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Combating climate change and pursuing carbon neutrality aren’t possible without an efficient 

electricity network where a high-voltage distribution network plays a significant role, for ex-

ample, in connecting renewable electricity generation to the electricity network. In addition, 

there are requirements for the security of electricity supply in the Electricity Market Act, which 

is why distribution network companies have focused on developing distribution networks. This 

master’s thesis aimed to develop a service model for developing a high-voltage distribution 

network. Furthermore, the aim was also to scan and develop the consultancy services that can 

be provided to clients. 

 

This thesis studied the responsibilities of network operators, the development of electricity net-

works and the different development plans of electricity networks. The factors that guide de-

veloping electricity networks were also researched. Eight distribution network companies were 

interviewed about developing a high-voltage distribution network. 

 

Based on the knowledge from the interviews, it is not worth developing a service model for 

developing a high-voltage distribution network because the developing high-voltage distribu-

tion network is the core business of distribution network companies. Instead, it is worth to focus 

on services that support developing high-voltage distribution networks. As a result of this thesis, 

existing services were developed and new services were constructed based on a need basis. It 

is especially of worth investing in the development of three services also in the future.  
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1. JOHDANTO 

Ilmastonmuutoksen vakavuuteen on havahduttu. Sen torjumiseksi tehdään monia toimenpiteitä, 

kuten lisätään uusiutuvan energian käyttöä, luovutaan fossiilisista energianlähteistä ja sähköis-

tetään liikennettä. Hiilineutraaliutta ja kestävää kiertotaloutta tavoitellaan voimakkaasti. Maa-

ilma ympärillä muuttuu koko ajan muillakin tavoilla. Digitalisoitumisen rooli kasvaa ja se 

muuan muassa johtaa palvelinkeskusten lisääntymiseen. Kaupungistuminen merkitsee kaupun-

kien kasvamista ja niiden maankäytön tiivistymistä. Kaikki nämä vaikuttavat sähköverkkojen 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Muuttuvassa ympäristössä tulevaisuuden tavoitteet eivät on-

nistu ilman tehokasta ja hyvin toimivaa sähköjärjestelmää, jossa suurjännitteisillä jakeluver-

koilla eli alueverkoilla on merkittävä rooli. 

 

Sähkömarkkinalaissa määritellään sähköverkonhaltijoille verkon kehittämisvelvollisuus, jonka 

mukaan verkonhaltijoiden tulee turvata riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti verkkonsa käyt-

täjille. Kantaverkkoa ja jakeluverkkoja varten pitää myös laatia verkon kehittämissuunnitelma 

muun muassa toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi. Laissa ei kuitenkaan velvoiteta suur-

jännitteisen jakeluverkonhaltijoita tekemään kehittämissuunnitelmaa. Lisäksi jakeluverkolle 

asetettujen tiukentuneiden toimitusvarmuusvaatimusten takia monien sähkönjakeluyhtiöiden 

suunnittelun ja kehittämisen painopiste on kohdistunut erityisesti jakeluverkkoon. 

 

Lisäksi reilun parin viime vuosikymmenen aikana sähköverkkoyhtiöt ovat ulkoistaneet liike-

toimintojaan voimakkaasti. Syynä tähän on ollut regulaatiomalli, joka kannustaa ja ohjaa yhti-

öitä toimimaan tehokkaasti. Regulaation tarkoitus on, että säädellyn monopoliliiketoiminnan 

toiminnoista mahdollisimman suuri osa tehtäisiin kilpailuilla markkinoilla. Varsinkin verkon 

rakentaminen, käyttötoiminta ja mittauksiin liittyvät toiminnot ovat nykyään käytännössä lähes 

kokonaan ulkoistettu toisten yhtiöiden hoidettavaksi. Myös verkon suunnittelua, rakennutta-

mista sekä valvontaa ja turvallisuuskoordinointia ulkoistetaan nykyään yhä enenevässä määrin. 

Pitkän tähtäimen ja strateginen suunnittelu ovat kuitenkin hyvin vahvasti yhtiöiden omissa kä-

sissä. Kuvassa 1.1 on esitetty verkkoliiketoimintojen organisointi. 
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Kuva 1.1. Verkkoliiketoimintojen toimintojen organisointi (Partanen 2019). 

1.1 Työn tavoitteet 

Työssä tutustutaan, millä lailla etenkin suurjännitteisten jakeluverkkojen kehittämistä tehdään 

ja tutkitaan, mitkä ovat yleisimmät syyt ja ajurit verkkojen kehittämiseen. Työssä paneudutaan 

Rejlersin tarjoamiin nykyisiin palveluihin ja ideoidaan ja pohditaan kehityskohteita ja mahdol-

lisia uusia palveluita Rejlersin suurjännitteisen jakeluverkon asiantuntijapalveluissa. Työssä 

haastateltiin anonyymisti kahdeksaa eri verkkoyhtiötä suurjännitteisten jakeluverkkojen kehit-

tämisen näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten alueverkkojen kehittämistä Suomessa 

tehdään ja minkälaisia palvelutarpeita eri sähkönjakeluyhtiöillä mahdollisesti on alueverkkojen 

kehittämiseen liittyen tai onko tarvetta alueverkon kehittämiseen liittyville palveluille ylipää-

tään olemassa. Työn tavoitteena on muodostaa haastattelujen perusteella Rejlersille kehittämis-

suunnitteluun palvelumalli, joka skaalautuu eri verkkoyhtiöiden tarpeiden mukaan. Palvelu-

malli voi pitää sisällään erilaisia yksittäisiä palveluita, kuten loistehoikkunatarkastelun, tai olla 

kokonaisvaltaisempi alueverkon kehittämissuunnitelman laatimispaketti. 
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Lisäksi tavoitteena on tunnistaa myös mahdollisia muita tarpeita ja palveluita alueverkkojen 

suunnitteluun liittyen. Koska verkkoyhtiöt toimivat eri alueilla ja niiden toiminnan lähtökohdat 

voivat olla erilaisia, myös niiden tarpeet ovat erilaisia. Päämääränä on myös selvittää, ja missä 

menee raja palvelutoimintojen ja verkkoyhtiön oman tekemisen välillä. Työn tavoitteena onkin 

luoda yleiskuva, minkälaisia palveluita voidaan tuottaa ja mitä palveluita kannattaa tuottaa tu-

kemaan verkkoyhtiöiden alueverkkojen kehittämistä.  

1.2 Työn rakenne 

Työn toisessa luvussa tutustutaan Suomen sähkövoimajärjestelmään ja sähköverkkoihin. Lu-

vussa käsitellään myös sähköverkkolupaa ja sähköverkonhaltijoiden yleisimpiä velvollisuuk-

sia. Kolmannessa luvussa tutustutaan erilaisiin sähköverkkojen kehittämissuunnitelmiin ja te-

kijöihin, jotka ohjaavat ja synnyttävät verkon kehittämistarpeita. Neljännessä luvussa käsitel-

lään suurjännitteisen jakeluverkon suunnittelun vaiheita etenkin käytännön näkökulmasta. Vii-

dennessä luvussa käydään läpi verkkoyhtiöiden haastatteluja. Kuudennessa luvussa käsitellään 

Rejlersin tämän hetken alueverkon asiantuntijapalveluita ja uusia palvelutarpeita verkkoyhtiöi-

den haastattelujen pohjalta. Viimeisessä luvussa summataan työn anti. 

1.3 Rejlers Finland Oy 

Diplomityön toimeksiantajana toimii Rejlers Finland Oy, joka on osa Rejlers AB-yhtiötä. 

Rejlers on insinööritoimisto, joka tarjoaa monipuolisia palveluita teollisuuden, rakentamisen, 

energian ja infran aloille. Rejlersillä on toimintaa Pohjoismaissa ja Yhdistyneiden arabiemiiri-

kuntien pääkaupungissa Abu Dhabissa. Rejlers Finland Oy toimii yhteensä 20 paikkakunnalla 

ja sillä on lähes tuhat työntekijää Suomessa. 

 

Rejlers Finland Oy:n Sähköverkot-liiketoimintojen palvelut tarjoavat palveluitaan niin kanta- 

ja alue- kuin jakeluverkkoyhtiöillekin sekä hajautettuun energiantuotantoon. Peräti noin 60 säh-

köverkkoyhtiötä on ollut Rejlersin asiakkaana. Palvelut käsittävät muun muassa strategisen 

konsultoinnin, pitkän tähtäimen suunnittelun ja sähköasemien, voimajohtojen ja jakeluverkon 

suunnittelun, dokumentoinnin, rakennuttamisen ja valvonnan. Sähköverkkojen palveluiden 

alaisuudessa työskentelee lähes 90 henkeä. 
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2. SUOMEN SÄHKÖVOIMAJÄRJESTELMÄ 

Luvussa käsitellään Suomen sähkövoimajärjestelmää, käydään läpi Suomen kanta-, alue- ja ja-

keluverkkoja ja tutustutaan eri sähköverkkojen määritelmiin. Lisäksi käydään läpi sähköverkon 

haltijoiden sähköverkkolupia ja niihin liittyviä velvollisuuksia. 

 

Sähkövoimajärjestelmän tehtävänä on muodostaa yhtenäinen verkko sähköntuottajien ja kulut-

tajien välille, jotta tuotettu sähkö voidaan toimittaa verkkoa pitkin kuluttajille. Suomen sähkön-

tuotanto on rakenteeltaan hyvin monipuolinen eikä nojaa voimakkaasti pelkästään yhteen tai 

kahteen lähteeseen, kuten kuva 2.1 osoittaa, jossa on esitetty Suomen sähkön hankinta lähteit-

täin vuonna 2019. Suomen sähkön kulutus oli 86 TWh, josta 23 % katettiin sähkön nettotuon-

nilla. Ydinvoimalla tuotettiin reilu neljännes Suomen sähkönkulutuksesta, samoin kaukoläm-

mön ja teollisuuden yhteistuotannolla. Vesivoimalla tuotettiin 14 %, tuulivoimalla 7 % ja eril-

listuotannolla 3 % ja aurinkovoimalla 0,2 %. Näistä tuulivoiman osuus tulee tulevaisuudessa 

merkittävästi kasvamaan. (Energiateollisuus 2020) 

 

 

Kuva 2.1. Suomen sähkön hankinta 2019. 

Vesivoima

14 %

Tuulivoima

7 %

Ydinvoima

27 %

Yhteistuotanto / 

teollisuus

11 %

Yhteistuotanto / 

kaukolämpö

15 %
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erillistuotanto

3 %

Nettotuonti

23 %

Aurinkovoima 

0,2 %

Suomen sähkön hankinta 2019
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Suomen sähkövoimajärjestelmä on osa yhteistä pohjoismaalaista synkronijärjestelmää, johon 

kuuluvat lisäksi Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan sähkönsiirtoverkot. Suomen kantaverkosta on 

kaksi 400 kV vaihtosähköyhteyttä Ruotsiin ja yksi 220 kV yhteys Norjaan. Ruotsiin on lisäksi 

kaksi tasavirtayhteyttä merikaapelilla Pohjanlahden ali. Viron ja Venäjän verkot eivät ole sa-

massa synkronijärjestelmässä, joten yhteydet niihin on hoidettu tasasähköyhteyksillä. Viroon 

on kaksi merikaapelia ja Venäjällä Viipurissa sijaitsee back-to-back-tasavirtalinkki Suomen ja 

Venäjän verkkojen välillä. (Fingrid 2020a) (Elovaara & Haarla 2011, s. 63-64) 

 

Fingridin omistama ja hallinnoima kantaverkko toimii Manner-Suomen alueen siirtoverkkona. 

Ahvenanmaan alueen verkon omistaa ja käytöstä vastaa Kraftnät Åland. Sen verkosta on tasa-

virtamerikaapeliyhteys Suomeen ja vaihtovirtamerikaapeliyhteys Ruotsiin (Kraftnät Åland 

2020). Alueverkot hoitavat alueellista sähkönsiirtoa maakunnan tasolla ja jakeluverkot jakelun 

sähkön loppukäyttäjille eli asiakkaille. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu lisää näistä ver-

koista.  

2.1 Kantaverkko 

Kantaverkko eli Fingridin hallinnoima siirtoverkko toimii Suomen pääsiirtoverkkona. Sähkö-

markkinalain (588/2013) mukaan kantaverkkoon kuuluvat nimellisjännitteeltään vähintään 110 

kV sähköjohdoista, sähköasemista ja muista laitteistosta muodostuva valtakunnallinen yhtenäi-

nen sähkön siirtoverkko sekä kantaverkonhaltijan hallinnassa oleva, nimellisjännitteeltään vä-

hintään 110 kV rajayhdysjohto. Fingridillä on käytössään kolme eri jännitetasoa: 110, 220 ja 

400 kilovolttia. Fingridin sähkönsiirtoverkko on esitetty kuvassa 2.2. 
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Kuva 2.2. Fingridin sähkönsiirtoverkko vuonna 2020. Sinisellä on kuvattu 400 kV kantaverkko, vihreällä 220 kV 

kantaverkko, punaisella 110 kV kantaverkko ja mustalla muiden omistama 110 kV verkko. (Horelli-Alm 2020) 
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Ennen nykyistä sähkömarkkinalakia kantaverkkoon kuuluvia voimajohtoja ja sähköasemia ei 

ole tarvinnut tarkemmin nimetä. Sähkön sisämarkkinadirektiivin (2009/72/EY) edellyttämän 

siirtoverkonhaltijan omistuksen eriyttämisen täytäntöön panemiseksi tuli tarpeelliseksi määri-

tellä selvästi, mitä kuuluu kantaverkkoon ja mitä alueverkkoihin eli suurjännitteisiin jakelu-

verkkoihin ja miten ne eroavat toisistaan. Määrittely oli tarpeen sen takia, etteivät alueverkon-

haltijat joutuisi siirtoverkonhaltijan omistuksen eriyttämistä koskevan sääntelyn piiriin. Histo-

rian aikana Suomen verkkorakenne on muotoutunut sellaiseksi, että on ollut vaikea vetää selvää 

rajaa kantaverkon ja alueverkkojen välille. Tätä varten vuonna 2009 Energiavirasto, silloiselta 

nimeltään Energiamarkkinavirasto, pyysi Pöyryä toteuttamaan selvitystä Suomen kanta-, alue- 

ja jakeluverkkojen rajauksesta ja ehdotusta rajauskriteereiksi (Pöyry 2010). Selvityksessäkin 

todettiin, että on olemassa samankaltaisia 110 kV johtoyhteyksiä, joista osa kuuluu kantaverk-

koon ja osa alueverkkoon. Selvityksessä päädyttiin tiettyihin kantaverkon määritteleviin kritee-

reihin, jotka on huomioitu hallituksen esityksessä eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita 

koskevaksi lainsäädännöksi. (HE 20/2013 vp) 

 

Hallituksen esityksen pohjalta Energiavirasto on laatinut ohjeen kantaverkon nimeämisestä. 

Ohjeen mukaan kantaverkonhaltijan on nimettävä kantaverkkoonsa kuuluvat sähköjohdot, säh-

köasemat ja laitteistot kunkin Energiaviraston siirtohinnoittelua koskevan neljän vuoden val-

vontajakson ajaksi kerrallaan vähintään yhdeksän kuukautta etukäteen ennen uuden valvonta-

jakson alkamista. Uusi valvontajakso on käynnistynyt vuoden 2020 alusta. (Energiavirasto 

2014a). 

 

Ohjeessa on kuvattu kantaverkon nimeämiseksi viisi määrittelykriteeriä, jotka ovat käyttötar-

koitus, jännitetaso, valtakunnallinen kattavuus, käyttövarmuus ja yhtenäisyys. Kantaverkon 

määrittely alkaa ensimmäiseksi käyttötarkoituksen kriteeristä. Tämän kriteerin mukaan verkon 

osat, jotka yhdistävät valtakunnallisesti merkittävät tuotanto- ja kulutuskeskittymät sekä toimi-

vat rajayhdysjohtoina ulkoisiin verkkoihin, kuuluvat kantaverkkoon. Yksittäisiä toimijoita pal-

velevat liittymisjohdot eivät kuuluisi kantaverkkoon riippumatta jännitetasosta. 

 

Jännitetasokriteeri määrittää, että kantaverkossa käytettävän jännitetason tulee olla vähintään 

110 kV. Jännitetasoltaan 220 ja 400 kV johdot kuuluvat oletusarvoisesti aina kantaverkkoon, 

mikäli ne eivät ole liittymisjohtoja ja vaikka ne eivät olisi rengaskäyttöisiä edellyttäen, että 

myös yhtenäisyyskriteeri täyttyy. Sen sijaan säteittäiset 110 kV johdot eivät kuulu kantaverk-

koon. 
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Valtakunnallinen kattavuus -kriteeri takaa riittävän tasapuolisen palvelutason koko valtakunnan 

alueelle, koska kantaverkon laajuutta ei määritetä pelkästään siirtotarpeen mukaan. Tämä kri-

teeri koskee lähinnä 110 kV johtoja, jotka eivät täytä käyttötarkoituksen kriteeriä, mutta on 

sisällytettävä kantaverkkoon syrjimättömyyden periaatteen toteuttamiseksi. 

 

Käyttövarmuuskriteeri sanelee sen, että edellisten kriteerien perusteella kantaverkkoon kuulu-

vien osien tulee täyttää käyttövarmuuden vaatimukset. Se tarkoittaa, että kantaverkon sähkö-

järjestelmänä on kestettävä mikä tahansa yksittäinen vika eli niin sanottu n-1-tilanne. Tämä 

kriteeri voi johtaa myös siihen, että kantaverkkoon täytyy katsoa kuuluvaksi myös ne 110 kV 

johdot, jotka eivät täytä edellisiä kriteerejä, mutta niitä tarvitaan tukemaan 400 kV johtoja ja 

sähköasemia, jotta saavutetaan kantaverkon riittävä käyttövarmuus. 

 

Viimeisin kriteeri yhtenäisyys kuvaa sitä, että kantaverkon tulee olla yhtenäinen kokonaisuus. 

Vaikka jokin johtoyhteys tai verkonosa täyttäisi kaikki edellä mainitut kriteerit, mutta kyseistä 

verkonosaa ei olisi liitetty valtakunnalliseen kantaverkkoon, se ei siitä huolimatta kuuluisi kan-

taverkkoon. 

 

Energiaviraston ohjeen mukaisesti Fingrid on nimeämispäätöksen liitteissään ”Voimajohdot” 

ja ”Sähköasemat” nimennyt verkkoonsa kuuluvat osat. Vuoden 2020 alusta lähtien Fingridillä 

on kaikkia voimajohtoja yhteensä 14 417 km, joista 400 kV voimajohtoja on 4874 km, 400 kV 

rajajohtoja 639 km, 220 kV voimajohtoja 1369 km, 220 kV rajajohtoja 208 km ja 110 kV voi-

majohtoja noin puolet eli 7327 km (Fingrid 2019a).  

