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Sähkön siirtohintojen jatkuva nousu on nostanut mahdollisuuden sähköverkosta 

irrottautumiseen ja sähkön omavaraisen tuotannon aloittamisen näkyvämpään 

asemaan yleisessä keskustelussa. 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan omavaraisen sähkön ja lämmön tuotannon 

mahdollisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Uusiutuvat energiamuodot nähdään 

tulevaisuudessa parhaana ratkaisuna tällaiseen, joten ne ovat pääpainon kohteena. 

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. 

Tutkimuksen perusteella lämmön omavarainen tuotanto on jo melko yleistä 

Suomessa erilaisten lämpöpumppujen ja aurinkolämpöjärjestelmien ansiosta. 

Sähkön omavarainen tuotanto yleistyy jatkuvasti, mutta tällä hetkellä suurin 

rajoittava tekijä sähköverkosta irrottautumiselle on sähkön varastoinnin hinta. 

Tulevaisuudessa teknologioiden kehittyessä sekä hintojen laskiessa 

irrottautuminen muuttuu entistä houkuttelevammaksi mahdollisuudeksi 

kokeilunhaluisille kuluttajille. Maissa, joissa tuotannon kausivaihtelu on 

pienempää, pystytään toteuttamaan sähköverkosta irrottautumista helpommin kuin 

Suomessa, johtuen vaadittavan akkukapasiteetin pienemmästä määrästä. 
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1 JOHDANTO 

 

Sähköverkosta irrottautuminen on ollut esillä julkisessa keskustelussa viime vuosina, johtuen 

pääosin sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelumalleista, joissa voiton määrä on määritelty lailla ja 

aiemmilta vuosilta saavuttamatta jääneet voitot on voitu periä siirtomaksuissa takautuvasti. 

Tämä on herättänyt ajatuksia siitä, olisiko mahdollista irrottautua sähköverkosta ja aloittaa 

sähkön omavarainen tuotanto. Tämän lisäksi pörssisähkön, jota yleisesti pidetään halvimpana 

tapana ostaa käyttämänsä sähkö, hinnat ovat nousseet Euroopan useissa maissa kaikkien 

aikojen ennätykseensä, joka edesauttaa ihmisten intoa irrottautua sähköverkosta. Hintojen 

pelätään nousevan lähiaikoina jopa kymmeniä prosentteja. (Yle Uutiset 2021; Talouselämä 

2021a) 

 

Sähkön omavaraisen tuotannon yleistyminen synnyttää markkinoille uusia mahdollisuuksia 

etenkin edelläkävijäyrityksille, jotka haluavat auttaa ihmisiä omavaraisen tuotannon oikein 

mitoittamisessa ja tarjoamalla oikeanlaisia välineitä. Lisäksi uusiutuvien energiamuotojen 

suosio kasvaa jatkuvasti, jolloin niihinkin liittyen markkinoille syntyy uusia segmenttejä 

uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen ja mahdollisten uusien muotojen löytämiseen. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2021; Tilastokeskus 2020) 

 

Nyt käynnissä oleva energiamurros koskee paitsi sähköntuotantotapoja, myös 

sähköntuotantopaikkoja, jolloin sähköntuotanto hajautuu pienempiin yksiköihin ja uusille 

edelläkävijäyrityksille aukeaa uusia markkinarakoja. Perinteisten verkkoyhtiöiden 

liiketoiminta- ja ansaintamallit kokevat muutoksen, kun asuintaloissa yleistyvät omat 

pienvoimalat, joilla tuotetaan osa itse kulutetusta sähköstä. (Richter 2013) 

 

Sähköverkosta irrottautuminen on mahdollista myös teollisuusmittakaavassa, mutta tässä 

tutkimuksessa keskitytään pääasiallisesti asumiskäyttötarkoituksen omaaviin kokonaisuuksiin 

Suomessa. 
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1.1 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia valmiita paketteja sähköverkosta 

irrottautumiseen ja oman sähkön sekä lämmön tuotannon aloittamiseen löytyy, millaiset ihmiset 

voisivat olla kiinnostuneita tällaisista paketeista sekä millaisissa tilanteissa sähköverkosta 

irrottautuminen voi onnistua. Lisäksi tutkitaan mahdollisesta irrottautumisesta syntyviä 

kustannuksia ja muita huomioon otettavia asioita. 

 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Päälähteinä käytetään vertaisarvioituja artikkeleita. 

Lisäksi käytetään muitakin, ei-tieteellisiä lähteitä, etenkin eri tuotantomuotojen kustannuksia ja 

toteutuneita esimerkkejä selvitettäessä, mutta ensisijaisesti pyritään käyttämään tieteellisiä 

lähteitä. Alussa tutustutaan sähköverkon perustoimintaperiaatteeseen, jonka jälkeen esitellään 

sähkön ja lämmön omavaraisen tuotannon keinoja ja niiden varastointitapoja. Lopuksi 

tarkastellaan sähköverkosta irrottautumisen nykytilannetta ja pohditaan tulevaisuuden 

mahdollisuuksia. 

 

Verkosta irrottautumisen ja oman tuotannon tarkkojen kustannusten ja kannattavuuden 

selvittäminen vaatisi jonkin laskentaohjelmiston, kuten Matlabin, laajempaa käyttöä, joten 

kandidaatintyön laajuuden vuoksi kustannusten osalta esitetään vain suurpiirteisiä arvioita.  
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2 SÄHKÖVERKKO 

 

Tässä luvussa esitellään sähkönjakeluverkon toimintaperiaate, hinnoitteluperiaatteita ja 

irrottautumisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 

2.1 Toimintaperiaate 

 

Sähköverkon toiminta perustuu siihen, että verkosta kulutettava energia on yhtä suuri kuin 

siihen tuotannosta syötettävä energia. Puhekielessä sähköverkosta puhuttaessa tarkoitetaan 

yleensä alueverkkoja, jotka ovat keski- ja pienjännitteisiä verkkoja, joihin myös yksittäisen 

asiakkaat ovat kytkettyinä. Alueverkkoja kuitenkin syöttää kantaverkko, joka koostuu 

pelkästään suurjännitejohdoista ja jonka toiminnan varassa myös alueverkot täten ovat. 

Suomessa kantaverkkoyhtiönä toimii Fingrid Oyj, jonka omistajina ovat Suomen valtio ja 

suomalaiset eläkeyhtiöt. Fingridillä on luonnollinen monopoli, eli sen monopoliasema on 

turvattu lailla. Monopolin avulla myös toiminta on tehokkaampaa, sillä yhteiskunnan 

toimivuuden kannalta ei ole järkevää ylläpitää kahta infrastruktuurijärjestelmää, jotka 

kilpailevat keskenään. (Fingrid 2021a, b, c) 

 

Suomessa sähköverkon taajuus pyritään pitämään 50 Hz suuruudessa. Sallittu vaihteluväli on 

49,9–50,1 Hz, kulutuksen kasvaessa taajuus laskee ja tuotannon kasvaessa taajuus kasvaa, 

jolloin säätövoiman merkitys taajuuden ylläpidossa korostuu. (Fingrid 2021d) 

 

Mikäli sähkön toimituksessa on virhe tai sähkökatko kestää pitkään, on asiakas oikeutettu 

korvaukseen. Virheellinen sähköntoimitus tarkoittaa sitä, että sähkön laatu on heikkoa, eli 

yleensä taajuus on muuta kuin sallitun vaihtelun sisällä. Mikäli katko kestää pitkään, on asiakas 

oikeutettu vähintään 2 viikon siirtomaksun suuruiseen hinnanalennukseen. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto 2020) 

 

2.2 Hinnoittelu kiinni ollessa 

 

Verkkoyhtiölle maksetaan perusmaksu sekä siirtoperusteinen maksu. Verkkoyhtiö on aina 

paikallinen monopoli, joten asiakkaan verkkoyhtiö määräytyy asuinpaikan mukaan. 
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Monopoliasema on perusteltu myös verkkoyhtiöiden osalta siksi, että päällekkäinen 

infrastruktuuri kuluttaa turhaan resursseja. Perusmaksu ei ole riippuvainen kulutuksesta, joten 

pienillä kulutuksilla sen suhteellinen osuus koko sähkönsiirrosta kasvaa huomattavasti. Kuva 1 

esittää sähkön siirtohintojen kehityksen vuosina 2015–2019. 

