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1 Johdanto 

Teollistumisen, teknologian kehittymisen sekä myös väestönkasvun myötä maapallon  

energian kokonaiskulutus on jatkuvasti kasvanut. Erityisesti viimeisen vuosikymmenen 

aikana kulutus on kiivastunut merkittävästi, sillä tekniikan nopean kehittymisen 

seurauksena sähköä tarvitsevien laitteiden määrä on lisääntynyt ja näin ollen 

sähköverkot ovat jatkuvasti yhä suuremman kuormituksen alla. Kulutuksen nousu on 

aiheuttanut myös monia rasitteita ympäristön hyvinvoinnille. Ilmaston lämpenemien, 

haitallisten hiilidioksidipäästöjen lisääntyminen sekä tähän saakka 

energiantuotantoresursseista yleisimmin käytössä olevien uusiutumattomien 

luonnonvarojen uhkaava väheneminen ovat erimerkiksi syitä, miksi 

energiankulutuspolitiikkaan on alettu puuttumaan. Euroopan Unionin yhteisten 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi energiankulutusta valvotaan nykyisin tarkasti 

kiristetyin säädöksin. Energiatehokkuuden ja ekologisuuden tavoittelemiseksi on 

ryhdytty etsimään uusia ympäristöystävällisempiä energiantuotantomuotoja, minkä 

vuoksi uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, hyödyntäminen on jo 

nykyisellään jonkin verran lisääntynyt. Se, että olemme jatkuvasti yhä riippuvaisempia 

sähköenergian käytöstä ja sen saannista, on johtanut myös monien muiden sähkön 

käyttöä koskevien määräysten tiukentumiseen. Nämä liittyvät muun muassa 

sähkönjakelun luotettavuuteen, häiriöttömyyteen ja sähkön laatuun. Nykyisin 

sähköverkkoon on kytkettynä esimerkiksi yhä useammin kriittisiä kulutuskohteita, joten 

on ensisijaisen tärkeää, että verkkoon voidaan turvata keskeytymätön ja toimintavarma 

sähkönjakelu. Lisäksi kuluttajilla on nykyisin käytössään monenlaisia herkkiä 

sähkölaitteita, joiden käyttö voi häiriytyä pahasti, jos jakelujännitteessä ilmenee 

esimerkiksi taajuuden heilahteluja. Tästä syystä myös sähkön laatuun kiinnitetään 

aiempaa enemmän huomiota.  

Energian käyttöön liittyvän vaatimustason nousu ja teknologian kehittyminen tuovat 

haasteita ja paineita sähköverkon toiminnalle ja myöskin niistä huolehtiville 

jakeluverkkoyhtiöille, sillä tilanne on johtanut siihen, että nykyinen perinteinen 

sähkönjakeluverkko alkaa olemaan pian riittämätön. Jotta tulevaisuuden tarpeisiin 
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kyetään vastaamaan, edellyttää se nykyisen verkon uudistamista, muuntumista 

monipuolisemmaksi ja rakenteeltaan monimutkaisemmaksi. Tulevaisuuden verkon tulisi 

kyetä mukautumaan nykyiseen teknologian nopeaan muuttumiseen sekä täytettävä sille 

asetetut kansalliset ja kansainväliset vaatimukset. Tästä syystä syntyi tarve uudenlaisen 

verkkoratkaisun kehittämiselle. Tulevaisuuden uusista sähköverkoista käytetään 

nimitystä älykäs sähköverkko, sillä verkon sujuva toiminta edellyttää älykkäitä 

toimintoja. Sähköverkosta on tarkoitus toteuttaa kaikin puolin aiempaa luotettavampi, 

energiatehokkaampi, joustavampi ja ympäristöystävällisempi. Älykkäiden 

sähköverkkojen (engl. Smart Grids) kehittäminen alkoi oikeastaan jo vuonna 2005, kun 

niitä ryhdyttiin visioimaan EU:n perustamassa SmartGrids-kehitysyhteisössä. 

Varsinainen aktiivisempi älykkäiden sähköverkkojen tutkimus- ja kehitystyö on 

yleistynyt merkittävästi viime vuosien aikana erilaisten älyverkkoprojektien ja 

pilottihankkeiden muodossa.  

Älykäs sähköverkko toteutetaan täydentämällä nykyinen perinteinen verkko älykkäillä 

uusilla ominaisuuksilla ja ratkaisuilla. Verkon älykkään toiminnan toteuttamisen 

mahdollistaa ennen kaikkea nykyaikaisten ICT- eli tieto- ja tiedonsiirtotekniikan, 

automaatioteknologian sekä uusien älykkäiden mittareiden ja komponenttien 

kehittyminen ja niiden hyödyntäminen. Koko sähkönjakeluverkon osalta älykkyyden 

lisääminen edellyttää suuria muutoksia erityisesti pienjänniteverkon puolella, josta 

muun muassa automaatio on tähän mennessä puuttunut lähes kokonaan. 

Tulevaisuudessa kasvava uusiutuvan energiantuotannon määrä tuo tullessaan hajautuvan 

energiantuotannon, mikä tulee muuttamaan jonkin verran myös jakeluverkon toimintaan 

osallistuvien roolia. Näin ollen myös pienjänniteverkosta tulee entistä tärkeämpi 

sähkönjakelun osalta. Energiantuotannon mukainen kysynnän ja tarjonnan epäsuhdanne 

ja samanaikaisesti jakelujännitteen laadun varmistaminen lisää haasteita ja luo tarpeen 

kysyntäjoustolle sekä sähköverkkoon kytkettyjen kuormien ohjaamiselle. Älykkään 

sähköverkon yksi keskeisimpiä ominaisuuksia toiminnan mahdollistajana on kyky 

siirtää sekä tietoa että sähköenergiaa kumpaankin suuntaan kulutuspisteen ja verkon 

välillä. Näin ollen sähköverkon toimintaa pystytään monin tavoin hallitusti ohjaamaan ja 
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tehostamaan energiatehokkaalla tavalla. Kun älykäs sähköverkko jatketaan 

jakeluverkkotasolta aivan lopulliseen kulutuskohteeseen asti, voidaan puhua 

kiinteistöautomaatiosta, jonka avulla voidaan ohjata esimerkiksi huoneiston sisäiseen 

verkkoon kytkettyjen sähkölaitteiden toimintaa. Kiinteistöautomaatiolla voidaan 

vaikuttaa energiankulutuksen vähentämiseen, mutta usein sitä käytetään myös verkon 

käyttömukavuuden ja elämisen viihtyvyyden lisäämiseen.  

Käsitteenä älykäs sähköverkko on vielä kohtalaisen uusi, mutta tulevaisuuden tarpeiden 

täyttämiseksi niiden laajempimittainen käyttöönottoon siirtyminen on kuitenkin 

väistämätöntä. Tässä diplomityössä on tutustuttu aluksi uusiin älykkäisiin 

sähköverkkoihin ja tutkittu niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja etuja eri 

käyttäjäryhmien ja -kohteiden näkökulmasta. Vastaavasti on myös tarkasteltu 

minkälaisia haasteita perinteisestä verkosta siirtyminen älyverkkoihin tuo mukanaan 

sekä minkälaisia edellytyksiä niiden toteuttaminen asettaa. Lisäksi työssä on tutkittu 

älyverkkoihin liittyviä kustannuksia ja arvioitu, miten erilaisten verkkoratkaisuiden 

väliset kustannukset poikkeavat toisistaan. Työn lopulla on esitelty muutamia 

älykkäisiin sähköverkkoihin liittyviä tehtyjä tutkimuksia ja parhaillaan käynnissä olevia 

hankkeita. Viimeiseksi on arvioitu, minkälaisia tulevaisuudennäkymiä älykkäät 

sähköverkot voisivat tuoda tullessaan. Tarkastelu sijoittuu lähinnä pienjänniteverkon 

puolelle, mihin varsinaisesti älykkäiden sähköverkkojen käsitteellä viitataankin. Työn 

osalta on oltu jonkin verran yhteistyössä ABB Oy:n kanssa, minkä valmistamiin 

komponentteihin esimerkiksi kustannusarviot pohjautuvat. Työ liittyi osaltaan myös 

erääseen parhaillaan käynnissä olevaan älyverkkohankkeeseen, mikä tarjosi realistista 

näkemystä siitä, mitä älykkään kohteen rakentaminen tarkoittaa ja kuinka paljon 

loppujen lopuksi ollaan valmiita investoimaan verkon älykkyyteen. Lisäksi työtä 

laatiessa tehtiin muutama haastattelu parin eri kiinteistön verkkojen parissa 

työskenteleville, minkä mukaan älykkäisiin verkkoihin liittyviä käsityksiä saatiin 

totuudenmukaistettua.   
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2 Keskijännitejakeluverkko 

2.1 Sähköverkon perinteinen rakenne 

Sähköntuotantojärjestelmä jakautuu kahteen osaan: tuotantoon ja jakeluun. Tuotantoon 

kuuluvat erilaiset voimalaitokset, joiden tehtävä on kirjaimellisesti huolehtia 

sähköenergian tuottamisesta. Jakelun sen sijaan muodostaa sähköverkko, jonka 

tehtävänä on toimittaa voimalaitoksissa tuotettu sähköenergia kuluttajalle käytettäväksi. 

Suomessa perinteinen sähköverkko koostuu siirto- ja jakeluverkosta. Siirtoverkkoa 

kutsutaan sähköverkon kantaverkoksi, jossa sähköä siirretään avojohtojen välityksellä 

pitkiä matkoja käyttäen suuria, 110 kV:n, 220 kV:n tai 400 kV:n suuruisia jännitteitä. 

Siirtojohtimien jännite pidetään suurena, sillä sähkönsiirron tehohäviöt ovat suoraan 

verrannollisia virran neliöön, eli toisin sanoen kääntäen verrannolliset jännitteen 

vastaavaan arvoon. Näin ollen suurilla jännitteillä sähkönsiirto tulee edullisemmaksi. 

Kantaverkko yhdistää Suomen eri voimalaitokset toisiinsa. Lisäksi se on yhteydessä 

myös naapurivaltioiden verkkoon. [1]  

Jakeluverkko puolestaan erotellaan siirtojohtojen jännitteen suuruuden mukaisesti 

suurjännite-, keskijännite- ja pienjännitejakeluverkoksi. Jakeluverkkoon kuuluvat lisäksi 

sähköasemat sekä jakelumuuntamot. Perinteisessä jakeluverkossa sähkönsiirto tapahtuu 

keskitetysti vain yhteen suuntaan, missä kantaverkolta saatua sähkövirtaa lähdetään 

siirtämään kohti kuluttajaa. Suurjänniteverkko (HV) on yhteydessä voimalaitoksiin, ja 

sen tehtävänä on huolehtia pidempien etäisyyksien sähkönsiirrosta keskijänniteverkolle, 

mikä tapahtuu usein 110 kV:n linjaa pitkin sähköaseman muuntamon (110/20 kV) 

kautta. Suurjänniteverkon toiminta ei kuulu läheisemmin tämän työn tarkastelun 

kohteeksi. Keskijännitejakeluverkko (MV) puolestaan hoitaa suurjänniteverkosta 

saamansa sähköenergian välittämisestä pienjännitejakeluverkolle (LV) 

jakelumuuntamon (20/0,4 kV) kautta. Sähkönsiirtolinjat keskijännitejakeluverkon osassa 

ovat pituudeltaan muutamasta kilometristä muutamaan kymmeneen kilometriin, mitkä 

ovat jo huomattavasti lyhyemmät kantaverkkoon ja suurjännitejakeluverkkoon nähden. 

Keskijänniteverkon jakelumuuntamot sijaitsevat tyypillisesti taajama-alueilla. 
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Suuremmissa kaupungeissa keksijännitejakelun jakelulinjat voivat olla jakautuneita 

moneen eri haaraan ja täten syöttöasemia voi olla useitakin. [2] 

 

 

Kuva 1 Suomen sähkönsiirto- ja jakeluverkon periaatteellinen rakenne; (a) piiritasolla 

[2], (b) käytännössä. [3] 
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Keskijänniteverkko syöttää sähköä edelleen pienjänniteverkon jakelumuuntamoille. 

Suomessa keskijännitejakelu tapahtuu 10 kV:n tai 20 kV:n suuruisella jännitteellä. Vasta 

pienjännitejakelumuuntamoissa jännite alennetaan lopulliseen arvoonsa kuluttajalle ja 

laitteille käyttökelpoiseksi 230/400 V:n pienjännitteeksi eli verkkovirraksi. [1] 

Teollisuudessa käytettävä pienjännite on suuruudeltaan 400 V, mutta esimerkiksi 

moottorikeskuksissa käytetään usein 690 V:n jännitettä. Pienjänniteverkon 

jakelumuuntamot ovat sijoitettu lähelle todellista kuluttajaa. Kaupunkialueilla tämä 

etäisyys kulutuspaikkaan voi olla vain satoja metrejä. Pienjänniteverkkoa käsitellään 

tarkemmin myöhemmin tässä työssä.  

Tarkasteltaessa perinteisen sähköverkon rakennetta enemmän käytännön toteutuksen 

näkökulmasta, sähkönsiirto on tapahtunut pitkään tavallisesti ilma- eli avojohtoja pitkin. 

Jatkuvasti esille nousevat keskustelut siitä, kuinka sähkönjakelun tulisi olla katkotonta ja 

sääolosuhteista häiriytymätöntä on johtanut mittaviin sähköverkon 

uudelleenrakennustöihin ja isojen verkkoyhtiöiden ryhtymiin parannushankkeisiin, 

joiden pyrkimyksenä on toteuttaa luotettava ja säävarma sähköverkko [4]. Nykyisin on 

alettu siirtyä käyttämään sähkönsiirtoväylänä yhä enemmän maakaapelointia 

ilmajohtojen sijaan. Ilmajohtoihin verrattuna maakaapeloidut sähköjohdot eivät ole yhtä 

herkkiä sääolosuhteiden vaihteluille, koska ne ovat suojassa maan alla. Näin ollen sään 

aiheuttamien sähkökatkojen määrää saadaan vähennettyä merkittävästi. Ilmajohtoihin 

nähden maakaapeloinnin etuina voidaan pitää lisäksi vähäistä tilantarvetta sekä 

esteettisesti miellyttävämpää soveltumista maisemaan. Tänä päivänä maakaapelointia on 

toteutettu ensisijaisesti vain taajama-alueilla, sillä tiheämmän asukasluvun ja laajemman 

kuluttajaryhmän vuoksi sähkökatkoksista koituu suhteessa enemmän harmia 

kaupungeissa kuin haja-asutusalueilla. Harvemmin asutuilla alueilla on kuitenkin pyritty 

parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta siirtämällä ilmajohtoja enemmän teiden 

varsille metsien sijaan, mikä jo huomattavasti helpottaa korjaustöihin ryhtymistä vian 

sattuessa. Kaapelointimenetelmän lisäksi kaupunkien ja maaseutujen sähköverkoista 

löytyy eroavaisuuksia myös esimerkiksi johtimien pituuksissa. On luonnollista, että 

harvaan asutuilla alueilla myös välimatka sähköaseman ja kuluttajan välillä voi olla 



 7 

moninkertainen verrattuna taajamaan. Tämän lisäksi maaseuduilla yksittäinen 

sähkönsyöttöasema usein huolehtii sähkönjakelusta laajalle alueelle, kun taas 

kaupungeissa jo suppeammallakin alueella voi olla käytössä useita eri syöttöasemia, 

jotka haarautuvat syöttämään pienempiä alueita. Maaseutujen sähkönjakelun 

käyttövarmuutta olisi mahdollista edistää jakamalla pitkät syöttöjohdot pienempiin 

syöttöalueisiin. Näin ollen verkon häiriöstä aiheutuva sähkökatkoskin rajautuisi 

pienemmälle alueelle eikä sen seurauksista joutuisi kärsimään niin moni asiakas. [1] 

Sähköverkot voidaan jakaa kuvan 2 mukaisesti rakenteensa perusteella myös avoimiin 

eli säteittäisverkkoihin ja suljettuihin silmukkaverkkoihin eli rengasverkkoihin sen 

mukaan tapahtuuko sähkönjakelu suoraan kuluttajalle vain yhtä reittiä pitkin vai onko 

sähköllä useampi kulkureitti rengasta pitkin. Säteittäisen verkon toteutus on 

huomattavasti yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin silmukkaverkon, mutta sitä 

vastoin sen käyttövarmuus on heikompi. Perinteisessä sähköverkossa siirto- ja 

keskijänniteverkon osalta verkkomuoto on usein silmukoitu, mutta pienjänniteverkossa 

lähes poikkeuksetta on suosittu säteittäistä verkkorakennetta. [2]   

 

 

Kuva 2 Sähköverkon rakenne; (a) Avoin eli säteittäinen verkko, (b) Silmukka- eli 

rengasverkko. [2] 
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2.2 Älykäs sähköverkko 

Teollisuuden, teknologian ja sähköä tarvitsevien laitteiden jatkuva kehitys ja 

lisääntyminen on johtanut siihen, että myös yhteiskuntamme tulee jatkuvasti entistä 

riippuvaisemmaksi sähköstä. Sähkönjakelun keskeytyminen johtaa jatkuvasti yhä 

suurempiin kustannuksiin ja lisäksi sen aiheuttamat seuraukset voivat myös olla  

aiempaa mittavammat. Perinteiset sähköverkot ovat jäämässä vanhanaikaiseksi. Niiden 

käyttövarmuus ja tarvittava tuotannon siirtokapasiteetti ei enää pian riitä täyttämään 

kuluttajan vaatimuksia, mikä on kasvattanut tietynlaista painetta sähkönjakelualalle. 

Omalta osaltaan paineita nykyiselle perinteiselle sähköverkolle lisää myös jatkuva 

painotus energiatehokkuuden edistämisestä ja siihen liittyvistä tiukentuneista 

säädöksistä. Tarve uusille verkkoratkaisuille on syntynyt. Pääasiassa nämä edellä 

kuvatut näkemykset ovat innoittaneet ryhtymään sähköverkkojen kehitystyöhön sekä 

vauhdittamaan jakeluverkkoja siirtymään kohti uutta aikakautta, kohti älykkäitä 

sähköverkkoja. [5]  

Sen sijaan, että syy älyverkkojen väistämättömälle tarpeelle on selvää, ei itse termin 

määritelmä ole täysin yksiselitteinen. Maailmanlaajuisesti yhtenäistä selitystä ei ole 

vielä ehtinyt muodostua, sillä käsitteenä älykäs sähköverkko on vielä kohtalaisen uusi. 

Käsitteelle löytyy kirjoitettuna useita hieman toisistaan poikkeavia määritelmiä, joiden 

eroavaisuudet riippuvat usein siitä, mitä älykkään sähköverkon ominaisuutta ja 

mukanaan tuomaa mahdollisuutta on haluttu korostaa. Toisinaan älykkäillä 

sähköverkoilla viitataan pelkästään jakeluverkkoon tai vain johonkin tiettyyn osaan sitä, 

kun taas toisinaan termi sisällytetään koko sähköntuotantojärjestelmään. Älykäs 

sähköverkko (engl. Smart Grid) on kuitenkin sähköverkko, jonka tavoitteena on kyetä 

täyttämään kaikki tulevaisuuden vaatimukset ja edellytykset sähkönjakeluun liittyen. Se 

on sähköverkko, joka kykenee mukautumaan käyttäjän tarpeen mukaan. Älykkäällä 

sähköverkolla pyritään tarjoamaan kuluttajalle aiempaa luotettavampaa, varmempaa ja 

edullisempaa sähkönjakelua, lisäämään sähkönjakelun tehokkuutta, 

sähkönsiirtokapasiteettia sekä parantamaan sähkönlaatua. Suomessa älykästä 

sähköverkkoa määriteltäessä painotetaan usein nimenomaan luotettavuuteen, 
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katkottomaan sähkönjakeluun. [6] Yhtenä keskeisenä tavoitteenamme on muun muassa 

saavuttaa säävarma sähköverkko, jossa uutta älyverkkoteknologiaa hyödyntäen pyritään 

selättämään hankalista sääolosuhteista (lumimyrsky, ukonilma) aiheutuneet 

sähkökatkokset ja minimoimaan niistä aiheutuneet seuraukset. Suomessa Cleen Oy:n eli 

suomalaisen energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän 

(SHOK) mukaan älykkään sähköverkon määritelmässä korostuu myös mahdollisuus 

hajautettuun sähköntuotantoon, uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen, 

sähköenergian varastointiin ja sitä kautta energian säästämiseen.  

Yleisesti älykkäässä sähköverkossa on lisäksi hyödynnetty nykyaikaista automaatio-, 

tieto- ja viestintäteknologiaa, jonka avulla on yhdistetty jo olemassa olevaa perinteistä 

sähkönjakeluteknologiaa uuteen. Toisin sanoen nykyistä verkkoa päivitetään uusilla 

ominaisuuksilla lisäämällä niihin uutta älykästä teknologiaa. Älykkään sähköverkon 

toteuttamisen kannalta kaikki tekniset komponentit on jo olemassa. Jotta tavoitteisiin 

päästäisiin, oleellista on löytää niin sanotusti komponenttien oikeinsijoittelukeino. 

Keino, kuinka uudenlainen tekniikka kannattaa liittää osaksi sähköverkkoa 

optimaalisimman hyödyn takaamiseksi samalla kuitenkin kiinnittäen huomiota, että 

investointikustannukset saataisiin pysymään suotuisina. Tähän asti huomattavat 

kustannukset ovatkin olleet yhtenä hidastavana tekijänä älykkäisiin sähköverkkoihin 

siirtymisessä. [6]  

Perinteisen sähköverkon ja älykkään sähköverkon pääasiallisin eroavaisuus on virran 

kulkusuunnassa. Nykyisessä perinteisessä verkossa virta kulkee ainoastaan yhteen 

suuntaan, minkä vuoksi sähköverkon tehtävänä on tähän saakka ollut yksinkertaisesti 

vain sähkön toimittaminen tuotantolaitokselta loppukäyttäjälle. [7] Tästä poiketen 

älykkäissä sähköverkoissa virta kykenee kulkemaan sähkön kulutuspisteestä katsottuna 

kahteen suuntaan. Sähkön lisäksi myös verkkoyhtiön ja kuluttajan välinen tiedonsiirto 

älykkäissä sähköverkoissa tapahtuu molempiin suuntiin. Sähkönkäyttäjien eri 

kohderyhmille kaksisuuntaisuus tuo mukanaan valtavasti uusia etua ja mahdollisuuksia, 

joita voidaan hyödyntää niin sähköenergian kulutuksessa, tuottamisessa, siirtämisessä, 

säästämisessä kuin varastoinnissakin. [6]  
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Kuva 3 Perinteisen ja älykkään sähköverkon yhteys. [8]  

 



 11 

Älykäs sähköverkko mahdollistaa esimerkiksi uusiutuvan energiantuotannon liittämisen 

sähköverkkoon, mikä tekee uusista verkoista huomattavasti ekologisempia verrattuna 

perinteisiin verkkoihin. Älykkäissä sähköverkoissa on myös esimerkiksi mahdollista 

toteuttaa hajautettua sähköntuotantoa tätä uusiutuvaa energiaa hyödyntäen. Tämän 

ansiosta aiemmin vain sähkönkäyttäjän roolissa olleena nyt myös kuluttajilla on 

mahdollisuus toimia sähkön tuottajina. Älykkäiden jakeluverkkojen aikakaudessa 

kuluttajat ja tuottajat ovat siis yhtä, ja molemmilla on yhtälailla mahdollista osallistua 

sähkömarkkinatoimintaan. [9] Mukaan lukien edellinen esimerkki, huomattavan monet 

älyverkon mukanaan tuomista hyödyistä linkittyy läheisemmin pienjännitejakeluverkon 

puolelle, mikä on tarkemmin käsittelyssä seuraavassa luvussa.  

Yhtenä älykkäiden sähköverkkojen tunnusomaisena piirteenä on sähköverkkojen 

valvonta ja ohjaus. Kun niin sanotuista älykkäistä sähköverkoista puhuttiin jo vuosia 

sitten, viitattiin silloin älykkyydellä lähinnä keskijännitejakeluverkon hallittavuuteen, 

valvontaan ja ohjattavuuteen. Useilla sähköverkkoyhtiöillä on ollut keskijänniteverkon 

puolella automaattinen valvonta jo pitkään käytössä. [10] Kyseisen aikakauden 

älykkäällä sähköverkolla pystyttiin lisäämään keskijänniteverkkoon toimintavarmuutta 

vianpaikannuksella. Vian ilmaantuessa verkkoon häiriöilmoitus verkon tilasta ja vian 

sijainnista välitettiin välittömästi keskijänniteverkon valvomoon. Ilmoituksen pohjalta 

sähköasentaja pystyi analysoimaan tilanteen ja tarpeen vaatiessa käydä korjaamassa vian 

sähköverkosta. Vian automaattisen paikannuksen merkitys korostuu siirryttäessä 

ilmajohdoista maakaapelointiin, sillä ilman tätä teknologiaa olisi vian löytäminen maan 

alta varsin hankalaa.  

Tähän päivään saakka verkon ohjaus ja valvonta on tarjonnut älyä vain 

keskijänniteverkossa. Pienjännitejakeluverkon valvonta ja ohjattavuus on sen sijaan 

ollut kokonaan ilman automaatiota, minkä vuoksi siellä tapahtuvista häiriöistä ei ole 

voitu saada tietoa. [10] Älykkäiden sähköverkkojen kehittyessä, automaatiota ja uutta 

teknologiaa lisäämällä toimintavarmuutta ohjattavuuden sekä verkon valvonnan osalta 

on mahdollista saada hyödynnettyä jatkossa myös pienjänniteverkossa. Älykkäät 

sähköverkot ja energiamarkkinat –tutkimusohjelman SGEM:n ohjelmapäällikön Jani 
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Valtarin mukaan meillä on tähän saakka ollut jo älyverkko 1.0, mutta nyt tähdätään 

seuraavan sukupolven älyverkkoon. Puhuttaessa ensimmäisen sukupolven älyverkosta 

voimme ajatella viitattavan sillä keskijännitejakeluverkon älykkyyteen. Siirryttäessä 

toisen sukupolven älyverkkoihin saadaan sähköverkon älykkyys toimintoineen ja 

mukana tuomineen etuineen jatkettua myös pienjänniteverkkoon asti. [8]  
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3 Pienjännitejakeluverkko 

3.1 Perinteinen pienjännitejakeluverkko 

Perinteisen pienjännitejakeluverkon tehtävänä on saattaa sähkönjakeluprosessi loppuun 

ja toimittaa sähkö keskitetysti kuluttajalle käytettäväksi. Pienjännitejakeluverkko 

voidaan oikeastaan edelleen jaotella kahteen osaan: jakeluverkkoyhtiön verkoksi, jonka 

koostaa verkkoyhtiön jakelumuuntamolta lähtien loppukäyttäjälle asti oleva osuus, sekä 

loppukäyttäjän kiinteistön omaksi sisäiseksi pienjänniteverkoksi. Näin ollen muodostuu 

rajapinnat keskijänniteverkko – verkkoyhtiön pienjänniteverkko – kuluttajan 

pienjänniteverkko, joita tulee käsitellä omina kokonaisuuksinaan. Perinteisen verkon 

sähkön siirtyminen eri rajapintojen välillä tapahtuu vain yhteen suuntaan.  Sähkön jakelu 

verkossa tapahtuu keskijännite- ja pienjänniteverkon liittymispisteestä eli 

jakelumuuntamoista lähteviä 400 V:n pienjännitejakelulinjoja pitkin. [1] 

Pienjännitejakeluverkossa jakelulinjojen pituus muuntamolta loppukäyttäjälle pyritään 

pitämään mahdollisimman lyhyenä, mielellään enintään muutaman sadan metrin 

mittaisena. Verrattuna suur- ja keskijänniteverkon jakelulinjoihin pienjänniteverkon 

sähkönjakeluun käytettävä jännite on jo sen verran matala, että pitkillä jakelulinjoilla 

tehohäviöt kasvaisivat nopeasti huomattavan suuriksi. Suomessa erityisesti haja-

asutusalueilla sähkönsiirtoetäisyydet pienjänniteverkossa ovat usein pitkiä, minkä 

vuoksi verkkoon kytkettyjen kuormien syöttäminen kolmivaiheisena on kannattavaa. [5]  

Perinteinen taajama-alueen ja haja-asutusalueen pienjännitejakeluverkko poikkeavat 

jonkin verran rakenteeltaan toisistaan. Eri alueiden perinteiset verkkorakenteet ovat 

esitettyinä kuvassa 4. [5]  
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Kuva 4 Perinteisen pienjännitejakeluverkon rakenne a) haja-asutusalueella, b) taajama-

alueella. [5]  

 

Verkon kuormitettavuus riippuu suuresti sähkön kysynnän määrästä, mikä puolestaan 

vaikuttaa siihen, millainen rakenne sähköverkolle on kannattavinta rakentaa. Harvaan 

asutuilla alueilla kuormitus luonnollisesti on vähäisempää kuin taajamassa, joten 

pienjänniteverkko on tällöin edullisempaa toteuttaa säteittäisenä avoimena verkkona. 

Haja-asutusalueilla yksi muuntamo huolehtii usein vain muutamien kotitalouksien 

sähkönsyötöstä, kun taas kaupungeissa syöttökohteita on useista kymmenistä jopa 

sataan. Taajamissa pienjännitejakeluverkko onkin tavallisesti toteutettu 

rengasverkkoperiaatteella, missä useampi muuntamo on kytketty yhteen muodostaen 

rengasmaisen rakenteen. Perinteisessä pienjännitejakeluverkossa riippumatta käytössä 

olevasta verkon rakenteesta, virran kulkusuunta on kuitenkin aina vain samaan suuntaan. 

Vaikka taajamissa onkin niin kutsuttu rengasverkko, käytetään sitä säteittäisen verkon 

tapaan, missä jokaiselta yksittäiseltä muuntajalta jakautuu useita säteittäisiä haaroja, ja 

jokainen muuntaja toimii itsenäisesti huolehtien oman syöttöalueensa sähkön jakelusta. 

Muuntamoiden rengasmaisen kytkentätavan avulla ne voivat toimia tarvittaessa 

toistensa varasähkönsyöttöväylinä verkon häiriöhetkellä tai, jos jonkin muuntamon 

sähkönsiirtokapasiteetti ei riitä täyttämään kysyntää tietyllä ajan hetkellä. [5]  
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Pienjännitejakeluverkon suojaukselle on asetettu sähköturvallisuuslain mukaisesti 

lukuisia tiukkoja vaatimuksia, sillä pienjänniteverkossa kuluttajat sekä kuormana olevat 

sähkölaitteet altistuvat suur- ja keskijänniteverkkoja helpommin hengenvaaralliselle 

kosketusjännitteelle. Ylivirtasuojaus ja asianmukaisesti toteutettu maadoitus ovat 

edellytyksinä toimivalle suojaukselle, jolla on mahdollista torjua verkon 

vikaantumisesta tai ylikuormituksesta aiheutuvat seuraukset. Suojauksen toteuttamiseen 

erilaisilla suojalaitekomponenteilla pienjänniteverkossa on useita eri vaihtoehtoja, joita 

on esitelty tarkemmin luvussa 4.1. Perinteisessä verkossa suojaus on kuitenkin tähän 

päivään saakka toteutettu lähes poikkeuksetta yksinkertaisesti sulakkeilla, jotka 

suojaavat pienjännitejakeluverkon lähtöä pienjännite- ja keskijänniteverkon 

rajapinnassa. Keskijänniteverkon suojaamisen on katsottu olevan tärkeämpi, sillä 

suurimmat yksittäiset kuluttajat kuten teollisuus sekä isoimmat kiinteistörakennukset 

ovat kytkettyinä verkkoon keskijänniteliitynnällä omien muuntamoidensa kautta. Näin 

ollen suojaukseen on käytetty automaatioon perustuvia arvokkaampia ja 

ominaisuuksiltaan monipuolisempia katkaisijoita. Automaation sisällyttämistä 

perinteisen pienjänniteverkon puolelle ei ole katsottu taloudellisesti kannattavaksi, sillä 

on arvioitu, että keskijännitejakeluverkon vikojen aiheuttamista keskeytyksistä koituu 

mittavampia tappioita kuin pienjänniteverkon vioista [1]. Vaikka perinteisellä 

sulakesuojauksella saakin luotua pienjännitejakeluverkkoon luotettavan suojan 

oikosulkuja sekä ylikuormia vastaan, alkaa menetelmä kuitenkin olla pian liian vanhan 

aikainen vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Pienjänniteverkon merkitys 

sähkönjakelujärjestelmässä on lisääntymässä, joten siltä myös odotetaan jatkuvasti 

enemmän. Jo yksinomaan nykyiset sähkön laatuun, toimintavarmuuteen ja 

käyttökeskeytyksiin liittyvät vaatimukset tekevät perinteisen verkon sulakkeellisesta 

suojauksesta riittämättömän. Pienjännitejakeluverkon suojauksen merkittävimpänä 

puutteena on ollut verkon etävalvonnan ja –ohjauksen puuttuminen. Tähän asti ne ovat 

olleet vain keskijänniteverkon ominaisuuksia. Tiedonvälityksen puuttuessa 

pienjänniteverkon vian aiheuttamasta häiriöstä ei välity suoraan tietoa valvomoon. 

Aiemmin tieto ilmenneestä viasta välittyi verkkoyhtiölle vasta sähkönkäyttäjän 

tekemänä vikailmoituksena hänen havaintoihinsa pohjautuen [5]. Ennen häiriön 
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havaitsemista se saattoi ehtiä vaikuttaa pitkänkin aikaa sähköverkossa. Näin ollen 

pienjänniteverkon vian sijainnista tai sen aiheuttamasta syystä harvoin voidaan saada 

etukäteen tarkkaa tietoa. Vian paikallistaminen voi olla joskus hyvin hankalaa, minkä 

vuoksi sähkökatkos voi venyä kohtuuttoman pitkäksi. Automaation puuttumisen vuoksi 

pienjännitejakeluverkon vikojen korjaus ja sulakkeen vaihtaminen uuteen on lisäksi 

hoidettava manuaalisesti, toisin kuin keskijänniteverkossa, jossa sähköjen palauttaminen 

voidaan hoitaa etäohjauksen avulla tai joissain tapauksissa suojalaite hoitaa sen jopa itse 

automaattisesti.  

Jakeluverkon suojaus, ohjaus ja hallinta kulkevat hyvin pitkälti käsi kädessä toistensa 

kanssa siinä mielessä, että kaikilla niistä tavoitellaan laadukasta ja toimintavarmaa 

sähkönjakelua. Vaikka pienjännitejakeluverkon toiminta nykyisellään onkin kohtalaisen 

turvallinen ja vakaa, sähkövirran kyky kulkea vain yhteen suuntaan asettaa kuitenkin 

monia rajoitteita näiden tavoitteiden saavuttamiselle. Perinteisessä pienjänniteverkossa 

sähkön syöttöpisteessä ei ole kunnollista paluureittiä teholle. Suojauksen osalta tämä 

vaikuttaa muun muassa suoraan verkon sujuvaan toimintaan, sillä verkon vikatilanteessa 

sulake poistaa vian paikallisesti, irrottaen samalla vikapisteestä lähtien syötön koko 

loppupään pois jakeluverkosta. Tämä lisää kuluttajien kokemien käyttökeskeytysten 

määrää, sillä monesti yhden sähkönsyöttöpisteen takana on useita asiakkaita.  

Perinteisessä pienjännitejakeluverkossa ei myöskään tiedonsiirto tapahdu useampaan 

suuntaan, minkä vuoksi verkon hallinta ja valvonta on ollut lähes olematonta. 

Mahdollisuudet sähköverkon laadun valvontaan erilaisine mittauksineen, sähköenergian 

kulutuksen seurantaan kotitalouksissa sekä ilmoitukset verkon vikaantumisesta ovat 

puuttuneet pienjännitejakeluverkosta kokonaan. Nykyään uusiutuvien energiaresurssien, 

hajautetun energiantuotantoteknologian sekä kuluttajan paikallisen sähköntuotannon 

yleistyminen asettaa uusia vaatimuksia myös pienjänniteverkolle. Esimerkiksi edellä 

kuvaillut ominaisuudet ovat edellytys tulevaisuuden toimivalle 

pienjännitejakeluverkolle. Kaksisuuntaisen tiedonvälityksen puuttuessa ne ovat 

mahdotonta toteuttaa tämän päivän perinteisessä pienjänniteverkossa. [9]  
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Perinteisessä pienjännitejakeluverkossa kuin myös kiinteistön sähkönjakelussa on siis 

luontaisesti sekä etuja että haittoja. Siirryttäessä lähemmäs kohti älykkäitä 

sähköverkkoja, pienjännitejakeluverkon merkitys ja käyttötavat muuttuvat merkittävästi. 

Tosi asia on se, ettei perinteisen pienjänniteverkon tarjoamat resurssit kykene enää 

vastaamaan nykyistä vaatimustasoa. Jotta pienjännitejakeluverkko pystyisi toimimaan 

tulevaisuuden tarpeita tyydyttävästi, on se saatava ominaisuuksiltaan muistuttamaan 

enemmän keksijänniteverkkoa vastaavaksi. Toimintavarmaan ja häiriöttömään 

sähkönsyöttöön tähtääminen edellyttää perinteiseen pienjännitejakeluverkkoon monia 

uudistuksia kuten monimutkaisempaa suojausta ja automaation ja tiedonsiirtotekniikan 

käyttöönottoa sekä myös mahdollisesti tehoelektroniikan tarjoamien mahdollisuuksien 

hyödyntämistä. Suojauksen osalta uudistus käytännössä tarkoittaa sulakkeellisesta 

suojausmenetelmästä luopumista ja siirtymistä esimerkiksi katkaisijoihin, joilla on 

mahdollista lisätä verkon valvontaa ja ohjausta. Automaation avulla ei varsinaisesti 

voida karsia syntyvien vikojen määrää, mutta sen avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa 

esimerkiksi sähköjen katkosaikaan. Nämä edellä kuvatut ominaisuudet pätevät yhtälailla 

myös kiinteistön jakeluverkossa. Pienjännitejakeluverkossa toimintavarmuuden 

edistämiseen voidaan vaikuttaa myös sähköverkon rakenteen avulla korvaamalla 

ilmajohdot sääolosuhteisiin paremmin mukautuvilla maakaapeleilla. [5]  

Nykyisin kiinteistön sähkönjakeluun liittyvät epäkohdat olisi mahdollista karsia pois 

käyttämällä suojalaitteena katkaisijoita sekä ylimääräistä syöttöä. Rengasverkon 

tapauksessa kahden vaihtoehtoisen syötön yksi merkittävimmistä eduista ilmenee 

nimenomaan vikatilanteissa, jolloin virta katkeaa ainoastaan vikaantuneessa osassa ja 

vain se kytketään pois verkosta. Älykkäiden katkaisijoiden ansiosta virta saadaan 

palautettua välittömästi muille kuormille, jotka eivät ole suoraan yhteydessä vialliseen 

osaan. Tämänkaltainen suojaus on jatkuvasti yleistymässä myös kiinteistöjen 

sähkönjakelussa. Syötönsuunnan tunnistavat pienjännitepuolen katkaisijat antavat 

luotettavan suojauksen ylikuormituksia ja oikosulkuja vastaan. Lisäksi seisokkien 

sattuessa säästetään merkittävästi rahaa, sillä sähköt eivät enää katkea samanaikaisesti 

jokaiselta asiakkaalta. [ABB] 
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3.2 Älykäs pienjännitejakeluverkko 

Teknologian ja tekniikan kehittymisen seurauksena sähköä tarvitsevien laitteiden määrä 

on lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Väestönkasvu 

puolestaan on kasvattanut sähkön käyttäjien määrää. Maailman energiankulutus onkin 

täten ollut jatkuvassa nousussa aiheuttaen uusiutumattomien luonnonvarojen nopeaa 

vähenemistä sekä sen, että sähköverkot ovat jatkuvasti yhä suuremman kuormituksen 

alaisina. Nämä seikat ovat synnyttäneet tarpeen hakea ympäristön edunmukaisia 

vaihtoehtoisia energiantuotantomuotoja sähkön tuotantoon. Sopivina vaihtoehtoina ovat 

muun muassa aurinko- ja tuulivoima. Ympäristöpolitiikkaan puuttuminen sekä 

energiankulutuksen lisääntynyt valvonta tiukentunein säädöksin todennäköisesti tulevat 

lisäämään uusiutumatonta energiantuotantoa merkittävästi tulevaisuudessa. [5] 

Kuten jo aiemmin todettiin, perinteiset sähköverkot tulevat vähitellen jäämään 

riittämättömiksi kyetäkseen täyttämään kaikki tulevaisuuden asettamat tavoitteet ja 

haasteet, minkä vuoksi perinteisiä sähköverkkojen uudistaminen on välttämätöntä. 

Tulevaisuuden uusista sähköverkoista ollaan alettu käyttämään niiden 

monimuotoisuutensa vuoksi nimitystä älykäs sähköverkko, joka onkin määritelty 

tarkemmin jo aiemmin tässä työssä. Energiantuotannon siirtyessä tulevaisuudessa 

aiempaa lähemmäs kulutusta on yksi niistä keskeisistä syistä, miksi älykkään 

sähköverkon päivittäminen myös pienjänniteverkon puolelle on tärkeää. Muun muassa 

uusiutuvan energiantuotannon yleistyminen tulee lisäämään pienjännitejakeluverkon 

roolia sähkönjakelussa. Tuotantolaitosten kytkeminen verkkoon lisää myös hajautetun 

tuotannon määrää. Se tarjoaa esimerkiksi kuluttajille mahdollisuuden joko toimia 

omavaraisina sähköntuottajina tai osallistua aktiivisemmin sähkömarkkinoiden 

toimintaan tuottamansa sähkön myyjinä. Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan 

energiantuotannon luonne on ajoittain epätasaista tuotannon vaihtelevan saatavuuden 

vuoksi. Kulutuksen ja tarjonnan tasapainottamiseksi on suotavaa käyttää kysyntäjoustoa 

ja sähköverkkoihin kytkettyinä olevien kuormien ohjausta, mitkä ovat älykkään 

sähköverkon sujuvan toiminnan kannalta keskeisiä ominaisuuksia, jotta verkon taajuus 

ei pääsisi heilahtelemaan ja sähkön laatu heikkenemään. Laadukas jakelujännite on 
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nykyisin yhä tärkeämpää, sillä verkkoon kytkettyjen herkkien sähkölaitteiden ja 

kriittisten kulutuspisteiden määrä on lisääntynyt. Näin ollen ympäristömääräysten ja 

energiankulutusohjeistuksen ohella myös pienjännitejakeluverkon jakelujännitteen 

laatukriteerit asetettuine sääntöineen ovat muuttuneet entistä vaativimmiksi. 

