitetty tyypillinen häiriötilanne, jonka mittaamiseen on käytetty MFA400-

laitetta.  
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Kuva 6.7. Tyypillinen häiriötilanne, aiheuttajana UPS-laite 

 

Häiriö pyritään paikantamaan irrottamalla mahdollisia häiriön lähteitä verkosta, kunnes 

mittaamalla havaitaan häiriön poistuneen verkosta (Kuva 6.8).  

 

 

 

Kuva 6.8. Tyypillinen häiriötilanne, häiriötä aiheuttava laite irrotettu verkosta 

 

Joissain kohteissa häiriötä aiheuttavaa laitetta ei voida irrottaa verkosta ilman, että tämä 

aiheuttaa kyseisen laitteen omistajalle merkittävää haittaa tai kustannuksia. Hyvä esimerkki 

tämänkaltaisista laitteista ovat UPS- ja tietoliikennelaitteet. Viime vuosina aikaan kokeiluja 

häiriöiden suodattamiseksi ilman laitteiden verkosta irrottamista. Kuvassa 6.7 mitattu 

häiriö pyrittiin kuitenkin suodattamaan 1-vaiheisella suodattimella.  
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Kuvasta 6.9 havaitaan, että häiriötaso laski vastaavalle tasolle kun silloin, jos laite olisi 

kytketty irti verkosta. Tässä tapauksessa UPS-laitteen pistorasiaan lisätty suodatin onnistui 

poistamaan häiriön verkosta. 

 

 

Kuva 6.9. Tyypillinen häiriötilanne, häiriötä aiheuttavan laitteen ja pistorasian välille 

lisätty suodatin. 

 

Lappeenrannan alueella toteutettiin kesän 2019 aikana ensimmäinen G3 PLC -pilottikohde, 

jossa PLAN-verkon tiedonsiirron laatu oli heikko ja aiheutti merkittäviä ongelmia 

mittaustietojen luentaan. Syynä heikkoon tiedonsiirron laatuun oli häiriötä luentasignaaliin 

aiheuttanut kerrostalon lämmönjakohuoneessa sijainnut kiertovesipumppu. Kyseinen häiriö 

oli havaittavissa parhaiten vaiheella L3. Kuvasta 6.10 voidaan havaita, että häiriön 

voimakkuus oli suurimmillaan noin 67 kHz taajuudella.  
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Kuva 6.10. Kiertovesipumpun aiheuttama häiriö 

 

Kyseiseen kerrostaloon vaihdettiin E450 G3 PLC -mittalaitteet tiedonsiirron laadun 

parantamiseksi. Pilottikohteessa G3 PLC -teknologia FCC-taajuusalueella ei ollut yhtä altis 

verkossa oleville häiriöille, ja sen avulla kohteiden kommunikaatio-ongelmat saatiin 

korjattua. Liitteessä 4 on esitetty asuinhuoneistojen tiedonsiirron laatu E450 PLAN- ja 

E450 G3 -mittalaitteilla sekä viiveajat tuntisarjojen toimituksessa kommunikaatio-

ongelman aikana ja sen selvittyä.  

 

Käytettävien MFA400-mittalaitteiden rinnalle ollaan ottamassa käyttöön MFA500-

mittalaitetta, jolla pystytään mittaamaan häiriötasoa laajemmalla taajuusspektrillä. Tätä 

voidaan hyödyntää kartoittaessa FCC -taajuusalueen soveltuvuutta häiriökohteeseen ilman 

häiriölähteen poistamista. Liitteessä 5 on esitetty MFA500-mittalaitteen tekniset tiedot. 

 

Yleisimmät ongelmat P2P-tiedonsiirrossa johtuvat kuuluvuusongelmista. Nämä saattavat 

johtua viallisesta mittalaitteesta, kommunikointimoduulista tai mobiiliverkon heikosta 

yhteyden laadusta. Kuuluvuutta pyritään parantamaan vaihtamalla viallinen mittalaite tai 

käytettävä teleoperaattori, tai lisäämällä mittalaitteeseen erillinen lisäantenni. 
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Kuuluvuusongelmat ovat yleisiä etenkin lähellä Suomen ja Venäjän välistä rajaa, jossa 

kuuluvuus on heikko (Kuva 6.11).  