 

 

Kuva 1 Siirtohintojen kehitys eri kulutuksen omaavissa kotitalouksissa vuosina 2015–2019. (Energiavirasto 

2021a) 

 

Kuvasta nähdään, että siirtohintojen nousu on ollut jatkuvaa, sekä pienen kulutuksen omaavien 

kotitalouksien suhteellisen hinnannousun olleen nopeampaa kuin suurilla kulutuksilla. Lisäksi 

sähkönsiirron yksikköhinta on pienillä kulutuksilla huomattavasti korkeampi, paikoin lähes 

kolminkertainen. Täten myös pienikulutuksisilla kotitalouksilla houkuttimet sähköverkosta 

irrottautumiselle ovat suuremmat. Tässä kuvassa pienikulutuksiset taloudet ovat 

kerrostaloasuntoja, kun suuremmat ovat omakotitaloja. Verkosta kokonaan irrottautuminen on 

helpompaa toteuttaa pientalossa, sillä kaikkien asukkaiden suostuttelu esimerkiksi 

kerrostalossa oman sähkönkäytön säännöstelyyn on vaikeaa. Lisäksi pientalossa laitteiston 

kapasiteetin vaatimukset ovat pienemmät. 

 

Sähkönsiirtolaskun yhteydessä peritään usein myös verot, eli sähkön valmistevero ja 

huoltovarmuusmaksu. Koska verot laskutetaan samaan aikaan siirtomaksun kanssa, syntyy 

illuusio siirtohintojen ylivertaisesta osuudesta suhteessa käytetyn sähkön hintaan. 

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0

1
.1

.2
0

1
5

1
.3

.2
0

1
5

1
.5

.2
0

1
5

1
.7

.2
0

1
5

1
.9

.2
0

1
5

1
.1

1
.2

0
1

5

1
.1

.2
0

1
6

1
.3

.2
0

1
6

1
.5

.2
0

1
6

1
.7

.2
0

1
6

1
.9

.2
0

1
6

1
.1

1
.2

0
1

6

1
.1

.2
0

1
7

1
.3

.2
0

1
7

1
.5

.2
0

1
7

1
.7

.2
0

1
7

1
.9

.2
0

1
7

1
.1

1
.2

0
1

7

1
.1

.2
0

1
8

1
.3

.2
0

1
8

1
.5

.2
0

1
8

1
.7

.2
0

1
8

1
.9

.2
0

1
8

1
.1

1
.2

0
1

8

1
.1

.2
0

1
9

1
.3

.2
0

1
9

1
.5

.2
0

1
9

1
.7

.2
0

1
9

1
.9

.2
0

1
9

1
.1

1
.2

0
1

9

Si
ir

to
h

in
ta

 (
sn

t/
kW

h
)

2 000 kWh/a 5 000 kWh/a 18 000 kWh/a 20 000 kWh/a



7 

 

   

 

Sähkönsiirron lisäksi tulee sähkönkäyttäjän solmia sähkönmyyjän kanssa sopimus sähkön 

toimittamisesta, jolloin sähkönmyyjälle maksetaan käytetystä energiasta. Sähkönmyyjän voi 

kilpailuttaa vapaasti, joten hintaan ja kuluttamansa sähkön tuotantotapaan pystyy vaikuttamaan 

siltä osin. Kaikkiin osiin menee karkeasti kolmasosa koko laskusta. 

Sähkön siirtohinnat ovat siis nousseet jatkuvasti, sekä nousu näyttää jatkuvan myös 

lähitulevaisuudessa. Siirtohintojen nousu perustuu verkon säävarmuuden lisäämiseen, jolloin 

korvataan ilmajohdot ja pylväsmuuntamot maakaapeleilla sekä puistomuuntamoilla. 

Sähkömarkkinalaki määrää verkkoyhtiöt lisäämään säävarman verkon osuutta, jolloin 

toimitusvarmuus paranee. Tämä kuitenkin maksaa, ja rakentaminen rahoitetaan pääosin 

kuluttajilta kerätyillä siirtohintojen korotuksilla. (Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 2021) 

 

Sähkönsiirron hinta on aluekohtaista, jolloin se voi vaihdella suuresti eri alueiden välillä. 

Yleisesti ottaen tiheästi asutuilla alueilla perusmaksu ja itse siirto on edullisempaa kuin harvaan 

asutuilla alueilla, sillä näillä alueilla verkkoa on vähemmän asiakasta kohden. Täten myös 

yksittäisen asiakkaan ei tarvitse maksaa yhtä suurta osuutta verkon ylläpitokustannuksista. 

Tiheästi asutuilla alueilla on toisaalta useammin päällystetyt tiet, jolloin verkon ylläpito on 

yleisesti kalliimpaa kuin pellon reunassa kulkevan kaapeli- tai ilmajohtoreitin. Verkkoyhtiöiden 

toiminta on Energiaviraston valvomaa, jolla pyritään pitämään hinnat ja hinnankorotukset 

kohtuullisina. (Energiavirasto 2021b; Köyliön-Säkylän Sähkö Oy 2021) 

 

Uuden sähköliittymän hinta vaihtelee tapauskohtaisesti. Mikäli liitettävä kohde sijaitsee 

asemakaava-alueella, on hinta alimmillaan noin 2 000 euron luokkaa. Kuitenkin haja-

asutusalueella uuden liittymän hinta voi nousta jopa yli 10 000 euron, jos kohdetta lähin 

muuntamo sijaitsee kilometrien päässä. (Caruna 2021a; Elenia 2021) 

 

Yhden asiakkaan irrottautuessa sähköverkosta muiden suhteellinen osuus verkosta kasvaa. Ei 

merkittävää vielä yksittäisen asiakkaan kohdalla, mutta esimerkiksi haja-asutusalueella 

irrottautumisbuumi voi vaikuttaa merkittävästi muiden hinnoitteluun ja laukaista irtautumista 

suuremmissa määrin. 

 

 



8 

 

   

 

2.3 Irrottautumisen kustannukset 

 

Yleisesti asiakas päättää irrottautua sähköverkosta silloin, kun hän on joko tyytymätön 

verkkoyhtiön tai sähkönmyyjän palveluihin, tai silloin kun omavaraisen sähköntuotannon 

kustannukset ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin sähkön ostaminen sähköverkosta. 

Tyytymättömyyttä voidaan kokea muun muassa verkkoyhtiön toimitusvarmuuteen tai sähkön 

tuotantomuotoon, joskin etenkin Suomessa sähkönmyyjää pystyy vaihtamaan omien toiveiden 

mukaan, jolloin myös sähkön alkuperä on useimmiten mahdollista saada toiveidensa 

mukaiseksi. (Gorman et al. 2020) 

 

Olemassa olevan sähköliittymän voi irtisanoa verkkoyhtiön kautta, jolloin myös sähköliittymän 

kiinteät kulut loppuvat. Näihin kuuluu yleensä sähkönsiirron sekä sähkönmyyjän perusmaksut. 

Liittymä on mahdollista muuttaa ylläpitoliittymäksi, jolloin verkkoyhtiölle on edelleen 

maksettava ylläpidon perusmaksua, mutta sen käyttöönotto uudelleen tapahtuu nopeammin. 

Myös sähköliittymän irtikytkeminen kokonaan on mahdollista, jolloin verkkoyhtiö käy 

purkamassa liitäntälaitteiston ja purkukustannuksista yli jäävä osuus liittyessä maksetusta 

liittymismaksusta maksetaan asiakkaalle takaisin. Kokonaan irtikytkemisiä tapahtuu 

useimmiten silloin, kun tontilla oleva talo puretaan ja tontin käyttötarkoitus muuttuu. (Caruna 

2021b; Järvi-Suomen Energia 2021) 

 

Sähköverkosta kokonaan irrottautuessa ja omavaraista sähköntuotantoa aloittaessa 

pienasiakkaan ei tarvitse maksaa sähköstä sähkönsiirtomaksuja tai veroja, jolloin hinta 

muodostuu laitteiston huoltamisen ja ylläpitokustannusten perusteella. Verkosta 

irrottautuminen on taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna siis sitä kannattavampaa, mitä 

kalliimpaa alueen sähkönsiirto on. Tuotetulle sähkölle lasketaan hinta tuotantolaitteiston 

synnyttämien kustannusten ja kulutetun sähkön määrän avulla. Hinnanselvityksen jälkeen 

pystyy arvioimaan houkuttimia irrottautumiselle ja arvioimaan omaa irrottautumistarvettaan. 

