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Sähkömarkkinoilla on meneillään energiamurros, joka tulee vaikuttamaan alan perinteisiin 

liiketoimintamalleihin ja toimintatapoihin tulevina vuosina. Muuttuva pelikenttä vaatii jokai-

selta alan toimijalta ja organisaatiolta muutoksia totuttuihin toimintamalleihin. Asiakkaiden 

kasvava rooli sähkömarkkinoilla sekä teknologian kehitys avaavat uusia mahdollisuuksia pal-

veluliiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuuden tarpeita varten. 

 

Yksi suurimmista muutoksista verkkoliiketoiminnan näkökulmasta on pientuotannon lisäänty-

minen tavallisten kuluttajien ja energiayhteisöjen keskuudessa. Pientuotannon jatkuva kasvu 

tulee vaikuttamaan oleellisesti sähkömarkkinoihin sekä myös fyysisesti itse sähköverkkoon. 

Verkkoyhtiöiden tulee pitää huoli, että fyysinen sähköverkko vastaa ominaisuuksiltaan älyk-

kääseen sähköverkkoon pohjautuvia ratkaisuja sekä pientuotannon myötä kasvavaa siirtokapa-

siteettia.  

 

Diplomityö tarkastelee sähköverkon nykytilaa sekä tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa. 

Työssä tutkitaan energiamurroksen aiheuttamien muutoksien vaikutusta verkkoliiketoimintaan 

sekä käydään läpi vaihtoehtoja tarvittavien toimenpiteiden saavuttamiseksi.  
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The electricity markets are going through an energy transition which will have an effect on 

traditional business models and procedures in the near future. Changing field of work requires  

operation model changes from operators and organizations in the business. The role of the cus-

tomers will increase in the electricity market and the development of technology will open new 

possibilities to improve business models to match future demands. 

 

One of the biggest changes in electricity business is the increasing usage of microgeneration 

among the customers and energy communities. The growth of microgeneration will have an 

impact on electricity markets and also in electrical grid. The electricity companies must take 

care of that the electrical grid’s technical features will match the future needs of a smart grid 

network and the growing capacity of electricity transmission. 

This thesis examines the present state of the electrical grid and the future of smart grid net-

work. The thesis also investigates the impacts of energy transition in electricity business and 

undergoes the options to reach the needed actions. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 
 

a  vuotta 

AC  vaihtovirta (Alternating Current) 

AMKA  alumiiniriippukierrekaapeli 

BESS  sähkövarasto (Battery Energy Storage System) 

CHP  sähkön ja lämmön yhteistuotanto (Combined Heat and Power) 

DC  tasavirta (Direct Current) 

EV  energiavirasto 

EU  euroopan unioni 

GWh  gigawattitunti 

HAWT  vaaka-akselinen voimala (Horizontal Axis Wind Turbine) 

HVDC  suurjännitteinen tasasähkö (High Voltage Direct Current) 

I  virta 

IT  tietotekniikka 

kV  kilovoltti 

kVA  kilovolttiampeeri 

kW  kilowatti 

kWe  kilowatti (Kilowatt Electrical) 

kWh  kilowattitunti 

LVDC  pienjännitteinen tasasähkö (Low Voltage Direct Current) 

m  metri 

mA  milliampeeri 

MVA  megavolttiampeeri 

MW  megawatti 
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MWe  megawatti (Megawatt Electrical) 

PAS  päällystetty avojohto 

some  sosiaalinen media 

TEM  työ- ja elinkeinoministeriö 

TWh  terawattitunti 

U  jännite 

V  voltti 

VAWT  pystyakselinen voimala (Vertical Axis Wind Turbine) 

VDC  tasajännite (Voltage Direct Current) 
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1. JOHDANTO 

 
Energia-alalla eletään tällä hetkellä energiamurroksen aikaa, joka pakottaa verkkoyhtiöt sekä 

muut alan toimijat tekemään muutoksia totuttuihin toimintatapoihin sekä -malleihin pysyäk-

seen kilpailukykyisinä muuttuvilla sähkömarkkinoilla. 

 

Asiakkaiden rooli osana sähköjärjestelmää tulee kasvamaan erilaisten pientuotantomuotojen 

myötä, jolla on omat vaikutuksensa myös sähkömarkkinoihin. Teknologian kehityksen myötä 

asiakkaat pystyvät jo tänä päivänä tuottamaan osan omasta kulutussähkönsä tarpeesta, ja jopa 

myymään ylimääräistä sähköä takaisin verkkoon. 

 

Tulevaisuudessa tekniikan kehittymisen ansiosta energiatehokkaammaksi muuttuvat sähkölait-

teet sekä monipuolisemmat aurinkokennojärjestelmät voivat mahdollistaa jopa ympärivuotisen 

sähkönkäytön ilman pakollista tarvetta liittyä paikallisen jakeluverkkoyhtiön piiriin. Tuleva 

asetelma voikin horjuttaa totuttua sähköverkkoyhtiöiden monopoliasemaa.  

 

Vuonna 2013 voimaan tulleen uuden sähkömarkkinalain vaikutukset näkyvät myös tulevaisuu-

den verkkoliiketoiminnassa. Uusi laki asettaa sähköverkkoyhtiöille yhä tiukempia velvoitteita 

sähkönjakelukeskeytyksiä kohtaan. Sähköyhtiöiden jakeluverkot tulevat olla suunniteltu, ra-

kennettu ja ylläpidetty niin, että myrskyn aiheuttama häiriötilanne ei voi aiheuttaa yli kuusi 

tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä asemakaava-alueella. Muualla kuin asemakaava-

alueella keskeytys ei saa ylittää 36 tuntia. Sähköverkkoyhtiöillä tulee olla vaatimukset täytetty-

nä vuoden 2028 joulukuun loppuun mennessä. [1] 

 

1.1 Tutkimuskysymys 

 
Energiamurroksen ja uuden sähkömarkkinalain myötä energia-alan toimijat ovat muutoksien 

edessä. Sähköverkkoyhtiöt ovat maakaapeloineen suuria määriä nykyisiä ilmajohtoja maihin, 

joka on aiheuttanut osaltaan sähkönsiirtomaksujen korottamisia. Kohoavat sähkönsiirtohinnat 

saavat asiakkaat väkisinkin miettimään vaihtoehtoisia sähkönhankintamuotoja.  

 

Pientuotantolaitteistojen kustannuksien alentuminen sekä erilaiset uusiutuvan energian tuet 

tekevät hankintapäätöksestä entistä houkuttelevamman tavalliselle kuluttajalle.  
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Diplomityössä tutkitaan, kuinka verkkoyhtiöt ja alan muut toimijat pystyvät vastaamaan tule-

vaisuuden muutoksien haasteisiin. Työssä käydään myös läpi vaihtoehtoja ratkaisujen löytä-

miseksi. Pystyvätkö verkkoyhtiöt säilyttämään asemansa energia-alan huipulla, vai voivatko 

erilaiset pientuotantojärjestelmät kehittyessään tekemään nykyisestä sähkönjakeluverkosta jopa 

tarpeettoman tavalliselle kuluttajalle? 

 

1.2 Saimaa Solutions Oy 

 

Saimaa Solutions Oy on joulukuussa vuonna 2018 perustettu energia-, infra- ja rakentamispro-

jektien ratkaisuihin erikoistunut toimija, jonka palveluita ovat muun muassa liikkeenjohdon 

konsultointi, liiketoimintaprosessien ohjaus ja kehittäminen sekä erilaisten projektien suunnit-

telu, ohjaus ja valvonta. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Mikkelissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.2.1. Saimaa Solutions Oy:n logo. 

 

 

Saimaa Solutions Oy:n kolme päätuoteryhmää ovat: 
 
1) Energia-alan palvelut: 

 Sähköverkon verkosto-, kunnossapito- ja maastosuunnittelu 

 Hanke- ja lupa-asioiden laadinta 

 Laadunvarmistus 

 Työmaavalvonta 

 Uusien toimintamenetelmien kehittäminen 
 
2) Kiinteistöjen ja infrarakentamiseen liittyvät projektit 

 Kilpailuttaminen 

 Sopimusten laadinta 
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 Laadunvalvonta 

 Projektiohjaus ja työmaavalvonta 
 
3) Liikkeenjohdon konsultointi 

 Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden perustamisasiakirjat 

 Toimintojen yhteensovittaminen 

 Strategia- ja toimintasuunnitelmat 

 Tuotteistaminen, koulutus ja kehittäminen 
 

 

1.3 Segment Oy 

 

Segment Oy on vuonna 1989 perustettu yritys, jonka ydinosaaminen perustuu palvelukoke-

muksien, digitaalisen ajattelun ja analysoinnin, prosessoinnin sekä viestinnän yhdistämiseen. 

 

Yrítyksen henkilöstöllä on yli 25 vuoden kokemus käytönjohtajuustehtävistä, liiketoiminnan 

konsultoinnista sekä innovaatiopalveluista ja -järjestelmistä. Tarjottavia palveluita ovat muun 

muassa: 

 

 Käytönjohtajuuspalvelut 

 Kunnossapitosuunnitelmat ja niiden toteutukset 

 Varautumiseen liittyvät palveluratkaisut ja harjoitukset 

 Palveluketjujen sujuvoittaminen nykyaikaisia työkaluja hyödyntäen 

 Liikkeenjohdon tukeminen (Business Model Canvas) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1.3.1. Segment Oy:n logo. 
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2. SÄHKÖVERKON NYKYTILA 

 

Suomen nykyinen sähköjärjestelmä koostuu pääpiirteittäin voimalaitoksista, suurjännitever-

koista, keski- ja pienjänniteverkoista sekä tietenkin kuluttajista. Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-

Tanska muodostavat yhtenäisen yhteispohjoismaisen sähköjärjestelmän. Tämän lisäksi yhteis-

pohjoismainen sähköjärjestelmä on kytketty Keski-Eurooppaan tasasähköyhteyksillä. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.1 Sähköverkon rakenne. [3]  

 

Suomen kantaverkon valvonnasta ja ylläpidosta vastaa vuonna 1996 perustettu Fingrid Oyj. 

Kantaverkko toimii sähkönsiirron runkoverkkona, johon yhdistyvät suuret tehtaat, voimalai-
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tokset sekä alueelliset jakeluverkot. Fingrid omistaa myös suurimman osan sähköverkon ulko-

maan yhteyksistä.  

 

Kantaverkkoyhtiön lisäksi Suomessa on myös useita jakeluverkkoyhtiöitä, jotka vastaavat säh-

könjakelusta kuluttajille. Suomen viisitoista suurinta jakeluverkkoyhtiötä kattavat jopa yli 70 

prosenttia jakeluverkoista. Suomessa on noin 80 jakeluverkkoyhtiötä, joista suurimmat ovat 

Caruna Oy, Elenia Oy ja Helen Sähköverkot Oy. [2] 

 

2.1 Voimalaitokset ja sähköntuotanto 

 

Sähköntuotanto Suomessa on maan kokoon nähden hyvin monipuolista. Sähköä voidaan tuot-

taa monella eri energianlähteellä sekä tuotantomuodolla. Yleisimmät energialähteet ovat ydin-

voima, kivihiili, vesivoima, puupolttoaineet ja maakaasu. Tällä hetkellä tuulivoiman osuus on 

vielä pieni, mutta myös tuulivoima on yleistymässä kovaa vauhtia. 