 

 

Kuva 6.11. Esimerkki tyypillisestä kuuluvuusongelma-alueesta. Kuvassa Vainikkalan 

asemalla sijaitsee kaksi 900 MHz GSM-tukiasemaa, joista toinen on suunnattu länteen ja 

toinen pohjoiseen. Tästä syystä raja-alueen läheisyydessä sijaitsevat P2P-mittalaitteet 

saattavat menettää tiedonsiirtoyhteyden tai sitä täytyy vahvistaa lisäantennein. 

 

Tiedonsiirron häiriöselvitysten työtilaukset Lappeenrannan jakelualueella saapuvat 

Atlassian Jira-verkkokäyttöliittymään, ja niiden raportointi toimitetaan kyseisessä 

järjestelmässä. Järvi-Suomen Energian jakelualueella häiriönselvitys ei ole erillistä 

integraatiota, vaan selvitysten tilaus ja raportointi tapahtuu sähköpostitse. 
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6.3.3 Katkaisut ja jälleenkytkennät 

 

Mikäli katkolaitteen etäohjaus ei ole mahdollista, Elvera vastaa käyttöpaikan 

sähkönjakelun katkaisusta ja jälleenkytkennöistä. Sähköjen katkaisu toteutetaan niin, ettei 

asiakkaalla tai hänen edustajallaan ei ole mahdollisuutta kytkeä sähköjä takaisin ilman 

asianmukaisia työkaluja. Katkaisuja tehdään arkipäivisin katkaisuilmoituksessa ilmoitetun 

päivämäärän mukaisesti pois lukien perjantai, jolloin katkaisun tekeminen siirtyy 

seuraavaan arkipäivään. Ilmajohtoverkossa sähköjen katkaisu tapahtuu pylväältä ja 

maakaapeliverkossa irrottamalla liittymiskaapeli jakokaapilta tai muuntamolta, mikäli 

kohteeseen ei ole sisäänpääsyä tai mittalaitteessa ei ole katkolaitetta. Muissa tapauksissa 

sähkön jakelu katkaistaan mittalaitteelta optisen liitännän kautta katkolaitetta ohjaamalla, 

tai etäluentayhteyden palauduttua suoraan luentajärjestelmästä. Rinnakkaismittauksissa 

katkaisu tehdään suoraan mittalaitteelta, ja mikäli kohteeseen ei ole 

sisäänpääsymahdollisuutta, palveluntuottaja vastaa sisäänpääsyn sopimisesta kiinteistön 

omistajan tai hänen edustajansa kanssa. (Elvera 2017) 

 

6.3.4 Mittalaitteiden luenta 

 

Etäluettavien mittareiden tuntimittaustiedot toimitetaan kerran vuorokaudessa, kun 

mittaustiedot luetaan keskittimiltä, isäntälaitteilta ja P2P-mittalaitteilta ajastetusti – yleensä 

yöllä. Luentapalvelun toimittaja vastaa automaattisen luennan määrittelyistä 

luentajärjestelmässä, toimituksen laadusta ja sisältyvistä palvelutuotteista 

palvelutasosopimuksen mukaisesti. Yleisiä luentapalvelun tehtäviä ovat pyynnöstä tehtävät 

etäkatkaisut ja -kytkennät sekä suoraluenta (ad hoc). Muita luentapalveluun kuuluvia 

tehtäviä ovat perustietojen päivittäminen luentajärjestelmään, kenttälaitteiden 

konfigurointimuutokset, sähkön laatutietojen toimitus, raportoinnit ja käyttäjätuki. Yleensä 

luentapalvelun toimittajaa sekä laitevalmistajaa hyödynnetään myös ongelmatilanteiden 

ratkaisuissa sekä mittausinfrastruktuuriin liittyvässä suunnittelussa. Kuormanohjausten ja 

kysyntäjouston määrittelyt ja toteuttaminen voivat myös sisältyä 

luentapalvelukokonaisuuteen. Kuvassa 6.12 on esitetty luentapalvelun vuorokausikohtaiset 

toimenpiteet ajanjaksokohtaisesti. (Landis+Gyr 2010a) 
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Kuva 6.12. Luentapalvelun päivittäiset toimenpiteet (Landis+Gyr 2010a) 

 

