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The rise of electricity transmission prices year after year has brought up the conversation 

about self-sufficient electricity production and defecting from electricity grid. 

 

Possible reasons behind starting self-sufficient electricity production and the possibilities of  

self-sufficient electricity production is studied in this Bachelor’s Thesis. The main focus is 

on renewable production sources, since it is seen as the most potential option in the electric-

ity driven world of the future. The study is done as literature review. 

 

Based on the study, most of Nordic households will have no financial reasons for moving 

into self-sufficient electricity production. However, as the technologies of production and 

batteries will develop and prices decrease, it will become more tempting to larger amount of 

people. 
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1. JOHDANTO 

Nykypäivänä sähkön hinnasta puhuminen tuntuu olevan jatkuvasti esillä (Helsingin Uutiset 

2018; Kauppalehti 2018; Yle 2019). Täten yhä useammalle on tullut ajankohtaisemmaksi 

miettiä omaa sähkönkulutustaan sekä erilaisia vaihtoehtoja sähkön hankintaan. Päästöttö-

mien ja uusiutuvien energiamuotojen ottaessa entistä vahvempaa jalansijaa tuotannossa kat-

sotaan savukaasuja puskevien tehtaiden ja voimalaitosten piippuja jo lähes paheksuvasti, 

vaikka osassa tapauksista onkin kyse vain esimerkiksi vesihöyrystä. Siirtohintojen säännöl-

lisen nousun (Energiavirasto 2019A) siivittämänä monien ajatuksissa pyörii vaihtoehtoja, 

joista yksi on sähköverkosta irrottautuminen ja oman sähköntuotannon aloittaminen. Tutki-

muksen tavoitteena on selvittää, mikä ajaa ihmiset sähköverkosta irrottautumiseen ja missä 

tilanteissa sitä kannattaa harkita. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, onko eri maissa eroavai-

suuksia sähköverkosta irrottautumiseen liittyen. 

 

Kuva 1.1 Siirtohintojen kehitys 2010-luvulla. (Energiavirasto A) 

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähkön siirtohinnasta, energiahinnasta ja veroista (Ener-

giateollisuus 2018). Kuvasta 1.1 nähdään, että pienemmän kulutuksen omaavilla kotitalouk-

silla sähkönsiirron hinta siirrettyä kilowattituntia kohden on suurempi kuin suurikulutuksi-

silla. Tämä johtuu verkkoyhtiöille maksettavasta perusmaksusta, joka ei ole riippuvainen 

kulutuksesta. Koska muiden kokonaishinnan osa-alueiden yksikköhinnat pysyvät samoina 

kulutuksesta riippumatta, sähkönsiirto muodostaa pienikulutuksisten kotitalouksien koko-

naissähkölaskusta suuremman osan kuin suurikulutuksisilla. Kuvasta 1.1 nähdään myös, että 

sähkön siirtohinta on noussut tasaisesti 2010-luvulla, riippumatta kulutuksen suuruudesta. 
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Lisäksi on syytä huomioida, että vuoden 2016 alusta alkaen hintojen nousu on ollut entistä 

nopeampaa. 

1.1 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät 

Aluksi esitellään erilaisia tapoja omaan sähköntuotantoon, sekä niiden kustannuksia. Tämän 

jälkeen pohditaan sähköverkosta irrottautumiseen mahdollisesti johtavia syitä sekä siihen 

liittyviä muita asioita. Lopuksi ennen johtopäätöksiä tutkitaan kansainvälisesti aiheen tilaa 

ja sitä, onko jossakin selkeitä trendejä havaittavissa. 

 

Työ toteutetaan perehtymällä aihetta koskeviin tieteellisiin julkaisuihin sekä aikaisempiin 

opinnäytetöihin. Aineistosta pyritään etsimään ennen kaikkea sähköverkosta irrottautumi-

sesta tehtyjä tutkimuksia ja siitä aiheutuvia kustannuksia, sekä minkä vuoksi tiettyihin rat-

kaisuihin on päädytty. Lähteitä hyväksikäyttäen tehdään perusteltuja päätelmiä tiettyihin ti-

lanteisiin parhaiten sopivista ratkaisuista sekä mahdollisesti tämän hetken tilanteeseen ylei-

sesti helpoiten toteutettavasta ratkaisusta. Jos johonkin tilanteeseen mikään ratkaisu ei ole 

järkevää, todetaan myös se perustellen. 

 

Kuva 1.2 Verkosta irtautumiseen vaikuttavat tekijät. 

Kuvassa 1.2 on havainnollistettu sähköverkosta irtautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Eri teki-

jöillä on eri painoarvot yksittäisten ihmisten päätöksiin. Esimerkiksi hinta toimii joillekin 

suurena tekijänä joko irtautumisen puolesta tai vastaan, kun toisille hinnalla ei ole lainkaan 

merkitystä. 
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2. OMAVARAINEN SÄHKÖNTUOTANTO 

Nykyään lähes kaikki kotona olevat laitteet toimivat sähköllä. Myös asuntojen ilmastointi- 

ja lämmityslaitteet, joten omaa sähköntuotantoa ajatellessa täytyy miettiä myös valaistuksen 

ja television toimimista pidemmälle. 