 

Irrottautuessa suurimmat kustannukset syntyvät oman laitteiston hankkimisesta ja sen 

asentamisesta. Alkupääoman tarve on suuri, sillä etenkin uusiutuvaa energiaa käyttämällä ei 

synny lainkaan polttoainekustannuksia, vaan lähes kaikki kustannukset syntyvät 

hankintahetkellä, sillä kunnossapitokustannukset ovat vain murto-osan hankintakustannuksista. 
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Kustannusten suuruuteen vaikuttaa tarvittava tuotantokapasiteetti sekä energian varastoinnin 

tarve ja sen kapasiteetti. Mikäli sähkön varastointiin käyttää akkuja, niiden hyvässä kunnossa 

pitäminen pidentää käyttöikää ja täten pienentää elinkaarikustannuksia merkittävästi. Tuotanto- 

ja varastointilaitteiston kustannuksiin perehdytään tarkemmin luvussa 3. (Curry 2017)  
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3 OMAVARAINEN TUOTANTO 

 

Omavarainen sähköntuotanto tarkoittaa tilannetta, jossa kaikki käytettävä sähkö on tuotettava 

itse, jolloin sähkön ostaminen ei ole mahdollista. Tässä tutkimuksessa perehdytään juurikin 

tämän kaltaisiin tilanteisiin, joissa kotitalous tai suurempi kokonaisuus on kokonaan irti 

kansallisesta sähkönjakeluverkosta. 

 

Omavaraisen sähköntuotannon kanssa on hyödyllisintä ajoittaa kulutus samaan aikaan 

tuotannon kanssa. Tätä kutsutaan termillä sähkökuorman ohjaus, jolloin mahdollisimman moni 

sähköä kuluttavista laitteista kytketään päälle samanaikaisesti halvimman sähkön hinnan 

saavuttamiseksi. Normaalissa sähköverkossa kiinni olevassa kotitaloudessa tämä tapahtuu 

usein niin, että monet laitteista, kuten lämminvesivaraaja, asetetaan toimimaan yöaikaan. 

Vaihtoehtoisesti sähkökuorman ohjausta voidaan myös käyttää tasaamaan sähkölaitteiden 

aiheuttamia kulutuspiikkejä ajoittamalla laitteiden käyttö eri aikoihin. (Caruna 2021c) 

 

Omavaraisessa tuotannossa itse tuotetun aurinkosähkön on todettu olevan arvokkainta itse 

käytettynä tuotantohetkellä. Ylimääräisen tuotannon myyminen sähköverkkoon olisi 

seuraavaksi kannattavin vaihtoehto, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään tilanteisiin, joissa on 

irtauduttu sähköverkosta, jolloin ylijäämäsähkön myynti ei ole mahdollista. (Puranen et al. 

2021) Voidaan kuitenkin olettaa saman periaatteen pätevän kaiken itse tuotetun sähkön 

kohdalla, kuten tuulivoimalla tuottaessa. 

 

Tutkimuksen tulos tukee entisestään sähkökuormanohjauksen hyötyjä ja kannattavuutta 

omavaraisessa tuotannossa. Parhaiten tuotannonaikaisen sähkön saa käyttöön kytkemällä 

laitteet päälle tuotannon ajaksi, mieluiten automatisoidusti, jolloin hukkaan menevän sähkön 

määrä minimoituu. 

 

Omavarainen sähköntuotantojärjestelmä ei ole yhtä altis myrskyvaurioille, sillä 

tuotantolaitteisto sijaitsee pienellä alueella verrattuna pitkään siirtoverkkoon, joka voi yhdenkin 

puun kaatumisesta aiheuttaa suurille alueille ongelmia sähkönjakeluun. Kaiken laitteiston 

ollessa yhdessä paikassa vahingon tapahtuessa aiheutuva vahinko on kuitenkin huomattavasti 

suurempaa kuin hetkellinen, maksimissaan muutamien päivien, mittainen sähkökatko. 
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Normaalin kotitalouden sähköjen katkaiseminen tarkoituksellisesti kuitenkaan tuskin edistää 

kenenkään intressejä tai aiheuttaa yhteiskunnallisesti merkittävää tuhoa, joten riski tällaiselle 

on häviävän pieni. 

 

3.1 Sähkön tuotanto 

 

Sähköä voidaan tuottaa monella eri tavalla. Tässä kappaleessa esitellään yleisimmät ja 

pientaloissa helpoiten toteutettavat tavat, joita ovat auringosta ja tuulesta saatavan energian 

hyödyntäminen, sekä tarkastellaan aggregaatin käyttämisen mahdollisuutta omavaraisessa 

sähköntuotannossa. 

 

3.1.1 Aurinkosähkö 

 

Auringon säteilyenergia on mahdollista muuttaa sähköksi aurinkosähköjärjestelmällä. 

Järjestelmään kuuluvat paneelit keräävät valoa, jonka laitteisto muuttaa ensin tasasähköksi, 

josta invertteri eli vaihtosuuntaaja muuttaa sen käytettävään muotoon vaihtosähköksi. 

Aurinkopaneeleita asennetaan kiinni rakennuksiin seinälle tai katolle, sekä maahan, yleensä 

erilliseen telineeseen. 

 

Useat yritykset myyvät paketteja, joihin kuuluu paneelit, paneelien oheislaitteet sekä asennus 

samalla tilauksella, joten paketin hankinta on suhteellisen helppoa. Noin 6 kilowatin (kW) 

huipputehon ja 30 m2 kokoinen aurinkopaneelipaketti tuottaa vuodessa sähköä hieman alle 5 

000 kilowattituntia (kWh). Paketti maksaa asennettuna noin 8 000 euroa, mutta myyjäyritys on 

laskenut sen säästävän sähkölaskussa vuodessa hieman yli 600 euroa. Tällöin paketin 

takaisinmaksuaika olisi 12–13 vuotta. Aurinkopaneelipaketin voi hankkia myös osamaksulla, 

jolloin kokonaiskustannukset ovat suuremmat, mutta se jakautuu pidemmälle ajalle. 

Aurinkopaneelin kykyyn tuottaa sähköä vaikuttaa oleellisesti ajan myötä sen pintaan kertyvä 

lika, sekä talvisin lumi, jolloin tuotanto laskee ja myös sijoituksen takaisinmaksuaika pitenee. 

Paneelin pitäminen puhtaana lisää tuotetun sähkön määrää. (Lumo Energia 2021) 
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Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet jatkuvasti, ja keskimäärin hinnat ovat laskeneet noin 

24 % kumulatiivisen asennetun kapasiteetin tuplaantuessa (Fraunhofer ISE 2021). Kuva 2 

esittää aurinkopaneelien hintakehityksen 1980-luvulta lähtien. 

 

 

Kuva 2 Aurinkopaneelien hintakehitys. (Fraunhofer ISE 2021) 

 

Kuvasta nähdään, että vaikka ajoittain paneelien keskihinnat ovat nousseet, on pitkän aikavälin 

trendi selvästi laskeva. Selkeimmät jyrkät hinnan laskut liittyvät joko uuden teknologian 

löytymiseen, tai viimeisinä vuosina asennetun kapasiteetin räjähdysmäiseen kasvuun. 

 

Lumen aiheuttamat häviöt riippuvat paikallisista sääoloista sekä paneelin asennuskulmasta. 

Paneelin asennuskulman merkitys sähköntuotantoon syntyy kahdella eri tavalla. 

Optimaalisessa kulmassa koko paneelin pinta-ala altistuu auringon valolle ja tuotanto kasvaa 

tätä kautta. Riittävän suurella asennuskulmalla lumi liukuu tehokkaasti itsestään pois paneelin 

pinnalta, jolloin sitä ei joudu poistamaan itse. Lumi heijastaa valoa pois paneelin pinnalta ja 

lumen peittämä alue ei tällöin tuota ollenkaan sähköä. Lumi saattaa aiheuttaa runsaslumisilla 

alueilla kuukausittaisen tuotannon pienenemistä jopa 80 % ollessaan paneelin pinnalla ilman 

erillistä puhdistamista. Etelä-Ontarion alueella lumi aiheuttaa vuosittain 1–4 % häviöt, 

vuotuisesta lumimäärästä ja paikasta riippuen (Andrews et al. 2013). Tätä suuremmiksi häviöt 
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eivät muodostu, sillä lunta esiintyy aikoina, jolloin auringon säteily on muutenkin vähäisempää 

ja tuotanto pienempää. Häviöiden voidaan olettaa olevan samansuuntaisia myös muilla 

lumisilla alueilla. Kuva 3 esittää auringonsäteilyn intensiteetin Suomen eri kaupungeissa 

vuonna 2015. 

 

 

Kuva 3 Auringon säteily Suomessa vuonna 2015. (JRC 2017) 

 

Kuvasta nähdään, kuinka säteily ja siten aurinkosähkön tuotanto on painottunut aikavälille 

maaliskuusta lokakuulle, kun marraskuusta tammikuulle säteily on vain murto-osan 

kuukausittaisesta keskiarvosta. Aurinkosähkön avulla omavarainen eläminen vaatii siis 

huomattavan määrän energian varastointikapasiteettia näiden kuukausien ajalle. 