2.2 Suurjännitteinen jakeluverkko 

Sähkömarkkinalaissa (588/2013) tarkoitetaan suurjännitteisellä jakeluverkolla ”nimellisjännit-

teeltään 110 kilovoltin paikallista tai alueellista sähköverkkoa tai -johtoa, joka ei ole liittymis-

johto ja joka ei ylitä valtakunnan rajaa”. Suurjännitteiset jakeluverkot toimivat ikään kuin kan-

taverkon ja jakeluverkkojen välimuotona. Suurjännitteisten jakeluverkkojen tehtävänä on hoi-

taa sähkönsiirtoa alueellisesti ja paikallisesti sekä toimittaa sähköä kantaverkosta jakeluverk-

koon alemmille jännitetasoille. Käsitteenä suurjännitteinen jakeluverkko on laissa uusi. Termi 

vastaa kuitenkin sisällöltään Suomessa vakiintuneesti käytettyä termiä alueverkko (HE 20/2013 

vp s. 68). Vaikka itse lakitekstissä käytetään ainoastaan termiä suurjännitteinen jakeluverkko, 
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alueverkkotermiä on käytetty hallituksen esityksessä runsaasti. Tässä työssä käsitteillä tarkoi-

tetaan samaa asiaa. 

 

Suurjännitteistä jakeluverkkotoimintaa voidaan harjoittaa itsenäisenä liiketoimintana tai osana 

jakeluverkkotoimintaa. Itsenäisenä liiketoimintana suurjännitteistä jakeluverkkotoimintaa har-

joittavat suurjännitteisen jakeluverkonhaltijat eli niin sanotut puhtaat alueverkkoyhtiöt ja osana 

jakeluverkkotoimintaa ne jakeluverkonhaltijat, joilla on myös 110 kV suurjänniteyhteyksiä. 

Varsinaisia alueverkkoyhtiöitä eli suurjännitteisen jakeluverkonhaltijoita Suomessa 2018 oli 11 

kpl. Yhteensä näillä suurjännitteisen jakeluverkonhaltijoilla oli 110 kV verkkoa 1657 km, josta 

kaapelia on noin 25 km. 77 jakeluverkonhaltijasta 53 verkonhaltijalla oli 110 kV verkkoa 

vuonna 2018. Jakeluverkonhaltijoilla suurjännitteistä 110 kV verkkoa oli 7434 km, josta kaa-

pelia oli 258 km. Luvut eivät sisällä liittymisjohtoja, joita omistavat muut tahot kuin verkon-

haltijat. (Energiavirasto 2019a) 

2.3 Jakeluverkko 

Jakeluverkko määritellään sähkömarkkinalaissa verkoksi, jonka nimellisjännite on pienempi 

kuin 110 kV.  Suomessa oli vuonna 2018 jakeluverkkoyhtiöitä kaikkiaan 77. Jakeluverkkoyh-

tiöt hoitavat sähkön jakelua paikallisesti loppuasiakkaille. Suomessa jakeluverkot koostuvat 

pääasiassa 20 kV keskijänniteverkosta ja 400 V pienjänniteverkosta. Jossain määrin on myös 

10 ja 45 kV sekä 1 kV verkkoja ja harvinaisissa tapauksissa muitakin jännitetasoja.  

 

Jakeluverkkoyhtiöillä oli 2018 yhteensä 249 183 km pienjännitteistä 400 V verkkoa ja 151 783 

km keskijännitteistä 1-70 kV verkkoa (Energiavirasto 2019a). Taulukkoon 2.1 on koottu Suo-

messa sijaitsevien kantaverkon, suurjännitteisen jakeluverkon ja jakeluverkon haltijoiden verk-

kopituudet jännitetasoittain. 
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Taulukko 2.1. Kantaverkon, suurjännitteisen jakeluverkon ja jakeluverkon haltijoiden verkkopituudet jänniteta-

soittain. Luvuissa ei ole mukana muiden yhtiöiden omistamia liittymisjohtoja. 

 400 kV 220 kV 110 kV 1-70 kV 0,4 kV Yh-

teensä 

Kantaverkko 

[km] 

5 513 1 577 7 327  - - 14 417 

Alueverkkoyh-

tiöt [km] 

- - 1 657 - - 1 657 

Jakeluverkko-

yhtiöt [km] 

- - 7 434 151 783 249 183 408 400 

Yhteensä [km] 5 513 1 577 16 418 151 783 249 183 424 474 

 

Taulukossa kantaverkon tiedot perustuvat kantaverkon nimeämiseen vuoden 2020 alusta. Alue-

verkon ja jakeluverkon haltijoiden tiedot ovat vuodelta 2018. Taulukosta huomataan, että mitä 

pienemmäksi jännitetaso laskee, sitä suuremmaksi kasvaa verkkopituus kyseisellä jännitteellä. 

Nähdään, että Suomessa on yli 16 000 km verkonhaltijoiden hallitsemaa 110 kV verkkoa. Tästä 

pituudesta alueverkkoyhtiöt kattavat kymmenen prosenttia ja loput verkkopituudesta jakaantu-

vat melko tasan kantaverkon ja jakeluverkkoyhtiöiden kesken. 

2.4 Sähköverkkolupa 

Luvanvaraista sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa ainoastaan Energiaviraston myöntämällä 

sähköverkkoluvalla, joka myönnetään yleensä toistaiseksi voimassa olevaksi ja jota ei voi siir-

tää toiselle. Saadakseen verkonhaltijan luvan hakijoiden tulee täyttää tietyt edellytykset ja li-

säksi niiden tulee hoitaa erilaisia velvollisuuksia. Näitä velvollisuuksia ovat muun muassa ver-

kon kehittämisvelvollisuus, liittämisvelvollisuus ja siirtovelvollisuus. Energiavirasto myöntää 

kolmenlaisia lupia: kantaverkonhaltijan, jakeluverkonhaltijan ja suljetun jakeluverkon sähkö-

verkkolupia. Lupaa ei tarvita sähköverkkotoimintaan, jossa hoidetaan vain kiinteistön tai kiin-

teistöryhmän sisäistä sähköntoimitusta. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

 

Kantaverkonhaltijan luvalla haltija saa harjoittaa sähköverkkotoimintaa kantaverkon määritel-

män täyttämässä verkossa. Luvan saamisen edellytyksenä hakijan on täytettävä yleisten vaati-

musten lisäksi kantaverkonhaltijan verkkolupaa koskevat lisävaatimukset, joiden mukaan kan-

taverkonhaltijan on esimerkiksi omistettava Suomessa sijaitseva kantaverkko. Energiavirasto 
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määrää sähköverkkoluvassa yhden kantaverkonhaltijan järjestelmävastaavaksi kantaverkonhal-

tijaksi, jota koskevat vielä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan lisävaatimukset. Lisävaa-

timukset liittyvät muun muassa tasesähköyksikön toimintojen järjestämiseen ja valtakunnalli-

sen taseselvityksen hoitamiseen. (Energiavirasto 2019b) 

 

Jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupa tarvitaan, jos harjoitetaan luvanvaraista sähköverkkotoi-

mintaa jakeluverkossa, suurjännitteisessä jakeluverkossa tai molemmissa. Luvassa määrätään 

jakeluverkon osalta maantieteellinen vastuualue, jonka alueella verkonhaltijalla on yksinoikeus 

rakentaa jakeluverkkoa ja johon liittyvät haltijan oikeudet, velvoitteet ja vastuut. Sen sijaan 

suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet kohdistuvat väljemmin mää-

räytyvään toiminta-alueeseen, jossa suurjännitteisen jakeluverkonhaltijan toiminta olisi perus-

teltua teknisten ja taloudellisten kriteerien perusteella. (Energiavirasto 2019b) 

 

Sähkömarkkinalaissa on määritelty myös suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa. Luvalla saa 

harjoittaa luvanvaraista sähköverkkotoimintaa suljetun jakeluverkon määritelmän täyttävässä 

jakeluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa. Luvan haltijaan kohdistuu kevennetty lu-

pamenettely ja lievemmät velvoitteet toiminnan harjoittamisessa. Luvan myöntämiseen liitty-

viä edellytyksiä muuan muassa ovat, että sähköverkkotoimintaa harjoitetaan maantieteellisesti 

rajatulla teollisuus- tai elinkeinoalueella tai yhteisiä palveluja tarjoavalla alueella sijaitsevassa 

jakeluverkossa tai suurjännitteisessä jakeluverkossa eikä verkossa toimiteta sähköä kuluttajille. 

Yhtenä suurena lievennyksenä on vapautus verkon häviöenergian hankinnasta. Suomessa toi-

mii tällä hetkellä neljä suljetun jakeluverkon haltijaa. (Energiavirasto 2019b) 

2.5 Verkonhaltijan velvollisuudet 

Verkonhaltijoilla on monia eri velvollisuuksia. Kappaleessa tutustutaan verkonhaltijoiden ylei-

simpiin ja verkkojen kehittämisen kannalta olennaisimpiin velvollisuuksiin eikä listaus sisällä 

kaikkia verkonhaltijoiden velvollisuuksia. Yksi merkittävin velvollisuus on verkon kehittämis-

velvollisuus. Muita velvollisuuksia ovat esimerkiksi liittämisvelvollisuus ja siirtovelvollisuus. 

Myös varautumissuunnitelman laadinta ja yhteistoimintavelvollisuus häiriötilanteissa kuuluvat 

verkonhaltijan velvollisuuksiin. Lisäksi yksi velvollisuus on häviöenergian hankinta, joka ei 

tosin koske suljetun jakeluverkon haltijaa. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 
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2.5.1 Kehittämisvelvollisuus 

Yksi sähköverkonhaltijoiden merkittävimmistä velvollisuuksista on verkon kehittämisvelvolli-

suus, joka koskee kaikkia verkonhaltijoita riippumatta verkon lupatyypistä. Sähkömarkkinalain 

(588/2013) 19 § Verkon kehittämisvelvollisuus toteaa seuraavaa: 

 

”Verkon haltijan tulee riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi verkkonsa 

käyttäjille ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoi-

hin sähköverkkojen toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja verkon käyttäjien kohtuul-

listen tarpeiden mukaisesti. 

 

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

 

1) sähköverkko täyttää sähköverkon toiminnan laatuvaatimukset ja sähkönsiirron sekä 

-jakelun tekninen laatu on muutoinkin hyvä; 

2) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat luotettavasti ja varmasti silloin, kun 

niihin kohdistuu normaaleja odotettavissa olevia ilmastollisia, mekaanisia ja muita 

ulkoisia häiriöitä; 

3) sähköverkko ja sähköverkkopalvelut toimivat mahdollisimman luotettavasti nor-

maaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuissa poikkeus-

oloissa; 

4) sähköverkko toimii yhteensopivasti sähköjärjestelmän kanssa ja se voidaan tarvitta-

essa liittää yhteen toisen sähköverkon kanssa; 

5) sähköverkkoon voidaan liittää vaatimukset täyttäviä käyttöpaikkoja ja voimalaitok-

sia; 

6) verkonhaltija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat tai tämän lain nojalla 

asetetut velvollisuudet. 

 

Sähköverkkojen sähköturvallisuudesta säädetään erikseen.” 

 

Nämä seikat verkonhaltijat joutuvat ottamaan huomioon verkkoa rakentaessaan, käyttäessään 

ja kehittäessään. Sähköverkkojen toiminnalle säädetyillä vaatimuksilla tarkoitetaan muun mu-

assa laatuun ja käyttövarmuuteen liittyviä vähimmäisvaatimuksia. Verkon käyttäjien kohtuul-

lisilla tarpeilla sen sijaan viitataan siihen, että ei ole taloudellista vaatia täysin keskeytyksetöntä 

ja virheetöntä sähkönjakelua (Energiavirasto 2020a). 
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Kehittämisvelvollisuuteen liittyy läheisesti kehittämissuunnitelman laadinta. Kantaverkon ja 

jakeluverkkojen haltijoiden tulee laatia kehittämissuunnitelma, jossa verkonhaltija kuvaa toi-

menpiteet verkkonsa kehittämiseen ja toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseen. Kehittämis-

suunnitelmista on kerrottu lisää luvussa 3.2. Energiavirasto valvoo verkon kehittämisvelvolli-

suuden ja kehittämissuunnitelmien vaatimusten täyttymistä. Jos Energiavirasto huomaa verk-

kojen kehittämisessä jotain puutteita, se puuttuu tarvittaessa epäkohtiin. 

2.5.2 Liittämis- ja siirtovelvollisuus 

Liittämis- ja siirtovelvollisuus ovat verkonhaltijan perusvelvollisuuksia, jotka takaavat kaikille 

asiakkaille yhtäläiset ja tasapuoliset oikeudet liittyä sähköverkkoon ja ostaa sähkön siirto- ja 

jakelupalveluita. Liittämisvelvollisuuden mukaan verkonhaltijan tulee kohtuullista korvausta 

vastaan liittää verkkoonsa tekniset vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset 

toiminta-alueellaan. Liittämisvelvollisuus koskee jakeluverkossa jakeluverkonhaltijaa vastuu-

alueellaan ja suurjännitteisessä jakeluverkossa suurjännitteisen jakeluverkonhaltijaa sen toi-

minta-alueella silloin, kun liittyjän on teknistaloudellisesti kannattavaa liittyä kyseisen verkon-

haltijan verkkoon. Siirtovelvollisuus sen sijaan tarkoittaa sitä, että verkonhaltijan tulee kohtuul-

lista korvausta vastaan myydä sähkönjakelu- ja siirtopalveluja niitä tarvitseville verkkonsa ra-

joissa. Verkonhaltijan liittämis- ja siirtoehtojen sekä hinnoittelun tulee olla syrjimättömiä ja 

tasapuolisia kaikille asiakkaille. Tämä koskee myös kaikkien muiden verkkopalvelujen myyn-

tihintoja ja ehtoja. Lisäksi myyntihinnat ja ehdot sekä liittymispyynnön käsittelyyn kuluva aika 

on julkaistava. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

 

Liittymien hinnoittelumenetelmät ovat nousseet ajankohtaiseksi asiaksi viime aikoina, kun 

Energiavirasto aloitti liittymien hinnoittelumenetelmien päivittämisen vuonna 2018. Sen tavoit-

teena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää verkonhaltijoiden liittymishinnoittelua (Energiavirasto 

2019c). Nykyään liittymien hinnoittelu muodostuu tapauskohtaisessa hinnoittelussa eli tapauk-

sissa, jotka sijoittuvat vyöhyke- ja aluehinnoittelun ulkopuolelle, liittymän rakentamisesta ai-

heutuvista kustannuksista ja mahdollisesta kapasiteettivarausmaksusta. Kapasiteettivarausmak-

sulla kustannetaan liittymisen johdosta aiheutuvia keskimääräisiä verkon vahvistamiskustan-

nuksia. Jos kapasiteettivarausmaksua sovelletaan pienjänniteliittymien hinnoittelussa, se kerä-

tään kaikilta liittyjiltä tasapuolisesti eikä sitä kohdistaa yksittäiseen liittyjään, vaikka jonka liit-

tymisestä aiheutuisikin verkon vahvistustoimenpiteitä. Tällöin ei myöskään verkonhaltija voi 

periä verkon vahvistuskuluja erikseen. Suurjännitteisillekin liittymille kapasiteettimaksua ei 
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tarvitse soveltaa niin haluttaessa, mutta sen sijaan keskijänniteliittymien hinnoittelulle kapasi-

teettivarausmaksua sovelletaan aina. (Energiavirasto 2011) 

 

Tulevissa päivitetyissä liittymien hinnoittelumenetelmissä kapasiteettivarausmaksua sovelle-

taan aina tapauskohtaisessa hinnoittelussa niin pien-, keski- ja suurjänniteliittymien osalta. 

Tämä muuttaa varsinkin suurjänniteliittymien kohdalla käytäntöä, jossa liittyjä on yleensä mak-

sanut myös verkon vahvistamiskustannukset. Tämä hinnoittelumenetelmien muutos voi vaikut-

taa tapauskohtaisesti hyvinkin paljon liittyjälle kohdistuviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat 

verkkoon liittymisestä. 

 

Uudet hinnoittelumenetelmät ovat osaltaan saaneet vaikutusta kehittämisvelvollisuudesta. Ke-

hittämisvelvollisuuden mukaan verkonhaltijan on kehitettävä verkkoa siten, että verkkoon on 

mahdollista liittää uusia sähkönkäyttöpaikkoja ja tuotantolaitoksia. Verkon riittämätön siirto-

kapasiteetti ei saa estää verkkoon liittymistä. Jos liittyminen vaati verkon vahvistamista, niin 

vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia ei saa periä liittymismaksussa vaan se tulee sisällyttää 

tasapuolisesti kaikille verkonhaltijan palveluihin sisältyviin hintoihin. 

2.5.3 Varautumissuunnitelman laadinta 

Varautumisvelvoite ja varautumissuunnitelman laatiminen kuuluvat kaikkien verkonhaltijoiden 

velvollisuuksiin. Sähkömarkkinalain 29 § mukaan verkonhaltijan on varautumissuunnitelmal-

laan varauduttava sähköverkkoonsa kohdistuviin normaaliolojen häiriötilanteisiin, säännöste-

lytoimenpiteiden toteuttamiseen ja valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Verkonhalti-

jan tulee päivittää varautumissuunnitelma vähintään kolmen vuoden välein tai kun olosuhteet 

muuttuvat merkittävästi. Varautumissuunnitelma on toimitettava Energiavirastolle ja se valvoo, 

että varautumissuunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

 

Varautumissuunnittelulla tähdätään etenkin häiriöiden aiheuttamien sähkönjakelukeskeytysten 

vaikutusten pienentämiseen. Varautumissuunnitelma koostuu kolmesta osasta: varsinaisesta 

varautumissuunnitelmasta, valmiussuunnitelmasta ja niiden pohjalta täytetystä Huoltovar-

muuskeskuksen julkaisemasta SÄHKÖKOTKA-työkalusta. Varautumissuunnitelmalla varau-

dutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin, kun taas valmiussuunnittelulla varaudutaan poikkeus-

oloihin ja huoltovarmuuden turvaamiseen. SÄHKÖKOTKA-työkalulla verkonhaltija arvioi 

omaa valmistautumistaan häiriöihin ja poikkeusoloihin sekä asettaa itselleen kehittämistavoit-

teet varautumiseensa. (Energiavirasto 2019d) 
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Varautumissuunnitelman laatimisen lisäksi verkonhaltijalla on yhteistoimintavelvollisuus häi-

riötilanteissa sähkömarkkinalain 29 § mukaan. Verkonhaltijan tulee toimia yhdessä viranomais-

ten kanssa häiriöiden poistamiseksi ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi mahdollisuuksien mu-

kaan. Lisäksi verkonhaltijan tulee osallistua tilannekuvan muodostamiseen toimittamalla tar-

vittavat tiedot viranomaisille.  
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3. SÄHKÖVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 

Kappaleessa tutustaan yleisellä tasolla verkoston kehittämisprosessiin ja erilaisiin sähköverk-

kojen kehittämissuunnitelmiin, joita tehdään eri verkkotasoilla. Lisäksi käsitellään eri tekijöitä, 

jotka voivat laukaista alueverkon kehittämis- ja investointitarpeita. 

