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muutta parantavia ratkaisuja ja niiden ominaisuuksia. Näiden ratkaisujen käyttöä tutkitaan 

Maanmittauslaitoksen avoimen maastotietokannan avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on 

kartoittaa miten taajama ja maaseutumaiset sähköverkkoyhtiöt ovat toimineet sekä vertailla 

avoimen aineiston tarkkuutta viralliseen tietoon. 

Tutkimus pohjautuu Maanmittauslaitoksen avoimeen maastotietokantaan ja sen sisältämään 

ilmajohtoaineistoon. Vertailuvuosina käytetään vuosia 2012 ja 2020.  Avointa paikkatieto-

aineistoa vertaillaan sähköverkkoyhtiöiden luovuttamiin tietoihin, joita kerää Energiavi-

rasto. Tutkittavien sähköverkkoyhtiöiden erottelu Maanmittauslaitoksen aineistosta koko 

Suomen keskijänniteverkosta tehdään QGIS paikkatieto-ohjelman avulla. Maanmittauslai-

toksen aineisto on paikkatietoa, joten ohjelman avulla nähdään missä sähköverkot kulkevat. 

Tämä mahdollistaa sähköverkkoyhtiöiden taajamien ja niiden ulkopuolisten alueiden erotte-

lun sekä tutkimisen. 

Tutkimuksen tuloksista nähdään, että sähköverkkoyhtiöiden lähtötasot myrskyvarmuudessa 

ovat hyvin vaihtelevia. Yhteistä on taajamien ja muiden asiakaskeskittymien maakaapeloin-

nin priorisointi. Vuoden 2020 kohdalla nähdään taajamien kaapeloinnin olevan lähes valmis 

ja tulevaisuudessa myrskyvarmuusinvestoinnit lisääntyvät enemmän taajamien ulkopuo-

lella. Aineistojen vertailusta nähdään, että avoin paikkatietoaineisto on hyvin yhteneväistä 

Energiaviraston tiedon kanssa, mutta se sisältää myös virheitä. 
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This bachelor’s thesis examines investments into a weatherproof medium-voltage power 

grid in Finland which rapidly increased after 2013. Thesis introduces common applications 

that make electric network more weatherproof. Use of these applications can be researched 

with open terrain database provided by National Land Survey of Finland. Goal of the thesis 

is to compare how different distribution network companies have operated towards weath-

erproof network and to study accuracy of open databases. 

Research is based on National Land Survey of Finland’s open terrain database which in-

cludes geodata about Finland’s distribution network. Changes are compared between 2012-

2020. Open geodata is compared to information that is collected by Energy authority from 

all distribution network companies in Finland. Separation of chosen distribution network 

companies from whole Finland’s distribution network is done with QGIS geographic infor-

mation system. National Land Survey of Finland’s open terrain database is geodata so by 

using QGIS one can see locations of overhead lines. This allows separation of urban areas 

and countryside from areas of selected distribution network companies. 

Research results show that there is huge difference in starting level of weatherproof distri-

bution network between the companies. Distribution network companies prioritize under-

ground cabling of urban areas and other heavily populated areas. Underground cabling of 

these areas has finished during 2020 so investments in countryside will increase in future. 

Accuracy of open geodata is very close to the information collected by Energy authority but 

it has some faults and requires some awareness while used. 
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1 Johdanto 

Tutkimuksessa tutustutaan avoimien aineistojen avulla vuosien 2012–2020 aikana tapahtu-

neisiin sähkönjakeluverkon muutoksiin Suomessa. Tarkastelussa keskitytään keskijännite-

verkkoon, koska niistä löytyy kattavimmin tietoa ja suurimmat muutokset kohdistuvat nii-

hin. Erityisesti huomioon otetaan myrskyvarmuusinvestointien vaikutusta, jotka ovat lisään-

tyneet runsaasti sähkömarkkinalain uudistumisen myötä. Tutkimuksessa vertaillaan miten 

nämä sähköverkkojen muutokset näkyvät alueellisesti niin taajamissa kuin niiden ulkopuo-

lella ja mitä tyypillisiä muutoksia alueellisesti näkyy. Vertailussa käytetään avoimia paikka-

tietoaineistoja ja niitä verrataan valvontaviranomaisen keräämiin aineistoihin, jolloin pysty-

tään myös tutkimaan niiden tarkkuutta sekä paikkansa pitävyyttä. Näiden tietojen avulla voi-

daan seurata miten myrskyvarmuusinvestoinnit ovat edenneet eri puolilla Suomea sekä mi-

ten eri sähköverkkoyhtiöt ovat toimineet. Tarkasteltavat sähköverkkoyhtiöt on valittu siten, 

että saadaan mahdollisimman hyvä kuva Suomen sähköverkosta. Tutkimus pohjautuu pit-

kälti Maanmittauslaitoksen avoimeen maastotietokantaan ja sen vertailuun Energiaviraston 

julkaisujen kanssa. Tutkimuksessa myös esitellään erilaisia tapoja myrskyvarmuuden paran-

tamiseksi sekä näiden eri vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja. Aihe on hyvin ajankohtainen sillä 

yhteiskuntamme sähköistymisen myötä riippuvuutemme sähköön kasvaa jatkuvasti. Tämän 

takia on hyvin tärkeää, että sähkökatkoksien määrät sekä kestot laskevat. 
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2 Ilmajohtotyypit ja myrskyvarmuuden parantaminen 

Tässä luvussa käsitellään yleisiä keinoja myrskyvarmuuden parantamiseksi keskijännitever-

kossa ja käydään läpi yleisiä johdintyyppejä. Luvussa myös esitellään syitä myrskyvarmuus-

investointien lisääntymiselle viimevuosien aikana. 

Sähkömarkkinalaki uudistui vuonna 2013 jonka jälkeen laajat myrskyvarmuusinvestoinnit 

lähtivät käyntiin. Yhteensä Suomessa tullaan investoimaan vuosien 2014–2028 aikana noin. 

9.5 mrd. euroa sähköverkkoihin (Partanen 2018.) Uudistus asetti rajan, kuinka kauan myrs-

kystä tai lumikuormasta aiheutuneet sähkökatkokset saavat kestää. Asemakaava-alueella 

sallittu katkos ei saa kestää yli 6 tuntia ja muilla alueilla yli 36 tuntia vuoteen 2028 mennessä 

(Sähkömarkkinalaki 2013a/588 § 51.) Osalle sähköverkkoyhtiöistä on myöhemmin myön-

netty lisäaikaa vuoden 2036 loppuun asti (Energiavirasto 2021.) Tällaiset sähköverkkoyhtiöt 

ovat yleensä vastuussa taajamien ulkopuolisista alueista, mikä hidastaa investointeja. Myrs-

kyvarmuuden parantaminen vähentää myös aikaisemmin asetettujen vakiokorvausten mää-

rää. Sähköverkkoyhtiöt joutuvat maksamaan loppukäyttäjälle vakiokorvauksia, jos keskey-

tysaika ylittyy sähkömarkkinalain § 100 mukaisesti. 