Myös kenttätöiden esiselvityksessä luentaohjelmistoja hyödynnetään aktiivisesti 

ongelmatilanteiden ratkaisussa. Kuvassa 6.13 on esitetty luentaohjelmiston 

välilehtinäkymä. Mittalaitteita ja keskittimiä suoralukemalla saadaan tietoa 

kommunikaatio-ongelman laajuudesta sekä tietoa energiankulutusmääristä 

kohdekohtaisten lisätietojen saamiseksi ja raportointia varten esimerkiksi mittalaitteen 

näytön rikkouduttua. Luentapalvelun tarjoajan palveluita hyödynnetään testattaessa uuden 

mittalaitteen toimintaa, tiedonsiirron häiriöselvityksissä sekä käyttäjätukea tarvittaessa. 
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Kuva 6.13. Näkymä Landis+Gyr AIM Dashboard -luentaohjelmasta. Kuvassa 

yksivaiheiselle mittalaitteelle lähetettiin suoraluentapyyntö sen virran, jännitteen, 

taajuuden ja tehokertoimen hetkellisarvoista. 

 

Luentajärjestelmää voidaan hyödyntää myös verkostosuunnittelussa sekä 

verkonvalvonnassa vikatilanteiden aikana. Keskijänniteverkkoa valvomalla ja ohjaamalla 

ei saada tarkkaa käsitystä jakeluhäiriöiden todellisesta laajuudesta. Asiakaskohtainen tieto 

helpottaa ja täsmentää myös viestintää ja tiedottamista (Nieminen 2019) . Suoraluennan 

avulla ja mittalaitteen lokeja tarkastelemalla pystytään havaitsemaan vaihekohtaisia 

jännitekatkoja ja nollavikoja. Nollavikojen havaitseminen perustuu mittalaitteelle 

määriteltäviin yli- tai alijännitteiden kynnysarvoihin, jolloin niiden täyttyessä mittalaitteen 

lokiin kirjautuu merkintä nollavian havaitsemisesta. Luentajärjestelmän hyödyntäminen 

verkonvalvonnassa on kuitenkin rajattua, sillä luentayhteys katkeaa täyskatkotilanteissa tai 

mikäli PLC-kommunikointiin käytettävälle vaiheelle tulee vaihekohtainen jännitekatko tai 

keskittimen yhteys katkeaa. (Jääskeläinen 2018) 

 

PLC-tiedonsiirtoa käyttäviin muuntopiireihin asennetaan myös yksittäisiä P2P-mittareita 

vikatilanteiden hallintaa varten. Täyskatkotilanteessa luentayhteyden ylläpitämiseksi 

mittalaitteen tulisi pysyä toiminnassa niin kauan, kunnes vikatilanne raportoitaisiin 

luentajärjestelmään. Tällä on kuitenkin mittalaitteiden kustannuksia kasvattava vaikutus 

konfiguraatiomuutosten tai sisäisen virtalähteen lisäämisen myötä.  
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7 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

2020-luvun aikana on odotettavissa merkittäviä muutoksia niin mittauksen kuin 

energiayhteisöjenkin toimintaympäristöön. Tutkimuksen tässä luvussa käsitellään 

tulevaisuuden toimintaympäristöä mittauksessa ja energiayhteisöissä palveluntuottajan 

näkökulmasta. 

 

7.1 Seuraavan sukupolven etäluentajärjestelmä 

 

Tällä hetkellä lähes kaikki sähkönkäyttöpaikat Suomessa on varustettu etäluettavalla 

sähköenergiamittarilla. Etäluettavien sähköenergiamittareiden tekniseksi käyttöiäksi on 

määritelty 15 vuotta, joten älykkäiden sähköenergiamittareiden massavaihto tulee 

ajankohtaiseksi 2020-luvun aikana. Vanhimpia käytössä olevia älymittareita vaihdetaan 

parhaillaan uusiin. Pääasiakasyhtiöissä massavaihdon on arvioitu käynnistyvän 

täysimittaisesti vuosien 2024–2025 aikana (liite 6).  