Kysyntäjousto kuormien ohjausmahdollisuuksineen voi tarjota tulevaisuudessa monia 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Sähkön laatua ja jakeluverkon luotettavuutta voidaan edistää esimerkiksi verkon 

etäohjauksella sekä huolella suunnitellulla verkon vikojen suojauksella. Perinteiseen 

verkkoon verrattuna älykkään pienjänniteverkon merkittävimmät toiminnalliset lisäykset 

ja parannukset saadaan toteutettua lisäämällä verkkoon automaatiota [5]. Jotta 

jakeluverkon suojauksen etuja saataisiin myös pienjännitepuolelle verkon syöttöön, 

suojalaitteina tulisi käyttää katkaisijoita, joissa on virran syöttösuunnan tunnistava 

suojaus. Katkaisijat tunnistavat vikavirran suunnan ja ne katkaisevat vian molemmin 

puolin, jolloin ainoastaan verkon viallinen osa kytkeytyy pois. Alun perin tällaiset 

katkaisijat on suunniteltu kriittisiin sovelluksiin, kuten meriteknologian sovelluksiin, 

jossa sähkönsaanti on välttämätöntä. Nykyisin tekniikkaa ollaan ottamassa käyttöön 

osaksi älykkäitä sähköverkkoja. [ABB] 

Uuden sukupolven monitoimiset älykkäät mittarit yhdistettynä kaksisuuntaiseen 

tiedonsiirtomahdollisuuteen ovat toiminnan jouhevuuden kannalta keskeisessä 

asemassa, sillä ilman eri verkon toimijoiden ja laitteiden välistä kommunikointia olisi 

moni ominaisuus mahdotonta toteuttaa [5]. Verkon toimitilaa mittaamalla sekä 

mittaustietoja hyödyntämällä saadaan muun muassa arvokasta tietoa vianhallintaa 

varten. Virta-arvoja mittaamalla sähköverkosta voidaan esimerkiksi helposti paikallistaa 

vika. Mittaustiedot vian laadusta puolestaan auttavat vian ja häiriön vakavuuden 

analysointia. Parhaimmillaan sähköt voidaan palauttaa nopeasti verkkoon verkon 

valvomosta tai etäohjaukseen soveltuvan näyttölaitteen ruudulta. Mittaustiedot sähkön 

kulutuksesta puolestaan hyödyttävät erityisesti kuluttajaa, jonka voi seurata omaa 

kulutustaan ja sen  seurauksena innostua säästämään. Älykkään pienjännitejakeluverkon 
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keskeisiä ominaisuuksia on koottu tiivistetysti alla olevaan listaan. Näistä tärkeimpiä on 

tarkasteltu vielä huolellisemmin omissa kappaleissaan myöhemmin tässä työssä.  

Älykkäiden sähköverkkojen keskeisimpiä ominaisuuksia: 

 Energian säästäminen, sähkönkulutuksen vähentäminen, energiatehokkuus 

 Energian mittaus, reaaliaikainen tieto sähkönkäytöstä 

 Ympäristöystävällinen, CO2-päästöjen väheneminen, kestävä kehitys 

 Sähkövirran ja tiedon kulkusuunnan kaksisuuntaisuus 

 Mahdollisuus hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, hajautettu energiantuotanto  

 Sähköverkon dynaamisuus hajautetun pientuotannon ja kuluttajien verkon 

toimintaan aktiivisen osallistumisen myötä 

 Verkon älykkäiden komponenttien välinen nopea kommunikointi verkon 

tiedonsiirtoväylien ja tieto- ja viestintätekniikan avulla (ICT) 

 Sähköverkon valvonta ja ohjaus myös kauko-ohjauksen avulla 

 Nopeasti toimiva suojaus, turvallisuus 

 Hyvä sähkön laatu eri jännitearvoilla 

 Luotettava, joustava ja katkeamaton sähkönjakelu 

 Mahdollisuus kysyntäjoustolle ja kuormanohjaukselle 

 Investointikohteen tuottavuus, säästöt elinkaari- ja kokonaiskustannuksissa 

 

3.3 Hajautettu energiantuotanto 

Perinteisen jakeluverkon sähköenergiantuotanto on tähän asti pääosin ollut ainoastaan 

keskitettyä. Keskitetyssä tuotannossa toiminta perustuu tavallisesti suuriin 

voimalaitoksiin, jotka sijaitsevat energiantuotantoon tarvitsemiensa resurssien 

läheisyydessä. [5] Voimalaitosten hyötysuhteen tulisi olla korkea, sillä keskitetyssä 

energiantuotannossa sähköä siirretään usein laajalle kuluttajamäärälle. Sähkönsiirto 

perinteisessä jakeluverkossa niin ikään tapahtuu keskitetysti, yhdensuuntaisesti, 

voimalaitokselta loppukäyttäjälle suoraan sinne, missä sitä tarvitaan. Verkon 
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vikaantuessa keskitetyssä tuotantorakenteessa sähkönjakelun keskeytyminen 

jakeluverkossa voi olla laaja-alainen. 

Hajautettu energiantuotanto (engl. DG, Distributed Generation) sen sijaan tarkoittaa 

tuotantorakenteeltaan modulaarista energiantuotantoa, eli tuotantoa monissa erillisissä 

pienemmissä yksiköissä yhden suuren voimalaitoksen sijaan. Hajautettu 

energiantuotanto on ikään kuin pienimuotoinen tuotantolaitos, joka voidaan liittää osaksi 

jakeluverkkoa yhteen tai useampaan liittymispisteeseen, tai jakeluverkossa kuluttajan 

puolelle hänen omaan sähköverkkoon. [11] Tuotantorakenteeltaan sekä keskitetty että 

hajautettu energiantuotanto muistuttavat toisiaan. Molemmat niistä koostuvat itse 

tuotantolaitoksista ja sähköverkosta. Hajautettuun tuotantoon perinteisen keskitetyn 

tuotannon tavoin kuuluu läheisesti myös mahdolliset sähkövarastot, joihin tuotettua 

energiaa voidaan kerätä talteen [12]. Varastot ovat samanlaisia käytettävästä 

tuotantorakenteesta riippumatta. Keskeisin ero näiden kahden tuotantotavan välillä 

löytyy oikeastaan niiden käyttötavasta. Keskitetystä tuotannosta poiketen hajautetussa 

tuotantomallissa on kahdensuuntainen sähkövirran ja tiedon kulkusuunta, mikä tuo 

tullessaan monia uusia mahdollisuuksia käytettävyyteen. Lisäksi hajautetussa 

tuotantorakenteessa tuotanto on sijoitettu lähelle sähköenergian loppukäyttäjää, toisin 

kuin keskitetyssä tuotannossa, jolle ominaista on pitkät jakelulinjat [5].  

Syitä hajautetun energiantuotannon syntymiselle ja sen aktiiviselle kehittämiselle on 

monia. Jatkuva sähköenergian tarpeen lisääntyminen, ilmastonmuutos- ja 

ympäristönsuojeluarvojen korostuminen, pyrkimys energiantuotannon kestävään 

kehitykseen sekä halu häiriöttömän ja vakaan sähkönjakelun saavuttamiseen ovat 

ohjanneet yhteiskuntaa uudistamaan tuotantorakennetta ja etsimään vaihtoehtoisia 

energiantuotantotapoja keskitetylle tuotantomenetelmälle. [9] Sähköntuotanto on 

maailmassa merkittävin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, sillä tällä hetkellä 

suurin osa energiasta tuotetaan uusiutumattomien energiavarojen avulla, kuten 

fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutumattomat energianlähteet tuotantomateriaalina eivät 

tue kestävää kehitystä, sillä energiaresursseina ne ovat rajalliset ja tulevat väistämättä 

loppumaan, mikäli niiden kulutus pysyy ennallaan. Suomessa tavoitteena on luopua 
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fossiilisista polttoaineista ja saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä 

[13]. Tuotantoteknologian nopea kehittyminen on onneksi mahdollistanut lisätä 

merkittävästi uusiutuvien energianlähteiden käyttöä sähköntuotannossa, mikä 

varsinaisesti luo pohjan hajautetun energiantuotantoperiaatteen käyttöönotolle, sillä 

hajautettu tuotanto perustuu pääosin uusioenergiaan, erityisesti aurinko-, tuuli- ja 

vesivoimaan. Näin ollen puhuttaessa hajautetusta energiantuotannosta, tarkoitetaan sillä 

usein pienimuotoista uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköntuotantoa pien- ja 

keskijänniteverkossa.  

Hajautettu tuotantorakenne tarjoaa useita etuja ja sen myötä sähköverkon 

toiminnallisuutta ja luotettavuutta voidaan parantaa monella tapaa. Ensinnäkin 

jakeluverkon tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa lisäämällä eri puolelle verkkoa 

useampia pienempiä tuotantokeskittymiä. Hajautetussa rakenteessa sama verkko 

kykenee siis kattamaan useamman kuluttajan kuorman, kun osa heistä toimii myös 

tuottajina. Parannettu tuotantokapasiteetti ilmenee edukseen erityisesti kulutuspiikkien 

aikana, kun sähköntarve on normaalia suurempi. Mikäli jakeluverkkoon liitetään vielä 

tuotannon ja kulutuksen ohjausmahdollisuus, saadaan verkon käyttöä tehostettua 

entisestään [14]. Kun tuotanto sijaitsee lähellä kulutuspistettä, hajautetulla tuotannolla 

saadaan myös säästettyä sähkönsiirtokustannuksissa ja tehohäviöissä keskitettyyn 

tuotantoon nähden, sillä häviöt kasvavat pitkillä tehon siirtoetäisyyksillä. Vaikka 

hajautetulla energiantuotannolla onkin mahdollista lisätä jakeluverkon luotettavaa 

sähkönjakelua sekä parantaa sähkön laatua, asettaa se kuitenkin samanaikaisesti myös 

haasteita näiltä osin. Rakenteeltaan hajautettu tuotanto on paljon monimutkaisempi kuin 

perinteinen keskitetty malli, mikä vaikeuttaa sen hallintaa sähköverkossa. 

Energiantuotannossa uusiutuvaa luonnonvaroja, kuten aurinko- ja tuulivoimaa 

käytettäessä on muistettava, että sähkönsaannin ollessa luonteeltaan jaksottaista, liittyy 

siihen aina pieni epävarmuustekijä [5]. Esimerkiksi pilvisenä päivänä aurinkovoimasta 

saatu tuotantomäärä voi olla lähes olematon. Suomessa pitkä talvijakso aiheuttaa 

haasteita tuotannolle, sillä talviaikaan päivät ovat useimmiten pilvisiä. Tuulivoiman 

osalta puolestaan pilvisenä päivänä on usein myös tuulista, mutta sen sijaan yöt ovat 
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tavallisesti vähempituulisia kuin päivät. Tämänkaltainen tuotannon ennakoimaton 

heilahtelu johtaa kysynnän ja tarjonnan epäsuhdanteeseen. Tulevaisuudessa hajautettuja 

järjestelmiä suunniteltaessa erilaisiin varastointi- ja kuormanohjausratkaisuihin tulee 

kiinnittää läheisesti huomiota, jotta verkon tehotasapaino saataisiin säilymään. 

Hajautetussa tuotannossa haasteita luotettavuuden saavuttamiselle asettaa myös sähkön 

kulkeminen kahteen suuntaan. Verkon syöttöpisteiden lisääntyminen ja kaksisuuntaisuus 

tekee jännitteiden hallinnasta ja luotettavan suojauksen toteuttamisesta haasteellisempaa. 

[5]  

Vaikka on käynyt ilmi, että hajautetulla tuotannolla on mahdollista saavuttaa 

huomattavia etuja, ja että menetelmällä voidaan korvata jopa kokonaan keskitetty 

tuotantomenetelmä, liittyy siihen kuitenkin vielä monia haasteita. Kokonaan hajautetulla 

järjestelmällä verkon hallinta muodostuisi hyvin hankalaksi, joten keskitettyä tuotantoa 

tuskin tullaan täysin syrjäyttämään tulevaisuudessakaan. Saavutettavien etujen 

seurauksena hajautettu energiantuotanto tulee joka tapauksessa lisääntymään 

merkittävästi tulevaisuudessa, erityisesti pienjännitejakeluverkon yhteydessä. 

Yhdistämällä sekä hajautetun että keskitetyn tuotannon positiivisia puolia, saadaan niillä 

yhdessä toteutettua toisiaan tukeva, vakaa ja luotettava sähkönjakelujärjestelmä. Tällä 

hetkellä Suomessa hajautettua tuotantoa on käytössä vielä kohtalaisen vähän. 

Potentiaalia erityisesti pienimuotoiselle hajautetulle tuotannolle kyllä löytyy, mutta 

muun muassa kalliit investointikustannukset ovat rajoittaneet tuotantotavan 

käyttöönoton yleistymistä. Euroopassa kokonaisuudessaan hajautettua, pääasiassa tuuli- 

ja aurinkovoimaan perustuvaa, tuotantoa on jo hieman laajemmin käytössä. Erityisesti 

Saksassa ja Isossa-Britanniassa aurinkovoiman hyödyntäminen on ollut nopeasti 

kehittyvää. Maailmanlaajuisesti katsottuna hajautettu energiantuotanto voisi edesauttaa 

myös kehitysmaiden sähkönjakelua, joka on tänä päivänä monessa maassa vielä 

kohtalaisen epävarma heikosta jakeluverkosta johtuen [15].  
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3.3.1 Hajautettu energiantuotanto pienjänniteverkossa 

Hajautettu energiantuotanto liittyy oleellisesti tulevaisuuden älykkäisiin 

sähköverkkoihin. Älykkäiden sähköverkkojen yhteydessä hajautetulla 

energiantuotannolla usein tarkoitetaankin nimenomaan 0,4 kV:n pienjänniteverkossa 

tapahtuvaa tuotantoa, jossa sähköenergiaa tuotetaan yhdellä tai useammalla 

pienimuotoisella tuotantolaitoksella useimmiten uusiutuvia energianlähteitä, kuten 

aurinko- ja tuulivoimaa käyttäen. Nämä tuotantolaitokset voidaan rakentaa joko täysin 

itsenäiseksi järjestelmäksi tai liittää osaksi jakeluverkkoa keskitetyn tuotannon tueksi 

tarjoten lisäkapasiteettia sähkönjakeluun. Tuotantolaitoksen eri yksiköt kytketään usein 

yhteen, kuten esimerkiksi eri tuulivoimalat yhdeksi tuulipuistoksi, ja ne ovat kytkettyinä 

keskijänniteverkkoon. Tuotantolaitokset ovat kuitenkin sijoitettu lähelle lopullista 

kulutuspistettä, minkä ansiosta sähköenergian siirtohäviöt saadaan eliminoitua minimiin. 

Pienjänniteverkon hajautetun tuotannon tuotantoteho on suuruusluokaltaan tavallisesti 

alle 10 MW. Suomessa sähkömarkkinalaki (588/2013) määrittelee pienimuotoisen 

tuotannon tarkoittamaan enintään 2 MVA:n suuruisella voimalaitoksella tuotettua 

sähköä. Pienimuotoisessa tuotannossa yksittäisen tuotantolaitoksen tuotantokapasiteetti 

riittää turvaamaan energiansaannin määrällisesti ainoastaan muutamaan 

kulutuskohteeseen kerrallaan.  

Tulevaisuudessa älykkäiden sähköverkkojen yleistyessä pienjänniteverkon hajautettuun 

energiantuotantoon tullaan törmäämään yhä useammin. Ympäristötavoitteet ohjaavat 

jatkuvasti tavallistenkin sähkönkuluttajien kulutuspäätöksiä kohti ”parempaa” ja heidän 

toimintansa kohti ”vihreitä tekoja”.  Tietoisuus hajautetulla tuotannolla saavutettavista 

eduista on herättänyt kuluttajien kiinnostuksen pientuotantoa kohtaan. Kiinnostusta lisää 

oleellisesti halu säästää luonnon lisäksi myös omissa sähkön käyttökustannuksissa.  

Pienimuotoisessa hajautetussa energiantuotantojärjestelmässä tuottajina toimivat liike-

elämä, yritykset, teollisuus ja myös tavalliset kuluttajat [6]. 

Pienjänniteverkon hajautetun tuotannon yksi keskeisimpiä ominaisuuksia on 

kaksisuuntaisuus, missä esimerkiksi sähköenergia ja tiedonsiirto verkkoyhtiön ja 
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asiakkaan välillä tapahtuu molemmin päin. Tämän vuoksi pienjänniteverkon käyttö ja 

merkitys sähkönjakelujärjestelmässä tulee muuttumaan jonkin verran nykyisestä. 

Verkon toiminta muuttuu enemmän aktiiviseksi, mikä tekee pienjänniteverkon roolista 

sähkönjakelussa aiempaa tärkeämmän. Hajautetun energiantuotannon käyttöön otto 

vaikuttaa lisäksi kuluttajien rooliin sähkönjakelujärjestelmässä, sekä tuo tullessaan 

muutoksia myös sähkömarkkinoille. Kulutuspisteiden välinen energian- ja tiedonsiirto 

tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden toimia ostajan roolin lisäksi myös sähkön tuottajina 

tai myyjinä, ja näin ollen osallistua yhä tiiviimmin markkinatoimintaan. [16] 

Yksittäisten sähköntuottajien lisääntyminen lisää samalla uusien palveluiden tarvetta 

tarjoten esimerkiksi uusia työpaikkoja. Pienimuotoisen tuotannon seurauksena 

kuluttajista kehittyy myös yhä omavaraisempia sähköntuotannon suhteen, mikä 

vaikuttaa ostetun sähköenergian määrään ja voi tulevaisuudessa vähentää verkkoyhtiön 

yleisen pienjännitejakeluverkon tarvetta. Energia-alan elinkeino- ja 

työmarkkinapoliittisen etujärjestön Energiateollisuus ry:n (ET) mukaan kuluttajan tulee 

kuitenkin aina tehdä paikallisen verkkoyhtiön kanssa sopimus tuotantolaitoksensa 

liittämisestä sähköverkkoon sekä sen käytöstä. Verkkoon liittämistä koskevia 

velvoitteita tulee noudattaa ja lisäksi on huolehdittava, että tuotantolaitos 

ominaisuuksineen vastaa sähköturvallisuusstandardien asettamat vaatimukset. Tällä 

pyritään varmistamaan, että energiantuotanto on ennen kaikkea turvallista, mutta 

samalla myös, ettei sähkön laatu kärsi. [17]  

Hajautettu tuotanto asettaa kuitenkin monia haasteita pienvoimalan jakeluverkkoon 

liittämiselle, jotka on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Verkon turvallisen ja 

luotettavan käytön varmistamiseksi suojaus tulee toteuttaa riittävän hyvin. Samalla 

jännitteen laatuun on kiinnitettävä huomiota, ettei pienvoimalan hajautetulla tuotannolla 

huononneta jakeluverkon sähkönlaatua. [18] Pienjännitetuotantolaitoksen riittävälle 

suojaukselle ovat tärkeimpinä vaatimuksina ovat selektiivisyys ja toimintavarmuus. 

Suojauksen on kyettävä reagoimaan nopeasti jännitemuutoksiin ja erotettava 

tuotantolaitos verkosta vian sattuessa. Pienjännitejakeluverkon hajautetussa tuotannossa 

suojaukset toteutus on väistämättä monimutkaista, koska verkossa on nyt useampia 
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tehon syöttöpisteitä, jossa sekä tehon kulkusuunta että siirrettävän tehon määrä voivat 

yllättäen muuttua tuotannon ja kulutuksen vaihtelujen mukaisesti. [18] Samalla myös 

verkon vikavirtaa syöttävien pisteiden määrää lisääntyy, mikä kasvattaa verkon 

vikavirtaa hajautetussa tuotannossa. Pienellä vikavirran nousemisella ei kuitenkaan 

käytännön kannalta ole juuri merkitystä. Tehon ohella myös vikavirta on verkossa 

kaksisuuntainen. Vikavirran kasvaminen puolestaan lisää hajautetun tuotannon 

liittymispisteen oikosulkutehoa, minkä vuoksi verkon suojauksessa on huolehdittava, 

että pienjänniteverkon komponenttien oikosulkukestoisuus on riittävä. [18]  

Kuten jo aiemmin todettiin, pienjännitejakeluverkon hajautetun tuotannon lisääminen 

voi vaikuttaa jakeluverkon jännitteen laatuun monella tapaa. Oikosulkutehon 

kasvaminen vikavirran nousemisen myötä voi parantaa jännitteen laatua. Toisaalta 

hajautetulle tuotannolle tyypillistä ovat nopeat jännitteen vaihtelut, sillä sen energian 

tuotantotavasta johtuen verkkoon tuotettu teho luonnostaan ennakoimatonta ja 

jaksottaista. Jännitetaso heilahtelee aina, kun tuotantolaitos pysähtyy tai käynnistyy. 

Tämän seurauksena verkkoon liitetty hajautettu tuotanto saattaa myös huonontaa 

jännitteenlaatua. Jännitteenlaatua voi heikentää lisäksi jotkin tehoelektroniikan laitteet, 

jotka lisäävät verkkoon yliaaltoja. Hajautetussa tuotannossa tehoelektroniikkaa 

kuitenkin tarvitaan, sillä käytettävistä tuotantolaitteista osa toimii tasajännitteellä. 

Jännitteenlaadun parantamista ja sähkön jakelun luotettavuutta voi edesauttaa 

esimerkiksi energiavarastojen sekä kuorman ohjauksen avulla, jolla saadaan tasapaino 

tuotannon ja kulutuksen välille.  

 

3.3.2 Mikroverkko ja saarekekäyttö 

Kun pienjännitejakeluverkon hajautetusta sähköntuotannosta siirrytään asteen verran 

kohti vielä pienimuotoisempaa energiantuotantoa, voidaan puhua mikrotuotannosta. 

Mikrotuotannon yhteydessä on syntynyt myös käsite mikroverkolle (engl. micro grid). 

Tällöin laajemman pienjänniteverkon energiantuotannon sijaan hajautettua paikallista 

tuotantoa ja kulutusta tapahtuu nimenomaan mikroverkossa, joka käsitetään enemmän 
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vain pienjännitejakeluverkon osana.  Mikroverkkoihin kuuluu yleensä myös yksi tai 

useampi energiavarasto. [19] Mikroverkkojen lisäksi tulevaisuudessa yleistyy myös 

käsite nanoverkosta, joissa sähköverkko käsittää enää vain esimerkiksi yhden kiinteistön 

siäsisen verkon.  

 

Kuva 5 Sähköverkon jakautuminen pienempiin mikroverkkoihin. [Lähde: ABB Oy]  

 

Mikroverkkojen yhteydessä puhutaan usein myös saarekeverkoista, jossa useampi 

mikroverkko on jakaantunut eri saarekkeisiin huolehtien itsenäisesti oman osa-alueensa 

sähkönjakelusta. Mikrotuotannossa pienjänniteverkkoon liitetyillä 

pientuotantolaitoksilla tuotetaan sähköä pääasiassa ainoastaan kuluttajan omaan 

käyttöön. Tuotantoteholtaan mikrotuotanto on tyypillisesti vain muutamia kilowatteja 

(1-10 kW). Energiateollisuus ry:n mukaan mikroverkoista saatu tuotanto on enimmillään 

noin 11 kW. Mikrotuotantolaitoksiksi sen sijaan määritellään enintään 30 kVA:n 

suuruisen laitokset. Pienjännitejakeluverkon hajautetun pientuotannon ja 

mikrotuotannon välinen keskeisin ero on tuotantokapasiteetissa. Mikrotuotannossa 

tuotettu sähköenergia riittää yleensä vain yhdelle kiinteistölle tai kotitaloudelle 



 28 

käytettäväksi. Pienjänniteverkon hajautetusta pientuotannosta poiketen 

mikrotuotannossa tuotantoa ei siis tavallisesti syötetä yleisesti jakeluverkkoon, eikä siitä 

jää ylijäämää esimerkiksi myytäväksi verkkoyhtiölle. Paikallinen pienimuotoinen 

mikrotuotanto tulee muuttamaan verkon käyttötapoja. Tulevaisuuden visiona 

mikrotuotannon seurauksena yhä useammista sähkönkäyttäjistä voi tulla jopa kokonaan 

omavaraisia sähköntuotannon suhteen, mikä tulee vähentämään verkkoyhtiön 

jakeluverkon tarvetta.  

Mikroverkkojen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on edistää sähkönlaatua ja lisätä 

luotettavuutta ja joustavuutta sähkönjakeluun. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää 

älykkäiden ratkaisujen hyödyntämistä ja niiden lisäämistä verkkoon. Mikroverkko voi 

toimia joko osittain tai kokonaan itsenäisenä syöttävänä jakeluverkkona. 

Saarekekäytössä kuitenkin yleensä ollaan tilanteessa, jossa vähintään osa mikroverkon 

jakeluverkosta on irrallaan kiinteästä valtakunnan jakeluverkosta ja saarekkeen 

sähkönjakelusta vastaa tällöin pelkästään mikroverkon omat hajautetun energian 

tuotantolaitokset. Näin ollen sähkönsaanti säilyy häiriöttömänä ja katkeamattomana 

saarekkeen alueella, vaikka yleinen jakeluverkko vikaantuisikin. Ihanteellisesti 

toimivalle saarekekäytölle löytyy vielä monia haasteita. Saarekekäytössä mikroverkoilta 

edellytetään nopeaa reagointi- ja sopeutumiskykyä mukaillen tuotannon ja kulutuksen 

äkillisiä vaihteluita. Valtakunnan kantaverkosta irrallaan olevat itsenäiset mikroverkot, 

joista saarekekäyttö koostuu, toimivat usein keskenään eri tahdissa. Ongelmana on, 

kuinka nämä eri verkko-osa-alueet saadaan tahdistettua kantaverkkoon ilman taajuuden 

ja jännitteen heilahteluja. [20] Pienissä saarekkeissa jo vähäisetkin tuotannon ja 

kulutuksen vaihteluista aiheutuvat heilahtelut koetaan voimakkaampana kuin kiinteässä 

valtakunnan verkossa. Kiinteän verkon tuen puuttuessa saarekekäytössä mikroverkkojen 

luotettavan toiminnan turvaamiseksi on erityisen tärkeää hyödyntää energiavarastoja, 

sillä niiden avulla on mahdollista kompensoida taajuuden ja jännitteen heilahteluja. [21]  
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3.4 Kysyntäjousto ja kuormanohjaus 

On luonnollista, että sähköenergian kysynnän ja tuotannon määrä ei ole jatkuvasti vakio. 

Vaihteluihin vaikuttaa esimerkiksi vuorokaudenaika, vuodenaika sekä tarjonta. 

Luonnollisesti sähkön kysyntä on vähäisempää öisin kuin päiväsaikaan. Vastaavasti 

talvella lämmitystarpeen vuoksi sähkönkulutus Suomessa on merkittävästi suurempaa 

kuin kesällä. Sähkönjakelun sujuvuuden kannalta sähköenergian kysyntäjouston 

merkitys lisääntyy. Älykkäiden sähköverkkojen, hajautetun ja uusiutuvan tuotannon 

sekä tuotantotavoista riippuvan tuotantomäärän vaihtelevuuden myötä verkon toiminnan 

kannalta sähkön kysynnän on joustettava yhä enemmän tuotannon mukaan. 

Kysyntäjoustolla (engl. Demand Response, DR) tarkoitetaan määritelmän mukaan 

toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa sähkönkulutuksen vaihteluihin eri ajanhetkillä. 

Kysyntäjoustoa hyödynnetään pääasiassa sähkön kulutushuippujen sekä sähköverkon 

taajuuden vaihteluiden tasaamiseen. [22] Periaatetta on havainnollistettu kuvassa 6 [6]. 

Kysyntäjousto rinnastetaan usein sähköenergian säästämiseen, vaikka ne tarkoittavat 

hieman eri asiaa. Sähköenergiaa säästämällä sen kulutuksen väheneminen tapahtuu 

usein pidemmällä aikavälillä ja on enemmän pysyvää, mutta äkillisiin kulutuspiikkeihin 

se ei vaikuta. Kysyntäjouston avulla puolestaan vähennetään sähkön kulutusta, silloin 

kun sen kysyntä nousee huippuun. [22]  

 

Kuva 6 Kysyntäjouston perusperiaatteen mukainen kulutushuipun tasaaminen. [6] 
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Kysyntäjousto tasapainottaa sähkömarkkinoiden toimintaa monella tapaa tarjoten 

samalla lukuisia hyötyjä sen eri osapuolille. Sähkön kulutushuippujen tasaamisen avulla 

voidaan vähentää esimerkiksi perusvoimaa tuottavien voimalaitosten ja 

huipputuotantokapasiteetin tarvetta sekä tarvetta käyttää kallista varavoimaa. Samalla 

kysyntäjousto edistää sähkönjakelun toimintavarmuutta vähentäen verkon 

ylikuormitusta, joka aiheuttaa taajuuden laskua. [23] Tilanteen torjumiseksi 

vaihtoehtoisina keinoina on joko käynnistää varavoima tai tiputtaa verkosta osa sen 

kuormituksesta pois. Varavoimasta riittää usein kapasiteettia huolehtimaan 

sähkönjakelusta vähän pidemmäksi aikaa, mutta toisaalta sen käynnistäminen vie jonkin 

aikaa. Kysyntäjousto puolestaan on nopea keino saada verkkoon hetkeksi lisää 

sähköenergiaa. Kuormien poiskytkentä mahdollisuus voidaan esimerkiksi ulkoistaa 

palveluna aggregaattoreille, joiden toiminta-aika on tavallisesti vain 30 s. 

Aggregaattoritoiminta on mahdollisesti tulevaisuuden älykkäissä sähköverkoissa 

yleistyvä liiketoiminnallinen tapa, joten aihetta tarkastellaan enemmän myöhemmin 

tulevaisuutta käsittelevässä luvussa 9. [24] Kulutusruuhkien minimoimiseksi 

kysyntäjoustolla pyritään siirtämään sähkönkulutusta edullisempaan ajankohtaan. 

Kuluttajalle hyöty ilmenee lähinnä pienempänä sähkölaskuna sekä energiankulutuksen 

määrän vähenemisenä. [22] Sähköverkkoyhtiö puolestaan saa etuja muun muassa 

kysyntäjouston tarjoamista mahdollisuuksista uusiin sähköverkon palveluihin 

esimerkiksi kuorman ohjauksen muodossa. Sähköverkon ruuhkautumisen hallinta 

helpottuu, kun kulutusta voidaan siirtää ja ohjata kovan kysynnän aikana. Sähkönmyyjiä 

kysyntäjousto hyödyntää esimerkiksi riskienhallinnassa ja liiketoiminnan 

kannattavuudessa. Mikäli sähköenergiaa on vain vähän myytävänä, kysyntäjoustolla on 

mahdollista alentaa kysyntää vastaamaan enemmän tarjontaa, jolloin kalliin lisäenergian 

ostamiseen ei tarvitse turvautua.  

Kuormanohjaus rinnastuu läheisesti kysyntäjoustoon, sillä sen avulla kysyntäjoustoa 

saadaan lisättyä ja näin ollen kulutusta on mahdollista vähentää tai siirtää 

suotuisammalle ajankohdalle. Älykkäät etäluettavat mittarit ovat tässä yhteydessä 
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merkittävässä asemassa sekä kysyntäjouston että kuormanohjauksen toiminnan kannalta. 

[25] Mittareista kuluttaja voi seurata energiankulutustaan reaaliaikaisesti, ja niiden 

avulla kulutusta voidaan myös ohjata esimerkiksi asettamalla mittari kytkemään 

automaattisesti lämmitys hetkellisesti pois päältä, mikäli kulutus ylittää asetetun rajan. 

Kuormituksia voidaan ohjata käytöstä riippuvan tehon määrän lisäksi myös sähkön 

hintaan perustuen. Näin ollen kalliin sähkön aikana mittari kytkee automaattisesti 

kuorman hetkellisesti pois päältä tai alentaa sen tehonkulutusta pienemmälle. [5] 

Kysyntäjousto tarjoaa mahdollisuuden myös sähkönmyyjille ohjata kuormia 

kulutushuippujen tasaamiseksi erillisen sopimuksen mukaisesti. Ohjaus voi tapahtua 

esimerkiksi automaattisesti suoraan kuluttajan mittarin kautta sen lähettämien 

kulutustietojen perusteella. Sopimusehtoihin voi kuulua esimerkiksi asiakkaan 

mahdollisuus kytkeä automaattinen verkkoyhtiön hallitsema kuormanohjaus pois 

käytöstä kalliimpaa sähkönhintaa vastaan. Kannustamalla sekä yrityksiä että 

kotitalouksia hyödyntämään kysyntäjoustoa, saadaan sähköverkon kuormitusta ja 

kulutuspiikkejä vähennettyä merkittävästi ilman, että sähkönkäyttäjille koituu 

merkittäviä rajoittavia vaikutuksia kulutukseen. Kysyntäjouston ja kuormanohjauksen 

myötä erilaisten sähkön varastointiin sekä kulutuspiikkien leikkaamiseen käytettävien 

menetelmien tarve lisääntyy entisestään. Tasoittaakseen sähköverkon kulutushuippuja 

sekä verkon taajuuden vaihteluita esimerkiksi kotitaloudet voivat ottaa osan 

käyttösähköstään sähköauton akkuun ladatusta sähköenergiasta. On kuitenkin 

muistettava, että sähköautojen käytön yleistyessä myös niiden yhtäaikainen lataaminen 

voi ruuhkauttaa sähköverkkoa. Kuormanohjausta hyödyntämällä lataamisajankohtaa on 

mahdollista ajoittaa siten, ettei kulutuspiikkejä pääse muodostumaan tästä syystä. [26] 

Kysyntäjouston ja kuorman ohjaamisen tueksi on kehitelty monia erilaisia apuvälineitä. 

Toiminnan toteuttamista helpottavat merkittävästi esimerkiksi automaatio, nykyaikaiset 

älykkäät etäluettavat mittarit sekä nopeasti kehittyneet erilaiset tiedonsiirtojärjestelmät 

ja tiedonsiirtoväylät. [27] Yksi tulevaisuuden kysyntäjoustoa tukeva edistysaskel voisi 

löytyä kehitteillä olevasta CIM-rajapinnasta, joka on esitelty pääpiirtein myöhemmin 

tässä työssä luvussa 9.  
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3.5 Kiinteistöautomaatio 

Yleisesti automaatiojärjestelmät ovat erilaisten palveluiden, sovellusten ja laitteiden 

muodostama yhdistelmä, joita käytetään luomaan halutut talotekniset ja toiminnalliset 

ominaisuudet jollekin tietylle kohderakennukselle. Rakennuksen sisäisesti siihen 

liittyvien teknisten järjestelmien ja laitteiden ohjausautomaatiota voidaan kutsua 

kiinteistö- tai rakennusautomaatioksi, jota käytetään rakennuksen toimintatilasta 

huolehtimiseen. Tilan tarkkailu automaatiossa toteutetaan useiden eri menetelmien 

avulla, kuten muun muassa erilaisilla mittauksilla sekä ohjaus-, säätö-, hälytys- ja 

tiedonkeruutoiminnoilla. [29]  

Viimeisen vuosikymmenen aikana edistyminen tekniikan ja automaation kehittymisen 

osalta on ollut kohtalaisen nopeaa. Kiinteistön sisäinen sähköverkko ominaisuuksineen 

kuitenkin on pysynyt vuosikausia lähestulkoon muuttumattomana. Vasta lähivuosina 

älykkäiden sähköverkkojen kehityksen myötä on myös kiinteistöjen sähköverkolta alettu 

vaatimaan enemmän kuin koskaan. Nykyaikaisen kiinteistön jo perusedellytyksiä 

rupeavat olemaan energiatehokkuus, luotettavuus ja käyttömukavuus. 

Automaatiojärjestelmät ovatkin oleellinen osa älykästä sähköverkkoa, sillä ilman niitä 

nämä sekä lukuisat muut verkolta edellytetyt ominaisuudet olisivat mahdotonta toteuttaa 

täysin. [13] Kiinteistö- ja asuinrakennustasolle saakka viety automaatio ikään kuin 

viimeistelee koko sähköverkon yhdeksi älykkääksi verkoksi kokonaisuutena. 

Automaatiotekniikan kehittyessä on samanaikaisesti viime vuosien aikana tapahtunut 

valtavaa edistystä myös tietotekniikan osa-alueella, kuten matkapuhelimissa, tableteissa 

sekä muissa kannettavissa älylaitteissa sovellusohjelmistoineen. Niitä yhdistämällä 

automaatioon, on verkon älykkyyttä myös mahdollista entisestään kehittää tuoden lisää 

uusia toiminnallisuuksia. Kiinteistöautomaatio liittyy läheisesti muun muassa 

kysyntäjoustoon, kuormanohjaukseen sekä hajautettuun energian pientuotantoon 

uusiutuvia energiavaroja hyödyntäen. Kaikilla näillä puolestaan tavoitellaan ainakin 

jossain määrin puhtaasti energiansäästöä. Näin ollen lähtökohtaisesti myös 

kiinteistöautomaation yhtenä pääasiallisimpana käyttötarkoituksena on 

energiansäästäminen, sillä niiden älykkäiden ohjausjärjestelmien avulla 
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energiankulutusta saadaan merkittävästi vähennettyä ja samalla tavoitteiden 

saavuttaminen energiatehokkuudesta helpottuu. [29]  

 

 

Kuva 7 Kiinteistöautomaatiossa parhaimmillaan rakennuksen kaikki sähköiset toiminnot 

voidaan yhdistää yhtenäiseksi älykkäästi toimivaksi verkoksi. [Lähde: ABB Oy, 

abb.fi/asennustuotteet] 

 

Nykyaikaisiin uusiin rakennuksiin sisällytetään jo rakennusvaiheessa paljon 

kiinteistöautomaatiota. Uudisrakennusten lisäksi kiinteistöautomaatiota on ryhdytty 

lisäämään myös moniin vanhoihin rakennuksiin, vaikka jälkikäteen asentaminen niihin 

onkin huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa. Haasteita aiheuttavat esimerkiksi 

kuormien yhdistäminen sähkökeskuksille liitäntämahdollisuuksien rajallisuuden vuoksi 

sekä yksinkertaisesti puutteelliset tilat vaadituille laitteistoille. Muutostyöt ovat 

kuitenkin varsin perusteltavissa, sillä vähentyneenä energiankulutuksena ne maksavat 

itsensä usein nopeasti takaisin. [29] Rakennusten kiinteistöautomaation käyttöönoton 

suosioon onkin vaikuttanut pitkälti nykyiset kansainvälisesti yhteiset 

energiankulutustavoitteet ja niiden pohjalta kiinteistöille asetetut tiukat 
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energiatehokkuusvaatimukset. Säädösten mukaan tietyt energiankulutusta vähentävät 

kiinteistöautomaatiolaitteet tulee jopa kuulua kaikkien uusien rakennuskohteiden 

vakiovarustelutasoon. Osana kiinteistöautomaatiojärjestelmää älykkäät energiamittarit 

ovat esimerkiksi yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa kuluttajan energiankäyttöön. 

Kun kulutusta voidaan mitata ja mittaustiedot ovat sähkönkäyttäjän kädenulottuvilla 

lähes reaaliaikaisesti, saadaan sillä aktivoitua kuluttajia kiinnittämään huomiota omaan 

sähkönkäyttöön ja samalla kulutuksessa saavutetaan nopeasti suuriakin säästöjä. 

Huomattava osa kiinteistöautomaation käyttötarpeista kohdistuu sähkö- ja 

tietoliikennetekniikkaan sekä erilaiseen LVI-tekniikkaan, kuten lämmitykseen, 

ilmanvaihtoon ja vedenkäyttöön. Kiinteistöissä ja asuinrakennuksissa suurin osa 

energiasta kuluu tilojen lämmitykseen, ilmastointiin ja valaistukseen. Muun muassa 

kiinteistörakennuttajan kanssa käydyn haastattelun mukaan valitettavan usein energiaa 

kuluu näiden osalta suuret määrät myös hukkaan, sillä ei ole lainkaan tavatonta, että 

samaa tilaa sekä jäähdytetään että lämmitetään samanaikaisesti. Lähtökohtaisesti, jotta 

käytetyn energian määrää voitaisiin vähentää, on tiedettävä paljonko energiaa kuluu ja 

se, mihin energiaa kuluu. [30] Kiinteistön kokonaiskulutuksen määrä on muun muassa 

saatavilla älykkäiden etäluettavien mittareiden mittaustiedoista. Kyseinen tieto on myös 

yhteydessä verkkoyhtiöön, minkä avulla yhtiö voi automatiikkaa hyödyntäen kytkeä 

ennalta sovittuja kulutuskohteita pois päältä. Kuluttajan sähkönkulutustoimintatapojen 

muuttamisen kannalta informatiivisempaa tietoa kuitenkin tarjoavat varsinaisesti 

kiinteistöautomaatiojärjestelmiin kuuluvat mittarit, joista saadaan selville 

kulutuspistekohtainen energiankulutus. Näistä niin kutsutuista alamittareista nähdään 

helposti mikä kohde käyttää eniten sähköä. Sen mukaan kulutusta voidaan säädellä 

järkevämpään suuntaan ja välttyä esimerkiksi lähteen 30 haastattelun kaltaisilta turhilta 

kulutuksilta. [30] Kiinteistön automaatiojärjestelmien, alamittareiden, toiminta perustuu 

erilaisiin antureihin, jotka mittaavat haluttua kohdetta huoneistosta. Sähköenergian 

kulutuksen lisäksi mitattavia kohteita ovat tyypillisesti myös lämpötila, vedenkulutus, 

ilmankosteus, valaistus sekä ilmanlaatu. Mitatut tiedot välitetään antureista joko 

tiedonsiirtoväyliä pitkin tai langattoman tiedonvälityksen avulla kiinteistöautomaation 

toimintalaitteelle eli ohjausyksikölle, joka voi suorittaa esimerkiksi automaattisesti 
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kulutuspisteessä olevan kuorman kytkemisen sähköttömäksi. Nopea ja joustava 

väylätekniikka on toimivan kiinteistöautomaation avainsana. Esimerkkinä tällaisesta 

kiinteistöautomaatio-ohjausjärjestelmästä on esimerkiksi ABB Oy:n paljon käyttämä ja 

jo maailmanlaajuisesti tunnettu KNX-järjestelmä, jolla valvotaan, ohjataan ja säädetään 

rakennuksen sisäistä automatiikkaa, ja samalla sillä pyritään yhdistämään rakennuksen 

toiminnot yhtenäiseksi älykkääksi verkoksi hallittavuuden yksinkertaistamiseksi. KNX 

on avoin standardi kiinteistöautomaatiossa. Tämän vuoksi eri laitevalmistajien laitteet 

ovat KNX:n kanssa yhteensopivia, mikä tekee järjestelmästä joustavan ja monipuolisen. 

[28]  

Kiinteistöissä ja asuinrakennuksissa tyypillisiä ohjauskohteita sekä potentiaalisia 

energiansäästömahdollisuuksia löytyy lämmityksestä ja valaistuksesta. KNX:llä tai 

muulla vastaavalla väylätekniikalla saadaan vähennettyä merkittävästi turhaa kulutusta. 

Valaistusta voidaan muun muassa säätää ja optimoida se mahdollisimman tehokkaaksi 

saatavilla olevan päivänvalon mukaan, tai läsnäolotunnistimien avulla kokonaan pois 

päältä, mikäli rakennuksessa tai tietyssä huoneessa ei ole ketään. [30] 

Energiatehokkaiden led-valaisimien kanssa yhdessä KNX-

kiinteistöautomaatiojärjestelmän avulla on muun muassa voitu vähentää 75 % ABB:n 

taajuusmuuttajatehtaan valaistuksen sähkönkulutusta, mikä tarkoittaa rahallisena 

säästönä noin 120 000 € vuodessa. Samalla saavutettiin Suomen energiatehokkain 

tehdasvalaistus. KNX-järjestelmän ja sen tarjoamien säätömahdollisuuksien 

käyttöönotolla Helsingin vuonna 2011 valmistunut Musiikkitalo puolestaan saa 30 %:n 

säästön valaistuksen sähkönkulutuksessa, mikä on kyseiselle kohteelle tärkeää, sillä 

määrällisesti tilassa on yli 6000 valaisinta. [13] Valaistuksen ohella samaan tapaan 

voidaan säätää ja säästää myös lämmityksessä. KNX:n tarjoamalla kotona-poissa –

nimisellä ohjaustoiminnolla voidaan esimerkiksi kotoa poistuttaessa ohjata ilmastointi 

minimiin ja lämmitystä kylmemmälle. Jo yhden asteen lämpötilaa alentamalla saadaan 5 

%:n suuruinen säästö rakennuksen lämmitykseen kuluvasta energiasta. Säännöllisesti 

tätä hyödyntämällä, merkitsee se nopeasti huomattavan säästön lämmityskustannuksissa. 