 

Omavarainen sähköntuotanto voidaan toteuttaa joko kokonaan erillään sähköverkosta tai 

sähköverkkoon kytkeytyneenä, jolloin käytetään ensisijaisesti itse tuotettua sähköä. Tässä 

työssä keskitytään täysin omavaraiseen sähköntuotantoon. 

 

Suomalainen sähkölämmitetty neljän hengen omakotitalous kuluttaa sähköä noin 19 000 

kWh/a. Kaukolämmöllä lämmitetyn talouden kulutus on noin 7 500 kWh/a. Ei sähköläm-

mitteisessä rivitalossa asuvan kolmihenkisen perheen kokonaissähkönkulutus on noin 4 000 

kWh/a ja kerrostalossa samankokoisen asukaskunnan kulutus on 2 500 kWh/a. Yksin ker-

rostalossa asuva kuluttaa sähköä noin 1 500 kWh/a. Keskimääräisen kotitalouden kulutus on 

noin 5 000 kWh/a. (Nordic Green Energy 2011; Sähkönkulutus.fi; Vattenfall 2011) 

2.1 Aurinkopaneelit 

Aurinkosähköjärjestelmällä auringon säteilyenergia voidaan muuttaa sähköksi. Paneeli it-

sessään kerää valoa, joka muuttuu ensin tasasähköksi, josta vaihtosuuntaaja eli invertteri 

muuttaa sen vaihtosähköksi. Aurinkopaneelin voi asentaa joko rakennuksen katolle tai sei-

nään, sekä maahan. Aurinkoenergialla voidaan tuottaa myös lämpöä, mutta koska Pohjois-

maissa lämmityksen tarve ja aurinkoenergian tuotanto eivät kohtaa, keskitytään tässä tutki-

muksessa vain sähköenergian tuottoon. 

 

Aurinkosähköjärjestelmän hankinta on suhteellisen helppoa. Useat yritykset myyvät paket-

teja, joissa paneelit, siihen kuuluvat oheislaitteet, sekä asennus hoituvat samalla tilauksella. 

Noin 5 kWp:n ja 27 m2 kokoinen aurinkopaneelipaketti tuottaa sähköä 4 000 – 5 000 kWh/a. 

Tällaisen paketin hinta asennettuna on noin 10 000 euroa, mutta myyvät yritykset lupailevat 

sijoituksen maksavan itsensä takaisin takuuajan aikana. Aurinkopaneelipaketin hankinta on-

nistuu myös osamaksulla, jolloin kerralla maksettava summa on pienempi. Aurinkopaneelin 

sähköntuottoon vaikuttaa oleellisesti paneelin puhtaus. Ajan myötä pintaan kertyy likaa, 

sekä talvisin lunta, jolloin tuotto laskee. (Helen 2018; Vattenfall 2017) 
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Lumen aiheuttamat häviöt riippuvat voimakkaasti paneelin asennuskulmasta sekä paikalli-

sista sääoloista. Lumi heijastaa auringon valoa, joten paneelin pinnalla ollessa se heijastaa 

valoa pois paneelista. Täten lumen peitossa oleva alue ei tuota sähköä ollenkaan. Runsaslu-

misilla alueilla paneelin pinnalla oleva lumi saattaa pienentää kuukausittaista tuotantoa jopa 

80 %. Pienillä asennuskulmilla lumi ei liu’u yhtä tehokkaasti pois paneelin pinnalta, jolloin 

sitä pitää itse poistaa tuotannon maksimoimiseksi. Lumesta aiheutuvat vuosittaiset häviöt 

ovat Etelä-Ontarion alueella 1-4 %, riippuen paikasta ja vuotuisesta lumimäärästä (Andrews 

et al. 2013). Samansuuntaisia häviöitä on oletettavasti myös muilla lumisilla alueilla. Lunta 

on muutenkin pääosin vain aikoina, jolloin auringon säteily on muutenkin heikompaa pi-

meyden vuoksi. 

 

Pelkällä aurinkovoimalla oman sähkön tuottaminen suureen omakotitaloon vaatii noin 100 

m2 paneelipinta-alaa, jolloin suuri osa katosta peittyy aurinkopaneeleilla. Vaihtoehtoinen 

tapa on asentaa paneelit maahan, jolloin niiden optimaalinen suuntaaminen sekä puhdista-

minen on helpompaa. Vaikka vuosittain tarvittava energiasumma saataisiinkin tuotettua, 

joudutaan silti kesällä syöttämään ylituotantoa verkkoon, sekä talvella vastaavasti ottamaan 

sähköä sieltä. Kuvassa 2.1 on esitetty auringon säteily Suomessa vuoden 2015 aikana ja ku-

vassa 2.2 tilanne samalla aikavälillä maailmalla. 