 

Kuvasta 7.1 havaitaan valtakunnallisesti määrällisesti suurimpien vuosittaisten 

massavaihtojen osuvan 2020-luvun aikana vuosille 2021–2024 ja 2027–2028. Kaikki 3,4 

miljoonaa etäluettavaa mittaria tullaan vaihtamaan vuoden 2029 loppuun mennessä. Tällä 

hetkellä etäluettavien mittareiden keskimääräinen pitoaika on 13,8 vuotta, ja 

tulevaisuudessa teknologisen kehityksen myötä pitoaika lyhenee entisestään sitä seuraavan 

massavaihdon tapahtuessa vielä 2030-luvun aikana. (Pöyry Management Consulting 2017) 

 

 

Kuva 7.1. Seuraavan sukupolven mittareiden asennus vuosittain 2020–2029 (Pöyry 

Management Consulting 2017) 
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Näillä näkymin tällä hetkellä käytössä olevia mittalaitteita ja tiedonsiirtoverkkoja 

joudutaan päivittämään vastaamaan Euroopan unionin komission määrittelemää 

viidentoista minuutin taseselvitysjakson asettamia vaatimuksia, mikä saattaa osaltaan 

aikaistaa massavaihdon käynnistymistä (Landis+Gyr 2019a). Euroopan unionin komission 

marraskuussa antama asetus sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista 

määrittelee taseselvitysjaksosta seuraavasti: 

 

1. Kaikkien siirtoverkonhaltijoiden on viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän 

asetuksen voimaantulosta sovellettava 15 minuutin taseselvitysjaksoa kaikilla 

suunnittelualueilla ja varmistettava, että kaikki markkina-aikayksikön rajat osuvat 

päällekkäin taseselvitysjakson rajojen kanssa. 

 

2. Synkronialueen siirtoverkonhaltijat voivat yhdessä pyytää poikkeusta 1 kohdassa 

esitetystä vaatimuksesta. 

(2017/2195) 

 

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden näkemyksen mukaan 15 minuutin tasejaksoon 

siirtyminen asetuksen määrittelemässä aikataulussa ei ole mahdollinen, vaan niiden 

siirtyminen 15 minuutin tasejaksoon toteutuu poikkeusmenettelyin. Pohjoismaisen 

tasehallinnan tiekartan mukaan 15 minuutin taseselvitysjaksoon on tarkoitus siirtyä vielä 

vuoden 2022 aikana (Fingrid 2019). 

 

Merkittävimmät muutokset seuraavan sukupolven etäluettavissa mittareissa nykyiseen 

mittauslaiteinfrastruktuuriin verrattuna kohdistuvat yhä reaaliaikaisempaan mittaustietoon 

ja paikallisiin tiedonsiirtoväyliin, jolloin mittaustietoa välitetään asiakkaan tai kolmannen 

osapuolen laitteeseen tai sovellukseen (Pöyry Management Consulting 2017). Seuraavan 

sukupolven pitoaikana siirtymät viittätoista minuuttia lyhempään taseselvitysjaksoon ovat 

mahdollisia. Nykyisten mittausjärjestelmän osalta verkkoyhtiöt ovat kokeneet 

luentaongelmat ja korkeat ylläpitokustannukset ongelmallisiksi (Liite 6). Näiden myötä 

kommunikaation luotettavuus on aiempaa suuremmassa roolissa, mikä luo odotuksia IoT-, 

G3-PLC- ja RF Mesh -tiedonsiirtoteknologian käytölle seuraavan sukupolven 

mittalaitteissa. Teknologisen kehityksen myötä niin verkonhaltijoiden kuin muidenkin 

asiakkaiden tarve asiantuntija- ja lisäpalveluille sekä tietoliikennetekniikan osaamiselle on 
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aiempaa suurempi. Markkinaehtoisten lisäpalveluiden myötä luentapalveluiden rooli on 

tulevaisuudessa yhä suurempi mittauspalvelutoiminnassa (Pöyry Management Consulting 

2017). Verkonrakennusurakoinnin kilpailun kiristyessä urakoitsijat laajentavat 

toimintaansa mittauksen asennus- ja luentapalveluihin muiden toimijoiden lisäksi.  

 

7.2 Energiayhteisöt 

 

Tulevaisuudessa energiajärjestelmän murroksen myötä energiantuotanto on yhä 

edullisempaa, puhtaampaa ja skaalautuvampaa. Jakeluverkkojen rinnalle syntyy 

mikroverkkoja ja energiayhteisöjä, joissa on hajautettua energiantuotantoa ja älykkäitä 

ohjausjärjestelmiä. Aurinkoenergia on skaalautuvuutensa vuoksi merkittävin energianlähde 

pienten toimijoiden omassa sähkön tuotannossa. Viime vuosina aurinkopaneelien hinnat 

ovat laskeneet merkittävästi, joka osaltaan vaikuttaa aurinkopaneelijärjestelmien 

kannattavuuteen (Kuva 7.2). 