 

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on: 

1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia; 

2) 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 48 tuntia; 

3) 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 48 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia; 

4) 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia; 

5) 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia; 

6) 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia. (Sähkömarkkinalaki 2013b/588 

§ 100) 

 

2.1 Yleiset johdintyypit keski- ja pienjännite ilmajohtoverkoissa  

Ilmajohto on yleinen nimitys ilmaan ripustetulle sähköjohtimelle. Ilmajohdoissa käytetään 

joko päällystämättömiä tai päällystettyjä johtimia. 1kV:n ja pienemmät ilmajohdot 
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muodostuvat päällystetyistä johtimista, jotka ovat kierretty kannatinkaapelin ympärille. 

Kannatinkaapeli toimii myös maadoitusjohtimena. Tästä hieman suuremmassa ja yleisessä 

20 kV:n ilmajohdoissa käytetään, joko päällystettyjä tai päällystämättömiä johtimia. Yli 1 

kV:n ilmajohdoissa johtimet ripustetaan yleensä vierekkäin. (Suutari 2018.) 

 

2.1.1 Avojohto 

Yleisin ilmajohdintyyppi keskijänniteverkossa Suomessa on päällystämätön eli avojohto. 

Varsinkin taajamien ulkopuolella avojohtoa käytetään paljon, koska se on edullinen tapa 

rakentaa pitkiä matkoja sähköverkkoa. Päällystämättömät johtimet ovat herkempiä vioille 

kuten maaoikosululle, vaiheiden välisille oikosuluille tai niiden yhdistelmälle. Yleinen syy 

vioille on puun tai sen oksan painautuminen johtimia vastaan joko lumen painon tai myrskyn 

seurauksena. Tällöin avojohdon johtimet joutuvat kosketuksiin joko maan tai toistensa 

kanssa, jolloin muodostuu häiriö sähköverkkoon. Avojohdoille yleisesti tehdään johtokatu, 

jonka keskellä se kulkee. Johtokatu on puuton alue avojohdon molemmin puolin, jonka suu-

ruus riippuu verkon jännitetasosta. 20 kV:n verkossa tyypillinen johtokadun leveys avojoh-

dolle on 10 metriä (Ranta 2013.) Johtokatu suojaa ilmajohtoa kallistuneilta puilta, mutta ei 

niinkään myrskyn aiheuttamista katkoista kuten kaatuneesta puusta avojohdon päälle. Myrs-

kyvarmuutta voidaan parantaa laajentamalla puutonta aluetta eli tekemällä ylileveäjohto-

katu. Tällöin ilmajohdon läheistä vierimetsää harvennetaan tai hakkuutetaan siten, että puut 

eivät yltä johtimiin edes kaaduttuaan suoraan niitä päin. Käytäntö on hyvä varsinkin ilma-

johdoille, joiden käyttöikää on hyvin jäljellä, koska tällöin päästään vaadittuun toimintavar-

muuteen uudelleen rakentamatta käyttökelpoista ilmajohtoa (Partanen et al. 2020.) Kuvassa 

1 tyypillinen avojohto josta suurin osa Suomen keskijänniteverkosta koostuu. 
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Kuva 1. 20 kV avojohtoa. (Savonvoima 2020) 

 

2.1.2 PAS-johdin 

PAS-johdin on yksi päällystetyistä ilmajohdin tyypeistä, joita Suomessa käytetään. PAS-

johtojen johtimia suojataan ohuella PEX-muovikerroksella. Muovikerros suojaa johtimia 

niiden päälle kallistuneilta puilta tai oksilta sekä suojaa johtimien hetkellisiltä yhteen koske-

tuksilta. Päällystettyjen johdinten ansiosta ne voidaan asettaa lähemmäksi toisiaan, jolloin 

vaadittu tila vähenee ja johtokadun leveys voidaan pienentää 8 metriin PAS-johdin on hin-

naltaan halvempi ratkaisu kuin maakaapelointi, jonka takia sitä pidetään yhtenä ratkaisuna 

taajamien ulkopuolisten alueiden myrskyvarmuuden parantamiseksi. Kuvassa 2 nähdään, 

että PAS-johto muistuttaa hyvin paljon avojohtoa selkeänä erona johtimien päällyste ja nii-

den etäisyys toisistaan. (Ensto 2020.) 

 



9 

 

 

Kuva 2. Päällystetty avojohto eli PAS-johto. (Savonvoima 2020) 

 

2.1.3 Riippukierrekaapeli 

Riippukierrekaapelia käytetään matalassa jännitetasossa kuten 0.4 kV ja 1 kV:n pienjännite-

verkoissa. Pienjänniteverkko koostuu pääosin 0.4 kV:n sähköverkosta, mutta paikoissa, 

joissa kuormat ovat matalia ja matkat pitkiä voidaan käyttää 1 kV:n johdinta. Tällaisissa 

paikoissa voidaan säästää kustannuksissa rakentamalla 1 kV:n johdinta 20 kV:n sijaan. Ky-

seistä ratkaisua löytyy Suomen Itäisistä osista. Kuvassa 3 AMKA-johto eli riippukierrekaa-

peli. 
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Kuva 3. Riippukierrekaapelia. (Savonvoima 2020) 

 

2.2 Sähköverkkojen siirtäminen 

Ennen oli yleinen käytäntö rakentaa suuri osa ilmajohdoista lyhintä reittiä, jonka seurauk-

sena iso osa ilmajohdoista kulkee metsissä. Vuonna 2012 keskijännite ilmajohtoa oli n.120 

000 km josta 56.4 % kulki metsämaalla eli n.68 000 km. (Ranta 2013.) Metsämaille ja mui-

hin vaikeasti saavutettaville alueille on hitaampaa päästä tekemään sähköverkon korjauksia. 