 

Aurinkopaneelit ovat uusiutuvan energian muodoista suosituimmat pääosin siksi, että niiden 

asentaminen pienessäkin mittakaavassa on helppoa. Täten paneelien markkinat ovat varsin 

kilpailtuja ja uusien markkinarakojen löytäminen vaatisi joko uutta teknologiaa tai jonkin muun 

tavan, esimerkiksi valmistusmenetelmä, jolla saavutettaisiin selkeä kustannusjohtajuus. Muista 

aurinkovoimalan laitteista invertterien hyötysuhde on yleisesti yli 90 %, joten tälläkään alueella 

ei ole selkeää aukkoa yritysten täytettäväksi. (E.ON 2020; Aurinkovirta.fi 2021) 
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3.1.2 Tuulisähkö 

 

Tuulivoimala muuttaa tuulen liike-energian sähköksi tai lämmöksi. Pientuulivoimalaksi 

lasketaan voimalat, joiden pyyhkäisypinta-ala on alle 200 m2, mutta kotitalouskäytössä riittää 

huomattavasti pienempikin voimala, jonka lapojen halkaisija on joitakin metrejä. Voimala 

asennetaan yleensä mastoon, jonka korkeus on 5–30 metriä, jotta sen edessä olevien puiden tai 

muiden esteiden määrä voidaan minimoida. Helpoiten tämä toteutuu, kun sen asentaa korkeaan 

ja aukeaan maastonkohtaan tai rannikolle, jolloin myös siitä saatava hyöty on parhaimmillaan. 

Voimalan voi asentaa myös talon katolle, mutta katolla maston korkeus on yleensä pienempi ja 

rakennus aiheuttaa ilmavirtaan pyörteitä puiden tavoin, jolloin tuulesta hyödynnettävissä oleva 

energia on pienempi. (Motiva 2020a; Eklund 2011) 

 

Tuulivoimalan hankinta on helppoa aurinkopaneelien tavoin, sillä Suomessa toimii useita 

voimalakokonaisuuksien myyjiä. Kokonaisuuteen kuuluu sekä masto, voimala, että laitteisto, 

jolla voimalan tuottama energia voidaan muuntaa käytettävissä olevaan muotoon. Katolle 

asennettavan 1 kW voimalan, jonka halkaisija on 1,5 metriä, on myyjän mukaan tarkoitus 

tuottaa sähköä noin 1500–2000 kWh vuodessa (TTgreen Oy 2021). Tuulivoimalatkin voivat 

maksaa jopa tuhansia euroja, josta itse generaattori on joitakin satoja ja masto yli 1000 euroa 

(Vapaakauppa.net 2021; HybridEnergia 2021). Voimaloita voi hankkia myös käytettyinä, 

jolloin sellaisen voi parhaassa tapauksessa saada jopa neljäsosalla uuden hinnasta. Käytetyt 

mastot maksavat erikseen joitakin satoja euroja. (Ilmavirta.com 2021) 

 

Tuuliturbiini tuottaa melua, joka syntyy lapojen pyörimisestä. Täten sitä ei ole 

käyttömukavuuden kannalta viisasta sijoittaa välittömästi asutuksen viereen, joka rajaa sen 

käyttömahdollisuuksia etenkin taajama-alueella. Meluraja on 40 desibeliä, johon päästään 

riittävällä turvaetäisyydellä. Turvaetäisyyttä ei ole kuitenkaan määritelty, vaan etäisyys 

määritellään tapauskohtaisesti (Suomen Tuulivoimayhdistys 2019). Vaasan yliopistossa 

tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että suurien tuulipuistojen lähellä asuvat asukkaat ilmoittivat 

melun häiritsevyydestä vahvasti omien henkilökohtaisten näkemyksien mukaan, sillä samalla 

etäisyydellä alueesta asuvat ihmiset saattoivat ilmoittaa melun tekevän alueesta 

asumiskelvottoman ja toiset ilmoittivat, että hädin tuskin kuulivat tuulipuistosta syntyvät äänet. 

Mikäli asukkaat näkivät tuulipuiston ikkunastaan, ilmoittivat he herkemmin melun 
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häiritseväksi. (Välisuo et al. 2020) Kuva 4 esittää tuulisuuden Suomessa 50 metrin korkeudessa 

vuoden aikana. 

 

 

Kuva 4 Tuulisuus Suomessa vuoden aikana 50 metrin korkeudessa. (Ilmatieteen laitos) 

 

Kuvasta nähdään, että tuulisuus on voimakkainta rannikoilla sekä Lapin pohjoisosissa, jossa on 

myös vähemmän ja matalampaa puustoa. Täten tuulivoiman käyttäminen sähköntuotantoon on 

myös houkuttelevampaa näillä alueilla, kuin sisämaassa heikompien tuulien alueilla. Tämä 

kuva on kuitenkin vain suuntaa antava, sillä pientuulivoimassa mastojen korkeudet ovat alle 50 

metriä, jolloin myös alueen tuulisuus voi poiketa tämän kuvan esittämästä tiedosta. 

Tuulivoimaa suunnitellessa on kannattavaa mitata alueen tuulia eri kohdista ennen lopullista 

tuulivoimalan sijainnin päättämistä. Tuulivoiman tuotantoon vaikuttaa myös lapojen 

jäätyminen. Tätä tapahtuu silloin, kun sekä ilman että lapojen lämpötila on pakkasen puolella 

ja ilmassa on nestemäisiä vesipisaroita. Todennäköisyydet tällaisille olosuhteille ovat 

suurimmat talvikuukausina meren lähellä. (Motiva 2020b) 
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Tuulivoimaloiden markkinat yksittäisille kuluttajille ovat selvästi pienemmät kuin 

aurinkovoimaloilla, sillä tuulivoimala on selvästi vaikeampi asentaa. Lisäksi syntyvä 

meluhaitta etenkin taajama-alueella rajoittaa tuulivoimaloiden käyttömahdollisuuksia. Uuden, 

merkittävästi hiljaisemman tuulivoimalan kehittäjälle olisi luultavasti avoinna markkinaa, 

mutta tällaisen realistiset mahdollisuudet toteutumiselle ovat häviävän pienet. 

 

3.1.3 Aggregaatti 

 

Aggregaatti toimii polttoaineella, joka yleisimmin on joko bensiini, diesel tai polttoöljy. 

Aggregaatin käyttäminen siis kuluttaa fossiilisia polttoaineita ja synnyttää 

kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi aggregaatti synnyttää enemmän juoksevia kuluja kuin 

aurinko- tai tuulivoiman hyödyntäminen, jotka syntyvät aggregaatin huoltamisesta ja muusta 

ylläpidosta, kuten laitteen vaatiman öljyn lisäämisestä ja vaihtamisesta. Aggregaatissa olevan 

moottorin ansiosta sen käyttämisestä syntyy myös melua, joka on huomioitava sijoituksessa. 

Laitteita on mahdollista hankkia moniin eri käyttötarkoituksiin, jolloin niiden tehovaihtelukin 

on suurta, alle 1 kW:n tasosta yli 30 kW:n asti. Joissakin aggregaateissa on sisäänrakennettu 

invertteri, jolloin laitteen tuottama sähkö on suoraan käyttökelpoista sähkökäyttöisiin 

kodinkoneisiin ja muihin herkkiin sähkölaitteisiin. (Aggregaatit.com 2018) 

 

Aggregaatit kuluttavat polttoainetta eri määriä riippuen laitteen koosta ja polttoaineesta. 

Dieselkäyttöiset laitteet kuluttavat yleisesti vähemmän kuin bensiinikäyttöiset, pienimmät 

laitteet noin puoli litraa tunnissa, kun suuremmissa laitteissa kulutus voi olla useita litroja tunnin 

aikana. Myös polttoainesäiliöiden koot vaihtelevat merkittävästi, ja pidempiaikaiseen käyttöön 

voi olla järkevintä hankkia erillinen polttoainesäiliö, joka mahdollistaa jopa useiden 

vuorokausien yhtäjaksoisen käyttämisen. (Aggregaatit.com 2018) 

 

Eri aggregaattien käyttöiät vaihtelevat suuresti. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä 

pienempi aggregaatissa olevan moottorien kierrosluku on, sitä pidempi on sen käyttöikä. 

Suurilla kierrosluvuilla pyörivät aggregaatit voivat olla käyttöiältään vain satojen tuntien 

mittaisia, kun pienempikierroksisilla laitteilla käyttöikä on kymmeniä tuhansia tunteja. 

(Aggregaatit.com 2018) 

 



17 

 

   

 

Jatkuvassa käytössä aggregaatti tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin muut 

sähköntuotantomuodot. Taulukko 1 esittää aggregaatin käytöstä syntyvät 

kokonaiskustannukset esimerkkitaloudessa. 