 

 

Kuva 7.2. Aurinkopaneelien (mono-/poly-Si) hintakehitys vuoden 2016 elokuun ja vuoden 

2019 elokuun välisenä aikana. Paneelit on jaoteltu ominaisuuksiensa perusteella neljään eri 

kategoriaan. (pvXchange Trading 2019) 
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Kaaviosta havaitaan, että aurinkopaneelien hintataso on laskenut noin 45–50 % viimeisen 

kolmen vuoden aikana, mikä osaltaan tukee pienvoimaloiden positiivisia 

tulevaisuudennäkymiä. Energiayhteisöiden tulevaisuudennäkymien tarkasteluun on 

käytetty Keravan asuntomessualueelle muodostettuja energiayhteisöjä ja niiden 

infrastruktuuria koskevaa taloudellista tarkastelua (Taulukko 7.1). Laskelma perustuu 

oletukseen, että vuonna 2024 mittausasetus mahdollistaisi energiayhteisön tuotannon ja 

kulutuksen netottamisen sekä aurinkovoimalan yksikkökustannus olisi 800 euroa/kWp. 

 

Taulukko 7.1. Energiayhteisöjen taloudellisen tarkastelun yhteenveto (Nevalainen 2019) 

  

Voimalan 

kapasiteetti 

Investoinnin 

hinta IRR (%) Takaisinmaksuaika 

Kerrostalo, 24 käyttöpaikkaa 6,9 kWp 5 520 € 10,78 8,42 vuotta 

Kerrostalo, 86 käyttöpaikkaa 19 kWp 15 200 € 10,78 8,42 vuotta 

Pientaloryhmä, kaukolämpö, 6 

käyttöpaikkaa 8,3 kWp 8 560 € 6,02 12,56 vuotta 

Pientalo, sähkölämmitys, 3 

käyttöpaikkaa 9,6 kWp 9 600 € 6,01 12,57 vuotta 

 

Tarkastelusta havaitaan, että energiayhteisöiden kannattavuus on erinomaisella tasolla. 

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista netotuslaskentaa, joten esitettyjen investointien 

lisäksi tulee huomioida kohdassa 6.1.1 esitetyt mittauksen kustannukset, kun 

energianmittaus toteutetaan alamittauksin.  

 

Energiayhteisöiden erinomaiset kannattavuusnäkymät luovat realisoituessaan taloudellisen 

kannustimen energiayhteisön muodostamiselle. Energiayhteisöjen palvelutarpeet luovat 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia etenkin paikallisissa energiayhteisöissä Elveran 

kaltaisille verkonrakennusurakoitsijoille. Energiayhteisöiden määrittely teknisestä ja 

lainsäädännöllisestä näkökulmasta on vielä kesken, joten niiden tulevaisuudennäkymiin 

liittyy merkittäviä epävarmuuksia, mutta samalla myös merkittäviä mahdollisuuksia niin 

asiakkaiden kuin palvelutoimittajien kannalta.  
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Aurinkovoimaloiden kustannukset vaihtelevat kohdemaittain merkittävästi rakenteellisten 

tekijöiden, kuten työn hinnan ja tehokkuuden vuoksi (IRENA 2016). Työn osuutta 

aurinkovoimalan kustannusrakenteesta nostaa Suomen korkeampi hintataso, mutta 

aurinkopaneelien kustannukset ovat pudonneet IRENA:n arviota huomattavasti 

nopeammin. Muilta osin kustannusrakenteen ja hintakehityksen on arvioitu säilyvän 

IRENA:n arvion mukaisena.  

 

Kustannusrakenne on muodostettu olettaen, että aurinkovoimalan yksikkökustannus 

vuonna 2024 asennettuna on 800 €/kWp, josta noin 530 €/kWp on aurinkovoimalaan 

liittyviä materiaali-, suunnittelu- ja projektikustannuksia. Aurinkovoimalan asennus ja siitä 

aiheutuvat kustannukset pitävät sisällään taulukossa 7.2 esitetyt osa-alueet. 