 

 

 

Kuva 2.1.1. Sähköntuotanto energialähteittäin. [4] 
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Suomessa on noin 400 voimalaitosta ja 120 energiaa tuottavaa yritystä, joista yli puolet koos-

tuvat vesivoimalaitoksista. Vesivoiman osuuteen sähköntuotannossa vaikuttaa merkittävästi 

kulloinenkin vesitilanne Suomessa. Vesitilanteen ollessa huono, sähköä tuodaan enemmän 

Suomeen muualta pohjoismaista kuten Ruotsista tai Norjasta. [4] 

 

Tunnetuimmat käytössä olevat ydinvoimaa käyttävät voimalaitokset sijaitset Olkiluodossa ja 

Loviisassa. Olkiluodon kiehutusvesireaktoriin perustuva ydinvoimala on teholtaan 2 x 860 

MWe kun taas Loviisan painevesireaktorivoimala tuottaa 2 x 488 MWe tehon. Uusia ydinvoi-

maloita on rakenteilla Olkiluotoon sekä Pyhäjoelle. 

 

Jopa kolmannes Suomen perusvoimasähköstä tuotetaan ydinvoimalla. Perusvoima tarkoittaa 

sähköä, jota tarvitaan ympäri vuorokauden ilman keskeytyksiä. Tyypillisimmät perusvoiman 

tuottajat ovat suuria ydinvoima- ja kivihiililaitoksia. Voimalaitokset ovat sijoitettu rannikolle 

jäähdytysveden ja polttoainelogistiikan vuoksi.  

 

Ydinvoimalaitoksen periaate tuottaa sähköä on kutakuinkin sama kuin millä tahansa lämpö-

voimalaitoksella, mutta kattilan tilalla on reaktori sekä polttoaineena käytetään uraanidioksidia. 

Yksi ydinvoiman merkittävimmistä eduista on uraanista saatava suuri energiamäärä.  

 

Ydinvoimaa käyttävän voimalaitoksen prosessi ei aiheuta hiilidioksidia, savukaasupäästöjä, 

hiukkasia, rikkioksidia eikä typen oksideja. Käyttöprosessin aikana muodostuvat radioaktiivi-

set aineet sekä niistä aiheutuva säteily suojautuvat moninkertaisten rakenteiden alle. Ydinvoi-

malaitoksen ympäristöön päästämät päästöt ovat erittäin pieniä, ja niitä tarkkaillaan todella 

valvotusti. 

 

Tuotantoprosessista aiheutuvien prosessivesien puhdistuksesta syntyvä laitosjäte käsitellään 

huolellisesti, ja se sijoitetaan voimalaitosalueen kallioperään. Myös käytössä ollut polttoaine 

sijoitetaan turvallisesti kapselimuodossa syvälle Suomen kallioperään. Näin tehdään myös 

huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä syntyville laitosjätteille. [5] 
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2.2 Suurjänniteverkko 

 

Suurjänniteverkko eli niin sanottu kantaverkko toimii Suomen sähköverkoston runkona. Fing-

ridin hallitsemaan kantaverkkoon kuuluu noin 15 000 kilometriä voimajohtoja sekä 116 sähkö-

asemaa. Voimajohdot ovat pääosin rakennettu ilmaan avojohtoina, ja ne toimivat 110 – 400 

kilovoltin jännitetasossa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.2.1. Fingrid Oyj:n sähkönsiirtoverkko. [7] 
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Suurjänniteverkon korkea jännitetaso johtuu siitä, että sähköä pitää saada siirrettyä mahdolli-

simman tehokkaasti pitkiä välimatkoja Suomen eteläosista pohjoisrajalle saakka. Suurin osa 

Suomen kantaverkosta on 110 kilovoltin ilmalinjaa. [6] 

 

Kantaverkon lisäksi Suomen sisällä on olemassa myös suurjännitteisiä jakeluverkkoja. Nämä 

kantaverkkoon liitetyt suurjännitteiset jakeluverkot ovat sähköyhtiöiden omistuksessa olevia 

verkkoja, jotka toimivat ja siirtävät sähköä alueellisesti yleensä 110 kilovoltin jännitetasolla. 

Alueverkko liittyy kantaverkkoon sähköaseman tai kytkinlaitoksen kautta.  

 

Fingrid investoi kantaverkkoonsa noin 110 miljoonaa euroa vuodessa, ja tavoitteena on raken-

taa noin 3000 kilometriä sekä 30 uutta sähköasemaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Inves-

tointisuunnitelman tavoitteena on pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, jolla Suomi 

pyrkii vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä olemaan vähemmän riippuvainen sähköntuonnis-

ta. 

 

Suomen ensimmäinen 110 kilovoltin kantaverkko-osuus valmistui 1920-luvulla välille Imatra-

Viipuri-Hikiä-Turku-Helsinki. Rautarouva-niminen ilmajohtorakennelma piti sisällään lähes 

2000 suurjännitepylvästä sekä 560 kilometriä voimajohtoja. Itse suurjännitelinja on toiminut 

lähes moitteitta tähän päivään asti, mutta sen pylväitä on vaihdettu uusiin asteittain vuosien 

varrella. Rautarouva-linjan uusiminen valmistunee vuoden 2020 loppuun mennessä ja se pysyy 

suurimmaksi osaksi vanhalla paikallaan. [8] 

 

Kantaverkon on oltava kunnossa uusien energiamuotojen tuotantoa varten, joita ovat muun 

muassa tuulivoima sekä metsäenergia. Uusien voimajohtoinvestointien lisäksi vanhaa kanta-

verkkoa peruskorjataan kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti. Kustannustehokkaan ja käyttö-

varman kantaverkon aikaansaamiseksi Fingrid toteuttaa paljon verkon tutkimus- ja kehityspro-

jekteja.  

 

Maakaapelointi ei ole vielä yleistynyt suurjännitepuolella sen kovan hintatason ja maankäyttö-

haasteiden vuoksi. [2] 
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2.3 Keskijänniteverkko 

 

Suomessa on viime vuosina maakaapeloitu runsaasti 20 kilovoltin keskijänniteverkkoja. Yksi 

merkittävimmistä syistä maakaapelointiin on vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki, 

joka asetti sähköverkkoyhtiöille yhä tiukemmat vaatimukset sähkönjakelun keskeytysaikojen 

lyhentämiseksi. Keskijänniteverkko koostuu suurimmaksi osaksi 20 kilovoltin jännitetasosta, 

mutta joillain alueilla on vielä käytössä 10 kilovoltin sähkölinjoja. [6] 

 

Kantaverkon siirtämä sähkö muuntautuu keskijänniteverkkoon sähköaseman kautta. Sähkö-

asemalta lähtevä 20 kilovoltin keskijännitelinja voi syöttää sähköä jakeluverkkoon joko ilma-

linjana tai maakaapelina. Tällä hetkellä yleisin 20 kilovoltin muuntamomalli on vielä pylväs-

muuntamo, mutta puistomuuntamoita (kuva 2.3.1) näkyy nykyisin yhä enemmän ja enemmän 

katukuvassa maakaapeloinnin seurauksena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.3.1. 20 kV puistomuuntamo. [9] 
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Pylväsmuuntamoita tullaan kuitenkin näkemään vielä pitkän aikaa varsinkin haja-

asutusalueilla, koska taajama-alueet ovat yleensä etusijalla maakaapelointiprojektien listalla. 

Pylvääseen rakennettavat muuntamot pystytetään yleensä yhden tai kahden pylvään varaan, 

riippuen esimerkiksi muuntajakoneen koosta tai muusta rakenteellisesta seikasta. 

 

Puistomuuntamot ovat maalle asennettavia muuntamokoppeja, jotka ovat varsin yleisiä taaja-

missa ja tiheään asutuissa kaupunkimiljöissä. Metallirakenteinen muuntamokoppi toimii suoja-

na muuntajakoneelle sekä muille sähkönjakelukomponenteille puistomuuntamon sisällä. Hyvin 

rakennettu puistomuuntamo suojaa komponenttejaan muun muassa eläimiltä, ilkivallalta, sää-

ilmiöiltä ja kasvustolta. Puistomuuntamo on myös ympäristöystävällisempi, sillä öljyvuodon 

sattuessa öljyt valuvat muuntamokopin pohjalla olevaan öljyastiaan. 

 

Pylväsmuuntamoiden tapaan myös ilmalinjoja tullaan näkemään vielä kymmenien vuosien ajan 

metsissä ja tienvarsilla. 20 kilovoltin ilmajohto koostuu kolmesta vaihejohtimesta, jotka kiin-

nittyvät pylvään orteen eristimien avulla. Yleisimmin käytetty avojohto on alttiimpi vikatilan-

teille kuin esimerkiksi päällystetty PAS-ilmajohto. PAS-johto on muoviseoksella päällystettyä 

avojohtoa, jonka vaiheväli on avojohtoa pienempi juurikin sen suojausmenetelmän vuoksi.  

Kumpikaan näistä avojohtomallista ei kuitenkaan pysy säävarmana ilman asianmukaista johto-

katujen kunnossapitoa, joka toteutetaan yleensä erilaisilla raivausmenetelmillä. 

 

Maakaapelit jaetaan eri kategorioihin pääasiassa niiden suojausmenetelmän ja sähkönsiirtoka-

pasiteetin eli poikkipinta-alan pohjalta. Mitä isompi maakaapelin poikkipinta on, sitä tehok-

kaammin se pystyy siirtämään sähköä. Maakaapeloitu keskijänniteverkko ei vaadi samanlaista 

johtokatujen raivauskunnossapitoa kuin saman jännitetason ilmajohtoverkko, mutta sen raken-

tamiskustannukset ovat alkuvaiheessa suhteessa kalliimpia. 

 

Maakaapeloidun keskijänniteverkon kunnossapito keskittyy lähinnä puistomuuntamoille ja 

maakaapeliverkon liitoskohtiin, joita ovat muun muassa kaapelijatkot ja -päätteet. Itse kaape-

lointikaivutyö on myös tehtävä huolella, jotta kaapeli ei tule alttiiksi esimerkiksi routavaurioil-

le. Maakaapeli tulee suojata kaivureitillä yleensä joko kourulla, putkella tai betonilla. Suo-

jausmenetelmä riippuu hyvin pitkälti siitä, minkälainen maasto on kyseessä ja kuinka syvälle 

maakaapelin pystyy kaivamaan. 
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2.4 Pienjänniteverkko 

 

Keskijänniteverkkojen mukaisesti myös pienjänniteverkot kuuluvat jakeluverkkoihin. Keski-

jänniteverkosta tuleva 20 kilovoltin jännite muuntautuu puisto- tai pylväsmuuntamossa kulutta-

jaystävällisemmäksi 400 voltin jännitteeksi. Erityisesti haja-asutusalueilla on käytetty myös 

1000 voltin jänniteratkaisua eli niin sanottua kilovolttia, joka mahdollistaa pidemmät siirto-

matkat pienemmillä jännitehäviöillä. 

 

Tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2014 noin 240 000 kilometriä pienjänniteverkkoja. 

Määrä on yli puolet Suomen reilun 400 000 kilometrin kaikkien verkkotasojen kokonaismää-

rästä. Kokonaismäärästä voikin päätellä, että pienjänniteverkoilla on huomattavan suuri työllis-

tävä vaikutus sähköverkkopuolen alalla aina kunnossapitotöistä verkonrakennusurakoihin 

saakka. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.4.1. Pylväsmuuntamolta lähtevät AMKA-riippukierrekaapelit. 
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Pienjänniteverkot koostuvat suurimmaksi osaksi kumipäällystetyistä ilmaan rakennetuista 

AMKA-riippukierrekaapeleista, mutta myös pienjännitepuolella maakaapeloidaan kovalla tah-

dilla. Tänä päivänä lähes kaikki uudet taajamakohteet toteutetaan maakaapeloimalla. Hyvin 

pieni osa nykyisistä pienjännitejohdoista on toteutettu vanhalla avojohtotyylillä. Avojohdot 

saneerataan vähintäänkin riippukierrekaapeleiksi, ellei maakaapelointi ole mahdollista. 