 

Kuva 2.1 Auringon säteily Suomessa vuonna 2015. (European Commission Joint Research Centre 2017) 

Kuvasta 2.1 nähdään, että auringosta saatava energia painottuu loppukeväästä alkusyksyyn, 

ja näillä rajoilla ero kahden peräkkäisen kuukauden välillä on huomattava. Jakauma sekä 

tuotettavissa oleva sähkö vaihtelevat vuosittain säästä riippuen. Muun muassa runsas pilvi-

syys rajoittaa maahan asti yltävää auringonpaistetta ja siten myös siitä tuotettavaa sähköä. 
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Kuva 2.2 Auringon säteily maailmalla vuonna 2015. (European Commission Joint Research Centre 2017) 

Kuvasta 2.2 nähdään, että vaikka Helsinki on Suomessa parhaimpia kaupunkeja aurinkosäh-

kön tuottoon, jää se maailman muihin kaupunkeihin verratessa kauas kärjestä. Kuvasta saa-

dun tiedon perusteella voidaan päätellä, että aurinkosähkön tuottopotentiaali kasvaa liikut-

taessa kohti päiväntasaajaa. Lisäksi lähempänä päiväntasaajaa aurinko paistaa tasaisemmin 

läpi vuoden, kun pohjoisessa talvella saatava tuotto jää huomattavasti pienemmäksi kuin 

kesällä. 

 

Aurinkosähkön hinta on tippunut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Suu-

rimpina syinä tähän ovat valmistusmäärien kasvu ja teknologian kehittyminen. Hinnan alen-

tuessa myös kuluttajat innostuvat tuotteista enemmän, jolloin kysyntä kasvaa entisestään. 

Kuvassa 2.3 on esitettynä aurinkopaneelien hintakehitys vuodesta 1980 alkaen. 
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Kuva 2.3 Aurinkopaneelien hintakehitys. Suora linja esittää hintakehityksen trendiä. (Fraunhofer ISE 2018) 

Kuvasta 2.3 nähdään, kuinka hinnat ovat laskeneet jopa viidesosaan vuodesta 2010 alkaen. 

Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös aurinkosähkön kannattavuuteen. Asennettavan kapasi-

teetin kasvaessa myös tuotettavien paneelien määrä kasvaa, jolloin hintakehitys jatkuu sa-

manlaisena. 

 

Aurinkopaneelien käyttöiät vaihtelevat materiaaleittain. Myyjät saattavat antaa tuotteille 

jopa 25 vuoden takuun ja parhaimmillaan paneelien käyttöikä on jopa 50 vuotta. Paneelien 

tuotto laskee ajan myötä, joten suurella todennäköisyydellä paneelit on vaihdettava viimeis-

tään 30 vuoden kuluttua. (Aggarwal 2016; Eurosolar 2018) 

2.2 Tuulivoimalat 

Tuulivoimala on laite, joka muuttaa tuulen liike-energian sähköksi tai lämmöksi. Tässä 

työssä keskitytään vain sähköntuotantoon. Pientuulivoimala asennetaan yleensä noin 15-30 

metriä korkeaan mastoon, jotta sen edessä ei olisi tuulta haittaavia esteitä, kuten puita. Tuu-

livoimalasta saa parhaimman hyödyn kun se on asennettuna rannikolle tai korkeaan ja auke-

aan maastonkohtaan. Voimala voidaan asentaa myös talon katolle, mutta tällöin rakennus 

aiheuttaa tuuleen pyörteitä, jolloin myös tuulesta saatava energia on pienempi. (Eklund 

2011) 
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Kuten aurinkopaneelien, myös tuulivoimalan hankinta on helppoa. Suomesta löytyy useita 

toimijoita, joilta saa ostettua voimalakokonaisuuden, johon sisältyy voimala, masto sekä 

sähköiset laitteet, joilla voimalan tuottama energia muunnetaan käytettävissä olevaan muo-

toon. 1,5 kW:n voimala, jonka roottorin halkaisija on 3,2 m, tuottaa sähköä noin 3 000-3 500 

kWh/a. Tällainen voimala maksaa noin 8 000 euroa. Voimaloita myydään myös käytettyinä, 

jolloin hinta voi parhaimmillaan olla jopa neljäsosan uuden hinnasta. Mastot maksavat erik-

seen muutamia satoja euroja. (Ilmavirta 2018) 

 

 

Kuva 2.4 Tuulen keskinopeus 50 m korkeudella Suomessa vuoden aikana. (Tuuliatlas) 

Kuvassa 2.4 on esitettynä tuulen keskinopeus vuoden aikana 50 m korkeudella. Kuvasta 

nähdään, että keskituuli on kovin rannikkoalueilla. Tämä johtuu siitä, että merellä ei ole 

tuulta häiritseviä rakennuksia tai muita esteitä, jolloin se pääsee kulkemaan esteettä. Tuuli-

suus voi vaihdella huomattavasti vuosittain, keskimäärin talvikuukaudet ovat tuulisimpia. 

(Tuuliatlas) 

 

Uutena hankitun tuulivoimalan takuu vaihtelee välillä 2-10 vuotta. Voimaloiden käyttöikä 

on 20-25 vuotta, jonka aikana laitteen osia pitää korjata tai uusia. (Renewable Energy Hub 

2018; Suomen Tuulivoimayhdistys 2018) 



12 

 

2.3 Aggregaatti 

Aggregaattia käyttäessä sähkö tuotetaan polttomoottorilla, jolloin aiheutuvat kulut koostuvat 

polttoaineista ja ajoittaisesta aggregaatin päivittämisestä tai huoltamisesta. Aggregaatti toi-

mii joko bensiinillä tai dieselillä, jonka lisäksi aggregaatti pitää ääntä, joka tulee ottaa huo-

mioon sitä sijoitettaessa. Aggregaattien koot vaihtelevat alle 1 kW luokasta yli 30 kW asti. 