 

Taulukko 7.2. Aurinkovoimalajärjestelmän asennuksen osa-alueet (IRENA 2016) 

Mekaaninen asennus - Kaapelireitit, läpiviennit ja 

kiinnitykset 

- Kiinnitysjärjestelmän asennus 

- Aurinkopaneelimoduulien asennus 

- Inverttereiden, turvakytkinten ja 

muiden komponenttien asennus 

Sähköasennukset - Tasavirtajärjestelmän asennukset 

(moduulien ketjutus, maadoitukset 

ja tasavirtakaapelointi) 

- Vaihtovirtajärjestelmän asennukset 

(kaapelointi ja kytkentä 

sähkökeskukseen) 

- Etäseuranta- ja ohjausjärjestelmien 

asennus 

- Käyttöönotto ja mittaukset 

Työnjohto ja valvonta - Rakentamisen ja työturvallisuuden 

valvonta 
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Aurinkovoimalan lisäksi energiayhteisöissä tulee ottaa huomioon erillisen linjan 

rakentamisen aiheuttamat kustannukset. Kustannusrakenteessa on oletettu, että 

keskikokoista pientalon 3 kWp:n tuotantoyksikön erillistä linjaa kohden maankaivua tulee 

noin 35 metriä ja maakaapelia noin 50 metriä. 25 mm2 maakaapelin yksikköhinta on 8,5 

€/m ja maakaapeliojan helpoissa olosuhteissa 10,7 €/m (Energiavirasto 2016). 

 

 

Kuva 7.3. Paikallisen energiayhteisön kustannusrakenne 

 

Kuvassa 7.3 on esitetty erillisen linjan ja aurinkovoimalan tavanomainen kustannusrakenne 

energiayhteisöissä. Yksikkökustannukseksi saatiin noin 1070 €/kWp. Kun paikallinen 

energiayhteisö toteutetaan alamittauksin, tulee ottaa huomioon kustannusrakenteen 

sisältyvien kustannuksien lisäksi alaluvussa 6.1.1 esitetyt AMM-järjestelmän aiheuttamat 

kustannukset, jotka ovat noin 30 € vuodessa käyttöpaikkaa kohden tai koko AMM-

järjestelmän pitoajalta noin 400 € käyttöpaikkaa kohden. Nykyisten kaltaisten AMM-

järjestelmien kustannukset eivät ole suoraan vertailukelpoisia energiayhteisön mittauksien 

kustannuksiin huomattavasti pienimuotoisemman toiminnan vuoksi, mutta antavat 

suuripiirteisen arvion mittauksen kustannuksista energiayhteisöissä ennen kuin 

markkinoilla on saatavilla pienimuotoisille toimijoille suunnattuja mittauksen 

kokonaispalveluratkaisuja.  
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8 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

Kuten luvussa 2 todettiin, Elveralla on asiantunteva organisaatio ja selkeät 

tuotantoprosessit ja se on ollut aktiivisesti mukana älyverkkoihin liittyvissä projekteissa. 

Tätä linjaa tulee jatkaa myös tulevaisuudessa. SWOT-analyysissa mainittuihin itse 

toimintaympäristöä koskeviin heikkouksiin tai uhkiin Elvera ei pysty suoraan 

toiminnallaan vaikuttamaan. Kuitenkin viestinnän ja raportoinnin osalta yrityksen 

tietojärjestelmien hyödyntämistä tulee vahvistaa entisestään, jotta toimintaympäristön 

aiheuttamia haasteita pystytään lieventämään. Vahvalla muutosjohtamisella ja aktiivisella 

henkilöstön kouluttamisella tulee muuttaa toimintakulttuuria, jotta vanhoista tehottomista 

toimintatavoista päästään eroon ja työntekijät sitoutuvat yritykseen. 

 

Kilpailun kiristyessä säävarman sähköverkon rakentamisen lisääntyessä ja verkostoalan 

työvoimapulan vallitessa tulee varmistua siitä, että resurssit ovat riittävät vastaamaan 

mittauksen palveluiden 2020-luvulla kasvavaan kysyntään, toimittamaan laadukasta 

palvelua asiakasyhtiöille ja täten saamaan kasvua liiketoimintaan. Mittauksen prosessien ja 

toimintamallien yhdentämistä yrityksen sisällä täytyy edistää, jotta resursseja pystytään 

kohdentamaan tavanomaisen toiminta-alueen ulkopuolelle paikkaamaan tilapäistä 

resurssipulaa esimerkiksi vuosilomakausien ja vikatilanteiden aikana. Tällä hetkellä 

mittauksen töiden toimintamalleissa ja järjestelmäintegraatioissa on merkittäviä eroja eri 

asiakasyhtiöiden alueella, joten toimintamallien yhdentämiseksi työntekijöille tulee antaa 

riittävä perehdytys erilaisista käytettävistä toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmistä. 