 

Katukuvassa pienjänniteverkko näkyy muun muassa jako- ja haaroituskaappien muodossa (ku-

va 2.4.2), joiden tehtävä on liittää kaapelit yhteen sekä suojata liitoksia ja sulakkeita erilaisilta 

ulkopuolisilta haittatekijöiltä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.4.2. Jakokaappi maastossa. [10] 

 

Pienjänniteverkkojen lopullinen tehtävä on vastata sähkönjakelusta tavallisille kuluttajille eli 

esimerkiksi kotitalouksille, liikekiinteistöille ja kesämökeille. Pienjännitesähköä voidaan toi-

mittaa esimerkiksi saaressa sijaitsevaan mökkiin vesikaapelin muodossa. Tämä on yleisesti 

käytetty sähkönjakelutapa saaristo- ja sisävesikohteissa. 
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3. UUSIUTUVAN ENERGIAN PIENTUOTANTOMUODOT 

 

Sähkömarkkinalain mukaan sähkön pientuotantoa ovat kaikki maksimissaan kahden MVA:n 

teholtaan olevat tuotantolaitteistot. Yleisimmät pienenergiamuodot ovat aurinkovoima, tuuli-

voima, pienvesivoima, biokaasuvoima sekä pienimuotoinen yhdistetty sähkön- ja lämmöntuo-

tanto.  

 

Näistä selkeästi nopeimmin kasvanut energiamuoto on aurinkosähkön mikrotuotanto. Pienjän-

niteverkossa mikrotuotanto tarkoittaa kulutuksen yhteyteen liitettyä sähköntuotantolaitosta, 

jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on tuottaa sähköä itse kulutuskohteeseen. Tuotantolaitos 

voi olla myös yhdistettynä sähkönjakeluverkkoon – tehon ylärajan ollessa 100 kVA. Useimmi-

ten laitteistojen teho vaihtelee parista kilowatista jopa kymmeniin kilowatteihin saakka. 

 

Pientuotantojärjestelmien yleisimmät käyttökohteet ovat esimerkiksi omakotitalot, maatilat, 

yritykset ja kaupat. Omiin sähkönkulutustarpeisiin suosituimmat ratkaisut ovat joko aurinko-

paneelikennot tai pientuulivoimalaitos. 

 

Sähkön pientuottaja pystyy halutessaan myymään ylijäämäsähköä takaisin jakeluverkkoon, 

kunhan myyntiaikeista on tehty verkonhaltijan kanssa asianmukaiset sopimukset sekä tuotanto-

laitteiston ominaisuudet täyttävät niille asetetut vaatimukset. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.1. Energiateollisuus ry:n visio (2014): Sähköntuotanto vuonna 2050. [12] 
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3.1 Aurinkoenergia 

 

Aurinkoenergian tuottaminen pohjautuu auringon säteilyenergian hyödyntämiseen joko lämpö- 

tai sähköenergiana. Aurinkosäteily muodostuu hiukkasista eli fotoneista, jotka kuljettavat au-

ringosta peräisin olevaa säteilyenergiaa kohteeseen. Fotonit luovuttavat energiansa osuessaan 

aurinkokennojen pinnalla oleviin elektroneihin. Tämän seurauksena syntyy sähköä, joka johde-

taan aurinkokennojen virtajohtimiin ja sitä kautta haluttuun käyttökohteeseen. 

 

Useamman rinnan- tai sarjaan kytketyn aurinkokennon yhdistelmä muodostaa aurinkopaneelin, 

jonka pinnalle sijoitetaan auringonsäteilyä läpäisevä suojalasi. Aurinkopaneelien koko ja teho-

luokka määräytyy pitkälti käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kesämökeillä on yleensä 

pienehköt paneelit, kun taas isojen tehdaskiinteistöjen katoilla paneelien pinta-ala voi olla jopa 

satoja neliömetrejä. 

 

Aurinkopaneelit tuottavat tasasähköä, joka eroaa yleisesti tunnetusta jakeluverkon vaihtosäh-

köstä. Tasasähkö voidaan muuntaa vaihtosähköksi vaihtosuuntaajan eli invertterin avulla. On 

kuitenkin olemassa myös sähkölaitteita, jotka toimivat suoraan tasasähköllä ilman invertteriä.  

 

Lähes aina aurinkosähköjärjestelmään kuuluu myös asianmukainen akku, johon sähköä voi-

daan varastoida tarpeen mukaan, ellei sille ole jatkuvasti käyttöä. Akkuun varastoitu sähkö 

voidaan purkaa takaisin käyttöön joko tasa- tai vaihtosähkönä.  

 

Jos ylijäämäsähköä muodostuu huomattavasti kulutusta enemmän, voidaan sitä myydä eteen-

päin paikallisen verkkoyhtiön verkkoon. Aurinkosähköjärjestelmän tulee kuitenkin täyttää sille 

asetetut kriteerit. [13]  

 

”Tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä suunnittelevan tulee tarkistaa paikalliselta verk-

koyhtiöltä tuotantolaitoksen verkon liittämistä koskevat velvoitteet ja ohjeet. Tuotantolaitosten 

sähköverkkoliitännän ja sähköisten ominaisuuksien tulee täyttää sähköturvallisuusstandardien 

sekä sähkömagneettisten yhteensopivuusstandardien vaatimukset.” [11] 
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Kuva 3.1.1. Havainnekuva aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta. [14] 

 

Aurinkoenergia on uusiutuva energianlähde, joka on itsestäänselvyytenä sen yksi hyvistä puo-

lista. Se on myös energiamuotona kestävää, koska auringosta säteilevä energia ei tule koskaan 

loppumaan ihmiskunnan elinaikana.  

 

Uusiutuvan aurinkoenergian myötä fossiilisten energianlähteiden käyttö vähenee, joka on suo-

raan yhteydessä maan päällä tuotettuihin päästöihin. Aurinkoenergia ei ole riippuvainen tietys-

tä maanosasta, vaan se on saatavilla ympäri maailman. Myös aurinkopaneelien ylläpitokustan-

nukset ovat pieniä, ja niiden käyttöikä on noin 20 – 30 vuotta. 

 

Huonoina puolina mainittakoon aurinkopaneelikomponenttien valmistamiseen liittyvät päästöt. 

Valmistusprosessiin liittyy välillisiä sekä välittömiä ympäristövaikutuksia, jotka johtuvat muun 

muassa tuotannossa tarvittavista materiaaleista, logistiikasta, valmistukseen sitoutuneesta ener-

giasta sekä asennustöistä.  

 

Tällä hetkellä valmistukseen käytetyt materiaalit ovat kalliita, mikä näkyy kuluttajille aurinko-

paneelijärjestelmien hinnoissa. Aurinkoenergiaa ei voi myöskään tuottaa pimeään aikaan, joten 

se on riippuvainen vuorokauden valoisista tunneista. [15] 

 



  23  

3.2 Tuulivoima 

 

Tuulivoimalan toimintaperiaatteena on hyödyntää tuulen liike-energiaa, joka voidaan muuntaa 

käyttökelpoiseen muotoon eli yleensä sähköksi. Mitä paremmat tuuliolosuhteet ovat, sitä te-

hokkaammin sähköä saadaan tuotettua. Tuulivoimalaratkaisua miettiessä yksi tärkeimmistä 

tekijöistä on valita optimaalinen paikka tuulimyllylle. Esimerkiksi meren läheisyydessä tai 

korkealla ja aukealla paikalla tuulimylly pystyy hyödyntämään parhaiten kovia tuulia. 

 

Teollisessa suurtuulivoimalakäytössä tuulimyllymastot nousevat jopa yli sataan metriin, ja sii-

pien kärkiväli voi olla kymmeniä metrejä. Pientuulivoimalat toimivat samalla periaatteella kuin 

isommat tuulimyllyt, mutta ne ovat kooltaan huomattavasti pienempiä. Suurtuulivoimala pys-

tyy tuottamaan sähköä jopa tuhansille omakotitaloille, kun taas pientuulivoimalan tuottama 

sähkö voi kattaa esimerkiksi yhden pienen omakotitalon energiatarpeen. 

 

Pientuulivoimalan voi asentaa aurinkopaneelijärjestelmän tavoin omakotitalon tai vapaa-ajan 

asunnon yhteyteen. Tuulivoimalan tuottaman sähkön avulla voidaan kattaa omavaraisesti esi-

merkiksi valaistuksen ja yleisimpien sähkölaitteiden energiantarve. Myös tuulivoimajärjestel-

män tukena on lähes aina akku, johon sähköä voidaan varastoida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.2.1. Kaksi eri tuulivoimalatyyppiä – potkurivoimala ja pystyakselinen voimala. [16] 
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Toimintaperiaatteeltaan yleisimmät tuulivoimalamuodot ovat joko potkurivoimala tai pystyak-

selinen voimala (kuva 3.2.1). Potkuriin perustuvassa tuulivoimalassa energiaa syntyy, kun ae-

rodynaaminen voima liikuttaa potkureita. Samankaltainen aerodynaaminen voima nostaa myös 

esimerkiksi lentokoneen ilmaan. Potkurivoimalat tunnetaan toisella nimeltään HAWT-

voimaloina eli vaaka-akselisina tuulivoimaloina. 

 

Potkurivoimalan lisäksi toinen käytössä oleva tuulivoimalatyyppi on VAWT-voimala eli pys-

tyakselinen tuulivoimala. Sen toiminta pohjautuu joko aerodynaamiseen voimaan, tuulen työn-

tävään vaikutukseen tai näiden yhdistelmään. Savonius-voimalatyyppi on yksi tunnetuimmista 

pystyakselisista tuulivoimaloista (kuvassa 3.2.1 oikealla), joka kehitettiin Suomessa jo 1920-

luvulla.  

 

Näistä kahdesta tuulivoimalamallista vaaka-akselinen potkurivoimala on kustannustehokkuu-

deltaan ja hyötysuhteeltaan pystyakselista mallia parempi, koska potkurin avulla voidaan kattaa 

mahdollisimman suuri pinta-ala tuulta vasten.  

 

Pystyakselisissa tuulivoimaloissa tuotettu energiamäärä tarvitsee suhteessa enemmän tuulta 

tuottaakseen vastaavan tehon kuin mitä vaaka-akseliset voimalat pystyvät tuottamaan. Pystyak-

selisten voimaloiden hyvänä puolena voidaan kuitenkin pitää niiden hyvää kestoa ilman turbu-

lensseille. [16] 

 
Taulukossa 3.2.1 on esitetty tuulivoimalan potkurin ja generaattorin koon vaikutusta vuosituo-

tantoon. 

 
 

 

 

 

 
 

Taulukko 3.2.1. Tuulivoimalan tehon vaikutus vuosituotantoon. [16] 
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3.3 Vesivoima 

 

Vesivoimalaitoksen toimintaperiaate perustuu putouksessa virtaavan veden liike-energiaan, 

joka otetaan talteen kun vesi virtaa alaspäin kulkiessaan voimalan turbiinien läpi. Voimalan 

ylä- ja ala-altaan välinen korkeusero on tuotannon kannalta oleellisessa asemassa. Generaattorit 

muuttavat liike-energian sähköksi, ja sähkö johdetaan eteenpäin muuntajan kautta haluttuun 

käyttökohteeseen, esimerkiksi sähköverkkoon kuluttajille. 

 

Vesivoimalaitokset luokitellaan kolmeen eri ryhmään niiden tehon perusteella: 

 Minivesivoimalat, joiden teho on alle 1 MW 

 Pienvesivoimalat, joiden teho on 1 – 10 MW 

 Suurvesivoimalat, joiden teho on yli 10 MW. 

 

Vesivoimalan putous voi olla rakenteeltaan luonnollinen tai se voi olla muodostettu vesiestei-

den ja patojen avulla koskijaksoista. Putouskorkeuden tarve riippuu täysin vesivoimalan teho-

tarpeesta. Esimerkiksi pienvesivoimalalle ominainen putouskorkeus on 2 – 6 metriä. Suurien 

vesivoimalaitosten putoamiskorkeudet liikkuvat kymmenissä metreissä.  