3.1 Verkoston kehittämisprosessi 

Verkoston pitkän aikavälin kehittäminen erityisesti jakeluverkkoyhtiöissä nojaa pitkälti verk-

koyhtiön omaan verkostostrategiaan. Verkostostrategiassa kuvataan yleisen toimintaympäris-

tön kehitystekijät, suunnittelua ohjaavat laskentaparametrit ja verkoston kehittämisen peruspe-

riaatteet, verkoston nykytila ja verkoston kehittämisen päätoimenpiteet seuraavina 10-20 vuo-

tena. Kuvassa 3.1 on kuvattuna tätä omaisuuden hallinnan kehittämis- ja suunnitteluprosessia. 

(Lakervi & Partanen 2008, s. 216) 

 

 

Kuva 3.1. Omaisuuden hallinnan kehittämis- ja suunnitteluprosessi (Partanen 2019) 

 

Toimintaympäristön kehitystekijöissä huomioidaan muun muassa muun kuin verkkotekniikan 

kehittyminen, regulaatiomalli, ympäristökysymykset ja kuormitusten kehittyminen. Suunnitte-
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luperiaatteissa otetaan kantaa esimerkiksi käyttövarmuuden tavoitetasoihin. Kehystekijöistä pe-

rillä oleminen on tärkeää, koska sillä on merkittävä vaikutus verkon kehittämisen periaatteisiin 

ja menetelmiin. Myös mitä paremmin kuormitusten kehittymistä ennustetaan ja nykyisen ver-

kon tila tunnetaan, sitä helpompaa verkon kehittämissuunnittelu on. 

 

Verkon kehittäminen on kokonaisvaltaista suunnittelua. Eri jännitetasoilla tehtävät toimenpiteet 

vaikuttavat toisiinsa ja verkkoa on syytä tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Verkon kehittämi-

nen on myös jatkuva prosessi ja kehittämissuunnitelmaa on tarpeen päivittää tai vähintään tar-

kastaa riittävän usein, jotta se pysyy ajantasaisena. Silloin se myös palvelee tarkoituksenmu-

kaisesti verkon kehittäjää. Kehittämissuunnitelman pohjalta edetään konkretiaan investointi-

suunnitelman kautta. 

3.2 Eri verkkotasojen kehittämissuunnitelmat 

Sähköverkkojen kehittämissuunnitelmia tehdään eri verkkotasoilla ja eri tarkoituksiin. Euroop-

palainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E (European Network of Transmis-

sion System Operators – Electricity) laatii kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman (TYNDP, 

Ten Year Network Development Plan), joka koskee koko Euroopan Union aluetta. Pohjois-

mailla on oma verkon kehittämissuunnitelma. Kansallisella tasolla Fingrid tekee oman kanta-

verkon kehittämissuunnitelman. Lisäksi jakeluverkoille ja suurjännitteisille jakeluverkoille teh-

dään kehittämissuunnitelmia. Tässä kappaleessa tutustaan tarkemmin näihin kehittämissuunni-

telmiin. 

3.2.1 ENTSO-E:n kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma, TYNDP 

ENTSO-E:n päätehtävänä on Euroopan Unionin sähkömarkkinoiden kehittäminen ja kanta-

verkkoyhtiöiden yhteistyön lisääminen. Se laatii Euroopan Unionin laajuisen kymmenvuotisen 

verkkosuunnitelman, joka on laajin sähköverkkojen kehittämissuunnitelma, joka koskee myös 

Suomen kantaverkkoa. Uusi suunnitelma julkaistaan parillisina vuosina ja viimeisin suunni-

telma on vuodelta 2018 (ENTSO-E 2019a). Suunnitelma koostuu useista raporteista ja julkai-

suista, joihin kuuluu esimerkiksi tiivistelmäraportti, skenaarioraportti, listaukset käynnissä ole-

vista siirtojohto- ja suurista energian varastointiprojekteista ja alueelliset investointisuunnitel-

mat. Tiivistelmäraportti sisältää avainluvut ja päähavainnot mahdollisista skenaarioista. 
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Osana tähän ENTSO-E:n kehittämissuunnitelmaan kuuluvat alueelliset investointisuunnitel-

mat, jotka julkaistaan parittomina vuosina. Alueellisia suunnitteluryhmiä on yhteensä kuusi, 

joilla kullakin on oma investointisuunnitelma. Yhtenä alueellisena ryhmänä toimii Itämeren 

alueen ryhmä, johon kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Viro, Latvia 

ja Liettua. Alueellisen investointisuunnitelmat ottavat kantaa erityisesti rajasiirtokapasiteetin ja 

hinta-alueiden välisten yhteyksien kehittämiseen ja toimivat perustana TYNDP:lle. Viimeisin 

Itämeren alueen investointisuunnitelma on vuodelta 2017, mutta sen lopullinen, sidosryhmien 

kommentit huomioiva versio on julkaistu lokakuussa 2019 (ENTSO-E 2019b). 

3.2.2 Pohjoismaiden verkon kehittämissuunnitelma 

Pohjoismaiden verkon kehittämissuunnitelma eli Nordic Grid Development Plan (NGDP) on 

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kantaverkkoyhtiöiden yhdessä julkaisema suunnitelma 

joka toinen vuosi. Se keskittyy syvemmin yhteisen synkronialueen haasteisiin, rajayhteyksiin 

ja kehitysnäkymiin ja siinä käsitellään käynnissä olevia verkon kehityshankkeita. Viimeisin ke-

hittämissuunnitelma on vuodelta 2019 (Energinet et al 2019). 

3.2.3 Kantaverkon kehittämissuunnitelma 

Fingrid laatii kantaverkkoaan koskevan kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman, jonka säh-

kömarkkinalaki velvoittaa kantaverkonhaltijan päivittämään kahden vuoden välein. Suunnitel-

maa on käytettävä pohjana unionin laajuisen verkon kehittämissuunnitelman laadinnassa. Kan-

taverkon kehittämissuunnitelman tulee sisältää suunnitelma investoinneista, joilla täytetään ke-

hittämisvelvollisuus ja kantaverkon toiminnan laatuvaatimukset. Lisäksi sen tulee sisältää ra-

jayhdysjohtoja koskevat investointisuunnitelmat ja selvitys suunnitelman laadinnassa käyte-

tyistä menetelmistä, ennusteista ja oletuksista. 

 

Kantaverkon laatuvaatimuksiin kuuluu, että kantaverkko täyttää Euroopan Unionin lainsäädän-

nössä sekä järjestelmävastaavalle kantaverkonhaltijalle sähköverkkoluvassa asetetut käyttövar-

muutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset ja ehdot. Verkon toiminta ei saa häiriintyä säh-

köjohtojen päälle kaatuvista tai johtokadulla kasvavista puista. Lisäksi verkon siirtokapasiteet-

tia on pidettävä yllä siten, että se riittää varmistamaan edellytykset järjestelmävastaavan kanta-

verkonhaltijan vastuualueen pitämiseen yhtenäisenä sähkökaupan tarjousalueena. (Sähkömark-

kinalaki 588/2013)  
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Kantaverkon kehittämissuunnitelma kokoaa yhteen toimintaympäristön muutokset ja tulevai-

suuden näkymät, jotka vaikuttavat verkon kehittämiseen. Suunnitelma avaa myös taustoja ja 

suunnittelun lähtökohtia, joina toimivat erilaiset skenaariot ja ennusteet. Muun muassa tode-

taan, millä tavoin kantaverkon kehittämistarve riippuu ilmastotavoitteista ja niiden toteutuskei-

noista. Viimeisimmän kantaverkon kehittämissuunnitelman vuosille 2019-2030 Fingrid on jul-

kaissut marraskuussa. (Fingrid 2019b)  

 

Kantaverkon suunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri osaan: päävoimansiirtoverkon suunnitte-

luun, alueelliseen suunnitteluun ja liityntöjen suunnitteluun. Päävoimansiirtoverkon suunnittelu 

käsittää alueiden ja maiden välisten voimansiirtoa palvelevien 400 kV ja 220 kV voimajohtojen 

suunnittelun. Alueellinen suunnittelu sen sijaan keskittyy 110 kV voimajohtojen ja muuntotar-

peen suunnitteluun ja on luonteeltaan teknisempää kuin päävoimansiirtoverkon suunnittelu. 

Suunnittelua tehdään asiakkaiden kanssa ja siinä sovitetaan alueellisia tarpeita yhteen muiden 

kehittämistarpeiden kanssa. Alueellista suunnittelua varten Suomi on jaettu 12 eri suunnittelu-

alueeseen maantieteellisin ja sähköteknisin perustein. Kukin alue muodostaa ikään kuin oman 

muuntopiirialueen, jota syötetään 400/110 kV sähköasemilta. Kuitenkin suunnittelun jako kol-

meen osaan on vain karkea ja kantaverkkoa on kehittävä yhtenäisenä kokonaisuutena. (Fingrid 

2019b) 

3.2.4 Suurjännitteisen jakeluverkon kehittämissuunnitelma 

Toisin kuin kantaverkonhaltijaa tai jakeluverkkojenhaltijoita suurjännitteisen jakeluverkonhal-

tijoita sähkömarkkinalaki ei velvoita tekemään varsinaisia kehittämissuunnitelmia (Siukola 

2020). Kuitenkin kehittämisvelvollisuus koskee myös suurjännitteisiä jakeluverkkoja ja suur-

jännitteisillekin jakeluverkoille on asetettu toiminnan laatuvaatimuksia. Näihin laatuvaatimuk-

siin kuuluu, että verkko on rakennettava ja ylläpidettävä siten, että se täyttää järjestelmävastaa-

van kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaati-

mukset ja verkon toiminta ei häiriydy sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtokadulla kasva-

vista puista. Huomionarvoista on, että lakiteksti ei suoranaisesti kiellä puiden kaatumista joh-

tojen päälle, mutta käytännössä se tarkoittaa johtoaukean säännöllistä raivaamista ja reuna-

vyöhykkeiden puiden kasvun rajoittamista, jotta puut eivät kaatuessaan tai kasvaessaan ylety 

johdoille. 
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Jakeluverkkoyhtiöt, joilla on jakeluverkon lisäksi suurjännitteistä jakeluverkkoa, tulee jakelu-

verkon kehittämissuunnitelmassa ottaa huomioon myös suurjännitteinen jakeluverkko jakelu-

verkon laatuvaatimusten kannalta. Jakeluverkon kehittämissuunnitelmaan pitää sisällyttää 

suurjännitteisen jakeluverkon investointeihin ja kunnossapitoon käytetyt varat sähkönjakelu-

verkon toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseksi eri vuosille jaoteltuna (Energiavirasto 2014b). 

Jakeluverkon kehittämissuunnitelma keskittyy oikeastaan vain jakeluverkon toiminnan laatu-

vaatimusten täyttämiseen muiden tarpeiden jäädessä taka-alalle. Esimerkiksi suurjännitteisen 

jakeluverkon muita tarpeita ei oteta jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa huomioon. 

 

Suurjännitteisen jakeluverkonhaltijoita ei koske sähkömarkkinalain jakeluverkon kehittämis-

suunnitelman laatiminen, koska niillä ei ole hallussaan jakeluverkkoa vaan pelkästään suurjän-

nitteistä jakeluverkkoa. Näin ollen suurjännitteisen jakeluverkonhaltijoilla ei tarvitse laatia 

Energiavirastolle raportoitavaa lakisääteistä kehittämissuunnitelmaa ja niiden verkon kehittä-

minen on vain kehittämisvelvollisuuden ja omien kehittämissuunnitelmien varassa.  

 

Suurjännitteisen jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa alueiden jaottelua voidaan tehdä sa-

maan tapaan kuin kantaverkon kehittämissuunnitelmassa muuntopiiriajattelun avulla. Siinä, 

missä kantaverkon kehittämisalueet muotoutuvat 400/110 kV muuntopiirien avulla, niin suur-

jännitteisin jakeluverkon osalta jako voisi tapahtua 110/20 kV syöttöasemien perusteella tai 

laajemman yhtenäisen maantieteellisen alueen perusteella. 

3.2.5 Jakeluverkon kehittämissuunnitelma 

Jakeluverkoille on sähkömarkkinalaissa asetettu omat toiminnan laatuvaatimukset. Nämä laa-

tuvaatimukset vaativat, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena 

ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli kuutta tuntia kestävää sähkönjakelun kes-

keytystä ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Tätä varten ja-

keluverkonhaltijoiden on laadittava kahden vuoden välein jakeluverkkoansa koskeva kehittä-

missuunnitelma, jossa esitetään tarvittavat toimenpiteet, joilla toiminnan laatuvaatimukset saa-

vutetaan määräajassa ja ylläpidetään. (Sähkömarkkinalaki 588/2013) 

 

Energiavirasto on antanut määräyksen sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta, jossa se 

antaa yksityiskohtaisia ohjeita sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman laatimiseen (Ener-

giavirasto 2014b). Jakeluverkon kehittämissuunnitelman tulee sisältää yksityiskohtaiset toi-

menpiteet, joilla parannetaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti verkon käyttövarmuutta ja 
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luotettavuutta ja joiden avulla täytetään edellä mainitut vaatimukset. Kehittämissuunnitelma on 

toimitettava Energiavirastolle, jolla on oikeus vaatia muutoksia suunnitelmaan, mikäli se kat-

soo, että suunnitelmassa kuvailluilla toimenpiteillä ei saavuteta määritettyjä laatuvaatimuksia. 

 

Eri kehittämissuunnitelmia laadittaessa ja verkkojen kehittämistä mietittäessä on syytä huomi-

oida, että niillä on vaikutusta myös muihin suunnitelmiin. Esimerkiksi kantaverkon kehittämi-

nen vaikuttaa pohjoismaiden, ENTSO-E:n ja alueverkkojen suunnitelmiin. Vastaavasti alue-

verkkojen ja jakeluverkkojen kehittäminen ovat toisistaan riippuivaisia ja toiseen verkkoon teh-

tävät suunnitelmat ja toimenpiteet vaikuttavat toiseen verkkoon tehtäviin suunnitelmiin ja toi-

menpiteisiin. 

3.3 Kehittämistarpeita synnyttävät ja ohjaavat tekijät 

Alueverkon kehittämisessä pitää ottaa huomioon monia eri tekijöitä. Ne voivat jopa laukaista 

alueverkon investoinnin. Merkittävimpinä näistä on uuden kulutuksen tai tuotannon liittäminen 

ja verkon saneeraus sen kunnon tai iän puolesta sekä käyttövarmuuden parantaminen. Myös 

verkkoon liittymisehdot toimivat kehittämistä ohjaavana tekijä. Näistä on kerrottu lisää seuraa-

vaksi. 

3.3.1 Käyttövarmuuden parantaminen 

Käyttövarmuuden parantaminen on yksi ajuri sähköverkkojen kehittämiseen. Alueverkoilta 

odotetaan suurta käyttövarmuutta, samoin kuin jakeluverkoiltakin tiukentuneiden toimitusvar-

muusvaatimusten seurauksena. Kun pohditaan sähköverkkojen käyttövarmuuden parantamista, 

sähköverkkoa on syytä tarkastella yhtenä kokonaisuutena alueverkot mukaan lukien. Esimer-

kiksi rengasyhteyksien rakentamisella alueverkoissa varmistetaan kaikkien sähköasemien syöt-

tömahdollisuudet yksittäisen voimajohtovian aikana. Näin varmistetaan myös jakeluverkkojen 

sähkönsyöttö. Myös uuden sähköaseman rakentaminen uudelle alueelle pienentää jakeluverkon 

johtolähdöillä tapahtuvia vikojen määrää keskimääräisen johtolähdön pituuden lyhentyessä. 

Käyttövarmuuden parantamisen lisäksi uusi sähköasema muun muassa pienentää verkostohä-

viöitä ja mahdollisia keskijänniteverkon siirtokapasiteetin lisäystarpeesta tulevia investointeja 

(Lakervi & Partanen 2008). 
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3.3.2 Loistehon kompensointi 

Käyttövarmuuden parantaminen itsessään voi toimia verkkojen kehittämistarvetta aiheuttavana 

tekijänä. Käyttövarmuuden parantamisesta erityisesti jakeluverkoissa seuraa kuitenkin toinen-

kin ajuri verkkojen kehittämiseen, nimittäin loistehon kompensointi. Jakeluverkkojen maakaa-

pelointi on lisääntynyt viime vuosina sähkömarkkinalain edellyttämien toimitusvarmuusvaati-

musten seurauksena ja lisääntyy tulevinakin vuosina. Maakaapelointiasteen nousu kasvattaa 

verkkojen kapasitiivista loistehoa eli loistehon tuotantoa, koska maakaapelien kapasitanssi on 

huomattavasti suurempi kuin ilmajohtojen. Loistehon kompensointi on tärkeää, koska loistehon 

siirto verkossa lisää verkon häviöitä ja vähentää verkon siirtokapasiteettia. 