Hinnatkin vaihtelevat ominaisuuksien mukaan sadoista euroista tuhansiin euroihin. Mikäli 

aikoo tuottaa aggregaatilla kaiken sähkön, suositellaan hankkimaan aggregaatti, jossa on si-

säänrakennettu invertteri. Näin ollen aggregaatin tuottamaa sähköä voi käyttää myös herk-

kiin sähkölaitteisiin, kuten useimmille keittiölaitteille. (Aggregaatit.com) 

 

Aggregaattien polttoainesäiliöiden koot vaihtelevat huomattavasti. Joissakin koneissa säi-

liön tilavuus on vain muutaman tunnin kulutuksen verran, kun joissain tankillisella voi pyö-

rittää konetta kymmeniä tunteja. Kuitenkin kokoaikaista käyttöä suunnitellessa kannattaa 

hankkia erillinen suuri polttoainesäiliö, jolla vältytään koneen päivittäiseltä tankkaamiselta. 

Pienimmät aggregaatit kuluttavat polttoainetta noin 0,5 l/h, kun suuremmissa laitteissa ku-

lutus on useita litroja tunnissa. (Aggregaatit.com) 

 

Aggregaattien käyttöiät vaihtelevat merkittävästi. Joidenkin laitteiden käyttöikä on vain sa-

toja tunteja, kun joidenkin on tuhansia. Näin ollen aggregaattien valmistajatkin ovat tarkoit-

taneet ne vain satunnaiseen käyttöön, eikä niitä ole tarkoitus käyttää jatkuvaan sähkön tuo-

tantoon. (Aggregaatit.com) 

 

Jatkuvassa käytössä aggregaatti on kalliimpi kuin monet muut sähköntuotantotavat. Uuden 

laitteen ostaminen esimerkiksi kahden vuoden välein, sekä polttoaineen kulutus muodosta-

vat kustannukset jo sen suuruisiksi, ettei jatkuvalle käytölle löydy perusteita. Aggregaatti 

voi kuitenkin toimia hyvänä varajärjestelmänä ajoittaisella käytöllä. Taulukossa 2.5 on las-

kelma aggregaatin tuottaman sähkön hinnasta. 
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Taulukko 2.5 Aggregaatin tuottaman sähkön hinta (Yle 2016) 

käyttöikä/tuotettu kWh: 6000 h x 17 kW 102 000 kWh 

polttoainekustannukset: 102 000 kWh x 0,26 €/kWh 26 520 € 

hankintahinta + polttoaine: 10 000 € + 26 520 € 36 520 € 

kokonaiskustannus: 36 520 €/102 000 kWh 0,36 €/kWh 

 

Taulukosta 2.5 nähdään, että aggregaatin käyttäminen kokoaikaisena sähköntuotantomuo-

tona on melko hintavaa, kun laskelman tekoaikaan sähkön hinta oli esimerkkikotitaloudessa 

noin 0,12 €/kWh. Näin ollen vuosittainen sähkölasku kolminkertaistuisi. Lisäksi on hyvä 

huomioida, että aggregaatin käytöllä on myös ympäristövaikutuksia, mikäli sillä on vaiku-

tusta valintapäätökseen. (Yle 2016) 

2.4 Kaasulaitteet sähkölaitteiden tilalla 

Osa perinteisesti sähköllä toimivista laitteista on mahdollista saada myös kaasulla toimivina 

vaihtoehtoina. Varsinkin mökeillä suurta suosiota nauttivat kaasuhella, -jääkaappi ja -pakas-

tin. Myös veden lämmitys kaasuboilerilla onnistuu, jolloin sähköllä toimiva lämminvesiva-

raaja voidaan korvata. Näissä tilanteissa kustannukset syntyvät kaasukäyttöisten laitteiden 

korkeammasta hinnasta sekä nestekaasupullosta ja sen uudelleentäytöstä. 

 

Kaasukäyttöinen 225 litran jääkaappi maksaa noin 1 200 €, kun samankokoinen sähköjää-

kaappi maksaa noin 700 euroa. Sähkökäyttöinen jääkaappi kuluttaa sähköä noin 220 kWh/a 

(Turku Energia 2018), kun kaasulla toimiva vaihtoehto kuluttaa noin 29 g/h, eli 250 kg/a 

(Kaasujääkaappi.fi). Kaasun täyttö maksaa vuosittain noin 500 euroa (Caravan 2017). 

 

Kaasun käyttö sähkön korvikkeena on hinnan kannalta kannattamatonta. Se toimii vain esi-

merkiksi kesämökeillä, joissa sitä käytetään vain silloin, kun siellä ollaan paikan päällä. Jat-

kuvassa käytössä kaasun käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat niin korkeat, ettei sen käyt-

tämiselle löydy järkevää perustetta. Tällöin sähkön tuottaminen jollakin muulla tavalla ja 

normaalien laitteiden käyttö on järkevintä. 
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2.5 Huomioon otettavat asiat 

Koska tuotanto ei ole tasaista, eikä kulutus tapahdu aina samaan aikaan tuotannon kanssa, 

on kulutuksen ylittävä tuotettu sähkö järkevää varastoida jotenkin myöhempää käyttöä var-

ten. Akut ovat tähän tarkoitukseen sopiva ratkaisu. 