Tällöin myrskyvarmuus heikentyy ja vikatapauksissa ei välttämättä päästä uuden sähkö-

markkinalain antamiin aikarajoihin. Tilannetta voidaan kuitenkin parantaa siirtämällä ilma-

johtoja teiden varsille. Nykyään avojohtoja rakennetaan teiden varteen enemmän ja varsin-

kin vanhentuvaa ilmajohtoverkkoa on helppo korvata uudella myrskyvarmemmalla tavalla.  
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2.3 Maakaapelointi 

Maakaapeloinnissa uutta kaapelia lasketaan kaapeliojiin, jolloin voidaan mitätöidä sään ja 

myrskyjen vaikutukset sähköverkon toimintaan. Maakaapelikaan ei kuitenkaan ole täysin 

immuuni vioille sillä jonkin verran ihminen itse vaurioittaa näitä huolimattomuudellaan esi-

merkiksi kaivinkoneilla. Toimintavarmuudeltaan maakaapelointi on kuitenkin tällä hetkellä 

paras, sillä suurin osa pidempiaikaisista keskeytyksistä johtuu nimenomaan sään vaikutuk-

sesta. Maakaapelointi on myös hyvä tai jopa ainoa vaihtoehto alueilla, joissa tilaa on vähän 

käytössä. Tapaan liittyy ongelmia, koska se on hidasta ja kallista varsinkin, jos asiakkaiden 

välillä on pitkät matkat. Maakaapeloinnin hintaan vaikuttaa voimakkaasti, jos kaapelia jou-

dutaan vetämään hankaliin maastoihin. Keskijänniteverkon maakaapelointi ei myöskään 

poista ongelmia asiakkailta, jos myrsky sattuu vaurioittamaan pienjänniteverkon osia. (Haa-

kana et al. 2012) 

 

2.4 Yksikköhinnat 

Taulukkoon 1 on kerätty Energiaviraston yksikköhintoja erilaisille keskijänniteverkon tyy-

peille sekä kaapeliojan hinta olosuhteiden mukaan maakaapelille. Taulukossa Sparrow, Ra-

ven ja Pigeon ovat tyypillisiä avojohtimia ja ne ovat nimetty poikkipinta-alojensa mukaan. 

Verrattaessa avojohtoa päällystettyyn avojohtoon ei hintaero ole valtava varsinkin, kun ottaa 

huomioon hyödyt, joita esimerkiksi PAS-johdin tuo. Maakaapeloinnissa taas hintaa lisää 

huomattavasti maakaapeliojan kaivaminen. Tavallisessakin olosuhteessa maakaapeloinnin 

hinta on noin kaksinkertainen verrattuna avojohtoon ja päällystettyyn ilmajohtoon. Tämän 

jälkeen hinta nousee hyvin paljon ja kyseenalaistaa maakaapeloinnin kannattavuuden. Kui-

tenkin taajamien maakaapelointi on järkevää, vaikka maakaapeliojan hinta olisikin korkea, 

koska taajamille on asetettu maksimi keskeytysajaksi 6 tuntia. Taajamissa myös asuu paljon 

kuluttajia lähellä toisiaan, jolloin vakiokorvausten määrä voi nousta nopeasti, jos keskeytyk-

siä syntyy. 
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Taulukko 1: Energiaviraston yksikköhinnat sähköverkon komponenteille vuonna 2012 ja 

2022 sekä hinnan muutos. (Energiavirasto, 2022a.) 

Keskijänniteverkko Yksikkö 
Hinta yksikköä kohden 

2012 (€) 

Hinta yksikköä kohden 

2022 (€) 

Muutos 

[%] 

Avojohto Sparrow km 20 030 20 100 0.3 

Avojohto Raven km 23 750 22 500 -5.3 

Avojohto Pigeon km 25 640 26 500 3.4 

Päällystetty avojohto 35–70 mm2 km 28 970 23 400 -19.2 

Päällystetty avojohto 95–120 mm2 km 31 030 29 100 -6.2 

Maakaapeli 70 mm2 tai alle km 23 660 10 400 -56.0 

Maakaapeli 120 mm2 km 31 160 17 000 -45.4 

Maakaapeli 185 mm2 km 36 610 25 900 -29.3 

Maakaapeli 300 mm2 km 43 800 40 900 -6.6 

Maakaapeliojan hinta     

Helppo olosuhde km 9 770 10 200 4.4 

Tavallinen olosuhde km 22 300 22 200 -0.4 

Vaikea olosuhde km 63 690 65 200 2.4 

Erittäin vaikea olosuhde km 123 750 177 400 43.4 

 

Taulukosta huomataan myös hintojen laskeneen verrattuna vuoteen 2012. Päällystettyjen 

avojohtojen ja maakaapelin hinnat ovat laskeneet huomattavasti, jonka selittää näiden tapo-

jen käytön yleistyminen. Hinnat eri komponenteille Energiavirasto on saanut kustannusky-

selyjen avulla, joita on tehty vuosien aikana. Kustannuskyselyissä pyydetään toteutuneiden 

investointikustannusten avulla vastauksia kaikilta jakeluverkon haltijoilta. (Energiavirasto, 

2022b.) 
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3 Aineiston esittely 

Luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävät aineistot Maanmittauslaitokselta, Suomen ym-

päristökeskukselta ja Energiavirastolta sekä QGIS paikkatieto-ohjelma, jonka avulla aineis-

toja tutkitaan. Koska myrskyvarmuusinvestoinnit lisääntyivät vuoden 2013 jälkeen käyte-

tään tutkimuksessa muutosten vertailuun maanmittauslaitoksen avoimia maastotietokantoja 

vuodelta 2012 ja 2020 sekä Energiaviraston sähköverkon teknisiä tunnuslukuja 2012–2020. 

Tällöin saadaan hyvä kuva investointien etenemisestä, kun ollaan puolessa välissä määrättyä 

aikarajaa eli vuotta 2028. 

 

3.1 Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus 

Itse tutkimuksessa apuna käytetään Maanmittauslaitoksen avointa maastotietokantaa. Vuo-

den 2020 aineistoon on merkattu kaikki ilmajohdot, joiden jännite on yli 110 kV sekä haja-

asutus alueilta ja taajamista ilmajohdot, joiden jännite on 20–110 kV. Sähköverkkoaineis-

tosta näkyy myös 20 kV tai sitä suuremmat vedenalaiset kaapelit, näillä ei kuitenkaan tutki-

muksen kannalta ole merkitystä, koska tutkimuksessa tarkastellaan ilmajohtoverkostoa. 