 

Loistehoa voidaan kompensoida erilaisilla kompensointilaitteistolla. Yleisimpiä laitteita kapa-

sitiivisen loistehon kompensointiin ovat reaktorit, jotka ovat suuria, induktiivista loistehoa ai-

heuttavia keloja. Reaktoreita voidaan käyttää keskitettyyn kompensointiin kytkinasemilla ja 

muuntoasemilla sekä 110 kV yläjännite- että 20 kV alajännitepuolella. Näin ollen jakeluver-

koista johtuva kehittämistarve vaikuttaa myös alueverkon sähköasemiin. Nähdään jälleen, että 

verkkoa kannattaa kehittää kokonaisuutena eri jännitetasoja yhtä aikaa silmällä pitäen parhaim-

man lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 

Toinen kehittämisajuri loistehoon liittyen on Fingridin loistehotarkastelun muuttuminen 

aluetarkastelusta liittymispistetarkasteluun vuoden 2016 alusta lähtien. Taustalla tässä on ollut 

juuri jakeluverkkojen loistehotuotannon kasvu maakaapeloinnin johdosta ja loistehotariffin 

saattaminen kompensoinnin aiheuttamia todellisia kustannuksia vastaavaksi. Loissähkön käyt-

töä seurataan liittymäpistekohtaisesti ja loissähkön käytölle kullekin liittymäpisteelle on las-

kettu rajat, joiden ylittämisestä laskutetaan liittymispisteen asiakasta loistehotariffin mukai-

sesti. Liittymispisteen loissähkön anto- ja ottorajat muodostuvat normaalissa kytkentä- ja käyt-

tötilanteessa vuotuiseen kulutettuun pätöenergiamäärään ja liittymispisteen takaisten voimalai-

tosten nettosähkötehoon perustuen. Sekä tuotannolle että kulutukselle on omat loissähkön anto- 

ja ottorajat. (Fingrid 2020b) 

 

Loissähkön anto- ja ottorajoista muodostuu loissähköikkuna, joka on esitetty kuvassa 3.2. Asi-

akkaan tavoitteena on pysyä loissähköikkunan rajojen sisäpuolella, koska rajojen ylityksestä 

joutuu maksamaan loissähkötariffin mukaisesti. Loissähkömaksu koostuu loistehomaksusta, 

joka määräytyy kunkin kuukauden suurimman loistehoylityksen keskituntitehon mukaan ja 

loisenergia maksusta, joka määräytyy kuukauden loissähköikkunan ylitysenergian perusteella. 
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Loissähkömaksun määräytymiseen on olemassa muutamia lievennyksiä. Esimerkiksi ei oteta 

huomioon 50 itseisarvoltaan suurinta loissähköikkunan ylitystä kuukaudessa. Lisäksi samaan 

kiskoon liittyneiden liittymispisteiden loissähkö on mahdollista netottaa yhteen, jolloin laskutus 

perustuu nettosummaan. (Fingrid 2020b) 

 

 

Kuva 3.2. Loissähköikkuna. QG1 on tuotannon loistehon antoraja, QG tuotannon ottoraja, QD1 kulutuksen antoraja 

ja QD kulutuksen ottoraja. (Fingrid 2020b) 

 

Siirtymäaikana loissähkömaksut ovat nousseet portaittain vuodesta 2016 lähtien saavuttaen täy-

den tason vuonna 2019. Tällä hetkellä loistehomaksu on liittymispisteen loissähkörajojen ylit-

tävältä osalta kunkin kuukauden keskitehosta 1000 €/MVar,kk ja loisenergiamaksu 5 €/MVarh 

(Fingrid 2020c). Koska loissähkön siirto aiheuttaa verkossa häviöitä, taloudellisesti loissähkön 

kompensoiminen on edullisinta siellä, missä loissähkö syntyy. Fingrid pyrkii loissähkötarif-

feilla koko sähköverkon käytön ja siirtokyvyn kannalta parhaaseen toimintatapaan. 
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3.3.3 Sähköntuotanto 

Uuden sähköntuotannon liittäminen verkkoon voi vaatia alueverkossa investointeja riippuen 

liitettävästä tehosta. Varsinkin suuremman tuotannon liittäminen voi vaatia alueverkon vahvis-

tamista tai oman liittymisjohtonsa. Uudesta sähköntuotannosta tuulivoiman osuus on erittäin 

merkittävä, minkä johdosta investoinnit alueverkkoihin ja kantaverkkoon tulee olemaan huo-

mattavat. 

 

Tuulivoiman liittäminen 

Tuulivoima on tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava sähkön tuotantomuoto Suomessa. Tuu-

livoimaan panostetaan kunnolla, sillä helmikuuhun 2020 mennessä oli julkistettu tuulivoima-

hankkeita 18 500 MW edestä (Suomen Tuulivoimayhdistys 2020a). Julkistetuilla hankkeilla 

tarkoitetaan vireillä olevia hankkeita, joita suunnitellaan tai rakennetaan. Hankkeiden määrä on 

merkittävä, vaikka vain pieni osa hankkeista lopulta etenee valmiiksi tuulivoimaloiksi asti. 

Vuoden 2019 loppuun mennessä asennettu tuulivoimakapasiteetti oli 2284 MW, mikä ilmenee 

kuvassa 3.3 ja voimaloita oli 754 kpl. Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2019 lähes 6 TWh säh-

köä, joka vastaa Suomen sähkönkulutuksesta noin 7 %. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2020b) 

 

 

Kuva 3.3. Tuulivoiman asennettu kumulatiivinen kapasiteetti Suomessa. (Suomen Tuulivoimayhdistys 2020b) 

 

Valtion maksaman syöttötariffin piiriin pääsyn sulkeutuminen vuoden 2017 loppupuolella ja 

seuraavan vuoden loppupuolella järjestetyn uusiutuvan energian tarjouskilpailun valmistelun 

viivästyminen saivat aikaan sen, että vuonna 2018 ei valmistunut yhtään uutta tuulivoimalaa. 
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Tuulivoimatoimijat odottivat ensin päätöstä uudesta tukimallista ennen investointejaan. Uusiu-

tuvan energian tarjouskilpailussa menestyivät parhaiten ne toimijat, jotka tarjosivat tuotetusta 

sähköstä pienimmän preemion eli tuen tarpeen. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet hankkeet 

olivat tuulivoimaa (Motiva 2019).  

 

Tuulivoiman kannattavuus on vuosien saatossa parantunut huomattavasti muuan muassa yksik-

kökoon ja tehon kasvun johdosta, minkä takia tuulivoimasta on tullut täysin kannattavaa ilman 

minkäänlaisia tukia ja se onkin kustannuksiltaan yksi halvimmista sähkön tuotantomuodoista. 

Tästä osoituksena vuonna 2019 täysin markkinaehtoisesti ilman taloudellista tukea valmistui 

viisi tuulivoimahanketta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 243 MW (Suomen Tuulivoima-

yhdistys 2020c). Näihin hankkeisiin lukeutui Pohjois-Pohjanmaalle Iin kuntaan valmistunut 

Viinamäen tuulipuisto, joka oli ensimmäinen suomalainen tuulipuisto, josta tehtiin investointi-

päätös markkinaehtoisesti (TuuliWatti 2019). 

 

Tuulivoimaa tullaan siis rakentamaan tulevaisuudessa runsaasti myös Suomessa. Rakentami-

nen keskittyy harvaan asutuille alueille, joissa ennestään ei ole verkkoa tai verkko on kapasi-

teetiltaan heikko, koska se on mitoitettu aikanaan vain kulutuksen mukaan. Tämän takia tuuli-

voiman rakentaminen tulee vaatimaan myös verkkoinvestointeja. Etenkin Itä- ja Kaakkois-Suo-

men alueella uuden tuulivoiman rakentaminen voi haitata Puolustusvoimien aluevalvonnan hoi-

tamista. Kyse on tutkajärjestelmästä, joiden toimintaa tuulivoimalat häiritsevät aiheuttamalla 

tutkille katvealueita ja lyhentämällä niiden kantamaa. Jos tämä tähän haasteeseen löydetään 

yhteinen ratkaisu, Itä-Suomen alue voi avautua tuulivoiman rakentamiselle uudella tavalla, 

mikä merkitsisi samalla myös merkittäviä muutoksia alueen alueverkkoihin. 

 

Tuulivoimapuistot tarvitsevat omat liittymisjohtonsa ja -pisteensä sähköverkkoon. Pienet tuu-

lipuistot voidaan liittää suoraan sähköaseman kautta kantaverkon 110 kV voimajohtoon tai ly-

hyen haarajohdon välityksellä tietyin edellytyksin, mikäli kantaverkon voimajohdolla on riittä-

västi kapasiteettia. Puiston sähköaseman muuntaja on oltava enintään 25 MVA ilman koneel-

lista ilmanvaihtoa tai 30 MW koneellisella ilmanvaihdolla varustettuna (Fingrid 2019c). Lisäksi 

tuulivoimapuiston tuotannon enimmäistehon tulee olla enintään 30 MW ja syöttämän oikosul-

kuvirran korkeintaan 1,2-kertainen sen syöttämään nimellisvirtaan nähden.  
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Suuremmat tuulipuistot liitetään kantaverkon sähköasemiin kytkinlaitosliitynnällä joko oman 

liittymisjohdon tai alueverkon välityksellä. Tällä hetkellä suurin Suomeen rakenteilla oleva tuu-

lipuisto on Piiparinmäen tuulivoimapuisto Kajaanin ja Pyhännän alueella, joka on kooltaan 211 

megawattia (Metsähallitus 2019). 

 

Tuotannon poistuminen 

Myös tuotannon poistuminen voi aiheuttaa tarvetta verkostoinvestointeihin. Tämä näkyy eri-

tyisesti kaupunkialueilla, joissa on ollut yhteistuotantoa kaukolämmön kanssa. Yhteistuotanto-

laitosten kannattavuus on viime vuosina laskenut sähkön hinnan ollessa edullista. Lisäksi kivi-

hiilen käyttö kielletään 1.5.2029 alkaen lailla (Laki hiilen energiakäytön kieltämisestä 

416/2019). Nämä seikat johtavat siihen, että monilla kaupunkialueilla ajetaan oma yhteistuo-

tanto alas, jolloin kulutuskeskittymien lähellä olevaa tuotanto ei enää ole, vaan sähkö on tuotava 

muualta. Verkossa voi syntyä tällöin helposti pullonkauloja, mikä vaatii siirtoyhteyksien vah-

vistamista kulutuskeskittymiin. 

3.3.4 Sähkönkulutus 

Samalla tavalla kuin uusi tuotanto niin myös uusi kulutus voi toimia laukaisevana tekijänä alue-

verkon investointeihin. Suuren tehontarpeen omaavien liittyjien tulo tietylle alueelle voi vaatia 

alueelle uuden voimajohdon sähköasemineen. Samoin kulutuksen kasvaessa nykyisen verkon 

kapasiteetin riittävyys voi tulla vastaan ja merkitä vähintään verkon vahvistamistoimenpiteitä. 

Tällaisia merkittävän sähkönkulutuksen kohteita ovat esimerkiksi energiaintensiivinen teolli-

suus, palvelinkeskukset ja teolliset kasvihuoneet. 

 

Palvelinkeskuskset ja monet teollisuuden alat, kuten metsäteollisuus, ovat kriittisiä sähkönkäyt-

täjiä, jotka ovat erityisen tarkkoja sähkön toimitusvarmuuden suhteen. Lyhyetkin katkot sähkön 

toimituksessa voivat aiheuttaa suuria tappioita kriittisten sähkönkäyttäjien liiketoiminnassa tai 

muuten suurta haittaa. 

 

Teollisuus 

Teollisuus on Suomessa erittäin merkittävä sähkökäyttäjä, sillä vuonna 2019 se kulutti sähköä 

39 TWh eli Suomen kokonaissähkönkäytöstä 46 % (Energiateollisuus 2020). Suuret teollisuus-

tehtaat ovat suuria sähkönkuluttajia, joita varten pitää olla vahvat sähköverkot riittävän tehon 

takaamiseksi. Pelkästään metsäteollisuuden osuus oli lähes puolet teollisuuden sähkönkäytöstä. 
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Myös metalli- ja kemian teollisuuden sähkönkäyttö on huomattava. Energiaintensiivisessä te-

ollisuudessa tehtaat ja yksiköt ovat usein suuria, joten ne tarvitsevat vahvan sähköverkon tuek-

seen. Metsäteollisuudessa on suunnitteilla useitakin hankkeita, jotka voivat toteutuessaan vai-

kuttaa alueverkkojen tarpeeseen. Metsäteollisuus tuottaa noin puolet tarvitsemastaan sähköstä 

itse ja jotkin tehtaat ovat sähkön nettotuottajia kuluttajien sijaan. Myös kaivostoiminnan alka-

minen voi laukaista verkon kehittämistä. 

 

Palvelinkeskukset 

Yksi kriittinen sähkönkäyttäjäryhmä on palvelinkeskukset. Palvelinkeskukset ovat merkittäviä 

sähkön kulutuspisteitä ja tulevaisuudessa niiden määrä vain kasvaa maailman digitalisoituessa 

entisestään. Uudet palvelinkeskukset ovat hankkeena omalaatuisia siitä syystä, että ne eivät 

välttämättä tarvitse täyttä sähkötehoa heti käynnistyessään vaan niiden sähkön kulutus kasvaa 

täyteen mittaansa muutaman vuoden kuluessa. Alkuun palvelinkeskukselle voi riittää jakelu-

verkon kautta syötettävä teho, mutta tehon tarpeen kasvaessa suurjännitteinen verkko on vält-

tämätön riittävän tehon saamiseksi. Lisäksi redundanttinen sähkönsyöttö eli sähkönsyöttö useaa 

kautta on välttämätön palvelinkeskuksille. Palvelinkeskukset ovat suuria sähkönkäyttäjiä ja ne 

voivat tarvita tehoa parhaimmillaan jopa useita satoja megawatteja. Tästä syystä palvelinkes-

kushankkeet voivat vaatia suuriakin investointeja sähköverkkoihin. 

 

Teolliset kasvihuoneet 

Teolliset kasvihuoneet ovat yksi ryhmä suurten sähkönkäyttäjien joukossa kulutuksen ollessa 

megawatteja. Vaikkakin kasvihuoneiden energiatehokkuus on lisääntynyt ja energiankäyttö vä-

hentynyt, on teollisten kasvihuoneiden sähkönkäyttö kuitenkin kasvanut (Luonnonvarakeskus 

2019). Teollisissa kasvihuoneissa varsinkin valaistus vie paljon sähköä. Kasvihuoneyritysten 

laajentumiset uusilla kasvihuoneilla eli kasvihuonepinta-alan lisääntyminen tarkoittaa sähkön-

kulutuksen kasvamista. Jakeluverkkojen kapasiteetti voi olla riittämätön suurille kasvihuone-

keskittymille, jolloin tarvitaan suurjännitteinen alueverkko siirtämään riittävä määrä sähköä 

kasvihuoneiden käyttöön. 

3.3.5 Verkon kunto ja ikä 

Verkon kunto ja ikä ovat kenties se luonnollisin syy verkon saneeraukseen ja uusimiseen. Ra-

kenteilla on rajallinen elinkaarensa, jonka päätyttyä verkon uusiminen tulee usein kyseeseen. 

Tyypillisesti suurjännitteisten ilmajohtojen pitoajat ovat 50-60 vuotta, maakaapelien 40-50 
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vuotta, kytkinkenttien 40-50 vuotta ja sähköasemarakennusten 45-55 vuotta. Päämuuntajilla 

pitoajat ovat 40-60 vuotta ja suojaus- ja automaatiolaitteilla 20-30 vuotta. (Energiavirasto 2015) 

 

Verkon eri osien elinkaaren loppupuolella niiden kunnossapitokustannukset alkavat nousta 

merkittävästi, jolloin tulee arvioida, milloin verkko kannattaa uusia. Uusimisen yhteydessä tu-

lee myös arvioida tämän hetken ja tulevia tarpeita sähköverkon osalta ja miten verkkoa kannat-

taa kehittää uusimisen yhteydessä. Todennäköisesti tarpeet ovat muuttuneet verkon alkuperäi-

sestä rakennusajankohdasta, jolloin verkon uusiminen samanlaisin ratkaisuin ja periaattein ei 

ole välttämättä paras ratkaisu. 

3.3.6 Liittymisperiaatteet 

Varsinkin kantaverkkoyhtiön Fingridin liittymisperiaatteet ohjaavat alueverkkojen suunnittelua 

ja kehittämistä omalta osaltaan. Liittymisperiaatteet määrittelevät muun muassa voidaanko liit-

täminen toteuttaa voimajohtoon vai tuleeko kyseeseen ainoastaan kytkinlaitosliityntä. Liittymi-

sessä tulee ottaa huomioon liitynnän sijainti ja teho sekä onko kyse kulutuksen vai tuotannon 

liittämisestä. Pitkillä voimajohdoilla voimajohtoliitynnöissä joudutaan tarkastelemaan liitettä-

vien muuntajien koot yksilöllisesti ja haarajohtojen pituus ei saa olla liian pitkä suhteessa kan-

taverkon voimajohdon pituuteen. Nämä seikat vaikuttava alueverkkojen suunnitteluun ja pi-

demmällä aikavälillä näitä asioita joutuu pohtimaan kehittämisen kannalta. 

 

Suunnittelua voivat ohjata myös Energiateollisuus ry:n suosittelemat suurjännitteisen jakelu-

verkon liittymisehdot (SJLE). Myös Fingridin määrittelemät voimalaitosten järjestelmätekniset 

vaatimukset (VJV) ja kulutuksen järjestelmätekniset vaatimukset (KJV) pitää huomioida liityt-

täessä kantaverkkoon. Niiden mukaan liittyjien sähkölaitteistojen on muuan muassa kestettävä 

sähköjärjestelmässä esiintyvät jännite- ja taajuusvaihtelut eivätkö ne saa aiheuttaa häiriöitä säh-

köjärjestelmään tai toisiin laitteistoihin. 

3.3.7 Jakeluverkon jännitetason muuttaminen tai siitä luopuminen 

Historiallisista syistä jakeluverkoissa voi olla vielä käytössä 10 kV:n jännitetaso. Siitä siirtymi-

nen 20 kV:n käyttöön vaatii yleensä erikoisjärjestelyitä, kun käytetään kahta eri jakeluverkon 

jännitetasoa yhtä aikaa. Ratkaisuja joudutaan miettimään tarkkaan. Joskus voi tulla kyseeseen 

jopa uuden sähköaseman ja voimajohdon rakentaminen, jotta jännitetason muuttaminen saa-
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daan tehtyä hallitusti. Myös jostain jännitetasosta luopuminen voi johtaa uusiin investointitar-

peisiin. Esimerkiksi luovuttaessa 45 kV tai 33 kV jännitetasosta jakeluverkossa, 20 kV johto 

voi olla kapasiteetiltaan riittämätön, jolloin joudutaan rakentamaan uusi 110 kV yhteys. 
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4. SUURJÄNNITTEISEN JAKELUVERKON SUUNNITTELU 

Sähköverkon suunnittelun tärkeimpinä tavoitteina on sähkönsiirron ja -jakelun taloudellisuus 

ja luotettavuus ja verkkokomponenttien pitkäikäisyys ja luotettavuus. Sähkönsiirto ja -jakelu ei 

myöskään saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle ja sähkönlaadun on oltava riittävän 

laadukasta. Nämä ovat sähköverkon suunnittelun pääperiaatteet, jotka vaikuttavat niin suurjän-

nitteisen jakeluverkon kuin muidenkin sähköverkkojen suunnitteluun. (Elovaara & Haarla 2011 

s. 73) 

 

Suurjännitteisen jakeluverkon suunnittelu voimajohtojen ja sähköasemien rakentamiseen ja 

valmistumiseen asti on pitkä prosessi. Tyypillisesti voimajohtohankkeen kesto on kolmesta 

kahdeksaan vuotta riippuen voimajohtohankkeen laajuudesta ja voimajohdon jännitetasosta. 

Sähköasemahankkeet kestävät noin 1,5-2 vuotta, jos on kaavavaraukset ovat kunnossa, muussa 

tapauksessa voi kestää pidempäänkin. Suunnittelu alkaa tarvesuunnittelulla, jossa arvioidaan 

verkon kehittämis- ja investointitarpeita. Esisuunnittelussa tehdään alustavaa suunnittelua, 

jonka pohjalta tehdään päätös muun suunnittelun aloittamisesta. Yleissuunnittelu pitää sisällään 

tarkempaa suunnittelua, muun muassa sijoitussuunnittelua ja lunastusasioiden hoitamista. 