 

Taulukko 1 Aggregaatin käyttökustannus esimerkkitaloudessa. (Yle Uutiset 2016) 

Käyttöikä * teho = tuotettu kWh 6000 h * 17 kW 102 000 kWh 

Polttoainekustannukset 102 000 kWh * 0,26 € 26 520 € 

Hankintahinta + polttoaine 10 000 € + 26 520 € 36 520 € 

Energian kustannus 36 520 € / 102 000 kWh 0,36 € / kWh 

 

Taulukosta voidaan lukea, että aggregaatin tuottaman sähkön hinnaksi muodostuu 36 senttiä 

kilowattituntia kohden. Esimerkkitalouden sähkön hinta on laskelman tekoaikaan ollut 12 

senttiä per kWh, joten aggregaattia käyttämällä sähkön hinta kolminkertaistuisi. Täten on 

vaikea löytää perusteita aggregaatin jatkuvalle käytölle sähköntuotannossa. Se toimii kuitenkin 

hyvin tuotannon tasapainottamisessa ja muiden tuotantomuotojen varavoimana. 

 

Aggregaattien markkina on äärimmäisen kilpailtu, sillä aggregaatteja on tälläkin hetkellä 

lukemattomilla sähköverkkoon kytkemättömillä mökeillä ja muilla harvoin käytössä olevilla 

rakennuksilla. Ainoa mahdollinen keino löytää merkittävää kysyntää voisi olla onnistumalla 

parantamaan pienitehoisten aggregaattien käyttöikää ja hyötysuhteita. 

 

3.1.4 Sähkön varastointi 

 

Akuista puhuttaessa sekoitetaan usein akkujen teho ja energian varastointikapasiteetti. Teho voi 

olla esimerkiksi 10 megawattia (MW), kun varastointikapasiteetti on 10 megawattituntia 

(MWh), eli varastointikapasiteetti lasketaan kertomalla teho ja aika keskenään. 

 

Koska etenkin aurinkovoimalla tuottamalla tuotanto ja kulutus osuvat eri ajankohtiin, on 

sähkön varastointi ensiarvoisen tärkeää sähköverkosta irrallaan olevissa kotitalouksissa. 

Purasen et al. (2021) tutkimuksessa selvisi, että aurinkoenergian kohdalla tuotettu sähkö on 

arvokkaimmillaan silloin, kun sen pystyy käyttämään itse välittömästi. Toiseksi paras ratkaisu 
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olisi myydä se sähköverkkoon, joka toimii vasta-argumenttina ajatellessa omavaraista 

sähköntuotantoa ja ylimääräisen energian varastointia. 

 

Suomessa on toistaiseksi olemassa kymmenkunta akkuvarastoa, joiden koot vaihtelevat 

Helsingissä sijaitsevan Helenin 1,2 MW:n nimellistehon omaavan varaston ja Lappeenrannan 

Yllikkälässä sijaitsevan 30 MW:n varaston välillä. Näitä varastoja käytetään taajuussäädössä, 

eli sähköverkon taajuuden noustessa akkuja ladataan ja taajuuden laskiessa akuista syötetään 

virtaa sähköverkkoon. (Talouselämä 2020a) 

 

Lappeenrannassa sijaitsevan akkuvaraston varastointikapasiteetti on 30 MWh (Talouselämä 

2020a), eli 30 000 kWh, joka on reilusti yli suomalaisen kotitalouden vuosittaisen 

sähkönkulutuksen. Akuston varastointikapasiteetin ei siten pitäisi olla ainakaan teoriassa 

ongelmana verkosta irrottautumiselle. Suomen oloissa suuremmaksi ongelmaksi muodostuu 

akkujen kyky varastoida energiaa pitkiä aikoja. 

 

Akkuvarastoja voi hankkia useilta toimijoilta, kuten Lappeenrannan akkuvaraston 

toimittaneelta Neoenilta ja suomalaisyrityksistä muun muassa Wärtsilältä. Wärtsilä aikoo 

toimittaa Yhdysvaltojen Kaliforniaan 70 MW:n akkuvarastojärjestelmän, joka on yli kaksi 

kertaa Lappeenrannan varaston kokoinen. Muutenkin akkuvarastojen kysynnän uskotaan 

kasvavan merkittävästi lähivuosina, kun uusiutuvan energian avulla tuotetaan enenevissä 

määrin sähköä myös kantaverkkoon. (Talouselämä 2020b) Tämä vaikuttaa väistämättä myös 

akkujen halpenemiseen ja teknologioiden kehittymiseen. 

 

Suuremman kokoluokan akkuvarastoille ei löydy suoraan hintoja, sillä niiden koon ollessa 

megawattituntitasolla ei niiden hankinta ”hyllytavarana” ole lainkaan mahdollista, vaan ne 

tilataan erikseen kyseistä käyttökohdetta varten. Tekniikan Maailmassa (2017) julkaistun 

artikkelin mukaan Teslan myymä Powerwall-järjestelmä, jonka varastointikapasiteetti on 13,5 

kWh, maksoi asennettuna 8000–9000 euroa, josta laitteiston osuus oli noin 7 000 euroa. Tällöin 

pelkän laitteiston hinta on hieman yli 500 euroa per kWh, josta laskemalla esimerkiksi 1 

MWh:n akusto maksaisi jo reilusti yli 500 000 euroa. 
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Omavaraisen sähköntuotannon vaatima varastointikapasiteetti voidaan suurpiirteisesti arvioida 

siten, että lasketaan suurimman kulutuksen ja pienimmän tuotannon omaavien kuukausien 

osalta kulutuksen ja tuotannon erotus. Jos tuotannon määrästä ei ole mitattua tietoa, voi sen 

selvittää esimerkiksi jollakin simulaatio-ohjelmistolla. (Liu et al. 2019) 

 

Akkuja tehdään eri useista eri materiaaleista, mutta käyttöiän, latauskapasiteetin ja varauksen 

säilyttämisen kannalta litiumioniakut ovat paras vaihtoehto (Linden 1995). Litiumioniakkujen 

hintojen halpeneminen on ollut merkittävää viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. 

Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana hinnat ovat laskeneet 98 prosenttia (Ziegler & 

Trancik 2021). Kuva 5 esittää hinnan muutokset vuosien 2010 ja 2016 välillä. 

 

 

Kuva 5 Litiumioniakkujen hintakehitys vuosina 2010–2016. (Curry 2017) 

 

Kuvasta nähdään, että vain 2010-luvun alun aikana hinnat laskivat yli 70 prosenttia 

varastointikapasiteettia kohden (Curry 2017). Hintojen lasku on jatkunut vakuuttavana 

tämänkin jälkeen, sillä joissakin tapauksissa on päästy jopa alle 100 dollarin hintoihin per 

kilowattitunti, mutta keskiarvo on edelleen noin 140 dollaria per kWh. Vuoteen 2023 mennessä 

hinnan odotetaan laskevan 100 dollarin tuntumaan. (Bloomberg New Energy Finance 2020) 

 

Akkujen ongelmana on niiden säilytys. Kylmässä akkujen kapasiteetti laskee merkittävästi, -20 

°C:ssa akun kapasiteetti on vain 60 % vastaavasta akusta huoneenlämmössä (Bugga et al. 2007). 

Kylmyys myös nopeuttaa akkujen ikääntymistä ja lyhentää käyttöikää. Verkosta 

irrottautumisessa vaadittava suuri akkumäärä on siis lähes pakko säilyttää lämpimässä paikassa, 
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jotta akuista saadaan hankintakustannuksille vastinetta. Akkujen jatkuva uusiminen on sekä 

kallista että myös ongelmallista ympäristön kannalta, sillä akkujen kierrätys on vaikeaa ja litium 

raaka-aineena harvinainen. (Jaguemont et al. 2016) 

 

Akkujen hintakehitys seuraa suurpiirteisesti aurinkopaneelien hintakehitystä, joten yritysten 

mahdollisuudet löytää markkinarakoja rajoittuvat pitkälti uusiin teknologioihin. Tällä hetkellä 

natriumin käyttö akuissa on yksi kuumimpia uusia teknologioita (Tekniikka & Talous 2021). 

Kysymysmerkkinä natriumin käytössä on sen soveltuvuus pidempiaikaiseen varastointiin 

nimenomaan sähköverkosta irrottautumisen yhteydessä, jolloin akut altistuvat myös kylmälle 

ilmalle pitkiksi ajoiksi. 