Toimintaa tulee tehostaa lyhentämällä työautolla kuljettavia välimatkoja työkohteisiin 

esimerkiksi mahdollistamalla työskentely tapauskohtaisesti kotoa käsin VPN-yhteyden 

avulla. Etätyön hyötyjä ovat tämän lisäksi lisääntyvä työhyvinvointi, vähentyvät 

sairaspoissaolot ja työnantajan tilojen vapautuminen muuhun käyttöön 

(Työturvallisuuskeskus 2019). Tällöin tulee kuitenkin varmistua etätyötä tekevän 

riittävästä työnohjauksesta, tehokkuudesta, tiedonkulusta ja työyhteisöön osallistamisesta. 

 

Tulevaisuudessa erityisosaaminen uusista kommunikaatioteknologioista ja mittalaitteiden 

ominaisuuksista on elintärkeää palveluntarjoajille, jotta asiakkaita pystytään tukemaan 

seuraavan sukupolven mittausteknologian käyttöönotossa ja ylläpidossa. Siksi mittauksen 

organisaatiossa työskenteleville tulee taata yhä enemmän erityiskoulutusta 
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tietoliikennetekniikasta, cleanupeista sekä mittalaitteiden luentaan ja ohjelmointiin 

tarkoitettujen työkalujen käytöstä.  

 

Mittauksen palveluita tulee tarjota myös muille jakeluverkkoyhtiöille sekä 

energiayhteisöille. Lisäksi yhtiön tulee olla mukana tuottamassa luentapalvelua esimerkiksi 

tytäryhtiö Enervan kautta, kun yhä reaaliaikaisempi etäluentajärjestelmä sekä 

energiayhteisöt kasvattavat luentapalvelujen kysyntää ja muodostavat yhä suuremman osan 

AMM-järjestelmän ylläpidon kustannusrakenteesta. Tällöin myös yhteistyön avulla 

voidaan saavuttaa entistä parempaa kilpailuetua laadukkaamman mittauspalvelun 

tuotannon ja tehokkaamman pienjänniteverkon vianpaikannuksen muodossa.  

 

Energiayhteisöjen tulevaisuudennäkymät ovat erittäin lupaavat palveluntuottajien kannalta. 

Elvera pystyy tuottamaan energiayhteisöihin liittyvän infrastruktuurin rakentamisen 

kokonaisuudessaan pitäen sisällään niin kaapeloinnin, maankaivuun, tuotanto- ja 

varastointiyksikköjen rakentamisen kuin mittaroinninkin. Muiden energiayhteisöille 

tarjottavien palvelujen tuottamiseen voitaisiin käyttää Enervaa, joka vastaisi 

mittauspalvelun ja mikroverkon operoinnin tuottamisesta energiayhteisöille. Muita 

energiayhteisöille tarjottavia palveluja ovat konsultointi energiayhteisön perustamiseen, 

mittauksen palvelut ja mikroverkon operoinnin. Kuitenkin tulee huomioida 

energiayhteisöiden määrittelyn ja lainsäädäntöprosessien keskeneräisyys, joten 

energiayhteisöiden palvelutarpeiden tarkka muodostaminen ei ole tällä hetkellä 

mahdollista. 

 

Tulevaisuudessa yrityksen tulee mahdollistaa ”avaimet käteen” -kokonaispalvelun 

tarjoaminen niin energiayhteisöille kuin jakeluverkonhaltijoille yhteistyössä Enervan 

kanssa. Kuvassa 8.1 on esitetty visio vuonna 2024 tarjottavasta kokonaispalvelutuotteesta 

ja yhtiöiden toimitusprosessin suuntaviivat. Tämänkaltaisen kokonaispalvelun luomiseen 

on jo tällä hetkellä olemassa hyvät mahdollisuudet etenkin Elveran nykyisen toiminnan 

pohjalta, mutta Enervan osalta esitettyjen palvelumallien määrittely ja toteutus vaatii 

jatkokäsittelyä ja investointeja. 
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Kuva 8.1. Mittauksen ja energiayhteisöiden kokonaispalvelu - Visio 2024 
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9 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli kartoittaa infrayhtiö Elvera Oy:n mittauksen palvelutuotantoa ja 

tarkastella mittauksen sekä energiayhteisöjen kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa.  