4.1 Tarvesuunnittelu 

Tarvesuunnittelussa arvioidaan verkon kehittämis- ja investointitarpeita, esimerkiksi sitä, että 

onko edes tarvetta uudelle voimajohdolle tai sähköasemalle tai verkon saneeraukselle. Eri verk-

koyhtiöt ovat erilaisia ja toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa eri lähtökoh-

dista, mistä johtuen niiden tarpeetkin vaihtelevat. Tarvesuunnittelu on verkon kehittämisen en-

simmäinen vaihe ja se lähtee liikkeelle, kun ilmenee jokin tekijä, joka aiheuttaa verkon kehit-

tämistarpeen. Nämä tekijät voivat olla luvussa 3.3 mainittuja tekijöitä, kuten uudet liittyjät, ver-

kon kunto ja ikä tai käyttövarmuuden parantaminen. Tarvesuunnittelussa tarkastellaan sam-

malla muitakin tarpeita kokonaiskuvan saamiseksi. Selvitetään muun muassa sitä, minkälaiset 

näkymät ovat sähkön- ja energiantuotannon ja teollisuuden investointien parissa, onko esimer-

kiksi näköpiirissä jotain suurta hanketta, joka pitäisi ottaa erityisesti huomioon mietittäessä 

alueverkon kehittämistä. Samoin tutkitaan, mikä on kuntien ja kaupunkien kehittymisen tilanne, 

onko odotettavissa esimerkiksi kaupungin laajentumista tietylle alueelle ja sähkön kulutuksen 

kasvua. 
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Yksi tärkeimmistä selvitettävistä asioista on alueen kaavoitustilanne niin maakunnallisella kuin 

paikallisella tasolla. Maakuntakaava on maakunnan liiton laatima kaava ja se ohjaa yleis- ja 

asemakaavoitusta. Se on suuntaa antava yleispiirteinen kaava maakunnan alueiden käytöstä. 

Tulevia voimajohtotarpeita varten voimajohdoista viedään maakuntakaavoihin yhteystarve-

merkinnät. Tarvesuunnittelussa on hyvä tarkastaa, mikä on maakuntakaavan nykytilanne: onko 

kaavamerkinnät ajan tasalla ja onko tarvetta uusille varauksille eli yhteystarvemerkinnöille. Jos 

pitkällä aikavälillä on näköpiirissä voimajohdolle tarvetta, niin maakuntakaavaan on hyvä viedä 

siitä yhteystarvemerkintä mahdollisimman ajoissa, vaikka voimajohdon rakentaminen tulisin-

kin ajankohtaiseksi vasta parin kymmenenkin vuoden päästä. Se takaa sen, että uudet voima-

johtoreitit huomioidaan yleis- ja asemakaavoissakin, eikä alueita ei voi silloin varata muuhun 

käyttöön yksipuolisesti sopimatta. Sähköasemien kohdalta on syytä tarkastaa EN-kaavamerkin-

nät, joilla osoitetaan energiahuollon tarpeisiin varattua aluetta. EN-merkintöjä käytetään kai-

killa kaavatasoilla. Tämä yhteystarvemerkintöjen ylläpito maakuntakaavoissa pitää omalta 

osaltaan alueverkon kehittämissuunnitelmia ajantasaisena Energiavirastolle tehtävien raport-

tien ja omien kehittämissuunnitelmien rinnalla. 

 

Yleiskaavat ovat kuntien ja kaupunkien laatimia, paikallisia ohjaavia kaavoja. Niin kuin maa-

kuntakaavojen tilanteen tarkastaminen niin myös yleiskaavan tilanteen tarkastaminen tarve-

suunnittelussa on syytä tehdä. Vireillä olevia kaavoja on mahdollista kommentoida ja vireille 

tuleviin kaavoihin on kannattavaa ja erittäin suotavaa esittää omia tarpeita ja näkemyksiä. Ase-

makaavat taas ovat kaavoista tarkimpia kaavoja ja ne ovat sitovaa kaavoitusta. Asemakaavoihin 

tulee varaukset johtoreiteistä. 

 

Kaavoitustilannetta seuraamalla pysyy selvillä kuntien ja kaupunkien kehittymisestä. Kaavoi-

tuksesta selviää, onko jonnekin alueelle suunnitteilla esimerkiksi uutta asuin- tai teollisuusalu-

etta. Sitä kautta pystyy ennustamaan myös sähkön kulutuksen kehittymistä ja arvioimaan säh-

köverkon kehittämistarpeita.  

 

Tarvesuunnittelu, niin kuin verkon kehittäminenkin, on pitkäjänteistä ja jatkuvaa tekemistä. Jos 

jokin verkon kehittämistä ohjaavista tekijöistä realisoituu, siitä syntyy tarve ja se pitää päivittää 

kehittämissuunnitelmaan. Näin tarvesuunnittelu luo suuntaviivat tulevaisuuden verkon kehittä-

miselle. 
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4.2 Esisuunnittelu 

Voimajohtoprojektin esisuunnittelu alkaa johtoreitin alustavalla suunnittelulla. Voimajohtorei-

tin valintaan vaikuttavaa moni asia, muun muassa alueelliset maankäyttösuunnitelmat, maakun-

takaava, nykyinen verkko ja sen saneeraustarve ja maaperän rakennettavuus. Suunnittelussa 

tutkitaan useita vaihtoehtoisia reittejä, joista jokin valikoituu lopulta parhaaksi voimajohtorei-

tiksi. Uusi voimajohto pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan jo olemassa olevan voi-

majohdon tai muun infrastruktuurin, kuten teiden rinnalle. 

 

Esisuunnittelussa voimajohtohankkeelle laaditaan joko ympäristöselvitys tai ympäristövaiku-

tusten arviointi (YVA). 110 kV voimajohdon esisuunnittelussa lähtökohtaisesti riittää yleensä 

YVA-menettelyä suppeampi ympäristöselvitys. Ympäristövaikutusten arviointi -menettelyä 

sovelletaan yli 15 km pituisiin vähintään 220 kV voimajohtohankkeisiin ja muihin ympäristö-

vaikutuksilta merkittäviin hankkeisiin. YVA-menettelyn tarpeen arvioinnin 110 kV voimajoh-

tohankkeille tekee alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).  

 

Ympäristöselvityksen tekeminen aloitetaan, kun alustava reitti ja tekniset ratkaisut ovat hah-

mottuneet. Ympäristöselvityksessä tulee esitellä hanke, esimerkiksi hankkeessa käytettävät pyl-

västyypit, johtoalue sekä muut johtohankkeeseen liittyvät hankkeet. Tarkasteltava reittivaihto-

ehto tulee kuvata ja tarkastella sen vaikutusaluetta. Vaikutusalueelta kuvataan luonnon pääpiir-

teet, maaston muodot, maisemapiirteet ja muut mahdolliset merkittävät erityistekijät, kuten alu-

een virkistyskäyttö. Siinä otetaan selvää hankkeen soveltuvuudesta alueen maankäyttöön ja voi-

massa oleviin kaavoihin ja kaavaluonnoksiin. Lisäksi selvitetään vaikutukset tiedossa oleviin 

merkittäviin ympäristö- ja luonnonsuojelukohteisiin ja maisemaan. (Energiateollisuus 2006) 

 

Sähköasemien osalta esisuunnittelussa tutkitaan sähköaseman paikkavaihtoehtoja, jos sähkö-

asemalle ei ole vielä varmistunut sijoituspaikkaa. Kun sijoituspaikka on selvinnyt, voidaan os-

taa uusi sähköasematontti tai laajentaa nykyistä tonttia. Lisäksi tehdään aseman sijoitussuun-

nittelu tontille ja laaditaan aseman pääkaavio. Myös uusille sähköasemille tai sähköasemien 

laajennuksille tehdään perustason ympäristöselvitys sähköaseman tontin alueelta. Selvityksen 

tavoitteena on määrittää luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät luontoarvot ja suojeltavat 

kohteet. Asemakaava-alueella selvitys on tarkempi ja sen tulee lisäksi kertoa, miten maankäyt-

töä voidaan kehittää tarkastellun alueen läheisyydessä ja tarvittaessa antaa toimenpidesuosituk-

sia. 
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Voimajohdon rakentamiseen täytyä hakea hankelupa Energiavirastolta. Hankeluvan edellytyk-

senä on, että voimajohdon rakentaminen on tarpeellista sähkön siirron turvaamiseksi. Tarve-

harkintaa ei sovelleta liittymisjohtoihin ja jakeluverkonhaltijan johtoihin, jotka rakennetaan 

verkonhaltijan jakeluverkon kahden pisteen välille tai liittymiseksi toiseen sähköverkkoon, jos 

rakentaminen tapahtuu ainakin osittain verkonhaltijan vastuualueella (Energiavirasto 2020b). 

Hankeluvassa ei myöskään oteta kantaa voimajohdon reittiin. Jakeluverkkoyhtiöillä ei ole yk-

sinoikeutta vastuualueellaan suurjännitteisen jakeluverkon rakentamiseen. Jos useampi taho ha-

kee samalle voimajohdolle hankelupaa, Energiavirasto päättää, kuka sen saa (Pöyry 2010). 

 

Esisuunnittelussa kerätään siis tietoja suunnittelun myöhempiin vaiheisiin. Myös mahdollisten 

muiden hankkeiden vaikutukset pyritään ottamaan huomioon. Esisuunnittelun päätteeksi teh-

dään päätös tarkemman suunnittelun aloittamisesta. 

4.3 Yleissuunnittelu 

Esisuunnittelusta voimajohto- ja sähköasemahankkeet etenevät tarkempaan yleissuunnittelu-

vaiheeseen. Voimajohtohankkeissa suoritetaan maastotutkimukset, joita varten pitää olla tutki-

muslupa Maanmittauslaitokselta. Maastotutkimusten perusteella määräytyy lopullinen voima-

johtoreitti ja pylväiden sijainnit. Yleissuunnittelu käsittää myös pylväsmaadoitussuunnittelun 

ja vaarajänniteselvitysten tekemisen sekä pylväiden rakennesuunnittelun ja vaihejärjestyksen 

määrittämisen. 

 

Voimajohtohankkeen suunnittelu koostuu kahdesta rinnakkaisesta prosessista. Nämä prosessit 

ovat voimajohtohankkeen suunnittelu- ja rakentamisprosessi ja luvitusprosessi. Luvitusprosessi 

sisältää tarvittavien lupien hakemisen ja selvitysten tekemisen lisäksi lunastusmenettelyn. 

Nämä prosessit ovat kuvattuna kuvassa 4.1. 
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Kuva 4.1. 110 kV voimajohtohankkeen vaiheet. (Fingrid, 2016, kuva muokattu alueverkon voimajohtohanketta 

paremmin vastaavaksi) 
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Lunastusmenettelyssä pyritään saamaan ensiksi maanomistajilta suostumus voimajohtoreitille. 

Lunastuslupaa ja ennakkohaltuunottolupaa haetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä ja sen myön-

tää valtioneuvosto. Kevennetty lunastuslupa on mahdollinen merkitykseltään vähäisissä lunas-

tuksissa tai jos voimajohdon paikasta on sovittu asianosaisten kesken, jolloin lunastusluvan ha-

kemuksen ratkaisee Maanmittauslaitos. (Fingrid 2016) 

 

Itse lunastustoimitus koostuu useista kokouksista asianosaisten kesken. Alkukokouksessa ker-

rotaan lunastustoimituksen tarkoituksesta, korvausmenettelystä ja korvausten maksamisesta. 

Jatkokokouksessa sovitaan maastokatselmuksen järjestämisestä ja korvausvaatimusten jättö-

ajasta. Loppukokouksessa annetaan korvauspäätökset perusteluineen ja korvaukset on makset-

tava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopettamisesta. (Fingrid 2016) 

 

Sähköasemien osalta esisuunnittelun jälkeen tehdään tarkempi tekninen määrittely. Sähköase-

mien yleissuunnittelussa luodaan muun muassa maanrakennussuunnitelmat, yleis- ja pääkaa-

viot ja suunnitellaan perustukset, maadoitukset ja kaapelireitit. Yleissuunnittelun pohjalta saa-

daan hankinta-aineisto kilpailuttamista varten. 

 

Suunnitteluvaiheiden jälkeen sekä voimajohtoprojektit että sähköasemaprojektit etenevät in-

vestointiesitykseen, jossa kuvataan perustelut hankkeelle ja kustannusarvio. Sen jälkeen hank-

keet kilpailutetaan ja valitaan urakoitsijat tekemään tarkat yksityiskohtaiset suunnitelmat ja var-

sinaisen rakentamisen.  
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5. VERKKOYHTIÖIDEN HAASTATTELUT 

Työssä haastateltiin yhteensä kahdeksaa Suomessa toimivaa sähkönjakeluyhtiötä, joilla kaikilla 

on jakeluverkon lisäksi suurjännitteistä 110 kV jakeluverkkoa. Haastatelluista yhtiöistä neljä 

oli selvästi vain kaupunkialueella toimivaa yhtiötä ja toiset neljä yhtiötä taas olivat enimmäk-

seen haja-asutusalueilla ja pienehköissä taajamissa sekä maaseutumaisessa ympäristössä toimi-

via jakeluyhtiötä. Haastattelut keskittyivät alueverkkojen kehittämiseen, haasteisiin kehittämi-

sessä ja asioihin, jotka ohjaavat kehittämistä tai vaikuttavat kehittämiseen.  

 

Päätettiin valita muutaman verkkoyhtiön haastattelu tutkimusmenetelmäksi esimerkiksi sähkö-

postitse suurelle joukolle välitettävän kirjallisen kyselytutkimuksen sijasta. Oletuksena oli, että 

haastatteluissa verkkoyhtiöt ovat avoimempia vastaamaan kysymyksiin kuin kirjallisessa kyse-

lytutkimuksessa ja että haastatteluiden avulla käsitellyistä asioista saadaan tietoa tarkemmin, 

koska haastattelut ovat vuorovaikutteisia keskusteluja. Haastattelut osoittautuivatkin mainioksi 

menetelmäksi. 

 

Haastattelut toteutettiin pääasiassa etähaastatteluina Microsoft Teams -ohjelman välityksellä. 

Vain yhden yhtiön haastattelu toteutettiin tapaamisena kasvokkain. Verkkoyhtiöille lähetettiin 

etukäteen kysymyksiä tutustuttavaksi ja keskustelujen pohjaksi haastatteluun. Uusia kysymyk-

siä syntyi mieleen ensimmäisten haastattelujen jälkeen ja niitä lisättiin kysymysluetteloon. Tiet-

tyjä kysymyksiä myös kohdennettiin eri yhtiöille, esimerkiksi kaupunkiympäristössä toimivilta 

yhtiöiltä kysyttiin kaupunkiympäristössä pinnalle nousevista asioista, kuten kaavoituksen vai-

kutuksesta alueverkon kehittämiseen. 

 

Tässä luvussa käsitellään haastatteluiden sisältöä ja haastatteluissa esille tulleita asioita. Asiat 

käsitellään anonyymisti siten, että niitä ei voi yhdistää suoraan mihinkään yksittäiseen verkko-

yhtiöön. 

5.1 Kehittämissuunnitelman laatiminen 

Kaikilla yhtiöillä oli ainakin jonkinlainen kehittämissuunnitelma tai näkemys alueverkon ke-

hittämisestä ja suunnitelluista investoinneista. Suunnitelmien tarkkuudet vaihtelivat yhtiöittäin. 

Osalla yhtiöistä oli tarkka oma suunnitelma nimenomaan alueverkolle ja suunnitelma saattoi 

olla muulla nimellä kuin kehittämissuunnitelma. Joissakin yhtiöissä verkon kehittämissuunni-
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telma oli karttapohjalle hahmoteltu tai verkkotietojärjestelmässä ja se ohjasi investointisuunni-

telmien tekoa, varsinaista kirjallista suunnitelmaa ei ollut. Eräällä yhtiöllä alueverkon kehittä-

misprosessia oltiin parhaillaan työstämässä. 

 

Osalla yhtiöistä taas alueverkon kehittämiselle ei ollut erillistä suunnitelmaa vaan alueverkon 

kehittämistoimenpiteet olivat kuvattuna samassa suunnitelmassa jakeluverkon kanssa. Yleisesti 

ottaen Energiavirastolle tehtävässä jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa oli kuvattuna alue-

verkon osalta yleisiä suunnitteluperiaatteita ja investointitasoja, mutta ei yksityiskohtaisia han-

ketietoja. Oli yhtiöitäkin, joilla tämä Energiavirastolle tehtävä jakeluverkon kehittämissuunni-

telma toimi ohjeellisena kehittämissuunnitelmana myös alueverkolle eikä erillisiä suunnitelmia 

alueverkon kehittämiselle tai alueverkossa suoritettaville toimenpiteille ollut. 

5.2 Kehittämissuunnitelman aikajänne ja päivitys 

Kehittämissuunnitelman aikajänne vaihteli yhtiöittäin. Muutamassa yhtiössä alueverkkoa kehi-

tettiin ja suunniteltiin noin kymmenen vuoden aikatähtäimellä ja investointisuunnitelmat olivat 

tuolle ajalle melko tarkkaan vuositasolla tiedoissa. Myös pitemmälle ajalle saattoi olla kar-

keamman tason suunnitelmia.  

 

Toisissa yhtiössä taas kehittämissuunnitelma nähtiin aikajänteen puolesta enemmän kaksiosai-

sena: lyhyen tähtäimen sekä pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelmana. Lyhyen aikavälin tar-

kastelu ulottui noin 3-5 vuodeksi ja näille vuosille oli tarkat suunnitelmat verkon investoinneista 

budjettitasolla euromääräisesti. Suunnitelmat ja investoinnit olivat myös tarkkaan aikataulu-

tettu. Pitkän tähtäimen suunnittelun aikajänne oli 5-20 vuoden päässä nykyhetkestä, osassa yh-

tiöissä oli jopa 2040- ja 2050-luvuille asti ulottuvia karkean tason suunnitelmia. Pitkän tähtäi-

men suunnitelmat sisälsivät muutaman vuoden tarkkuudella karkeita investointitietoja ja -mää-

riä, joiden taso perustuu enimmäkseen verkoston ikään. Lisäksi ilmeni, että lyhyen tähtäimen 

suunnittelussa tulisi huomioida yksittäisten komponenttien ja laitteiden tai kokonaisuuksien ke-

hittäminen ja kunnossapitotietojen pohjalta investointitarpeiden määrittäminen. Pitkän tähtäi-

men suunnittelussa tulisi huomioida myös alueen alueellinen kehittäminen. 