Vanha 2012 vuoden aineisto eroaa siten, että se ei sisällä lainkaan yli 110 kV avojohtoja ja 

vedenalaisten kaapelien erottelu puuttuu. Tutkimusta vaikeuttaa sähköverkkoaineiston yk-

sinkertaisuus sillä jännitetasoja ei olla eritelty tarkemmin, jolloin ei voida olla täysin varmoja 

minkä jännitteistä avojohtoa tarkastellaan. Lisäksi asiaa vaikeuttaa sähköverkkoaineiston 

epämääräinen päivityssykli, minkä takia osa alueista saattaa olla huomattavasti paremmin 

ajan tasalla toisiin verrattuna. Maanmittauslaitoksen mukaan sähköverkkoaineistoa päivite-

tään 5–10 vuoden välein, mutta joissakin kunnissa taas vuoden välein (Maanmittauslaitos, 

2020a.) Maanmittauslaitoksen aineistoista saatavilla on ainoastaan uusin. Tutkimuksessa 

käytetty vuoden 2012 aineisto saatiin käyttöön, koska siitä oli otettu aikaisemmin paikallinen 

kopio. Suomen ympäristökeskuksella on taajamille oma aineisto, jota käyttämällä voidaan 

jakaa Suomen alueet taajamiin ja haja-asutusalueiksi. Tällöin tiedetään vähintään millä vä-

lillä avojohtojen jännitteet ovat kullakin alueella. Sähköverkkojen muutoksia voidaan tutkia 

vertailemalla uusia ja vanhoja sähköverkkoaineistoja toisiinsa. Suomen ympäristökeskus 

julkaisee uuden taajama aineiston 5 vuoden välein ja vanhemmat aineistot löytyvät 
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verkkosivuilta vuodesta 1990 alkaen. Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskuksen jul-

kaisut ovat paikkatietoaineistoja kuten shapefile ja geopackage. Näiden tiedostojen käsitte-

lyyn tarvitaan siihen soveltuvaa ohjelmaa, joita ovat esimerkiksi ArcGIS ja tässä tutkimuk-

sessa käytetty QGIS. (Maanmittauslaitos, 2018.) 

 

3.2 Energiavirasto 

Energiavirasto valvoo sähköverkkojen kehitystä sähköverkkoyhtiöiden luovuttamien tieto-

jen avulla. Näiden tietojen avulla Energiavirasto julkaisee vuosittain aineiston, joka sisältää 

tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja kuten verkkotoiminnan laajuutta ja laatua kuvaavat tun-

nusluvut. Energiaviraston aineistossa jännitetasot ja sähköverkkoyhtiöt ovat eriteltyinä, 

mikä helpottaa niiden vertailua. Energiavirasto julkaisee aineistonsa xlsx tiedostoina vuoden 

loppupuolella. Energiaviraston sivuilta voi suoraan ladata vuodesta 2016 eteenpäin julkaistut 

sähköverkkojen tunnusluvut, mutta vanhempia aineistoja joutuu erikseen pyytämään. 

 

3.3 QGIS paikkatieto-ohjelmisto 

Tutkimuksessa apuna käytetään QGIS paikkatieto-ohjelmistoa. Ohjelman avulla onnistuu 

eri paikkatietojen vertailu yhtäaikaisesti, kun lisätään Maanmittauslaitoksen sähköverkkoai-

neisto eri tasoiksi. Lisäämällä vielä Suomen kartan nähdään helposti minkälaisessa ympä-

ristössä ja missä ylipäätään tarkasteltava sähköverkko on. Kuvassa 4 nähdään miltä Maan-

mittauslaitoksen avoinsähköverkko aineisto näyttää QGIS ohjelmassa. Kuvan punainen 

viiva esittää avojohtoja vuonna 2012. 
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Kuva 4. Esimerkki kuva miltä Maanmittauslaitoksen aineisto näyttää QGIS ympäristössä. 

(Maanmittauslaitos, 2012) 

 

Kuvassa nähdään myös QGIS ohjelman työkalupaneelit, jotka sisältyvät valmiiksi ohjel-

maan. Näillä voidaan muokata ja helpottaa aineiston tarkastelua. Koska QGIS on avoin paik-

katieto-ohjelmisto voi tarvittaessa työkaluvalikoimaa laajentaa lisäämällä yhteisön tekemiä 

työkaluja. Tarkempaa tietoa aineistosta löytyy attribuuttitaulukosta, jossa on eritelty ja nu-

meroitu sen kaikki komponentit. Kuvan 5 attribuuttitaulukossa on tutkimuksen kannalta tär-

keimmät Maanmittauslaitoksen aineiston tiedot kuten alkupäivämäärä, kohdeluokka, tasosi-

jainti ja pituus. Tarvittaessa uusia sarakkeita, kuten pituus voidaan luoda taulukon laskimen 

avulla. 



16 

 

 

Kuva 5. Attribuuttitaulukko vuoden 2020 Maanmittauslaitoksen avojohdoista, johon las-

kettu lisäksi sähköverkon komponenttien pituus kilometreissä. 

 

Alkupäivämäärä kuvaa milloin viimeksi aineistoa on päivitetty, joka antaa tietoa, kuinka 

ajan tasalla tutkittava aineisto on. Kohdeluokka kertoo komponenttien jännitetason, joka 

mahdollistaa niiden erottelun. Kuvassa kohdeluokan 22312 omaavat komponentit kuuluvat 

jakelujännitteeseen eli välille 20 kV—≤110 kV ja 22311 suurjännitteeseen yli 110 kV. Ta-

sosijainnin avulla nähdään ovatko komponentit avojohtoja vai vedenalaisia kaapeleita. Nu-

mero 1 tarkoittaa, että kyseessä on avojohto ja -1 taas vedenalaista kaapelia. (Maanmittaus-

laitos, 2018.) Komponenttien pituus kilometreissä löytyy sarakkeesta ‘’length’’. 
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4 Menetelmät 

Luvussa käydään läpi, miten tutkimus toteutetaan QGIS paikkatieto-ohjelman avulla sekä 

käydään läpi sen eri vaiheet. Luvussa myös esitellään tutkittavat alueet ja niiden valinta pe-

rusteet. 