 

Uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääntyessä myös akkujen tarve on kasvanut. Myös 

akkuvalmistajien välinen kilpailu on lisääntynyt, joka on edesauttanut akkujen hintojen las-

kua ja uusien teknologioiden kehittämistä. Akkuja valmistetaan useasta eri materiaalista, 

mutta käyttöiän perusteella paras vaihtoehto on litiumioniakku. Kuvassa 2.6 on esitetty li-

tiumioniakkujen hintakehitys. (Curry 2017; Energysage 2019) 

 

 

 

Kuva 2.6 Litiumioniakkujen hintakehitys 2010-luvulla. (Curry 2017) 

Kuvasta 2.6 nähdään, että litiumakkujen hinnat ovat pudonneet noin neljäsosaan vuosien 

2010 ja 2016 välillä. Samanlaisen trendin jatkuessa hinnat muuttuvat entistä kuluttajaystä-

vällisemmiksi, sekä muiden sähkönvarastointiteknologioiden kehittyessä varastoinnin kus-

tannukset tulevat laskemaan. 
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3. SÄHKÖVERKOSTA IRROTTAUTUMINEN 

Sähköverkosta irrottautuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi talo ei ole kytkettynä sähkö-

verkkoon. Jo olemassa olevan rakennuksen irrottaminen sähköverkosta tapahtuu irtisano-

malla sähköliittymä paikallisen verkkoyhtiön kautta. Tällöin myös sähköliittymän juoksevat 

kulut loppuvat. Sähköliittymän voi joko muuttaa ylläpitoliittymäksi, jolloin sen saa helpom-

min uudelleen käyttöön, tai irtikytkeä kokonaan. Tällöin uudelleen sähköliittymän Halutes-

saan on varauduttava pidempään odotukseen. Ylläpitoliittymässä maksetaan verkkoyhtiölle 

ylläpidon perusmaksua, kun irtikytkeytymällä maksut loppuvat kokonaan. (Caruna 2019; 

Oulun Energia 2019) 

 

Sähköverkosta irrottautuminen on halvinta toteuttaa pientalossa. Kerros- tai rivitalossa ku-

lutus on suurempaa, jolloin myös sähkön varastointi on kalliimpaa. Pientalossa on vain yksi 

talous, jonka kulutusta on helpompi säädellä kuin usemapaa samaan aikaan. Tuotannon ja 

kulutuksen samanaikaistaminen helpottaa irrottautumisprosessia, kun varastointikapasitee-

tin tarve pienenee. 

 

Myös yritysmaailmassa on herätty sähköverkosta irrottautumisen mahdollisuuksiin. Yhdys-

valtalaisyritys SolarCity toi oman energianvarastointijärjestelmänsä markkinoille jo vuonna 

2014. Yrityksen tavoitteena oli jo silloin, että sen asiakkaat voisivat jättäytyä kokonaan pe-

rinteisen sähköverkon ulkopuolelle. Tarjottu paketti sisälsi aurinkopaneeleita ja akkuja. 

(Vance 2016, s. 248-249) 

3.1 Kustannukset 

Sähkön hinta koostuu verkkoyhtiölle maksettavasta sähkönsiirrosta, sähkönmyyjälle mak-

settavasta sähköenergiasta sekä sähkö- ja arvonlisäveroista. Verkkoyhtiöt ovat Suomessa 

paikallisia monopoleja, joten verkkoyhtiö määräytyy asiakkaan asuinpaikan mukaan. Eri 

alueilla on eri hintaiset perusmaksut ja siirron kulutusmaksut, jolloin sähkönsiirron hinta 

vaihtelee alueittain. Sähkönmyyjän voi vapaasti kilpailuttaa kaikista palveluntarjoajista, jol-

loin vain sen osuus sähkölaskusta muuttuu. Jokainen osa-alue muodostaa hinnasta keski-

määrin noin kolmasosan. Tarkka osuus vaihtelee suhdanteiden sekä asiakkaan kulutuksen 

mukaan. Pienellä kulutuksella perusmaksu muodostaa suuremman osuuden kokonaiskustan-

nuksista, kun taas suurella kulutuksella kulutusmaksut muodostavat suuremman osuuden. 

(Energiateollisuus 2018) 
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3.1.1 Kustannukset verkosta irrottautuessa 

Mikäli päättää irrottautua sähköverkosta ja aloittaa omavaraisen sähköntuotannon, pienasi-

akkaan ei tarvitse maksaa sähköstä myöskään veroa eikä sähkönsiirtomaksuja. Tällöin säh-

kön hinta muodostuu vain laitteiston ylläpito- ja huoltokustannusten perusteella. Suurilla 

tuotantolaitteistoilla tuotetusta sähköstä peritään veroa, mutta tällöin sähkön hinta jää kui-

tenkin halvemmaksi kuin verkosta ostettaessa, sillä sähkönsiirrosta ei tarvitse maksaa verk-

koyhtiölle. Kalliin sähkönsiirron alueella verkosta irrottautuminen on siis taloudellisesta nä-

kökulmasta järkevämpää kuin halvemmalla alueella. Tuotetulle sähkölle voi siis laskea hin-

nan tuotantolaitteiston kustannusten ja kulutuksen avulla. Tämän jälkeen pystyy arvioimaan 

omaa irrottautumisen tarvettaan. 