 

Eräässä yhtiössä suunnitelmat ulottuivat noin 15 vuoden päähän eikä tuota pidemmille ulottu-

ville suunnitelmille nähty tarvetta, koska pitkälle tulevaisuuteen on vaikea nähdä. Toisessa 

verkkoyhtiössä sen sijaan perusteltiin suunnitelmien tarpeellisuutta jopa 30 vuoden päähän, 
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koska verkkojen pitoajat ovat monia kymmeniä vuosia, jolloin nyt tehtävät investoinnit ja verk-

koratkaisut näkyvät jopa yli 50 vuoden päästä. Osassa yhtiöissä alueverkon kehittämistä kat-

sottiin enemmän jakeluverkkoihin linkittyneenä. Suunnitelmat ulottuivat vuoteen 2028 tai 2036 

asti jakeluverkon toimitusvarmuusvaatimusten täyttämisen takarajojen mukaisesti. 

 

Kehittämissuunnittelu ja kehittämissuunnitelman päivittäminen nähtiin monessa yhtiössä jat-

kuvana prosessina. Lähes kaikissa yhtiöissä kehittämissuunnitelma tarkastettiin ja päivitettiin 

vähintään kerran vuodessa ja budjetointi tehtiin vuosittain. Muutamissa yhtiöissä suunnitelmia 

tarkasteltiin pienemmin useamman kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. Eräs yhtiö näki kehit-

tämissuunnitelman suuremman päivityksen tarpeen viiden vuoden välein, mutta kuitenkin vä-

hintään vuosittain suunnitelma tarkastettiin. Lisäksi päivitystarpeeseen katsottiin vaikuttavan 

nopeat ulkopuoliset tekijät, kuten kaupungin päätökset tai uudet liittyjät. 

5.3 Tärkeimmät kehittämistä ohjaavat tekijät 

Haastatteluissa tuli runsaasti esiin kehittämissuunnitelmassa huomioon otettavia asioita, jotka 

vaikuttavat kehittämiseen tai ohjaavat sitä. Ensinnäkin verkon omistajan tahtotila vaikuttaa sii-

hen, miten paljon rahaa on käytettävissä verkon kehittämiseen ja investointeihin. Omistajaoh-

jaus määrittää, onko ensisijaisena tavoitteena esimerkiksi saada verkolle mahdollisimman suuri 

käyttövarmuus runsailla investoinneilla vai pitää siirtohinnat mahdollisimman edullisina asiak-

kaille kohtuullisilla investointimäärillä. 

 

Verkon kehittämisessä merkittävä huomioonotettava asia oli nykyisen verkon tekninen kunto 

ja ikä. Ne nousivat verkkoyhtiöiden haastatteluissa kenties suurimmiksi yksittäisiksi syiksi ver-

kon kehittämiselle ja uusimiselle, mikä kosketti sekä osaa haja-asutusalueen verkkoyhtiöitä että 

osaa kaupunkiyhtiöitä. Verkon ikä ja kunto olivat näillä yhtiöillä tärkein syy uusia verkkoa. 

Verkon teknisen pitoajan päättyminen ja kunnossapitotarpeet sanelivat monessa tapauksessa 

verkon saneerausajankohtaa. Kunnossapito- ja huoltotietojen tarkastaminen ja analysointi ker-

tovat verkon tämän hetkisestä kunnosta. Laitteistojen normaalien kunnossa- ja huoltopitotoi-

mien riittämättömyys normaalien huoltovälien aikana kertoo laitteistojen olevan elinkaarensa 

lopussa. Korkeat kunnossapitokustannukset jossain tapauksissa saattoivat jopa laukaista verkon 

saneeraustoimenpiteet useaa vuotta aikaisemmin kuin suunnitellun teknisen pitoajan puolesta 

olisi osannut odottaa. 
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Suurin osa ilmi tulleista kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä oli niin sanottuja ulkoisia teki-

jöitä, joita oli paljon. Niitä olivat muun muassa alueellinen kehittyminen, kuormitusennusteet, 

uudet verkkoon liittyjät ja maankäyttöasiat, kuten kaavoitus. Kaavoitus sääntelee alueiden käyt-

töä ja rakentamista sekä määrittelee, minkälaista toimintaa millekin alueelle suunnitellaan. 

Tämä vaikuttaa sekä voimajohtojen reittisuunnitteluun että verkoston mitoitukseen sähkönku-

lutuksen kautta.  

 

Kaavoitus, kaupunkiympäristön kehittyminen ja maankäytölliset asiat kehittämistä ohjaavina 

tekijöinä nousivat esiin erityisesti kaupunkiyhtiöissä. Kaavoitus ja maankäytölliset asiat vaikut-

tivat sähköasemien ja voimajohtojen sijoitteluun ja siihen, rakennetaanko sähköasemat avokyt-

kin- ja kaasueristeisenä asemana ja voimajohdot ilmajohtona vai maakaapelina. Tiivis kaupun-

kirakenne ja sen tiivistyminen entisestään johtivat yleensä alueverkossa maakaapelointiin ja 

kaasueristeisten sähköasemien käyttöön. Kaavoituksen ja maankäytön takia myös olemassa 

olevaa johtoa voidaan joutua siirtämään tai kaapeloimaan se yhteisymmärryksessä kaupungin 

ja verkkoyhtiön välillä. Suurjännitteisiä kaapeleita on kaivettu maahan myös sijoitusluvalla, 

joka ei ole niin vahva kuin lunastus. 

 

Tiiviissä kaupunkiympäristössä alueverkon rakentaminen nähtiin haastavana, kun tilaa ja paik-

koja sekä johdoille että asemille ei tahdo löytyä. Ääritapauksessa voi tulla kyseeseen jopa säh-

köaseman siirtäminen täysin uuteen paikkaan. Kaupunkiympäristön kehittyessä pitäisi olla ver-

kon rakentamisen kanssa ajoissa liikkeellä, mutta toisaalta silloin ei välttämättä ole tarkkaa tie-

toa sähköverkon tarpeesta, mikä tekee suunnittelusta haastavaa. Kaupunkialueilla myös tuotan-

non väheneminen merkitsi tehon siirtotarpeen kasvua, mikä saattoi johtaa verkon vahvistamis-

toimenpiteisiin.  

 

Merkittäviksi syiksi verkon kehittämiseksi nousivat myös käyttövarmuuden ja korvattavuuden 

parantaminen. Varayhteydet ja sähköasemien kiskostoratkaisut ovat tärkeitä asioita parannetta-

essa verkoston käyttövarmuutta ja korvattavuutta erilaisissa vikatilanteissa. Kehittämisen kan-

nalta tarpeelliseksi nähtiin myös alueverkon käytettävyys erilaisissa käyttö- ja kuormitustilan-

teissa. 

 

Joissakin harvoissa tapauksissa kuormien kasvu uusille alueille tai nykyisten alueiden merkit-

tävä kasvu toimi ajurina verkon kehittämiselle. Jakeluverkon kuormien kasvamisen ei nähty 
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toimivan voimakkaana ajurina alueverkon investoinneille, sillä yhtiöillä oli hyvin tietoa pää-

muuntajien kuormien kehittymisestä pidemmällä aikavälillä, joten päämuuntajankapasiteetin 

lisääminen tai muuntajan vaihdot olivat yleensä etukäteen hyvin tiedossa. Sähköisen joukkolii-

kenteen yleistyminen vaikutti lähinnä jakeluverkossa muun muassa suurempien muuntajien tar-

peena, mutta alueverkon mitoitukseen sähköisen liikenteen yleistymisellä nähtiin olevan aika 

vähän vaikutusta. 

 

Uudet isot liittyjät ja muutokset kantaverkossa nähtiin vaikuttavan verkon kehittämiseen. Suu-

ret uudet liittyjät nähtiin haastavina varsinkin, jos ne aiheuttavan nopean kapasiteettitarvemuu-

toksen. Lisäksi Energiaviraston liittymien hinnoittelumenetelmiin mahdollisesti tulevat muu-

tokset vaikuttavat liittyjiltä perittävään maksuihin ja yhtiön kaikilta asiakkailta keräämiin tarif-

feihin. 

 

Alueverkon kehittämisessä katsottiin tarpeelliseksi huomioida lisäksi loistehon hallinta, naapu-

riverkkoyhtiöiden ja Fingridin suunnitelmat, teollisuuden näkymät ja suojausten säännöllinen 

tarkastaminen. Osasta asioita on kerrottu lisää seuraavaksi omissa kappaleissaan. 

5.4 Verkon mitoitusperiaate, käyttövarmuus ja kulutuksen ennustaminen 

Alueverkon mitoitusperiaatteet korvattavuuden suhteen vaihtelivat yhtiöittäin. Monesti yhti-

öissä oli tavoitteena, että alueverkon mitoituksessa käytettäisiin n-1-suunnittelukriteeriä eli yk-

sittäisen vian takia sähkönjakelu pystyttäisiin järjestämään vaihtoehtoista reittiä pitkin. Useassa 

yhtiössä alueverkon vioissa sähkönjakelun korvattavuus katsottiin tapauskohtaisesti. Monessa 

tapauksessa sähkönjakelu korvattiin 20 kV jakeluverkon kautta, esimerkiksi kun korvaavaa 110 

kV yhteyttä ei ole tai kiskovikojen yhteydessä. Parikin yhtiötä korosti, että pelkästään aluever-

kolle ei ole mielekästä käyttää n-1- tai n-0-kriteeriä, koska verkko on mitoitettu n-1-kriteerin 

mukaisesti yhtenä kokonaisuutena sekä alue- että jakeluverkot mukaan luettuina eli yksittäisen 

vian takia sähkönjakelu voidaan korvata myös eri jänniteportaan verkon kautta. 

 

Eräässä yhtiössä oli tavoitteena, että n-1-kriteeri täyttyy kaikissa käyttötilanteissa, myös suun-

niteltujen keskeytysten aikana. Tämä edellyttäisi, että suunnitteluperiaate olisi n-2. Kuitenkaan 

n-2-kriteeri ei toteudu koko verkon osalta, joten keskeytykset täytyy suunnitella niin, ettei pää-

dytä n-0-tilanteeseen. Eräässä toisessa yhtiössä taas tietyissä kohteissa hyväksyttiin n-0-kriteeri 

eli sähkönjakelu vain yhden syötön kautta. 
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Haastatteluissa tuli ilmi, että alueverkkojen kapasiteetin mitoittamisessa suositaan yleisesti ot-

taen reilua mitoitusta tarkan johdinpoikkipintojen optimoinnin sijasta. Perusteluna tälle oli se, 

että tulevaisuuden kuormia on hankala ennustaa pitkälle tulevaisuuteen ja halutaan välttää en-

nenaikaiset investoinnit verkon kapasiteetin riittämättömyyden vuoksi. Kapasiteetiltaan parem-

paan verkkoon investoiminenkaan ei ole suhteessa niin paljon kalliimpaa. Reilulla mitoituksella 

varmistetaan varmemmin kapasiteetin riittävyys pitkälle tulevaisuuteen ja myös erilaisissa kor-

vaustilanteissa. Kuormien kehittymisen ennustaminen ja arvioiminen pohjautuivat monesti tun-

tumaan ja historiatietoon, esimerkiksi päämuuntajien kuormien kehittymiseen pitemmällä ai-

kavälillä. Myös kaupunkien yleissuunnitelmat asukasmääristä antavat viitteitä sähkönkulutuk-

sen kehittymisestä. Hankalampina ennustettavina sähkönkuluttajina nähtiin teollisuuslaitokset. 

 

Käyttövarmuus ja toimitusvarmuus nähtiin yhtiöissä erittäin tärkeinä asioina. Monet yhtiöt 

edellyttivät alueverkoltaan erittäin suurta käyttövarmuutta. Pari yhtiötä korosti, että voimajoh-

tojen täytyy olla puuvarmoja, toisaalta senhän jo sähkömarkkinalakikin velvoittaa. Reuna-

vyöhykkeiden puiden kasvun seurantaan ja puun poiston arviointiin käytettiin laserkeilausta.  

 

Alueverkossa sattuvat viat katsottiin harvinaisiksi, ellei erittäin harvinaisiksi, mutta aluever-

kossa tapahtuvia vikoja pidettiin toki mahdollisina, esimerkiksi vanhoilla sähköasemilla. Kau-

punkiyhtiöillä alueverkko muodosti monesti jonkinlaisia silmukoita ja verkkoa ajettiinkin 

yleensä renkaassa. Haja-asutusalueilla alueverkko oli yleensä säteittäinen eikä rengasyhteyksiä 

liiemmin ollut. Sähköasemilla yksikiskoratkaisut tai kiskottomat ratkaisut nähtiin yleensä riit-

täväksi haja-asutusalueilla, kun taas merkittävillä sähköasemilla kaksikiskoratkaisut olivat pe-

rusteltuja kuormien jakamiseksi. 

 

Suoraan voimajohtoliitynnällä liittyminen Fingridin verkkoon ei ole käyttövarmuuden kannalta 

paras ratkaisu, sillä voimajohdolla ja siihen suoraan liittyvillä muilla johdoilla tapahtuvat viat 

näkyvät kaikilla Fingridin voimajohtoon voimajohtoliitynnällä liittyvien asiakkaiden verkossa. 

Haastatteluissa ilmeni kaksi tapaa, joilla tällaisessa tilanteessa voidaan parantaa käyttövar-

muutta. Ensimmäinen tapa on liittyä kahdella liitynnällä Fingridin voimajohtoon niin, että lii-

tyntöjen väliin jää niin sanottu ”katkopaikka” eli erotinasema, jossa voidaan kytkeä Fingridin 

voimajohdolta syöttö pelkästään toisesta suunnasta. Tällöin Fingridin voimajohdolla tapahtuva 

vika voidaan eristää ja syöttö sallia toisesta suunnasta. Toinen tapa parantaa käyttövarmuutta 

on liittyä Fingridin verkkoon uusien kustannustehokkaiden kevyiden liityntäasemien kautta. 
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Silloin Fingridin johdolla tapahtuvat yksittäiset viat eivät näy asiakkaiden verkossa eikä asiak-

kaiden verkossa tapahtuvat viat Fingridin verkossa. Kevyt liityntäasema on kustannuksiltaan 

vain noin puolet normaalista sähköasemasta. 

5.5 Loisteho 

Fingridin loissähköperiaatteiden muuttumisen ja -laskutuksen kiristymisen johdosta moni yhtiö 

oli joutunut puuttumaan verkkonsa loistehon määrään ja pohtimaan loistehon kompensointia 

jouduttuaan maksamaan loistehomaksua Fingridille loissähkörajojen ylittämisestä. Osalla yhti-

öillä myös jakeluverkon lisääntynyt maakaapelointi on nostanut loistehon tuotantoa, mistä oli 

tullut lisähaasteensa. Eräässä yhtiössä loistehon lisääntyminen oli ollut erittäin suurta, minkä ei 

arveltu johtuvan pelkästään maakaapeloinnin lisääntymisestä vaan arveltiin myös jonkin muun 

tuntemattoman syyn vaikuttaneen kapasitiivisen loistehon suureen määrään. 

 

Loistehomaksuja Fingridille maksavat yhtiöt olivat kuitenkin melko hyvin tilanteen tasalla ja 

niillä olikin konkreettiset loistehon kompensointisuunnitelmat. Investoinnit saattoivat olla 

useiksi vuosiksi eteenpäin tiedossa. Loistehon kompensointitavat vaihtelivat. Eräillä yhtiöillä 

oli käytössään 110 kV jännitetason puolella reaktori, toisissa yhtiöissä loisteho kompensointiin 

jakeluverkossa joko keskitetysti tai hajautetusti. Tähän vaikutti loistehon syntypaikka, koska 

loisteho kannattaa kompensoida lähellä sitä. Kaupunkiyhtiöillä syy 110 kV reaktorin käyttöön 

oli suurjännitekaapelin käyttö ja 20 kV reaktoreita käytettiin pääsääntöisesti jakeluverkossa 

syntyvän loistehon kompensointiin. Ainakin kahdella yhtiöllä oli naapurijakeluverkkoyhtiön ja 

Fingridin kanssa loissähkön netotussopimus Fingridin liittymispisteessä. 

 

Niissäkin yhtiöissä, joissa loisteho ei aiheuttanut haasteita, katsottiin, että loistehon määrä on 

asemakohtaisesti seurattava asia ja sen kehittymisestä on syytä pysyä selvillä. Eräässä kaupun-

kiyhtiössä loistehoa ei nähty tulevaisuudessakaan ongelmana, koska jakeluverkon kaapelointi-

aste oli jo entuudestaan korkealla tasolla. Eräs toinen yhtiö oli kuitenkin sitä mieltä, että loiste-

hon kompensointiin, varsinkaan induktiivisen loistehon kuluttamiseen, ei ole olemassa selviä 

ja fiksuja ratkaisuja. 

 

Myös loisteho nähtiin joissakin tapauksissa liittymiskapasiteettia rajoittavana tekijänä termisen 

kapasiteetin sijasta. Tuotannon aiheuttaman induktiivinen loisteho syö verkon kapasiteettia 

pätöteholta, mikä rajoittaa myös verkon liittymiskapasiteettia. 
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5.6 Yhteistyö muiden verkkoyhtiöiden kanssa 

Kaikki haastatellut verkkoyhtiöt tekivät läheistä yhteistyötä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa, 

mikä onkin hyvin luonnollista, sillä yhtiöiden verkot liittyvät Fingridin verkkoon ja monesti 

vieläpä useiden eri liittymispisteiden kautta. Sen sijaan yhteistyö muiden jakeluverkkoyhtiöi-

den kanssa oli vaihtelevaa. Jotkin yhtiöt tekivät melko vähän tai ei juurikaan yhteistyötä naa-

puriverkkoyhtiöiden kanssa, koska alueverkkojen etäisyydet olivat sen verran etäällä toisistaan, 

ettei yhteistyöstä olisikaan ollut hyötyä. Toiset yhtiöt tekivät yhteistyötä silloin, kun se nähtiin 

mahdolliseksi ja tarpeelliseksi, esimerkiksi alueilla, joissa oli yhteisiä asemia.  

5.7 Alueverkon jaottelu kehittämisen näkökulmasta 

Mikään yhtiö ei nähnyt tarpeelliseksi alueverkon jaottelua maantieteellisesti osiin kehittämis-

suunnitelmaa varten. Joitain pienempiä tarkasteluja saatettiin tehdä alueellisesti. Eräs yhtiö kat-

soi alueverkkoaan johtokohtaisesti. Maantieteellisen jaottelun sijasta verkko saatettiin jakaa tar-

kastelua varten verkkoon ja asemiin. Toisaalta verkon ja asemien kehittämisen nähtiin kulkevan 

rinnakkain, jolloin esimerkiksi voimajohtojen kehittämisessä ei saa unohtaa sähköasemia ja 

päinvastoin. 