 

3.2 Lämmön tuotanto 

 

Kuten sähköä, myös lämpöä voidaan tuottaa monella eri tavalla. Tässä kappaleessa esitellään 

yleisimmät ja pientaloissa helpoiten toteutettavat tavat, joita ovat puiden tai pellettien 

polttaminen, auringosta saatavan energian hyödyntäminen, sekä tarkastellaan erilaisia 

lämpöpumppuja, jotka toimivat sähköllä. 

 

3.2.1 Takka/leivinuuni 

 

Ilman sähköä lämpöä voidaan tuottaa Suomessa tuttuun tyyliin takan tai leivinuunin avulla 

puita tai pellettejä polttamalla. Kotitalouksissa käytettävät pelletit ovat yleensä puupellettejä, 

joten pääosin lämmitys hoidetaan puun avulla. Irtautumista suunnitellessa on ensiarvoisen 

tärkeää varmistua takan tai leivinuunin varaavuusominaisuuksista, sillä jatkuva puiden 

polttaminen on sekä työlästä että kallista, ja synnyttää palamisen aikana myös ympäristölle 

haitallisia pienhiukkasia. Etenkin poikkeuksellisen kylmien jaksojen aikana lämmitys on 

tehokkaampaa hyvin varaavan takan avulla. Optimaalisesti käytettynä takan käytöllä voi 

saavuttaa satojen eurojen vuosittaisen säästön verrattuna optimoimattomaan. (Helen 2015; 

Tulikivi 2020) 

 

Takkojen ja leivinuunien valmistajia ja toimittajia löytyy Suomesta niin paljon, että on vaikeaa 

nähdä tälle segmentille syntyvän uusia mahdollisuuksia edelläkävijäyrityksille. Lähes 



21 

 

   

 

ainoastaan varaavuusominaisuuksien parantaminen parantaa tuotteen kilpailukykyä tässä 

käyttötarkoituksessa, mutta teknologista etua on vaikea synnyttää. 

 

3.2.2 Aurinkolämpöjärjestelmät 

 

Auringon energiaa voidaan käyttää sähköntuotannon lisäksi myös lämmön keräämiseen. 

Aurinkolämpöjärjestelmien tarkoitus on siirtää auringon lämpöä järjestelmässä kiertävän 

aineen avulla, joka yleensä on joko ilmaa tai nestettä, lämpövarastoon. Lämpövarastot ovat 

usein esimerkiksi talon lämminvesivaraaja tai maalämpöpiiri, mutta lämmön varastointiin 

perehdytään tarkemmin luvussa 3.2.4. Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu keräimestä, 

lämmönsiirtoaineesta, pumpusta ja lämpövarastosta. Nestekiertoiset keräimet jakautuvat taso- 

ja tyhjiöputkikeräimiin. Ilmakeräimissä saattaa olla läpinäkyvä kate, joka suojaa 

lämmönkeräyslevyjä sateelta ja lialta, mutta kaikissa keräimissä sitä ei välttämättä ole. (Motiva 

2020c) 

 

Nestekiertoisissa keräimissä lämpö siirretään nimensä mukaisesti nesteen avulla 

lämpövarastoon tai suoraan käyttökohteeseen. Neste on yleensä veden ja glykolin seos, jossa 

glykoli ehkäisee seoksen jäätymistä. Vesi toimii kiertoaineena hyvin, sillä se on halpaa ja sen 

lämpökapasiteetti on korkea. Valtaosa Suomessa tehtävistä uusista keräinasennuksista tehdään 

tasokeräimillä. (Motiva 2020d) 

 

Tasokeräimessä lämpöä kerätään nimensä mukaisesti asennetun kiinteän tason avulla. 

Lämpöabsorbaattori on väriltään tumma, sillä tummat värit imevät tehokkaammin lämpöä. Joko 

absorbaattorin sisällä tai sen alapuolella kiinni tasossa ovat lämmönsiirtoputket, joilla lämpö 

siirretään lämpövarastoon. Tasokeräimissä on usein läpinäkyvä kate absorbaattorin päällä, joka 

ehkäisee lämmön säteilyä pois tasosta vaan nimenomaan lämmönsiirtoputkien suuntaan. Kate 

suojaa samalla tasoa lialta, mutta myös pienentään absorbaatiotasoon kohdistuvaa säteilyä. 

(Motiva 2020e) 

 

Tyhjiöputkikeräimissä säteilyä keräävät putket, joiden sisällä on absorbaattorin ja 

lämmönsiirtoaineen lisäksi tyhjiö, eli laitteen sisällä ei ole lainkaan ilmaa. Tyhjiö toimii 

eristeenä, jolloin lämpösäteily poispäin pienenee. Tyhjiöputkikeräimissä lämmönsiirtoaine 
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höyrystyy, jolloin se nousee viistosti asennetussa putkessa ylöspäin ja luovuttaa lämmön 

palaten nestemäisenä takaisin uudelleenlämmitettäväksi. (Motiva 2020f) 

 

Ilmakeräimet toimivat pitkälti samalla periaatteella kuin nestekiertoiset keräimet, mutta 

lämmönsiirtoaineena toimii ilma. Lämmönkeräyslevyn takana on puhallin, joka siirtää 

lämmitetyn ilman käyttökohteeseen. Ilmakeräimet eivät ole yhtä tehokkaita lämmönsiirrossa 

kuin nestekiertoiset, joten niitä käytetään yleisesti vain huoneilman tai talon rakenteiden 

lämmittämiseen. (Motiva 2020g) 

 

Kotiin hankittavaksi aurinkolämpöjärjestelmiä myydään useiden eri toimijoiden toimesta. 

Järjestelmän komponentteja voi tilata erikseen, eli esimerkiksi vain keräimen, tai koko paketin, 

johon kuuluu myös lämmön siirtämiseen tarvittavat laitteet ja lämminvesivaraaja. Esimerkiksi 

300 litran lämminvesivaraajan sisältävä lämmitysjärjestelmä maksaa hieman alle 4 000 euroa. 

Mikäli lämmitystarve on suurempi, tulee hintaa lisää joitakin tuhansia euroja. (Tulituote Oy 

2021) 

 

Etelä-Euroopan lämpimissä maissa on tavallista, että talon lämminvesisäiliö sijaitsee 

rakennuksen katolla suorassa auringonpaisteessa keräten lämpöä. Samaa toimintatapaa voidaan 

käyttää Suomessa, mutta talvella pakkasilmassa vesi viilenee huomattavasti ja pahimmillaan 

jäätyy ja voi aiheuttaa laiterikon. Tällaiselta tilanteelta voidaan välttyä asentamalla säiliöön 

pinnoite, joka imee lämpöä mutta ei luovuta sitä pois. 

 

Aurinkolämpökeräinten käyttö teollisuusmittakaavassa on jo sen verran kehittynyttä, että 

kotitalouskäyttöön syntyvät uudet markkinat näyttävät tällä hetkellä varsin pieniltä, jolloin se 

ei ole houkutteleva uusien toimijoiden kannalta. Tehokkaimpien keräinteknologioiden 

jalostaminen sopivaksi myös kotitalouksiin voi synnyttää joitakin mahdollisuuksia, mutta 

tyhjästä aloittamalla jo olemassa olevien toimijoiden kiinni saaminen on vaikeaa. 

 

3.2.3 Lämpöpumput 

 

Sähköverkosta irrallaan olevan kotitalouden on järkevämpää toteuttaa lämmitys mieluummin 

ilma-, ilma-vesi- tai maalämmöllä kuin suoralla sähkölämmityksessä. Suorassa 
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sähkölämmityksessä laitteiston hyötysuhde on parhaimmillaankin tasan 1, jota suuremmat 

hyötysuhteet saavutetaan ilma- ja maalämpöpumpuilla. Pumput ottavat lämpöenergian jostakin 

lämpövarastosta, eli esimerkiksi ulkoilmasta tai talon lämminvesivaraajasta, josta lämmintä 

ilmaa pumpataan mekaanisesti eteenpäin. Lämpöpumppuja voidaan hyödyntää myös 

viilennykseen, joka on yleisesti helpompaa kuin lämmitys ja johon nykylaitteet kykenevät lähes 

poikkeuksetta. (Motiva 2020h) 

 

Maalämpöpumppua varten tarvittavaa kaivoa ei kuitenkaan saa yleensä kaivaa 

pohjavesialueelle, joka on otettava huomioon, mikäli asuu tällaisella alueella. (Yle Uutiset 

2020) 

 

Ilmalämpöpumppu on pumpuista halvin, sillä muissa pumpuissa tarvitaan joko lämpökaivon 

poraus tai lisälaitteita lämpimän veden lämmön hyödyntämiseksi. Ilmalämpöpumppu maksaa 

joitakin tuhansia euroja, riippuen käyttökohteesta. Mahdollista on myös, että tarve on 

useammalle laitteelle, jolloin on mahdollista säästää hieman asennuskustannuksissa, mutta 

laitteiden yksikköhinta pysynee samansuuntaisena. Maalämpö- tai ilma-vesilämpöpumpun 

hinta kohoaa helposti yli 10 000 euroon, mutta niiden käyttökustannukset ja -mukavuus ovat 

edullisempia kuin pelkän ilmalämpöpumpun. (LämpöYkkönen 2021) 

 

Kuten muidenkin lämmitystapojen, myös lämpöpumppujen kohdalla mahdollisuudet löytää 

merkittäviä markkinarakoja ovat äärimmäisen pienet. Ainoat tavat saavuttaa kilpailuetua ovat 

hyötysuhteiden parantaminen, joka nykylaitteissakin on jo korkea, jolloin saavutettavan edun 

hyödyt eivät muodostu merkittäviksi. 