[13]  
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Energiatehokkuuteen tavoittelemisen lisäksi kiinteistöautomaatio käsittää lukuisasti 

myös ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu ainoastaan kuluttajan mukavuuden ja 

turvallisuuden lisäämiseksi. Kiinteistöautomaatiojärjestelmien käyttämien 

mittausantureiden mittaamista kulutuskohteista reaaliaikainen mittaustieto saadaan 

välitettyä IT-teknologiaa ja nykyaikaisia nopeita kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen 

myös suoraan esimerkiksi kuluttajan älypuhelimen näytölle, josta kuluttaja voi itse 

sijainnistaan riippumatta etäohjauksena hallita asuntonsa kiinteistöautomaatiota ja 

kytkeä haluamiansa sähkölaitteita pois päältä. Energiansäästön rinnalla tämä tuo 

monella tapaa myös turvallisuutta rakennuksen käyttöön. Kotoa poistuttuaan kuluttajan 

on esimerkiksi mahdollista tarkastaa unohtuiko mitään ei-toivottua sähkölaitetta 

vahingossa päälle, ja tarvittaessa kytkeä se pois päältä. Myös esimerkiksi KNX-

automaatiojärjestelmällä saadaan parannettua turvallisuutta. Sen kotona-poissa –

ominaisuudella voidaan esimerkiksi asettaa automaattisesti kaikki kodin sähkölaitteet 

virrattomiksi, sulkea vesijohtohanan venttiilit vesivahinkojen välttämiseksi ja käynnistää 

murtohälytin. [31] Kiinteistöautomaatioon sisällytetyt hälytystoiminnot välittävät 

automaattisesti tiedon kiinteistön-/asunnonomistajalle, mikäli rakennuksen sisällä 

tapahtuu jotain ei-toivottua, kuten vedenvuotoa. Vastaavasti esimerkiksi palovaroittimen 

käynnistyttyä, palohälytystieto voidaan ohjata suoraan taloyhtiön tai palolaitoksen 

hälytysjärjestelmään. Kotona-poissa –kytkimien sekä monien muiden 

kiinteistöautomaatioiden käyttöönottoa on positiivisin seurauksin kokeiltu esimerkiksi 

vuonna 2013 Espoon Mäkkylään rakennetussa Adjutantti-älykerrostalossa. Adjutantti on 

ensimmäinen kerrostalo Suomessa, jossa jokaiseen asuntoon on asennettu reaaliaikainen 

energiankulutuksen hallintajärjestelmä. Hanke kiinteistöstä on Fortumin, ABB:n, 

Skanskan sekä Koneen yhteistä kädenjälkeä. [32]  

Kodin ja kiinteistön toimintojen ohjaamiseen on tarjolla jo jonkin verran erilaisia 

sovelluksia, joissa ohjaus toimii joko jonkin älykkään näyttölaitteen tai Internetin kautta. 

Näistä muutama esimerkkinä ovat Fortum Fiksu, ÄLYSÄHKÖ sekä HIMA. Fortum 

Fiksu on aikoinaan Fortum Oy:n kehittämä automaatiojärjestelmä, jolla voidaan seurata 

ja ohjata esimerkiksi kiinteistön sähkölaitteita ja valaistusta langattomasti 
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etäohjauksena. Käyttäjä saa käyttöönsä henkilökohtaisen käyttöliittymän, 

ohjauslaitteiston sekä tarvittavat laitteet. Fortum Fiksu tarjoaa kuluttajalle myös tiedon 

rakennuksen energiankulutuksesta sekä energian hinnasta, minkä mukaan kuluttaja voi 

säädellä sähkönkäyttöään esimerkiksi halvemman sähkön aikaan. [28] Älysähkö Finland 

Oy puolestaan on kehittänyt ÄLYSÄHKÖ –sähköjärjestelmän, jonka älykäs 

kiinteistöautomaation toiminta käyttää KNX-väylätekniikkaa. ÄLYSÄHKÖä voidaan 

käyttää rakennuksen energiankulutustietojen seuraamiseen joko kokonaiskulutus- tai 

pelkästään laitekohtaisina kulutustietoina. Järjestelmään kuuluu kosketusnäyttölaite, 

josta kodin sähkölaitteita voidaan ohjata toimimaan halutulla tavalla. Järjestelmässä 

kodin sähkölaitteita voidaan hallita myös erilaisten liiketunnistimien tai valmiiksi 

asennettujen erilaisten tilojen, kuten yö/päivä –tilan avulla. ÄLYSÄHKÖön ei kuulu 

etäohjaus, mutta ominaisuus on kuitenkin mahdollista saada lisävarusteena. [28] 

Kolmantena olevana esimerkkinä Helsingin Energia Oy:n Helenin kehittelemä HIMA-

palvelu sen sijaan on älypuhelimilla ja tietokoneilla toimiva kodin kiinteistöautomaation 

etäohjauspalvelu, jolla voidaan kytkeä esimerkiksi kotiin unohtuneet valot pois päältä tai 

laittaa pyykinpesukone päälle jo työmatkan aikana ruuhkassa jonottaessa. Palvelussa 

asunnon kulutukseen liittyvät mittaustiedot välittyvät suoraan pilvipalveluun, josta 

kuluttajalla on mahdollisuus saada reaaliaikaista tietoa kodin sähkölaitteiden 

energiankulutuksesta. HIMAn avulla voidaan halutessa saada myös hälytys siitä, jos 

kulutus poikkeaa jostain halutusta rajasta. Palvelulla voidaan myös kätevästi tarkkailla, 

millainen vaikutus kokonaiskulutukseen esimerkiksi jonkin tietyn kulutuslaitteen 

poiskytkennällä on. HIMA on käytössä ensimmäistä kertaa Helsingin uudessa 

älykkäässä kaupunginosassa Kalasatamassa, jossa automaatiojärjestelmiä hyödyntäen 

pyritään saavuttamaan mahdollisimman pieni energiankulutus sekä miellyttävät 

elinolosuhteet asuinalueen käytettävyyden kannalta. [33]  
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Kuva 8 Helenin HIMA-kiinteistöautomaatio-ohjausjärjestelmä on palvelu, jota 

käytetään mobiililaitteiden näytöltä käsin. [33] 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, kiinteistöautomaatioon liittyy myös paljon erilaisia 

sovelluskohteita, joilla ei pyritä tavoittelemaan energiankulutuksen vähentämistä, vaan 

sen sijaan puhtaasti kuluttajan oman viihtyvyyden, mukavuuden tai asumisen 

piristämisen lisäämistä. Tämän kaltaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi kodin viihde-

elektroniikkalaitteiden kauko-ohjaus. Automatiikan avulla kaikki viihde-elektroniikat, 

kuten televisio, kotielokuvateatteri, äänentoistolaitteet ja tablettitietokone voidaan muun 

muassa yhdistää samaan tiedonsiirtoväylään kommunikoimaan keskenään muodostaen 

kotiin niin sanotun älykkään viihdekeskuksen. Tyypillisiä käyttökohteita 

kiinteistöautomaatiolle on myös valaistuksen ohjaus muussakin kuin säästömielessä. 

Automaatiolla valaistusta voidaan säätää erilaisiin tilanteisiin sopiviksi luoden tilaan 

aivan uudenlaisen tunnelman. Lisäksi esimerkiksi ikkunoiden verhoja voidaan ohjata 

kiinteistöautomaatiolla. Näitä ominaisuuksia hyödynnetään kotien lisäksi myös 

esimerkiksi erilaisissa kiinteistöjen ja toimistorakennusten kokoustiloissa ja koulujen 

luentosaleissa. Muita hyödyllisiä ja jo paljon käytössä nähtäviä käyttökohteita esiintyy 

muun muassa kiinteistöissä kulunvalvontajärjestelmissä sekä sairaaloissa tai vanhusten 

hoitokodeissa potilaan voinnin tarkkailussa. Kiinteistöautomaatio tarjoaa myös monille 

vanhuksille mahdollisuuden kotona itsenäisesti asumiseen ja pärjäämiseen. Aktiivisuutta 

mittaavilla antureilla etävalvontaan yhdistettynä lähiomaiset voivat esimerkiksi 

tarkastaa, että kaikki on kunnossa. [34] 
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4 Älykkään pienjännitejakeluverkon komponentit 

4.1 Suojalaitteet 

Sähköverkon moitteettoman ja ennen kaikkea turvallisen toiminnan takaamiseksi tulee 

huolehtia, että verkon suojaus on riittävä. Sähköverkkoon voi ilmaantua erilaisia vikoja 

ja häiriöitä monestakin eri syystä, minkä seurauksena sähkönjakelu estyy joko kokonaan 

tai osittain. Useimmiten vian syynä on verkkoon ilmenevä ylivirta, joka tarkoittaa joko 

oikosulkua tai verkon ylikuormittumista, tai maasulku. Vian syntymiseen voi johtaa 

esimerkiksi erilaiset luonnonilmiöt kuten myrskyt ja salaman iskut tai sähkölaitteiden 

sähkötekninen vika tai rikkoutuminen. Sähköverkko tulee suunnitella siten, ettei 

vikatilanteissa aiheudu kenellekään hengenvaaraa tai omaisuusvahinkoja. 

Vikaantuneessa tilassa oleva verkko voi toimiessaan johtaa esimerkiksi tulipaloon. 

Vikatilanteita varten on kehitelty useita erilaisia suojalaitteita, joiden avulla on 

mahdollista minimoida esiintyneen vian aiheuttamat seuraukset tai jopa estää kokonaan 

vian syntyminen huomioimalla tilanne etukäteen. [35]  

Ylivirtaa varten on olemassa omat suojalaitteensa. Keskuksista lähtevien kaapelien ja 

laitteiden ylivirtasuojat sijaitsevat sähkökeskuksissa. Ylivirtasuojaus on myös jaoteltu 

kahteen osaan: ylikuormitussuojaukseen ja oikosulkusuojaukseen. 

Ylikuormitussuojauksen tehtävänä on huolehtia siitä, ettei normaalitilanteessa kaapeli 

kuumene liikaa. Oikosulkusuojausta käytetään puolestaan vikatapauksissa syntyvien 

oikosulkuvirtojen katkaisuun. Oikosulkusuojan tulee katkaista vikavirta 

mahdollisimman nopeasti ja sillä täytyy olla suuri virran katkaisukyky. Oikosulkusuojan 

tulee myös rajoittaa sen suojaamaan johtoon päästämä energia sellaiseksi, ettei se 

vaurioita johdon rakennetta vian aikana. Yhteisenä ylivirtasuojana voi toimia pelkästään 

yksi suojalaite, tai sitten  ylikuormitus- ja oikosulkusuojalaitteet voivat olla myös 

erilliset. kuten sulake, johdonsuojakatkaisija tai katkaisija. Esimerkiksi kiinteistön 

liittymisjohto on oikosulkusuojattu johdon alkupäästä eli sähkönjakeluverkon puolelta ja 

liittymän pääsulakkeet toimivat ylikuormitussuojana.  
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Sähköverkon toimivan suojauksen takaamiseksi suojalaitteiden valinnalla on merkitystä. 

Suojalaitteen oikeaoppiseen valintaan vaikuttaa aina tapauskohtaisesti suojattava 

sovelluskohde. Sähköverkkojen suojaamisen yksi tärkeimmistä edellytyksistä on 

kuitenkin aina suojauksen selektiivisyys. Selektiivisyydellä pyritään rajaamaan 

sähköverkon vikatilanteesta aiheutuvat häiriöt mahdollisimman pienelle alueelle ja 

irrottamaan vain vikaantunut osa verkosta. [36] Toisin sanoen tällöin irrotetaan vain 

mahdollisimman pieni osa verkosta, jolloin kuitenkin muu osa verkosta on normaalissa 

käytössä. Suojaukselle sekä suojalaitteelle muita asetettuja vaatimuksia ovat muun 

muassa nopeus, herkkyys ja käytettävyys. Suojalaitteen on kyettävä reagoimaan 

ilmenevään vikaan riittävän nopeasti, jotta vian aiheuttamat seuraukset jäävät 

mahdollisimman vähäisiksi ja verkon toiminta säilyisi mahdollisimman normaalina. 

Lisäksi suojauksen tulee olla riittävän laaja-alainen ja kattaa koko suojattava järjestelmä. 

Suojalaitteen valintaan vaikuttaa toki myös hankintahinta. Erilaisten suojalaitteiden 

vaihtoehtojen kirjo on laaja. Suojalaitteena voi toimia erimerkiksi sulakkeet, katkaisijat, 

johdonsuojakatkaisijat ja releet. Yleisimmät pienjänniteverkon suojalaitetyypit on 

esitelty tarkemmin alla. Kappaleessa keskitytään käsittelemään pääosin 

pienjänniteverkon suojalaitteita. [35]  

 

4.1.1 Sulakkeet 

Sulake on pienikokoinen suojalaite, joka suojaa laitetta rikkoontumiselta, mikäli 

sähkölaitteeseen tulee vika ja piirissä ilmenee oikosulku. Samalla myös käyttäjä välttyy 

tapaturmalta, johon vikaantuneeseen laitteeseen koskeminen voi johtaa. Sulakkeet 

antavat suojauksen myös sähköjohdon ylikuormituksesta aiheutuvaan 

ylikuumenemiseen. Sulakkeen toiminta perustuu sen sisällä olevaan ohueen metalliseen 

lankaan, joka virran aiheuttaman liiallisen lämpenemisen seurauksesta sulaa poikki ja 

kytkee kuormituksen pois päältä ja virtapiiristä katkeaa sähköt. Puhekielessä ilmaistuna 

sanotaan, että tällöin ”sulake palaa”. Sulakkeen koko eli sen nimellisvirta ilmaiseen sen, 

kuinka suuren virran kuormituksen sulake jatkuvasti kestää. Jos nimellisvirta ylittyy, 

niin sulake palaa sille tyypillisen ominaiskäyrän mukaisella tavalla. Sulakkeen 
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toimintaan vaikuttaa siis ylivirran suuruus sekä sen kestoaika kuvassa 9 esitetyn virta—

aika –käyrän, toiselta nimeltään aikaselektiivisyyskäyrän, mukaisesti. 

Toimintaperiaatekuvan mukaan sulakkeet voidaan jaotella nopeisiin ja hitaisiin 

sulakkeisiin. Nopeat sulakkeet palavat suurilla ylivirroilla oikosulkutilanteessa nopeasti, 

kun taas vastaavasti hitaat sulakkeet on tarkoitettu kestämään pidemmän ajanjakson 

matalampaa ylikuormitusta. [37] [38] 

 

Kuva 9 Sulakkeen toimintaa kuvaava käyrä. [Lähde: Ensto, ensto.com/fi] 

 

Kotitalouksien pienjänniteverkossa käytössä olevat sulakkeet ovat tyypillisesti 

kokoluokkaa 6 A – 20 A, jolloin sallittu kuormitus asettuu rajoille 1400 W – 4600 W. 

Sulakkeen katkaisukyky puolestaan kertoo suurimman oikosulkuvirran arvon, jolla 

sulake kykenee irrottamaan vioittuneen kuorman pois verkosta. 



 42 

Sulakkeita on olemassa erilaisia. Sulakkeesta löytyvä kaksikirjaiminen tunnus ilmaisee 

minkä tyyppisen kuorman suojaukseen kyseinen sulake on soveltuva. Yhdistetyn 

oikosulku- ja ylikuormitukssuojan tunnuksena on g. Kirjain a puolestaan ilmaisee 

soveltuvuuden pelkästään oikosulkusuojaksi, G johtimen suojaksi, M vain 

moottoripiirin suojaksi ja R puolijohdesuojaksi. Tyypillisesti yhteen sulakkeeseen on 

sisällytetty jotkin kaksi edellä mainituista ominaisuuksista. Kirjainyhdistelmistä 

yleisimmät ovat gG ja aM. [37] Lisäksi sulakkeet voidaan jakaa sen rakenteen 

perusteella tulppa-, kahva-, ja putkisulakkeisiin. Tulppasulakkeet soveltuvat sekä 

oikosulku- että ylikuormitussuojaukseen, mutta alhaisen katkaisukyvyn eli nopeasti 

toimivan laukaisunsa ansiosta toimiminen oikosulkusuojana on rajallinen. 

Kahvasulakkeilla puolestaan on korkea katkaisukyky, minkä vuoksi oikosulkusuojaksi 

ne soveltuvat hyvin. [39]  

 

 

Kuva 10 Rakenteen mukaan ryhmittely tulppasulakkeisiin, kahvasulakkeisiin ja 

putkisulakkeisiin. 

 

Perinteisissä sähköverkoissa suojalaitteena on tähän asti käytetty tyypillisesti sulakkeita. 

Nyt kuitenkin älyverkkojen yleistyessä perinteisillä sulakkeilla toteutettu suojaus ei enää 

välttämättä kykene täyttämään kaikkia suojaukselle asetettuja vaatimuksia. Älyverkoissa 

keskeisenä vaatimuksena on vähentää tarpeettomia sähkökatkoksia ja kyetä 

minimoimaan sähköverkossa esiintyvien vikojen aiheuttamat seuraukset. Näin ollen 

suojalaitteen selektiivisyys on jatkuvasti yhä merkittävämmässä asemassa vaatimusten 

täytettävyyden kannalta. Toisin sanoen suojalaitteelta edellytetään kykyä tunnistaa 

verkon vian sijainti, jotta vain tietty osa verkosta voidaan kytkeä syötöstä irti. Lisäksi 
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vian havaitsemisen ja tarvittavien suojauskäskysignaalien välittämisen tulisi tapahtua 

mahdollisimman pienellä viiveellä, mielellään alle 1 millisekunnissa. Sulakkeillakin on 

mahdollista toteuttaa selektiivinen suojaus, jolloin suojausmenetelmä on katkaisijoilla 

toteutetun vaihtoehdon kaltainen. Selektiivisesti toimiessaan molempien mallien 

vaikutusalue on sama, mutta vaikutusaika eli toiminta-aika eroavat toisistaan. 

Sulakkeellisen suojausmallin yhtenä suurimpana puutteena on oikeastaan sen 

yksinkertaisuus, sillä siihen ei voi saada lisävarusteena esimerkiksi minkäänlaisia 

mittaustietoja tai asettelujen vaihto-ominaisuuksia. [36] Sulakesuojauksen miinuspuoliin 

lukeutuu myös se, että suojauksesta puuttuu useimmiten verkon etävalvonta- ja ohjaus. 

Tiedon välittyminen verkon häiriöstä ja sulakkeen laukeamisesta operaattorille saattaa 

kestää pitkään, minkä lisäksi vielä sähköjen palauttaminenkin vaatii aikansa, koska 

sulake täytyy vaihtaa. Näin ollen sähkön syötön keskeytyminen voi aiheuttaa suuriakin 

kuluja ja hankaluuksia monille osapuolille. Lisäksi on muistettava, että sulakkeen 

lauetessa sitä ei voida kytkeä enää uudelleen päälle, kun verkon vika on korjaantunut, 

vaan sulake on aina vaihdettava uuteen [38]. Sähköjen manuaalinen palauttaminen vaatii 

aina sen, että jonkun on mentävä fyysisesti paikanpäälle sähkötilaan tekemään työ. 

Kaikki tämä lisää sähkökatkoksen seisokkiajan pituutta samalla lisäkuluja aiheuttaen. 

Miinuksena mainittakoon myös se, ettei sulake osaa lukea virran kulkusuuntaa verkossa, 

minkä vuoksi se ei ole kovin hyvä vaihtoehto rengasverkkojen suojalaitteeksi. 

Sulakkeen yksinkertaisuuden vuoksi siitä ei ole mahdollista saada minkäänlaista tietoa 

ulos esimerkiksi vian tyypistä, tapahtuma-ajasta tai virtalukemista. Lisäksi sulakkeiden 

asetteluarvoja ei voida muuttaa, mutta se voidaan helposti vaihtaa uuteen pienempään tai 

suurempaan sulakkeeseen. Komponentin vaihtaminen uuteen on kuitenkin aina 

karkeampaa, kuin pelkkien asetteluarvojen muuttaminen esimerkiksi vaivattoman 

etäohjauksen avulla. Lauennutta sulaketta ei voida korjata, eli jos se palaa, niin tilalle on 

vaihdettava aina uusi sulake. Suojalaitteena sulakkeet ovat kuitenkin helppo ja halpa 

vaihtoehto. Ne ovat toimintavarmoja ja näin ollen takaavat luotettavan erotuskohdan 

esimerkiksi huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Sulakkeet eivät myöskään vaadi 

minkäänlaisia huoltotoimenpiteitä elinkaarensa aikana, mikäli palamista ei tapahdu.  
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Sulakkeiden yhteydessä joskus kuullaan myös mainittavan varokkeista. Varoke on 

suojalaitteena käytännössä sama asia kuin sulake, sillä se sisältää jo itsessään 

vaihdettavissa olevan sulakkeen, joten suojausperiaate on molemmilla aivan 

samanlainen. Termit eroavat oikeastaan vain siinä, että varokkeessa varsinainen sulake 

on sijoitettu varokepesään. Lisäksi varokkeeseen kuuluu sulakekansi.  

 

4.1.2 Kytkinvarokkeet 

Kytkinvaroke on kuormakytkin, joka muodostuu kytkimestä, varokealustasta, jostain 

edellä esitellyistä sulakevaihtoehdoista ja mahdollisesti myös apukoskettimista [40]. Sen 

suojaus perustuu kojeeseen asetettavaan sulakkeeseen. Kytkimellä on kaksi tilaa, 0 ja I. 

Kytkinvarokkeen ollessa 0-asennossa, sulakkeet ovat jännitteettömiä ja virtapiirissä ei 

tällöin kulje virtaa.  

 

Kuva 11 Eri kokoisia kytkinvarokkeita. [40]  

 

Suojalaitteena kytkinvarokkeet varmistavat turvallisen verkon käytön suojaten samalla 

sekä laitteita, johtimia että käyttäjää oikosuluilta ja ylikuormilta. Kytkinvarokkeita 

käytetään muun muassa kytkiminä pienjännitekojeistojen sähkönjakelujärjestelmissä ja 

erilaisten kuormitusten, kuten sähköverkkojen alakeskusten ja moottoreiden 

erottamiseen syöttävästä verkosta. Kytkinvarokkeet erilaisine lisävarusteluineen 
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tarjoavat jo jonkin verran monipuolisemmin ominaisuuksia kuin pelkät sulakkeet, sillä 

sulake on aina asetettava joko sulakepohjaan tai varokepesään. Kytkinvarokkeet 

soveltuvat esimerkiksi myös etäkäytettäviksi moottorikäyttöisinä. [40]  

 

4.1.3 Katkaisijat 

Poiketen aiemmin esitellyistä suojalaitteista katkaisija on sulakkeeton mekaaninen 

suojalaite, jolla kuorma voidaan erottaa virtapiiristä virrallisena. Perinteinen katkaisijan 

suojarele sisältää kaksi suojalaitetta, joista toinen on oikosulkusuojausta varten ja toinen 

on ylikuormitukseen. Oikosulkusuojana toimii magneettilaukaisin, kun taas 

ylikuormituksesta vastaa bi-metallilaukaisin. Sen sijaan elektronisella suojareleellä 

varustetuissa katkaisijoissa releen mikroprosessori huolehtii piirin oikosulku- ja 

ylikuormitussuojauksesta. Katkaisijalta edellytetään, että se pystyy sulkemaan virtapiirin 

vioittuneen osan suurimman mahdollisen virran aiheuttamatta vaaraa ja samalla pitäen 

muulle syöttöverkolle aiheutuvat häiriöt mahdollisimman vähäisinä. Toimiessaan ja 

lauetessaan katkaisija ei saa myöskään itse rikkoontua, eli verkon vian korjaantuessa 

katkaisijan täytyy pystyä kytkemään uudelleen käyttövalmiiksi. Katkaisijan tulee siis 

kyetä katkaisemaan virtapiirissä esiintyvä suurin oikosulkuvirta ja kestää laukeamatta 

nimellisvirta. [41]  

Katkaisijoita käytetään yleisesti sähköverkossa tapahtuvien vikojen varalta 

suojautumiseen niin suurjännite-, keskijännite- kuin pienjänniteverkoissakin. Katkaisijan 

koosta ja käyttötarkoituksesta riippuen niitä voidaan käyttää esimerkiksi 

voimalaitoksissa ja sähköasemilla pää- ja alakeskuksissa, muuntamoissa ja kojeistoissa 

sekä yksittäisissä laitteissa. Lisäksi niitä käytetään virtapiirien avaamiseen ja 

sulkemiseen. Vian ilmaantuessa verkon viallinen osa irrotetaan muusta verkosta. 

Katkaisijan toiminta erityisesti keskijänniteverkon puolella perustuu usein sähköverkon 

tilaa valvoviin suojareleisiin, jotka pitävät huolen, että virta pysyttelee releeseen ennalta 

asetettujen tiettyjen asetteluarvojen rajoissa. Verkon vikaantuessa ylivirta johtaa 
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asetteluarvojen ylittymiseen, jolloin rele antaa katkaisijalle laukaisusignaalin, minkä 

jälkeen katkaisijan koskettimet avautuvat ja piirin virta katkeaa. [41]  

Muiden suojalaitteiden tapaan myös katkaisijoita on olemassa erilaisia. Laajasta 

valikoimasta on mahdollista valita sovelluskohtaisesti asennuskohteen ominaisuuksien 

mukaan sopivin vaihtoehto. Katkaisijat voivat toimia joko manuaalisesti ohjattuna tai 

automaattisesti. Pienjänniteverkon suojauksessa yleisimmin käytettyjä katkaisijoita ovat 

kompaktikatkaisijat, ilmakatkaisijat ja johdonsuojakatkaisijat. Keskeisimmän erot 

näiden katkaisijoiden välillä löytyy nimellisvirrasta, katkaisijan katkaisukyvystä, 

napaluvuista ja fyysisestä laitteen koosta. [36]  

Kompaktikatkaisijat ovat eristettyjä, muovirunkoisia suojalaitteita, joita tyypillisesti 

käytetään pääkatkaisijoina tai keskusten pääkytkiminä suojaamaan lähtöjen johtimia 

ylikuormilta ja oikosuluilta. Kompaktikatkaisijoita käytetään myös nousu- ja 

ryhmäkeskusten suojauksessa. Kompaktikatkaisijan toiminta perustuu joko 

termomagneettiseen tai elektroniseen suojareleeseen, jolle on aseteltavissa tarvittavat 

magneettiset ja termiset laukaisun asetteluarvot. Kompaktikatkaisijan oikosulkuvirran 

laukaisuarvoja säätämällä on mahdollista parantaa suojauksen suuntaselektiivisyyttä. 

Mitä teknisiin ominaisuuksiin tulee, kompaktikatkaisijoilla on hyvä virranrajoituskyky 

ja oikosulkuvirran katkaisukyky, joka asettuu välille 16 – 200 kA. Näin ollen 

pääkeskuksen jälkeiset virtapiirin osat säästyvät suurimmalta mahdolliselta 

oikosulkuvirralta, jolloin myös sen aiheuttamat seuraukset pysyvät mahdollisimman 

vähäisinä. Nimellisvirraltaan kompaktikatkaisijoita löytyy väliltä 125 – 1600 A (joskus 

jopa 3200 A saakka) ja niiden jännitteenkesto yltää 690 VAC:een (joskus jopa 1000 

VAC:een) saakka. Napaluvultaan kompaktikatkaisijoita löytyy 1 – 4 -napaisina. Vian 

ilmaantuessa katkaisija katkaisee virran kaikista navoista. Kompaktikatkaisijoille on 

saatavilla erilaisia lisävarusteita, kuten esimerkiksi apukoskettimia ja ohjauskeloja, 

mitkä lisäävät katkaisijan monipuolisuutta käytössä. Kiinnikytkentää varten tarvitaan 

myös erillinen moottorinohjain. [42]  
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Kuva 12 Kompaktikatkaisijoita. [42]  

 

Ilmakatkaisijat ovat usein metallirunkoisia suojalaitteita, joiden suorituskyky on 

kompaktikatkaisijoita tehokkaampia. Kompaktikatkaisijoihin verrattuna ne ovat myös 

fyysisiltä mitoiltaan kookkaampia. Ilmakatkaisijat soveltuvat käytettäviksi suurissa 

kiinteistöissä ja kriittistä suojausta vaativissa kohteissa pääkeskusten suojaukseen, sillä 

kompaktikatkaisijoihin nähden ne ovat kestävämpiä, monipuolisemmin varusteltuja ja 

helpommin huollettavissa olevia. Ilmakatkaisijat on varusteltu elektronisilla 

suojareleillä, mikä mahdollistaa niille laajat asetteluarvot ja säätöalueen. 

Nimellisvirraltaan ilmakatkaisijoita löytyy jopa 6300 A:iin asti. Katkaisukyky näillä 

katkaisijoilla vaihtelee 40 – 200 kA:n välillä ja nimellisjännite on 690 V (1150 V). 

Ilmakatkaisijoita on olemassa 3- ja 4-napaisina. [43]  
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Kuva 13 Emax -sarjan ilmakatkaisijoita. [43]  

 

Sulakkeeton suojaus tarjoaa kaiken kaikkiaan lukuisia etuja sulakkeilla toteutettuun 

versioon nähden. Sulakkeelliseen suojausjärjestelmään verrattuna katkaisijoilla 

toteutettu suojaus on lähempänä nykyaikaisia suojausihanteita ja vaatimuksia. 

Katkaisijoita käytetään suojalaitteina sulakkeiden sijasta usein silloin, kun sulakkeiden 

katkaisuominaisuudet eivät enää riitä täyttämään piirin suojauksen tarpeita. 

Katkaisijoiden laajan suojarelevaihtoehtojen ansiosta katkaisijan toiminta-arvot ovat 

tarpeen mukaan helposti muunneltavissa suojareleen asetteluarvoja vaihtamalla, mikä 

tuo mukanaan enemmän mahdollisuuksia luotettavan suojauksen toteuttamisessa. 

Sulakesuojauksessa suojauksen asettelu kohteen tarpeiden mukaan ei ole mahdollista, 

koska käytössä on ainoastaan vakioasetteluarvot. [36] Katkaisijoiden ja niiden 

säätömahdollisuuksien avulla piiri saadaan lisäksi luotettavasti ja tarkka-alaisesti 

toimimaan selektiivisesti. Kehittyneemmät suojareleet pystyvät havaitsemaan piiristä 

virran kulkusuunnan, mikä mahdollistaa suojausasettelut eri virransyöttösuunnille. 

Katkaisuajat, jossa viallinen verkon osa saadaan kytkettyä pois, saadaan pidettyä 

vaadituissa rajoissa. Jos kytkettynä on useampi katkaisijaa peräkkäin, ne ovat 

selektiivisiä silloin, kun vikakohtaa lähimpänä oleva katkaisija toimii. Suojalaitteiden 
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selektiivisyyttä voidaan tarkastella toiminta-aikakäyrien ja valmiiden taulukoiden avulla. 

Sulakkeettoman suojauksen etuna on myös se, että suojalaitetta on mahdollista 

uudelleen käyttää laukeamisen jälkeen ja sitä voi kauko-ohjata. [36] Piirin virrat saadaan 

kytkettyä uudelleen päälle joko manuaalisesti tai automaattiohjauksella. Lisäksi 

katkaisijat ovat tehokkaita ja nopeita, sillä ne on mahdollista saada kommunikoimaan 

keskenään nopeiden viestien avulla. Ennen katkaisijan käyttöönottoa ne on kuitenkin 

aina testattava huolella ja varmistettava, että suojalaite toimii halutulla tavalla.  

 

4.1.4 Johdonsuojakatkaisijat 

 

Kuva 14 Johdonsuojakatkaisija. [44]  

Johdonsuojakatkaisija kuuluu sulakkeettomiin suojalaitteisiin. Se toimii virtapiirissä 

ylivirtasuojana antaen suojan laitteille ja johtimille ylikuumenemista vastaan 

ylikuormituksen, oikosulun tai maasulun aiheuttamissa tapauksissa [44].  

Johdonsuojakatkaisijoiden toiminta perustuu kahteen eri toiminta-alueeseen, joista 

terminen laukaisualue huolehtii ylikuormitussuojauksesta ja magneettinen laukaisualue 

vastaa oikosulkusuojauksesta. Toimintaperiaate on sama kuin perinteisellä 

sulakkeellakin, eli kun tietty virta-arvo ylittyy, johdonsuojakatkaisijan sulake laukeaa ja 

katkaisee virran. Erona tavalliseen sulakkeeseen johdonsuojakatkaisijoita ei tarvitse 

vaihtaa laukeamisen jälkeen uuteen, vaan ne voidaan välittömästi palauttaa takaisin 
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toimintavalmiiksi sulakkeessa olevan kytkimen avulla. Johdonsuojakatkaisijat ovat 

usein myös fyysisiltä mitoiltaan pienempikokoisia kuin sulakkeet. 

Johdonsuojakatkaisijat voidaan jaotella ryhmiin niiden laukaisukäyrien perusteella. Eri 

laukaisukäyriä käytetään erilaisille sovelluksille. Käyrästä nähdään kuinka kauan 

suojalaite kestää laukeamatta tietyillä nimellisvirran arvoilla. Johdonsuojakatkaisijoiden 

nimellisvirta-arvoissa liikutaan välillä 0,2 – 125 A. Katkaisukyky on tyypillisesti 

luokkaa 6 kA tai 10 kA ja nimellisjännite 400 VAC. Johdonsuojakatkaisijoita on myös 

690 VAC:n nimellisjännitteellä, mutta jännitteen kasvattaminen alentaa suojalaitteen 

katkaisukykyä. [44]  

 

4.1.5 Muita suojalaitteita 

4.1.5.1 Erottimet 

Erotin on suojalaite, jonka tehtäviin kuuluu erottaa kuorma irti virtapiiristä. Erotin 

muodostaa koskettimien välille näkyvän avausvälin ja tekee erotettavasta piirin osasta 

jännitteettömän, jolloin esimerkiksi huoltotoimenpiteet kyseiseen osaan on turvallista 

tehdä. [41] Katkaisijoista poiketen erottimet erottavat kuorman virtapiiristä vain 

virrattomana, eikä itse erottimia voi ohjata virrallisina. Toisin sanoen erotin ei sovellu 

kuormitetun virtapiirin avaamiseen. Erottimia on mahdollista kauko-ohjata. Erottimia on 

myös olemassa eri sovelluksiin soveltuvina versioina. Tavallisen erottimeen nähden 

kuormanerottimella on mahdollista myös katkaista kuormitusvirta ja näin ollen sen 

käyttökohteisiin kuuluukin erottaa kuormitusvirrallisia verkon osia toisistaan. Varoke-

erotin sen sijaan on sulakkeellinen kuormanerotin, jota usein käytetään 

jakelumuuntamoiden suojalaitteena katkaisijan sijaan. Jos varoke-erottimen yksikin 

sulake palaa, erotin laukeaa auki ja virrankulku piirissä lakkaa.  
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4.1.5.2 Vikavirtasuojakytkimet  

Vikavirtasuojakytkin on kuvan 15 mukainen pienikokoinen ja herkkä suojalaite, jota 

käytetään samanaikaisesti sulakkeiden ja 

johdonsuojakatkaisijoiden rinnalla lisäämään suojausta ja 

turvallisuutta. Sen pääasiallinen tehtävä on suojata 

sähkölaitteen käyttäjää sähköiskulta, mikäli henkilö joutuu 

kosketukseen laitteen jännitteellisten osien kanssa. Tämän 

vuoksi suojalaitetta kutsutaan myös henkilösuojaksi. Lisäksi 

se auttaa vähentämään vikaantuneen laitteen aiheuttamaa 

tulipalon riskiä. Vikavirtasuojakytkimet tulee asentaa 

erityisesti niihin tiloihin, joissa sähkön käyttäminen on 

normaalitilannetta vaarallisempaa, kuten esimerkiksi 

kylpyhuoneisiin, märkätiloihin ja ulkoterasseille. Nykyisen 

lain mukaan uudisrakennuksissa myös jokainen pistorasia, 

joihin voidaan liittää siirrettävä sähkölaite, tulee suojata vikavirtasuojakytkimellä.  

Vikavirtasuojakytkimen toiminta perustuu virranmittaukseen. Laite mittaa virtapiiriin 

kytkettyyn kuormaan menevän ja sieltä lähtevän virran ja vertaa näitä arvoja keskenään. 

Kuormaan tulleen vian ilmaantuessa virtaa pääsee vuotamaan piiristä, eikä meno- ja 

paluuvirrat enää ole yhtä suuret. Mikäli virtaero ylittää vikavirtasuojakytkimen sallitun 

arvon, suojalaite katkaisee piirin virran muutaman tuhannesosasekunnin kuluessa ja 

suojattuna ollut piirin osa tulee jännitteettömäksi. Vikavirtasuojakytkin toimii siis vain 

tilanteissa, jossa virta ”karkaa” piiristä, minkä vuoksi sillä ei voida korvata sulakkeita tai 

johdonsuojakatkaisijoita. Vikavirtasuojakytkimien laukaisuvirrat (katkaisukyky) ovat 

huomattavasti pienemmät kuin sulakkeilla tai johdonsuojakatkaisijoilla, mikä tekee 

suojalaitteesta soveltuvan nimenomaan henkilösuojaukseen. Laukaisuvirran arvo on 

tällöin 30 mA. Laukeamisen jälkeen vikavirtasuojakytkin voidaan palauttaa takaisin 

toimitilaan. [44]  

 

Kuva 15 

Vikavirtasuojakytkin. 

[44] 
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4.1.5.3 Moottorinsuojakytkimet 

Moottorinsuojakytkin on sulakkeeton suojalaite, jota ensisijaisesti käytetään 

moottoreiden manuaalisena virtakytkimenä kytkemään ja katkaisemaan moottoreiden 

virrat, sekä suojaamaan niitä oikosuluilta, ylikuormilta ja vaihekatkoksilta. Nopean 

reagointikyvyn ansiosta moottorinsuojakytkimet kykenevät avaamaan koskettimensa 

muutamassa millisekunnissa sammuttaen siten moottoripiirin. 

Katkaisuominaisuuksiltaan moottorinsuojakytkimet ovat oikosulkuvirtaa rajoittavia 

suojalaitteita. Oikosulkuvirran kestoisuudeltaan eli katkaisukyvyltään niitä löytyy 100 

kA:iin saakka. Nimellisvirta-alue puolestaan yltää 400 A:iin. [45]  

 

Kuva 16 Moottorinsuojakytkimiä. [45]  

 

4.2 Keskukset ja kojeistot  

Keskukset ja kojeistot ovat tärkeä osa älykästä sähkönjakeluverkkoa. Niiden 

pääasiallisimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia sähkönjakelun turvallisuudesta ja 

luotettavuudesta. Toiminnan kannalta keskusten ja kojeistojen voidaan ajatella olevan 

ikään kuin älyverkon ydin, sillä merkittävä osa älykkyyttä tukevista komponenteista 

löytyy niiden sisältä. Komponentit ovat yhdistetty toisiinsa erilaisten väyläliityntöjen 

sekä kaapeleiden välityksellä. Tämä tekee niiden keskinäisen kommunikaation 
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mahdolliseksi, mikä on yksi älykkään sähköverkon pääedellytyksistä. Sujuvan 

tiedonsiirron ansiosta verkon toiminta on automatisoitua, nopeaa ja luotettavaa. 

Keskuksiin ja kojeistoihin on asennettu verkon suojauksesta huolehtivat komponentit, 

kuten sulakkeet ja katkaisijat, älykkäät mittausjärjestelmät sekä hälytykset, joiden 

ansiosta verkossa esiintyvien vikojen paikannus on helppoa ja nopeaa. Keskuksista 

voidaan saada mittaustietoa verkon tilasta joko etänä tai paikallisesti erillisistä 

mittareista tai katkaisijan omasta näyttöpaneelista. Mittaustietojen perusteella eri 

komponentteja voidaan ohjata. Keskukset ja kojeistot voidaan varustaa myös 

kosketusnäyttöpaneelilla, mikä tekee verkon tilatietojen lukemisesta, käsittelemisestä ja 

ohjaamisesta aiempaa sujuvampaa. Asentamalla lisää komponentteja käyttötarpeen ja 

sovelluskohteen mukaan keskukset on mahdollista räätälöidä vastaamaan juuri 

asiakkaan tarpeita. Nykyään erilaisten laitteistojen ja toimintojen valikoima alkaa 

olemaan jo hyvin laaja.  

 

Kuva 17 Esimerkkikuva ABB:n valmistamasta MNS-sarjan kojeistosta. [Lähde: ABB 

Oy] 
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Älykkäässä sähköverkossa erilaisia keskuksia ja kojeistoja löytyy verkkokokonaisuuden 

jokaiselta alueelta niin pienjännitejakelu- kuin keskijännitejakeluverkon puolelta. 

Lisäksi keskuksia käytetään myös muun muassa varmennetussa sähkönsyötössä sekä 

rakennusten lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtotiloissa. Keskusten sisäisten 

komponenttien kommunikaation lisäksi myös eri keskukset voivat olla yhteydessä 

toisiinsa muodostaen laajemman kokonaisuuden.  

Ennen kojeistojen käyttöönottoa niille tulee tehdä tarkat laatutestaukset ja varmistaa, 

että kaikki standardin asettamat vaatimukset täyttyvät. Taulukossa 1 on esitetty 

esimerkkinä eräälle ABB:n valmistamalle pienjännitekojeistolle tehdyistä testauksista. 

Ohjeita noudattamalla pyritään takaamaan laitteen maksimaalinen käyttövarmuus ja 

henkilöturvallisuus. Kojeistojen tehtäviin kuuluu myös verkon valokaarisuojaus, minkä 

vuoksi niille on tehtävä myös asianmukaiset valokaaritestaukset. [46] 

Taulukko 1 Esimerkkikojeiston laatutestaus [46] 

Tyyppitestit (IEC 61439-1 mukaan)  Käyttäjien ja laitoksen saavuttamat hyödyt 

Lämpenemistestit  Keskuksen ja laitteiden käyttöikä pitenee. 

Tulipalovaara vähenee. 

Jännitetestit  Ylijännitevahingot vältetään. 

Oikosulkukestoisuuden testaus  Oikosulku saattaa johtua ulkoisista tekijöistä. 

Keskuksen mekaanisella rakenteella 

vastustetaan oikosulkuvoimia ja rajataan 

oikosulku syntymispaikkaansa. Tulipalovaara 

estetään. 

Suojamaadoituspiirin koestus  Hengenvaarallisten jännitteiden syntyminen 

jännitteelle alttiisiin osiin vältetään. 

Käyttöturvallisuus taataan myös tilanteissa, 

joissa kojeiston runko-osat jostakin syystä 

joutuvat jännitteelle alttiiksi.  

Ilma- ja pintavälien tarkastus  Ympäristöolosuhteet saattavat heikentää 

eristyksen laatua (esim. saasteet). 

MNS-kojeistoa voidaan käyttää ankarissa 

ympäristöoloissa.  

Mekaanisen toiminnan tarkastus  Liikkuvien osien ja laitteiden käyttöikä 

pitenee. MNS ylittää standardivaatimukset. 

Kotelointiluokan tarkastus  Tehokas jännitteisten osien suojaus. Nesteen ja 

vieraiden kappaleiden pääsy kojeistoon 

estetään. 

Toiminnan turvallisuuden takaaminen.  
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4.3 Mittausjärjestelmät älykkäässä sähköverkossa 

Jatkuvan energiankulutuksen myötä myös ympäristöystävällisyyteen on alettu 

kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Samanaikainen tieto siitä, ettemme tule enää 

toimeen ilman sähköenergiaa ja siitä, että osa luonnon energiaresursseista alkaa jossain 

vaiheessa vääjäämättä huventua, on ajanut yhteiskuntamme panostamaan 

ekologisuuteen. Luonnon energiaresurssien vähentymisellä on luonnollisesti myös suora 

yhteys energian käyttökustannuksiin, mikä nähdään kuluttajanäkökulmasta sähkön 

hinnannousuna. Energiakustannuksilla on lisäksi merkittävä asema myös kaupan ja 

teollisuuden aloilla, joissa pyritään minimoimaan nämä kiinteät kustannukset. 

