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1. Sähköverkon strateginen ennuste toimintaympäristön muutoksista 

Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia, jonka vaikutukset heijastuvat sähkön-
jakelun kehittämiseen. Strateginen ennuste perustuu valtakunnallisiin ja alueellisiin tilas-
toihin ja ennusteisiin sekä Nurmijärven alueen tulevaisuuden tavoitetiloihin. Ennusteessa 
on huomioitu myös mennyt kehitys painotettuna viimeisimmät vuodet. Ennusteissa on 
otettu huomioon jakeluverkkoalueen sijainti ja muut toimintaympäristömme ominaispiir-
teet. Lähtötietoina on hyödynnetty Tilastokeskukselta saatavaa tilastoaineistoa esim. vä-
estökehityksen, väestöennusteen, rakennuskannan osalta sekä mm. Valtioneuvoston, 
Suomen Ilmastopaneelin ja Energiateollisuuden selvityksiä, raportteja ja ennusteita. En-
nusteen laatimisissa hyödynnettiin myös ulkopuolisen palveluntarjoajan osaamista ennus-
teen luomiseksi, jota rikastettiin omilla paikallisilla näkemyksillä verkkoalueen kehityk-
sestä. 

Sähkömarkkinalain 51§ tarkoittamien sääilmiöiden todennäköisyyttä ja muuttuvan il-
maston vaikutusta on arvioitu. Arvion muodostamisessa on hyödynnetty eri asiantuntija-
arvioiden lopputuloksia, joissa on kuvattu ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden tule-
vaisuuden näkymiä. Lähdeaineistona on toiminut Suomen Ilmastopaneelin tutkimusra-
portti ”Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, kustannukset ja alueelliset ulot-
tuvuudet” sekä ”Suomen luonto 2100”-teos (Kerttu Kotakorpi, Bazar Kustannus, 2021). 
Lähdeaineistoissa on kuvattu kuinka ilmastomallien perusteella tehty arvioita, millaiseksi 
ilmasto maailman eri paikoissa muuttuu tulevaisuudessa – kymmenessä vuodessa, sa-
dassa vuodessa tai pidemmän ajan kuluessa. Ilmastonmuutoksen myötä vuoden keski-
määräinen lämpötila on noussut vuosisadassa Suomessa noin kuusi astetta. Talvet ovat 
lämmenneet enemmän kuin kesät. Ilmaston lämpeneminen näkyy muassa energiankulu-
tuksessa siten, että rakennusten lämmitystarve on kuluneella vuosisadalla vähentynyt 
useita kymmeniä prosentteja ja jäähdytystarve on lähes viisinkertaistunut vuosisadassa. 
Lauhtumisen ja pilvisyyden lisääntymisen ohella sateet ovat lisääntyneet. Vettä tulee ajoit-
tain enemmän kuin salaojat, purot, joet, järvet ja maa pystyvät imemään. Matalapaineet 
liikkuvat yhä hitaammin ja paikallaan pysyvät säätyypit yleistyvät, jolloin sateet voivat jat-
kua monia päiviä ja pahimmillaan aiheuttaa tulvia. Voimakkaat matalapaineet aiheuttavat 
sateiden ja tuulien lisäksi meritulvia, jolloin merivesi tunkeutuu yhä pidemmälle rannikolta 
sisämaahan. Pysyvä säätyyppi voi olla myös korkeapaine, jolloin helle jakson päätteeksi 
saattaa tulla voimakkaita ukkosia ja sateita. Kaupungissa vesi voi tunkeutua rakennusten 
alimpiin kerroksiin ja parkkihalleihin, joissa on kiinteistömuuntamoita sekä muita sähköti-
loja. Erilaiset äärevät säät lisääntyvät. Ilmamassojen kulkua ilmakehässä ohjaavat voimak-
kaat yläilmakehän tuulet. Näihin suihkuvirtauksiin syntyy aika ajoin voimakkaita pohjois- 
etelä- suuntaisia aaltoja, joka pohjoisella pallonpuoliskolla tarkoittaa, että kylmää ilmaa 
pääsee virtaamaan pohjoisesta kohti etelää ja toisaalta lämmintä ilmaa etelästä kohti poh-
joista. Yhdessä paikassa muutos näiden eri ilmamassojen välillä voi tapahtua hyvin nope-
asti. Myös tuulet voimistuvat ajoittain aiempaa voimakkaammiksi, jolloin voidaan puhua 
supermyrskyistä. Maa on yhä pidempään roudaton, jolloin puut eivät ole niin tiukasti 
maassa kiinni ja myrsky tekee helpommin laaja-alaisempaa tuhoa. Tämä lisää kaatuneiden 
puiden aiheuttamia häiriöitä ilmajohtoverkoille. Talvimyrskyn yhteydessä lumisademäärä 
voi kasvaa kerralla niin suureksi, että metsille sekä ilmajohdoille aiheutuu suuria tykkylu-
mivahinkoja. Arvion perusteella siis sään ääri-ilmiöt verkkoalueella todennäköisesti 
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hieman yleistyvät tulevaisuudessa nykytilanteeseen verrattuna. Myrskyt, kovat tuulet ja 
lumikuormat saattavat aiheuttaa hetkellisiä haasteita sähkönjakelulle. Verkko kuitenkin 
koostuu osin ilmajohdoista myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi varautumista on tehty ja 
tehdään siirtämällä johtoreittejä metsistä teiden varsille. Riittävästä viankorjauskapasitee-
tin saatavuudesta huolehditaan myös jatkossa, jotta verkkoalueella saavutetaan lain aset-
tama sähkönjakelun toimitusvarmuustaso myös haastavien sääolosuhteiden aikana. 