 

3.2.4 Lämmön varastointi 

 

Lämpöä on helpompi varastoida kuin sähköä, sillä soveltuvia tapoja on useampia ja sopivia 

materiaaleja on helpommin saatavilla. Yleisesti lämmön varastointiin käytettävän aineen 

suositaan olevan joko erittäin halpaa tai energiatiheää, jolloin yleisimmiksi kohteiksi 

valikoituvat vesi, kivi tai maa. Omakotitaloissa on tavanomaista sitoa lämpöä 

lämminvesivaraajaan tai lämpökaivon kautta maalämpöpiiriin. (Motiva 2020i) Täten ilma-vesi-

yhdistelmä tai maalämpö olisi käytännöllisempi ratkaisu kuin pelkkä ilmalämpö, jos 
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lämpöpumppu valitaan lämmitysmuodoksi ja rakennus ei sijaitse pohjavesialueella tai kaivo on 

ehditty jo kaivaa. 

 

Lämminvesivaraajan käyttö kiinteistön pääasiallisena lämpövarastona on yleisintä sen vuoksi, 

että lähes jokaisessa Suomessa asuinkäytössä olevassa kiinteistössä on sellainen jo 

peseytymismukavuudenkin vuoksi. Jos lämminvesivaraajan vettä hyödynnetään myös 

kiinteistön lämmityksessä, tapahtuu se usein kylpyhuoneen lämmitykseen, pattereissa ja 

lattialämmityksessä. Mitä enemmän kiinteistön lämmitys hyödyntää lämminvesivaraajaa, sitä 

suurempi varaajan tulisi lähtökohtaisesti olla. Henkilön lasketaan kuluttavan päivittäin noin 50 

litraa lämmintä vettä. (Motiva 2020j) 

 

Maalämpöpiiri toimii kaivetun maalämpökaivon avulla, joten syvään kaivoon on mahdollista 

sitoa esimerkiksi auringosta saatua lämpöä. Tämä lisäksi parantaa sekä maalämpöpumpun että 

aurinkokeräinten hyötysuhdetta. Koska maa on kymmenien metrien syvyydellä vain 

muutamien asteiden lämpöistä, on sen lämmittäminen varsin energiatehokasta. Kaivon jopa 

sadan metrin syvyys tarkoittaa myös lämpöä sitovan maapinta-alaa olevan runsaasti tarjolla. 

Jos kaivo on kallion sisällä tai kulkee sellaisen läpi, paranee kaivon kyky varastoida lämpöä 

edelleen. (Motiva 2020k) 

  

Erityisesti tiili- ja kivitaloissa rakennus itsessään toimii lämpövarastona. Varaavat takat 

käyttävät samaa periaatetta, mutta kivitalossa varaavaa massaa on moninkertainen määrä. Myös 

taloissa käytettävät harkot toimivat hyvänä varastona. Rakenteisiin lämmön varastointi 

toteutetaan yleensä ilman avulla, eli esimerkiksi ulko- ja sisäseinien välissä on ohut rako, johon 

puhalletaan lämmitettyä ilmaa. Kesäisin ilmiö voi toteutua myös huomaamatta ilman erillistä 

laitteistoa, kun päivän aikana paistava aurinko lämmittää rakenteita, jotka hohtavat lämpöä 

myös ilman viilentyessä. (Motiva 2020l) 

 

Tulevaisuudessa sellu- ja paperitehtaiden lopettaminen tulee luultavasti aiheuttamaan haasteita 

kaukolämmön tuotannossa, joten taloissa olevat lämmitysjärjestelmät tulevat odotettavasti 

lisääntymään tarjonnan pienentyessä ja hintojen noustessa. Toisaalta kysynnän lasku voi myös 

vaikuttaa hintoihin laskevasti. (Talouselämä 2021b) 
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Lämmön varastoinnin osalta markkinan houkuttelevuus edelläkävijäyritysten suuntaan on 

varsin minimaalista. Varastoinnin kannalta parhaat keinot ovat pitkälti varastoivan aineen 

tilavuus, sillä varastointiin käytettävät aineet ovat halpoja. Vaikka jokin yritys kehittäisi 

tehokkaamman lämmön varastointiaineen, sen todennäköinen hinta on niin korkea, ettei se 

houkuttele kuluttajia valitsemaan sitä jo olemassa olevien tekniikoiden sijaan. 
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4 VERKOSTA IRROTTAUTUMINEN 

 

Verkosta irrottautumista suunnitellessa on syytä suhtautua omaan sähkönkulutukseen 

kriittisesti ja mahdollisesti olemaan valmis karsimaan kulutustaan joiltakin osin. Suomessa on 

kesäisin tarve viilennykselle ja talvella lämmitykselle, josta etenkin viilennystarvetta pystyy 

pienentämään asentamalla talon ulkopuolelle muun muassa markiiseja, jotka ehkäisevät 

auringon paistavan suoraan ikkunoista sisään ja lämmittävän huoneilmaa. Tällöin myös 

viilennyksen vaatima sähkömäärä pienenee. (Uponor 2012) 

 

Aurinkopaneeleja myy moni toimija. Usein niitä myyvät sähkönmyyjät markkinoivat niiden 

pienentävän omaa sähkölaskua. Näissä tapauksissa kiinteistö pysyy kiinni sähköverkossa ja 

kulutuksen ylittävä sähkö myydään sähkönmyyjälle alhaiseen hintaan. Jotkin sähkönmyyjät 

myyvät myös pienia akkuja, jolloin ylijäämäsähköä ei myydä vaan sen voi kuluttaa itse 

myöhempänä ajankohtana, yleensä illan tai yön aikana auringon laskettua. (Väre Energia 2021; 

Helen 2021) 

 

Edelläkävijäyritykset ovat heränneet ilmiöön jo useita vuosia sitten. Muun muassa 

sähköautomerkki Teslan perustajana tunnetun Elon Muskin toinen yritys SolarCity toi 

markkinoille jo vuonna 2016 paketin, joka koostui aurinkopaneeleista ja akustosta. Yrityksen 

tarkoituksena oli jo tuolloin auttaa asiakkaitaan irtautumaan perinteisistä sähköverkoista. Tesla 

osti SolarCityn myöhemmin samana vuonna ja akkuja myydään nykyään Powerwall-nimellä. 

(Vance 2016, s. 248–249) 

 

Koska yksittäisen kiinteistön irrottaminen sähköverkosta on vaikeaa, on myös Suomessa tehty 

prototyyppejä suuremman kokonaisuuden mikroverkoista. Lempäälään Marjamäen 

teollisuusalueelle valmistui vuonna 2019 energiayhteisö, LEMENE, jossa sähköä ja lämpöä 

tuotetaan aurinkopaneeleilla, kaasumoottoreilla ja polttokennoilla. Kaasumoottoreissa ja 

polttokennoissa käytettävästä kaasusta vähintään 50 %:n on oltava biokaasua, jotta hankkeelle 

myönnetään valtion energiatukea. Kaasumoottorien lisäksi myös polttokennoja käytetään 

tasapainottamaan aurinkosähkön tuotantovaihtelua. Polttokennoissa käytetään CHP-

teknologiaa (combined heat and power), eli syntyvä hukkalämpö hyödynnetään alueen 

kaukolämmön jakelussa, jolloin laitoksen hyötysuhde nousee. Johtuen Suomen 
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sähköverkkolainsäädännöstä, alue ei toimi kuitenkaan erillään julkisesta sähköverkosta, vaikka 

se olisi alueen tuotantolaitteistolla mahdollista. Sähköverkkoon kytkettynä alue voi kuitenkin 

toimia reservijärjestelmänä, joka tukee kantaverkon tehotasapainoa. Kuva 6 esittää alueen 

kartan ja eri tuotantolaitteiden sijainnin. (Lempäälän Energia 2021) 

 

 

Kuva 6 LEMENE-hankkeen aluekartta. (Lempäälän Energia 2021) 

 

Kuvasta nähdään, että suurin osa laitteistosta on sijoitettu lähelle paikkoja, joissa sähköä 

kulutetaan. Ainoana laitteistona hieman kauempana itse alueesta on aurinkopaneelipuisto, joka 

on viety Helsinki-Tampere-moottoritien toiselle puolelle. 