 

Nykyään vesivoimalaitoksia rakennetaan pääasiassa tuottamaan sähköä, mutta ennen niitä käy-

tettiin suoraan käyttövoimalla jollekin työkoneelle, esimerkiksi sahalle.  

 

Suomen vesivoimalaitoksien tehokapasiteetti vaihtelee aina alle yhdestä megawatista yli sadan 

megawatin tehoisiin vesivoimalaitoksiin. Suomen olosuhteet eivät sovi aalto- ja vuorove-

sienergiantuotannolle, joten lähes kaikki vesivoimalaitokset Suomessa ovat joki- tai säännöste-

lyvoimaloita. [17] 

 

Pienvesivoima on erinomainen lisä parantamaan sähkön saantivarmuutta, mikä tekee siitä pai-

kallisesti merkittävän tuotantomuodon. Pienvesivoimaloiden aiheuttamat ekologiset ja esteetti-

set vaikutukset ovat jokseenkin pieniä, joten ne sopeutuvat hyvin ympäristön sekaan. Myös 

laitoksien käyttöikä on suhteellisen pitkä – yleensä noin 60 – 100 vuotta.  
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Suomessa on noin 67 kappaletta minivesivoimalaitoksia ja 83 kappaletta pienvesivoimalaitok-

sia. Minivesivoiman osuus tuotetusta vesivoimaenergiasta on noin prosentin luokkaa, ja pien-

vesivoiman osuus noin kahdeksan prosenttia. 

 

Pienvesivoima kiinnostaa tulevaisuudessa yhä enemmän, koska fossiilisista polttoaineista tulisi 

siirtyä pikkuhiljaa uusiutuviin energiamuotoihin. Suomen maantieteellinen rakenne takaa erin-

omaisen potentiaalin tulevaisuuden vesivoimatuotannolle sen runsaiden vesistöjen myötä. Suo-

jelemattomissa vesistöissä on vesivoimapotentiaalia jäljellä noin 663 MW ja 2352 GWh / a. 

 

Suomen jäljellä oleva vesivoimapotentiaali jakautuu vesivoimaloiden kokoluokan mukaan seu-

raavasti: 

 Alle 1 MW voimalat (minivesivoimalat) 144 MW / 1021 GWh / a 

 1 – 10 MW voimalat (pienvesivoimalat) 144 / 392 GWh / a 

 yli 10 MW voimalat (suurvesivoimalat) 375 MW / 939 GWh / a. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3.3.1. Ruskeakosken 3,2 MW pienvesivoimala. [19] 
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3.4 Biokaasu 

 

Biokaasua syntyy biologisen hajoamisen eli mätänemisen tuotteena, joka tapahtuu luonnossa 

hapettomassa tilassa. Myös biokaasulaitos toimii samalla tavalla bakteerien ja pieneliöiden 

aikaansaaman prosessin kautta, mutta luonnosta poiketen valvotuissa olosuhteissa. [20] 

 

Metaani-hiilidioksidi kaasun eli biokaasun syntyä voidaan tarkastella kaksi-, kolme- tai neli-

vaiheisena prosessina. Näissä prosesseissa bakteerityypit määrittelevät niiden eron.  

 

 Kaksivaiheisessa prosessissa on kaksi erilaista bakteerikantaa, jolloin bakteerit ovat hete-

rotrofisia eli ne tarvitsevat erilaisia orgaanisia yhdisteitä toimintaansa varten. 

 Kolmivaiheinen prosessi sisältää metaanintuoton, haponmuodostuksen ja hydrolyysin. 

Kolmivaiheisen mädätyksen aikana orgaaninen aine hajoaa rasvahapoiksi, ja lopulta vielä 

metaaniksi ja hiilidioksidiksi.  [21] 

 Nelivaiheiseen tuotantoprosessiin kuuluvat hydrolyysi, happokäyminen (asidogeneesi), 

etikkahappokäyminen (asetogeneesi) ja metaanikäyminen (metanogeneesi). Prosessin lop-

putuotoksena syntyy metaania ja hiilidioksidia. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.4.1. Biokaasun muodostumisen neljä eri vaihetta. [23] 
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Tuotantoprosessin energianlähteenä voidaan käyttää nopeasti hajoavia orgaanisia aineita, esi-

merkiksi biojätteitä, metsä- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, yhdyskunnan jätevesilietteitä, 

lantaa tai vaikkapa viherbiomassaa. Biokaasun tuotannossa yhdistyvät ympäristöystävällinen 

jätehuolto sekä energiantuotanto, joten se edistää erinomaisesti kestävän kehityksen periaattei-

ta. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3.4.1 Biokaasun keskimääräinen koostumus. [23] 

 

Biokaasun käyttö kuluttajien keskuudessa ei ole yleistynyt vielä samalla tavalla kuin esimer-

kiksi aurinkosähköjärjestelmät. Biokaasuvoimalan tuotannon kannattavuus ei riipu yksiselittei-

sesti vaan yhdestä tekijästä, joten sen kannattavuuden tavoittelu voi olla hankalaa. Muiden 

pientuotantolaitteistojen mukaisesti myös biokaasuvoimalan investointikustannukset ovat mel-

ko korkeat.  

 

Investointikustannuksien lisäksi kannattavuus riippuu myös muun muassa käytettävistä raaka-

aineista, logistiikasta, kaasun käyttömuodosta, käytettävästä tekniikasta sekä mädätysjäännök-

sen hyödyntämistyylistä.  

 

Paras myyntiarvo biokaasulle saadaan tällä hetkellä, jos se jalostetaan liikennepolttoaineeksi. 

Suomen biokaasutankkausverkko laajenee koko ajan, ja näin ollen myös kaasuautot lisääntyvät 

sen myötä. Erilaiset kuluttajille suunnatut valtion kustantamat energiatuet edesauttavat kaasu-

autoilun yleistymistä. [20] 

 

Uusien kaasuautojen lisäksi nykyään myös vanhat bensiinikäyttöiset autot voidaan muuntaa 

jälkiasenteisesti toimimaan biokaasulla.  
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3.5 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto  

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (Combined Heat and Power) tuotetaan prosessin nimensä 

mukaisesti sähköä ja lämpöä samanaikaisesti. Monien muiden voimalaitosjärjestelmien tavoin 

myös CHP-laitokset jaetaan kokonsa mukaan eri luokkiin.  

 Mikro-CHP, nimellisteho < 50 kW 

 Pien-CHP, nimellisteho < 10 MW 

 Suur-CHP, nimellisteho > 10 MW.  

 

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto on hyvinkin yleinen tuotantomuoto Suomessa, kun pu-

hutaan suur-CHP:n kokoisista voimalaitoksista. Pienemmän mittakaavan voimalaitoksia on 

myös olemassa, mutta ne eivät ole vielä yleistyneet samalla tavoin kuin isomman luokan lai-

tokset. Tähän syynä ovat laitteistojen suuret investointikustannukset sekä niiden heikko saata-

vuus. 

 

CHP-tuotantomuodon yksi vahvuustekijöistä on sen energiantuotannon suuri hyötysuhde. Säh-

köntuotannossa hyötysuhde on noin 30 prosentin luokkaa, ja lämmöntuotannossa noin 50 pro-

senttia tekniikasta riippuen. CHP-teknologian avulla pystytään hyödyntämään myös tuotanto-

prosessissa syntyvä hukkalämpö, joka nostaa kokonaishyötysuhteen 90 prosentin pintaan. 

 

Pien-CHP:n tuotantotekniikat jakautuvat neljään osaan: 

1. Polttomoottorit ja kaasuturbiinit 

2. Höyryturbiinit ja muut höyryvoimalaitteet 

3. Muut välittäjäaineisiin liittyvät tekniikat 

4. Polttokennot 

 

Sähkö tuotetaan generaattorien avulla, kun voimalaitos käyttää moottoriteknologiaa. Poltto-

moottori- ja kaasuturbiinitekniikan yksi etuja on tuotekaasun hyödyntäminen usealla tavalla – 

joko suoraan polttoon tai vaihtoehtoisesti jatkojalostukseen. Myös korkea kaasutuslämpötila 

tuottaa vähemmän päästöjä. Huonoina puolina mainittakoon kaasumoottorin puhtausvaatimuk-

set sekä biomassan kuivatus ennen kaasutusta. 
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Höyryturbiiniprosessissa palaminen ja lämmöntalteenotto tapahtuu kaasuturbiinista poiketen 

höyrypiirin ulkopuolella. Höyry tuotetaan kattilassa polttamalla esimerkiksi nestemäistä, kaa-

sumaista tai kiinteää polttoainetta. Sen hyviä puolia ovat muun muassa laaja polttoainevali-

koima, epätasalaatuisen polttoaineen käyttökelpoisuus, tuttu ja turvallinen tekniikka sekä mo-

dulaarinen rakenne. Haasteina ovat alhainen teho osakuormalla, hitaat kuormanvaihtelut sekä 

toiminnan heikko hyötysuhde biopolttoaineilla. 

 

Muut välittäjäaineisiin liittyvät tekniikan vastaavat toimintaperiaatteeltaan vesihöyryturbii-

nitekniikkaa. Välittäjäainetekniikassa on käytettävissä useita eri polttoainevaihtoehtoja, joita 

ovat muun muassa teollisuuden hukkalämpö, aurinko- ja maalämpö sekä biomassa. Yksi välit-

täjäainetekniikan huonoista puolista on kiertoaineiden huono paloturvallisuus sekä niiden myr-

kyllisyys. 

 

Polttokenno on rakenteeltaan sähkökemiallinen laite, jonka avulla polttoaineen sisältämä kemi-

allinen energia muunnetaan sähkö- tai lämpöenergiaksi. Polttokennotekniikan hyötysuhde on 

nykyisin noin 38 – 55 %, mutta hyötysuhde tulee todennäköisesti paranemaan tekniikan kehit-

tyessä. Polttokennojen käytön yleistymistä jarruttaa niiden tämänhetkinen kova hintataso, joka 

on jopa 3 – 5 kertaa kalliimpi kuin kaasumoottorilla. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3.5.1. Pien-CHP -tuotantoon soveltuvien tekniikoiden ominaisuuksia. [25] 
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4. SÄHKÖVERKKO TULEVAISUUDESSA 

 

Tulevaisuus tuo tullessaan uusia haasteita sekä mahdollisuuksia jo nyt tuontisähköstä riippu-

vaiselle sähköjärjestelmällemme. Tekniikan kehitys mahdollistaa uudenlaisten energiantuotan-

tomuotojen käytön, mutta myös vastapainoksi sähköverkosto tulee kuormittumaan entisestään 

uuden teknologian myötä. 

 

Tässä kappaleessa käsitellään erilaisia tulevaisuuden tekijöitä, joiden takia sähköverkostomme 

on pakotettu muuttumaan. Uudistuksien myötä nykyinen sähköjärjestelmä tarvitsee entistä 

energiatehokkaampia toimintatapoja sekä digitalisaatioon suuntautuvia ratkaisuja. 

 

4.1 Älyverkkotyöryhmän loppuraportti (TEM) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamassa älyverkkotyöryhmän loppuraportissa selvitetään, 

kuinka älykäs sähköverkko voi palvella asiakkaita niin, että asiakkailla on mahdollisuus ottaa 

osaa sähkömarkkinoille ja täten edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Älykkään sähköverkon ja 

energiamurroksen yhteensovittaminen vaatii kaikkien alan toimijoiden panosta, joten myös itse 

asiakkaat ovat keskeisessä roolissa. [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.1.1. Havainnekuva älyverkkovisiosta. [36] 
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Asiakkaan rooli näkyy vahvana vuoteen 2025 yltävässä älyverkkovisiossa (kuva 4.1.1). Asiak-

kaan osallistuminen sähkömarkkinoille luo uusia kustannustehokkaita liiketoimintamahdolli-

suuksia yrityksille vähäpäästöiseen ja hajautettuun suuntautuvassa sähköjärjestelmässä. Visios-

sa älyverkko on nykyistä fyysistä sähköjärjestelmää laajempi kokonaisuus, johon kuuluvat 

myös tuotanto, älyverkkosovellukset, sähkömarkkinat, joustot sekä hajautetut energiaresurssit.  