 

4.1 Alueiden esittely ja erottelu 

Suomessa on kymmeniä eri sähköverkkoyhtiöitä ja niiden tarkastelu on vaikeaa sillä sähkö-

verkkoyhtiöiden rajoja ei ole suoraan saatavilla. Tästä syystä tutkimukseen on valittu näistä 

neljä. Sähköverkkoyhtiöiden valinta on tehty siten, että saadaan taajama ja maaseutumaisia 

sähköverkkoyhtiöitä. Taajama sähköverkkoyhtiöiksi on valittu Caruna Espoo Oy ja Kuopion 

Sähköverkko Oy. Taajamien ulkopuolisia alueita tarkastellaan PKS Sähkönsiirto Oy:n sekä 

Kajave Oy:n avulla. Näiden alueiden erottelu muista onnistuu QGIS:n työkalujen sekä 

Maanmittauslaitoksen kuntarajojen avulla, sillä sähköverkkoyhtiöiden rajat mukailevat pit-

kälti niitä. Joitakin alueita joudutaan kuitenkin erottamaan käsin sähköverkkoyhtiöiden säh-

kökatkokarttoja apuna käyttäen. Vaihtelua sähkökatkokarttojen tarkkuudesta kuitenkin löy-

tyy sillä sähköverkkoyhtiöiden ei ole pakko julkaista tarkkoja rajojaan. Kuvaan 6 on muo-

dostettu tutkittavien sähköverkkoyhtiöiden alueet karkeasti QGIS:n karttapohjalle. Keltai-

nen alue kuvaa Kajave Oy:tä, sininen PKS Sähkönsiirto Oy:tä, punainen Kuopion Sähkö-

verkko Oy:tä ja vihreä Caruna Espoo Oy:tä, johon sisältyy myös Joensuun taajama alue. 
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Kuva 6. Tutkittavien sähköverkkoyhtiöiden alueet esitettynä QGIS ympäristössä. Keltainen 

Kajave Oy, sininen PKS Sähkönsiirto Oy, Punainen Kuopion Sähköverkko Oy ja vihreä Ca-

runa Espoo Oy, johon sisältyy Joensuun taajama. Outokumpu ja sen ympäristö, joka sijaitsee 

PKS Sähkönsiirto Oy:n alueen sisällä ei ole osa PKS Sähkönsiirto Oy:n aluetta. 

 

Alueiden rajauksen jälkeen voidaan erottaa Maanmittauslaitoksen avoimesta sähköverkko-

aineistosta avojohdot, jotka ovat sähköverkkoyhtiöiden alueiden sisällä. Tämä onnistuu 

QGIS:n työkalulla ’’Extract by location’’, joka erottelee komponentteja niiden sijainnin pe-

rusteella. Valitsemalla sijainniksi kuvassa 6 olevat sähköverkkojen alueet voidaan ’’Extract 
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by location’’ työkalulla erottaa kaikki niiden sisällä olevat sähköverkon osat. Aineistossa 

sähköverkkoa kuvaavat viivat koostuvat useista pienemmistä osista, jos sähköverkko ylittää 

valitun alueen työkalu pilkkoo sen vasta näiden osien väliltä eikä suoraan rajasta. Tämä ei 

kuitenkaan ole suuri ongelma sillä alueet ovat niin laajoja, että se aiheutuisi huomattavaa 

epätarkkuutta keskijänniteverkon kilometri määrien vertailuun. Kuvassa 7 on vertailu Ka-

jave Oy:n sähkökatkokartasta, QGIS karttaohjelman avulla erotellusta alueesta ja sen sisäl-

tämästä 2012 vuoden keskijänniteverkosta. Vuoden 2020 aineiston attribuuttitaulukon 

avulla voidaan poistaa suurjänniteverkon osat sekä vedenalaiset kaapelit. Vedenalaiset kaa-

pelit vuoden 2012 aineistosta joudutaan poistamaan käsin ja niitä löytyi vain Kuopion Säh-

köverkko Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n alueilta.  

 

 

Kuva 7. A: Kajave Oy:n sähkökatkokartan ja (Kajave, 2022.) B: QGIS karttaohjelman avulla 

eroteltu alue, jossa Maanmittauslaitoksen vuoden 2012 aineiston keskijänniteverkko. 

(Maanmittauslaitos, 2012) 

 

Attribuuttitaulukon avulla voidaan laskea komponenttien yhteispituus sähköverkkoyhtiön 

alueelta, jolloin saadaan tieto keskijänniteverkon pituudesta. Tätä vertaillaan Energiaviras-

ton julkaisemiin pituuksiin, jonka avulla Maanmittauslaitoksen aineiston tarkkuutta pysty-

tään tutkimaan. Toteutuneita myrskyvarmuusinvestointeja voidaan tutkia kuvan 8 mukai-

sesti vertailemalla vuoden 2020 ja 2012 avojohtoja. 
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Kuva 8. Maanmittauslaitoksen aineistojen vertailua sininen viiva 2020 avojohdot ja punai-

nen katkoviiva 2012 avojohdot. (Maanmittauslaitos, 2012 ja 2020b) 

 

Kuva on PKS Sähkönsiirto Oy:n alueelta Pohjois-Karjalan maaseudulta ja siitä huomataan 

avojohdon siirtyminen vuosien aikana. Vastaavanlaisesti investointien kehitystä ja muutok-

sia voidaan tarkastella muilta alueilta. Taajamien tarkempaan tarkasteluun käytetään apuna 

Suomen ympäristökeskuksen aineistoa taajamista. Aineisto sisältää alueet, jotka ovat luoki-

teltu taajamiksi. Tällöin voidaan taajamien avojohdot erotella alustavasti samalla tavalla 

kuin sähköverkkoyhtiöiden alueet koko Suomen avojohto aineistosta. Taajamien erottelu 

tällä tavalla kuitenkin jättää aineistoon paljon ylimääräisiä avojohdon osia. Näistä alueista 

joudutaan käsin vielä pilkkomaan ja poistamaan jokainen jäänyt sähköverkon osa, joka ylit-

tää alueen. Tällöin tarkkuutta saadaan huomattavasti paremmaksi taajamissa tapahtuneiden 

muutosten vertailuun. Kuvassa 9 esitettynä taajamien erottelu. Harmaa alue on taajamaa, 

musta viiva on avojohtoa, joka on taajamassa ja punainen viiva on avojohtoa, joka jäi aineis-

toon ennen niiden käsin poistoa. 
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Kuva 9. Espoon ympäristön taajamaa ja siihen kuuluvia avojohtoja 2012. Harmaalla Suomen 

ympäristökeskuksen aineiston mukaiset taajamat. Musta viiva taajaman sisäiset avojohdot. 