Energiankäytölle on asetettu lukuisia eri vaatimuksia ja standardeja, jotka painottavat 

aiempaa tiukemmin nimenomaan energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen ja 

energian säästämiseen. Tiukennettuja energiamääräyksiä on asetettu laidasta laitaan niin 

rakentamisen- kuin tuotekehittelynkin osa-alueille, mutta pääpaino kiinnittyy yleisesti 

varsinaiseen sähkönkulutukseen.  

Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot ovat edellytys EU:n asettamien 

ympäristötavoitteiden toteutumiselle. Samasta syystä on ryhdytty kehittelemään 

energiankulutukselle sopivia hallintakeinoja, jotka helpottaisivat kuluttajia säästämään 

ja loisivat sähköverkon käyttämisestä tulevaisuuden älykkään sähköverkon konseptin 

mukaisen. Monet merkittävät innovaatiot ja ratkaisut löytyvät energiamittauksen osa-

alueelta. Älykäs mittausjärjestelmä luo lisäksi varsinaisen perustan koko älykkään 

sähköverkon toiminnalle, sillä ilman sitä valtaosa älykkään verkon edellyttämistä 

ominaisuuksista ja mahdollisuuksista olisi vaikea tai jopa mahdoton toteuttaa [47] [48]. 

Jotta energiankulutuksen ja prosessin hallinta olisi mahdollisimman tehokasta, vaatii se 

täsmällistä mittausta ja siitä saatavan datan hyödyntämistä. Ilman kulutuksen mittausta 

olisi hyvin vaikea ryhtyä säästämään, koska ei tietäisi paljonko energiaa kuluu ja missä 

kohteessa sitä kuluu. Uusien älykkäiden mittareiden ansiosta on mahdollisuus saada 

jopa reaaliaikaista tietoa omasta sähkönkulutuksesta ja sen hinnasta. Kun nämä tiedot 

ovat selkeästi saatavilla, on kulutustottumuksia helpompi muuttaa ja ryhtyä 

aktiivisemmin tehostamaan energianhallintaa [6]. Erilaisia energianmittausjärjestelmiä 
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ja –menetelmiä on suunniteltu hyödynnettäväksi niin yksittäiselle kuluttajalle, 

taloyhtiöille, kiinteistöille kuin kokonaiselle verkkoyhtiöllekin. Älykkäässä 

sähköverkossa käytettävät mittarit muodostavat varsinaisen älykkään 

mittausjärjestelmän, joka voidaan oikeastaan jakaa käyttäjäryhmien mukaan karkeasti 

kahteen osaan; energialaitoksen mittareihin ja kiinteistöjen omaan käyttöön 

tarkoitettuihin mittareihin [49]. Energialaitoksen mittareilla tarkoitetaan tavallisesti 

älykkäitä etäluettavia mittareita. Kiinteistöjen sisäisellä älykkäällä energianmittauksella 

sen sijaan tarkoitetaan alamittausta. [49] Alla olevissa kappaleissa on esitelty hieman 

tarkemmin kumpikin eri mittarityyppi.  

 

4.3.1 Älykkäät etäluettavat mittarit 

Energialaitosten käyttämät uudet etäluettavat mittarit ovat esimerkki yhdestä 

keskeisimmistä energiansäästöä edistävistä komponenteista ja ovat muutenkin yksi 

oleellisimmista osista älykkäissä sähköverkoissa, sillä ne mahdollistavat suurimman 

osan verkon keskeisimmistä ominaisuuksista. [6] Älykkäiden sähköverkkojen 

yhteydessä uuden sukupolven etäluettavia mittareita on alettu kutsumaan myös 

älykkäiksi mittausjärjestelmiksi tai älymittareiksi, sillä ne edesauttavat oleellisesti 

varsinaista älyllistä toimintaa verkossa. [50] Monesti älykkäistä etäluettavista mittareista 

käytetään myös englanninkielestä tulevaa termiä automaattisesti luettava mittari eli 

Automatic Meter Reading, AMR [6]. Nykyaikaisten energiasäädösten ja 

sähkönkulutuksen tarkkailun tiukentuessa etäluettavien mittareiden käyttö on alkanut 

nopeasti lisääntymään. Suomessa esimerkiksi uudet etäluettavat mittarit asennetaan 

nykyisin jo kaikkiin uudisrakennuksiin vakiovarusteeksi, jotta energiankulutuksesta 

saadaan kerättyä energiamääräysten edellyttämä tieto verkon käyttäjien nähtäväksi. 

Energiamääräysten mukaan myös jokaisesta kotitaloudesta tulee löytyä nykypäivän 

mukaiset mittarit. [5] Suomessa etäluettavat mittarit ovat energialaitosten eli 

verkkoyhtiöiden omistuksessa ja niiden tehtävä on myös huolehtia heille kuuluvien 

kulutuskohteiden mittaroinnista [24]. Tämä voidaankin ajatella olevan siirtymävaiheen 

ensiaskel kohti älykkäitä sähköverkkoja [5].  
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Se, mikä erottaa uudet älykkäät mittarit perinteisistä etäluettavista mittareista on 

kaksisuuntainen tiedonsiirtokyky asiakasliitynnän ja verkon muiden osapuolten välillä, 

joka on yksi edellytys tekemään laitteesta älykkään toimijan osana älykästä 

sähköverkkoa [51]. Perinteisten ja älykkäiden mittareiden välillä on muutamia 

eroavaisuuksia toiminnallisen rakenteen ja fyysisten komponenttien osalta. Uusissa 

älykkäissä etäluettavissa AMR-mittareissa tiedonsiirtoketju on vanhoihin mittareihin 

nähden huomattavasti moniosaisempi. Muun muassa energiankulutuksen osalta 

tiedonsiirtoketju alkaa kulutuskohteessa olevasta mittauslaitteesta, josta mittaustiedot 

kerätään ja välitetään verkkoyhtiön mittauskeskuksen ja hallintajärjestelmän kautta 

edelleen tietoja tarvitseville osapuolille esimerkiksi laskutuksen tekemistä varten [6]. 

Uusien ja vanhojen mittareiden komponenttitason eroja on esimerkiksi siitä, että 

älykkäistä mittareista löytyy muun muassa prosessori ja suurempi muistikapasiteetti, 

johon mahtuu valtavasti erilaista sähköverkon toimintaan liittyvää tietoa 

tallennettavaksi. Uudet energiamittarit ovat usein varustettu myös akulla. Näin saadaan 

lisättyä merkittävästi mittarin tehokkuutta ja toimintavarmuutta. [27] Esimerkiksi 

verkon sähkökatkoksen aikana mittari pysyy toimintakykyisenä ja mittaustiedot 

tallentuvat välittömästi muistiin, vaikka yhteys tiedonkeruulaitteeseen onkin estynyt. 

Uudet etäluettavat mittarit tarjoavat siis monipuolista ja täsmällistä tiedonkeruuta, josta 

on mahdollisuus hyötyä monin eri tavoin ja monien eri osanottajien näkökulmasta.  

Vanhoja perinteisiä mittareita käytettiin lähtökohtaisesti vain kohteen 

energiankulutuksen mittaamiseen [5]. Rakennuksen mittareilta välittyi sähköyhtiölle 

pelkästään yksisuuntaisesti mitattu tieto asuntojen sähkön-, lämmön-, ja vedenkulutusta, 

minkä mukaan asiakasta laskutettiin tarjoamatta mitään suurempaa lisäarvoa. 

Mittareiden hitaasta mittausvälistä johtuen energiankulutuksesta ei voinut saada täysin 

todenmukaista lukemaa. Mittarit näyttivät usein todellista pienempiä kulutuslukemia. 

Laskutus sähkönkulutuksesta toimi arvioperusteisesti vuosikulutuksen mukaan, mikä 

usein vaati jälkikäteen tehtävää tasoituslaskutusta virheellisen laskutussumman vuoksi. 

Energialaitoksen uudet AMR-etäluettavat mittarit mittaavat kiinteistöjen ja asuntojen 

energian kokonaiskulutusta. Näillä mittareilla asiakkaiden laskutus saadaan nykyisin 
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vastaamaan todellista kulutusta, sillä mittareiden avulla energiankulutustiedot saadaan 

reaaliaikaisesti. [52] Mittaustieto tallentuu tavallisesti kerran tunnissa 

mittausjärjestelmään. Laskutuksen täsmällisyyden lisäksi energiankulutuksen 

mittaustietoa on mahdollista hyödyntää myös käyttäjän omiin tarpeisiin. Uusien 

etäluettavien mittareiden ansiosta kuluttajan on aiempaa helpompaa seurata oman 

asuntonsa sähkön kokonaiskulutusta. Tämän tarkoituksena on helpottaa myös energian 

säästämistä, sillä mittarit välittävät mitatun tiedon kuluttajalle lähes reaaliajassa ja ovat 

selkeästi luettavissa jokaisen oman asuntokohtaisen mittarin näytöltä. [27] 

Älykkäiden sähköverkkojen mittaroinnista ABB:lle tehdyn haastattelun mukaan 

energiankulutuksen säästämistä helpottaa oleellisesti se, kun mittareiden keräämä tieto 

voidaan tallentaa historiatiedoiksi. Näin ollen energiankulutuksen muutosta on helpompi 

seurata, kun on olemassa vertailutasoja. Vuosien takainen historiatietojen tallentaminen 

kulutuksesta helpottaa myös sen pohjalta tulevaisuuden ennusteiden tekemistä. Lisäksi 

energiankulutuksesta tehtyjen mittaustietojen esittäminen graafisesti pelkkien 

taulukoitujen lukuarvojen ohella on ensisijaisen tärkeää, jotta tietoa käyttävän on 

helpompi hahmottaa todellinen kulutustaso ja kulutuksen muutos aiempaan. Nykyisin 

kulutustiedot tallennetaan tavallisesti pilvipalveluihin, josta asianomaiset pääsevät 

tarkastelemaan tietoja omilla käyttäjätunnuksillaan Internetin välityksellä. Erimerkki 

tällaisesta palvelusta on ABB:n käyttämä EnerKey-niminen sovellus. [49]  

Kulutuskohteen energianmittauksen lisäksi älykkäät etäluettavat AMR-mittarit tarjoavat 

myös lukuisia muita verkon jouhevaa toimintaa edistäviä etuja verkon eri 

käyttäjäryhmille. Etäluettavien mittareiden etuja eri energiankäyttäjäkohderyhmien 

näkökulmasta on koottu vielä selkeyden vuoksi taulukkoihin 2 ja 3. Tyypillisimpiä 

tällaisia älykkäiden mittareiden ominaisuuksia ovat sähkönlaadun mittaus, 

kuormanohjaus, keskeytysten rekisteröinti, hälytykset sekä sähkövirran etäohjattavuus. 

[1] Älykkäitä etäluettavia mittareita on saatavilla erilaisilla hälytys-, kuormanohjaus- ja 

etäohjausominaisuuksilla varustettuina. Suomalaisten verkkoyhtiöiden mukaan 

älykkäiden mittareiden ehdottomasti mainitsemisen arvoisiin tärkeimpiin 

ominaisuuksiin kuuluu lisäksi mittareiden etäpäivitettävyys. Tämä tarkoittaa sitä, että 
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mittareiden ohjelmistot sekä parametrit voidaan päivittää tietoliikenneyhteyden 

välityksellä, mikä helpottaa yksittäistä kuluttajaa tehden laitteiston käyttämisestä 

vaivattomampaa. [6] Lisäksi etäpäivittävyydellä saavutetaan rahallista säästöä. Sen 

avulla vältytään kokonaan uuden laitteen hankintakuluista ja sähköasentajien 

laskuttamista kalliista mittauspaikalla käynneistä, sillä enää itse mittaria ei tarvitse 

mennä vaihtamaan mittauspaikalle. Tulevaisuutta silmälläpitäen ominaisuus avaa myös 

mahdollisuuden lisäpalveluiden ja –sovellusten kehittämiselle [27].  

Taulukko 2 Älykkäiden etäluettavien mittareiden tarjoamat edut asiakkaille, 

sähkömyyjälle ja järjestelmävastaavalle [6] 

Asiakas  Sähkönmyyjä  Järjestelmävastaava  

Parempi asiakaspalvelu  Sähkön hankinta ja laskutus  
Nopea, tarkka, ajantasainen, 

helpompi hoitaa  

Joustava ja helppo, ei mittarin 

lukua  
Reaaliaikainen tieto kulutuksesta  Ei tasoituslaskentaa  

Todenmukainen laskutus  Ei  enää tasoituslaskentaa  Kuormanohjausmahdollisuus 

Sovellukset, kulutustiedot 

luettavissa Internetin välityksellä 
Hankinnan optimointi  Tasevirheet vähenevät  

Sähkön laadun valvonta  Päästään eroon tasauslaskutuksesta  
Tehon ohjaaminen, 

valtakunnallinen ohjaus 

Energian käytön seuraaminen, 

energian säästö  
Uudet tuotteet ja palvelut  Tase reaaliajassa  

Hyödyt kilpailutuksesta  
Vapaa tuotteiden muodostaminen, 

hinnoitteluvaihtoehdot lisääntyvät  

Kulutuksen nopeampi 

tilastointi  

 

Taulukko 3 Älykkäiden etäluettavien mittareiden tarjoamat edut verkkoyhtiöille [6] 

Sähkön laatu  Kustannussäästöt  Tehokkuus/tarkkuus  Muut  

parantunut laatu 

ja katkojen 

hallinta  

Säästöt luennassa, 

operatiiviset kulut 

laskevat  

Mittaustoiminta 

tehostuu, työmäärä 

vähenee  

Tarkka mittaus  
Uudet palvelut ja 

tuotteet  

Vähemmän 

vikoja ja nopea 

havainnointi  

Etäluennan kustannuslisä 

vastaa saatuja 

kustannussäästöjä 

pitoaikana  

Asiakaspalvelu 

nopeutuu ja laskutus 

tehostuu  

Vakiokorvausten 

käsittely 

automatisoituminen  
 

Verkon tilan 

hallinta ja laadun 

mittaus  

Muutot ja väliluennat 

sekä myyjänvaihdot 

kustannustehokkaammin  

Enemmän ja 

tarkempaa tietoa 

suunnitteluun 

Hälytykset viasta, 

toimivuus, 

luotettavuus  

Sähkömarkkinoi- 

den toimivuuden 

edistäminen  

Pj-verkon 

valvontamahdolli

- suus haja- 

asutusalueilla  

Mittarihäviöt  

Verkon ohjaus etänä 

ja häviöiden tarkka 

seuranta 

Kulutus ja laskutus 

arvioperusteisesta 

tarkkaan mitatuksi  
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Älykkäät etäluettavat mittarit edesauttavat tulevaisuudessa yleistyvää kuorman 

ohjausmahdollisuutta ja paikallista hajautettua energiantuotantoa sekä helpottavat 

esimerkiksi asiakkaiden ja aggregaattoreiden välistä yhteistoimintaa. Kysyntäjouston 

toimintaa voidaan parantaa merkittävästi reaaliaikaisella molemminpuolisella 

tiedonvälityksellä. Etäluettavat mittarit ilmoittavat välittömästi tiedon sähkökeskuksen 

valvomoon, mikäli verkossa mitataan olevan kulutushuippu ja ylikuormitus, jolloin 

tiedetään, että joitain kuormia olisi tarpeen kytkeä pois verkosta. Kulutuksen lisäksi 

älykkäillä mittareilla saadaan luettua myös tuotetun energian määrä ja tallennettua tieto 

järjestelmään. [49]  

Verkon vianhallinnan ja sähkönjakelun laadun kannalta erilaisilla 

hälytysominaisuuksilla varustetut AMR-mittarit ovat tärkeä apuväline. Etäluettavat 

mittarit ovat mahdollistaneet sen, että verkon todellisesta tilasta on mahdollista saada 

tietoa nyt myös pienjänniteverkossa. Keskijänniteverkon puolella vastaavanlainen 

ominaisuus on ollut jo aiemmin käytössä. Erilaisten hälytysten ja reaaliaikaisen 

tiedonvälityksen avulla verkkoyhtiö saa esimerkiksi heti tiedon käytön keskeytyksistä, 

viasta, verkossa esiintyvistä häiriöistä ja sähkönlaadusta. [53] [54] Mikäli mittari tulee 

havainneeksi esimerkiksi jännitteestä epänormaaleja lukemia, lähettää se kyseisestä 

laatuhäiriöstä välittömästi hälytyksen sähkövalvomoon, minkä ansiosta verkonhaltijan 

on mahdollista ryhtyä analysoimaan tilannetta nopeasti. Vastaavasti asiakkaalle päin 

voidaan myös välittää tieto esimerkiksi huollon aikaisesta sähkönjakelun 

keskeytymisestä. Näin ollen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti asiakaspalveluun, 

kun kuluttajalle ilmoitetaan etukäteen, kuinka kauan sähkökatko kestää. [27]  

 

4.3.2 Alamittaukset  

Kiinteistöjen sisäiseen käyttöön tarkoitettu älykäs energiamittaus eli niin kutsuttu 

alamittaus kuuluu osaksi kiinteistöautomaatiojärjestelmää. [49] Alamittauksella on 

mahdollista saada täsmällisempää tietoa kiinteistön energiankulutuksesta kuin älykkäillä 

etäluettavilla mittareilla, sillä kiinteistön kokonaiskulutukseen verrattuna se tarjoaa 
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verkkoon kytketyistä kuormista kulutustiedot jopa laitekohtaisesti [28]. Erityisesti 

energiankulutuksen säästämisen tueksi alamittaukset ovat merkittävässä asemassa ja 

niiden käyttäminen on alkanut nykyisin yleistymään automaation kehittymisen myöstä 

[49]. Kulutusta on helpompi ryhtyä vähentämään, kun hahmotetaan paremmin 

kulutuspistekohtainen energiantarve ja tiedetään tarkkaan mihin sähköä kuluu [28]. 

Usein nämä mittaustiedot herättelevät kuluttajaa miettimään kulutustottumuksiaan ja 

aktivoivat sammuttelemaan esimerkiksi turhia valoja tai käyttämättömiä laitteita pois 

päältä, mikä lopulta näkyy kiitoksena myös sähkölaskun hinnassa.  

Kiinteistöjen alamittaukset muodostuvat kiinteistöautomaatioon kuuluvista antureista, 

jotka huolehtivat kunkin laitteen kulutuksen mittaamisesta. Alamittausjärjestelmä mittaa 

sähkön kulutuksen lisäksi muitakin kiinteistön sisäisiä suureita, kuten esimerkiksi 

veden- ja lämmönkulutusta, ilmankosteutta, huoneilman lämpötilaa sekä valaistuksen 

voimakkuutta. [28] Alamittaus ja niiden mittaustietoihin perustuva verkon 

ohjausmahdollisuus on kytkettynä kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Erilaisten 

sovellusten ja automaation avulla järjestelmä voidaan asettaa esimerkiksi valvomaan 

kiinteistön ilmastointia tai ohjaamaan rakennuksen valaistusta ja asettaa kytkemään ne 

automaattisesti pois päältä, mikäli tietty asetettu suure poikkeaa asetteluarvosta. ABB:n 

Functions & Services –osaston haastattelun mukaan alamittausta apuna käyttäen 

kiinteistön ilmastoinnin automaattisella jaksottamisella ja järkeistämällä on voitu 

saavuttaa huomattavia säästöjä kulutuksessa. Lisäksi valaistuksen automaattisella 

ohjaamisella on ollut myönteistä vaikutusta kulutukseen nähden. Haastateltavan mukaan 

automaatio on rakennuksen ”sielu”, sillä se on luotettavampaa kuin ihmisen oma 

toimiminen. Näin ollen älykkään mittaamisen rinnalla sen hyödyntäminen on 

ensisijaisen tärkeää, mikäli tarkoituksena on säästää. [49] Alamittausjärjestelmän 

kytkeminen osaksi kiinteistöautomaatiota mahdollistaa myös sen, että kuluttajalla 

pystyy saamaan esimerkiksi langattomasti reaaliaikaiset kulutuspistekohtaiset 

mittaustiedot suoraan luettavaksi oman matkapuhelimen näytölle. Täten molemmin 

puolin toimivien tiedonsiirtoyhteyksien avulla voidaan toteuttaa näiden kulutuspisteissä 

olevien laitteiden etäohjaaminen. [28] Kiinteistöautomaatioon yhdistettynä 
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alamittauksesta on näin ollen hyötyä kulutuksen säästämisen lisäksi esimerkiksi 

käyttömukavuudessa sekä verkon käytön turvallisuudessa. Esimerkiksi niiden avulla 

kuluttaja voi vaivatta etäkäyttöisesti kytkeä asuntoonsa unohtamansa valaistuksen tai 

sähkölieden pois päältä. Kiinteistöautomaation ominaisuuksia ja siihen yhdistettäviä 

sovelluksia on esitelty tarkemmin jo aiemmin tässä työssä luvussa 3.5.  

Energiankulutuksen laskuttamisen osalta alamittauksien avulla siitä saadaan entistä 

täsmällisempää. Etenkin kiinteistöissä, joissa on useampi eri asiakas, AMR-mittareilla 

mitattu kohteen kokonaiskulutus saadaan jaettua alamittauksen mittauslukemien 

perusteella osiin. Näin ollen asiakkaille on helpompi kohdistaa totuudenmukainen lasku, 

joka vastaa tarkasti kunkin osanottajan omaa kulutusta. Suuremmissa kiinteistöissä, 

kuten kauppakeskuksissa sähkönkulutuksen tarkempi seuraaminen laskutuksen kannalta 

voisi tarjota etua esimerkiksi ruoka-/päivittäistavarakaupoille, kun tiedettäisiin paljonko 

esimerkiksi yksittäinen kylmäkone tai valaistus kuluttaa. Lisäksi kulutuspistekohtaisella 

mittauksella voitaisiin saada helpotusta verkon vianhallintaan, kun mittaustiedon avulla 

saadaan selville, minkä laitteen kohdalla virta on noussut liian suureksi ja johtanut 

laukaisuun. Alamittauksen tuomien etujen vuoksi niiden investointiin kannattaa 

panostaa, sillä käytön kautta niistä saatavaa tietoa hyödyntämällä ne todennäköisesti 

maksavat itsensä järkevässä ajassa takaisin. [49]  

 

4.4 Energiavarastot  

Teknologian ja teollisuuden lisääntymisen myötä on myös energiantarve lisääntynyt 

jatkuvasti. Nyky-yhteiskuntamme on tullut riippuvaiseksi energiasta, sillä mikään 

tehdas, laitos, kiinteistö tai yksittäinen laite ei toimi ilman energiaa. Nykyaikaisilta 

älykkäiltä sähköverkoilta jopa edellytetään katkotonta sähkönsyöttöä. Näin ollen 

sähköenergian saannin turvaamiseksi myös uusien sähkövarastoina toimivien 

energianlähteiden tarve on kasvanut merkittävästi.  

Lisääntyneen energiankäytön vuoksi myös erilaisiin ympäristöystävällisyysseikkoihin 

kiinnitetään jatkuvasti yhä enemmän huomiota painottaen samalla vihreyden merkitystä. 
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Jotta energiaa saataisiin tuotettua mahdollisimman puhtaasti uusiutumattomia 

luonnonvaroja tuhlaamatta, on energiantuotantoa alettu kohdistaa yhä enemmän 

uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman ja aurinkoenergian ympärille. Perinteisistä 

sähköverkoista siirryttäessä älykkäisiin sähköverkkoihin uusiutuvien energialähteiden 

sekä hajautetun sähköntuotannon käyttö lisääntyy yhä enenevin määrin tulevaisuudessa, 

mikä korostaa entisestään sähkön varastoinnin merkitystä ja näin ollen kasvattaa myös 

omalta osaltaan energiavarastojen nykyistä tarvetta. Uusien energiavarastojen sekä 

sähkövarastoteknologioiden kehittäminen on tärkeää, jotta energialähteiden tuottama 

energia saataisiin varastoitua talteen mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella täyttäen 

kuitenkin samalla ympäristöystävällisyydelle ja energiatehokkuudelle asetetut 

vaatimukset. Lisäksi verkolta odotetaan nopeaa reagointikykyä, sillä sääriippuvaisia 

uusiutuvia energianlähteitä käyttäen sähköntuotanto luonnollisestikin on vaihtelevaa, 

mikä aiheuttaa tuotantoon epätasaisuutta. [55]  

Energianvarastointiteknologia on avannut yhteiskunnallemme ovet kohti 

ympäristöystävällistä uusioenergian tuotantoa. Oikeastaan ilman 

energianvarastointitekniikkaa ei todennäköisesti olisi myöskään älykkäitä 

sähköverkkoja. Mahdollisuudella varastoida energiaa on hyvin tärkeä merkitys 

erityisesti älykkään sähköverkon luotettavan toiminnan sekä joustavan tuotannon 

kannalta. [56] Älyverkoissa energian varastoinnilla on lukuisa eri tehtäviä. 

Energiavarastojen käyttötarkoituksen mukaan niitä voidaan sijoittaa älykkäissä 

verkoissa sähköverkon jokaisen eri jännitetason osaan niin tuotannossa, sähkönjakelussa 

kuin loppukäyttäjäpäässäkin. Energianvarastointia tarvitaan muun muassa 

taajuudensäädössä sähköntuotannon ja verkon kuormien tasaamiseen, reservitehoon 

sekä katkottomaan sähkönjakeluun [56]. Varastoitua energiaa on tärkeää olla riittävästi 

saatavilla varavoimana verkon vikaantumishetkellä, joka muutoin johtaisi sähkön 

katkeamiseen. Lisäksi sähkön varastointia tarvitaan myös hajautetun sähköntuotannon 

tilanteessa, jossa kuluttajat tahtovat siirtää oma tuottaman varastoidun energian 

verkkoon käytettäväksi joko omaan tarkoitukseen tai verkkoyhtiölle. [55] 

Sähköntuotannossa pyritään saavuttamaan ideaalitilanne, jossa tuotanto ja kulutus ovat 
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tasapainossa. Jos näin ei ole, sähköverkkoon alkaa ilmaantua epätasaista heilahtelua, 

mikä näkyy ylituotantohetkellä äkillisenä taajuuspiikkinä. Vastaavasti kulutuksen 

ollessa tuotantoa suurempaa sähkön taajuus kääntyy laskuun. Sähkön varastoinnilla on 

mahdollisuus ehkäistä tämän kaltaiset heilahtelu. Ylituotannon hetkellä ylimääräinen 

energia voidaan kerätä talteen sähkövarastoihin, joista se on mahdollista siirtää takaisin 

verkkoon käytettäväksi kysyntähuipun sekä alhaisen tuotannon hetkinä. Näin ollen 

energiaa ei mene hukkaan ja ekologisuus korostuu. Energianvarastointiteknologian 

merkittäviin etuihin kuuluu toiminnan tehokkuuden, suorituskyvyn ja verkon 

luotettavuuden lisäksi myös olennaisena osana kustannusten hallinta, sillä sähkön 

kysynnän lisääntyessä on tällöin luonnollisesti myös hinta korkeampi. Varastoitua 

energiaa käyttämällä kustannuksia saadaan pienennettyä.  

Sähköverkosta varastoitavan energian sekä sen takaisin käyttöön palauttamiseen on 

olemassa jo monia erilaisia tekniikoita, joista tapauskohtaisesti on tärkeää valita 

älyverkon optimaalisen toiminnan kannalta tilanteeseen sopiva vaihtoehto. 

Energianvarastointiin käytettäviä vaihtoehtoja ovat muun muassa erilaiset akut, 

superkondensaattorit, vauhtipyörät, paineilmavarastot ja pumppuvoimalaitokset. Lisäksi 

jatkuvasti yhä yleisemmäksi tulevia sähköautoja on mahdollista käyttää 

energiavarastoina, missä sähkö varastoidaan auton akkuun. Sähköautoista odotetaankin 

muodostuvan yksi energiavarastojen käyttöönottoa edistävistä tekijöistä. [55]  

Sähköenergian tallentamisen edellytys on, että se tulee aluksi muuntaa varastoitavaan 

muotoon. [57] Esimerkiksi perinteisen akun toimintaperiaatteena on varastoida sähkö 

aluksi sähkökemialliseen muotoon, jonka se purkautuessaan muuntaa sähköksi. 

Energiavarastointilaitteistoja kehitetään jatkuvasti nykyaikaista tehoelektroniikka 

hyödyntäen vastaamaan yhä paremmin uusien älykkäiden sähköverkkojen vaatimuksia. 

Tänä päivänä energiavarastojen käyttöä rajoittavana tekijänä on olleet toistaiseksi vielä 

korkeat taloudelliset kustannukset sekä saavutettavan hyötysuhteen maksimointi [55]. 

Energiavarastoilla on kuitenkin usein pitkä elinkaari. 
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Jokaisella energianvarastointimenetelmällä on oma roolinsa sähköverkossa ja näitä 

menetelmiä hyödyntämällä yhtenä kokonaisuutena saadaan luotua monipuolinen, 

tehokkaasti toimiva ja ympäristöystävällinen älyverkko [58]. Sähkövarastoina erilaiset 

akut ovat yksi yleisimmistä menetelmistä niiden monipuolisuuden vuoksi. 

Pienjänniteverkossa esimerkiksi aurinkopaneeleilla voidaan kerätä energiaa akkuun, 

josta sähköä voidaan käyttää lyhytaikaisena varavoimana sähkökatkon aikana. Akut 

soveltuvat energiavarastoiksi niin pien-, keski- kuin suurjänniteverkkoihinkin. Akkuja 

on mahdollista liittää yhteen useampikin kappale muodostaen suuremman 

varastokokonaisuuden. Lisäksi akkujen toiminta-aika on nopea, minkä ansiosta ne 

soveltuvatkin erityisen hyvin osaksi älykästä sähköverkkoa taajuuden säätöön ja eri 

jännitetasojen rajakohtiin parantamaan sähkön laatua. Superkondensaattorin 

toimintaperiaate on samanlainen kuin akuillakin. Ne latautuvat sekä purkautuvat hyvin 

nopeasti, minkä ansiosta ne soveltuvat sähköverkoissa erityisen hyvin taajuuden 

säätöön. [59] Pumppuvoimalaitoksissa pumpatun veden potentiaalienergia muunnetaan 

sähköenergiaksi. Menetelmä sopii suuren tehon tuottokyvyn, laajan ja pitkäaikaisen 

varastointikyvyn ansiosta erityisesti energiavarastoksi tilanteeseen, jossa sähkön kysyntä 

on korkea. Sähkön kysynnän sekä hinnan kasvaessa varastoitu vesi päästetään 

virtaamaan, mikä saa turbiinin pyörimään tuottaen samalla sähköä. [60] Lisäksi se 

soveltuu hyvin myös varavoimaksi [61]. Paineilmavarastot soveltuvat 

pumppuvoimalapistoksien tapaan suureen sähkön kysyntään tuotannon alkupäähän. 

Menetelmän toiminta perustuu kovaan paineeseen puristettuun ilmaan. Ilman 

vapauttaessa turbiini alkaa pyöriä ja sähkövirtaa syntyä. Vauhtipyörien toiminta 

puolestaan perustuu liike-energiasta tuotettuun sähköön käytettäväksi sähkönjakelun ja 

pienempien kuluttajien sovelluksiin. Niin ikään sähköautojen akut soveltuvat 

kuluttajatason energiavarastoiksi hajautettuun sähkönjakeluun ja sähkön pientuotantoon. 

[55]  

Erilaiset energianvarastoteknologiat ja menetelmät muodostavat yhdessä kokonaisen 

energiavarastosysteemin, jolla voidaan valvoa sekä verkon todellista tehoa P että 

loistehoa Q. Systeemissä olevat eri energianvarastointiosat huolehtivat automaattisesti, 
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että verkon toiminta on halutunlaista kommunikoimalla keskenään älykkään viestinnän 

avulla. Mikäli esimerkiksi vikatilanteessa verkon virta katkeaa, järjestelmä havaitsee 

tämän ja kytkeytyy pois kantaverkosta, mutta toimittaa energiavarastoista edelleen 

sähköä paikallisille kuormille. Varmistettu sähkönsyöttö suojaa kriittiset kuormat 

sähköverkon häiriöiltä. Vian poistuessa järjestelmä kytkeytyy jälleen takaisin verkkoon. 

Energiavarastot ovat tärkeä sovelluskohde myös tulevaisuudessa yleistyville 

mikroverkoille. [19] Sähkön jakeluverkko on tällöin jakautunut useampaan pienempään, 

valtakunnan jakeluverkosta erillään olevaan saarekkeeseen, jossa sähkön tuotanto 

hoidetaan paikallisesti uusiutuvalla energialla. Saarekekäytössä sähköenergian 

tuotannossa ja kulutuksessa tapahtuu nopeasti muutoksia, minkä vuoksi 

energiavarastojen käyttö on yksi toiminnan edellytyksistä, jotta taajuuden heilahtelut 

saadaan nopeasti korjatuksi. [6] 

 

4.5 Varmennettu sähkönsyöttö ja varavoima 

 

Älykkäiden sähköverkkojen tärkeimpiin edellytyksiin kuuluu keskeytymätön 

sähkönjakelu. Ideaalitilanteessa tämä siis tarkoittaa sitä, ettei sähköverkosta tai sen 

osasta katkeaisi sähköt missään tilanteessa lyhyeksikään aikaa. Sähkökatkoksiin 

johtavien syiden lista on arvaamattoman pitkä. Katkos voi aiheutua esimerkiksi 

ukonilman seurauksesta, sähkölaitoksen käyttöhäiriöstä, sähkölaitteen vioittumisesta tai 

sen verkkoon kytkemishetkellä muodostamasta jännitepiikistä. Vaikka Suomessa 

sähköverkko onkin yleisesti ottaen vakaa, valitettava tosiasia on kuitenkin, ettei 

sähkökatkostilanteilta todennäköisesti ole koskaan mahdollista täysin välttyä. Sähkön 

käyttövarmuuteen kiinnitetään nykyisin kuitenkin tarkasti huomiota ja sitä valvotaan 

erilaisiin lakeihin nojaten. Syksyllä 2013 energiavirasto tiukensi sähkömarkkinalakia 

asettamalla aikarajat sähkökatkosten suurimmalle sallitulle kestoisuudelle. Sen mukaan 

sähkönjakelu ei saa keskeytyä taajama-alueilla yli kuudeksi tunniksi ja haja-

asutusalueilla yli 36 tunniksi. [62] Lainsäätäjän mukaan kriteerien on täytyttävä täysin 

vuoteen 2028 mennessä [4]. Muun muassa tämän vuoksi on oleellisen tärkeää, että 
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sähköverkossa on tarjota varavoimaa, johon turvautua. Tarkemmin ottaen varavoimalla 

tarkoitetaan energiavarastoissa olevaa energiantuotantokapasiteettia, jota voidaan ottaa 

käyttöön, kun sähköverkosta katkeaa sähköt, tai kun perussähkönsyöttö ei muuten riitä 

vastaamaan kysyntää esimerkiksi kulutuspiikin aikana. Varavoiman avulla pyritään 

varmistamaan katkeamaton sähkönjakelu. 

Varmistetun sähkönsyötön ja varavoiman merkitys korostuu erityisesti vaativissa ja 

kriittisissä kohteissa, joissa sataprosenttinen varmuus sähkönsyötössä on välttämätöntä. 

Tällaisia kohderyhmiä ovat esimerkiksi sairaalat, teollisuuslaitokset ja datakeskukset. Jo 

pienikin sähkökatko voi aiheuttaa mittavia vahinkoja. Sairaalatiloissa jopa kokonainen 

ihmishenki voi olla sähkönsaannista riippuvainen! [63] Varavoimalla turvataan 

sähkönsaanti yleisesti myös laivoissa, ostoskeskuksissa, hotelleissa ja 

toimistorakennuksissa.  

Varavoiman toiminta perustuu tyypillisesti generaattoreiden, kuten 

dieselgeneraattoreiden käyttöön, missä katkoksen ilmaantuessa generaattori syöttää 

verkkoon liike-energiasta sähköenergiaksi muuntamansa virran. Kuten jo edellisessä 

luvussa 4.4 mainittiin, erilaiset generaattoriperusteiset energiavarastot tarjoavat 

potentiaalisen mahdollisuuden toimia varavoimana sähköverkossa. Tällaisia jo 

mainittuja energiavarastoja olivat pumppuvoimalaitokset sekä paineilmavarastot. 

Molemmilla näistä on suuri sähköenergian varastointikapasiteetti sekä nopea vasteaika, 

mitkä ovat eittämättä tärkeimpiä ominaisuuksia hyvälle varavoimalle. Lisäksi 

kummallakin on pitkä, useamman kymmenen vuoden elinikä. Suurimmat 

pumppuvoimalaitokset kykenevät varastoimaan energiaa jopa 9,1 GWh hyötysuhteen 

yltäessä 80 %:iin. Paineilmavarastojen heikkoutena on kuitenkin niiden matalampi 

hyötysuhde, joka on alle 70 %. Vauhtipyörät sen sijaan soveltuvat vain lyhytaikaiseksi 

varavoimaksi, ja enimmäkseen niitä käytetäänkin pienemmissä sähköverkoissa vain 

tukena tuulivoiman rinnalla [55]. Kotitalouksien varavoimaksi soveltuvat hyvin 

esimerkiksi sähköautojen akut. Sähköautojen jatkuvasti yleistyessä tätä myöten 

yksittäisten kuluttajien on mahdollista tulla entistä omavaraisemmaksi sähköntuotannon 

suhteen.  
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Varavoimasta ja varmennetusta sähkönsyötöstä puhuttaessa törmätään monesti myös 

termiin UPS. Käsitteet ”varavoima” ja ”UPS” eroavat kuitenkin hieman toisistaan 

huolimatta siitä, että molemmilla voidaan toteuttaa varmennettu sähkönsyöttö, joko 

yhdessä tai erikseen [64]. Varavoimalla viitataan yleensä nimenomaan edellä 

kuvattuihin sähkönsaantimenetelmiin, joissa tarpeen tullessa sähkö tuotetaan 

generaattoreiden avulla. UPS (engl. Uninterruptible Power Supply) sen sijaan tarkoittaa 

laitetta tai järjestelmää, jonka tehtävänä on huolehtia, että sähköverkon sähkönsyöttö ei 

katkea verkossa esiintyvän vian, jännitteen aiheuttamien heilahtelujen tai jonkin muun 

syyn seurauksena. Se soveltuu parhaiten vaativiin kohteisiin varmistamaan esimerkiksi 

tietokoneiden tai sairaalan sähkönjakelun lyhytaikaisten katkosten aikana [65]. Lisäksi 

niitä käytetään myös kotikäytössä. 

Toimintaperiaatteeltaan nämä kaksi varmistetun sähkönsyötön menetelmää eroavat 

jonkin verran. UPS-varavoimaa on olemassa sekä pyörivänä että akkukäyttöisenä 

versiona. Generaattorien sijaan UPS:n toiminta perustuu tyypillisesti suuntaajien ja 

akuston käyttöön. Akusto toimii UPS:n energiavarastona, minkä koko luonnollisesti 

ilmoittaa, kuinka pitkiin katkoksiin varavoima riittää. Tasasuuntaajan avulla verkon 

vaihtovirta muunnetaan tasavirraksi, jotta akusto saadaan ladattua. Vaihtosuuntaajalla 

puolestaan akuston tasavirta muunnetaan takaisin vaihtovirraksi, jolla sähköä tarvitseva 

kohde saadaan syötettyä sähkökatkoksen aikana. [64] Toimintaperiaatetta on 

havainnollistettu kuvassa 18. Luotettavan toiminnan kannalta on tärkeää, että akusto 

pidetään jatkuvasti täyteen ladattuna.  
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Kuva 18 UPS-varmennetun sähkönsyötön toimintaperiaate. 

 

Nykyisin varmistetun sähkönsyötön käyttö on täysin automatisoitua riippumatta siitä, 

millä keinoin tai mitä laitteita käyttämällä se on toteutettu. Mikäli sähköverkon tilaa 

valvova systeemi havaitsee ilmenevän katkoksen, vaihtaa se automaattisesti 

sähkönsyötön tulemaan varavoimasta perussyötön sijaan. Tämä toimenpide laitteistosta 

riippuen kestää muutamia sekunteja, jonka ajaksi syöttö siis katkeaa. Kokonaan 

katkottoman sähkönsyötön turvaamiseksi varavoiman rinnalle tarvitaan lisäksi UPS-

laite. Luotettavaan toimintavarmuuteen varavoimalta vaaditaan nopeaa reagointikykyä 

häiriötilanteissa. Varavoimaa valittaessa oleellinen valintakriteeri on myös riittävän 

runsas energiansaanti. Kriittisimmissä kohteissa sekä suuremman luokan 

energiantarpeessa sähkönsyöttökapasiteettia on mahdollista lisätä useamman laitteen 

rinnankytkennällä.  
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4.6 Tehoelektroniikka 

Tehoelektroniikka on yksi elektroniikan osa-alueista, jossa elektroniikan komponentteja 

apuna käyttäen ohjataan ja säädetään usein suuritehoisten virtapiirien toimintaa. Sitä 

tarvitaan niin kotitaloussähkössä, teollisuudessa kuin sähkönjakelussakin. Virtapiirien 

komponentteina tehoelektroniikassa käytetään tyypillisesti puolijohdekomponentteja, 

kuten esimerkiksi transistoreja, diodeja ja tyristoreja. Tehoelektroniikan komponentit 

ovat kehittyneet valtavasti niin suorituskyvyltään kuin uusien teknologioidensa suhteen 

viimeisen vuosikymmenen aikana. [38] Näin ollen nykyiset tehoelektroniikkalaitteet 

ovat aiempaa luotettavampia ja saavutettavalta hyötysuhteeltaan suotuisampia. 

Komponenttien korkea hinta on kuitenkin pitkään ollut usein rajoittavana tekijänä 

hyödyntää niitä erilaisiin sovelluskohteisiin. Teknologian kehittyminen on vasta 

viimeaikoina mahdollistanut sen, että komponentteja on mahdollista valmistaa 

edullisemmin ja näin ollen niiden hintakin on laskenut. Kaiken tämän seurauksena 

tehoelektroniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin on alettu perehtyä lähemmin, uusia 

sovelluskohteita tutkitaan ja niiden käyttöönotto on alkanut yleistymään esimerkiksi 

sähkönjakelussa. Tehoelektroniikkaa on hyödynnetty tähän saakka pääosin 

suuntaajatekniikassa tasasähkön jännitteen sekä vaihtosähkön taajuuden muuntamiseen. 

Yhtenä merkittävimpänä käyttökohteena on sähkövirran tasasuuntaaminen, jossa 

sähköverkosta saatu vaihtovirta muunnetaan tasavirraksi sähkölaitteen toiminnan 

edellyttämään muotoon. [66]  

Älykkäiden sähköverkkojen osalta tehoelektroniikan tarpeen voidaan odottaa 

lisääntyvän merkittävästi tulevaisuudessa. Toisaalta voidaan myös sanoa, että 

tehoelektroniikka on mahdollistanut älykkäiden sähköverkkojen toteutumisen. 

Älykkäiden sähköverkkojen teknologian kehittymisen ansiosta sähköenergian tuotanto 

on voinut siirtyä yhä enemmän hajautetuksi pientuotannoksi. Hajautettu 

energiantuotanto puolestaan perustuu pääsääntöisesti uusiutuvista energianlähteistä 

tuotettuun sähköön, ja pienjänniteverkossa tuotantoon käytettävät laitteistot toimivat 

tyypillisesti tasajännitteellä. [67] Lisäksi useimmat energiavarastot tarvitsevat 

toimiakseen tasajännitettä. Hajautetun energiantuotannon tuotantolaitteet ovat 
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tavallisesti kytketty verkkoon vaihtosuuntaajien avulla. Jotta käytössä olevat 

tuotantolaitokset ja tuotanto saadaan liitettyä onnistuneesti osaksi sähkönjakeluverkkoa, 

tarvitaan siihen väistämättä tehoelektroniikkaa. Tehoelektroniikan suuntaajien avulla 

voidaan vaihtovirta tasasuunnata tasavirraksi sekä tuottaa tarvittava nimellistaajuus, 

jonka arvo Suomessa on 50 Hz. Tehoelektroniikka on myös tärkeä apuväline 

sähköverkon ohjauksen kannalta, sillä sen avulla siirrosta ja käytöstä saadaan entistäkin 

joustavampaa. 