 

Nykyinen sähköverkko tarvitsee tiettyjä toimenpiteitä muuttuakseen älykkääksi sähköverkoksi. 

Älyverkkotyöryhmän toimenpide-ehdotukset käsittelevät sähkömarkkinoiden pelisääntöjä- ja 

rooleja, sähköverkon riittäviä teknisiä edellytyksiä, toimialojen ylittävää verkostoitumista sekä 

markkinaehtoisten kannusteiden mahdollistamista. [37] 

 

Eri toimijoiden selkeät rooli- ja vastuujaot sekä tasapuolisuus takaavat tulevaisuudessa hyvin 

toimivat sähkömarkkinat. Uudet toimintamallit vaativat sähkömarkkinoiden pelisääntöjen sel-

keyttämistä, joka helpottaa uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien tarjoamista asiakkaille. 

Tämä mahdollistaa myös kokonaiskustannuksiltaan halvemman sähkönkäytön kuluttajille.  

 

Sähkömarkkinat jakautuvat tällä hetkellä kilpailtuun markkinaehtoiseen toimintaan ja säännel-

tyyn monopolitoimintaan. Sähköverkkotoiminta tulkitaan luonnolliseksi monopolitoiminnaksi, 

jossa sähköntuotanto ja -myynti ovat erillään toisistaan, koska ne ovat kilpailtua liiketoimintaa. 

Verkkoyhtiöillä on velvollisuus tuottaa riittävän laadukasta sähköä sekä niiden on toimittava 

sähkömarkkinatoiminnan neutraaleina mahdollistajina.  

 

Verkkoyhtiöt ovat ohjailleet Suomessa lähes aina pienkuluttajien sähkönkulutusta. Kulutuksen 

tasaamista on pyritty ohjaamaan yö- ja päivätariffeilla eli sähkön eri hinnalla yö- ja päiväsai-

kaan. Aikaohjaus alkaa olemaan nykypäivänä jo vanhentunut käytäntö, koska sähkön tuotanto-

rakenne on muuttunut enemmän vaihtelevammaksi sekä säästä riippuvaiseksi. Markkinaehtoi-

nen kulutusjousto on parempi vaihtoehto asiakkaan lisäksi myös yhteiskunnalle, koska se on 

dynaamisuutensa vuoksi ympäristöystävällinen ja kustannustehokas tapa ylläpitää toimitus-

varmuutta sekä tehotasapainoa.  

 

Asiakkaalla tulisikin olla mahdollisuus osallistua kulutusjoustoon itse tai jonkin markkinatoi-

mijan kautta. Nykyisestä aikajaotuksesta luovuttaisiin hallitusti lähivuosien aikana. 
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Kun Suomessa avattiin sähkömarkkinat vuonna 1995, vain suuret sähkönkäyttäjät pystyivät 

kilpailuttamaan sähkönhankintansa. Myöhemmin vuonna 1997 sähkönkilpailutus mahdollistui 

myös pienemmille yrityksille sekä tavallisille kuluttajille. Nykyään kuluttaja pystyy kilpailut-

tamaan vapaasti ostamansa sähköenergian, mutta sähkönsiirrosta vastaa paikallinen verkkoyh-

tiö. 

 

Vähittäismarkkinoiden kilpailukyvyn korkea taso pysyy niin pitkään hyvänä, kun asiakas pää-

see itse vaikuttamaan laskutustapaansa ja näin ollen asiakkaan yhteys verkkoyhtiöön säilyy. 

Asiakkaan täytyy pystyä itse valitsemaan sähköntoimitukselleen paras laskutusvaihtoehto eli 

esimerkiksi yhdistetty sähköenergia- ja sähkönsiirtolasku tai molemmat erikseen eri toimittajil-

ta. Tämä edellyttää verkkoyhtiöiden tasapuolista ja syrjimätöntä asennetta sähkönmyyjiä koh-

taan. Jokainen myyjä voi halutessaan tarjota yhteislaskutusta vapaaehtoisesti. Kansainvälisesti 

ajateltuna olisi hyvä, että Suomessa käytettävä vähittäismarkkinamalli olisi yhteensopiva mui-

den Pohjoismaiden mallien kanssa. 

 

Joustopalveluiden tarjoaja eli aggregaattori tarkoittaa osapuolta, jonka tehtävä on yhdistää eri 

asiakkaiden tuotantoa, kulutusta tai varastoja yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi, jonka jäl-

keen aggregaattori vie kokonaisuuden sähkön eri markkinapaikoille. Aggregaattorin on mah-

dollista toimia usealla markkinapaikalla, kunhan kaikkia toimijoita kohdellaan tasapuolisesti.  

 

Asiakkaiden kiinnostus itsetuotettuun sähköön kasvaa jatkuvasti markkinamuutoksien myötä 

sekä teknologian kehityksen aikaansaaman hintojen laskun vuoksi. Toiset haluavat vaikuttaa 

itsetuotetulla sähköllä sähkölaskunsa suuruuteen, ja toiset pitävät sitä puhtaasti ympäristöteko-

na. Tällä hetkellä sähkön pientuotanto on mahdollista tavallisella asiakkaalla lähinnä omakoti-

talo- tai mökkiasumisen puitteissa. 

 

Pientuotannosta kiinnostuneet yksittäiset asiakkaat voivat muodostaa energiayhteisöjä, jossa 

jäsenet pääsevät jakamaan sähkön hankinnan ja tuotannon hyödyt toistensa kesken. Myös 

energiayhteisöjä muodostetaan taloudellisista syistä sekä yhteisten arvomaailmojen pohjalta. 

Energiayhteisössä paikallisesti tuotetun sähkön toimitusvarmuus voi olla parempi kuin normaa-

listi sähkönjakeluverkosta saatava sähkö. Kuvassa 4.1.2 on havainnollistettu toimintaperiaate 

kiinteistön sisäisestä energiayhteisöstä. 
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Kuva 4.1.2. Kiinteistön sisäinen energiayhteisö. [36] 

 

 

Verkkoyhtiöt voivat lain puitteissa määritellä siirtohinnoittelunsa vapaasti, joka mahdollistaa 

myös tehoon pohjautuvan hinnoittelukäytännön jo tänä päivänä. Tehopohjaista siirtohinnoitte-

lua käytetäänkin esimerkiksi suurkuluttajien kesken.  

 

Pienemmillä kuluttajilla nykyisin käytössä oleva kiinteä kuukausimaksu eli perusmaksu on 

yleensä porrastettu sulakekoon mukaisesti. Tehopohjaiseen hinnoittelukäytännön suuntaan 

menevän kehityksen tavoitteena on ohjata kuluttajia pienentämään kulutushuippujaan, jolloin 

myös jakeluverkon toimitusvarmuutta voidaan parantaa sekä aktivoida asiakasta kulutusjous-

ton suuntaan. Tällä hetkellä Suomessa on muutamia jakeluverkkoyhtiöitä, jotka ovat ottaneet 

tehokomponentin käyttöön myös pienasiakkaiden kohdalla.  

 

Kun asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siirtolaskunsa suuruuteen, lisää se myös verkkoyh-

tiöiden kannalta tärkeää asiakastyytyväisyyttä. Siirtymävaiheen kiinteästä perusmaksusta jous-

tavampaan tehopohjaiseen siirtohinnoittelukäytäntöön tehtävä muutos tuleekin tehdä porraste-

tusti. Muutos vaatii verkkoyhtiöiltä hyvää tiedottamista sekä asiakkaan tukemista varsinkin 

prosessin alkuvaiheessa.  

 

 



  35  

Asiakkaiden kasvava rooli sähkömarkkinoilla sekä älykkään sähköverkon asettamat tekniset 

vaatimukset vaativat yhä enemmän ominaisuuksia sähköverkon fyysisiltä komponenteilta sekä 

prosessien rajapinnoilta. Tiedonvaihto osapuolten välillä tulee olla jouhevaa, koska sähkö-

markkinoita seurataan lähes reaaliaikaisesti sähköjärjestelmän muuttuessa yhä enemmän ha-

jautetumpaan suuntaan.  

 

Nykyisin käytössä olevat etäluettavat sähkömittarit ja niiden oheissovellukset antavat jo asiak-

kaille mahdollisuuden seurata päivittäistä- ja hetkellistä sähkönkulutustaan, joka tukee myös 

tehopohjaisen laskutuksen seurantaa. Asiakas voi myös vertailla sähkönseurantasovelluksen 

avulla eri vuosien tai vuodenaikojen välillä sähkönkulutustaan, joka edesauttaa tekemään tar-

vittavia energiansäästötoimenpiteitä sähkölaskun pienentämiseksi.  

 

Seuraavan sukupolven älymittareita ryhdytään asentamaan vuoden 2020 vaihteessa. Kuvassa 

4.1.3 näkyy vuosittainen älymittareiden asennusennuste vuosille 2020 – 2029. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.1.3. Seuraavan sukupolven mittareiden asennus vuosina 2020 – 2029. [37] 
 
 

Pääasiassa vuosina 2009 – 2013 asennettuihin ensimmäisen sukupolven älymittareihin verrat-

tuna toisen sukupolven älymittarit tulisivat sisältämään seuraavia ominaisuuksia: 

 Hetkellinen tehollisarvojen mittaus 

 Alle kolme minuuttia kestävien jännitteettömien aikojen rekisteröinti 

 Etäkatkaisu- ja kytkentämahdollisuus 

 Vähintään taseselvitysjaksoa vastaava energiatiedon rekisteröintitiheys. 
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Digitalisaation tuomat muutokset vaativat muutosta myös energia-alan toimijoiden yhteistyöl-

tä. Uuden ajan älymittarit, hajautettuun sähköjärjestelmään liittyvät riskit sekä internetiin poh-

jautuva tiedonvaihto vaativat panostusta myös kyberturvallisuuden näkökulmasta. Tietoturva 

tulee olemaan elintärkeässä roolissa etäohjattavien laitteiden sekä sähkömarkkinoiden väärin-

käytöksien estämiseksi.  

 

Onkin erityisen tärkeää, että toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan kartoittaa mahdolliset 

kyberturvallisuusriskit jo etukäteen ennen kuin vahinkoja pääsee tapahtumaan. Uhkien torju-

miseksi ja niistä palautumiseksi on varmistettava, että eri osapuolten roolit sekä vastuut ovat 

kaikille selkeästi tiedossa. [36] [37] 

 

4.2 Älykäs sähköverkko  

 

Älykäs sähköverkko eli Smart Grid yhdistää nykyisen sähköverkkojärjestelmämme, automaa-

tion sekä digitaaliset tieto- ja viestintäjärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Älykkään sähkö-

verkon avulla pystytään seuraamaan ja ohjaamaan entistä paremmin esimerkiksi sähkönkulu-

tusta, joka mahdollistaa muun muassa sähköverkon siirtokapasiteetin hyödyntämisen kustan-

nustehokkaammin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.2.1. Älykkään sähköverkon periaatekuva. [26] 
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Älykkään sähköverkon avulla voidaan yhdistää pienimuotoinen hajautettu energiantuotanto 

osaksi siirtoverkkoa. Esimerkiksi häiriötilanteen aikana sähkönjakelua voidaan ohjata ja tasata 

kuluttajille eri vaihtoehtoja hyödyntäen – energiavarastoista, voimalaitoksista tai pientuotannon 

avulla. [26] 

 

Myös kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi on erittäin tärkeää ottaa uusiutuvien energiamuoto-

jen tuotanto osaksi nykyistä sähkönjakelujärjestelmää. Kovalla vauhdilla yleistyvät aurinko-, 

vesi- ja tuulivoima tulevat varmasti ottamaan paikkansa tulevaisuuden sähköverkkojärjestel-

mässä. Esimerkiksi isot tuulivoimapuistot pystyvät tuottamaan sähköä ison teollisuuskiinteis-

tön tarpeisiin, ja tarvittaessa myymään ylijäämäsähköä takaisin verkkoon. 