Punainen viiva käsin poistetut avojohtojen osat, jotka eivät kuulu taajamiin. (Maanmittaus-

laitos, 2012, Suomen ympäristökeskus, 2019) 

 

Taajamien erotteluun työkalu ’’Extract by location’’ ei toimi hyvin, koska taajamissa on 

paljon avojohtoja, jotka ylittävät sen rajan. Aineiston avojohdot koostuvat useista pienem-

mistä osista ja työkalu ei itse leikkaa näitä osia, vaikka ne ylittäisivät sijainniksi valitun taa-

jaman rajan. Tämän takia koko avojohdon osa jää aineistoon työkalun käytön jälkeenkin, jos 

se on vähänkin sijainniksi valitun taajaman sisällä. Punainen viiva kuvaa tätä yli mennyttä 

osaa ja sen loppupäässä on vasta seuraavan avojohdon osan alku. Tämä on myös se kohta 

mistä eteenpäin työkalu on poistanut avojohtoa. Taajama alueiden erottelun jälkeen voidaan 

vertailla avojohdon määrän muutoksia niissä vuoden 2012 ja 2020 välillä eri sähköverkko-

yhtiöillä.  
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5 Tulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuottamat keskeisimmät tulokset. Tarkastellaan miten 

myrskyvarmuusinvestoinnit näkyvät ja ovat edenneet eri sähköverkkoyhtiöiden alueilla Suo-

messa. Samalla vertaillaan Maanmittauslaitoksen avoimen sähköverkkoaineiston tarkkuutta 

verrattuna Energiaviraston aineistoon. 

 

5.1 Kaapelointiasteen kehittyminen 

Vertaillessa taajama ja maaseutumaisia sähköverkkoyhtiöitä huomataan, että näiden lähtö-

tasot vaihtelevat paljon. Kuvasta 10 nähdään sähköverkkoyhtiöiden kaapelointiasteen kehit-

tyminen vuosien aikana Energiaviraston aineiston mukaan. 

 

 

Kuva 10. Tarkasteltavien sähköverkkoyhtiöiden kaapelointiasteen kehitys 2012–2020 Ener-

giaviraston mukaan. (Energiavirasto, 2020) 
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Niin sanotuilla kaupunkisähköverkkoyhtiöillä maakaapelointiaste on huomattavasti parempi 

jo vuonna 2012 ennen suurempien myrskyvarmuusinvestointien alkamista. Caruna Espoo 

Oy:llä 58,4 % ja Kuopion Sähköverkko Oy:llä 66,1 %. Verrattuna maaseutumaisiin, joilla 

kaapelointiasteet olivat vuonna 2012 Kajave Oy:llä 5,4 % ja PKS Sähkönsiirto Oy:llä 1,1 %. 

Vuonna 2020 Caruna Espoo Oy ja Kuopion Sähköverkko Oy olivat molemmat kaapeloineet 

noin 86 % Sähköverkostaan. Samana vuonna Kajave Oy ja PKS Sähkönsiirto Oy olivat pääs-

seet noin 12 % kaapelointiasteeseen. Vaikka kaapelointiasteet maaseudun sähköverkkoyhti-

öillä ovat matalat täytyy ottaa huomioon kuinka suuria alueiltaan nämä sähköverkkoyhtiöt 

edustavat. Taulukkoon 2 on Energiaviraston aineistosta kerätty tutkittavien sähköverkkoyh-

tiöiden verkkojen pituudet jännitetasossa 1–70 kV, maakaapelin määrä ja kaapelointiasteet. 

 

Taulukko 2: Energiaviraston maakaapelointiasteet ja sähköverkon pituus 1–70 kV tutkitta-

ville sähköverkkoyhtiöille. (Energiavirasto, 2020) 

 2012 2020 

Sähköverkkoyhtiö 
Sähköverkko 

[km] 

Maakaapeli 

[km] 

Kaapelointiaste 

[%] 

Sähköverkko 

[km] 

Maakaapeli 

[km] 

Kaapelointiaste 

[%] 

Caruna Espoo Oy 1 690 987 58,4 2 045 1 763 86,2 

Kajave Oy 7 365 400 5,4 7 306 893 12,2 

Kuopion Sähkö-

verkko Oy 
485 320 66,1 508 423 85,4 

PKS Sähkönsiirto 

Oy 
9 808 105 1,1 9 807 1 087 11,1 

 

Huomataan, että maaseutujen yhtiöt ovat maakaapeloineet kilometri määrällisesti suuria alu-

eita. Kajave Oy 493 km ja PKS Sähkönsiirto Oy 982 km kahdeksan vuoden aikana. Myös 

Caruna Espoo Oy on panostanut paljon maakaapelointiin ja kaapeloinut 776 km keskijännite 

sähköverkostaan. Energiaviraston aineistoa apuna käyttäen voidaan tarkastella poistuneen 

avojohdon suhdetta rakennettuun maakaapeliin. Taulukossa 3 on esitetty tutkittavien sähkö-

verkkoyhtiöiden avojohdon ja maakaapelin pituuden muutokset vuosittain. 
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Taulukko 3: Sähköverkkoyhtiöiden keskijännitetason maakaapelin ja avojohdon muutokset 

vuosittain Energiaviraston aineiston mukaan. (Energiavirasto, 2020) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Yht. 

Caruna Espoo Oy 

Muutos avojohto [km] -38 -16 -12 -33 -111 -150 -5 -56 -421 

Muutos maakaapeli [km] 59 21 42 242 150 21 103 137 775 

Muutos yht. [km] 21 5 30 209 39 -129 98 81 355 

Kajave Oy 

Muutos avojohto [km] 3 -56 -28 -53 -36 -94 -86 -202 -552 

Muutos maakaapeli [km] 29 34 29 54 58 70 82 137 493 

Muutos yht. [km] 32 -22 1 1 22 -24 -4 -65 -59 

Kuopion Sähkö-

verkko Oy 

Muutos avojohto [km] -6 -12 -7 -2 -26 -27 1 -11 -90 

Muutos maakaapeli [km] 10 11 16 21 15 11 16 14 114 

Muutos yht. [km] 5 -1 9 18 -11 -16 17 3 24 

PKS Sähkönsiirto 

Oy 

Muutos avojohto [km] 20 -137 -102 -150 -127 -131 -173 -183 -982 

Muutos maakaapeli [km] 68 73 136 128 143 122 167 145 982 

Muutos yht. [km] 88 -64 34 -22 16 -10 -5 -38 -1 

 

Nähdään, että kaikissa sähköverkkoyhtiöissä avojohtoa poistuu lähes joka vuosi ja maakaa-

pelin määrä taas lisääntyy. Caruna Espoo Oy:n kohdalla maakaapelia rakennetaan huomat-

tavasti enemmän verrattaessa hävinneeseen avojohtoon. Tämä johtuu siitä, että maakaape-

lointi ei kulje samoja reittejä, kuin sillä korvattu avojohto sekä myös aivan uutta maakaapelia 

rakennetaan lisää vuosittain kaupunki alueilla. Vastaavaa nähdään Kuopion Sähköverkko 