 

Irrottautumista suunnitellessa on hyvä miettiä myös oman tuotantolaitteiston kustannuksia. 

Irrottautuminen vaatii useimmissa tapauksissa jonkin verran alkupääomaa, riippuen tarvitta-

van laitteiston kapasiteetista. Oman laitteiston hankkiessaan on pidettävä mielessä myös nii-

hin liittyvät juoksevat kustannukset. Kunnossapitokustannukset ovat yleensä pieni osa han-

kintakustannuksista. Jos käyttää sähkön varastointiin akkuja, niiden hyvässä kunnossa pitä-

minen ehkäisee uusien akkujen hankintatarvetta merkittävästi. (Curry 2017; Rocky Moun-

tain Institute 2014) 

3.1.2 Kustannukset verkossa pysyessä 

Kuten jo alussa todettiin, sähkön siirtohinnat ovat nousseet jatkuvasti, eikä trendille näy lä-

hivuosien aikana päätöstä. Siirtohintojen nousu perustuu verkon säävarmuuden lisäämiseen, 

eli ilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleihin sekä pylväsmuuntamoiden vaihtaminen puis-

tomuuntamoihin. Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöitä lisäämään säävarman verkon 

osuutta toimitusvarmuuden parantamiseksi. Säävarman verkon rakentaminen kuitenkin 

maksaa, ja varat rakentamiseen kerätään kuluttajilta siirtohintojen korotuksina. (Köyliön-

Säkylän Sähkö Oy 2019) 

 

Sähkönsiirron perusmaksu vaihtelee alueittain, tiheämmin asutulla alueella perusmaksu on 

pienempi kuin harvaan asutulla alueella. Tämä johtuu siitä, että harvaan asutuilla alueilla on 

enemmän verkkoa maksavaa asiakasta kohden, jolloin yksittäisen kuluttajan osuus verkon 

ylläpitokustannuksista on suurempi. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden toimintaa siten, 

että hinnat ja niiden korotukset pysyvät kohtuullisina. (Energiavirasto 2019B; Köyliön-Sä-

kylän Sähkö Oy 2019) 
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3.2 Huomioon otettavat asiat 

Sähköverkosta irrottautuessa on otettava huomioon se, kuinka tärkeää sähkön saaminen on 

omien tarpeiden kannalta. Laitteiston hajotessa ja täten myös tuotannon tai sähkön varas-

toinnin loppuessa on varauduttava ajoittaisiin sähkökatkoksiin. Tähän kannattaa varautua 

jollakin keinolla, esimerkiksi aggregaatin hankinnalla, jolloin varmistetaan tärkeimpien säh-

kölaitteiden toiminta myös toimintahäiriöiden aikana. 

 

Sähköjen katketessa myös sähköllä toimiva lämmitys katkeaa. Siksi sähköverkosta irti ole-

vaa taloa suunnitellessa voi olla hyödyllistä miettiä vaihtoehtoja sähkökatkon ajalle. Suoran 

sähkölämmityksen tai ilmalämpöpumpun toiminnan katketessa esimerkiksi puulämmittei-

nen takka toimii hyvänä varajärjestelmänä etenkin talvien aikana. 

 

Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman käytössä tuotanto tasoittuu hieman, sillä kesällä aurinko 

paistaa enemmän kuin talvella, kun talvella tuulee enemmän kuin kesällä. (Suomen Tuuli-

voimayhdistys 2018)  

 

Pientalon mahdollisuudet omavaraisuuteen riippuvat enemmän omasta sähköntuotannosta 

kuin akkujen kapasiteetista. Kuvassa 3.1 on esitetty tyypillisen sähkölämmitteisen omakoti-

talon, jonka kulutus on 18 000 kWh/a, kulutuskäyrä vuoden aikana. 

 

Kuva 3.1 Sähkölämmitteisen omakotitalon vuorokausikohtainen keskikulutus vuoden aikana. 

Kuvasta nähdään, että sähkönkulutus on suurimmillaan talvikuukausien aikana. Lisäksi huo-

mataan, että käyrä on lähes käänteinen aurinkosähkön tuotantoon, joka painottuu vahvasti 
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kesäkuukausille. Tämä asettaa rajoituksia verkosta irrottautumiselle ja hankaloittaa sitä mer-

kittävästi. Koska tuotanto ja kulutus ovat näin eriaikaisia, on muilla tuotantomuodoilla tai 

akuilla omavaraisuuden mahdollistaminen erittäin hankalaa. 

 

Omaa tuotantoa suunnitellessa on otettava huomioon myös tulevaisuuden mahdollinen ku-

lutuksen lisääntyminen. Sähköautojen yleistyessä niiden kotona lataaminen kuormittaa säh-

köverkkoa ja nostaa kulutusta. Ylimääräisen kapasiteetin hankinta on täten tältäkin kannalta 

viisas ratkaisu, vaikka se alussa saattaakin olla käyttämättä. 