 

Kotitalouksissa älykäs sähköverkko näkyy tällä hetkellä etäluettavien sähkömittareiden muo-

dossa, joiden avulla verkkoyhtiöt pystyvät seuraamaan asiakkaiden sähkönkulutusta jopa tunti-

tasolla. Etäluettava sähkömittari antaa myös mahdollisuuden asiakkaalle seurata tarkemmin 

omaa sähkönkulutustaan erilaisten sovellusten avulla. Omaa sähkönkulutusta seuraamalla ta-

vallinen kuluttaja pystyy muuttamaan toimintatapojaan yhä energiatehokkaampaan suuntaan.  

 

Valtakunnallisella tasolla sähkön kuluttamista ei ole pystytty ohjaamaan muutoin kuin sähkön 

hintaa muuttamalla sitä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Myös sähkön säätelyssä älykäs sähkö-

verkko on avainasemassa. Sähkön kysyntäjouston avulla sähkönkäyttöä pystytään rajoittamaan 

ja se siirretään korkean kulutuksen ja hinnan käyttöhetkeltä edullisempaan ajankohtaan. Esi-

merkiksi tietynlaisella sähkösopimuksella varaavan vesilämmitysjärjestelmän käyttö voi olla 

asiakkaalle edullisempaa yötuntien aikana. 

 

Sähkönjakelu- ja siirtoyhtiöt hyötyvät kysynnän ohjailusta siten, että sähköverkkoa pystytään 

käyttämään entistä kustannustehokkaammin. Sähköverkon tasaisempi ja tehokkaampi sähkön-

käyttö vähentää myös hiilidioksidipäästöjä, kun kysyntähuippujen tasaamiseksi ei enää tarvitse 

käyttää suurempipäästöisiä varavoimalaitoksia. 

 

Erilaiset asiantuntipalvelut sekä teknologian myötä kehittyvä automatiikka auttavat tavallisia 

kotitalouksia sekä teollisuuden sähkönkäyttäjiä siirtämään sähkönkäyttönsä kuluttajamielessä 

edullisempaan ajankohtaan. [29] 
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4.3 Sähköautot 

 

Kasvihuonepäästöjä on erittäin hankala rajoittaa itse liikennettä vähentämällä, joten biopoltto-

ainetta käyttävien henkilöautojen lisäksi liikenteen pakokaasupäästöjä pyritään pienentämään 

sähköautoiluun kannustavilla tekijöillä. Suomessa on tunnetusti vanha autokanta, jota pyritään 

uudistamaan aktiivisesti päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Uudet henkilöautot ovat vanhem-

pia huomattavasti pienempipäästöisiä, ja täyssähköautot pääsevät kulkemaan liikennesuoritteen 

aikana jopa nollapäästöillä. 

 

Vuoden 2030 tavoite Suomessa sähköautojen osalta on noin 670 000 kappaletta ja noin 2 mil-

joonaa sähköautoa vuonna 2045. Vertailun vuoksi kaasuautojen vastaavat tavoitelukemat ovat 

130 000 ja 250 000 kappaletta. [27] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kuva 4.3.1. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä vuonna 2017 sekä tavoitteet vuo-

sille 2030 ja 2045. [27] 

 

Sähköautot yleistyvät kovaa vauhtia autoilijoiden keskuudessa, joka näkyy myös sähköautojen 

latauspisteiden yleistymisenä katukuvassa. Kaupallisten latauspisteiden lisäksi ihmiset pystyvät 

hankkimaan latauspisteen myös kotiin, jonka voi liittää esimerkiksi osaksi kodin aurinkopanee-

lijärjestelmää. Vielä tällä hetkellä täyssähköautoa yleisempi henkilöautotyyppi on polttomoot-

torin ja sähkömoottorin yhdistelmä eli niin sanottu hybridimalli. 
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Sähköajoneuvojen lataustavat voidaan jakaa karkeasti neljään eri luokkaan: 

1. Kevyiden sähköajoneuvojen lataus 

2. Hidas lataus 

3. Peruslataus 

4. Teholataus 

 

Lataustapa 1 eli pienitehoisen ja kevytrakenteisen sähköajoneuvon voi ladata suoraan vaih-

tosähköllä toimivasta 230 voltin kotitalouspistorasiasta. Tällaisia ajoneuvoja ovat muun muas-

sa sähköpyörät, sähköskootterit ja sähköpotkulaudat. Standardien mukaan ladattava 230 V pis-

torasia tulee olla suojattuna 30 mA vikavirtasuojalla. 

 

Lataustapa 2 on nimensä mukaisesti hidas vaihtoehto sähköauton lataukselle, jos peruslatausta 

ei ole saatavilla. Sähkö- tai hybridiauto voidaan kytkeä esimerkiksi vaihtosähköllä toimivaan 

auton lämmitystolppapistorasiaan. Pitkäaikaisissa latauksissa ajoneuvon ottama latausvirta on 

rajoitettava 8 ampeeriin, koska yleensä kotitalouspistorasiat ovat suojattuja 10 A sulakkeella tai 

johdonsuojakatkaisijalla. 

 

Lataustapa 3 on suositeltavin lataustyyli sähköajoneuvoille. Sähköauton laturia syötetään vaih-

tosähköllä autoon sopivalla latausjohdolla sähköautopistorasiasta. Maksimaalinen 43 kilowatin 

latausteho saavutetaan 63 ampeerin virralla, mutta latauksen voi suorittaa myös pienempiä vir-

tamääriä käyttäen. Peruslatauspisteitä löytyy nykyään usein esimerkiksi kauppojen ja työpaik-

kojen parkkipaikoilta.  

 

Teholataus eli lataustapa 4 käyttää suurta virtaa ladatakseen sähköajoneuvon akuston tasasäh-

köllä auton ulkopuolella sijaitsevasta tasasähkölaturista. Peruslatauksesta poiketen teholatauk-

sessa latausjohto on yksi latausaseman osista. Satojen ampeerien tasavirrat synnyttävät 22 – 

150 kilowatin lataustehon, ja tulevaisuudessa lataustehot voivat nousta jopa 350 kilowattiin 

saakka. [28] 

 

On sanomattakin selvää, että ladattavat hybridi- ja täyssähköautot tulevat kuormittamaan säh-

köverkostoamme yhä entisestään, joka tuo haasteensa sähköntuotantokapasiteetin riittävälle 

turvaamiselle tänä päivänä ja varsinkin tulevaisuudessa. Tulevaisuuden rakennussäätelyssä on 

otettava huomioon kustannustehokas sähköautojen lataus kulutusjouston mukaisesti. Jo raken-
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nusten sähkösuunnitteluvaiheessa tulisi ottaa huomioon sähköautojen latauksen aiheuttamat 

suuret sähkökuormat niin, etteivät ne aiheuta haitallista tehopiikkiä koko kiinteistön sähköjär-

jestelmälle. [37] 

 

4.4 Sähkövarastot 

 

Sähkövaraston perusideana on talteenottaa sähköenergiaa verkosta ja varastoida se myöhempää 

käyttötarkoitusta varten. Kapasiteetin perusteella yleisin sähkövarastotyyppi EU-maissa on 

veden potentiaalienergiaan perustuva pumppuvoimalaitos. Sähkö varastoituu veden potentiaa-

lienergiaksi kun vettä pumpataan padon alajuoksulta ylös patoaltaaseen. Turbiinin läpi juoksu-

tettu vesi tuottaa sähköä potentiaalienergiansa avulla. 

 

Muita käytössä olevia sähkövarastotyyppejä ovat vauhtipyörät, kondensaattorit, kemialliset 

akut ja paineilmavarastot. Varastointimenetelmät jaetaan viiteen eri luokkaan energianvaras-

tointimuodon perusteella: 

 Mekaaninen sähkövarasto 

 Sähkökemiallinen sähkövarasto 

 Kemiallinen sähkövarasto 

 Sähkötekninen sähkövarasto 

 Lämpötekninen sähkövarasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.4.1. Sähkövarastojen luokittelu eri ryhmiin. [30] 
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Älykkäässä sähköverkossa käytetyt varastointimenetelmät ovat usein tyypiltään akkukäyttöisiä, 

mekaanisia vauhtipyöriä tai kondensaattorimallisia sähkövarastoja niiden kokonsa ja varman 

toimintaperiaatteensa vuoksi. [30] 

 

Sähkövarastojen rooli tulee olemaan yhä merkittävämpi tulevaisuuden älykkäässä sähköver-

kossa. Tavalliset kotitaloudet voivat liittää sähkövaraston osaksi pientuotantojärjestelmää, ja 

sähkövarastoja voidaan käyttää myös sähköverkon häiriötilanteessa varasyöttömahdollisuute-

na.  

 

Muiden uusiutuvaa energiaa käyttävien pientuotantojärjestelmien tapaan myös sähkövarastojen 

yleistymisen hidasteena on tämänhetkinen kova kustannustaso sekä tarvittavan käyttökoke-

muksen puuttuminen. Suomi on tutkimus- ja kehitystyön edelläkävijöitä pohjoismaissa, joten 

uusia käyttökokemuksia saadaan jatkuvasti lisää. 

 

Akustomallinen sähkövarasto on tällä hetkellä sopivin vaihtoehto varsinkin kotitalouksien säh-

könvarastoinnin käyttötarkoituksiin. Se on toiminnaltaan varma vaihtoehto sekä akut kestävät 

hyvin huollettuina useita vuosia. Myös kokonsa puolesta akku sopii parhaiten osaksi kodin 

älykästä sähköjärjestelmää. On mahdollista, että akkujen hinnat tulevat laskemaan sähköauto-

jen yleistymisen myötä, koska akkujen tuotantomäärät kasvavat huomattavasti sekä teknologia 

kehittyy huimaa vauhtia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4.4.2. Litiumioniakkujen hintakehitys vuosina 2010 – 2016. [31] 
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Tämä luo erinomaisen mahdollisuuden Suomelle kasvattaa omaa vientiään ulkomaille vahvan 

akkuteknologiaosaamisen myötä. Edelläkävijänä Suomi pystyy hyödyntämään osaamistaan 

aina akkujen kierrätyksestä materiaalien louhintaan saakka. [31] 

 

4.5 Tasasähköjärjestelmä  

 

Nykyinen Suomessa ja muualla maailmassa käytössä oleva vaihtovirtaan perustuva pienjänni-

teverkko on ollut tähän asti ominaisuuksiltaan riittävä normaaliin sähkönjakelutarkoitukseen. 

Älykäs sähköverkko tuo tullessaan ominaisuuksia, jotka vaativat sähkönjakelutekniikalta yhä 

parempaa energiatehokkuutta sekä toimintavarmuutta.  

 

LVDC-tasasähkötekniikkaan perustuva pienjänniteverkko soveltuu ominaisuuksiensa puolesta 

hyvin älykkään sähköverkon tarpeisiin. Suomessa on jo aiemmin rakennettu muutama pienjän-

nitteinen tasasähköpilottikohde, jotka ovat toimineet hyvällä menestyksellä. Myös suuremman 

luokan HVDC-siirtoyhteyksissä on käytetty tasasähkötekniikkaa muun muassa merikaapeliyh-

teyksien tehonsiirtokapasiteetin nostamiseen.  