Oy:n kohdalla, kuitenkin maakaapelin määrän kasvu on paljon hitaampaa, mikä johtuu kau-

punkien kokoerosta. Kajave Oy:tä tarkastellessa huomataan, että avojohtoa taas häviää 

enemmän, kuin maakaapelia rakennetaan useampana vuotena. Vuosina joina yhteenlaskettu 

muutos on negatiivinen sähköverkkoa, häviää enemmän kuin sitä rakennetaan ja verkon ko-

konaispituus vähenee. Negatiivinen muutos ja ylipäätään sähköverkon häviäminen on mah-

dollisesti muuttoliikenteen syytä. Kajave Oy:n alue on pitkälti maaseutua ja ihmisten muut-

taessa lähemmäksi kaupunkeja myös jonkin verran sähköverkon osia puretaan, koska niillä 

ei ole käyttäjiä. PKS Sähkönsiirto Oy:n kohdalla avojohdon ja maakaapelin muutos yhteensä 

on lähes nolla, jolloin kadonnut avojohto on muuttunut maakaapeliksi samassa suhteessa. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kadonnut avojohto on suoraan korvattu samoilla alu-

eilla maakaapelilla. Jos näin olisi tapahtunut olettaisi myös, että vuosittain muutosten suhteet 

olisivat samat. 
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5.2 Muutoksia taajamissa ja niiden ulkopuolella 

Kun tarkastellaan avojohtoaineistoja, huomataan suurimpien muutosten tapahtuneen taaja-

missa. Kuvassa 11 huomataan miten PKS Sähkönsiirto Oy:n alueella olevan Kiteen taajaman 

avojohdot ovat kadonneet lähes kokonaan vuoteen 2020 mennessä. Lisää kuvia tutkittavien 

alueiden suurimmista kaupungeista löytyy (liitteestä 1). 

 

Kuva 11. Kiteen taajama-alueen avojohtojen muutokset vuoden 2012 ja 2020 välissä. Har-

maa alue taajamaa, sininen katkoviiva avojohtoa vuonna 2020 ja punainen viiva avojohtoa 

vuonna 2012. (Maanmittauslaitos, 2012 ja 2020b, Suomen ympäristökeskus, 2018) 

 

Taajamista kadonneen avojohdon on varsin helppo olettaa muuttuneen maakaapeliksi, koska 

ne ovat otollisimmat paikat aloittaa myrskyvarmuusinvestoinnit. Taajamissa on paljon asi-

akkaita pienellä alueella, jolloin saadaan vähäisillä investoinneilla paljon hyötyä. Sähkö-

markkinalain uudistus myös asetti taajamiin suurimmaksi sallituksi keskeytysajaksi 6 tuntia, 

joka on huomattavasti tiukempi kuin taajamien ulkopuolisten alueiden 36 tuntia. Taajamien 

kaapelointi myös pienentää sähköverkkoyhtiöiden riskiä joutua maksamaan suuria 
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vakiokorvaus määriä. Vaikka maakaapelointi keskittyykin pitkälti taajama-alueille, huoma-

taan kuitenkin myrskyvarmuusinvestointien vaikutusta niiden ulkopuolellakin. Kuva 12 on 

Kajave Oy:n maaseudulta, josta huomataan miten avojohtoa on siirretty metsämaalta tien 

varteen myrskyvarmuuden parantamiseksi. 

 

 

Kuva 12. Kajave Oy:n maaseutua, jossa avojohtoja siirretty teidenvarsille metsämaalta. Si-

ninen katkoviiva vuoden 2020 avojohtoa ja punainen viiva vuoden 2012 avojohtoa. (Maan-

mittauslaitos, 2012 ja 2020b)  

 

Ongelmallista on se, että näiden aineistojen avulla ei voida tarkastella onko myrskyvarmuu-

den parantamiseen käytetty ylileveitä johtokatuja tai päällystettyjä johtimia. Nämä ratkaisut 

kuitenkin ovat tarkoitettu käytettäväksi enemmän taajamien ulkopuolelle lisäämään valmii-

den avojohtojen käyttöikää sekä vähentämään myrskyvarmuusinvestointien kuluja. Täytyy 
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myös ottaa huomioon tarkasteltaessa maaseutua, että ei voida suoraan olettaa kadonneen 

avojohdon muuttuneen maakaapeliksi vaan se voi myös johtua avojohtojen siirtämisestä tai 

purkamisesta. Taulukkoon 4 on kerätty Suomen ympäristökeskuksen taajama paikkatiedon 

avulla Maanmittauslaitoksen aineistosta avojohtojen pituudet taajamissa ja niiden ulkopuo-

lella.  

 

Taulukko 4: Suomen ympäristökeskuksen ja Maanmittauslaitoksen aineistojen avulla erote-

tut avojohtojen pituudet taajamissa ja niiden ulkopuolella. (Energiavirasto, 2020) 

Sähköverkkoyhtiöt 

2012 2020 

Taajama 
Haja-asutus-

alue 

Osuus  

taajamassa 
Taajama 

Haja-asutus-

alue 

Osuus 

 taajamassa 

Pituus [km] Pituus [km] [%] Pituus [km] Pituus [km] [%] 

Caruna Espoo Oy 454 259 63,7 313 173 64,4 

Kajave Oy 349 6 478 5,1 95 6 022 1,5 

Kuopio Sähkö-

verkko Oy 
92 45 67,3 31 44 41,4 

PKS Sähkönsiirto 

Oy 
735 8 902 7,6 312 8 610 3,5 

 

Taulukosta nähdään edelleen, kuinka maakaapelointia on lisätty taajamissa. Taajamaverkon 

osuus on laskenut tarkasteluvälin aikana huomattavasti lähes kaikilla sähköverkkoyhtiöillä. 