3.3 Milloin järkevää 

Sähköverkosta kokonaan irrottautuminen ei pientaloalueella ole järkevää nykyisillä hin-

noilla. Kuitenkin rakennettaessa kesämökkiä kauas sähkönjakeluverkosta ei aina ole välttä-

mättä taloudellisesti kannattavaa liittää mökkiä sähkönjakeluverkkoon. Tällöin on tosin va-

rauduttava siihen, että oma tuotanto asettaa rajat sähkön käytölle mökillä. Toinen omavarai-

sen sähköntuotantolaitteiston hankintaan ajava tilanne voi olla vain harvassa käytössä oleva 

kiinteistö harvaan asutulla alueella. Tällöin on mahdollista, että perusmaksuja maksetaan 

koko vuoden ajalta, kun käyttöä on esimerkiksi vain kahtena. 
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4. KANSAINVÄLINEN TILANNE 

Kuluttajien halukkuuteen irtautua sähköverkosta vaikuttaa oleellisesti muun muassa sähkön 

hinta ja sähkönjakelun luotettavuus. Seuraavassa tutkitaan, onko eri alueilla muodostunut 

tiettyjä trendejä verkosta irrottautumisen suhteen, sekä pohditaan mahdollisia tulevaisuuden 

näkymiä. 

4.1 Eurooppa 

Suomen sijainti pohjoisella pallonpuoliskolla rajaa sen suurimman auringonpaisteen ulko-

puolelle. Auringonpaiste voi olla epäsäännöllistä, joten on turvauduttava myös muihin ta-

poihin tuottaa energiaa. Omavaraista sähkönkäyttöä suunnitellessa on tärkeää myös karsia 

turhaa kulutusta.  

 

Esimerkiksi Karjalohjalla sijaitsee omakotitalo, joka on rakennettu kokonaan sähkönjakelu-

verkosta irralleen. Talon katolla on aurinkopaneeleita, sekä tontilla on myös tuulivoimala. 

Keittiön laitteisto toimii kuitenkin joko kaasulla tai aggregaatin voimalla, joten kokonaan 

päästötön talous ei ole. Talo toimii asukkaan mukaan protestina nykysysteemiä vastaan. 

(Tekniikan Maailma 2017) 

 

Vastaavanlaisten ratkaisujen voisi kuvitella syntyvän jatkossa entistä enemmän talojen ener-

giatehokkuuden ja tuotantolaitteiston sekä akkujen hyötysuhteiden parantuessa. Verkosta ir-

rallaan oleminen voi olla viisas ratkaisu erityisesti hankalissa maastoissa olevilla mökeillä, 

joissa kulutuskin kohdistuu kesäkuukausille erityisesti aurinkoenergian tuotannon kanssa sa-

manaikaisesti. Suomesta ja muualta Pohjois-Euroopasta löytyy runsaasti mökkejä, jotka ovat 

jo valmiiksi irrallaan verkosta. Sähkölaitteita halutessa puuttuu enää vain aurinkopaneelit 

katolta. 

 

Keski-Euroopassa olosuhteet aurinkoenergian tuottamiselle ovat pohjoista suotuisammat. 

Lisäksi tiheämmin asutuilla alueilla voi olla mahdollisuuksia kokeilla verkosta irrallaan ole-

mista. Saksassa uusitutuvan energian tuotanto on jo suurin tuotantomuoto. Uusiutuvilla ener-

giantuotantomuodoilla tuotetaan noin 40 % Saksan sähköstä (Reuters 2019). Tämä on näky-

nyt myös sähkön hinnassa, joka on Euroopan korkein, kun ennen fossiilisilla polttoaineilla 

tuotettu sähkö on ohjattu tuotettavaksi uusiutuvilla muodoilla valtion tukemana. Myös Bel-
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giassa sähkö on kallista Euroopan sisäisessä vertailussa. (European Commission 2019). Hä-

täisimpiä kuluttajia tämä saattaa houkutella omavaraisen sähköntuotannon pariin, erityisesti 

lämmitystarpeen ollessa Pohjois-Eurooppaa pienempi. 

 

Etelä-Euroopan potentiaali uusiutuvan energian tuotantoon ja verkosta irti asumiselle ovat 

jälleen askelta paremmat kuin Keski-Euroopassa. Lämpimämpi ilmasto ei vaadi rakennusten 

eristykselle yhtä korkeita vaatimuksia kuin pohjoisemmassa, jolloin myös pientaloa raken-

nettaessa voidaan kohdistaa suurempi osa budjetista tuotantolaitteistoon. Kun pohjoisessa 

sähköä kuluttavat pääasiallisesti lämmityslaitteet, kuluu sähköä lämpimissä olosuhteissa il-

mastointiin. Kuitenkin auringon paistaessa ympärivuotisesti myös tuotanto on tasaisempaa, 

jolloin akkukapasiteetin tarve on pienempi. 

 

Off-grid alkaa nostaa päätään trendinä myös matkailun saralla. Sanomalehdet tekevät juttuja 

verkosta irrallaan olevista kohteista, joissa kannattaa käydä. Kohteita löytyy ympäri Euroo-

pan aina Espanjasta ja Italiasta Färsaarille saakka. (The Guardian 2019) 

4.2 Pohjois-Amerikka 

Yhdysvaltojen ja Kanadan keskiosissa on paljon aukeaa, preeriamaista aluetta, jossa tuuli-

voimalle on hyvät olosuhteet. Lisäksi Yhdysvaltojen eteläosissa sekä Meksikossa aurinko 

paistaa lähes yhtä paljon kuin Afrikassa, jolloin myös aurinkosähkön tuotanto on tehokasta 