 

Tasasähköjärjestelmän kolme peruselementtiä ovat: 

 Tasasuuntaaja 

 DC-siirtojohto 

 Kuluttajan vaihtosuuntaaja eli invertteri. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.5.1. Unipolaarinen ja bipolaarinen kytkentämalli. [33] 
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LVDC-verkon voi toteuttaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla – unipolaarisesti tai bipolaari-

sesti (kuva 4.5.1). Unipolaarinen järjestelmä käyttää vain yhtä jännitetasoa, kun taas bipolaari-

nen järjestelmä on ikään kuin kaksi bipolaarista järjestelmää kytkettynä sarjaan. [33] 

 

Unipolaarisen LVDC-verkon siirtojännitteenä toimii 1500 VDC ja bipolaarisessa verkossa ± 

750 VDC. Bipolaarista vaihtoehtoa on pidetty parempana, koska se sallii paremmat jännitelu-

juudet suuntaajille ja siirtojohdoille. Unipolaarisen verkon vahvuutena on korkeampijännittei-

sempi tehonsiirtokapasiteetti.  

 

LVDC-tekniikan yksi vahvuuksista on sen korkea siirtojännite. EU:n pienjännitedirektiivin 

mukaan tasasähköä voidaan syöttää 1500 volttiin asti, kun taas vaihtosähkön maksimijännite 

pienverkossa on 1000 volttia. Korkeampi jännitetaso mahdollistaa pienemmät siirtohäviöt sekä 

tehonsiirtokapasiteetti kasvaa kokonaisuudessaan merkittävästi. [32] 

 

Esimerkiksi verrattuna 400 voltin vaihtovirralla toimivaan jakeluverkkoon LVDC-

jakeluverkolla pystytään saavuttamaan noin 16-kertainen siirtokapasiteetti jännitteenalenemaan 

nähden. Myös termisen kuormitettavuuden kannalta ero on jopa nelinkertainen LVDC-

järjestelmän hyödyksi. Suuremman siirtokapasiteettikykynsä ansiosta pienjännitteisellä ta-

sasähköverkolla voidaan korvata esimerkiksi yksittäinen haaraosa keskijänniteverkosta. [33] 

 

Olemassa olevia pienjännitteisiä AC-tekniikalla toimivia kaapeleita ei tarvitse vaihtaa uusiin, 

sillä nykyiset kaapelit sopivat mainiosti myös tasasähkökuorman siirtämiseen ja näin ollen ne 

voivat siirtää jopa suuremman määrän tehoa, koska DC-jännite voidaan nostaa vaihtosähköjän-

nitteen huippuarvon suuruiseksi. Olemassa olevien johtimien käyttö vaatii kuitenkin nykystan-

darteilla bipolaarisen järjestelmän käytön, sillä maan ja vaiheen välisen jännitteen suuruus tu-

lee olla alle 900 volttia. 

 

Pienemmistä siirtohäviöistä huolimatta tasasähköverkossa syntyy toistaiseksi vielä nykytekno-

logialla suurempia häviöitä kuin perinteisessä vaihtovirtaverkossa. Tämä johtuu suuntaajien 

aiheuttamista häviöistä, jotka kohdistuvat varsinkin kuluttajan päässä olevaan vaihtosuuntaa-

jaan.  
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Huomattavimmat säästöt kuitenkin saadaan aikaan, kun LVDC-tekniikkaa hyödyntämällä voi-

daan alkaa korvaamaan keskijänniteverkkoa ja sen myötä paljon häviöitä aiheuttavia 20 kilo-

voltin muuntopiirejä. Tämänkaltaiset korvaustoimenpiteet ovat mahdollisia jo aiemmin maini-

tuissa keskijänniteverkon haaraosissa, joissa kulutusta ei ole suuresti. [32] 
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5. MUUTOKSIEN VAIKUTUS VERKKOLIIKETOIMINTAAN 

 
Ilmastonmuutos, väestöjakauman muutokset, teknologian kehitys, politiikka – näiden sekä mo-

nien muiden tekijöiden vuoksi nykyinen sähköverkkojärjestelmä sekä ennen kaikkea verkkolii-

ketoiminta tulee muuttumaan tulevaisuudessa muutoksien myötä. Myös energia-alalla totuttui-

hin työyhteisöjen rooleihin tulee väistämättä muutoksia, kun itse sähkönkuluttajista tulee eri 

pientuotantomuotojen myötä sähköntuottajia. 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 5.1) on tiivistettynä kunkin muutostekijän vaikutus sähkön toimi-

tusvarmuuteen, siirtokapasiteettiin sekä jännitteenlaatuun. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.1. Keskeisimmät toimialaa koskevat muutostekijät ja periaatteelliset ilmenemiset toimi-

tusvarmuuden ja sähkön siirtokapasiteetin näkökulmasta. [34] 
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Vuonna 2013 säädetyn sähkömarkkinalain asettamat sähkönjakelun keskeytysvaatimukset 

kiihdyttävät sähköverkon maakaapelointia koko Suomen alueella. Maakaapelointi on suoraan 

yhteydessä toimitusvarmuuden parantumiseen, ja sen myötä lyhyempiin sähkönjakelun keskey-

tysaikoihin.  

 

Taajamat ja varsinkin keskusta-alueet ovat nykyään hyvin pitkälti maakaapeloituja sähköver-

kon osalta suurimmissa kaupungeissa, joten esimerkiksi myrskyn aiheuttamat häiriötilanteet 

saadaan korjattua kuntoon taajamissa nopealla aikataululla. Pitkäkestoisemman vian suur-

kaupungin keskustassa aiheuttaakin todennäköisemmin esimerkiksi jonkin kriittisen kom-

ponentin rikkoutuminen muuntamossa tai sähköasemalla. 

 

Haja-asutusalueilla tilanne on toinen, sillä osa verkkoyhtiöistä rakentaa vielä uutta ilmajohtoa 

maakaapeloinnin sijaan. Pelloilla kulkeva ilmajohto on säävarmuudeltaan lähes yhtä hyvä vaih-

toehto kuin maakaapeli, mutta metsäosuuksilla tilanne on toinen. Metsässä kulkevalle pien- tai 

keskijänniteilmajohdolle on raivattava asianmukainen johtoaukko, joka on pidettävä auki kun-

kin verkkoyhtiön kunnossapito-ohjelman mukaisesti. 

 

Tiukentuneiden toimitusvarmuusvaatimuksien ja kiihtyneen maakaapeloinnin myötä myös 

kentällä tapahtuva verkkoliiketoiminta elää murroksen aikaa. Muutokset näkyvät varsinkin 

rakennettavien komponenttien asennettavissa tyypeissä ja määrissä - ilmajohtoverkkoon tarkoi-

tetut sähköpylväät eivät tee kauppaansa enää samalla tavalla kuin esimerkiksi kymmenen vuot-

ta sitten. Myös urakoitsijoiden on sopeuduttava muutoksiin muuttamalla vanhoja työmenetel-

miä ja kehittämällä niitä enemmän älyverkkopainotteiseen suuntaan. 

 

Verkkoyhtiöille toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävä sähköverkon maakaapelointi näkyy 

huomattavasti suurempina investointikustannuksina, joka vaikuttaa myös epäsuorasti sähkön-

kuluttajien kukkaroihin siirtomaksujen korotuksina. Nousevat siirtomaksut saavat taas aikaan 

sen, että kuluttajat alkavat miettimään vaihtoehtoisia energiamuotoja sähköyhtiön tarjoaman 

sähkön sijaan.  

 

Verkkoyhtiöiden on otettava asia vakavasti huomioon, sillä tekniikan kehittyessä sähkönkulut-

tajat eivät ole enää täysin riippuvaisia verkosta ostetusta sähköstä. Tämä horjuttaa totuttua mo-
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nopoliasemaa, joka pakottaa jokaisen verkkoyhtiön miettimään tulevaisuuden strategiaansa 

uusiksi. 

 

5.1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

 

Ilmastonmuutos on hyvin ajankohtainen aihe, joka on ollut esillä maailmanlaajuisesti eri medi-

oissa jo monien vuosien ajan. On ennustettu, että maapallon keskilämpötila jatkaa kohoamis-

taan vuosien saatossa, ja se tulee aiheuttamaan tiettyjä paikallisia muutoksia eri maapallon 

osissa. Tämä näkyy maailmalla muun muassa erilaisina luonnonvoimien aiheuttamina katastro-

feina, esimerkiksi hurrikaaneina tai tsunameina. 

 

Suomessa ja varsinkin sähköverkon näkökulmasta tyypillisimmät ilmastonmuutoksen aiheut-

tamat muutokset ovat talvikausien lämpeneminen, kesä- ja syysaikaan riehuvat myrskyt sekä 

pitkät yhtäjaksoiset helle- ja sadejaksot. 

 

 

Kuva 5.1.1. Suomen keskilämpötilan kehitys vuosina 1874 – 2014. [35] 
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Monet valtion ja EU:n asettamat päästötavoitteet sekä uusiutuvien energiamuotojen tukimene-

telmät pyrkivät juurikin estämään ilmastonmuutoksen vauhdittamista Suomessa sekä muualla 

Euroopan unionin maissa. 

 

Pitkät kesäkaudet näyttäytyvät pientuotannon kannalta huomattavana etuna varsinkin aurinko- 

ja tuulivoimaratkaisuissa. Asiakkaat voivat hyödyntää suuremman määrän auringosta saatavaa 

energiaa pitkän kesän aikana, joka näkyy asiakkaan näkökulmasta positiivisena asiana pienen-

tyneessä sähkölaskussa. Tulevaisuudessa lisääntyvän pientuotannon vuoksi Suomen on pidet-

tävä jatkossakin hyvää huolta kantaverkosta ja sen siirtokyvystä, jotta se kykenee siirtämään 

suuremmat määrät sähköä, eikä näin ollen ole pullonkaulana pientuotannon kasvulle. 

 

Ilmastonmuutoksella on myös suuri vaikutus käynnissä oleviin verkonrakennustöihin ja sitä 

kautta kokonaisvaltaisesti verkkoliiketoimintaan. Leutojen talvien ja pitkien kesäkausien myötä 

sähköverkon maakaapelointia voi tehdä lumitilanteen salliessa jopa lähes ympäri vuoden. Tä-

mä mahdollistaa suuremmat kaapelointimäärät vuoden aikana ja sen myötä enemmän työtä 

verkostopuolen urakoitsijoille sekä muille sidosryhmille. 

 

Kohoavalla keskilämpötilalla sekä ilmastonmuutoksen sivuilmiöillä on sähköverkon kannalta 

myös huonot puolensa. Pitkäkestoiset lämpimät ja kosteat kesät mahdollistavat puustolle ja 

muulle kasvustolle tavallista pidemmän kasvukauden. Tämä lisää kunnossapitotöiden tiheäm-

pää tarvetta, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia verkkoyhtiöille. Esimerkiksi ilmajohto-

osuuksien raivaustarve tulee tihenemään vuosien saatossa, jos ilmasto jatkaa lämpenemistään. 

 

Sääolosuhteiden vaihteluiden myötä myös sähköverkon komponentit tulevat olemaan kovem-

malla rasituksella ääriolosuhteiden alla. Pitkät pakkas- ja hellejaksot voivat heikentää verkos-

tokomponenttien elinikää tietyissä määrin, joka lisää kunnossapitokustannuksia raivaustarpeen 

tihenemisen tavoin.  