Tehoelektroniikan komponenteille ominaisena haittapuolena on, että ne aiheuttavat 

yliaaltoja sähköverkkoon. Tämä on otettava huomioon, kun tehoelektroniikan määrää 

kasvatetaan älykkäissä pienjänniteverkoissa. Yliaaltojen seurauksena koko jakeluverkon 

jakelujännite voi säröytyä, mikä näkyy sähkönlaadun heikkenemisenä. [68] Lisäksi 

tehoelektroniikkaan perustuva hajautetun energiantuotannon tuotantolaitteisto pienentää 

verkon vikavirtaa ja sen arvo jää nimellisvirtaa alhaisemmaksi, mikä hidastuttaa verkon 

suojauksen toimintaa. Verkossa esiintyvän vian havaitseminen virranlukeman 

perusteella myös hankaloituu. Erilaisin mitoitus-, suojaus- ja suodatusmenetelmin 

tehoelektroniikan komponenttien mukana tuomia haittavaikutuksia on mahdollista 

eliminoida. [67]  

 

4.6.1 Tasasähkönjakelu 

Tehoelektroniikan tärkeimpiin käyttökohteisiin kuuluu vaihtosähkön (AC) muuntaminen 

tasasähköksi (DC) ja sen avulla on myös mahdollista toteuttaa tasasähköön perustuva 

sähkönjakelujärjestelmä. Suomessa nykyinen sähkönjakeluverkkomme on 

kolmivaihejärjestelmä, jonka toiminta perustuu vaihtovirran käyttöön. Vaikka 

yhteiskuntaamme onkin saatu rakennettua pääasiassa toimiva, luotettava ja vakaa 

sähkönjakelujärjestelmä, ei kolmivaihejärjestelmän käyttö ole kuitenkaan täysin 

ideaalinen ratkaisu vastaamaan tämän päivän sähkönjakeluun liittyviä tarpeita. Käytössä 

oleva menetelmä pitää sisällään monia epäkohtia, jotka rajoittavat 

sähkönsiirtokapasiteettiä ja sähkönjakelun laatua. Varsinkin sähkönsiirtoetäisyyksien 
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ollessa pitkiä, verkossa lisääntynyt jännitteenalenema vaatii sähkön laadun 

säilyttämiseksi poikkipinta-alaltaan suurempia johtimia, tehokkaampia muuntajia tai 

loistehon kompensointia, mikä lisää merkittävästi siirtokustannuksia. [67]  

Nykyinen vaihtosähköön pohjautuva sähkönjakelujärjestelmämme on pysynyt 

vuosikymmeniä muuttumattomana. Kehitys on katsottu osaltaan komponenttien pitkien 

pitoaikojen vuoksi tarpeettomaksi. Tekniikan kehittyminen, sähkönjakelun 

vaatimuskriteerien lisääntyminen sekä sähkönjakelussa esiintyneet heikkoudet asettavat 

jakeluverkolle muutospaineita ja vasta lähivuosina uusia vaihtoehtoisia ratkaisuita on 

alettu tutkimaan. Tehoelektroniikan komponenttien halpeneminen sekä teknisten 

ominaisuuksien nopea kehittyminen on herättänyt kiinnostusta alkaa hyödyntää 

tehoelektroniikkaa sähkönjakelussa. Yhtenä tulevaisuuden visiona pidetään 

vaihtosähköjärjestelmästä siirtymistä tasasähkönjakelujärjestelmään. Erityisesti 

sähkönjakelujärjestelmien energiatehokkuuden parantamisen sekä sähkönlaadun 

lisäämisen tarve innoittavat tehoelektroniikan ja tasasähkön käyttömahdollisuuksien 

selvittämistä sähkönjakelun kannalta. [69] Muutosta vauhdittaa lisäksi pyrkimys 

parantaa energiatehokkuutta uusien älykkäiden sähköverkkojen hajautettujen 

energiatuotantojärjestelmien avulla, sillä tuotantolaitosten liittäminen jakeluverkkoon on 

ongelmallista nykyisin verkkoratkaisuin. Keväällä 2008 Ensto ja Porvoon Sähköverkko 

kokeilivat ensimmäisenä Suomessa tasasähkön siirtoa julkisessa sähköverkossa. [70] 

Koe osoittautui tällöin toimivaksi. 

Tasasähkönjakelu ei kuitenkaan varsinaisesti ole mikään uusi keksintö, sillä sitä on 

hyödynnetty esimerkiksi teollisuudessa jo 1800-luvulla. [67] Tasajännitteellä saatiin 

toteutettua myös luotettava sähkönjakelujärjestelmä moniin Euroopan isoihin 

kaupunkeihin 1900-luvun alussa. Suomessakin käytettiin tuolloin tasasähkönjakelua 

suurimmissa kaupungeissa. 1950-luvun tienoilla päädyttiin kuitenkin siirtymään 

nykyisen kaltaiseen vaihtosähkönjakelujärjestelmään. Syynä tähän oli, että 

sähkönkäytön kysyntä kasvoi nopeammin kuin, mitä kehitys tehoelektroniikan 

komponenttien osalta oli. Tuon aikainen tekniikka osoittautui liian heikoksi vastaamaan 

sähköverkon silloiseen kuormien kasvuun. Vaihtosähkön käyttöönottoon vaikutti myös 
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jännitteen säätämisen helppous muuntajien avulla. Tähän päivään mennessä tekniikka 

on mennyt sen verran eteenpäin, ettei nykyisillä tehoelektroniikan komponenteilla ole 

enää vastaavia rajoitteita, jotka olisivat tasasähkönjakelujärjestelmään palaamisen 

esteenä.  

Vaihtosähköjärjestelmään nähden penijännitejakeluverkon tasasähköjärjestelmä tarjoaisi 

useita etuja niin nykyajan vaatimuksiin pyrkivälle sähkönjakelulle. Etuja saavutettaisiin 

niin taloudelliselta, sähkönjakelun luotettavuuden kuin energiatehokkuuden kannalta 

sekä verkkoyhtiön kuin kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Sähkönjakelussa tasasähköä 

on lisäksi mahdollista hyödyntää yhtä hyvin taajamassa kuin harvemmin asutuilla 

alueilla. Jo aiemmin mainitun hajautetun energiantuotannon helpomman verkkoon 

kytkemisen lisäksi tasavirran käytöllä saavutetaan esimerkiksi huomattavasti pienemmät 

sähkönsiirtohäviöt verrattuna vaihtosähköön. Hajautetun energiantuotannon 

lisääntymisen yhteydessä kasvavat myös erilaisten energiavarastojen tarve. 

Vaihtosähköjärjestelmistä poiketen niiden liittäminen on mahdollista tasajännitteiseen 

järjestelmään. [67]  

Energiankulutuksen sekä samalla sähköverkon kuormituksen lisääntyminen on edelleen 

kasvavan trendin alla, mikä luo tarpeen yhä aiempaa tehokkaammalle 

sähkönjakelujärjestelmälle. Pääasiassa nykyisen verkon kuormitettavuuden kasvu johtuu 

kulutuskohteissa käytössä olevista elektronisista laitteista sekä niiden määrän 

lisääntymisestä. Suurin osa näistä laitteista toimii tasajännitteellä. Tasasähkönjakelun 

käyttöönotto voisi olla tästäkin syystä suotuisa vaihtoehto. Kun kuormana toimivat 

laitteistot voitaisiin kytkeä suoraan tasajännitejakeluverkkoon, säästyttäisiin monien 

perättäisten AC/DC- ja DC/AC-muuntimien käyttötarpeelta. Näin ollen voidaan välttyä 

muutoksista aiheutuvista häviöistä ja sitä kautta parantaa sähkönkäytön 

energiatehokkuutta. [71] Suomessa pienjännitedirektiivi on määritellyt sähkönjakelussa 

käytettävän vaihtojännitteen maksimiarvoksi 1000 VAC. Vastaavaksi arvoksi 

tasajännitteen osalta on määrätty 1500 VDC. Nykyisen vaihtosähköjärjestelmän 

hyötysuhde on kohtalaisen matala, koska sähköä joudutaan muokkaamaan useampaan 

kertaan ennen kuin se päätyy lopullisesti voimalaitokselta kuluttajan käytettäväksi. Sen 
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sijaan suuremman jännitetason ansiosta tasajännitejärjestelmää käyttämällä on 

mahdollista saavuttaa parempi tehonsiirtokyky kuin vaihtosähköjärjestelmällä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa energiansäästöä siten, että tasajännitteellä verkossa saadaan 

siirrettyä sähköä enemmän ja pidemmillä siirtoetäisyyksillä kuin vaihtojännitettä 

käyttäen. Tasasähkönjakelulla voidaan siis varmistaa sähkönsiirtokapasiteetin riittävyys 

sähköverkon nykyistä kuormitusta vastaavaksi. Paremman tehonsiirtokyvyn vuoksi 

tasajännitejärjestelmä ei myöskään vaadi siirtojohtojen poikkipinta-alan olla niin suuria, 

minkä vuoksi verkon mitoituksesta koituvia kustannuksia on mahdollista pienentää. 

Kasvaneesta tehonsiirtokyvystä olisi etua ennen kaikkea haja-asutusalueilla, sillä 

sähkönjakelusta saataisiin kaikin puolin edullisempaa, kun osa keskijänniteverkosta 

saataisiin korvattua tasasähkönjakelulla. Keskijänniteverkon osuuden lyhentyessä 

saataisiin kulutuskohteisiin parempi sähkön toimitusvarmuus. [69]  

Tasajännitteen käyttöönotolla saadaan myös karsittua monella tapaa 

pienjännitejakeluverkon sähkönsiirrossa tapahtuvia häviöitä. Pienemmät häviöt ovat 

seurausta paremmasta tehonsiirtokapasiteetista. Sen seurauksena lisäksi häviöt 

vähenevät myös jakelumuuntajien osalta, sillä tasajännitteisessä 

pienjännitejakeluverkossa ei ole tarvetta enää niin monelle jakelumuuntajalle. Häviöitä 

tarkastellessa on kuitenkin muistettava ottaa huomioon, että tehoelektroniikan 

komponenttien sekä tarvittavien suuntaajien ja suotimien lisääminen kuitenkin aiheuttaa 

osaltaan häviöitä jakeluverkkoon, vaikka pienjännitejakelun osalta tiettyjä häviöitä 

saadaankin minimoitua. Häviökysymysten lisäksi tasajännitteen käyttöön perustuvaan 

sähkönjakeluun siirtymistä hidastuttavat edelleen muun muassa se, että 

tehoelektronisten komponenttien vikaantumisriski on vielä suurempi kuin nykyisten 

perinteisempien komponenttien. Yhtenä suurena haasteena on myös toimivan ja 

turvallisen suojauksen toteuttaminen. Tasajännitteisen järjestelmän vikavirran katkaisu 

sekä vaatimusten asettamien virran katkaisuaikojen toteutuminen on 

vaihtovirtajärjestelmään verrattuna huomattavasti hankalampaa, sillä tehoelektroniikan 

laitteista puuttuu oikosulkuvirran syöttö. [72]  
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5 Kustannukset 

Älykkäiden sähköverkkojen elinkaareen mahtuu lukuisia erilaisia kustannuksia, jotka on 

hyvä tuntea ja ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Jotta älykkäitä 

sähköverkkoja päästään lopulta käyttämään, vaatii koko prosessi jo ennen sitä monia 

kulueriä. Tähän mennessä kohtalaisen korkeat investointikustannukset sekä oleellisesti 

myös tiedon puute saatavilla olevista mahdollisuuksista, tarvittavista laitteista tai 

väyläliitynnöistä ja olemassa olevasta tiedonsiirrosta ovat olleet pääasiallisesti 

rajoittavina ja hidastavina tekijöinä älyverkkoihin siirtymiselle. Älykkäiden 

sähköverkkojen kokonaiskustannukset muodostuvat lopulta meno- ja tuloeristä koostuen 

pääasiassa hankintaan liittyvistä kustannuksista sekä käytön aikana muun muassa 

energiaan ja verkon vikatilanteen torjuntaan liittyvistä säästöistä. Näiden erotus antaa 

muun muassa jonkinlaisen suuntaa-antavan arvion hankinnan takaisinmaksusta ja sen 

taloudellisesta kannattavuudesta.  

 

5.1 Valmistuskustannukset 

Älykkäiden sähköverkkojen kokonaiskustannukset lähtevät muodostumaan sen 

valmistukseen käytettävistä kustannuksista. Lähtökohtaisesti valmistuskustannusten 

voidaan arvioida olevan suurin kuluerä verkkoratkaisun toteuttamisprosessissa. 

Älykkäiden verkkojen valmistamiseen tarvittavien komponenttien ja laitteistojen 

hankintahinnat ovat vielä kohtalaisen korkeita. Tästä syystä älyverkkojen toteuttaminen 

ja käyttöönotto on ollut tähän päivään saakka melko hidasta. Tekniikan kehittymisen 

myötä komponenttihinnat ovat kuitenkin kääntyneet laskuun, minkä voisi olettaa 

johtavan älykkäiden sähköverkkojen yleistymiseen tulevaisuudessa entistä nopeammin. 

Valmistuskustannusten suuruuteen vaikuttaa myös se, kuinka paljon ”älyä” lopulliselta 

valmiilta järjestelmältä odotetaan saavan. Mitä älykkäämmän järjestelmän halutaan 

olevan, sitä enemmän valmistusvaiheessa tarvitaan komponentteja. Älykkäämpi 

järjestelmä vaatii toimiakseen keskimäärin myös monimutkaisempaa ohjelmointia sekä 

monimutkaisempia ohjelmistoja. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että perinteisen 
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verkon sulakkeet puolestaan eivät vaadi minkäänlaista ohjelmointia. Usein älykkäät 

komponentit ovat lisäksi tekniikaltaan monimutkaisempia ja kalliimpia. 

Ominaisuuksiltaan monipuolisemman järjestelmän valmistukseen käytettävä aika myös 

usein kasvaa, mikä nostattaa osaltaan valmistuskustannuksia. Myöhemmin tässä luvussa 

kohdassa 5.4 on vertailtu muutaman eri esimerkin avulla, kuinka paljon kustannukset 

voivat vaihdella keskenään sen mukaan, kun järjestelmään tuodaan lisää älykkäitä 

ominaisuuksia.  

Valmistukseen liittyviin kustannuksiin vaikuttaa myös oleellisesti se, millaista 

tekniikkaa käyttäen älykäs järjestelmä toteutetaan. Esimerkiksi joustava tiedonsiirto on 

yksi älykkäiden järjestelmien tunnuspiirteistä. Tiedonsiirron toteuttamiselle on kuitenkin 

monenlaisia ratkaisuita, joilla on erilaisia vaikutuksia lopulliseen 

valmistuskustannukseen. Yhtenä toteutusesimerkkinä on MicroSCADA (engl. 

Supervisory Control And Data Acquisition), joka on suomalainen ABB Oy:n kehittämä 

käytönvalvontajärjestelmä. Sitä käytetään pääasiassa kiinteistöautomaatioon ja 

sähkönjakeluverkkojen toiminnan ohjaamiseen ja valvontaan. Sähköverkon valvomossa 

sijaitsevan MicroSCADA-järjestelmän graafisesta käyttöliittymästä voidaan lukea 

monipuolisesti erilaisia sähköverkon toimintaan liittyviä tietoja, kuten mittaus-, tila-, 

historia- ja hälytystietoja. [73] MicroSCADA mahdollistaa sen, ettei välttämättä tarvita 

erillistä kiinteistövalvomoa, vaan yhdestä sähkövalvomosta voitaisiin kootusti hallita 

sekä keski- ja pienjännitejakeluverkkoa että kiinteistöautomaation ohjausta. 

MicroSCADA voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti kunkin tarpeita vastaavaksi 

järjestelmäksi. Kustannusten kannalta vaikuttavina tekijöinä ovat esimerkiksi se, 

paljonko verkon hallintajärjestelmien liittäminen osaksi älykästä kokonaisjärjestelmää 

maksaa, millaiset toiminnalliset ominaisuudet järjestelmään halutaan ja kuinka paljon 

erilaista tietoa järjestelmästä halutaan saada luettua. Mitä enemmän ominaisuuksia 

halutaan, sen enemmän käyttövalmis kokonaisuus edellyttää erilaisia tiedonsiirto- ja 

kommunikointiväyliä, kuten I/O-väyliä, sekä rajapintoja eli varsinaisia liittymispisteitä 

verkon eri laitteiden sekä toimijoiden välillä. Lisäksi lopulliseen laitteiston 
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valmistuskustannukseen vaikuttaa paljonko tiedonsiirtojärjestelmän toimintakuntoon 

vaatima ohjelmointi kustantaa.  

Lopulliseen valmistuskustannuksien suuruuteen voidaan lisäksi laskea kuuluvan myös 

käyttöönottokustannukset sekä asennuskustannukset. Useinkaan nämä eivät enää tuo 

merkittävästi lisää hintaa loppusummaan, mutta monimutkaisempi järjestelmä vaatii 

kuitenkin tältäkin osin aina enemmän aikaa ja ammattitaitoisempaa tekijää.  

 

5.2 Käyttökustannukset 

Älykkäiden sähköverkkojen käytön aikaiset kustannukset voidaan katsoa liittyvän 

enemmän taloudelliseen kannattavuuteen, eikä niinkään varojen hupenemiseen. 

Älykkäiden sähköverkkojen yksi tärkeimmistä komponenteista ovat älykkäät 

etäluettavat mittarit. Lukuisten tarjoamiensa ominaisuuksien lisäksi etäluettavilla 

mittareilla on oleellinen vaikutus koko älykkäiden sähköverkkojen käyttökustannusten 

kannalta. Etäluettavuuden ansiosta sähköverkon toimintatila ja sen sisäiset tapahtumat 

ovat jatkuvasti tiedossa ja tarkastettavissa. Mikäli verkossa tapahtuu jotain normaalista 

poikkeavaa, joka johtaa mahdollisesti verkon vikaantumiseen, ilmoittaa mittarin 

hälytystoiminto tapahtuneesta esimerkiksi verkonhaltijalle. Ilmoitus välittyy verkosta 

vastaavalle lähes reaaliajassa, joten mahdolliset korjaustoimenpiteet voidaan käynnistää 

mahdollisimman viiveettömästi. [5] Se, miten etäluettavuudella sitten on suora vaikutus 

verkon käyttökustannuksiin ilmenee siinä, ettei vikaantuneen verkon luo välttämättä 

tarvitse mennä fyysisesti selvittämään vikaa, vaan usein vika on mahdollista poistaa 

nopeasti etäohjauksen avulla. Etäluettavuusominaisuus tarjoaa myös vahvat puitteet 

mahdollisten vikojen ennakoinnille, jolloin syntyvä vika saadaan ohitettua ennen kuin 

sen aiheuttamia vaikutuksia ehtii ilmetä. [43] Näin ollen voidaan saavuttaa huomattavia 

etuja käyttökustannuksissa.  

Älykkäiden sähköverkkojen tärkeänä ominaisuutena on kyky ohjata kuluttajan 

käyttäytymistä energiankulutuksen suhteen kohti kestävämpää kehitystä. 
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Kulutustottumuksia ohjaillaan älykkäillä etäluettavilla energiamittareilla, jotka tarjoavat 

kuluttajalle reaaliaikaista tietoa heidän sähkönkulutuksestaan. [27]  

5.2.1 Säästöt energiakustannuksissa  

Älykkäiden sähköverkkojen käyttämä teknologia tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet 

sähköverkon ja energiantuotannon kustannustehokkaalle toiminnalle. Sen keskeisimpiin 

päämääriin kuuluu energiankulutuksen säästäminen ja sitä seurauksena myös säästöt 

energiakustannuksissa. Näiden myötä älykkäiden sähköverkkojen vahva pyrkimys on 

päästä yhä lähemmäksi kohti kestävää kehitystä, jossa sähkönjakelu on mahdollisimman 

taloudellista, turvallista ja luotettavaa, mutta samalla myös mahdollisimman tehokasta. 

Tavoitteiden toteutumiseksi sähköenergiaa pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon 

uusiutuvista energianlähteistä. Uusioenergiaan perustuva hajautettu energiantuotanto 

tarjoaa mahdollisuuden säästää energiakustannuksissa. Esimerkiksi kuluttaja voi sen 

avulla tuottaa tarvitsemansa sähköenergian täysin omavaraisesti, ja välttyä näin ollen 

tarpeelta ostaa sähköenergia verkkoyhtiöltä kiinteästä verkosta. Verkkoyhtiön ja muiden 

sähköä ostavien asiakkaiden näkökulmasta hajautetun tuotannon liittäminen verkkoon 

voi kuitenkin tarkoittaa ylimääräisiä kustannuksia, sillä hajautetun tuotannon lisääminen 

kasvattaa verkon vikavirtaa, jonka vuoksi verkkoa saattaa joutua vahvistamaan.  

Vahvistuskustannusten kattaminen voi ilmetä esimerkiksi sähkön hinnan nousuna. [1] 

Lisäksi on muistettava, että hajautettu energiantuotanto edellyttää kuitenkin toimiakseen 

uusien ja kalliiden pientuotantolaitosten investointia ja kasvattaa sitä kautta tuotetun 

sähkön hintaa. Vielä toistaiseksi uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävällä hajautetulla 

energiantuotannolla ei riitä resurssit kilpailemaan nykyisten perinteisten yleisesti 

käytössä olevien energiatuotantotapojen kanssa. Omavaraisen pientuotannon voidaan 

joissain tilanteissa katsoa olevan kannattavaa, sillä energiansäästön lisäksi sen avulla 

voidaan säästyä muuttuvilta kustannuksilta, kuten sähkönsiirtomaksuilta ja veroilta. [74] 

Vaikka menetelmä tukeekin ajatusta energiakustannusten säästölle, jäävät sen 

kokonaiskustannukset kuitenkin suhteettoman korkealle, eikä se näin ollen ole 

taloudellisesti kannattava vaihtoehto sähköntuotannolle.  
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Pienimuotoista hajautettua energiantuotantoa varmempi tapa saavuttaa säästöjä 

energiakustannuksissa on kysyntäjousto. Sen avulla sähkönkulutusta voidaan rajoittaa 

tai vastaavasti käyttöä voidaan siirtää korkean kulutuksen ja sähkönhinnan ajanjaksolta 

edullisempaan ajanhetkeen. Sähkömarkkinoiden edunvalvontajärjestön Suomen ElFi 

Oy:n mukaan kysyntäjousto on selkeästi tehokkain, edullisin ja nopein tapa vaikuttaa 

sähkön hintaan ja sen hankintakustannuksiin. Alla esitetyssä ElFi:n laatimassa 

havainnollistavassa esimerkissä on vertailtu, kuinka paljon sähkön hinnat eroavat 

toisistaan, kun kysyntäjoustoa on käytetty verrattuna siihen, ettei sitä ole hyödynnetty. 

[75]  

Taulukko 4 ElFi Oy:n esimerkki kysyntäjoustolla saavutetuista eduista sähkön hinnan 

kannalta [75] 

Kysyntäjousto Ei käytössä Käytössä   

Tunti  08-09 18-19 Yhteensä 08-09 18-19 Yhteensä 

Sähkönkäyttö MWh 9 6 15 7 8 15 

Spot hinta €/MWh 900 60   800 80   

Fyysinen 

sähkönhankinta 
€ 8100 360 8460 5600 640 6240 

                

Finanssisuojaus MW 8 8   8 8   

Suojaushinta €/MWh 50 50   50 50   

Finassiselvitys € -6800 -80 -6880 -6000 -240 -6240 

                

Kokonaiskusta

nnukset 
€ 1300 280 1580 -400 400 0 

Keskihinta €/MWh 144,4 46,7 105,3 -57,1 50,0 0,0 

 

Taulukon 4 esimerkissä nähdään, että finanssisuojauksesta huolimatta jo 2 MW:n 

sähkönkäytön siirtämisellä korkeamman sähkönhinnan piikistä tunneilta 08 – 09 

halvemman sähkön ajalle tunneille 18 – 19 kuluttaja voi säästää 1580 € rahaa. 

Esimerkissä tämä vastaa jopa 100 %:n säästöä. Älykkäässä sähköverkossa 

kysyntäjouston edut saadaan parhaiten ilmi, kun sekä asiakkaat että 

sähkömarkkinatoimijat yhdessä noudattavat energiakustannusten säästöihin tähtääviä 

tekoja. Kysyntäjouston avulla kuluttajan sähkönkäyttötottumuksia on mahdollista 
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ohjailla ja sitä kautta saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa. 

Onnistuneen kysyntäjouston tärkeimpänä työkaluna ovat älykkäät etäluettavat mittarit, 

jotka muun muassa tarjoavat reaaliaikaista tietoa sähkönkulutuksesta ja hinnasta. Lisäksi 

älykkäiden sähköverkkojen käyttämä tekniikka ja automatiikka tarjoaa kuluttajille 

mahdollisuuden ohjata itse käyttämiään sähköverkon kuormia. Kuormia, kuten asunnon 

lämmitystä tai ilmastointia voi ohjata esimerkiksi ajastetusti tai etäohjauksen avulla. 

Sähköverkkoyhtiöt tarjoavat myös useita erilaisia sovelluksia, joiden avulla kuorman 

ohjaus on mahdollisimman yksinkertaista ja vaivatonta. Mittareiden tarjoamia tietoja ja 

tekniikkaa hyväksikäyttäen kuluttajan on helpompi tehdä tietoisia valintoja koskien 

omaa energiankulutustaan. Käyttäytymisellään he voivat edesauttaa sähköverkon 

tasapainoisen tilan säilyttämistä kulutuksen ja tarjonnan suhteen ajoittamalla oman 

kulutuksensa sähkön ylitarjonnan hetkelle, sähkön hinnan ollessa alhaalla. Samaan 

aikaan he itse hyötyvät tästä taloudellisesti. Jo lyhyellä aikavälillä nämä säästöt 

energiakustannuksissa ilmenevät parhaiten sähkölaskujen pienenemisenä. Pidemmällä 

ajanjaksolla kysyntäjouston vaikutukset voidaan havaita esimerkiksi sähkön myyjien 

tasesähkökustannusten sekä sähkön johdannaishintojen halpenemisena [75].  

Yksittäisten kuluttajien lisäksi myös muut sähkömarkkinatoimien osapuolet hyödyntävät 

kysyntäjoustoa energiakustannusten alentamiseksi. Sähköverkon taajuuden 

säilyttämiseksi esimerkiksi kantaverkkoyhtiöt käyttävät kysyntäjoustoa siten, että ne 

ostavat sen palveluna aggregaattoreilta, joilla on oikeus kytkeä hetkellisesti tiettyjä 

kuormia pois käytöstä sähköverkon kulutushuipun aikana. [24] Täten verkon 

huippukuormitus saadaan laskemaan, ja verkon käyttökapasiteetin tarve saadaan 

alemmaksi. Energiakustannussäästöjen lisäksi tästä seuraa suoranaisia säästöjä myös 

investointikustannuksiin, kun verkkoyhtiö voi mitoittaa sähköverkon aiempaa 

kevyemmäksi, sillä äkillisten kulutuspiikkien edellyttämiä vahvistuksia verkkoon ei 

enää tarvita.  
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5.2.2 Elinkaarikustannukset  

Investoinnin hankintahinta vaikuttaa elinkaarikustannuksiin, mutta se on vain yksi osa 

niitä. Muita älykkäiden sähköverkkojen elinkaarikustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat 

muun muassa tarvittavat verkon huolto-, korjaus-, ja kunnossapitotoimenpiteet. [49] 

Ajatellen verkkoa kokonaisuutena, sen elinkaarikustannusten suuruuteen on mahdollista 

vaikuttaa monella tapaa. Laadukkailla ja perusteellisesti testatuilla komponenteilla 

saadaan todennäköisesti pidennettyä investoinnin elinkaarta. Investoinnin elinkaarta 

käytön jatkuvuuden kannalta on mahdollista pidentää myös huomioimalla 

komponenttivalinnoissa yhteensopivuus uudempien sukupolvien laitteistojen kanssa. 

Lisäksi elinkaarikustannuksia on mahdollista pienentää huolehtimalla asianmukaisen ja 

säännöllisen huollon toteutumisesta. Ennakoivalla verkon huoltamisella voidaan 

vaikuttaa esimerkiksi sähkönsyötön keskeytymiseen johtaviin vikoihin ja 

hallitsemattomien tilanteiden syntyyn. Näin ollen vältytään verkon 

korjaustoimenpiteiltä. Vaikka säännöllisesti toteutettu huolto aiheuttaakin kustannuksia, 

on muistettava, että sen avulla verkon säilyttäminen vikaantumattomana tarkoittaa usein 

valtavia kustannussäästöjä lopulta, sillä verkon vian korjaus voi aiheuttaa mittavia 

kuluja. [49] Korjaustoimenpiteisiin liittyvien kustannusten lisäksi sähkönjakelun 

keskeytyminen myös usein aiheuttaa hintavia tappioita. Esimerkiksi kauppakeskuksissa 

pitkien  sähkökatkojen tappiot ilmenevät muun muassa ruuan hävikkinä pakastealtaiden 

sulaessa sekä myynnin seisahtumisena kassakoneiden ollessa toimintakunnottomina. 

[76]  

Pidemmällä tähtäimellä elinkaarikustannusten alentamisen ja sähköverkon ennakoivan 

toiminnan turvaamiseksi tarvitaan älykkäiden sähköverkkojen tarjoamaa tekniikkaa, 

jolla saadaan toteutettua verkkoon toimiva ohjausjärjestelmä. Laitteiden erilaisen 

ilmoitukset ja vianhälytys toiminnot sekä mahdollisuus laitteen itsevalvontaan on 

tärkeitä käytössä olevia työkaluja. Erilaisilla vianpaikannusjärjestelmillä verkosta 

saadaan itsekorjautuva, eli mahdolliset vikatilanteet voidaan paikantaa ja korjata 

automaattisesti ja sähkönsyöttö saadaan palautettua nopeasti. Älykkäitä etäluettavia 

mittareita voidaan hyödyntää myös vianpaikannusjärjestelmää toteuttaessa. 
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Automaattisesta vianpaikannuksesta sekä itsekorjautuvasta verkosta on hyötyä 

erityisesti kohteissa, joihin on vaikea päästä fyysisesti käsiksi tai vian paikannus on 

muuten hankalaa. Esimerkiksi verkon kaapelointitarpeen lisääntyessä avojohtoverkkoa 

tullaan tulevaisuudessa korvaamaan maakaapeloinnilla, joten tällaisiin kohteisiin 

toimiva vianpaikannusjärjestelmä on hyvä lähtökohta takamaan luotettavan 

sähkönjakelun ja varmistamaan elinkaarikustannusten pysymisen mahdollisimman 

vähäisinä. ABB Oy ja Savon Voima ovat yhdessä tutkineet ja testanneet laadukkaaseen 

sähkönjakeluun pyrkiviä verkkoratkaisuita, joissa on hyödynnetty etäohjattavuutta ja 

vianpaikannusta. Laskelmien mukaan tekniikalla voidaan saavuttaa yli 30 %:n lisäys 

sähkönjakelun käyttövarmuuteen. Elinkaarikustannuksien puolestaan odotetaan 

vähenevän noin 10 % perinteisempään verkkoratkaisuun verrattuna. [13]  

Kiinteistöissä, suurissa toimistotiloissa, rakennuksissa ja myös kotitalouksissa 

elinkaarikustannukset muodostuvat suurimmaksi osaksi käyttökustannuksista. 

Tehokkailla sähköverkkojen ohjausjärjestelmillä lähtökohtaisesi pyritään 

energiansäästöön, mutta samalla niillä on merkittävä vaikutus myös 

elinkaarikustannuksiin. ABB Oy:n tarjoaman esimerkkilaskelman mukaan oikeanlaisilla 

kiinteistöautomaatioinvestoinneilla elinkaarikustannuksissa voidaan päästä jopa 

miljoonien eurojen säästöön. Esimerkiksi toimistorakennuksen 500 000 euron 

automaatiohankkeilla voidaan saavuttaa 3,5 miljoonan euron säästö parinkymmenen 

vuoden sisällä. Investoinnin tuotoksi tulee tällöin 30 %. [13]  

 

5.3 Takaisinmaksuaika  

Investoinnin takaisinmaksuajalla tarkoitetaan yleisesti aikaa vuosina, joiden kuluessa 

koko investointiin käytetyt hankintamenot ollaan saatu maksettua joko investoinnilla 

saavutettujen tulojen lisäyksillä tai menojen säästöillä. Takaisinmaksuaikaan vaikuttavat 

oleellisesti jo edellisissä kappaleissa esitellyt valmistus-, käyttö- ja 

elinkaarikustannukset sekä kustannuksissa saavutetut säästöt. Yksinkertaistettuna 

takaisinmaksuaika voidaan laskea kaavalla 1. [77]  
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Varsinaisesti investoinnin kannattavuuden mittarina tätä takaisinmaksuajan kaavaa ei 

voida pitää, sillä se ei huomioi lainkaan takaisinmaksuajan jälkeistä aikaa. Kaava ei 

myöskään huomio mahdollisia korkokuluja tai laitteen jäännösarvoa. Mikäli korko 

otetaan huomioon, saadaan takaisinmaksukaavaksi  

 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =
− ln (

1
𝑖 −

𝐻
𝑞 ) − ln(𝑖)

ln(1 + 𝑖)
 , 

 

(2) 

jossa H on investoinnin hankintaan kuluneet kustannukset, q on investoinnilla saavutetut 

tulot tai säästöt vuodessa ja i on laskentakorkokanta. Takaisinmaksuaika-arvioissa 

laitteistoinvestointien vuotuiseksi koroksi voidaan asettaa 5 %, koska todennäköisesti 

korko ei voi olla sitä suurempi. [77]  

Älykkäiden sähköverkkojen kannalta investoinnin takaisinmaksuaikaa arvioidessa tulisi 

siis tietää paljonko sen kokonaiskulut ovat; paljonko ovat valmistus- ja käyttökulut, 

paljonko voidaan saavuttaa säästökustannuksia esimerkiksi kymmenen vuoden 

ajanjaksolla ja kuinka tämä nähdään käytännössä muun muassa sähkönhinnassa. 

Investoidessa älykkääseen sähköverkkoon hankkeen rahalliseen arvoon vaikuttaa 

luonnollisesti se, kuinka paljon laitteistohankintoja tarvitsee tehdä ja kuinka monta 

syöttöpistettä verkkoon halutaan rakentaa. Useimmiten takaisinmaksuaikalaskelmat 

pohjautuvat laitteiden listahintoihin, jonka vuoksi saatu tulos voi olla jonkin verran 

todellisuutta pidempi, mikäli laitteisto onkin saatu hankittua alennetulla hinnalla. 

Arvioidessa takaisinmaksuaikaa on otettava huomioon myös erilaiset mahdolliset 

riskitekijät sille, kuinka usein verkossa saattaa esiintyä tietyntyyppisiä vikoja. Nykyisin 

sähköverkoista ja sen toiminnasta löytyy paljon tilastoitua tietoa, jota voidaan suuntaa-

antavasti käyttää hyväksi, kun arvioidaan pituutta takaisinmaksuajalle. [49] Esimerkiksi 

Energiateollisuus ry julkaisee vuosittain tilastotietona sähkön keskeytystilaston, johon 

 
𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =

𝐻𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 (€)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑣𝑢𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑙𝑜𝑡 𝑡𝑎𝑖 𝑠ää𝑠𝑡ö𝑡 (
€

𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖)
 (1) 
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on kerätty eri sähköyhtiöiltä valtakunnallisesti tietoa sähkökatkoksista. Tilastoista löytyy 

esimerkiksi listauksia sähkönjakelun keskeytymisen kestoista, esiintymistiheyksistä, 

syistä sekä erilaisten seisokkien tyypistä. Hankinnan takaisinmaksuajan kannalta 

vaikuttavia tekijöitä ovat oleellisesti häiriöiden ilmenemistiheydet sekä niistä 

aiheutuvien tarpeettomien keskeytysten määrä ja se, kuinka paljon keskeytyksistä on 

aiheutunut rahallista menoa. Tilastot useammalta vuodelta ovat luettavissa 

Energiateollisuuden omilla verkkosivuilla. [78]  

Älykkäitä sähköverkkoja käsitellessä on huomioitava, että usein kohteeseen liittyy 

monia eri osapuolia, ja eri näkökulmista katsottuna takaisinmaksuajat voivat poiketa 

hieman toisistaan. Esimerkiksi älyverkkojen käyttäjälle takaisinmaksuaika voi tarkoittaa 

eri pituista ajanjaksoa kuin verkon rakennuttajalle tai mahdolliselle sijoittajalle. 

Käyttäjän kannalta takaisinmaksuajan voidaan katsoa olevan suotuisa, mikäli hän 

hyötyy hankinnastaan esimerkiksi energiansäästökustannusten kautta enemmän kuin 

palvelua ostaessaan menetti. Rakennuttajan näkökulmasta puolestaan toivottu 

takaisinmaksuaika saavutetaan, jos hän saa rakennuttamishanketta myydessään voittoa. 

[77]  

 

5.4 Kustannusvertailua perinteisemmän sekä eritasoisten älykkäiden 

sähköverkkoratkaisuiden välillä  

Tässä kappaleessa on tarkasteltu kustannusten suuruuden muutosta älykkäiden 

verkkojen eri ominaisuuksien ja toimintojen määrään verrattuna. Kustannusten 

vertailemiseksi älykkäiden sähköverkkojen käyttämistä komponenteista on muodostettu 

muutama erilainen käytännön toteuttamiskelpoinen esimerkkiratkaisu. Niiden 

ominaisuudet sekä eri verkkoratkaisuvaihtoehtojen keskinäiset eroavaisuudet 

pääpirteittäin esitellään myös tässä luvussa. Esimerkit on jaettu tasoihin 1, 2 ja 3 sen 

mukaan, kuinka paljon kyseinen älyverkko sisältää ominaisuuksia ja älykkäitä 

komponentteja. Lisäksi näitä älykkäitä tasoja on verrattu vielä yksinkertaiseen 

perinteiseen sähköverkkoratkaisuun. Tämän työn kustannusten tutkiminen on tehty ABB 
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Oy:n valmistamiin komponentteihin ja tarvikkeisiin perustuen. Kustannusarviossa on 

otettu huomioon tarvittavien komponenttien sekä tiedonsiirtoväylien määrät sekä niiden 

hinnat, ja asennukseen sekä arvioidut käyttöönottoon liittyvät kustannukset 

asennustyöhön kuluvan ajan mukaan. Tässä työssä eri verkkoratkaisujen kustannusten 

tarkastelussa on käytetty pohjana erään käynnissä olevan älyverkkohankkeen 

sähköverkon osaa. Kokonaisuudessaan kyseisen hankkeen verkkoon kuuluu kahdeksan 

muuntamoa, johon jokaiseen sisältyy kaksi muuntajaa ja kaksi pääkeskusta, toisin 

sanoen myös kaksi kojeistoa. Esimerkissä käytetty verkon osa käsittää siis yhden näistä 

muuntamoista, jossa on kaksi muuntajaa. Salassapidosta johtuen verkon rakennetta ei 

tarkemmin esitellä työssä. Samasta syystä myös hintavertailun lopputulos esitellään 

ainoastaan suhdelukuina, eikä tarkempia komponenttien hintatietoja julkaista. 

Laitevalmistajasta riippumatta älykkään verkon toteutukseen ja investointiin kuluvat 

kustannukset luonnollisestikin ovat sitä suuremmat, mitä enemmän järjestelmältä 

odotetaan, koska ominaisuuksien lisääminen edellyttää aina enemmän komponentteja 

sekä usein myös monimutkaisemman ratkaisun käyttöönotto vaatii enemmän aikaa ja 

osaamista. Perinteisessä sähköverkossa toteutukseen ei sisälly lainkaan älykkäillä 

ominaisuuksilla varustettuja laitteistoja, joten investointihinta on muihin vaihtoehtoihin 

verrattuna edullisin. Perinteisessä verkossa suojauksen toteuttamiseen käytettiin 

kytkinvarokkeita ja sulakkeita. Verkko on näin ollen suojattu ylikuormituksia ja 

oikosulkuja vastaan, mutta esimerkiksi verkon ohjaus, etävalvontaominaisuudet sekä 

verkon komponenttien välinen kommunikointi puuttuvat. Lisäksi suojaus on suunniteltu 

toimimaan pääasiassa yksisuuntaisessa verkossa, joten käyttöönotto uudemman 

tyylisessä rengasverkossa on hankalaa.  

Perinteisen verkon ja älykkäistä verkoista vaatimattomimman eli tason 1 välillä 

komponenttivalinnat eroavat käytännössä vain suojausmenetelmässä. Tason 1 älyverkon 

suojauksesta huolehtii nyt ABB:n älykkäät Emax 2 -sukupolven uudet ilmakatkaisijat, 

jotka on valittu katkaisijoiksi myös esimerkkitapauksen kahteen älykkäämpäänkin 

tasoon. Toteutuksessa ei 1. tasolla kuitenkaan ole vielä hyödynnetty väyläliityntöjä, 

joten eroavaisuus perinteiseen malliin nähden ei ole vielä merkittävä. Katkaisijat 
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tarjoavat sähköverkolle nyt ylivirtasuojauksen, joka aiempaan tasoon verrattuna tarjoaa 

mahdollisuuden toimia selektiivisesti myös rengasverkossa, vaikka lähtökohtaisesti 

optiona onkin perinteisen mallinen säteittäinen verkko. Etäohjaaminen on kuitenkin 

tälläkin toteutustasolla vielä hankalaa, koska verkon tapahtumatiedot ovat pääosin 

historiatietoja, eikä tietoa vian laadusta ole käytettävissä. [79]  

Siirryttäessä esimerkkitoteutuksessa tasolle 2 verkon älykkyys lisääntyy jo 

huomattavasti lähtötason perinteiseen verkkoratkaisuun ja 1. älykkääseen tasoon 

nähden. Nyt ratkaisuun on lisätty muun muassa tiedonsiirtoväylät verkon syöttöpuolelle, 

minkä ansiosta sähköverkon tilasta on mahdollista saada enemmän informaatiota 

hyödynnettäväksi ja verkon hallinnan tehostamiseksi. Verkon tapahtumatiedot välittyvät 

nopeita väyliä pitkin laitteelta verkon käyttäjälle ja toisaalta myös verkon eri laitteiden 

välillä esimerkiksi katkaisijalta toiselle. Tiedonsiirtoväyliä pitkin kulkevien nopeiden 

GOOSE-viestien avulla verkon vikatilanteeseen on mahdollista reagoida välittömästi, 

sillä tiedonsiirto tapahtuu lähes reaaliajassa.  Tason 2 älykäs sähköverkko sisältää 

selektiivisesti toimivan perussuojauksen lisäksi huomattavan määrän erilaisia 

mittauksia, joista virta-, teho-, ja energiamittaustiedot ovat käytännön kannalta 

hyödyllisimmät. Lisäksi ratkaisuun on sisällytetty Ekip Link –niminen 

hallinnointijärjestelmä, jonka avulla verkon käyttäytymistä voidaan seurata esimerkiksi 

Internetin välityksellä. Ominaisuus tarjoaa etäohjausmahdollisuuden erillisen 

kosketusnäytöllisen laitteen kautta, missä katkaisija voidaan hallitusti ohjata tarpeen 

mukaan joko auki- tai kiinniasentoon. Laitteesta on luettavissa myös katkaisijan omat 

tiedot sekä sen toimintatila. ABB:n laitetarjonnan mukaan sopivaksi 

kosketusnäyttöpaneeliksi sopii esimerkiksi Ekip Display –näyttölaite. Tason 2 

ominaisuuksiin kuuluu myös mittaustietojen pohjalta toimivat hälytykset, jotka 

ilmoittavat esimerkiksi hyvissä ajoin verkossa ilmenevän vian. Hälytystiedot kertovat 

verkon käyttäjälle myös huollon tarpeesta, jolloin vikatilanteita on mahdollista torjua jo 

ennakoidusti. Näitä tietoja hyödyntämällä voidaan myös lisätä verkon suojauksen 

luotettavuutta. Mittaustiedot sähköverkon virrasta ja jännitteestä, sekä tiedot katkaisijan 

laukeamiseen johtavista tekijöistä aikaleimoineen tallentuvat lisäksi järjestelmän 
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tapahtumalokiin, mikä helpottaa esimerkiksi verkossa ilmenneen vian analysointia 

myöhemmin. [79]  

 

 

 

Tässä työssä tason 3 esimerkkiratkaisuksi laadittu älyverkko sisältää vaihtoehdoista 

eniten erilaisia toimintoja ja on suorituskyvyltään tehokkain. Aiemmin esiteltyjen 

vaihtoehtojen ominaisuuksien lisäksi 3. tason verkossa esimerkiksi kuormien 

ohjausmahdollisuus voidaan toteuttaa helposti, mikä tekee verkon hallinnasta entistä 

varmempaa. Kuormanohjaus on mahdollista toteuttaa automaattisesti esimerkiksi 

itsenäisen Power Controller –sovelluksen avulla, verkonhaltijan käskyjen mukaan 

erillisestä etäohjattavasta näyttölaitteesta tai SCADA-järjestelmällä. Erimerkeistä 

älykkäimpään vaihtoehtoon kuuluu väyläliitynnät syöttöpisteiden lisäksi myös lähtöihin. 