(European Commission Joint Research Centre 2017). Vesivoiman osuus kokonaistuotan-

nosta on huomattava, ja sen käyttö pientalouden paikalliseen sähköntuotantoon olisi jo kos-

kista aiheutuvan meluhaitan vuoksi epäkäytännöllistä. Kuitenkin microgrid-tyyppisessä jär-

jestelmässä sitä voi pitää varteenotettavana vaihtoehtona, joskin laitoksen rakennuskustan-

nukset ovat mittavat. (IRENA 2018) 

 

Fort Collinsissa, Coloradossa Yhdysvalloissa sijaitsevassa 150 000 asukkaan kaupungissa 

on asetettu tavoitteeksi saada kaupunki omavaraiseksi sähkön suhteen vuoteen 2030 men-

nessä. Tätä on lähdetty toteuttamaan lisäämällä rakennusten katoille aurinkopaneeleita, ra-

kentamalla aurinkopuistoja sekä tuulivoimaloita, lämpö- ja sähkövarastoilla, uusilla kombi-

voimalaitoksilla, sekä parantamalla energiatehokkuutta. (Kumagai 2014) 
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Fort Collinsin tapaisia pienemmän alueen omia sähköverkkoja ilmaantunee lisää varsinkin 

aurinkopaneelien hinnan laskiessa etenkin eteläisissä ja aurinkoisissa osissa mannerta. Ver-

kosta irrallaan oleminen on jo yleisesti käytössä erilaisista syistä johtuen, muun muassa oma-

varaisuuden harjoittelemista varten tai pakokeinona nyky-yhteiskunnasta. (Outdoor Revival 

2018) 

4.3 Afrikka 

Afrikan sijainti päiväntasaajan molemmin puolin mahdollistaa hyvät olosuhteet aurinkovoi-

man tuotannolle. Kuitenkin auringon valjastaminen sähköenergian tuotantoon on vielä kau-

kana potentiaalistaan. Vuonna 2015 Etelä-Afrikka oli Afrikan suurin aurinkoenergian tuot-

taja 1,12 GWp:n asennetulla kapasiteetilla. (IEA 2016) 

 

Afrikan runsas auringonpaiste mahdollistaa sähkön saamisen myös verkosta irrallaan ol-

lessa. Yksittäisiin syrjäkyliin voitaisiin asentaa aurinkovoimala, jolla pystyttäisiin tuotta-

maan sähköt kylän tarpeisiin. Tällöin ei olisi tarvetta myöskään laajalle siirtoverkostolle. 

Lisäksi auringonpaisteen ollessa ympärivuotista, ei asennettavan akkukapasiteetinkaan tar-

vitsisi olla kohtuuttoman suuri. Kuvassa 4.1 on esitetty auringon säteily Afrikassa huhtikuun 

2004 ja maaliskuun 2010 välillä. 
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Kuva 4.1 Auringon keskimääräinen säteily Afrikassa huhtikuusta 2004 maaliskuuhun 2010. (Eniday) 

Kuvasta nähdään, kuinka koko Afrikan alueelle kohdistuu valtavasti auringonpaistetta. 

Tämä toimii perustana sille, kuinka varsinkin syrjäseutujen kyliin saatavat aurinkovoimalat 

voisivat parantaa asukkaiden elämänlaatua jo pelkästään sillä, että koteihin saadaan sähkö-

liesi ja valot. 
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5. YHTEENVETO/JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pelkästään yhdellä tuotantomuodolla tuottaminen on riskialtista etenkin alueilla, joissa au-

ringonpaiste on muutenkin vähäistä, sillä esimerkiksi poikkeuksellisen pilvinen kesä vähen-

tää aurinkosähkön tuotantoa merkittävästi. Lisäksi erittäin tyynessä kelissä tuulivoiman tuot-

taminen hankaloituu huomattavasti. Mikäli haluaa tuottaa oman sähkön kokonaan irti ver-

kosta, on välttämätöntä asentaa tuotantoa yli oman tarpeen ja hajauttaa eri tuotantomuotoi-

hin. Lisäksi omavaraisen sähköntuotantojärjestelmän toimimisen kannalta on välttämätöntä, 

että akkukapasiteetti riittää varastoimaan kaiken tuotetun energian. Tekniikoiden kehitty-

essä, halventuessa ja hyötysuhteiden parantuessa myös oman tuotannon houkuttelevuus li-

sääntyy. Omavaraisen sähköntuotannon aloittaessa on varauduttava sähkökatkoksiin ja va-

rauduttava niihin esimerkiksi vaihtoehtoisella sähköntuotantotavalla tai lämmitysjärjestel-

mällä, joka ei tarvitse sähköä. Erityisesti aurinkosähkön tuotannon ja lämmitystarpeen eriai-

kaisuus edellyttää tätä, mikäli haluaa pitää kiinni normaalina pidetystä länsimaisesta elinta-

sosta.  

 

Pohjoisissa olosuhteissa tuotannon tai varastointikapasiteetin ylimitoittaminen täytyisi to-

teuttaa niin radikaalisti, ettei se ole käytännöllisestikään kannattavaa. Etelämmässä aurin-

kosähkön paremman ympärivuotisen tuotannon ja talvikuukausien pienemmän sähkönkulu-

tuksen ansiosta omavarainen kotitalous on helpommin toteutettavissa. 
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