Yllättävää on kuitenkin vähentyneen avojohdon määrä taajamissa maaseutumaisilla sähkö-

verkkoyhtiöillä Kajave Oy:llä 254 km ja PKS Sähkönsiirto Oy:llä 423 km. Tämä on huo-

mattavasti enemmän kuin kaupunkisähköverkkoyhtiöillä. Tämän mahdollisesti selittää kau-

punkisähköverkkoyhtiöiden jo valmiiksi korkea kaapelointiaste, jonka takia tärkeimpiä alu-

eita oli jo kaapeloitu ennen vuotta 2012. Myös taajamien ulkopuolella avojohdon osuus on 

vähentynyt paljon, vaikka olettaisikin avojohtojen siirtämisen ja uuden rakentamisen lisää-

vän yhteispituutta. Varsinkin, kun vanha avojohto monesti rakennettiin metsämaalle, jotta 

matkat olisivat lyhyemmät. Näyttää kuitenkin siltä, että taajamien kaapelointi alkaa olemaan 

hyvällä mallilla ja seuraavaksi siirrytään näiden ulkopuolelle. Taajamiin jäänyt avojohto on 

yleensä niiden reuna-alueiden harvemmin asuttuja seutuja, jotka eivät kuulu tärkeimpiin 

kohteisiin.   
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5.3 Maanmittauslaitoksen aineiston tarkkuus 

Maanmittauslaitoksen aineiston tarkkuutta voidaan tutkia vertailemalla sitä Energiaviraston 

aineistoon teknisistä tunnusluvuista. Taulukossa 5 on esitetty tutkittavien sähköverkkoyhti-

öiden avojohtojen pituudet Energiaviraston aineiston ja QGIS:in avulla Maanmittauslaitok-

sen aineistosta eroteltuna sekä suhteellinen eron määrä.  

 

Taulukko 5: Energiaviraston aineiston ja Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston vertailua. 

(Energiavirasto, 2020, Maanmittauslaitos 2012 ja 2020b) 

 

Taulukosta nähdään, että pituudet täsmäävät todella hyvin. Suurin osa tarkasteltavista osuvat 

muutaman prosenttiyksikön sisälle Energiaviraston ilmoittamasta pituudesta. Kuitenkin sel-

västi esille nousevat Kuopion Sähköverkko Oy:n vuoden 2012 vertaus, jossa ero on 17 % ja 

Caruna Espoo Oy 2020 jossa eroa on peräti 71,9 %. Molempien yhtiöiden toinen vertailu 

kuitenkin on hyvin tarkka Energiaviraston ilmoittaman luvun kanssa. Tämän takia, vaikka 

Maanmittauslaitoksen avoimen sähköverkkoaineiston avulla on mahdollista tehdä hyvinkin 

tarkkoja tarkasteluja ei niihin voi täysin luottaa, koska tässäkin tutkimuksessa kahden ta-

pauksen erot olivat valtavat. Osa tietenkin liittyy rajauksen tarkkuudesta, mutta esimerkiksi 

Caruna Espoo Oy:n kohdalla ei ole kyse pelkästään siitä. On hyvinkin mahdollista, että ai-

neistoon on jäänyt vanhoja avojohtoja, joita ei ole poistettu muutosten jälkeen. 

  

Sähköverkkoyhtiö 

2012 2020 

QGIS EV  QGIS EV  

Pituus avojohto [km] Ero [%] Pituus avojohto [km] Ero [%] 

Caruna Espoo Oy 714 703 1,4 486 282 71,9 

Kajave Oy 6 827 6 965 -1,9 6 117 6 413 -4,6 

Kuopio Sähköverkko Oy 136 164 -17,0 74 74 -0,1 

PKS Sähkönsiirto Oy 9 637 9 703 -0,7 8 922 8 721 2,3 
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6 Johtopäätökset 

Tutkimuksessa havaittiin, että avoimien aineistojen hyödyntäminen keskijännite sähköver-

kon muutoksiin ja myrskyvarmuusinvestointien seuraamiseen on mahdollista. Kuitenkin 

keinoja kuten ylileveidenjohtokatujen ja erilaisten päällystettyjen johtimien käyttöä ei näistä 

aineistoista näe. Kaupunkisähköverkkoyhtiöiden tarkastelussa suuren kaapelointiasteen ta-

kia tämä ei ole niin suuri ongelma kuin verrattuna maaseutumaisiin sähköverkkoyhtiöihin, 

joilla suurin osa keskijänniteverkosta on edelleen avojohtoa. Näitä aineistoja vertaillessa 

nähdään, että Maanmittauslaitoksen avoin aineisto on monelta osin hyvin tarkka ja tutki-

muksessa käytetyt menetelmät toimivat. Täytyy kuitenkin olla tietoinen siitä, että avoimet 

sähköverkko aineistot eivät ole täydellisiä ja niitä hyödyntäessä ei saa sokeasti luottaa saa-

tuihin tuloksiin. Tuloksissa keskijänniteverkon pituuksien vertailussa valtaosa Energiaviras-

ton ja QGIS:llä Maanmittauslaitoksen aineistosta eroteltujen pituuksien erot olivat 5 % si-

sällä. Kuitenkin Caruna Espoo Oy:n vuoden 2020 ero oli 72 % ja Kuopion Sähköverkko 

Oy:n vuoden 2012 ero 17 %, jotka ovat jo merkittäviä. 

Tuloksista tuli esiin kaupunkisähköverkkoyhtiöiden suuri etumatka. Monelle maaseutumai-

selle sähköverkkoyhtiölle on kuitenkin myönnetty lisäaikaa vuoteen 2036 asti, mikä helpot-

taa investointeja. Yhteistä näillä yhtiöillä on kuitenkin se, että investointien prioriteetti on 

ollut taajamat ja tiheät asutusalueet. Näiden alueiden myrskyvarmuus on kuitenkin nyt sillä 

tasolla, että investoinnit alkavat näkymään myös niiden ulkopuolella. 

Mahdollisena jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia kuinka paljon ylileveitäjohto-

katuja sekä päällystettyjä avojohtimia käytetään myrskyvarmuuden parantamiseksi. Määrät 

voivat olla merkittäviä sillä edelleen iso osa avojohdoista kulkee metsämaalla. Tämä toisi 

ihan uuden näkökulman myrskyvarmuuden tarkasteluun ja sähköverkkoyhtiöiden toiminnan 

tutkimiseen, mitä tästä tutkimuksesta ei nähdä. Asiaa voisi tutkia mahdollisesti laserkeilaus 

tai satelliitti-aineistojen avulla, joita tuottaa Maanmittauslaitos. Ylileveät johtokadut ovat 

luultavasti nähtävissä näissä aineistoissa, mutta päällystettyjen avojohtojen tunnistaminen 

voi olla hankalampaa. Päällystetty avojohto vie kuitenkin huomattavasti vähemmän tilaa ra-

kenteen ja pienemmän johtokadun myötä, joten niidenkin tunnistaminen saattaa olla mah-

dollista näistä aineistoista. Tutkittavaa aluetta voisi myös laajentaa kattamaan koko Suomen, 

jolloin saadaan vertailuaineistoa enemmän. 
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Liite 1: Avojohtojen muutoksia vuosien 2012–2020 aikana taajamissa. 
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