5.8 Hankkeet verkkoalueella 

Suurimmalla osalla verkkoyhtiöistä ei ollut alueellaan käynnissä suuren kokoluokan hankkeita, 

jotka vaikuttaisivat merkittävästä verkon kehittämiseen. Erään verkkoyhtiön alueella tuulivoi-

mahankkeita oli käynnissä useitakin, mikä on vaikuttanut voimakkaastikin alueen verkon ke-

hittämiseen. Palvelinkeskuskyselyitä oli ollut monenkin yhtiön alueella, mutta missään suunni-

telmat eivät ole edenneet toteutukseen asti. Moni yhtiö ottaisi mielellään verkkoalueelleen pal-

velinkeskus- tai muun tyyppisen hankkeen. 

5.9 45 kV jännitetason käyttö 

Kaikilla neljällä haastatellulla pääasiassa haja-asutusalueilla toimivalla yhtiöllä oli käytössään 

myös 45 kV jännitetaso. Yhden yhtiön tavoitteena oli luopua kyseisestä jännitetasosta, mutta 

kolmessa muussa yhtiössä jännitetasolla nähtiin myös tulevaisuudessa olevan sijansa. 45 kV 

käyttö nähtiin järkevänä vaihtoehtona tietyissä tapauksissa, joissa 110 kV voimajohto nähtiin 

liian raskaana ja kalliina ja 20 kV siirtokapasiteetti ja jännitejäykkyys olisivat olleet tiukilla tai 
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riittämättömiä. Taloudellista säästöä tuo myös edullisemmat 45/20 kV sähköasemat muuntaji-

neen. Varsinkaan, kun näillä alueilla sähkönkulutus ei tulevaisuudessa näyttäisi olevan kas-

vussa vaan pikemminkin ehkä laskusuunnassa, niin 110 kV verkon tuominen näille alueille ei 

ole teknistaloudellisesti perusteltua. 

5.10 Mallinnus- ja laskentaohjelmien käyttö 

Verkon mallinnus- ja laskentaohjelmia käytettiin haastatelluissa yhtiöissä vaihtelevasti. Muu-

tamalla yhtiöllä verkko oli rakenteeltaan melko yksinkertainen ja tarkemmalle verkoston mal-

linnukselle ja laskennalle ei ollut juurikaan tarvetta, joten kunnolliset työkalutkin puuttuivat. 

Jos tarpeita kuitenkin ilmeni, saatettiin turvautua avoimen lähdekoodin sovelluksiin tai käytet-

tiin tarvittaessa konsulttia, esimerkiksi suojaustilanteiden selvittelyyn ja laskemiseen. Toisissa 

yhtiöissä oli jonkin verran käytössä eri ohjelmia, joita käytettiin tiettyihin tarkasteluihin. 

 

Pari yhtiötä käytti Trimble NIS -ohjelmaa, lähinnä tehonjaon ja oikosulkujen laskemiseen. 

Myös PSCAD:iä käytettiin parissa yhtiössä laskemiseen, esimerkiksi kytkentäilmiöiden tutki-

miseen ja tuotannon liittymien laskemiseen. Eräällä yhtiöllä oli käytössään DIgSILENT Power-

Factory -ohjelma, jota käytettiin alueverkon suojausten tarkastelemiseen ja suojausasettelujen 

dokumentointiin. 

5.11 Uudet verkostoratkaisut 

Verkkoyhtiöissä oltiin avoimia uusille verkostoratkaisuille ja teknologialle. Osassa yhtiöissä 

uusia ratkaisuita ei ollut mietitty, koska nähtiin nykyisillä ratkaisuilla päästävän hyvin tuloksiin. 

Toisissa yhtiöissä uusia ratkaisuja ja tapoja oltiin jonkin verran pohdittu. Uusia verkostoratkai-

suita, joilla nähtiin olevan tulevaisuudessa mahdollisuuksia laajempaankin käyttöön, olivat 

hybrid-GIS-kojeistojen käyttäminen sähköasemien kentissä, aikaisemmin mainitut kustannus-

tehokkaat kevyet liityntäasemat, digitaaliset sähköasemat, kulkuaaltovikapaikannus, 45 kV 

maakaapelointi ja erottimien ja katkaisijoiden lisääminen isommassa määrin 110 kV verkkoon. 

Kiinnostuneita oltiin myös SF6-eristekaasun mahdollisesti korvaavasta kaasusta. Uusien ver-

kostoratkaisuiden käyttöönottoa voi kuitenkin hidastaa se, että Energiavirasto ei ole määritellyt 

yksikköhintoja niille. 
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5.12 Tarpeet asiantuntijapalveluihin kehittämissuunnitelmassa 

Keskusteluissa viimeisenä asiana keskusteltiin, miten verkkoyhtiöt näkivät konsultin roolin 

alueverkon kehittämissuunnitelman laadinnassa tai muissa palveluissa. Moni yhtiö näki, että 

verkon kehittäminen kuuluu heidän omaan tekemiseensä, koska yhtiöllä itsellään on paras tun-

temus omasta verkostaan ja tarpeistaan. Yksi verkkoyhtiö näki, että konsultti voisi laatia koko-

naisvaltaisemman kehittämis- ja investointisuunnitelman alueverkolleen. Eräs yhtiö kuitenkin 

totesi, että pienissä yhtiöissä tilanne voi olla toisenlainen ja konsultin tarjoamille palveluille voi 

olla suurempi kysyntä. 

 

Verkkoyhtiöt näkivät kuitenkin muita palvelutarpeita, joita konsultti voisi heille toteuttaa. Näitä 

olivat voimajohto- ja sähköasemaprojekteissa kilpailutuksissa avustaminen tai niiden järjestä-

minen, voimajohtohankkeiden toteuttaminen, kunnossapitosuunnittelussa avustaminen ja kun-

toindeksien määrittäminen verkon eri komponenteille. Myös verkon sähkötekniset laskemiset, 

korvaustarkastelut, suojausten määrittelyt ja hallinta, verkkoon liitetyn tuotannon VJV-tietojen 

tarkastaminen, vaihtoehtotarkastelut sekä lunastus- ja lupa-asioissa avustaminen olivat töitä, 

joita konsultti voisi toteuttaa. Erikoisosaamista vaativat työt nousivat esille. 
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6. PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

Suunnittelu- ja konsulttiyhtiöiden liiketoiminta perustuu palveluiden tarjoamiseen asiakkail-

leen. Asiakkaiden tarpeiden ja konsulttiyhtiöiden palveluiden yhteen sovittaminen on tärkeää, 

sillä se vaikuttaa suoraan siihen, ovatko asiakkaat kiinnostuneita konsulttiyhtiöiden palveluista. 

Toiseksi, myös palveluiden laatu on avainasemassa asiakastyytyväisyyden muodostamisessa, 

millä merkitystä siihen, miten todennäköisesti asiakkaat hankkivat saman konsulttiyhtiön pal-

veluita uudelleen. Asiakkaiden ollessa erilaisia on tärkeä tunnistaa, minkälaisille palveluille 

heillä olisi kysyntää. Verkkoyhtiöiden haastatteluilla kartoitettiin yhtiöiden tarpeita. Haastatte-

luissa tuli ilmi, että suurjännitteisen jakeluverkon kehittämissuunnitelman tekemiselle ei ollut 

juurikaan kysyntää konsultin tekemänä, koska suurjännitteisen jakeluverkon kehittäminen kat-

sottiin kuuluvaksi yhtiöiden omaan ydintoimintaan. Sen sijaan Rejlersin kannattaa tarjota pal-

veluita, jotka tukevat suurjännitteisen jakeluverkon kehittämistä ja suunnittelemista. 

 

Tässä luvussa tutustutaan Rejlersin nykyisiin suurjännitteisen jakeluverkon asiantuntijapalve-

luihin ja esitetään samalla, miten tai mihin suuntaan palveluita kannattaa kehittää. Verkkoyhti-

öiden haastattelujen perusteella ehdotetaan Rejlersin palveluvalikoimaan myös uusia palve-

luita, joiden kehittämiseen kannattaa tulevaisuudessa erityisesti panostaa. 

6.1 Nykyiset suurjännitteisen jakeluverkon asiantuntijapalvelut 

Rejlersin nykyisiä suurjännitteisen jakeluverkon asiantuntijapalveluita ovat verkon mallintami-

nen ja suojaustarkastelu, käyttövarmuustarkastelut, liityntäpisteiden loistehoikkunatarkastelut, 

liitettävyysselvitysten tekeminen sekä investointisuunnitelman laatiminen. Näitä kannattaa ke-

hittää eteenpäin haastatteluista kerätyn tiedon perusteella. 

6.1.1 Verkon mallinnus ja suojausten tarkastelu ja laskenta 

Laadukas verkon mallintaminen ja suojausten laskenta eivät onnistu ilman kunnollisia mallin-

nus- ja laskentaohjelmistoja. Verkon mallintaminen simuloimalla tapahtuvaa tarkastelua varten 

mahdollistaa verkossa tapahtuvien monien eri ilmiöiden tutkimista verkon erilaisissa käyttö-, 

kytkentä- tai vikatilanteissa, mikä auttaa tunnistamaan verkon heikkoja kohtia ja kehittämään 

verkkoa oikeaan suuntaan. 
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Rejlersin palveluvalikoimaan yhtenä palveluna kuuluvat verkon mallinnuspalvelut. Mallinta-

minen aloitetaan sähköverkon runkomallista sisältäen sekä 110 kV voimajohdot ja sähköase-

mat. Simuloimalla saadaan tietoa verkon sähköteknisestä tilasta normaalissa kytkentätilan-

teessa. Saadaan laskettua jännitteenalenemat ja verkossa tapahtuvat häviöt, asemien kuormitus-

asteet ja muuntajien säätömahdollisuudet. Tarkastelemalla erilaisia kuormitustilanteita verkon 

tehonjakolaskelman avulla saadaan tietoa esimerkiksi yli- ja alijännitetilanteista, verkon yli-

kuormittumisesta, muuntajien käämikytkimien asentomuutoksista ja kuormituksen tasosta ylei-

sesti verkon eri osissa. Lisäksi tutkitaan keskijänniteverkon generaattorien ja kompensointilait-

teiden vaikutuksia alueverkon jännitestabiilisuuteen ja -tasoihin. Lopuksi saadaan yhteenveto 

alueverkon sähköteknisistä puutteista. 

 

Verkon mallinnuksen ja simuloinnin avulla voidaan tutkia myös verkon käyttövarmuutta kor-

vattuuden kannalta. Verkkomalliin lisätään erottimet ja katkaisijat käyttövarmuustarkastelua 

varten. Tarkastelussa määritetään alueverkon jännitteenalenemat, sähköasemien kuormitusas-

teet, muuntajien säätömahdollisuudet ja alueverkossa syntyvät häviöt korvaustilanteessa. Säh-

köasemien kuormitusasteiden määrittämisessä tutkitaan päämuuntajien kapasiteettien riittävyy-

det ja ettei eri komponenttien nimellisvirrat ylity. Lopuksi tehdään yhteenveto käyttövarmuu-

den tasosta sekä kytkentä- ja korvattavuusvalmiudesta. 

 

Verkon mallintaminen antaa hyvät valmiudet tehdä myös suojaustarkasteluja. Verkon runko-

malliin lisätään suojareleet ja vikapaikat. Oikosulkutilanteiden tarkastelulla voidaan ottaa kan-

taa muuan muassa suojaussuunnitteluun ja releasetteluihin. Oikosulkuvirrat voidaan laskea ha-

luttuihin paikkoihin johdoilla tai sähköasemilla, kun verkko kuvattuna riittävän yksityiskohtai-

sesti malliin. 

 

Verkkoyhtiöiden haastatteluissa tuli ilmi, että verkkoyhtiöillä ei ollut oikein kunnollisia työka-

luja suurjännitteisen jakeluverkon mallintamiseen ja laskentaan ja osa yhtiöistä kertoikin, että 

he ostavat tarvittaessa palveluna verkon mallinnusta ja suojaustarkasteluiden laatimista. Moni 

kaupunkiyhtiö ajoi verkkoaan renkaassa, mikä korostaa tehokkaan verkon mallintamisen ja las-

kemisen tarvetta. Lisäksi silmukoidun verkon laskeminen vaati myös mallinnus- ja laskentaoh-

jelmistoilta enemmän. Verkon mallinnus- ja laskentapalveluille olisi siis selvästi tarvetta, mikä 

avaa konsultille hyvän mahdollisuuden tarjota omia palvelujaan verkkoyhtiöille. 
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Uusiutuvan ja hajautetun sähköntuotannon lisääntyminen aiheuttaa haasteita suojauksen toteu-

tettavuuteen. Verkossa, jossa on paljon hajautettu tuotantoa, oikosulku- ja maasulkutilanteissa 

vikavirtaa syöttäviä kohteita on useita. Tämä monimutkaistaa suojauksen toteutettavuutta. Uu-

siutuvan ja hajautetun tuotannon lisääntyminen jatkuu tulevaisuudessa, joten suojauksien to-

teuttamisvaihtoehtojen tarkastelulle ja laskemiselle tulee olemaan entistä suurempi tarve. Li-

säksi haastatteluissa nousi tarve kokonaisvaltaiselle työkalulle, jolla hallita olemassa olevat 

suojausasettelut ja suunnitella tulevat asettelut.  

 

Verkon mallintamiseen ja suojausten tarkasteluun ja laskentaan monilla yhtiöillä ei ole siis kun-

nollisia työkaluja tai työkaluja ollenkaan eikä osaamista. Lisäksi hajautetun tuotannon lisään-

tymisestä johtuva suojausten toteutettavuuden monimutkaistuminen vaatii entistä syvällisem-

pää asiantuntevuutta ja kunnon työkaluja suojausten hallintaan ja laskemiseen. Näiden syiden 

takia Rejlersin kannattaa entisestään panostaa sekä verkon mallinnuspalveluihin että suojausten 

tarkasteluun ja laskemiseen. Tulevaisuudessa nämä tarpeet tulevat korostumaan. 

6.1.2 Mekaaninen nykytila-analyysi 

Siinä, missä mallintamisen avulla saadaan tietoa verkon sähköteknisestä tilasta, mekaanisessa 

tarkastelussa kartoitetaan alueverkon johtojen ja sähköasemien ja muiden kojeiden kunto ja ikä. 

Tarkastelussa huomioidaan myös kunnossapitotiedot ja -suunnittelu ja huolto-ohjelma. Tiedot 

dokumentoidaan ja päivitetään verkkotietojärjestelmään. Verkon nykytila-analyysin perus-

teella päästään esittämään tarvittavat saneerauskohteet ja laatimaan investointiohjelma, josta on 

kerrottu seuraavassa luvussa tarkemmin.  

6.1.3 Investointisuunnitelman laatiminen 

Tässä palvelussa laaditaan alueverkolle investointisuunnitelma, jossa otetaan kantaa sähköase-

miin ja voimajohtoihin liittyviin uusimistarpeisiin iän ja kunnon puolesta. Suunnitelmassa laa-

ditaan selvitys sähköasemien laitekannasta ja rakenteista. Siinä arvioidaan sähköasemien ja voi-

majohtojen elinkaaret ja niihin kohdistuvat uusimisinvestointitarpeet, joiden pohjalta tehdään 

ehdotus tarpeellisista uusimisinvestoinneista. Tarvittaessa otetaan kantaa myös keskijänniteko-

jeistojen kuntoon ja suojausjärjestelmiin. Uusimisinvestoinneista laaditaan selkeät aikataulut ja 

sovitetaan ne asiakkaan mahdollisesti suunnitteilla olevaan muuhun hankekokonaisuuteen. Vii-

meiseksi luodaan investoinneista kustannusarviot ja tarvittaessa tuottolaskelmat sisältävä in-

vestointiohjelma. 
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Palvelu nykymuodossaan keskittyy investointitarpeiden määrittelyyn lähinnä vain verkon iän 

ja kunnon puolesta. Tätä palvelua kannattaa erään yhtiön haastattelun perusteella kehittää niin, 

että siinä tulisi otetuksi voimakkaammin huomioon myös verkon kehittämisen näkökohtia sekä 

ulkopuolisia tekijöitä ja niiden vaikutusta verkon kehittämiseen ja uusimiseen. Myös investoin-

tien jaksottaminen tulisi ottaa paremmin huomioon. Pitäisi pohtia esimerkiksi, miten verkon 

käyttövarmuus ja korvattavuus muuttuvat verkkoa uusittaessa ja voisiko niitä parantaa toisella 

tavalla investoimalla. Loistehon tarkasteltu ja sen kehittyminen ja kompensoinnin tarve tulisi 

sisältyä suunnitelmaan. Myös sähköntuotannon näkymiä ja sen vaikutukset tulisi ottaa huomi-

oon sekä tutkia uusia verkostoratkaisujen ja -teknologioiden mahdollisuuksia. 

6.1.4 Liityntäpisteiden loistehoikkunatarkastelut 

Nykyisen palveluvalikoimaan kuuluvissa suurjännitteisen jakeluverkon loistehoikkunatarkas-

teluissa tehdään Kantaverkkosopimuksen 2016 mukaiset loistehoikkunatarkastelut alueverkon 

liityntäpisteille. Loistehoikkuna tarkastellaan sovitulta aikajänteeltä sovitusta kantaverkon lii-

tyntäpisteestä. Tehdään teknistaloudellinen tarkastelu ja tutkitaan ylittyvätkö loistehorajat. Tar-

kastelussa lasketaan myös kerrannaisvaikutukset eri verkkokomponenteilla, kuten kapasitans-

sien ja induktanssien vaikutus loistehotaseeseen. Jos rajat ylittyvät, tehdään investointisuunni-

telma, millä toimenpiteillä päästään loistehoikkunan rajojen sisäpuolelle.  

 

Haastatelluilla verkkoyhtiöillä oli hyvin tunnistettu loistehosta syntyvät haasteet ja kompen-

sointitarpeet ja osalla yhtiöillä selkeät suunnitelmat loistehon kompensoimiseksi. Toisaalta 

esiin nousi mietteitä, että loistehon hallintaan ei ole olemassa oikein järkeviä ja selviä ratkai-

suita olemassa. Tarvetta ei ole niinkään loistehoikkunatarkasteluille vaan sopivien kompensoin-

tiratkaisujen löytämiselle. Loistehon määrät ja Fingridin loistehoikkunaylitykset ovat tiedossa, 

mutta sopivien kompensointiratkaisuiden löytäminen ja valitseminen ei ole ollut yksinkertaista. 

Myöskään syyt loistehoon merkittävään kasvuun eivät aina ole olleet selviä. Loistehoon liitty-

viä palveluita kannattaakin kehittää erilaisten kompensointiratkaisuiden tarkastelemiseen ja 

loistehon juurisyiden tutkintaan.  