Näin ollen nyt on mahdollista saada esimerkiksi virtatiedot myös lähtökatkaisijoista. 

Väyläliityntöjen lisääminen parantaa verkon hallintamahdollisuuksia, ja esimerkiksi 

vikatilanteessa helpottaa vian paikannusta. Väyläliitynnöissä on käytetty IEC 61850 –

standardin mukaista väylää ilmakatkaisijoissa ja ModBus/RTU –väylää 

kompaktikatkaisijoissa. Verkon yksi tärkeimpiä ominaisuuksia vianhallinnan kannalta 

on täysin turvattu selektiivisyys kaikissa tilanteissa. Vyöhykeselektiivisyys ulottuu 

Kuva 19 Ekip Touch -näyttöpaneeli sekä kosketusnäytölliseen laitteeseen asennettava 

sovellus sähköverkon älykästä ohjausta varten. [Lähde: ABB Oy] 
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pienjänniteverkosta myös keskijänniteverkon katkaisijoille saakka. Verkon 

häiriötilanteessa toimintavarmuuden turvaamiseksi verkon suojalaitteet kykenevät 

tunnistamaan virran kulkusuunnan, jonka mukaan ne laukeavat ja erottavat vikapaikan 

lähistöltä mahdollisimman pienen alueen pois muusta verkosta. Väyläliityntöjen 

kytkeminen sekä syöttö- että lähtöpuolelle edistää myös sähkön laadun valvontaa, sillä 

nyt mittauksilla saadaan yhä enemmän tietoa jakeluverkon eri osista ja niiden jännite- ja 

taajuusarvoista. Älykkään 3. tason verkossa katkaisijoiden asetteluarvot ja 

suojausparametrien asetukset voidaan muuttaa näyttöpaneelista joko paikallisesti tai 

etäohjauksena, mikä antaa lisäarvoa myös kyseisen ratkaisun käyttäjämukavuudelle. 

[79]  

Eri vaihtoehtojen välisessä kustannusarviossa luonnollisesti kustannukset kasvavat 

verkon varustelutason lisääntyessä sen mukaan, mitä älykkäämpään järjestelmään 

siirrytään, mikä käy myös myöhemmin ilmi taulukosta 3. Verkon toimintojen 

lisääminen vaatii kokonaisuudessaan enemmän erilaisia komponentteja. Komponenttien 

tarvitseman määrän lisäksi älykkäämmissä järjestelmissä usein yksittäinen myös 

komponentti on jo itsessään paljon monimutkaisempi ja näin ollen sen valmistuksen 

vaatimat resurssit tekevät siitä myös kalliimman. Totuudenmukaisen käsityksen 

luomiseksi älykkäistä verkoista, alla olevaan taulukkoon 5 on koottu suurpiirteisesti lista 

komponenteista, jotka tarvitaan tässä työssä esitellyistä vaihtoehdoista älykkäimmän 

tason toteuttamiseksi. Lista kattaa erimerkkinä käytetystä koko sähköverkosta 

ainoastaan yhden muuntamossa olevan kojeiston.  Taulukosta 5 käy ilmi, että älyllä 

varustetun sähköverkon ominaisuuksiin nähden toteutukseen tarvittavien komponenttien 

määrä on kohtuullinen. Työssä viitattuun hankkeeseen liittyvän älykkään sähköverkon 

toteuttaminen vaatisi kuitenkin jotakuinkin 16-kertaisen määrän taulukon mukaisia 

tarvikkeita, kun verkkoon sisältyi 8 muuntamoa, jossa jokaisessa oli 2 eri kojeistoa 

omine muuntajineen. Toteutuksen kannalta komponenttien määrällistä lisääntymistä 

oleellisempi seikka verkon suunnittelijalta vaadittu ammattitaito. Mitä monimutkaisempi 

kokonaisuus verkko on, sen enemmän suunnittelussa on huomioonotettavia asioita 

muistettavana.  
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Taulukko 5 Tason 3 älykkään sähköverkon tarvikeluettelo yhden muuntamon toisen 

puoliosan toteuttamista varten (ABB Oy) [79]  

Kojeisto 1. [A] Tarvittava komponentti 
Tarvittava 

komponenttimäärä 

Pääkatkaisija: 1600 A Emax E2.2N 1600 Ekip Touch 

LSI 3p WMP –katkaisija  
1 

M220-250V/E1-6 –jousien 

viritysmoottori   
1 

YC220-230V/E1-6 –

kiinnikytkentäkela  
1 

YO220-230V/E1-6 –työvirtakela  1 

S51 –hälytyskosketin  1 

RTC –kytkentävalmis  1 

AUX 6 –lisäapukosketin  1 

E2.2 kiinteä osa 2000 A 1 

Tiedonsiirtoväylä:  Ekip COM IEC 61850 –

kommunikointiväylä  
1 

Ekip Measuring –mittausyksikkö  1 

Actuator Unit –toimintayksikkö  1 

Kiskokatkaisija: 1600 A Emax E2.2N 1600 Ekip Touch 

LSI 4p WMP –katkaisija  
1 

M220-250V/E1-6 –jousen 

viritysmoottori  
1 

YC220-230V/E1-6 –
kiinnikytkentäkela  1 

YO220-230V/E1-6 –työvirtakela  1 

S51 –hälytinkosketin  1 

RTC –kytkentävalmis  1 

AUX 6 –lisäapukosketin  1 

E2.2 kiinteä osa 2000 A 1 

Tiedonsiirtoväylä:  Ekip COM IEC 61850 –

kommunikointiväylä  
1 

Ekip Measuring –mittausyksikkö  1 

Actuator Unit –toimintayksikkö  1 

Lähdön katkaisija: 32 A XT2S160FF3LSI63 1 

Tiedonsiirtoväylä:  Ekip COM 1 

PR222/PD-LSI Extrac code –

dialogi  
1 

X3 for PR222/P/PD-LSI 1 

Valokaarisuojaus:   1 
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Lisäksi 

tiedonsiirtoon 

kojeistossa: 

 AFS655-tietoliikennekytkin   

ModBus RTU/TCP –muunnin  

CAT 6 –verkkokaapelit   

RS485-väyläkaapelointi  

 

Kaiken kaikkiaan kokonaan kattavan älykkäästi ohjattavan ja hallittavan sähköverkon 

vaatimukset muodostuu nopeasti laajaksi, jos huomioidaan vielä yhteydet esimerkiksi 

eri muuntamoilta sähköasemille sekä vastaavasti toiseen suuntaan muuntamoilta verkon 

yhä pienemmäksi jakautuviin osiin siirtyen nousukeskuksilta ryhmäkeskuksille ja 

lopuksi kiinteistön sisäiseen automaatiojärjestelmään saakka. Näin ollen myös 

laitehankintojen investointikustannukset tarvittavine suunnitteluineen ja asennustöineen 

ovat sen mukaiset. Taulukossa 6 on esitettynä, paljonko erimerkkinä käytetyn verkon 

kannalta investointikustannukset lopulta poikkeavat erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen 

välillä. Vertailu suoritettiin valitsemalla vertailupisteeksi tason 2 älykäs sähköverkko, 

jonka suhteen muita vaihtoehtoja verrattiin. Kustannusvertailun hinnat ovat ainoastaan 

suhdelukuja toisiinsa nähden. Vertailupisteen suhdeluvuksi asetettiin selkeyden vuoksi 

100. Vertailupisteen valinta tehtiin sen mukaan, mikä vaikutti vaihtoehdoista realistisesti 

järkevimmältä vaihtoehdolta käytännön toteuttamisen kannalta. Tason 2 älykkään 

verkkoratkaisun arvioitiin kattavan riittävän laaja varustelutaso sekä suorituskyky 

vastaamaan tulevaisuuden älykkään sähköverkon odotuksia.  

Taulukko 6 Kustannusvertailu eritasoisten sähköverkkovaihtoehtojen välillä 

Perinteinen 

verkko 

(sulake / 

kytkinvaroke) 

Tason 1 älyverkko 

(katkaisijat) 

Tason 2 älyverkko 

(katkaisijat + 

väyläliitynnät 

syötössä) 

Tason 3 älyverkko 

(Katkaisijat + 

väyläliitynnät 

syötössä ja lähdössä) 

82 88 100 112 

 



 91 

Uusia sähköverkkoja toteuttaessa on luonnollista, että huomio kiinnittyy ensimmäisenä 

hankkeen investointiin kuluviin kustannuksiin. Tämän diplomityön osalta muutaman 

tehdyn haastattelun perusteella uuden hankkeen kohdalla on ilmeisesti varsin yleistä, 

että verkon suunnitteluvaiheessa ratkaisuun pyritään sisällyttämään paljon erilaisia 

ominaisuuksia, joustavuutta sekä suorituskykyä luotettavaa verkon suojausta 

unohtamatta. Kuitenkin hankkeen toteutusvaiheen koittaessa suunnitelluista valinnoista 

aletaan perääntymään, kun lopullisen hankkeen kustantava hinta on selvä. [30] [76] Yllä 

olevasta taulukosta nähdään, että älykäs vaihtoehto on selkeästi hintavampi kuin 

perinteinen, joten tässä kohtaa usein aletaan puntaroimaan, mitä lisäarvoa älyverkosta 

saadaan perinteiseen verrattuna. Onko hyötyä maksaa lisää, jos perusverkollakin pärjää? 

Suunnitteluvaiheen valintoja korkeiden investointikulujen seurauksena usein karsitaan 

niin, että lopputuloksena päädytään kuitenkin lähemmäs perinteistä verkkoa sillä 

riskillä, ettei suurempia vikoja ilmene [76]. On totta, että perinteinenkin tai vähemmän 

varusteltu verkko usein on varsin riittävä vaihtoehto olettaen, että kaikki toimii 

toivotulla tavalla. Sähköverkkoja toteuttaessa olisi kuitenkin hyvä pitää mielessä, että 

valitettavasti aina jonkinlainen häiriö voi tapahtua. Niitäkin tilanteita on kuitenkin nähty, 

että verkon vian takia esimerkiksi kuluttajilta on katkennut sähkön pitkäksi aikaa tai 

niitä, että kaupoille on aiheutunut suurta tappiota ja hävikkiä, joten näitä tapauksia voisi 

pitää hyvinä varoittavina esimerkkeinä tulevia hankkeita rakentaessa [76]. 

Pienjännitejakeluverkon osalta älykkäiden sähköverkkojen varsinaisesti käytön aikana 

saavutettuja etuja voi olla vaikea käsittää verrattuna perinteiseen verkkoon. Hankkeen 

toteutuksessa olisi tärkeä suunnata ajatus pelkistä investointikuluista pidemmälle koko 

elinkaarikustannuksiin. Älykkäiden sähköverkkojen vianhallinta ja verkon kuormien 

älykäs ohjaus on ensiluokkaista, minkä seurauksena investointikulujen takaisinmaksu 

voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi erään kauppakeskuksen 

kiinteistönomistajan kanssa käydystä haastattelusta kävi ilmi, että kyseisen kohteen 

sähköverkkovian aiheuttama käyttökeskeytys oltaisiin mahdollisesti saatu huomattavasti 

lyhyemmäksi, mikäli perinteisen verkkoratkaisun sijasta käytössä olisi ollut älyverkko 

automaattisine vianpaikannuksineen. Sen sijaan nyt tilanne oli johtanut lopulta koko 

kauppakeskuksen tyhjentämiseen ja sen seurauksena puolestaan kymmenien tuhansien 
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eurojen suuruisiin myynnin tappioihin. [76] Älykkäästi toteutetun selektiivisyyden 

johdosta viasta aiheutuvat seuraukset on myös mahdollista saada mahdollisimman 

vähäisiksi, kun verkon älykkäiden komponenttien keskinäisen kommunikaation 

seurauksena syntynyt vika saadaan rajattua vain vian välittömään läheisyyteen, eikä näin 

ollen verkosta tarvitse erottaa pois isompaa aluetta. Tällöin vian seuraukset eivät 

myöskään pääse koskettamaan suurempaa kuluttajamäärää. Erilaisten hallinta ja 

ohjaustoimintojen lisäksi älykkäiden sähköverkkojen luotettava sähkönjakelu sekä 

kustannussäästöt perustuvat paljolti ennakoivaan toimintaan. Älykkäissä sähköverkoissa 

esimerkiksi huollon tarve saattaa jopa moninkertaistua verrattuna perinteiseen verkkoon 

[49]. Usein nämä huollot koostuvat laitteiden itse ilmoittamista ennakoivista 

huollontarpeista, minkä ansiosta vakavalta verkon vikaantumiselta voidaan ennakoidusti 

välttyä. Vaikka jokainen suoritettu huolto onkin kustannus, voi se loppujen lopuksi 

tarkoittaakin merkittävää rahallista säästöä, sillä todellisen vian korjauskulut ovat usein 

kalliit. Samalla verkko on myös asetettava sähköttömäksi korjauksen ajaksi, mikä voi 

tarkoittaa sähkönjakelun keskeytystä useaksi tunniksi. [49]  

Älyverkot ovat vielä sen verran uusi aihe, että vahvaa luottamuksellista pohjaa sen 

käytöstä ei ole toistaiseksi ehtinyt kunnolla syntyä. Teoriapohjalta aletaan vähitellen 

tiedostaa, mitä on mahdollista saavuttaa, mutta myöskään tapauskohtaisia käytännön 

esimerkkejä saavutetuista kustannussäästöistä ei ole ehtinyt suuremmin ilmentyä. [49] 

Tämän vuoksi osittain tämänkin työn osalta tarkempia lukuarvoja eri verkon 

toteutustapojen välisistä kustannuseroista oli hyvin vaikea saada. Jakeluverkon osalta 

älykkään verkon käytönaikaiset kustannusedut voitaisiin mahdollisesti havaita 

käytännön toteutuksella, jossa sähköverkko voitaisiin jakaa kahteen identtiseen osaan, 

jonka toinen puoli olisi perinteinen verkko ja toinen olisi älykäs verkko. Näin ollen 

voitaisiin mahdollisesti havainnollistaa, kuinka ratkaisut eroavat keskenään. Mikäli 

älykästä sähköverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena aivan kiinteistötason sisäiseen 

verkkoon saakka, konkreettisesti kustannuksiin kuuluvia säästöjä on pystytty todistetusti 

saavuttamaan, minkä vuoksi kiinteistö- ja kotiautomaation suosio on alkanut lisääntyä 

erilaisien älykkäiden automatisoitujen ja etäohjattavien järjestelmien osalta. [49]   
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6 Edut  

Perinteisellä sähköverkolla ei ole riittäviä edellytyksiä vastaamaan nykypäivänä 

vallitseviin sähkönjakelua koskeviin vaatimuksiin ja asetettuihin määräyksiin. 

Muutospaineita verkolle asettaa erityisesti jatkuva kasvu sähkönkysynnässä ja -

kulutuksessa, ja sekä rakenteeltaan että tekniikaltaan vanhentuvaksi käyvä 

sähkönsiirtoverkko. Lisäksi korostunut pyrkimys ympäristöystävällisyyteen ja kestävään 

kehitykseen energiankäytön osalta kasvattaa nykyisen sähköjärjestelmän paineita. 

Uusista älykkäistä sähköverkoista on haettu potentiaalista seuraajaa tulevaisuuden 

verkkoratkaisuksi. Perinteiseen verkkoon nähden älykkäät sähköverkot tarjoavat 

lukuisia etuja ja mahdollisuuksia, joilla sähkönjakelusta saadaan aiempaa 

luotettavampaa, joustavampaa ja energiatehokkaampaa. [5] Tärkeimpänä tavoitteena on 

turvata keskeytymätön sähkönsyöttö sekä riittävä siirtokapasiteetti. Älykkäät 

sähköverkot luovat siis edellytykset sähkönjakelulle toimia nykypäivän tarpeita 

tyydyttävästi. Ne tukevat vahvasti sähkömarkkinatoimen sekä erilaisten 

energiansäästömenetelmien kehittämistä. Älykäs sähköverkko koostuu monesta eri 

teknologiasta niin sähkönsiirron, automaation, viestinnän kuin tiedonvälityksen osa-

alueelta yhdistettynä uusiin älykkäisiin teknisiin laitteisiin, joista älykkäitä etäluettavia 

mittareita voidaan pitää  yhtenä oleellisimpana osana verkkoa, sillä ne mahdollistavat 

valtaosan saavutetuista eduista. [47] [48] Toimivana kokonaisuutena älykkäiden 

sähköverkkojen toiminta vaikuttaa useampaan eri osapuoleen ja kohteeseen. 

Luonnollisesti sen tarjoamat ominaisuudet ja hyödyt koetaan ja arvioidaan eri tavalla 

riippuen siitä, mistä näkökulmasta niitä punnitaan. Alla on eriteltynä älykkäillä 

sähköverkoilla saavutettavia etuja muutamien merkittävimpien osapuolien näkökulmasta 

katsottuna. Lisäksi kestävän kehityksen järjestö Green Building Council Finland on 

kiteyttänyt kuvan 20 mukaisesti saadut edut syy-seuraussuhteiden ympyräksi. 
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Kuva 20 Älykäs sähköverkkoteknologia mahdollistaa toteuttaa kestävän kehityksen 

mukaisia rakennuksia, mikä tarjoaa etuja useille eri osapuolille. [80] 

 

6.1 Laitetoimittaja 

Laitetoimittaja vastaa tavallisesti laitteiston tai tuotteen suunnittelusta, valmistuksesta ja 

testaamisesta. Valmiin tuotteen laitetoimittaja myy eteenpäin joko jälleenmyyjälle tai 

suoraan loppuasiakkaalle. Se miten laitetoimittaja hyötyy älykkäiden sähköverkkojen 

tarjoamista eduista ilmenee todennäköisesti parhaiten laitteiston myyntihetkellä. 

Älykkäitä sähköverkkoratkaisuja toteuttaessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että 

se on ominaisuuksiltaan riittävän monipuolinen vastaamaan nykypäivän haasteisiin. 

Laitetoimittajien keskeinen päämäärä on kyetä toteuttamaan sähköverkkoja 

hallinnoivien verkkoyhtiöiden vaatimusten mukaisia laitteita. Laitteiston sujuvan 

toimivuuden lisäksi tuotteelle toivottuja piirteitä ovat käyttäjäystävällisyys sekä selkeys. 

Laitetoimittajan onnistuttua täyttämään nämä edellytykset kasvavat mahdollisuudet sille, 
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että tuote saadaan helposti myytyä voittoa tehden parhaaseen mahdolliseen hintaan. 

Tuotteen kiinnostavuuteen ja myytävyyteen voidaan vaikuttaa myös kohdistamalla 

markkinointia valitsemalla oikeat laitteet oikealle asiakasryhmälle. Laadukkailla, 

huolella valmistetuilla ja uusinta teknologiaa hyödyntämillä laitteistoilla, jotka 

kykenevät täyttämään asetetut verkkomääräykset, on mahdollisuus erottua eduksi 

markkinoilla sekä samalla lisätä kilpailukykyä muiden laitevalmistajien välille. 

Älykkäiden sähköverkkojen toimivan kokonaisuuden seurauksena on mahdollista 

rakentaa ympärille laaja asiakaskunta. Asiakastyytyväisyyden sekä positiivisten 

palautteen ansiosta laitevalmistaja saa myös lisää mainetta ja nimekkyyttä. [49]  

Älykkäiden sähköverkkojen tarjoama sujuva ja vakaa sähkönjakelu voidaan katsoa 

eduksi myös laitevalmistajan näkökulmasta katsottuna. Älyverkoissa käytössä olevilla 

älykkäillä katkaisijoilla on esimerkiksi mahdollista toteuttaa katkeamaton sähkönsyöttö 

ja häiriönjälkeinen automaattinen sähköjen takaisinkytkentä eli toisin sanoen 

itsekorjautuva verkko.  

 

6.2 Urakoitsija ja projektin rakennuttaja 

Urakoitsijan tehtävään kuuluu rakentaa projektin rakennuttajalle eli tilaajalle hänen 

esittämien vaatimusten mukainen kohde erillisen sopimukseen pohjautuen. 

Rakennuskohteena voi olla esimerkiksi suuri kiinteistörakennus, toimistotila tai 

asuinrakennus. Suomessa tunnetuimpia rakennusurakoitsijayrityksiä ovat NCC, SRV ja 

Skanska. Rakennuslainsäädäntö valvoo ja arvioi Suomessa rakennusurakoiden 

suoritustapaa ja valmiin kohteen laatua. Rakennuttajan tehtäviin puolestaan kuuluu 

suunnitella projekti, ohjata ja valvoa rakennusurakkaa sekä huolehtia siitä, että kohde 

valmistuu sovittujen tavoitteiden ja aikataulujen mukaan, ja että se täyttää kaikki ennalta 

määritellyt ehdot. Älyverkkoprojekteissa kuten missä tahansa muussakin 

rakennushankkeessa teollisuusrakentaminen, liikerakentaminen ja asuntorakentaminen 

poikkeavat jonkin verran toisistaan. Projektin onnistuneen ja toivotun lopputuloksen 

kannalta rakennuttajan on tärkeä tiedostaa, millaisia erilaisia palveluita markkinoilla on 
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tarjolla ja millaiselle asiakasryhmälle hanke on suunnattu. Teollisuuden 

rakennushankkeissa kohde rakennetaan ja myydään suoraan yhdelle käyttäjälle. Sen 

sijaan toimistot sekä suuremmat liikekiinteistörakennukset tavallisesti rakennetaan 

suoraan asiakkaalle eli rakennushankkeen tilaajalle, minkä jälkeen kiinteistörakennusten 

toimitilat tavallisesti vuokrataan useammalle eri loppukäyttäjille. Tämän jälkeen lopuksi 

koko kiinteistö tyypillisesti myydään sijoittajalle, jolle kaupanteon päätyttyä siirtyy 

oikeus vastata kiinteistöön liittyvistä asioista itse. Asuntorakentamisen osalta valmiit 

rakennukset puolestaan myydään joko yksittäin suoraan loppuasiakkaille tai useamman 

rakennuksen erissä sijoittajille, jotka välittävät ne eteenpäin lopullisille kuluttajille.  

Rakentajalle ja urakoitsijalle älykkäistä sähköverkoista on hyötyä lähinnä kohteen 

myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Rakennusten ympäristösertifioinnin odotetaan 

edistävän kohteen myytävyyttä ja voitokasta myyntihintaa. Energiankulutussäädösten 

tiukentuessa rakennuskohteiden kulutus pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähelle 

nollakulutusta. Näin ollen valmiiden rakennusten ja rakennushankkeiden niin kutsuttua 

”hyvyyttä” voidaan mitata ympäristöluokituksen avulla. Nykyisin Suomessa esimerkiksi 

NCC valmistaa jo ympäristöluokituksen mukaisia rakennuksia. Heidän mukaan on myös 

arvioitu, että tulevaisuudessa ympäristösertifiointi tulee olemaan yhtenä myyntivalttina 

useille asiakkaille. Ympäristöluokituksen ansiosta valmiiden rakennusten keskinäinen 

vertailu on helpompaa, sillä luokituksesta nähdään helposti täyttyvätkö vaaditut kriteerit. 

Ensimmäinen rakennusten ympäristöluokitusta arvioiva mittari BREEAM (the Building 

Research Establishment Environmental assessment Methods) kehitettiin jo 1990-luvulla 

[81]. Nykyisin BEAAM-luokitusjärjestelmä on saavuttanut suuren suosion ja onkin yksi 

maailman yleisimmistä menettelytavoista ja käytössä olevista työkaluista 

ympäristöluokitusta laadittaessa. Sen avulla saadaan mitattua rakennuksen 

kokonaisvaltainen ympäristövaikutus. Järjestelmän käyttämät arviointikriteerit 

sijoittuvat rakennuksen koko elinkaarelle, ja niitä ovat esimerkiksi sähkön ja veden 

kulutus, rakennuksen sijainti palveluiden ja kulkuyhteyksien kannalta sekä rakentamisen 

aikainen ympäristön huomioonottaminen aina käytettävistä rakennusmateriaaleista 

työmaan jätehuoltoon. Mitä enemmän niin sanottuja BREEAM-pisteitä arviointi antaa, 
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sitä korkeammalla tasolla (”Pass”, ”Good”, ”Very Good”, ”Excellent” tai 

”Outstanding”) ympäristöluokituksessa ollaan, mitä myös tavoitellaan. Suomessa 

Helsingissä sijaitseva Aitio Business Park on esimerkillisesti yksi Suomen 

ympäristöystävällisimmistä rakennuksista, joka on ympäristöluokituksessa saavuttanut 

ensimmäisenä BREEAM Excellent –tason. Toinen yleisesti käytössä oleva 

luokitustyökalu kestävän rakennuksen arviointiin on LEED-

ympäristöluokitusjärjestelmä (Leadership in Energy and Environmental Design). LEED-

järjestelmä ottaa arvioinnissaan huomioon rakennuksen elinkaaren aikaisen sähkön-, 

veden- ja rakennusmateriaalien kulutuksen sekä rakennuksen maantieteellisen sijainnin 

kestävän kehityksen kannalta katsottuna. Näiden perusteella jonkin kolmannen 

osapuolen toimesta rakennukselle annetaan arvosanaksi ”Certified”, ”Silver”, ”Gold” tai 

”Platinum”. Suomessa LEED-sertifiointi on myönnetty esimerkiksi kauppakeskus 

Sellolle ja Triolle. [80] Sellolle myönnetty sertifikaatti oli Euroopan ensimmäinen 

kauppakeskuksien kultatason (”gold”) LEED-luokitus. Triolle puolestaan myönnettiin 

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisenä LEED-sertifikaatti.  

Ympäristöluokituksessa ylimmille tasoille pyrkiminen edellyttää älykkään 

verkkoteknologian hyödyntämistä. Ympäristöluokituksessa pärjäävien rakennusten 

tarjoamia etuja rakennuttajan kannalta on arvioitu esimerkiksi liikekiinteistöjen ja 

investointien hallintaan erikoistuneen rahoitusyrityksen Jones Lang LaSalle:n (JLL:n) 

tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan rakennuksen ympäristöluokittelu helpottaa sen 

vuokraamista ja lisäksi vuokrasta ollaan valmiita maksamaan korkeampaa hintaa. [82] 

Ympäristöluokituksella voidaan lisätä myös koko rakennuksen arvoa sekä kasvattaa 

yrityksen omaa imagoa. Rakennuksen arvon nousun lisäksi kestävän kehityksen 

mukaisilla rakennuksilla on mahdollista saavuttaa alemmat käyttökustannukset 

elinkaaren aikana [82]. Green Building Council:n tutkimuksen mukaan 

ympäristöluokitellun rakennuksen ylläpitokustannukset voivat olla 8 - 9 % alhaisemmat 

kuin vastaavassa luokittelemattomassa kohteessa [83]. Ylläpitokulujen pienentyessä 

matalamman energiankulutuksen seurauksena vähenevät näin ollen myös rakennuttajan 

rakennukseen liittyvät riskit, vaikka investointikustannukset olisivatkin suuremmat. 
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Samankaltaisia tutkimuksia ja niistä saatavia päätelmiä on tehty myös Suomessa. 

Tutkimustulosten mukaan käy ilmi, että esimerkiksi toimistorakennuksilta vaaditaan yhä 

energiatehokkaampia ratkaisuja ja alhaisempia kustannuksia energiankulutukseen 

liittyen. [84]  

 

6.3 Sijoittaja ja kiinteistön omistaja 

Kiinteistön omistajan päämääränä on kasvattaa omistamansa kohteen arvoa. Sijoittajan 

toiminta jakaantuu tavallisesti kolmivaiheiseksi ostoon, omistamiseen sekä myymiseen. 

Suuremman kiinteistön omistaja toimii usein siis myös sijoittajana. Sijoittajan keskeisin 

tavoite on tuottaa voittoa joko kohdetta myydessään tai pidemmällä tähtäimellä siitä 

saaduista vuokratuloista. Sijoittamiseen kuuluu aina myös riskejä, jotka mahdollisesti 

hidastavat sijoituskohteesta ansaittua tuottoa tai pahimmassa tapauksessa aiheuttavat 

voiton sijaan suuria tappioita. Kiinteistösijoittamisen yleisimmät riskitekijät liittyvät 

erilaisten korvauksien suorittamiseen vuokralaisille esimerkiksi kiinteistössä havaittavan 

yllättävän vian tai vuokrasopimusehtojen epäkohtien vuoksi. Tämän kaltaiset 

sekaannukset voivat liittyä esimerkiksi energiankulutukseen ja sen seurauksena 

muodostuviin kulutusarviosta poikkeavien sähkölaskujen suuruuteen. Riskejä 

aiheuttavat lisäksi kiinteistön yleisestä kunnosta huolehtiminen, sillä kiinteistön omistaja 

on vastuussa siitä ulkopuolisille osallisille.  

Nykyisin energiansäästöbuumin vallitessa rakennuksilta odotetaan yhä pidempää 

elinikää ja samalla elinkaari- ja energiankäyttökustannusten edellytetään pysyvän 

mahdollisimman vähäisinä. Rakennuksen älykkäät verkkoratkaisut tukevat nykyistä 

elinkaariajattelua ja niillä voidaan varmistaa energiatehokkuuden toteutuminen. Täten 

ne edesauttavat kiinteistön omistajaa ja sijoittajaa tavoitteisiinsa pääsemisessä. 

Tavoitteita tukien kiinteistösijoittajien ja omistajien käyttöön onkin kehitelty jo useita 

rakennuksen energiataloutta käsitteleviä ohjelmistoja, joista esimerkkinä on Nuuka 

Solutions Oy:n kehittelemä Nuuka BEMS –energianhallintasovellus. Ensinnäkin 

erilaisten energiahallintajärjestelmien, kuten älykkäiden etäluettavien mittareiden sekä 
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alamittauksen avulla voidaan valvoa reaaliaikaisesti sähköverkon sisäistä toimintaa 

sähkönkulutuksen kannalta sekä sähkön kulutusta tietyissä kulutuspisteissä. Näin ollen 

saadaan nopeasti tieto siitä, missä on mahdollista säästää energiaa. Toisekseen 

sähkökuormien ohjattavuudella, hallinnalla ja kysyntäjoustolla on merkittävä asema 

energiatehokkuuden kannalta. Mittarointiin perustuvien tietojen mukaan kuormia 

voidaan tarpeen tullen kytkeä joko hetkellisesti tai esimerkiksi ajastetusti tietyn 

vuorokaudenajan mukaan pois verkosta. Esimerkiksi valaistusta voidaan vähentää tai 

kytkeä kokonaan pois päältä, mikäli rakennuksessa ei ole tarvetta polttaa valoja. 

Kuormanohjauksen avulla voidaan yksinkertaisesti vaikuttaa energiankulutukseen. 

Suurimmat tämänhetkiset säästöt ollaan saavutettu ilmastoinnin osalta, kun sitä ollaan 

esimerkiksi jaksotettu järkevään ajankohtaan sekä säädelty käyttäjien 

tarpeenmukaiseksi. [49] Energiansäästön ohella saadaan myös helposti säästettyä 

huomattavasti rahaa ja eliminoitua yllättävät sähkölaskut.  

Kiinteistön huollolla on myös merkittävästi vaikutusta sekä sijoittajan että omistajan 

tavoitteita ajatellen. Säännöllisestä huollosta ja kunnossapidosta hyötyvät kummatkin 

toimijat, sillä niiden avulla on mahdollista varmistaa kiinteistön arvon säilyminen ja 

samalla parantaa merkittävästi energiatehokkuutta. Useisiin älykkäisiin laitteisiin on jo 

valmiiksi integroituna toiminto, joka ilmoittaa huollon tarpeesta. Monesti 

huoltohälytykset ovat asetettu tapahtumaan säännöllisin väliajoin, vaikkei laitteessa 

todellista vikaa olisikaan kyseisellä hetkellä. Huoltoja tekemällä huolehditaan yleisesti, 

että kiinteistössä käytössä olevat tekniset laitteet ovat kunnossa, minkä avulla 

rakennukseen saadaan varmistettua esimerkiksi toimiva ja energiatehokas sähkönjakelu, 

lämmitys ja ilmastointi. Ennakoivalla huollolla eli huollolla, joka tehdään todellisesta 

tarpeesta riippumatta, on mahdollista estää vakavampien vikojen syntyminen. Älykkäillä 

innovaatioilla voidaan siis näin ollen vaikuttaa myös rakennusten käyttömukavuuteen, 

joustavuuteen sekä luotettavuuteen.  

Kohteeseen sijoittaessa tai ostaessa tulisi muistaa, että suurin osa, yleensä jopa yli 50 % 

kiinteistöjen ja rakennusten kokonaisylläpitokuluista muodostuu 

energiankäyttökustannuksista. Voittoa ajatellen energiankulutustietojen säännöllinen 
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seuraaminen on erityisen tärkeää, sillä suuremmalla ajanjaksolla energiaa voi helposti 

huomaamattakin kulua hukkaan valtavia määriä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa kohteen 

energiatehokkuuteen ryhdytään panostamaan, sitä nopeammin voidaan vaikuttaa 

saavutettavaan tuottoon, kiinteistön arvoon sekä viihtyvyyteen. Kiinteistöiden 

energianhallintaratkaisuihin perehtynyt yritys Nuuka Solutions Oy:n mukaan 

energiamittareiden mittaustietoihin perustuva raportti selkeyttää rakennuksen 

energiatehokkuuden arviointia, mikä helpottaa esimerkiksi eri rakennuskohteiden 

kokonaisarvojen keskinäistä vertailua, sekä auttaa energiansäästöpotentiaalien tai riskien 

löytämisessä. Vaikka älykkäisiin verkkoratkaisuihin investoiminen ei sijoituksen ja 

ostamisen alkuhetkellä ole välttämättä kaikkein edullisin vaihtoehto, pidemmällä 

tähtäimellä ennakoivine huoltoineen ja energiatehokkuuksineen sillä on kuitenkin 

mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä kiinteistön koko elinkaarikustannuksissa. 

Green Building Council:n mukaan niin kutsutulla ”vihreällä rakentamisella” alle kahden 

prosentin investoinnilla pystytään saavuttamaan 20 %:n kokonaisrakennuskustannusten 

suuruinen säästö elinkaarikustannuksissa. Lisäksi tällaisilla rakennuskohteilla voidaan 

pitää 10 % suurempaa myyntihintaa, kasvattaa vuokrausastetta ja vaikuttaa tehtyjen 

vuokrasopimusten pituuteen. [80] Kaiken kaikkiaan älykkäiden laitteistojen tarjoamat 

edut kasvattavat kiinteistön kiinnostavuutta nykyisillä markkinoilla, minkä ohella 

kiinteistön hallitsijan on helpompi saada myytyä tai vuokrattua kohde uudelle 

loppukäyttäjälle.  

 

6.4 Loppukäyttäjä 

Loppukäyttäjä on se, jonka käyttöön rakennus viimein päätyy ja joka tulee viettämään 

aikaansa rakennuksessa. Ihmiset viettävätkin suurimman osan, jopa noin 80 %, 

elämästään rakennuksen sisällä. [85] Näin ollen älykkäiden verkkoratkaisujen 

tarjoamista eduista jo edellisessäkin kappaleessa esille tullut käyttömukavuus ja 

viihtyvyys ovat luonnostaankin niitä ominaisuuksia, joita loppukäyttäjän näkökulmasta 

katsottuna kohderakennukselta toivotaan. Haluttujen tai vaadittujen ominaisuuksien 

painoarvoon vaikuttaa jonkin verran myös se, millaiseen kohderyhmään varsinainen 



 101 

loppukäyttäjä lukeutuu. Muutamia keskeisimpiä kohderyhmiä ovat muun muassa 

asuinrakennus, hotelli, kauppakeskus, toimistokiinteistö, teollisuuslaitos ja liikenne. Se 

miten kukin käyttäjä kokee älykkään pienjännitejakeluverkon ominaisuudet edukseen, 

on esitelty tarkemmin alla olevassa luvussa.  

 

6.4.1 Vertailu eri loppukäyttäjäkohderyhmille  

Riippumatta mihin loppukäyttäjäkategoriaan lukeutuu, jokainen kuitenkin pyrkii 

saavansa rakennuksesta maksimaalisen hyötysuhteen eli mahdollisimman monipuolisen 

käytettävyyden minimikustannuksilla. Älykkäistä verkkoratkaisuista puhuttaessa tämä 

yhtälö ei korkeiden hankintakustannusten vuoksi ole yhtä nopeasti toteutettavissa kuin 

perinteisemmillä ratkaisuilla. Pidemmällä ajanjaksolla käytön kautta kuitenkin voidaan 

saavuttaa merkittäviä säästöjä, jolloin rakennukseen sisältyviä kokonaiskustannuksia 

saadaan tasattua. Erilaiset säästöt ovat kaikkien älykkäiden verkkojen ja älylaitteiden 

käyttäjäryhmien yhteinen etu. Mahdollisuuden pystyä itse vaikuttamaan 

ympäristöystävälliseen energiankulutukseen ja vähentämään pysyvästi 

energiankulutusta, sekä tiedon sitä kautta saavutetuista rahallisista säästöistä 

energiankäyttökustannuksissa vuoksi yhä useampi loppukäyttäjä onkin valmis 

investoimaan älykkäisiin verkkoratkaisuihin [49]. Älyverkkojen myötä ekologiseen 

energiankulutukseen pyrkivien kotitalouksien on mahdollista tuottaa omavaraisesti 

sähköä uusiutuvista energialähteistä keskittämällä tuotanto hajautettujen 

pientuotantoyksiköiden varaan. Hajautettu tuotanto tarjoaa säästömielessä vielä 

toistaiseksi parhaimman edun käyttäjäryhmistä nimenomaan asuinrakennuksille, sillä 

saatava tuotantomäärä ei riitä turvaamaan sähkönjakelua kerralla kovin suurelle 

kuluttajamäärälle. Energiankulutukseen älykkäissä sähköverkoissa on mahdollista 

vaikuttaa erilaisten ohjaus- ja hallintatoimintojen avulla [5]. Sähköjen käytön ohjaus voi 

tapahtua joko automaatioon perustuen tai konkreettisemmin manuaalisesti käsin. 

Nykyisin etenkin suuremmissa kiinteistö- ja toimistorakennuksissa sekä muissa 

julkisissa rakennuksissa, kuten kauppakeskuksissa ja hotelleissa hyödynnetään jo melko 

paljon kiinteistöautomaatiota [30]. Yhtenä helpoimpana energiansäästökeinona on 
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ohjailla sen avulla sähkökuormia pois päältä niiltä alueilta, joissa tarve sähkölle ja 

kuluttajat puuttuvat. Yleisimpiä kohteita ohjattaville kuormille ovat valaistus, lämmitys 

ja ilmastointi. Esimerkiksi hotelleissa on järkevää ohjata nämä pois päältä tyhjistä 

hotellihuoneista. Toimistoissa puolestaan esimerkiksi tilojen valaistusta voidaan ohjailla 

saatavilla olevan päivänvalon mukaan himmeämmälle, jolloin tarvittavaa tehon määrää 

saadaan vähennettyä. [49] Kuluttajien kotioloihin kuormien ohjaustoiminnot säästöjen 

lisäksi parantavat rakennuksen käyttömukavuutta. Käyttäjän voi esimerkiksi ajastetusti 

asettaa tiettyjen kodin sähkölaitteiden toiminnan käynnistymään halvemman sähkön 

ajanjaksolla tai muuten ajoittumaan haluttuun aikaan. Sähkölaitteiden etäohjaus 

esimerkiksi matkapuhelinsovelluksen avulla puolestaan tekee asumisesta turvallista, 

sillä sen välityksellä kuluttaja voi jo kotoa poistuttuaan esimerkiksi tarkastaa unohtuiko 

sähköliesi päälle ja erehdyksen satuttua kytkeä kuumeneva hella virrattomaksi. [31]  

Kaikille verkonkäyttäjien kohderyhmille yhteisenä etuna on myös turvallisuutta ja 

viihtyvyyttä edistävänä tekijänä katkeamaton, luotettava ja joustava sähkönjakelu. 

Älykkäiden verkkojen sähkönsyötön ohjauksella ja valvonnalla on oleellinen merkitys 

myös katkeamattoman sähkönjakelun turvaamisessa. Verkon älykkäiden laitteiden 

välisellä nopealla kommunikoinnilla on esimerkiksi mahdollista torjua kokonaan 

sähkökatkoihin johtavia vikatilanteita tai vastaavasti käynnistää välittömästi 

varavoimasta lähtevä sähkönjakelu, jolloin käyttäjälle ei ehdi koitua vahinkoja. Tietyissä 

häiriötilanteissa vian poistuttua etäohjauksen avulla sähköt saadaan nopeasti palautettua 

takaisin verkkoon. [5] Pidemmistä sähkökatkoista on usein enemmän harmia kuin 

lyhyistä, mutta joskus lyhyilläkin katkoilla voi olla yllättäviä seuraamuksia. 

Kotitalousnäkökulmasta katkeamaton sähkönsaanti edistää enimmäkseen viihtyvyyttä ja 

helpottaa monien tavallisten kotitöiden sujuvaa toimintaa, mutta esimerkiksi muutaman 

minuutin kestävästä sähkökatkosta ei usein koidu juurikaan harmia. On kuitenkin 

olemassa myös kohteita, joille sähkökatkoista voi seurata suurtakin haittaa. 