 

Suurimmat taloudelliset tappiot verkkoyhtiöille aiheuttavat kuitenkin myrskyjen ja tuulenpuus-

kien aiheuttamat häiriötilanteet. Viime vuosina myös tykkylumen aiheuttamat viat ovat aiheut-

taneet suurhäiriötiloja eri puolella Suomea. Mittavien materiaalivahinkojen lisäksi verkkoyhtiöt 

joutuvat maksamaan asiakkailleen korvauksia, jos sähkönjakelun keskeytysaika on asemakaa-

va-alueella yli kuusi tuntia tai asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia. [1]. 
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5.2 Toimintatapojen muutokset  

 

Digitalisoituminen sekä uusien sähköntuotantomuotojen tuleminen osaksi Suomen sähköverk-

kojärjestelmää pakottavat jokaisen alan toimijan tekemään muutoksia totuttuihin toiminta- ja 

ratkaisumalleihin tulevaisuuden sähkömarkkinoilla. Myös verkkoyhtiöiden on mietittävä uusia 

palveluratkaisumaleja säilyttääkseen nykyinen asemansa, sillä kuluttajat eivät ole enää täysin 

riippuvaisia pelkästä sähkönjakeluyhtiöiden toimittamasta sähköstä. 

 

Yritystoiminnan kannalta on olemassa karkeasti kaksi vaihtoehtoa liiketoiminnan tehostami-

seen: 

 Kehittämällä nykyisiä palveluita jo olemassa olevaa tekniikkaa tai systeemiä 

hyödyntäen  

 Kehittämällä kokonaan uusia palvelumuotoja uuden tekniikan tai ratkaisumal-

lin avulla. 

 

Nykyisten toimintojen uudistamisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi jo olemassa olevien kom-

ponenttien tai järjestelmien hyödyntämistä tavalla, jolla voidaan tuottaa asiakkaille uudenlaisia 

palveluita. Esimerkkinä jakeluverkkoyhtiöiden asentaman kuitukaapelit muuntamoiden välille 

keskijänniteverkossa. Kuitukaapelit toimivat pääasiassa viestintä- ja datansiirtovälineenä osana 

sähköjärjestelmää haja-asutusalueilta kaupunkien ja kylien keskustaan saakka.  

 

Sähkökaapeleiden kanssa samaan ojaan asennettavat kuidut ovat jo valmiiksi lähellä potentiaa-

lisia asiakkaita, joten verkkoyhtiöillä on erittäin hyvät valmiudet tuottaa asiakkailleen myös 

kuitua hyödyntäviä palveluita sähkönjakelun lisäksi. Vaihtoehtoina ovat muun muassa tietolii-

kenne- ja internet-yhteyttä vaativat palvelut. 

 

Tulevaisuudessa kokonaan uudenlaiseen tekniikkaan pohjautuvat ratkaisut voivat säästää verk-

koyhtiöille rahaa ja aikaa monien olemassa olevien työtehtävien nykyaikaistamisella. Esimer-

kiksi nykyisin jalkautumalla, moottorikelkoilla ja helikoptereilla tehtävät sähköverkon vianpai-

kannus ja -tarkastuslennot voidaan tehdä tulevaisuudessa kustannustehokkaammin drone-

tyyppisillä ratkaisuilla.  
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Myös asiakkaiden roolin vahvistumisen myötä perinteiset toimintatavat ja palvelut tulevat vaa-

timaan muutoksia tulevien vuosien aikana. Kuluttajien vahvempi osallistuminen sähkömarkki-

noille ja ennen kaikkea pientuotannon yleistyminen maanlaajuisesti tulee syömään jatkossa 

sähköenergian myynnin osuutta sähkömarkkinoilla. Verkkoyhtiöiden ja sähkönmyyjien tulee-

kin miettiä korvaavia palveluita menetetyn markkinaosuuden tilalle. 

 

Uudistuva pelikenttä avaa uusia mahdollisuuksia myös urakoitsijoille sekä muille palveluntuot-

tajille. Liiketoimintamallien uudistaminen vaatii kaikkien osapuolien hyvää yhteistyötä ja var-

sinkin rohkeutta lähteä uudistamaan totuttuja toimintatapoja. 

 

5.3 Vuorovaikutuksen rooli  

 

Sähköistyvä liikenne, pientuotannon yleistyminen sekä digitalisaatio avaavat asiakkaan ja pal-

veluntuottajien välille täysin uusia palvelumahdollisuuksia älyverkon kehittyessä. Palvelun-

tuottajat pyrkivät jatkuvasti parantamaan asiakkaiden palvelukokemuksia, jotta liiketoiminta 

olisi tulevaisuudessakin kannattavaa.  

 

Tänä päivänä moni verkkoyhtiö tekeekin huomattavia panostuksia asiakkaidensa tyytyväisyy-

den parantamiseksi. Sähkönjakelun lisäksi asiakkaille on kehitetty erilaisia sovelluksia, joilla 

he itse pystyvät seuraamaan sähkönkulutusta, laskutusta ja hoitamaan tiettyjä asiakaspalvelu-

tehtäviä. Myöskin tärkeässä roolissa oleva tiedonkulku verkkoyhtiön ja asiakkaan välillä on 

otettu huomioon. Esimerkiksi mahdollisista myrkyistä ja häiriötilanteista asiakasta voidaan 

tiedottaa suoraan tekstiviestillä tai yleisellä tasolla some-kanavien avulla. 

 

Vuorovaikutus voi toimia myös toiseen suuntaan. Kuluttajalle suunnatussa mobiilisovellukses-

sa tavallinen asiakas voi ilmoittaa havaitsemansa häiriön sovelluksen kautta suoraan verkkoyh-

tiöön ammattilaisen jatkokäsiteltäväksi. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa sähkölinjan pääl-

le kaatunut puu tai esimerkiksi jonkin rikkoutuneen sähköverkkokomponentin havaitseminen 

maastossa.  

 

On kuitenkin erityisen tärkeää tehdä asiakkaalle selväksi, että vain sähköalan ammattilainen 

saa lähteä tekemään korjaustoimenpiteitä havaituille vioille. 
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Esimerkkejä asiakkaille tarjottavista sovelluksista ja palveluista: 

 

1. Sovellus sähkönkulutuksen seurantaan 

- Sähkönkulutuksen jatkuva seuranta 

- Kulutuspoikkeavuuksien havaitseminen / ilmoittaminen  

- Vinkit sähkönkulutuksen pienentämiseksi 

- Maksuton palvelu asiakkaalle 

 

2. Sovellus etähallintaan/-valvontaan 

- Lisälaitteen avulla toimiva etähallinta- ja seurantapalvelu 

- Esimerkiksi kodin lämmityksen tai valojen etähallinta 

- Tietyn sähkölaitteen päälle/pois -kytkentätoiminto 

- Lisämaksullinen palvelu  

 

3. Sähkön reaaliaikainen hinnoittelu 

-    Asiakas sopii sähkönmyyjän kanssa reaaliaikaisesta hinnoittelumallista 

-    Asiakas maksaa sähköstä sen hetkisen markkinahinnan mukaan 

-    Kulutusta voidaan säädellä ottamalla huomioon edullisen ja kalliin sähkön ajat 

-    Kulutuksen keskittäminen alhaisen hinnan ajalle, jolloin asiakas säästää rahaa 

-    Kulutushuippujen välttämisestä hyötyy myös verkkoyhtiö sekä ympäristö. [38] 

 

Vuorovaikutuksen tärkeys ei tule muuttumaan tulevina vuosina, vaikka energiamurros mullis-

taa sähkömarkkinoita ja sen erilaisia liiketoimintamalleja. Asiakastyytyväisyys ja hyvät palve-

lukokemukset ovat nyt ja tulevaisuudessa avaintekijä liiketoiminnan jatkumolle. 
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5.4 Verkostoituminen yli toimialarajojen 

 

Yhteistyössä on tunnetusti voimaa, joka pätee alalla kuin alalla. Asiantuntijoiden ja eri alojen 

organisaatioiden välinen verkostoituminen on hyvin yleistä jo tänä päivänä. Yleensä verkostoi-

tuminen syntyy tietystä tarpeesta, jota lähdetään ratkaisemaan ja kehittämään yhteistyön avulla.  

 

Eri toimialaorganisaatioiden välinen yhteistyö voi olla joko kertaluontoista tai vuosien mittais-

ta kumppanuutta. Varsinkin älykkääseen sähköverkkoon painottuvalla energia-alalla verkkoyh-

tiöt sekä muut alan toimijat tarvitsevat kumppaneikseen erityisesti IT-alan osaajia. 

 

Esimerkkinä suurhäiriötilanteen havainnekuva, jossa verkostoitumista kuvataan verkkoyhtiön 

näkökulmasta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5.4.1. Suurhäiriötilanteen verkostoitumisesimerkki. 
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Energia-ala tulee tarvitsemaan esimerkin kaltaista toimialarajojen ylittävää verkostoitumista 

myös muiden osa-alueiden saralla tulevaisuudessa. Viime vuosien yksi vahva trenditekijä var-

sinkin sähköverkostopuolella on ollut muuntokouluttaminen, joka yhdistää alueellisesti eri yri-

tykset ammattioppilaitoksien ja ammattikorkeakoulujen kanssa.  

 

Oppilaitoksien kautta tapahtuu verkostoitumista henkilötasolta aina organisaatiotasolle asti. 

Vapaiden resurssien hyödyntäminen työelämään muuntokoulutuksen kautta edesauttaa myös 

yleisellä tasolla parantamaan Suomen työllisyyttä. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Työn tarkoituksena oli tutkia energiamurroksen ja tiukentuneen sähkömarkkinalain aikaansaa-

mia muutoksia sähköverkoissa ja -markkinoilla. Nykyisin Suomen sähköjärjestelmä koostuu 

pääpiirteittäin voimalaitoksista, suurjänniteverkoista, keski- ja pienjänniteverkoista sekä kulut-

tajista. Tämänhetkinen sähköverkkomme ei voi pysyä ennallaan loputtomiin, sillä tulevaisuus 

tuo tullessaan uusia haasteita sekä mahdollisuuksia jo nyt tuontisähköstä riippuvaiselle sähkö-

järjestelmällemme.  

 

Uudistuksien myötä nykyinen sähköjärjestelmä tarvitsee entistä energiatehokkaampia toiminta-

tapoja sekä digitalisaatioon suuntautuvia ratkaisuja. Yleisimmät pienenergiamuodot eli aurin-

kovoima, tuulivoima, pienvesivoima, biokaasuvoima sekä pienimuotoinen yhdistetty sähkön- 

ja lämmöntuotanto tulevat yleistymään entisestään tulevien vuosien aikana. Hajautettu energi-

antuotanto ja älykäs sähköverkko mahdollistavat asiakkaille sekä palveluntuottajille uusia 

mahdollisuuksia toimintojen kehittämiselle. 

 

Kantaverkon siirtokyvyn parantaminen ja sen ylläpitäminen tulee olemaan avainasemassa tule-

vaisuuden sähköverkkoon mentäessä. Liikenteen sähköistyminen, lämmitystapojen muutokset, 

kysyntäjouston vaikutukset sekä monet muut tekijät tulevat aiheuttamaan muutoksia myös fyy-

sisessä verkossa.  

 

Asiakkaiden roolin vahvistumisen myötä perinteiset toimintatavat ja palvelut tulevat vaatimaan 

muutoksia tulevien vuosien aikana. Kuluttajien vahvempi osallistuminen sähkömarkkinoille ja 

ennen kaikkea pientuotannon yleistyminen maanlaajuisesti tulee syömään jatkossa sähköener-

gian myynnin osuutta sähkömarkkinoilla. Verkkoyhtiöiden on kehitettävä uusia toimintatapoja 

joustavamman ja kestävämmän sähkönjakelun turvaamiseksi asiakasta unohtamatta.  

 

Muuttuva pelikenttä ja sen myötä uudistuvat sähkömarkkinat tarvitsevat alan toimijoilta muun-

tautumiskykyä ja verkostoitumista yli nykyisten toimialarajojen. Asiakkaat tulevat tarvitse-

maan tulevaisuudessa verkkoyhtiöiden palveluita ja verkkoyhtiöt myös asiakkaitaan. Vahvat 

kumppanuussuhteet ja oikeanlainen verkostoituminen toimivat peruspilareina vakaalle ja jat-

kuvalle liiketoiminnalle alasta riippumatta. 
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