 

Etäluentajärjestelmät kehittyvät tuoden mukanaan entistä tarkempaa ja laajempaa 

mittaustietoa sekä uusia toiminnallisuuksia niin verkkoyhtiöille kuin kuluttajillekin. 

Nykyisellään mittalaitteet ovat alttiita tiedonsiirtohäiriöille ja luonnonilmiöille, mutta 

seuraavan sukupolven mittalaitteilla PLC-tiedonsiirron merkittävimmistä kommunikaatio-

ongelmista päästään eroon käytettäessä FCC-taajuuskaistaa. 

 

Energiayhteisöt ovat olleet nykyisellään kannattavia pilottikohteissa, ja aurinkopaneelien 

kustannukset ovat vahvasti laskevassa trendissä. Laskevan trendin jatkuessa 

energiayhteisöjen toimintamallien määrittelyn ja lainsäädännön mahdollisien muutoksien 

myötä energiayhteisöjen määrä lisääntyisi merkittävästi tuoden mukanaan useita 

palvelutarpeita. 

 

Tulevaisuudessa palveluntarjoajilla on entistä merkittävämpi rooli markkinoilla 

uudenlaisten toimijoiden ja mittalaitteiden massavaihdon myötä. Mittauksen 

luentapalveluiden rooli on yhä merkittävämpi etäluentajärjestelmien kehittyessä, ja niiden 

tarjoaminen kenttätöiden lisäksi tulee huomioida laatiessa palvelukonseptia. 

Energiayhteisöt voivat hyödyntää verkonrakennusyhtiöiden asiantuntemusta 

pienvoimaloiden rakentamisessa, erillisen linjojen rakentamisessa ja alamittauksien 

asentamisessa erillisille kulutuspaikoille.  

 

2020-luvun aikana tulee tapahtumaan merkittäviä muutoksia, ja uusien palvelujen 

luomiseksi tarvitaan välittömiä panostuksia, jotta Elvera on kilpailukykyinen ja luotettava 

toimija niin vanhoille kuin uusillekin asiakkaille tulevaisuudessa. 
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LIITE 6: Sähköpostihaastattelut 

 

Haastatellut henkilöt: 

(AV) Anniina Vilkko, mittauspalveluinsinööri, Lappeenrannan Energiaverkot Oy, 11.12.2017 

(JM) Jari Mustaparta, verkkopalvelupäällikkö, Turku Energia Sähköverkot Oy, 11.12.2017 

(AP)  Anna Pasma, verkkopalvelu- ja kehityspäällikkö, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, 3.1.2018 

 

Millaiset ovat verkkoyhtiönne kokemukset etäluettaviin mittareihin siirtymisestä? Mitkä ovat 

suurimmat edut ja haitat? 

 

AP: ”Edut: datan toimitukset päivittäin, etäkytkentä- ja katkotoiminnot, suoraluenta, asiakaspalvelu 

parantuminen, hälyttävät mittarit (1 kpl / muuntopiiri), laskutuksen oikeellisuuden paraneminen ja 

vikojen/mittausvirheiden nopeampi löytäminen, lisäksi asiakkaat ottavat harvoin yhteyttä virheiden takia, 

koska arvioitavat ajanjaksot ovat todella lyhyitä.  

 

Haitat: vikaherkempiä laitteita, kuuluvuusongelmia, ylläpidon kalleus, luentapalvelun maksut, mittareiden 

toimitukset tehtaalta eivät aina toimi vaan usein viivästyvät, mittareiden mallit muuttuvat jatkuvasti.” 

 

 

Millä aikajänteellä arvioisitte verkkonne alueella olevien etäluettavien mittareiden vaihdon uusiin 

(seuraava rollout) tulevan ajankohtaiseksi? 

 

JM: ”Alkaa mahdollisesti v. 2024–2026 välillä ellei aikaisemmin. Perustuu 15 vuoden käyttöikäarvioon. 

Aikaisemmin, jos mittarien elinikä osoittautuu arvioitua 15 v. lyhemmäksi. Tai jos lainsäätäjä keksii jotain 

poikkeuksellista, mistä seuraisi uusi mittarinvaihtoprojekti aikaistettuna. Toki yleensä lakimuutoksissa on 

siirtymäajat, mutta silti.” 

 

AV: ”Noin 2025. Seuraavan sukupolven mittarit ovat varttimittareita, eli tunnin sijasta mittari luetaan 15 

min välein.” 

 

 

 

 

 

 