 

Palopuron agroekologinen symbioosi Hyvinkäällä on vienyt omavaraisuuden LEMENE-

hanketta pidemmälle. Palopurossa pyritään omavaraisuuteen myös ruuantuotannon suhteen. 

Alueella kasvatetun viljan jalostuksessa syntynyt hävikki pyritään käyttämään biokaasun 

tuotantoon, jota puolestaan käytetään viljan kuivatukseen tarvittavien koneiden ja leipomon 

uunien tarvitseman sähkön tuotantoon. Lisäksi ylijäämäkaasu pyritään hyödyntämään maatilan 

muiden koneiden ja lähialueen asukkaiden autojen polttoaineena. (Helsingin yliopisto 2021; 

Koppelmäki et al. 2016) 
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Aggregaatti on myös mahdollinen keino sähköverkosta irrottautumiselle, mikäli kokee 

irrottautumiselle pakottavan tarpeen. Se ei kuitenkaan taloudellisesta näkökulmasta katsottuna 

ole järkevä ratkaisu ympärivuotisessa ja jatkuvassa käytössä. 



29 

 

   

 

5 TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

 

Erityisesti sähkön varastoinnin hinnat ovat varsin korkeita tällä hetkellä. Vaikka tarvittavaan 

tuotantomäärään riittävän tuotantolaitteiston pystyy asentamaan yhdistelemällä aurinko- ja 

tuulivoimaa, sekä laajemmissa kokonaisuuksissa polttokennoja ja kaasumoottoreita, 

rajoittavaksi tekijäksi muodostuu erityisesti akkujen hinta ja niiden käyttöikä. Talven aikana 

kylmässä sijaitsevat akut menettävät merkittävästi kapasiteettiaan, kun samanaikaisesti 

sähkönkulutus on talvikuukausina suurimmillaan ja tuotanto pienimmillään. 

 

Grosspietsch et al. (2018) arvioi, että pienen yhteisön irrottautuminen sähköverkosta olisi 

mahdollista, jos irrottautumiseen tarvittavien aurinkopaneelien ja akkujen hinnat putoavat 21 

%. Parhaiten irrottautumiseen soveltuisi kuitenkin paljon toimistoja sisältävä alue, jossa kulutus 

on korkeimmillaan nimenomaan päiväsaikaan. Tällöin kulutus osuisi paremmin 

samanaikaiseksi tuotannon kanssa, ja vaadittava akkukapasiteetti on pienempi.  

 

Akkujen hinta on laskenut viimeisinä vuosikymmeninä jopa 98 % ja viimeisimpinäkin vuosina 

lasku on ollut huomattavaa (Ziegler & Trancik 2021; Curry 2017). Lähivuosina, mikäli hintojen 

lasku jatkuu aiempien vuosien suuntaisena, etenkin aurinkoisemmissa maissa, joissa 

kausivaihtelut eivät ole yhtä suuria kuin Suomessa, yhä useampi yksittäinenkin kotitalous 

päätyy asentamaan off-grid aurinkosähköjärjestelmän ja irrottautumaan sähköverkosta. (Liu et 

al. 2019) 

 

Vaikka hinnat laskevatkin nopeasti, jo yksittäinen uusi suurempi kehitysloikka joko 

tuotantomenetelmien tai varastointijärjestelmien teknologiassa voi potentiaalisesti synnyttää 

markkinoille niin suuren kysynnän, että se houkuttelee perässään muitakin yrityksiä ja verkosta 

irrottautuminen tai vähintään omien tuotantojärjestelmien lukumäärä kasvaa merkittävästi. 

Ainoana rajoitteena on se, että uuden teknologian on oltava hinta-laatu-suhteelta 

kilpailukykyinen nykyisten teknologioiden kanssa. Jos teknologia on merkittävästi kalliimpi ja 

se hinnoittelee itsensä ulos normaalituloisten ihmisten hintaluokasta, voi se silti saavuttaa 

pientä kiinnostusta poikkeuksellisen varakkailta tai muuten asiaan intohimoisesti suhtautuvilta 

kuluttajilta. 
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Myös omavaraiseen tuotantoon vaadittavien laitteiden valmistusprosessin kehitysaskeleet 

toimivat suotuisasti kysynnän kasvun kannalta. Tehokkaampi valmistus laskee tuotteiden 

vaatimaa resurssimäärää, jolloin hintoja pystytään laskemaan. Täten laitteiden yleistyessä ja 

saavuttaessa näkyvyyttä myös laajemmassa mittakaavassa sekä uutisoinnissa, että rakennusten 

julkisivuilla se synnyttää kysyntää kasvattavan kierteen, joka osittain ruokkii itse itseään. 

Kysynnän kasvaessa myös paine valmistajien suuntaan tehostaa tuotantoaan tai teknologioita 

yleisesti kasvaa. 

 

Kysynnän ja näkyvyyden kasvu, sekä muodissa oleva päästöjen pienentäminen voi edesauttaa 

myös uusien lakien valmistelua ja toimeenpanemista, joilla kuluttajat ja sähkön tuottajat 

suuremmassakin mittakaavassa voisivat saada verohelpotuksia tuottamansa energian 

päästöttömyydestä. Tällä hetkellä päästöjen pieneneminen näkyy eniten siinä, ettei tuotannon 

takia tarvitse ostaa yhtä paljoa päästöoikeuksia.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Sähkön ja lämmön tuotanto on Suomenkin oloissa helppo toteuttaa. Etenkin lämmön 

omavarainen tuotanto on jo yleistä, kun kodeista löytyy takkoja ja lämpöpumppuja. Sähkön 

vuosittainen tuotantomäärä on riittävä, mutta aurinkosähkön tuotanto vaihtelee voimakkaasti 

kausittain, jolloin kesän ja alkusyksyn aikana tuotettu sähkö on varastoitava talvea ja 

pienemmän tuotannon jaksoja varten. Tällöin ongelmaksi tulee vaadittavan akkukapasiteetin 

hinta ja niiden kylmänkestävyys. Akkujen kapasiteetti laskee merkittävästi pakkasella, joka on 

otettava huomioon asennettavan kapasiteetin suuruudessa, mikäli akkuja ei ole mahdollista 

säilyttää lämmitetyssä tilassa. Akkujen käyttöikä myös lyhenee kylmyyden vuoksi, jolloin 

laitteiston elinkaarikustannukset nousevat. Koska akut ovat järjestelmän kallein yksittäinen 

tekijä, on sen vaikutus Suomen oloissa järjestelmän hankkimishaaveille tyrmäävä isku. 

 

Ympärivuotisessa käytössä laitteet ovat Suomen oloissa vielä kalliit, eikä suurimmalla osalla 

kuluttajista ole mahdollisuutta niiden hankintaan ja käyttämiseen. Suuremmissa 

kokonaisuuksissa on kuitenkin osoitettu, että omavaraisuus onnistuu myös Suomessa, etenkin 

kun tuotantolaitteistoon lisää uusiutuvien muotojen rinnalle polttokennoja. Alueilla, joilla 

kausivaihtelu on pienempää, on verkosta irrottautuminenkin helpommin toteutettavissa ja 

odotettavissa on tulevaisuudessa hintojen laskiessa ja teknologian kehittyessä aiempaa 

suurempi määrä omavaraisen energiantuotannon aloittavia kotitalouksia. 

 

Lakien ja asenteiden muuttuessa entistä pienipäästöisempään suuntaan, omavarainen tuotanto 

kokee jatkossa entistä suurempaa suosiota. Tämä houkuttelee alalle entistä suuremman määrän 

yrityksiä ja alan tuottamat talousvaikutukset kasvavat, synnyttäen myös kansantaloudellista 

hyötyä. Tällöin myös teknologioiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen kohdistuu 

suurempaa painetta, jolloin syntyviä hyötyjä pystytään mahdollisesti hyödyntämään myös 

muiden alojen parissa.  

 

Suuripäästöisten energiantuotantomuotojen aika on todella päättymässä, jos ei vielä lähivuosina 

niin ainakin lähivuosikymmeninä, joten kysyntää uusiutuvan energian hyödyntämiselle myös 

muuten kuin sähköverkosta irrottautumiselle on luvassa. Suurimmat edistysaskeleet tapahtuvat 

silloin, kun asioita aletaan toteuttamaan laajemmin myös teollisuusmittakaavassa.  
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