6.1.5 Liitettävyystarkastelut  

Liitettävyystarkastelut ovat selvityksiä, joissa tutkitaan uusien liittyjien mahdollisuuksia liittyä 

olemassa olevaan verkkoon. Tarkasteluissa selvitetään muun muassa millä lailla liittäminen 

kannattaa tehdä teknistaloudellisesti, tuleeko kyseeseen voimajohto- vai kytkinasemaliitäntä, 
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riittääkö olemassa verkon kapasiteetti liittämiseen ja otetaan kantaa verkon käytettävyyteen eri-

laisilla liittymisratkaisuilla. Lisäksi annetaan arvio verkkoon liittymisen kustannuksista. Liitet-

tävyystarkasteluja tehdään erityisesti tuulivoiman liitettävyyden tarkastamiseksi sähköverk-

koon. 

 

Liitettävyystarkasteluja voidaan tehdä myös laajemmassa perspektiivissä. Voidaan esimerkiksi 

tutkia useamman voimajohdon toteutusvaihtoehtoja samalla alueella ja samoilla voimajohtoau-

keilla teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Selvityksissä tarkastellaan toteuttamiskelpoi-

sia reittivaihtoehtoja ja tutkitaan erilaisia yhteispylväsrakenteita, joita voisi hyödyntää usean 

voimajohdon tapauksessa. Lisäksi otetaan kantaa toteutusaikatauluun ja eri vaihtoehtojen kus-

tannuksiin sekä muutamiin ympäristönäkökohtiin. 

 

Liitettävyystarkasteluissa tarkastellaan siis liittyjien mahdollisuuksia liittyä verkkoon. Verkon 

liittämisvelvollisuus takaa liittyjälle oikeuden liittyä verkkoon ja verkon kehittämisvelvollisuu-

den mukaan verkkoa pitää kehittää niin, että liittyminen on mahdollista. Näin liitettävyystar-

kastelut liittyvät myös verkkojen kehittämiseen. 

 

Kehitettävää tähän palveluun ei haastatteluiden perusteella juurikaan tullut. Verkkoyhtiöillä ei 

ole välttämättä ole riittäviä työkaluja liitettävyystarkastelujen tekemiseen, joten tätä palvelua 

kannattaa tämmöisenään jatkossakin pitää palveluvalikoimassa. 

6.2  Uudet palvelut 

Tässä alaluvussa on kuvattuna uusia palveluita, joille verkkoyhtiöiden haastattelujen perus-

teella olisi tarvetta. Näiden palveluiden kehittämiseen kannattaa tulevaisuudessa panostaa. 

6.2.1 Verkon nykytila-analyysi ja tarveselvitys 

Verkon nykytilan analysoinnin ja tulevaisuuden tarpeiden määrittelyn sisältävän selvityksen 

tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva voimajohdon nykytilasta ja laatia suositukset voima-

johdolle tarvittavista toimenpiteistä tulevaisuudessa. Selvityksessä käydään läpi voimajohdolle 

tehdyt merkittävät korjaustyöt ja erikoistarkastukset, mitä johdolle on tehty sekä otetaan kantaa 

voimajohdon reunavyöhykekäsittely- ja raivaustarpeisiin. Verrattuna aikaisemmin kuvattuun 

mekaaniseen nykytila-analyysiin tarveselvityksessä otetaan laajemmin kantaa myös ulkoisiin 

tekijöihin, kuten tuulivoiman kaavoitustilanteeseen alueella ja onko sillä merkitystä kyseisen 
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voimajohdon investointitarpeeseen. Myös voimajohdon lunastus- ja sopimustilanne tarkaste-

taan. Lisäksi voidaan ottaa kantaa muihinkin asioihin, kuten johdon kuormitettavuuteen ja vaa-

rajännitteisiin. 

 

Tämä selvitys on suunnattu pääasiassa haja-asutusalueilla toimiville yhtiöille. Näiden yhtiöiden 

verkko saattanut toimia vuosikymmeniä melko muuttumattomassa, stabiilissa ympäristössä, 

jolloin verkkoon ei ole kohdistunut muutostarpeita. Selvityksen avulla päästään ajan tasalle 

verkon kunnosta ja tilanteesta. Näin muuan muassa vältetään verkon ennen aikaiset investoin-

nit. Selvityksen lopputulemana saadaan kunnossapitotarpeet 10-15 vuodeksi ja muut jatkotoi-

menpiteet. 

6.2.2 Kuntoindeksit ja kriittisyystarkastelut 

Verkon kunnon tunteminen tärkeää, koska kunto on yksi merkittävimmistä syistä uusia verk-

koa. Kunnon seuraaminen verkon eri komponenteille määritettävien kuntoindeksien avulla an-

taa hyvän kuvan eri komponenttien kunnosta, elinkaaresta ja mahdollisesta uusimistarpeesta. 

Kuntoindeksi perustuisi eri kriteereihin, joita arvioitaisiin esimerkiksi asteikoilla 0-5. Mitä kor-

keampi indeksi, sitä huonompi komponentin kunto on kriteerin mukaan. Kokonaiskuntoindeksi 

voisi määräytyä eri osaindeksien keskiarvona tai korkeimman indeksin mukaan. 

 

Päämuuntajalle kuntoindeksi voitaisiin määrittää esimerkiksi sen iän, öljyn kunnon, kaasujen 

määrän, huoltohistorian, ulkoisen kunnon ja keskimääräisen kuormitusasteen mukaan. Näitä 

kriteereitä voisi soveltaa soveltuvin osin myös muille sähköasemakomponenteille. Katkaisi-

joille kriteereinä voisivat olla sen käyttökerrat, kaasujen määrä, ulkoinen ja huoltohistoria. 

Myös voimajohdoilla kuntoindeksitarkastelua voisi soveltaa, mutta sopivien kriteerien löytä-

minen on hankalampaa. Kriteereitä voisivat olla esimerkiksi puupylväiden kunto ja eristimien 

kunto. Sopivien kriteerien löytäminen vaatisi asiaan syvällisemmin perehtymistä ja jatkokehit-

tämistä. 

 

Kuntoindeksien määrittämisessä tulee huomioida myös niiden ajantasaisuus ja tarkastusväli. 

Komponenttien kuntoindeksien määrittäminen kannattaa aloittaa jo komponenttien elinkaaren 

alkupuolella, mikä mahdollistaa kuntoindeksin kehittymisen seuraamisen. Riippuen kompo-

nenttien pitoaikojen pituuksista komponenttien kuntoindeksien päivittäminen ajantasaiseksi 

voidaan tehdä esimerkiksi muutaman vuoden välein tai vuosittain. Tähän vaikuttaa sekin 
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seikka, kuinka helppo tai työläs on määrittää tai mitata kuntoindeksin määrittämiseen vaikutta-

vat kriteerit. Esimerkiksi voimajohdon puupylväitä niiden pitoajan loppupuolella ei ole syytä 

tarkastaa vuosittain, koska se olisi työlästä ja pitkistä pitoajasta johtuen vuodessa tapahtuva 

kunnon huonontuminen ei ole kovin merkittävää. Toisaalta tärkeille komponenteille tai verkon 

osille, kuten päämuuntajalle, kuntoindeksi voidaan päivittää useinkin. 

 

Verkon käyttövarmuuden tärkeys nousi esille verkkoyhtiöiden haastatteluissa. Käyttövar-

muutta voi parantaa selvittämällä verkon niin sanotut kriittiset komponentit. Komponentin kriit-

tisyyttä voi tarkastella tutkimalla, minkälaisen sähkönjakelun keskeytyksen se aiheuttaa vikaan-

tuessaan tai toimimatta jättämisestä. Tarkastelun alla voi olla keskeytyksen kesto ja keskeytyk-

sen takia toimittamatta jäänyt teho. Molemmat pisteytetään ja mitä suuremmat pisteet kompo-

nentti saa, sitä kriittisempi se on verkon käyttövarmuuden kannalta. Kriittisyyttä tarkastele-

malla voidaan kartoittaa verkon n-0-komponentit, jotka vikaantuessaan voivat aiheuttaa mer-

kittävän sähkönjakelun keskeytyksen. 

 

Kriittisiä komponentteja voivat olla esimerkiksi päämuuntajat, yhteispylväät tai yksittäiset 

komponentit kuten katkaisijat. Komponenttien kriittisyyttä voi arvioida myös kokemusperäi-

sesti. Vika-alttiiksi tiedetyt komponentit, kuten esimerkiksi MELY-keskijännitekojeistot tai 

110 kV OSAR-katkaisijat voidaan luokitella kriittisiksi, jolloin niiden käytöstä poistaminen ja 

korvaaminen uudemmilla komponenteilla ennen niiden pitoajan loppumista voidaan perustella 

käyttövarmuuden turvaamisella. Yksi näkökulma kriittisyyden tarkasteluun on myös varaosien 

saatavuus. Vanhoille käytössä oleville komponenteille ei välttämättä ole varaosia saatavilla, 

joten niiden vikaantuessa tai hajotessa joudutaan turvautumaan uudempiin osiin ja komponent-

teihin, joiden yhteensopivuus vanhojen järjestelmien kanssa ei ole itsestäänselvyys. Sillä on 

myös olennaisesti vaikutusta sähkönjakelun keskeytysten pituuteen. 

 

Komponenttien kuntoindeksiä ja kriittisyyttä voi tarkastella myös yhdessä. Jos kuntoindeksi on 

huono ja komponentti kriittinen verkon käytön kannalta, tulisi komponentti suurella syyllä uu-

sia. 

 

Kuntoindeksiajattelua voi laajentaa myös voimajohtoaukean aluskasvillisuuden ja reuna-

vyöhykkeiden kasvun seurantaan. Indeksille kuvaavampi nimi olisi esimerkiksi kasvunseuran-
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taindeksi, joka kuvaisi johtoaukean ja reunavyöhykkeiden kasvillisuuden ja puiden raivaustar-

vetta. Indeksin arvo voisi esimerkiksi kuvata vuosia arvioituun raivaus-, harvennus- tai hak-

kuuajankohtaan. 

 

Sekä komponenttien kuntoindeksit että kasvunseurantaindeksit yhdistettynä paikkatietoon tar-

joaisivat mahdollisuuden havainnollistaa niitä karttapalvelun kautta verkkotietojärjestelmässä. 

Karttapalvelussa indeksien arvoja voisi havainnollistaa värien avulla. Erityisesti johtoaukean ja 

reunavyöhykkeiden kasvun seuraaminen kartan avulla antaa konkreettisen näkemyksen, millä 

alueella seuraavat raivaustarpeet sijaitsevat. Myös voimajohtojen osalta komponenttien kun-

toindeksien näkyminen havainnollistaa millä alueella verkko on keskimääräistä huonommassa 

kunnossa. 

6.2.3 45 kV verkon suunnittelupalvelut 

Kuten haastatteluissa tuli ilmi, 45 kV:n jännitetaso ei ole poistumassa käytöstä. Vaikka 45 kV 

ei kuulukaan varsinaisesti suurjännitteiseen jakeluverkkoon, on sillä kuitenkin eräänlainen siir-

toverkon luonne. Keräämällä tämän jännitetason erikoisosaamista on mahdollista päästä mu-

kaan myös 45 kV jännitetason projekteihin, vaikkakin liiketoimintasektori on tämän jänniteta-

son ympärillä pieni. 

 

Rejlersin kannattaa jatkossa keskittyä edelleen kehittämään tiettyjä palveluita. Näitä kehitettä-

viä palveluita ovat etenkin verkon mallinnus ja suojauslaskenta, verkon nykytila-analyysi ja 

tarveselvitys sekä kriittisten komponenttien määrittäminen ja komponenttien kuntoindeksit. 

Palveluiden sijoittuminen verkkoyhtiöiden liiketoiminnan ympärillä on esitetty kuvassa 7.1. 
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Kuva 7.1 Kehittämistä tukevien palveluiden sijoittuminen verkkoyhtiöiden liiketoiminnan ympärille. 

 

Edellä luetellut palvelut ovat verkkoyhtiöiden verkkojen kehittämistä tukevia palveluita. Ver-

kon mallinnus ja suojauslaskenta sekä komponenttien kuntoindeksien määrittäminen tukevat 

verkon kehittämisen lisäksi verkon käyttötoimintaa. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän diplomityön päätavoite oli kehittää ja kartoittaa suurjännitteisen jakeluverkon asiantun-

tijapalveluita, joille olisi kysyntää ja joita Rejlersin kannattaisi palveluvalikoimassaan tarjota. 

Työssä haastateltiin kahdeksaa verkkoyhtiötä suurjännitteisen jakeluverkon kehittämisestä. 

Tarkoituksena oli kartoittaa, mitkä tekijät ohjaavat alueverkkojen kehittämistä, mitä haasteita 

alueverkkojen kehittämiseen liittyy ja mitä palveluita alueverkkojen kehittämiseen liittyen voisi 

tarjota verkkoyhtiöille. 

 

Yhtenä tavoitteena oli muodostaa palvelumalli suurjännitteisen jakeluverkon kehittämiseen. 

Palvelussa olisi laadittu asiakkaalle alueverkon kehittämissuunnitelma. Verkkoyhtiöiden haas-

tatteluissa selvisi, että kuvatun kaltaiselle palvelulle verkkoyhtiöillä ei oikein ole tarvetta. Suur-

jännitteisen jakeluverkon kehittäminen kuuluu vahvasti yhtiöiden omaan ydintoimintaan ja ke-

hittämissuunnitelman laatimisen siirtäminen konsultin vastuulle nähtiin haastavaksi, koska 

verkkoyhtiöillä itsellään on paras tuntemus omasta verkostaan ja toimintaympäristöstään. Tämä 

selittää myös sen, miksi alueverkkojen kehittämiseen liittyvistä palveluista ei olla erityisemmin 

oltu kiinnostuneita. 

 

Toisaalta kaikilla verkkoyhtiöillä ei ollut täysin selkeitä ja ehyitä kehittämissuunnitelmia alue-

verkon osalta. Lisäksi nähtiin, että konsultilla on laajempi näkemys, mitä alalla yleisesti tapah-

tuu ja että konsultti pystyy tuomaan uusia näkökulmia kehittämiseen. Haastattelujen perusteella 

Rejlersin kannattaa keskittyä tarjoamaan yksittäisiä palveluja, jotka tukevat yhtiöiden suurjän-

nitteisen jakeluverkon kehittämistä. Erityisesti seuraavia palveluita kannattaa jatkossa kehittää: 

verkon mallinnus ja suojausten laskentapalvelut, verkon nykytila-analyysi ja tarveselvitys sekä 

verkon komponenttien kuntoindeksit ja kriittisten komponenttien määrittäminen. Verkon mal-

lintamisen avulla on mahdollista tehdä monia asioita, kuten suojausasetteluiden laskentaa ja 

uusien liittyjien vaikutuksia verkon toimintaan. Verkon tarveselvitys on keino päästä ajan ta-

salle verkon tilanteesta. Kriittisten komponenttien tarkastelun avulla voidaan parantaa verkon 

käyttövarmuutta ja komponenttien kuntoindeksien avulla seurata mahdollisia investointitar-

peita hyvin ennakoiden. 

 

Huolimatta siitä, että sähköverkkoliiketoiminnan liiketoimintojen ulkoistamista verkkojen 

suunnittelu mukaan lukien tehdään yhä suuremmassa määrin, suurjännitteisen jakeluverkon ke-
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hittäminen ja suunnittelu ovat yhä pääosin verkkoyhtiöiden omaa toimintaa. Tilanne voi kui-

tenkin tulevaisuudessa muuttua, joten konsultin on syytä olla tietoinen, mitä ympärillä tapahtuu 

ja tarkasti seurata ja kuunnella verkkoyhtiöiden mietteitä heidän kanssa asioidessaan. 

 

Haastatteluiden avulla saatiin tietoon myös monia suurjännitteisen jakeluverkon kehittämiseen 

liittymättömiä palvelutarpeita. Näitä tarpeita ei ole syytä unohtaa vaan pohtia mahdollisuuksia, 

miten näihinkin palvelutarpeisiin pystyttäisiin parhaiten vastaamaan. 

 

Jatkotutkimuskohteena kannattaa pohtia paikkatiedon laaja-alaisen hyödyntämisen mahdolli-

suuksia verkon kehittämisessä ja suunnittelussa. Paikkatieto voi esimerkiksi olla oiva apu voi-

majohdon sopivien reittivaihtoehtojen määrittämisessä.  
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Verkkoyhtiöiltä kysyttyjä kysymyksiä 

 

 

 Onko teillä olemassa alueverkon kehittämissuunnitelma? 

 Minkälaisia asioita pitää mielestänne kehittämissuunnitelmassa ottaa huomioon? 

 Minkälaiselle aikajänteelle kehittämissuunnitelma tehdään/tulisi tehdä ja miten usein 

sitä päivitetään/tulisi päivittää? 

 Mitä periaatteita sovellatte alueverkon suunnittelussa? 

 Jaetaanko alueverkkoa eri alueisiin kehittämissuunnitelmaa varten ja jos jaetaan niin 

millä tavalla ja millä perustein? 

 Mikä on alueverkkonne mitoitusperiaate (N-1, N-0)? Mitä sen tulisi olla? 

 Kuinka suurta luotettavuutta verkolta ja sähköasemilta odotatte? 

 Onko verkko silmukoitu ja käytetäänkö renkaassa? 

 Mistä seikoista tulee verkon suurimmat kehitystarpeet?  

 Mitkä tekijät toimivat alueverkon investointien laukaisijoina? 

 Millä tavoin naapuriyhtiöiden tai Fingridin suunnitelmat on huomioitu? 

 Minkälaisia hankkeita (esim. suuret kulutus/tuotantokeskittymät, tuulivoima jne.) on 

teidän verkkoalueellanne ja mitä haasteita ne aiheuttavat verkon näkökulmasta? 



LIITE I 

 

 

 Miten pyritte ennustamaan verkkoalueellanne sähkön kulutuksen/tuotannon kehitty-

mistä? 

 Mikä on 110 kV verkkonne kaapelointiaste? 

 Aiheuttaako loisteho teidän alueverkossa haasteita? 

 Miten Energiavirastolle tehtävässä jakeluverkon kehittämissuunnitelmassa on aluever-

kot huomioitu/mukana? 

 Millä työkaluja käytätte 110 kV verkon suunnitteluun ja verkostolaskentaan? 

 Onko verkossanne 45 kV (tai muuta yli 20 ja alle 110 kV) verkkoa? 

 Näettekö tarvetta uusille verkostoratkaisuille? 

 Miten näette konsultin roolin alueverkon kehittämissuunnitelman laadinnassa? 

 Millä tavoin alueverkko eroaa haja-asutusalueella kuin kaupungissa? 

 Millä tavalla 110/20 kV:n asemaratkaisut vaikuttavat 110 kV:n verkon suunnitteluun? 

 Aiheuttaako sähkön tuotantorakenteen muuttuminen haasteita sähköverkossa? 

 Miten kaavoitus vaikuttaa alueverkon suunnitteluun? 

 Vaikuttaako sähköisen liikenteen yleistyminen alueverkon suunnitteluun? 

 