Pitkäkestoisista sähkökatkoista aiheutuu monenlaista harmia esimerkiksi suurille 

kauppakeskuksille ja päivittäistavarakaupoille; kassakoneiden sähköttömyydestä seuraa 

myyntiseisokki, kun taas kaupan kylmälaitteiden sähköttömyys johtaa ruokien 
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sulamiseen ja pilaantumiseen ja näin ollen kaupan hävikin määrä kasvaa. [76] 

Käyttäjäryhmistä kauppakeskukset puolestaan hyötyvät verkon ohjausmahdollisuudesta 

lähimmin kysyntäjouston kautta, millä kohteeseen saadaan turvattua toimintavarma 

sähkönsaanti. Jatkuvan sähkönsyötön merkitys on erityisen suuri kohteissa, joissa ei 

sallita edes hetkittäistä sähköjen katkeamista. Tällaisia kriittisiä käyttäjäryhmiä löytyy 

esimerkiksi sairaaloista, joissa jopa potilaan henki voi olla sähköjen varassa. Myös 

erimerkiksi monissa laboratorioista, tutkimuslaitoksista ja tietoturvakeskuksista 

edellytetään katkeamatonta sähkönjakelua, sillä usein erilaisten ICT-laitteiden ja 

raskaiden laskentaohjelmien avulla tehdään mittauksia ja analyysejä valtavasta määrästä 

dataa, mikä on hyvin aikaa vievää. Jo pienikin sähkökatkos voi johtaa tutkimuksen 

epäonnistumiseen tai virheellisiin tuloksiin. Erilaiset teollisuuslaitokset ovat myös 

varsin riippuvaisia sähkönjakelun toimivuudesta. Verkon vikaantuminen ja sähköjen 

katkeaminen johtaa luonnostaan tuotantolaitteiden pysähtymiseen ja tuotannon 

keskeytymiseen. Lyhyestäkin sähkökatkoksesta voi seurata pitkä tuotantoseisokki, 

koska katkoksen takia tuotantolaitteistot saattavat häiriytyä niin pahasti, että ne 

joudutaan ajamaan uudelleen toimintakuntoon. Tällaiset tilanteet aiheuttavat usein 

suuria kustannuksia korjaustoimenpiteiden vuoksi sekä tappioita menetetystä 

tuotannosta. [86] Aiheutuneiden kulujen lisäksi tuotantolaitosten sähkökatkoista voi 

seurata myös vakavia vaaratilanteita. Esimerkiksi painavia tavaroita kuljettavien 

tuotantolinjastojen hallitsematon liikkuminen voi johtaa työntekijän tapaturmaan. On 

kuitenkin muistettava, että työturvallisuus on aina tärkeysjärjestyksen ensimmäisenä, 

minkä vuoksi on erityisen tärkeää huolehtia esimerkiksi sähköverkon ja –laitteistojen 

asianmukaisesta suojauksesta. Liikenteessä sähkönkäyttäjien osalta puolestaan junat, 

metrot ja raitiovaunut tarvitsevat kulkemiseen sähköä, joten luotettava sähkönjakelu on 

edellytyksenä myös julkisen liikenteen toiminnalle. Erityisesti pääkaupunkiseudulla, 

jossa on käytössä useita erilaisia julkisia kulkuneuvoja, sähkönsyötön katkeaminen voi 

sekoittaa pahasti liikenteen sujuvuutta. Junat, metrot sekä raitiovaunujen sähkönsyöttö 

tapahtuu verkkoyhtiön sähköasemilta ja kullekin on omat syöttöasemansa kulkureittien 

varsilla. Sähköjen katkeaminen yhdestä syötöstä ei saa alas koko verkkoa, mutta se 

vaikuttaa paikallisesti kyseisen syöttöasemaan kuuluvan kulkuneuvon toimintaan. 
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Ruuhkaisempaan aikaan keskelle kulkuväylää pysähtynyt kulkuneuvo voi tukkia 

liikenteen pahasti. Raitiovaunujen seisahtuminen keskelle ajoväylää vaikuttaa lisäksi 

autoilijoiden ja bussien liikkumiseen. Liikenteen sujuvuuden kannalta myös 

liikennevalojen toiminnalla on suuri merkitys. Valo-ohjauksen sähköttömyys etenkin 

ruuhka-aikaan aiheuttaa nopeasti liikenteen jumiutumisen, pitkiä jonoja sekä johtaa 

usein myös vaaratilanteisiin ja kolarointiin. Vaikka liikenteenohjaus onkin väliaikaisesti 

mahdollista toteuttaa myös manuaalisesti poliisin toimesta, on automaattinen ohjaus 

kuitenkin aina nopeampaa, joustavampaa ja turvallisempaa. [87] 

Erilaisten saavutettujen säästöjen, toimintavarmuuden turvaamisen ja vakavampien 

tapaturmariskien minimoimisen lisäksi nykyisin myös erilaiset muut terveyteen liittyvät 

vaatimukset ovat aiempaa enemmän esillä. Rakennusten terveyttä edistävien 

ominaisuuksien arvostus ilmenee esimerkiksi siinäkin, että rakennusten 

ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten BREEAM:n yhtenä keskeisenä arviointikriteerinä 

on terveys ja hyvinvointi. Jotta niihin liittyvät vaatimukset täytettäisiin, nykyisiltä 

rakennuskohteilta odotetaan esimerkiksi hyvää huoneilmanlaatua, ilmankosteutta, 

ilmastointia, sopivaa ympäristön lämpötilaa sekä miellyttävää valaistusta. Rakennuksen 

terveellisyydellä ja viihtyvyydellä on havaittu olevan huomattava vaikutus ihmisen 

hyvinvointiin ja omaan terveyteen. Lisäksi sillä on myös suuri vaikutus yhteiskunnan 

tuottavuuden kannalta. [85] Hyvinvointivaatimukset täyttävä rakennus koetaan 

miellyttävämpänä työympäristönä ja näin ollen työntekijän motivaation ja tehokkuuden 

lisääntyessä voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Työn tuottavuutta saadaan lisättyä 

myös vähentyneiden sairauspoissaolojen myötä.  

Kaiken kaikkiaan älykkäiden verkkojen tarjoamat hyödyt koetaan kaikkein 

konkreettisimmin loppukäyttäjien näkökulmasta, sillä he saavat verkossa käytettävien 

älykkäiden laitteiden ominaisuudet käyttöönsä. Syy-seuraussuhteiden muodostamalla 

ketjulla erilaisia laitteistoja yhdistämällä saavutettavien etujen määrää voidaan lisätä ja 

parantaa rakennuksen ominaisuuksia. Esimerkiksi mahdollisuus oman 

energiankulutuksen seurantaan ja ohjaukseen johtaa usein energian säästämiseen. 

Laitteiden luettavuus- ja ohjausominaisuudet tuovat myös turvallisuutta rakennuksen 
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käyttöön. Älykkäiden verkkojen suojaus puolestaan tarjoaa luotettavuutta ja 

keskeytymättömyyttä sähkönjakeluun, mikä käyttäjien silmin koetaan lähinnä 

viihtyvyytenä ja käytön sujuvuutena.  

 

6.5 Verkkoyhtiö 

Sähköverkon toimintaan ja käyttöön osallistuvana ryhmänä verkkoyhtiöt eli 

sähköverkon haltijat ovat niitä, jotka vastaavat paikallisten 0,4 – 70 kV:n 

sähkönjakeluverkkojen hallinnasta. Suomessa tunnettuja verkkoyhtiöitä ovat muun 

muassa Helsingin Energia Oy, Elenia Oy ja Caruna Oy (entinen Fortum vuoteen 2014 

saakka). Verkkoyhtiön tehtävänä on huolehtia verkkopalveluista eli sähkön siirrosta ja 

toimittaa sähkö kulutuskohteeseen paikalliseen vastuualueeseensa kuuluvan asiakkaan 

käytettäväksi. Sähkönsiirron ohella verkkoyhtiön velvollisuuksiin kuuluu lisäksi myös 

vastata sähkönkulutuskohteiden ja tuotantolaitosten verkkoon liittämisestä, sähköverkon 

kunnosta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä jaettavan sähkön laadusta. [88] Näin ollen 

asiakkaiden kokema tyytyväisyys sähkönsaannin osalta nähdään pitkälti verkkoyhtiön 

vastuuna. Asiakkaiden kesken negatiiviset kokemukset sähkönjakelussa tai sen laadussa, 

esimerkiksi sähkökatkon tai häiritsevän välkynnän ilmenemänä, sysätään usein 

verkkoyhtiön syyksi, vaikka varsinaisesti oman verkkoyhtiön valintaan asiakas ei voi 

edes itse vaikuttaa. Samalla, kun vaatimustaso sähkönjakelun luotettavuudesta ja 

häiriöttömyydestä on nykyisin yhä kireämpi, lisääntyvät myös verkkoyhtiön paineet 

sähkönjakelun toimintavarmuudesta. Tästä syystä älykkäillä verkkoratkaisuilla 

toteutettua katkeamatonta sähkönjakelua voidaan pitää verkkoyhtiön näkökulmasta 

yhtenä tärkeimpänä saavutettuna etuna. Toimiva sähkönjakelu ja esimerkiksi nopea 

reagointikyky vikatilanteissa sähköjen palauttamiseksi lisäävät asiakastyytyväisyyttä, 

mikä voi merkittävästi vaikuttaa verkkoyhtiön omaan imagoon ja nimekkyyteen. 

Tyytyväisen asiakaskunnan lisäksi verkkoyhtiö voi saavuttaa älykkäiden verkkojen 

luotettavan suojauksen avulla merkittäviä säästöjä, sillä verkon vikaantuessa 

viankorjauskustannukset kuuluvat verkkoyhtiön hoidettavaksi. [49] Lisäksi 

sähkömarkkinalain mukaan verkkoyhtiö voi olla velvoitettu maksamaan asiakkaalleen 
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korvauskustannuksia aiheutuneesta sähköjen jakelukatkoksesta. Älykkäät sähköverkot ja 

energiamarkkinat SGEM (Smart Grids and Energy Markets) –tutkimushankkeen alussa 

vuonna 2010 Helsingin Energian Helen Sähhöverkko Oy:n arvion mukaan häiriöt 

sähkönjakelussa maksoivat asiakkaalle noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Huomattava 

osa ilmajohtosähköverkon, erityisesti perinteisten avojohtoverkkojen, vioista ja sähköjen 

käyttökeskeytyksistä on jonkin sääilmiön, kuten lumen, tuulen tai johdon päälle 

kaatuneen puun aiheuttama. Taulukoon 7 on esimerkkinä koottu erään verkkoyhtiön 

pienjännitejakeluverkon korjaustoimenpiteitä edellyttävien vikojen määrä tietyllä 

johdonpituudella tietyn ajanjakson aikana. Verkkoyhtiön näkökulmasta verkon 

vikatilanteeksi luetaan myös ne tilanteet, jotka vaativat välitöntä korjaustoimenpidettä, 

vaikka tilanne ei heti johtaisikaan sähkökatkoksiin tai vaaratilanteisiin. Älykkäiden 

verkkojen laitteiston ansiosta verkon automaattinen vianpaikannus ja nopea vika-alueen 

erottaminen on mahdollista. Tämä on helpottanut siirtymistä jakeluverkon 

maakaapelointiin, mikä lisää sähkönjakelun toimintavarmuutta, kun sään aiheuttamista 

vioista päästään eroon, mikä samalla vähentää verkkoyhtiön viankorjauskustannuksia ja 

siihen kulutettua aikaa. [89] 

Taulukko 7 Esimerkkinä Koillis-Satakunnan Sähkö Oy -verkkoyhtiön 

sähkönjakeluverkon vikatilanteet viiden vuoden aikavälillä [89] 

Verkkotyyppi Vikojen lukumäärä / 100 km, 5 a  

AMKA 4,5 

Avojohto 20,4 

Maakaapeli 3,6 

Maakaapeli (ilman maankaivusta aiheutuvia vikoja) 2,2 

 

Energian säästön ja kulutuksen vähentämisen kannalta verkkoyhtiö hyötyy oleellisesti 

kysyntäjoustomahdollisuuden kautta, minkä avulla verkkoyhtiölle avautuu mahdollisuus 

tuottaa rahaa. Aggregaattorilta ostamansa palvelun myötä verkkoyhtiöllä on oikeus 

vaikuttaa sähköverkossa toteutettavaan kuormanohjaukseen ja jännitteensäätöön, minkä 

avulla sähkönjakelusta saadaan tehtyä monin puolin joustavampaa. Suomessa 

paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden tulee vastata oman alueensa kulutuskohteiden 
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mittaroinnista sekä mittaustietojen lukemisesta kiinteistökohtaisesti. Rakennuksen 

sisäinen automaatio- ja energianmittausjärjestelmä kulutuspistekohtaisesti sen sijaan 

kuuluvat asiakkaan omaan käyttöön ja vastuuseen, vaikka mittarit usein ovatkin 

verkkoyhtiön omaisuutta. [24] Verkkoyhtiö seuraa ainoastaan sähköverkon 

kokonaiskuormitustilannetta etäluettavien mittareiden välityksellä. Mittaustietojen 

ilmoittamana verkkoyhtiölle tulee tieto esimerkiksi verkon ruuhkautumisesta. Sähkön 

kulutuksen noustessa tällöin liian korkeaksi tehohuippuja voidaan tasata kytkemällä osa 

verkkoa kuormittavista kohteista hetkellisesti pois päältä, jolloin ylikuormitukselta 

vältytään. Jos verkko on liian kauan ylikuormitustilanteessa, voi siitä seurata vakavampi 

verkon vaurioituminen ja sähkönsyötön katkeaminen. Kuormien ohjaus voidaan 

toteuttaa nopeasti etäohjattavilla laitteilla, jolloin sähköjen seisokkiaika saadaan 

tehokkaasti minimoitua tai ehkäistyä täysin. Kauko-ohjauksen käyttö on suositeltavaa 

erityisesti niille verkkoyhtiöille, joiden paikallisessa verkossa ylikuormien ilmeneminen 

ja riskit ovat todennäköisiä. [49] Kysyntäjouston ja kuormanohjauksen avulla sähköä 

käyttävien kuormien toimintaa on mahdollista myös siirtää kulutushuippuhetkeltä 

toiseen ajankohtaan. Hetkillä, jolloin sähkön tuotanto ylittää kysynnän, on kaikin puolin 

järkevää jakaa osa huippukulutuksesta kyseisille ajanjaksoille. [5] Vastaavasti 

ylituotettua sähköenergiaa voidaan kerätä myös talteen. Toisin sanoen näillä toimilla 

kysyntäjouston ja verkon ohjauksen avulla on mahdollista optimoida sähkönkulutus, 

mikä näillä vaikuttaa häviöiden pienentämiseen, kun tuotettua energiaa ei heitetä 

hukkaan. Energianmittauksen yhtenä tarkoituksena on myös motivoida asiakkaita 

tarkkailemaan itse omaa kulutustaan ja seuraamaan sähkön hintaa sekä sopeuttamaan 

kulutuksensa niiden mukaan. Jos näin voitaisiin vähentää sähköverkon 

ylikuormitusriskiä, yhtiön ei tarvitsisi samassa määrin investoida kalliisiin 

varavoimalähteisiin, joita otetaan käyttöön ainoastaan suurimpien kysyntäpiikkien 

aikana.  

Uusiutuvan energian avulla tuotetun sähkön sekä hajautetun energiantuotannon 

aikakaudelle siirryttäessä tuotannon ja kysynnän välinen balanssi on aiempaa 

satunnaisempaa, joten tarve kysyntäjoustolle joka tapauksessa lisääntyy. Tämä voi 
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tulevaisuudessa avata verkkoyhtiölle suuremmankin markkinaraon. Ilman älykkäiden 

sähköverkkojen luotettavaa mittausta, etäluettavuutta ja –ohjausta, laitteistojen jouhevaa 

hallintaa ja säätöä, komponenttien välistä keskinäistä kommunikointia ja nopeita 

kaksisuuntaisia tiedonsiirtoväyliä olisi sähkönjakelun toimintavarmuutta tukevan 

kysyntäjouston toteuttaminen vaikeaa.   

 

6.6 Ympäristö 

Ympäristöpolitiikka on viime vuosina noussut yhteiskunnassamme keskeiseen asemaan 

painottaen ympäristön hyvinvoinnin tärkeyteen. Ympäristönsuojeluun on alettu 

panostamaan yhä enemmän pyrkien löytämään erilaisia ratkaisuita ja toimintatapoja, 

joilla voidaan tukea kestävää kehitystä. Osittain tästä syystä myös älykkäiden 

sähköverkkojen kehitystyö on saanut alkunsa. Ympäristön hyvinvoinnin kannalta 

älykkäillä sähköverkoilla onkin varsin suuri merkitys, sillä sen tarjoamilla 

ominaisuuksilla edesautetaan kestävän kehityksen turvaaminen. Kun energian tuotanto 

voidaan älykkäiden verkkojen laitteiden avulla toteuttaa uusiutuvilla, esimerkiksi 

auringosta, tuulesta tai vedestä peräisin olevilla luonnonvaroilla, saadaan ympäristön 

uusiutumattomat luonnonvarat säästymään. Jo nimensäkin mukaisesti ei 

uusiutumattomia luonnonvaroja synny lisää, eikä niitä näin ollen riitä loputtomasti 

käytettäväksi. Energian kulutuksen jatkuvasti lisääntyvän tarpeen vuoksi 

tulevaisuudessa ne voisivat huveta yllättävänkin nopeasti, jonka takia uusioenergian 

hyödyntäminen on tärkeää. Uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten yhtenä 

energiantuotannon käytetyimmistä olevien fossiilisen polttoaineiden käytöstä syntyy 

ympäristöön haitallisia kasvihuone- eli hiilidioksidipäästöjä. Sen sijaan luonto saadaan 

pysymään puhtaana niiltä osin, kun käytetään sähkön tuotantoon uusiutuvia 

energiavaroja. Tämän lisäksi CO2-päästöt ovat älykkäissä sähköverkoissa vähäisemmät 

myös jakeluverkon pienempien sähkönsiirtohäviöiden vuoksi.  

Ympäristöasioihin pyritään vaikuttamaan jo älykkäiden verkkojen ja niihin liittyvien 

kohteiden rakennusvaiheesta lähtien niin kutsutun vihreän rakentamisen mukaan, sekä 



 109 

pidemmällä tähtäimellä koko rakennuksen elinkaarta ajatellen. Rakennuttamisessa 

ympäristövaikutuksia otetaan huomioon esimerkiksi rakennuskohteen sijainnin ja 

kestävän maankäytön sekä erilaisten materiaalivalintojen, kierrätettävyyden, jätteiden 

käsittelyn ja matalan hiilijalanjäljen kautta. Valmiin rakennuskohteen toiminta pyritään 

toteuttamaan mahdollisimman energiatehokkaaksi, missä energiankulutuksen 

säästämisen maksimointi on tärkeimmistä tavoitteista. Myös erilaisten 

ympäristönäkökohtien toteutumisen arviointiin hyödynnetään jo aiemmin esiteltyjä 

ympäristöluokitusjärjestelmiä, kuten BREEAM- ja LEED-järjestelmää.   
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7 Kansainväliset ja kansalliset tutkimushankkeet 

Tarve uudenlaiselle energia- ja sähköjärjestelmälle syntyi, kun kestävän kehityksen 

mukaista energiankulutustapaa ryhdyttiin maailmanlaajuisesti tavoittelemaan uusiin 

asetettuihin sääntöihin ja määräyksiin nojautuen. Tekniikan kehittymisen myötä 

kansalaisten sähkönkulutus on ollut jatkuvassa kasvussa, jonka seurauksena sähköverkot 

tulevat yhä kuormitetuimmiksi. Tämän vuoksi heräsi ymmärrys siitä, etteivät nykyiset 

sähköverkot kykene pian vastaamaan enää tämän päivän tarpeisiin ja haasteisiin. Nämä 

ovat ohjanneet ja innoittaneet tutkijoita ja kehittäjiä etsimään uusia mahdollisuuksia ja 

tarpeita täyttäviä toimintatapoja muun muassa energiantuotannon, sähkönjakelun ja 

verkkomallien osalta, jotta tulevaisuuden tuomista haasteista tullaan selviämään. Vaikka 

tekniikan kehittyminen on osaltaan syy tähän tilanteeseen joutumisesta, on se samalla 

myös keino löytää ratkaisu. Tutkijoilla on tilaisuus ikään kuin haastaa tekniikka, ja 

katsoa mitä kaikkea sillä on mahdollista saavuttaa, mihin potentiaali riittää. Valtaosa 

suurimmista tutkimuksista ja tutkimushankkeista on lähtenyt käyntiin jonkin järjestön 

rahoittamana, jotka tarjoavat eri yrityksille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille tukea 

uusien innovaatioiden kehittämiselle sekä auttavat verkostoitumaan, jotta voidaan toimia 

myös yhteistyössä muiden tutkimusryhmien kesken joko kotimaassa tai kansainvälisesti. 

Lisäksi ne auttavat uusien teknologioiden ja syntyneiden ideoiden markkinoillepääsyä, 

jonka rajoittavana tekijänä on usein tiedonpuute ja epävarmuus. Uusien ideoiden ja 

ratkaisujen käyttöönotto on käytännössä mahdotonta, jollei niitä pystytä 

havainnollistamaan ja testaamaan huolella aidossa ympäristössä. On selvää, ettei uuteen 

ja ennestään tuntemattomaan innovaatioon olla valmiita investoimaan, jos sitä ei ole 

todennettu toimivaksi. [49] Rahoittajat tarjoavat myös tukea, jossa uusia ratkaisuja 

pystytään demonstroimaan. Suomessa merkittävimpiä tutkimusohjelmien ja –

hankkeiden rahoittajia ovat innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen Akatemia, 

joiden toimintaan läheisesti liittyvät myös Strategisen huippuosaamisen keskittymät 

(SHOK).  

Tutkimushankkeiden keskeisin päämäärä on yleensä pyrkiä löytämään ratkaisu johonkin 

valloilla olevaan epäkohtaan. Hankkeilla pyritään myös selvittämään, mitkä 
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lähtökohtaisesti ovat todelliset tarpeet. Älykkäiden sähköverkkojen osalla 

kehityshankkeet tähtäävät kohti ekologisempaa, energiatehokkaampaa ja luotettavampaa 

sähköntuotantoa ja –kulutusta. Nykyaikaista automaatioteknologiaa hyödyntämällä 

tavoitteisiin haetaan ratkaisuja kehittämällä nykyisen sähköverkon 

kokonaisarkkitehtuuria ja rakennetta yhdistelemällä siihen muun muassa älykkäitä 

komponentteja, verkon ylläpitoa ja hallintaa sekä palveluita. Tälläkin hetkellä sekä 

kansainvälisesti maailmalla että kansallisesti täällä Suomessa on meneillään jo useita 

erilaajuisia ja -tasoisia tutkimushankkeita ja projekteja älykkäitä energiajärjestelmiä ja 

sillä saavutettuja toiminnallisuuksia koskien. Suurimmat hankkeet ovat jo 

maailmanlaajuisemmin tunnettuja, ja toimivat malliesimerkkinä pienemmille tai vasta 

tuleville uusille hankkeille. Vaikka älykkäiden sähköverkkojen käsite on alkanut nousta 

kunnolla esiin vasta viime vuosina, on älykkäiden verkkojen ominaisuuksiin ja niiden 

tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyvää tutkimusta kuitenkin tehty jo useampia vuosia.  

Esimerkiksi vuonna 2005 Euroopan komission kehittämään tutkimuskonseptiin 

kuuluvassa älykkäiden sähköverkkojen eurooppalaisessa teknologiaohjelmassa ”The 

European Technology Platform for Electricity Networks of the Future” eli ETP 

SmartGrids-hankeessa luotiin visio tulevaisuuden vuodelle 2020 suunnatuista älykkäistä 

sähköverkoista sekä strategia, joka tarkastelee älykkäiden verkkojen keskeisimpiä etuja, 

mahdollisuuksia ja käyttökohteita. Hankkeen pääpaino oli tutkia, kuinka sähkönjakelun 

energiatehokkuutta ja luotettavuutta voitaisiin parantaa muun muassa jakeluverkkoon 

liitettävää uusiutuvaa energiantuotantoa ja hajautettua tuotantoa hyödyntäen. Tuolloin 

hankkeen mukaan älykkään sähköverkon merkittävimmät haasteet Euroopan laajuisesti 

olivat verkon kantokyvyn turvaaminen kuormituksen lisääntyessä, 

tiedonvälitysjärjestelmien ja hajautetun tuotantorakenteen toteuttaminen, jotta 

epäsäännöllinen tuotanto ei aiheuttaisi ongelmia sähkönjakeluun. [9] Vuonna 2007 

Euroopan Unionin komissio käynnisti Strategisen energiateknologiasuunnitelman 

(Strategic Energy Technology) eli SET-suunnitelman, jonka tavoitteena on jäsenmaiden 

yhteisellä päämäärällä ja tiiviillä yhteistyöllä edistää kustannustehokkaiden ja 

ekologisten teknologioiden kehittämistä ja nopeuttaa niiden käyttöönottoa. SET-

järjestelmään sisältyvä kymmenen vuotta jatkuva Älykäs eurooppalainen sähköverkosto 
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–hanke (European Electricity Grid Initiative, EEGI) aloitettiin vuonna 2010. Sillä 

pyritään saavuttamaan mahdollisimman hiilidioksidipäästöttömän tulevaisuuden sekä 

lisäämään sähkönjakelun toimitusvarmuutta turvaten kuluttajilleen luotettavan 

sähkönkäytön. Tutkimuksessa hyödynnetään tutkimusongelman demonstroimista, jossa 

uusien älyverkkoinnovaatioiden toimivuutta kokeillaan aidossa ympäristössä, 

eurooppalaisessa sähköverkossa. Maailman mittakaavassa Suomikin on hyvällä sijalla 

verkkoteknologian tutkimisessa ja kehittämisen aktiivisuudessa. Yksi merkittävimmistä 

ja suurimmista älykästä sähköverkkoa kehittävistä hankkeista Suomessa on energia- ja 

ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän SHOK:n Älykkäät sähköverkot 

ja energiamarkkinat (Smart Grids and Energy Margets, SGEM) –tutkimusohjelma, joka 

toteutettiin vuosina 2011 – 2014. Tutkimusohjelman painopiste sähköverkkojen osalta 

liittyi ympäristön kuormitettavuuden ja energiankulutuksen säästöön. Tavoitteita 

lähdettiin toteuttamaan uusin innovaatioin ja käytännön kokeiluin, joiden avulla 

kansainvälisesti tavoiteltu älyverkkovisio voitaisiin toteuttaa toimivasti. Älykkäät 

sähköverkot ja energiamarkkinat –ohjelma on hyödyntänyt tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi muun muassa laajasti uusinta automaatio- ja ICT-teknologiaa, jotka 

tukevat nimenomaan verkon älykästä toimintaa tehden siitä ohjattavan, hallittavan ja 

luotettavan.  

Erilaiset Smart City –hankkeet ovat nyt viime aikoina olleet nopeasti kasvavassa 

trendissä niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Tämän kaltaisesta 

tutkimushankkeesta hyvänä esimerkkikohteena on Ruotsissa sijaitseva Stocholm Royal 

Seaport, jota voidaan pitää myös yhtenä ensimmäisenä suurimmista älykkäitä 

sähköverkkoja käsittelevistä projekteista, joka sisältää monia älykkäälle kaupungille 

tyypillisiä piirteitä kuten uusiutuvaa energiantuotantoa paikallisesti, älykkäitä koteja 

sekä sähköajoneuvoja. Stocholm Royal Seaport -hankkeessa olemassa olevaa kolmesta 

pienemmästä osa-alueesta koostuvaa kaupunkialuetta lähdettiin vuonna 2010 

muokkaamaan älykyläksi ABB:n ja Fortumin yhteistyönä. Hankkeen tutkimukset 

keskittyivät pääasiassa sähköverkkojen uudistamiseen. Tavoitteena oli parantaa alueen 

sähkönjakelua aiempaa luotettavammaksi ja vähänkatkoisemmaksi uuden älykkään 
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teknologian avulla. Hankkeen tutkimuksissa on voitu osoittaa, että sähköverkon 

älykkäitä laitteistoja käyttämällä sekä verkon rakenteen valinnalla jakeluverkossa 

tapahtuvia katkoksia voidaan vähentää. Hankkeessa tehdyn kustannus/hyöty –analyysin 

mukaan älyverkkoratkaisut ovat osoittautuneet kalliimmista laitehankinnoista 

riippumatta kannattavaksi, sillä verkon häiriöiden minimoinnilla saavutetut kustannukset 

ovat sen verran mittavia. [90] Muita Smart City –hankkeita löytyy esimerkiksi 

Hollannista Amsterdamissa sijaitsevalta Nordhavn-alueelta ja Tanskasta 

Kööpenhaminasta. Suomessa vastaavanlainen Älykkään kaupungin –hanke sijaitsee 

Helsingissä Kalasataman alueella, mitä voidaan pitää yhtenä Suomen merkittävimmästä 

älykkäitä sähköverkkoja käsittelevistä hankkeista. [29] Tarkempi katsaus kyseisestä 

hankkeesta löytyy kappaleesta 8. Vaasassa sen sijaan älyverkkoteknologian avulla 

Sundomin kylästä ryhdyttiin vuonna 2014 tekemään älykästä asuinaluetta. Pilottihanke 

on ensimmäinen Innovatiiviset kaupungit (INKA) –ohjelman älyverkkoja käsittelevästä 

projektista, jossa haja-asutusalueen sähkönjakeluverkosta tehdään kaupunkimaisempi. 

[24] Tavoitteena on lisäksi tukea uusiutuvien energiantuotantomuotojen 

hyödyntämismahdollisuutta, sekä pyrkiä siihen, että sähkönjakelusta saadaan 

mahdollisimman luotettavaa ja edullista.  Hankkeelle on myönnetty jo INKA-Awards-

palkinto parhaiten käynnistyneenä ja houkuttelevana älyverkkopilottina.  

Energian- ja ympäristönsäästöä sekä älykästä energianmittausta ja sen vaikutuksia 

puolestaan on tutkittu esimerkiksi Amerikassa. Yhdysvaltalaisen tutkimusyhtiön EPRI:n 

(Electric Power Research Institute) tekemien laskelmien mukaan älykkäiden 

sähköverkkojen sekä uusioenergian avulla kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää 

vuosittain noin jopa 60 – 200 miljoonaa tonnia USA:ssa. Yhdysvaltalaisen 

energiaministeriöön kuuluvan tutkimuslaboratorion PNNL:n (Pacific Northwest 

National Laboratory) tekemän tutkimuksen mukaan älykkäillä verkoilla 

energiankulutusta on mahdollista vähentää kotitalouksissa jopa 10 – 15 %. Floridassa 

vuonna 2006 pilottihankkeella tutkittiin vaikuttaako energiamittareiden käyttö ja niistä 

saatavien kulutustietojen välittäminen kuluttajan nähtäville kulutustottumuksiin. Hanke 

toteutettiin vapaaehtoisosallistumisella, jossa osallistumiselle tehokkaimmiksi 
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motivoijiksi nousivat mahdollisuus rahan säästämiselle sekä luonnon suojelulle. 

Hankkeen varsinaisena tavoitteena oli vähentää osallistujien sähkönkulutusta. 

Tutkimuksen aikana kulutusta saatiin vähennettyä huomattavasti, mutta kolme vuotta 

myöhemmin testihenkilöiden säästön olivat enää vain minimalistiset verrattuna siihen, 

mitä ne olivat ennen kokeen suorittamista. Näin ollen tietoisuus omasta 

sähkönkulutuksesta auttaa säästämään energiaa, mutta pitkän tähtäimen säästöjä ei 

synny, jos kulutustiedot eivät ole jatkuvasti nähtävillä. [91] [92] Massachusettsissa 

älymittareiden käyttökokemuksia energiansäästömielessä tutkittiin asentamalla noin 

3500 asuntoon kulutusmittarit. Käyttäjäkyselyn mukaan 63 % ilmoitti, että mittaustiedot 

saivat kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota kulutukseen ja sähköjen ”turhaan” 

käyttämiseen. Hyödylliseksi osoittautui myös kulutuspistekohtainen tieto käytettävän 

sähkön tarpeesta. Kulutustietojen tuominen nähtäville oli siis kannattavaa. [92] 

Samankaltaista tutkimusta älykkäiden mittareiden ja sähkönkulutuksen osalta on tehty 

Suomessa muun muassa Fortumin In Home Display (IHD) –pilottihankkeella sekä 

Espoon Mäkkylässä Adjutantti-älykkäällä kerrostalohankkeella vuonna 2011. IHD-

pilotissa 180 asuntoon asennettiin kulutusmittarit reaaliaikaista sähkönkulutusta varten. 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko tällä mahdollisuutta saavuttaa säästöjä 

energiankulutuksessa. Samalla tarkoituksena oli testata laitteistojen toimivuutta ja 

huollettavuutta. Tutkimuksesta kävi ilmi, että konkreettinen tietoisuus omasta 

sähkönkulutuksesta ja sitä myöten sähkölaskun suuruudesta vaikuttaa 

kulutustottumuksiin ja ohjaa säästämään. [92] Adjutantti-hankkeessa alueen uuden 

kerrostalon asunnot varusteltiin muun muassa reaaliaikaista kulutustietoa tarjoavilla 

monipuolisilla energianseurantalaitteilla sekä älykkäällä KNX-

kiinteistöautomaatiotekniikalla. Kulutuksen tiedostaminen sekä mahdollisuus pystyä itse 

ohjailemaan ja säätämään oman asunnon sähkölaitteita osoittautui varsin toimivaksi 

ratkaisuksi, kun tavoitteena on energian ja sähkönkulutuksen säästäminen. Lisäksi 

älykkään kodin tarjoamat ominaisuudet koettiin hankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa 

helpottamaan elämää ja tuomaan lisää mukavuutta asumiseen.  
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8 Esimerkkikohteen tarkastelu, Kalasatama 

Älykkäiden sähköverkkojen syntymisen, kehittymisen ja yleistymisen ohella 

nykyaikaisessa kaupunkirakentamisessa on havaittavissa selkeä muutos. Erilaisien 

älykkäiden kaupunkien syntyminen ja rakentaminen alkaa muodostumaan jo nykyiseksi 

trendiksi, minkä voidaan ennustaa lisääntyvän merkittävästi tulevaisuudessa muodostaen 

samalla kaupunkirakentamisen uuden standardin. Termeihin ”Smart City”, 

”älykaupunki” sekä ”fiksu asuminen” törmää jatkuvasti yhä enenevissä määrin. 

Käsitteenä Smart City – Älykäs kaupunki on varsin monimuotoinen, mutta 

yksinkertaistettuna sillä tarkoitetaan kaupunkia tai kaupungin osa-aluetta, jossa on 

yhdistetty monipuolisesti älykkäiden sähköverkkojen ominaisuuksia ja hyödynnetty 

niiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen sekä tehostuneen 

ympäristöpolitiikan seurauksena lähtökohtaisesti kaikkien älykkäiden kaupunkien 

perimmäisenä yhteisenä päämääränä on kyetä kaikin keinoin vähentämää ympäristön 

kuormitusta energiatehokkaan elämisen myötä. Tunnusomainen piirre älykkäälle 

kaupungille on myös pyrkimys ihmisten elämänlaadun parantamiseen arjen sujuvan 

toiminnan, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämisen kautta. Älykkäillä kaupungeilla ja 

siellä asumisella tavoitellaan monenlaisia säästöjä niin rahassa, kustannuksissa, 

energiankulutuksessa, ajankäytössä kuin muissakin resursseissa. Älyverkkoja 

käsittelevien tutkimushankkeiden lisäksi Suomessa on jo myös muutamia virallisia 

älykaupunkien rakennushankkeita käynnissä. Älykkäitä kaupunginosia ollaan 

parhaillaan rakentamassa muun muassa Tekesin INKA-Innovatiiviset Kaupungit -

ohjelman osana Tampereelle Vuorekseen ja Lielahteen, Ouluun Hiukkavaaraan ja 

Turkuun Skanssin uudelle asuinalueelle, sekä Tekesin Fiksu Kaupunki-ohjelmaan 

kuuluvana Helsinkiin Kalasatamaan. Myös Helsingin Jätkäsaareen ollaan luomassa 

älykästä kaupunginosaa Sitra-hankkeen alaisena. Tässä kappaleessa esimerkkikohteen 

avulla on muun muassa kuvattu, mitä älykäs kaupunkialue voi parhaimmillaan pitää 

sisällään. Tarkastelun kohteeksi on valittu Kalasatama.  

Helsingin keskustan läheisyyteen, Kalasatamaan syntyvän kokonaan uuden älykkään 

kaupunginosan rakennustyöt ovat parhaillaan meneillään. Kalasatama on niin kutsuttu 
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pilottihanke, jossa yhdistyy monen eri projektin, tutkimus- ja kehityshankkeen, 

asiantuntijan, yrityksen ja rakennuttajan yhteistyö ja osaaminen. Useat hankkeet ovat 

vasta aluillaan, mutta vuoteen 2030 mennessä projekti on tarkoitus saada 

kokonaisvaltaisesti valmiiksi. Tällöin alueelta olisi tarkoitus löytyä esimerkiksi noin 20 

000 kotia ja 8000 – 10 000 työpaikkaa. Kalasataman älykkään alueen hankkeen 

suunnittelu ja kehittely sai oikeastaan alkunsa jo vuonna 2010 Suomen energia- ja 

ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) CLEEN Oy:n 

järjestämän Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat (SGEM, Smart Grids and Energy 

Markets) –tutkimusohjelman myötä, missä Kalasatamaa käytettiin 

demonstraatiokohteena. Kalasataman toteuttaminen aloitettiin aluksi 

asuntorakentamisella sekä älykkään sähköverkon hankekehityksellä. Alueella oleva 

älykäs sähköverkko on kehitetty sähköenergian myynnistä ja siirrosta vastaavien 

Helsingin Energian, Helen Sähköverkko Oy:n, sähkövoima- ja 

automaatioteknologiayhtymän ABB:n ja tietoliikennepalveluista vastaavan Nokia 

Siemens Networks:n yhteistyönä. Tavoitteena oli toteuttaa sähköverkosta uusinta 

energia-, informaatio- ja viestintäteknologiaa yhdistellen energiatehokas 

energiajärjestelmä. [93] [94] Älykkään sähköjärjestelmän lisäksi Kalasatama-alueen 

toteuttamiseksi innovaatiorahoituskeskus Tekes käynnisti vuonna 2013 Fiksu kaupunki 

–ohjelman, joka saman vuoden syksyllä nimettiin Fiksu Kalasatama –ohjelmaksi 

erottamaan se ohjelman kärkihankkeena omakseen muista myöhemmin samaan 

ohjelmaan sisältyvistä kaupunkihankkeista. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueesta 

älykäs asukas- ja kehittäjälähtökohtaisen yhteisen innovaatiotoiminnan ja kokeilujen 

avulla, jossa hyödynnetään myös kaikille yhteistä avointa dataa. Fiksu Kaupunki –

ohjelman toimintatapoihin kuuluu, että syntyneiden ideoiden toimivuutta pystytään 

testaamaan käytännössä, aidossa ympäristössä. Hankkeessa pyritään löytämään uusia 

kaupunkilaisten tarpeiden mukaisia älykkäitä ratkaisuita, sovelluksia ja palveluita 

esimerkiksi asumisen, liikkumisen ja työnteon helpottamiseksi. [29] Kalasataman 

rakentamisessa on läheisesti osallisena myös kiinteistö- ja rakennushankkeiden 

toteuttava konserni SRV Yhtiöt Oyj, joka aloitti alueella alkuvuodesta 2015 tähän 

mennessä Suomen suurimpana ja merkittävämpänä kaupunkirakentamisen hankkeena 
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olevan REDI-hankkeen. Kokonaisuutena REDI eli Kalasataman keskus tulee pitämään 

sisällään kauppakeskuksen, kellari- että kalliopysäköintihallin ja kahdeksan Suomen 

korkeinta tornitaloa, joista korkein on jopa 131,7 metriä. Tornirakennuksista kuusi on 

tarkoitettu kerrostalo-asuinrakennuksiksi, yksi hotelliksi ja viimeinen 

toimistorakennukseksi. Tornitalot ovat 20 – 35 –kerroksisia, jotka tulevat tarjoamaan yli 

2000:lle ihmiselle asunnon. Asunnot ovat suunniteltu siten, että niiden varustelutasot 

poikkeavat osittain toisistaan, jotta eri elämäntilanteissa oleville asukkaille löytyisi 

mahdollisimman sopiva ja omat tarpeet ja kulutustottumukset täyttävä koti. REDI-

hankkeen työmaa aloitettiin huhtikuussa kauppakeskuksen ja pysäköintitilojen 

rakentamisella. Asuintornitalojen rakentaminen on suunnitteella aloittaa vähitellen 

vuonna 2016. Koska asuinrakennukset tullaan rakentamaan kauppakeskuksen päälle, on 

sen valmistumista luonnostaankin aluksi odotettava tiettyyn vaiheeseen. Ensimmäisen 

asuintornin olisi kuitenkin määrä olla valmiina 2018 vuoden loppuun mennessä. [94]  

 

Kuva 21 Tulevaisuudennäkymiä uudesta älykkäästä kaupunginosasta Helsingin 

Kalasatamassa. [94] 

 

Kaiken kaikkiaan jokaisen Kalasatamaa käsittelevän hankkeen yhteisenä päämääränä on 

pystyä toteuttamaan kaupunkiasumisesta ja elämisestä kestävän kehityksen periaatteita 

noudattava, jossa nykyiset ympäristöä ja energiatehokkuutta koskevat määräykset 

täyttyvät. Tavoitteen toteuttamiseksi alueella asumisen ja elämisen aiheuttamia 
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ympäristövaikutuksia pyritään tehokkaasti vähentämään energia-, informaatio- ja 

automaatiotekniikkaa hyväksikäyttäen. Kalasatamasta pyritään luomaan maailmalla 

tunnettu älykkään kaupunkirakentamisen ja älykkäiden kaupunginosien mallialue, joka 

on suomalainen versio Smart City:stä. Kalasatama, Helsingin oma Smart City, onkin jo 

toiminut kansainvälisesti erinomaisena esimerkkinä älykkäiden kaupunginosien ja 

palveluiden toteuttamisesta, sillä hanke tunnetaan jo muissakin maissa, ja se on myös 

houkutellut ryhmiä ulkomailta tutustumisvierailulle. Älykkäiden kaupunkien 

toteuttamisen suosio on jatkuvassa nousussa myös maailmalla, ja samankaltaisia 

hankkeita on meneillään jo monissa eri maissa. Kalasataman rakentaminen ei perustu 

ainoastaan yksittäisen teknologian varaan, vaan kohteesta on tarkoitus tehdä 

kokonaisvaltaisesti monin tavoin älykäs kaupunkialue, minkä vuoksi se poikkeaa 

osittain muista kaltaisistaan kansainvälisistä älykaupunkiprojekteista.   

Mitä kaikkea älykästä Kalasatama sitten pitää sisällään, jotta korkeampitasoinen 

eläminen voidaan tavoittaa? Alueella oleva älykkään sähköverkon energiajärjestelmä 

tarjoaa muun mahdollisuuden hajautetulle energiantuotannolle, jossa sähköä voidaan 

tuottaa paikallisesti integroiden uusiutuvaa energiaa osaksi verkkoa. Kalasatamassa 

uusiutuvista energiantuotantomuodoista pääpaino keskittyy aurinkoenergiaan 

rakennusten katoille asennettavilla aurinkopaneeleilla. Kalasataman hiilineutraaliin 

sähköntuotantoon panostaen Helsingin Energia esimerkiksi avasi Suvilahden alueelle 

Suomen suurimman aurinkovoimalan, jonka toiminta käynnistettiin maaliskuussa 2015, 

josta toimitetaan sähköä Kalasatamaan. Uusiutuvalla energiantuotannolla on tavoitteena 

vaikuttaa energiatehokkuuteen ja saada haitalliset kasvihuonepäästöt mahdollisimman 

pieniksi. Kestävän kehityksen mukaisesti uusiutuva energia muun muassa on tarjonnut 

mahdollisuuden hyödyntää hankkeessa yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa sekä 

kaukojäähdytystä aiempaa ekologisemmin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on 

arvioinut, että päästöjä on mahdollista vähentää jopa 80 % uusioenergiaa käyttämällä. 

Tulevaisuudessa asukkaiden on mahdollista osallistua esimerkiksi sähköverkon 

toimintaan olemalla omavaraisia sähköntuottajia tai jopa myös sähkön myyjiä. 

Kaupunkialueena asuntoineen ja palveluineen Kalasatama on jo sen verran suuri, että 
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sähkönjakelun luotettavuudella on suuri merkitys. Muun muassa tämän vuoksi 

Kalasataman älykkääseen energiajärjestelmään on sisällytetty myös mahdollisuudet 

sähköenergian varastointiin ja kysyntäjoustoon, joiden avulla luotettavuutta voidaan 

parantaa. Lisäksi älykästä verkkoa suunnitellessa on kiinnitetty huomiota verkon 

suojaukseen ja varustelutasoon. Tämän osalta alueella on käytössä älykäs etäohjattava 

muuntamo sekä keskijännitepuolen rengasverkko verkon vikaantumisen torjumiseksi. 

Jakeluverkon kapasiteetin on riitettävä kattamaan monen eri kulutuskohteen 

sähkönsyöttö. Esimerkiksi sähkönkäytön kulutushuippujen aikana energiankulutusta 

voidaan tehokkaasti ohjailla kysyntäjouston avulla, jolloin verkon taajuuspoikkeamilta 

ja ylikuormitukselta vältytään. Vaihtoehtoisesti voidaan turvautua hetkellisesti 

esimerkiksi akkuun varastoituun sähköön. Kalasatama-pilottihankkeen osana on 

Suomen ensimmäisen litium-ioniakkuperusteinen yli yhden megawatin suuruisen 

sähkövaraston kehittäminen. Energiatehokkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi 

Kalasataman älykkäässä sähköverkossa uusiutuva energiantuotanto, energianvarastointi 

sekä kysyntäjousto toimivatkin osittain yhteistyössä toisiaan tukien. Kalasataman 

energiajärjestelmässä älykkäiden sähköverkkojen ominaisuudet kattavat myös 

sähköautoilua tukevan infrastruktuurin [93]. Esimerkiksi REDI-hankkeeseen kuuluvan 

kauppakeskuksen pysäköintihalleihin sekä asukaspysäköinnin yhteyteen on tarkoitus 

tulla sähköautojen latauspisteitä. Alueella älykkään verkon kaapeloinnissa on myös 

varauduttu siihen, että latauspisteitä on mahdollisuus liittää jatkossa lisää verkkoon 

sähköautojen yleistyessä. Ensimmäiset vuokrattavat yhteiskäyttöiset sähköautot tulivat 

käyttöön keväällä 2015. [94] Sähköautojen yleistyessä ja kehittyessä on myös arvioitu, 

että niiden akkuja voitaisiin käyttää energiavarastona, joista kuluttajat voisivat saada 

sähköä omaan käyttöön kysyntäjouston tarpeen hetkellä.  

Kalasatama-hankkeeseen kuuluvat älykodit ovat yksi alueen tunnuspiirteitä. Näin ollen 

asuntojen ja kiinteistöjen kiinteistöautomaatio on myös oleellinen osa älykästä 

sähköverkkoa ja energiajärjestelmää. Älykkäiden asuntojen perimmäisin tarkoitus 

löytyy energiatehokkuudesta, mutta myös asukkailleen luomalla viihtyvyydellä ja 

elämisen helppoudella on suuri merkitys. Kalasatamassa asukkailla on käytössä laitteita 
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ja energiatehokkaita palveluita, joiden avulla kulutusta saadaan ohjattua järkevämpään 

suuntaan. Kalasataman asunnoissa Fiskarissa ja Fregatissa otettiin ensimmäistä kertaa 

keväällä 2015 käyttöön ABB:n ja Helsingin Energian yhteistyössä kehittämät älykkäät 

energiajärjestelmät ja -mittarit etäohjauspalveluineen, jotka ovat varsinainen avain 

tekemään asumisesta älykästä. Tarkan energiamittauksen ja mittaustiedon avulla 

kulutustiedot on mahdollista saada huoneistokohtaisesti. Kun kulutustiedot pystytään 

tarjoamaan reaaliaikaisesti verkkoyhtiön lisäksi myös asukkaiden ja taloyhtiön 

nähtäväksi, auttaa se kuluttajaa ymmärtämään, missä ja kuinka paljon energiaa kuluu. 

Ajantasaisen tiedon pohjalta kulutustottumusten ohjaaminen ja energiansäästäminen 

helpottuvat huomattavasti, ja reagoiminen esimerkiksi äkillisiin kulutuksen muutoksiin 

nopeutuu. Etäohjausjärjestelmänä Kalasataman asunnoissa on otettu käyttöön HIMA-

palvelu, jonka avulla asukas voi tarkkailla asuntonsa kulutusta ja ohjailla 

kulutuspisteiden toimintaa vaikka oman matkapuhelimensa näytöltä. Sovelluksen avulla 

voidaan esimerkiksi etäohjata kodinkoneita tai ajastaa autopaikan lämmitys. 

Energiatehokkuustavoitteiden lisäksi palvelu siis vaikuttaa merkittävästi myös asumisen 

mukavuuteen ja myös turvallisuuteen. [94]  
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9 Tulevaisuus 

Erilaisten älykkäiden laitteiden, sovellusten ja palveluiden kehittyminen on viime 

vuosina ollut huimaa, minkä seurauksena sähköä käyttävien laitteiden määrällinenkin 

kasvu on ollut nopeaa. Samanaikaisesti on myös maapallon energiankulutus ollut 

jatkuvassa nousussa. Energiankulutuksen lisääntymiseen vaikuttavina tekijöinä ovat 

myös sekä väestön- että taloudenkasvu. Mikäli energiankulutus jatkaa kasvamistaan 

nykyistä tahtia, odotetaan sen liki kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, mikä 

tarkoittaa noin 28 miljardia tonnia hiiltä. Sähkön kulutuksen puolestaan on arvioitu 

nykyiseen kulutukseen nähden lähes kaksinkertaistuvan jo vuoteen 2030 mennessä 35 

000 miljardiin kilowattituntiin. Kulutuksen räjähdysmäisen kasvun hillitsemiseksi sekä 

haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi energiapolitiikkaa ollaan ryhdytty 

kehittämään niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla ympäristöä koskevia 

lakeja ja säädöksiä tiukentamalla sekä yhteisiä tavoitteita asettamalla. Euroopan Unionin 

asettaman energia- ja ympäristötavoitteen mukaan jo vuoteen 2020 mennessä 

kasvihuonepäästöjä pyritään vähentämään 20 % verrattain vuoden 1990 tilanteeseen. 

Samalla uusiutuvan energian käytön sekä tulisi lisääntyä 20 %, kun taas 

energiankulutuksen vähentyä 20 %:lla energiatehokkuutta lisäämällä. Tavoitteita on 

asetettu myös pidempisiintoisesti tulevaisuuteen. EU:n ilmastotavoitteen mukaan 

esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä kasvihuonepäästöjen määrä pitäisi olla 40 % 

vähemmän vuoden 1990 vertailutasoon nähden. Sen sijaan vuoteen 2050 mennessä 

tavoitteena on vähentää päästöjä EU:ssa vähintäänkin 80 %. Suomessa tämä tarkoittaisi, 

että meillä olisi vuonna 2050 hiilineutraali yhteiskunta. Tulevaisuudelle asetetut 

energiankulutuksen haastavat tavoitteet eivät rajoitu ainoastaan ympäristöpolitiikkaan, 

vaan myös toimintaan liittyen on omat tiukentuneet määräyksensä. Koska 

sähkönkäytöstä ollaan jatkuvasti yhä riippuvaisempia, on esimerkiksi sähkönjakelun 

toimintavarmuudesta tulossa koko ajan tärkeämpi. Tämän vuoksi sähkön käyttökatkoille 

on asetettu suurimmat sallitut kestoisuudet. Tulevaisuudessa pyritään toteuttamaan 

sähköverkoista mahdollisimman käyttökatkottomia. Vuoteen 2028 mennessä 

sähkömarkkinalain mukaan tavoitteeksi on asetettu sähkökatkojen maksimiajaksi 
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taajamassa 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia [62]. Jo pelkästään nykyaikaisten 

määräysasetusten luomat paineet ohjaavat väistämättä siihen, että uusia 

sähköverkkoratkaisuita on ryhdyttävä hyödyntämään. Sähköjärjestelmien muutostyöt ja 

uudistaminen kohti älykkäämpää toimintamallia tulevat lisääntymään 

lähitulevaisuudessa yhä nopeammin, sillä ne ovat edellytyksenä tulevaisuuden visioiden 

mukaisten vaatimusten ja tavoitteiden saavuttamiselle.  

Nykyaikainen tekniikka on jo sen verran kehittynyttä, että kaikki edellytykset 

älykkäiden sähköjärjestelmien toteuttamiselle tarvittavien laitteiden ja komponenttien 

osalta voidaan sanoa löytyvän [5]. Tulevaisuudessa tehtäväksi jää vain koota olemassa 

olevat palaset yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tähän mennessä sähköverkon 

muutostöitä ja älykkäiden sähköverkkojen käyttöönottoa ja uusien ratkaisujen 

markkinoillepääsyä on yksinkertaisesti hidastuttanut tiedonpuute ja epävarmuus. On 

selvää, jos kuluttajat ja kohderyhmät eivät tunne uusinta teknologiaa ja sen tarjoamia 

mahdollisuuksia, ei niihin myöskään olla valmiita investoimaan ja riskeeraamaan. 

Tämän vuoksi jo nyt olleiden ja parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden lisäksi 

tulevaisuudessa pyritään järjestämään ja rahoittamaan lisää erilaisia pilottihankkeita, 

joiden tarkoituksena on kokeilun ja käytännön demonstraation kautta osoittaa ja 

todentaa uudet ratkaisut luotettaviksi ja toimiviksi. Samalla, kun haetaan uusia ideoita 

epäkohtien selvittämiseksi, tavoitellaan  ratkaisuilla myös kilpailukykyistä ja 

kansainvälistä markkinapotentiaalia.  

Tulevaisuuden sähköverkon on kyettävä mukautumaan uusien teknologioiden 

muutoksiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, joiden avulla asetettuja vaatimuksia 

lähdetään tavoittelemaan. Ympäristö- ja ilmastotavoitteiden tuotetutumiseksi älykkäässä 

sähköverkossa yhdistyvät useat eri ratkaisut ja hallintakeinot energiansäästämiselle. 

Energiantuotanto perustuu tulevaisuudessa aiempaa enemmän uusiutuviin 

energialähteisiin, joten esimerkiksi päästöttömästi sähköä tuottavien aurinko- ja 

tuulivoimaloiden liittäminen verkkoon tulee lisääntymään. Uusiutuvan 

energiantuotannon seurauksena hajautettu energiantuotantomuoto tulee mahdolliseksi, 

mikä siirtää tulevaisuudessa sähköntuotantoa lähemmäs kulutusta, ja näin ollen lisää 
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esimerkiksi saarekekäyttöisten mikroverkkojen määrää. Näin ollen jakeluverkko 

saadaan aiempaa huomattavasti tehokkaampaan käyttöön. Aikaisemmin käytössä 

olleeseen keskitettyyn tuotantoon verrattuna, nyt myös kuluttajille on tullut tilaisuus 

osallistua aktiivisemmin sähköverkon toimintaan. Tulevaisuudessa sähköntuotannon 

omavaraisuus todennäköisesti tulee lisääntymään merkittävästi, sillä kuluttajilla on 

mahdollisuus tuottaa sähköä hajautetusti pientuotantona. Sähkömarkkinoiden 

vapauduttua kuluttajat voivat siis osallistua sähkömarkkinatoimintaan niin kuluttajina, 

tuottajina kuin myyjinäkin. Uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon yleistyminen 

tuo tullessaan vielä monia haasteita, jotta lopputulokseksi saadaan tulevaisuuden vision 

mukainen toivottu kokonaisuus. Uusiutuvan energian käytössä yhtenä suurimpana 

kulmakivenä on tuotannon määrän vaihtelevuus sekä ennustamattomuus. Verkon 

toiminnan kannalta on huolehdittava, että verkossa säilyy tuotannon ja kulutuksen 

tasapaino. Tuotantolaitosten on kyettävä kattamaan muiden tuotantomuotojen 

energiantuotantomäärä, mikä ainakin toistaiseksi on rajoittanut energiantuotannon 

siirtämisen kokonaan uusiutuvaan energiatuotannon varaan. Tässä kohtaa 

sähköntuotannon joustavuus on keskeisessä asemassa. Joustavuuden turvaamiseksi 

onkin haettu jo potentiaalisia tehokeinoja, joiden hyödyntäminen käytännössä tulee 

ajankohtaiseksi verkkojen uudistumisen rinnalla. Näistä keinoista kysyntäjouston 

suosion voidaan helposti odottaa lisääntyvän. Verkon monimutkaistuttua erilaisine 

tiedonsiirtoväylineen verkon käyttöön ja toimintaan osallisina olevien eri toimijoiden 

määrä tulee myös jonkin verran lisääntymään. Tuottaja-kuluttaja-myyjä –konseptin 

lisäksi osallisina voi olla ainakin lisäksi eri jakeluverkko-operaattoreita, käyttäjiä, 

julkisia toimijoita, sähkömarkkinatoimijoita, aggregaattoreita sekä tuotteiden, 

teknologioiden ja palveluiden liittyvät toimijat, jotka ovat aiempaa läheisemmässä 

sidoksessa toisiinsa. Kun älykkäisiin sähköverkkoihin siirryttäessä useiden eri 

toimijoiden välillä ei ole enää niin selkeää rajaa, on verkon joustavaa käyttäytymistä 

helpompi pyrkiä tavoittelemaan ikään kuin yhteistyössä yhteisen markkinatoimen ja 

päätöksenteon avulla. Kysyntäjousto on verkon joustavuuden hallintakeino, jossa 

sähkönjakeluverkon käyttäytymistä ohjaillaan huolehtien yhdessä, että verkossa vallitsee 

kysynnän ja tarjonnan balanssi. Tuotannon epätasaistuessa esimerkiksi kulutushuipun 
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aikana, sähköverkosta voidaan kytkeä tiettyjä kuormia pois käytöstä kunnes tilanne 

saadaan taas tasaantumaan.  

Sähkömarkkinoiden vapautuminen, kysyntäjousto ja kuormanohjaus tuovatkin 

tulevaisuudessa tarjolle monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kysyntäjouston 

yhteydessä esimerkiksi aggregaattoritoiminnalla voisi olla tulevaisuudessa potentiaalia 

kustannustehokkaaseen liiketoimintaan. Aggregaattori voi tarjota monenlaisia verkon 

ohjattavuuteen, hallittavuuteen ja säätöön liittyviä palveluita sähkömarkkinoiden eri 

osapuolille. Perusideana aggregaatiotoiminnassa on kuitenkin se, että aggregaattori myy 

palveluna oikeuttaan kytkeä sähköverkon tiettyjä kuormia pois käytöstä tietyn 

ajanjakson ajaksi silloin, kun tuotantovolyymi tarvitsee tasapainotusta. Aggregaattorin 

toiminta tapahtuu aina asiakkaan kanssa erikseen laadittuihin sopimusehtoihin 

pohjautuen. Tähän päivään mennessä aggregaattoreiden rajoittavana tekijänä ovat olleet 

epätietoisuus palveluiden toteutukselle vaadituista laitteistoista suurine 

hankintakustannuksineen sekä siitä, kenen ylipäätänsä on kannattavaa toimia 

aggregaattorina sekä puutteellinen asiantuntemus. Periaatteessa aggregaattorina voisi 

toimia kuka tahansa, mutta toiminnan kannattavuuden kannalta esimerkiksi riittävän 

suuren asiakaskunnan löytäminen voi tulla monelle esteeksi. Puhtaasti 

markkinapohjaisen kuormanohjauksen tarjoavalle palvelulle todennäköisesti 

parhaimmat edellytykset etenkin lähitulevaisuudessa voisi olla sähkön jälleenmyyjinä 

toimivilla energiayhtiöillä, sillä kaikista sähkönostajista koostuu heille jo valmiiksi laaja 

asiakaskunta, joiden keskuudessa mahdollisesti löytyy tarvetta uusille lisäpalveluille 

kuormanohjauksesta. Aggregaattorin toimintaan liittyy myös muutamia 

vähimmäisvaatimuksia ja sopimuksia liittyen luottamukselliseen toimintaan, 

pätevyyteen sekä siihen, kuinka nopeasti verkon tilanteisiin on kyettävä reagoimaan. 

[24]  

Edellytykset niin aggregaattoritoiminnalle kuin muullekin tulevaisuuden sähköverkon 

sujuvalle toiminnalle on älykkäiden laitteiden ja komponenttien sekä kaksisuuntaisten 

tiedonsiirtoväylien käyttöönotto. Jotta älykkäiden sähköverkkojen keskeisimmät 

tavoitteet niin luotettavuudesta kuin energiansäästöstä voidaan toteuttaa, verkon 
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johdonmukainen hallinta ja ohjaus vaatii riittävää määrää tietoa verkon toiminnasta ja 

tilasta mitatussa muodossa, joten tulevaisuudessa myös älykkäät mittarit ovat yhä 

tärkeämmässä asemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että älykkäiden laitteiden 

lisääntyessä verkon rakenne tulee monimutkaistumaan jakeluverkolta aivan 

kulutuspisteeseen saakka. Verkon eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäksi 

tulevaisuudessa myös yhä useammat sähköverkkoon kytketyt laitteet tulevat olevaan 

yhteydessä toisiinsa ja kommunikoimaan keskenään. Tulevaisuuden sähköverkko on 

helposti ohjattavissa, joten automaation määrä tulee merkittävästi lisääntymään niin 

jakeluverkossa kuin kiinteistötasollakin. Verkon monimutkaistumisen ja 

toiminnallisuuksien lisääntymisen myötä riskinä voi olla erilaisten toimintahäiriöiden ja 

vikojen lisääntyminen. Älykkäisiin verkkoihin siirtyminen tarkoittaa myös sitä, että 

erilaisen välitettävän tiedon määrä tulee merkittävästi lisääntymään. Koko verkon 

toiminta pohjautuu läheisesti erilaisiin mittaustietoihin sekä esimerkiksi pilvipalveluihin 

tallennettuna olevaan avoimeen dataan. Verkon joustavan toiminnan kannalta on 

erityisen tärkeää, että laitteistovalinnat tehdään huolella ja tiedonsiirtoväylät ovat 

luotettavia ja nopeita eri liittymispisteissä ja rajapintojen välillä. Nopea 

tiedonvälittyminen on esimerkiksi verkon suojauksen kannalta välttämätöntä, jotta 

mahdollinen vikatilanne saadaan mahdollisimman nopeasti hallintaan. Tiedonmäärän 

lisääntyessä on muistettava ottaa huomioon, että verkon uhkana voi olla myös erilaiset 

tietoturvariskit sekä tietomurrot, koska tulevaisuudessa sähköverkko on yhä tiiviimmin 

linkitettynä Internetiin. Älykkäiden laitteiden yhdistäminen Internet-verkkoon voi johtaa 

myös henkilötietoturvallisuusriskeihin. [95] Laitteistoiden ja palvelujen valintoihin 

liittyviä ongelmia puolestaan voi esiintyä eri laitevalmistajien tuotteiden 

yhteensopivuudessa, laitteistojen rajapintojen ja liityntöjen eroavaisuuksissa sekä 

avoimien protokollien ja standardointien puutteesta. Nämä riskit ja uhat aiheuttavat 

helposti epävarmuutta, mikä saattaa osittain hidastaa älyverkkoihin siirtymistä. Erilasten 

tiedonsiirtoväylien ja rajapintojen kehitystyöllä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi 

siihen, että sähköverkon toiminta koetaan joustavana jokaisen käyttäjän näkökulmasta. 

Verkon toiminnan kannalta on tärkeää, että eri mittaustietojärjestelmien tieto saadaan 

välitettyä vaivatta järjestelmältä toiselle, kuten esimerkiksi asiakkaan 
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energianmittausjärjestelmältä sähkönjakeluverkon käytönvalvontajärjestelmälle. Lisäksi 

laitteistojen välinen yhteensopivuus on myös yksi tärkeimmistä vaatimuksista. Tällä 

hetkellä esimerkiksi eri sähkömarkkinaosapuolten väliseen ja sähköverkkoyhtiöiden 

sisäiseen tiedonsiirtoon kehitteillä oleva CIM-rajapinta voidaan nähdä tulevaisuudessa 

kilpailukykyisenä vaihtoehtona. Ajatus CIM:n toteuttamisesta käynnistyi jo vuonna 

1993 USA:ssa tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena oli edistää 

sähköverkonhallintajärjestelmien yhteensopivuutta. Suomeesa CIM:iin pohjautuvaa 

toimintaa järjestelmien hallinnalle ollaan kehittelemässä parhaillaan. CIM-rajapinta 

(engl. Common Information Model) on avoin standardi, jossa kahta eri standardia (IEC 

61970 ja IEC 61968) hyödyntäen muodostetaan kaikille maailmanlaajuisesti yhteinen 

standardirajapinta ja tietomalli. [96] [97] Tästä syystä laitevalmistajasta tai –

toimittajasta riippumatta sähköverkon hallintaan tarvittavat työkalut sekä 

energianhallintajärjestelmät, olisivat yhteensopivia. Verkon hallintaa tulisi merkittävästi 

selkeyttämään myös se, että tämän hetken käytössä oleviin rajapintoihin verrattuna 

CIM:n avulla on mahdollista integroida useampi kuin pelkästään kaksi tietojärjestelmää 

yhteen, joten useiden eri osapuolten välinen kommunikaatio tiedonsiirtoväylää pitkin on 

helppoa ja nopeaa. CIM-tietomalli sisältää muun muassa tiedot sähköverkon 

mallinnuksessa käytettävistä komponenteista sekä siitä, miten komponentit ovat 

kytkettynä toisiinsa. Kytkennät tapahtuvat mallin mukaan terminaalien välityksellä, 

joihin on liitettynä myös tarvittavat verkon mittaukset. Koska CIM on kansainvälisesti 

yhteinen standardi, on mahdotonta, että se sisältäisi valmiiksi kaikkien olemassa olevien 

eri jakeluverkkoyhtiöiden käyttämiä tietoja. Tämän vuoksi CIM on kehitetty tukemaan 

erilaisia laajennuksia, joita jokainen verkkoyhtiö voi tehdä oman tarpeensa mukaan. 

CIM:n kehitystyön on ensisijaisen tärkeää tähdätä siihen, että laajennusten tekeminen 

perustuu kuitenkin yhteisiin tekniikoihin ja että se on helppoa. Lisäksi käytön 

sujuvuuden kannalta vanhempia CIM-versioita päivittäessä uuteen, molempien tulee 

olla tehtyine laajennuksineen yhteensopivia. Tulevaisuudessa älykkäiden 

sähköverkkojen sujuvalle toiminnalle yhtenä perusedellytyksenä ovatkin erilaiset 

standardit, joiden mukaan yhteensopivuutta voidaan hallita niin laite- kuin 

sovellustasollakin. CIM:n sisältyvistä standardeista IEC 61970 käsittää lähinnä 
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sähköverkon mallinnukseen vaaditut komponentit ja niiden välisen keskinäisen 

käyttäytymismallin. Standardi IEC 61968 puolestaan sisältää enemmän 

sähkönjakeluverkon ohjaukseen ja hallintaan tarvittavia tietoja jakeluverkkoyhtiön 

liiketoiminnan edistämiseksi, ja sen rajapinnat ovat puhtaasti kehitelty näiden tietojen 

siirtoon eri tietojärjestelmien välillä. CIM-standardien lisäksi tulevaisuudessa 

kansainvälisellä tasolla yhtenä merkittävimmistä standardeista on IEC 61850, joka on 

määritelty pääasiassa nimenomaan älykkäiden sähköverkkolaitteiden 

yhteensopivuudelle ja CIM:n kaltoin sisältää sähkönjakelun kannalta hyödyllisen 

tietomallin jakeluverkon mallintamiselle. Tulevaisuudessa IEC 61850-standardista voisi 

olla potentiaalia tarjoamaan sovellusmahdollisuuksia hajautettujen 

energiantuotantojärjestelmien, sähkölaitosten sekä sähköverkon valvomon väliselle 

tiedonvälitykselle. Tulevaisuuden visiossa pyritään yhdistämään CIM-standardit ja IEC 

61850-standardi yhdeksi kokonaiseksi tietomalliksi. [97] [98] Tietojärjestelmien välisten 

tiedonsiirtoyhteyksien lisäksi yhteisestä tietomallista sekä standardirajapinnoista voisi 

olla etua esimerkiksi joidenkin uusien sovellusten käyttöönottohetkellä. Älykkäiden 

sähköverkkojen osalta muun muassa vikatilanteiden hallinnassa selektiivisyys ja 

automaattinen sähkönsyötön palautus sekä hajautetusta energiantuotannosta aiheutuvan 

jännitteen heilahtelujen tasaaminen ovat sellaisia toimintaominaisuuksia, jota voisivat 

hyödyntää mainittuja standardirajapintoja, sillä nopea tiedonvälittyminen on tärkeää.  

Tulevaisuuden älykkäässä sähköverkossa hajautetun energiantuotannon sekä 

sähkönjakelun luotettavuus- ja laatuvaatimusten ohella erilaisten 

energianvarastointitekniikoiden tarve tulee merkittävästi lisääntymään. Sähkövarastot 

ovat oikeastaan välttämättömiä kustannustehokkaan uusiutuvan energiantuotannon 

toteuttamiselle tuotannon epätasaisuudesta johtuen. Sähkön tuotannon ja kulutuksen 

heilahteluja on mahdollista tasata energiavarastojen avulla. Lisäksi energiavarastoja 

tarvitaan verkon ylikuormitusriskin vähentämiseksi, koska kulutushuipun aikana niistä 

voidaan syöttää verkkoon lisäkapasiteettia. Katkottoman sähkönsyötön turvaamiseksi 

puolestaan sähkövarastoista voidaan ottaa varaenergiaa siksi aikaa, kun sähkönjakelun 

varsinainen syöttö palautuu. Erilaisia energianvarastointiteknologioita ollaan parhaillaan 
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kehittelemässä. Akkuteknologian kehittyessä tulevaisuudessa esimerkiksi litium-

ioiniakkuihin perustuvaa sähkövarastoa voidaan pitää yhtenä potentiaalisena 

vaihtoehtona, sillä ne tarjoavat sähkönjakeluun täysin päästötöntä lisäkapasiteettia ja 

omaavat myöskin pitkän elinkaaren. Sähkövarastoina akut olisivat siinäkin mielessä 

hyvä vaihtoehto, sillä tarpeen tullessa niistä saadaan välittömästi lisää tehoa verkkoon, 

toisin kuin erilaisilla varavoimakoneilla lisäkapasiteetin käynnistyminen voi kestää jopa 

useita minuutteja. Akkujen vahvuutena on lisäksi niiden helppo ohjattavuus ja säädön 

tarkkuus, sekä niiden kyky kompensoida verkon epästabiilisuutta vahvistavaa loistehoa 

[57]. Ympäristötavoitteiden sekä päästöjen vähentämisen toteutumisen tavoittelu tuo 

tullessaan myös nollapäästöisten sähköautojen suosion lisääntymisen, sillä edellytykset 

niiden käyttöönotolle alkavat pian ensimmäistä kertaa tulla kunnolla mahdollisiksi. 

IEA:n esittämän arvion mukaan vuoteen 2050 mennessä käytössä olevista ajoneuvoista 

valtaosan tulisi olla sähköautoja, mikäli liikenteen hiilidioksidipäästöjä halutaan 

vähentää 80 %. Ympäristönäkökohtien parantamisen lisäksi sähköautoja on visioitu 

myöskin toimimaan energiavarastoina tulevaisuuden älykkäissä sähköverkoissa. Niitä 

voitaisiin käyttää muun muassa uusiutuvan energiantuotannon rinnalla tasaamaan 

tuotannon epätasaisuutta. Tällöin akkuihin varastoitua sähköenergiaa voitaisiin 

hyödyntää lisäkapasiteetiksi hetkillä, kun muu energiantuotanto on vähäistä. Vaikka 

autojen lataus lisää sähköverkkoon kuormitusta, periaatteessa ajatus voisi kuitenkin olla 

varsin toimiva, jos verkon suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on huolehdittu julkisen 

latausjärjestelmän rakentamisesta, jotta autoille löytyy riittävästi latausmahdollisuuksia 

niin pikalatauksesta kuin hitaasta latauksesta, sekä tarvittavista hyvin suunnitellusta 

älykkäistä ohjausjärjestelmistä. Sähköautojen määrän lisääntyessä yleisesti sähköverkon 

toiminnan edellytyksenä on, että autojen lataus voidaan ohjata älykkäästi, jottei 

lataamisesta aiheudu verkkoon entistä enemmän ei-toivottuja kulutushuippuja. 

Älykkäässä ohjauksessa kommunikaation tulee tapahtua ainakin auton sekä 

latauspisteen välillä, mutta toisaalta myös latauspisteen sekä sähköverkon välillä. 

Älykkäällä porrastetulla lataamisella sähköverkon kuormitushuippuja on mahdollisuus 

tasata. Tällöin autojen latausaikaa voidaan siirtää esimerkiksi yöhön halvemman sähkön 

ajalle, kun sähkönkulutus muutenkin on tuolloin vähäisempää. Sähköautojen tarjoamana 
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tulevaisuuden mahdollisuutena nähdään myös tilaisuus saada verkkoon nopeasti 

häiriöreserviä, kun verkon häiriötilanteessa sähköautojen latausmahdollisuus voidaan 

kytkeä pois käytöstä. Sähköautoiluun siirtymiseen liittyy vielä kuitenkin lukuisia 

haasteita. Käyttöönottoa hidastaa ainakin vielä monet yhteensopivuusstandardit koskien 

esimerkiksi latauspistokkeita sekä turvallisuuskysymyksiä käsitelevä standardointi. 

Lisäksi yhtenä suurena kulmakivenä on edelleen autojen akkujen kestoisuus. Vaikka 

akkuteknologia on merkittävästi kehittynyt ja myös halventunut, ei akkujen kapasiteetti 

kuitenkaan riitä kantamaan vielä kovinkaan suuria ajokilometrejä niiden ollessa vain 

100 – 150 km kerralla, saati sitten tarjoamaan sähköenergiaa vielä lisäkapasiteetiksi 

muihin kulutuskohteisiin. Mikäli akkujen suorituskyky ei tule tulevaisuudessa 

kehittymään merkittävästi, täyssähköautoihin laajamittainen siirtyminen valitettavasti 

jää vain ideointitasolle. [8] [26]   

Älykkäisiin sähköverkkoihin siirtyminen on herättänyt myös kysymyksen siitä, olisiko 

tulevaisuudessa kannattavampaa siirtyä kokonaan tasasähköllä toimivaan 

sähkönjakeluun? Tarvitaanko esimerkiksi kiinteistöjen sähkönjakelussa välttämättä 

vaihtosähkönjakelua, sillä jo nyt lukuisat kotitalouksissa käytössä olevat sähkölaitteet 

toimivat tasajännitteellä. Tulevaisuudessa kuluttajan älykäs pienjännitejakeluverkko 

DC-toteutuksella voisi hyvinkin olla kuvan 22 mukainen. [99]  
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Kuva 22 Tulevaisuuden näkymä kotitaloudesta, jossa on DC-jakeluverkko. [99]  

 

AC-DC –muunnoksen poisjättämisellä voitaisiin lisätä kiinteistöjen ja kotitalouksien 

turvallisuutta, kun  DC-jakeluverkossa käyttöjännitteen suuruus olisi jo valmiiksi pieni. 

Tarve jännitteen muuntamiselle muodosta toiseen heikentää energiatehokkuutta, joten jo 

säästömielessä tasajänniteverkon käyttöä voisi harkita. Lisäksi säästöjä voitaisiin 

mahdollisesti saavuttaa myös tarvittavista verkon komponenteista, koska erillisiä 

jännitteenmuuntimia ei enää tarvittaisi. DC-jakeluverkon toteuttamiselle motivoivina 

syinä ovat myös muun muassa hajautetun tuotannon sekä sähköautojen lisääntyminen, 

sillä molemmat sovellukset käyttävät tasasähköä. Näin ollen sekä 

uusioenergiatuotantolaitosten sekä sähköautojen pikalatauspisteiden verkkoon 

kytkeminen voisi helpottua, jos käytössä olisi suoraan tasajänniteverkko. Sähkönjakelun 

laatu on tulevaisuudessa myös yhä tärkeämpää, sillä älykkäiden sähköverkkojen 

käyttöönotto lisää oleellisesti verkkoon muun muassa edellä mainittuja sähkön laatua 

heikentäviä kuormia. Tekniikan monimutkaistuessa lisäksi muiden herkkien laitteiden 

määrä verkossa lisääntyy. Laatuun vaikuttavina tekijöinä muun muassa älykkäiden 

verkkojen uusien kuormien kytkennästä aiheutuvat jännitteen heilahtelut saataisiin DC-
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käyttöisellä verkolla paremmin hallintaan. Lisäksi DC-verkolla voidaan vähentää 

verkossa tapahtuvien häviöiden määrää, mikä on yksi merkittävä kriteeri hyvälaatuiselle 

sähkölle. Vaihtojänniteverkon korvaaminen tulevaisuudessa tasajänniteverkolla vaatii 

kuitenkin vielä pitkäjänteistä kehitystyötä ja riittävän määrän erilaisia käytännön 

demonstraatioita, joissa visio voidaan todentaa toimivaksi ratkaisuksi. Kehitystyön 

kannalta yhtenä oleellisena tekijänä olisi lisäksi kokonaan oman standardin kehittäminen 

DC-verkkoa koskien, jotta se loisi varmuutta uudelle verkon ajatusmallille parantaen 

esimerkiksi verkkoon kytkennän yhteensopivuutta laitteiden välillä. [67]  

Älykkäiden verkkojen toteuttamiselle erilaisia älykkäitä laitteita alkaa olemaan 

markkinoilla jo melko laaja valikoima. Lisäksi sähköverkossa voidaan nykyisin mitata 

oikeastaan mitä tahansa ominaisuutta, joten erilaista mittaustietoa on myös saatavilla jo 

hyvinkin kattavasti. Laitteiden ja saatavilla olevan tiedon paljous voi osaltaan aiheuttaa 

myös haasteita älykkään sähköverkon kehittymiselle, sillä laitteiden tarjoamien 

mahdollisuuksien löytäminen laajasta kirjosta voi olla vaikeaa. Mittaustiedon paljous 

lisää haasteita, kuinka kaikkea tietoa voitaisiin hyödyntää. Tarvitaanko ylipäätänsä niin 

paljon tietoa? Pitäisikö älykkään verkon kehityksen perustua siihen, että mitatun tiedon 

pohjalle kehitellään uusi sovellus tai käyttökohde, vai ennemmin siihen, että tarpeisiin ja 

jo olemassa oleviin epäkohtiin haetaan ratkaisua? 
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10 Yhteenveto 

Viimevuosien nopea teknologian kehittyminen on johtanut siihen, että tarvitsemme 

jatkuvasti yhä enemmän sähköä käytettäväksi, minkä seurauksena maailman 

energiankulutustaso on lisääntyminen huomattavasti. Sen seuraukset ovat alkaneet 

näkyä monelta osin ympäristön hyvinvoinnin heikkenemisenä, minkä vuoksi 

ympäristöpolitiikalle asetettuja säädöksiä ja energiankulutuksen valvontaa on 

tiukennettu. Ympäristömääräysten tavoitteleminen on ohjannut etsimään uusia 

toimintatapoja tuottaa energiaa puhtaasti. Vaihtoehtoisina tapoina ainakin aurinko- ja 

tuulienergiaa on jo jonkin verran käytössä. Se, että toimintamme turvautuu yhä 

enemmän sähköjen saantiin, on asettanut myös monenlaisia vaatimuksia 

sähkönjakelulle, missä kiinnitetään huomiota sähkönjakelun toimintavarmuuteen ja 

sähkön laatuun. Näistä syistä on käynyt ilmi, että nykyinen perinteinen 

sähkönjakeluverkko alkaa vähitellen käydä riittämättömäksi kyetäkseen toimimaan 

tulevaisuuden tarpeiden täyttävästi, mikä loi tarpeen ryhtyä kehittelemään verkkoon 

uudenlaisia ratkaisuja. Tulevaisuuden toimintakyvyn ja visioiden mukaisia 

sähköverkkoa on alettu kutsumaan älykkääksi sähköverkoksi (engl. smart grids). 

Perinteisen verkkomallin rinnalle niihin on yhdistelty monipuolisesti lukuisia uusia 

ominaisuuksia ja toimintoja tarjoten huomattavan määrän erilaisia etuja monille verkon 

osapuolille. Älykkäiden sähköverkkojen lähtökohtaisesti keskeisimpinä tavoitteina on 

pyrkiä toteuttamaan ympäristönäkökohtia huomioiva, luotettava, tehokas, häiriötön, 

toimintavarma ja joustava sähkönjakelujärjestelmä. Nykyiset kehittyneet tieto- ja 

tiedonsiirtotekniikat, automaatio sekä muut uudenaikaiset tekniikaltaan 

edistyksellisemmät elektroniikkalaitteet yhdessä mahdollistavat älykkäiden verkkojen 

toteutumisen. Siirtyessä älykkäisiin sähkönjakeluverkkoihin, sen mukana tuomien 

ominaisuuksien seurauksena pienjännitepuolen merkitys verkon toimintaan 

osallistumisessa ja sähkönjakelussa kasvaa huomattavasti. 

Erona perinteisiin verkkoihin älykkäissä sähköverkoissa yksi merkittävin pääpiirre on 

sen kyky siirtää sähköenergiaa sekä erilaista verkon toimintaan liittyvää informaatiota 

kahteen suuntaan. Tästä syystä verkkoon kytkettyjen eri osapuolten välinen yhteys ja 
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kommunikaatio niin verkon eri laitteiden kuin toimijoidenkin osalta on yhä tiiviimpää. 

Lisääntyvä uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tulevaisuudessa yleistää myös 

hajautetun energiantuotannon, mikä mahdollistaa kuluttajien aktiivisemman 

osallistumisen jakeluverkon toimintaan. Tulevaisuuden visiossa pienimuotoisella 

hajautetulla tuotannolla kuluttajat voivat entistä enemmän toimia omavaraisina 

sähköntuottajina tai osallistua sähkömarkkinatoimintaan myyden tuotantoaan. 

Uusiutuvan energian tuotantomuoto on kuitenkin luonteeltaan usein jaksottaista, mikä 

aiheuttaa sähköverkkoon jännitteen ja taajuuden heilahteluja. Näin ollen kulutuksen ja 

tuotannon vaihteluiden tasapainottamiseksi tarvitaan kysyntäjoustoa ja 

kuormanohjausta, mitkä kuuluvat älykkäiden sähköverkkojen keskeisiin ominaisuuksiin. 

Kysyntäjouston odotetaan tarjoavan tulevaisuudessa myös uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, sillä sen avulla esimerkiksi aggregaattori-toimijat voisivat 

myydä esimerkiksi verkkoyhtiöille ulkoistettuna palveluna verkon kuormituksen 

ohjaamista, mikä samalla edistäisi verkon joustavaa ja laadukasta toimintaa.  

Verkon toimintojen ja liityntäpisteiden lisääntyessä, koko verkon rakenne tulee 

monimutkaistumaan aiempaan nähden. Tästä syystä älykkäissä sähköverkoissa myös 

verkon suojauksen toteuttaminen monimutkaistuu ja verkon toiminnan hallintaan on 

kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Uuden sukupolven älykkäät etäluettavat mittarit 

(AMR-mittarit) ovat älyverkkojen oleellisimpia osia, sillä niiden avulla suurin osa 

verkon eduista saadaan toimiviksi. Mittareita ja niistä saatua reaaliaikaista informaatiota 

verkon toimintatilaa kuvaavista suureista voidaan hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi 

verkon ohjaamiseen, suojaamiseen, valvontaan sekä energiankulutuksen seuraamiseen, 

mikä hyödyttää myös kysyntäjoustossa. Älykkäiden sähköverkkojen ohjaamiseksi myös 

kiinteistön sisäiseen verkkoon yhdistetyn automaation määrä on yleistynyt merkittävästi 

viime vuosina. Kiinteistöautomaation avulla saadaan lisäksi entistäkin täsmällisempää 

tietoa kiinteistön kulutuksesta, mikä auttaa kuluttajaa säästämään energian käytössä.  

Tässä diplomityössä keskityttiin lähinnä tarkastelemaan älykkäiden sähköverkkojen 

käsitettä pienjännitejakeluverkossa. Tiedonkeruun ja aiheesta oppimisen tueksi on 

käytetty ABB Oy:n ja parhaillaan käynnissä olevan realistisen älyverkkohankkeen 
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kanssa käytyä yhteistyötä sekä muutamaan suurempaan kiinteistöön tehtyä haastattelua. 

Työssä pyrittiin ottamaan laajasti huomioon älykkäiden sähköverkkojen tarjoamia 

ominaisuuksia ja mahdollisuuksia, sekä niiden toteuttamisen haasteita ja käyttöönottoon 

hidastuttavia tekijöitä. Työssä tutkittiin lisäksi mitä kaikkea älykkyyden lisääminen 

sähköverkkoon edellyttää. Esimerkkihankkeeseen pohjautuen asiaa tutkittiin 

komponenttitasolla, joista muodostettiin muutama älykkyydeltään eritasoinen ratkaisu. 

Lisäksi työssä tutkittiin eri näkökulmista älykkäiden sähköverkkojen kustannuksia ja 

tehtiin kustannusvertailua eri verkkovaihtoehtojen välillä. Työn loppupuolella esiteltiin 

vähän, millaisia tutkimuksia älykkäistä sähköverkoista on tehty ja minkälaisia hankkeita 

parhaillaan on käynnissä. Lopuksi vielä pohdittiin, millainen tulevaisuudennäkymä 

älykkäillä sähköverkoilla voisi olla edessä.  

Luonnollisesti mitä monipuolisempi ja älykkäämpi verkon odotetaan olevan, sitä 

enemmän sen toteuttaminen vaatii komponentteja ja näin ollen myös 

investointikustannukset ovat korkeammat. Älykkäässä sähköverkossa elinkaaren 

kokonaiskustannukset voivat kuitenkin loppujen lopuksi jäädä pienemmiksi kuin 

perinteisemmässä verkkoratkaisussa, sillä käytön aikana saavutetuilla säästöillä voidaan 

tasata kustannuksia. Merkittävimmät säästöt saavutetaan energiankulutuksessa sekä 

verkon suojauksen ansiosta häiriöiden torjumisena tai niiden aiheuttamien kustannusten 

minimoinnilla. Älykkäiden verkkojen korkeat investointikustannukset ovat tähän saakka 

olleet yksi syy, mikä on rajoittanut niihin siirtymistä. Haastattelujen perusteella kävi 

ilmi, että yhtenä suurimpana hidasteena on kuitenkin edelleen tiedon puute. 

Älyverkkojen tekniikkaa, tarjoamia mahdollisuuksia ja saatuja hyötyjä perinteiseen 

verkkomalliin verrattuna ei vielä tunneta riittävän hyvin, jotta niihin oltaisiin valmiita tai 

ylipäätänsä kiinnostuneita investoimaan. Älykkäät sähköverkot ovat vielä sen verran 

uusi teknologia, ettei sen käytöstä saaduista eduista ole vielä ehtinyt muodostua 

tarpeeksi laajaa näyttöä. Tiedot verkkojen kyvyistä perustuvat oikeastaan olleisiin ja 

käynnissä oleviin tutkimuksiin ja hankkeisiin, mutta käytännön todennus puuttuu. Tähän 

mennessä hyötyjä ja esimerkiksi saavutettuja säästöjä kulutuksessa on voitu osoittaa 

vasta kiinteistötasolla kiinteistöautomaation käytöllä, mikä onkin edistänyt sen käytön 
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yleistymistä. Hyötyjä verkkojen muiltakin osilta pyritään osoittamaan erilaisten 

käynnissä olevien pilottihankkeiden avulla, missä verkon toimintaa testataan ja 

demonstroidaan käytännön ympäristössä. Monien mahdollisuuksien verkkona 

älykkäisiin sähköverkkoihin siirtyminen tulee kuitenkin todennäköisesti lisääntymään 

yhä nopeammin, sillä perinteisten verkkojen riittämättömyys ja haasteiden kohtaaminen 

käyvät jatkuvasti ajankohtaisemmiksi ja vauhdittavat väistämättä uusiin ratkaisuihin 

turvautumista.   
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