Sääilmiöiden lisäksi teknologian kehittyminen luo painetta kehittää jakeluverkkoa. 
Älykkäiden sähköverkkojen kehittyminen on ollut Suomessa voimakasti myös globaalisti 
tarkasteltuna. Esimerkkeinä tästä toimivat mm. etäluettava kulutuksen mittaus tai verkos-
toautomaatioratkaisut. Tulevaisuudessa sähkön varastointi sekä erilaiset joustoratkaisut 
ja -palvelut kasvattavat merkitystään ja ovat varmasti kiinteä osa verkon ylläpitoa ja hal-
lintaa, jotka verkon kehittämisessä tulee ottaa huomioon.  

Sähkönjakeluverkon numeeristen tekijöiden kehittymistä Nurmijärven Sähköverkko 
Oy:n toiminta-alueella seuraavan kymmenvuoden aikana on tarkasteltu taulukossa 1.  

Taulukko 1: Numeeristen tekijöiden arvioitu kehittyminen jakelualueella 

 2021  2031 (ennuste) 

Verkkoalueella siirretty energia, MWh 

 Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia 455 635 MWh 752 600 MWh 

 Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia 893 MWh 26 900 MWh 

Käyttöpaikkojen määrä 

 Lukumäärä 27 316 kpl 31 079 kpl 

Hajautettu tuotanto, yhteenlaskettu nimellisteho 

 SJ 0 kW 0 kW 

 KJ 440 kW 4 500 kW 

 PJ 3 070 kW 37 000 kW 

Hajautettu tuotanto, kappalemäärä 

 SJ 0 kpl 0 kpl 

 KJ 2 kpl 5 kpl 

 PJ 392 kpl 3 892 kpl 

Sähköisen liikenteen julkisen latauksen käyttämät liittymät 

 Lukumäärä 11 kpl 191 kpl 

Verkkoalueen autokannan sähköistyminen ennustetaan lisäävän energian tarvetta yli 
20 000 MWh vuoteen 2031. Sähköistyminen johtaa väistämättä hetkellisten tehojen kas-
vuun, joka voi aiheuttaa jakeluverkossa saneeraustarpeita. Kuvassa 1 on esitetty verkko-
alueen ajoneuvokannan kehittymisen ennuste ja kuvassa 2 on ennustettu autokannan 
muutoksista aiheutuvat sähköenergiatarpeen ennusteet vuoteen 2031 asti. Kuvissa 1 ja 2 
on käytetty lähteinä keskimääräisiä suoritemääriä LIISA 2020 laskentajärjestelmästä ja Au-
toalan käyttövoimatiekarttaa 2021. Arvio verkkoalueen sähköautomääristä perustuu Au-
toalan tiedotuskeskuksen ennusteisiin ja verkkoalueen autokantaan. 
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Kuva 1: Ajoneuvokannan kehittyminen Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualueella 
 

 
Kuva 2: Autokannan sähköistymisestä aiheutuvan energian siirron lisääntymisen en-
nuste vuosille 2021–2031 

Liikenteen sähköistymisen lisäksi rakennusten lämmitysmuotojen muutos kohti ilmas-
toystävällisempiä lämmitysratkaisuja luo lisää sähkönsiirron tarvetta. Kuvassa 3 on esitelty 
rakennuksien lämmitystavat jakelualueella. Nurmijärven Sähköverkon jakelualueen raken-
nuksista suurin osa lämmitetään sähköllä (52 %). Toiseksi yleisin lämmitystapa on öljyläm-
mitys (21 %). Muut lämmitystavat ovat tasaisesti yhtä yleisiä. 
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Kuva 3: Lämmitysmenetelmien jakautuminen jakeluverkkoalueella (Rejlers, 2022) 

Verkkoalueen öljylämmitteisten rakennusten lämmitystavan muutokset arvioidaan li-
säävän 2031 mennessä energiantarvetta 32 GWh. Kuvassa 4 on esitelty energiatarpeen 
lisääntyminen vuoteen 2031 mennessä rakennustyypeittäin.  

 
Kuva 4: Öljylämmityksestä luopumisen vaikutukset sähköenergian tarpeeseen. (Rejlers, 

2022) 

Jakeluverkkoliiketoiminta on Suomessa säänneltyä liiketoimintaa, jota valvoo Energia-
virasto. Muutokset lainsäädännössä ja verkkoliiketoiminnan regulaatiossa vaikuttavat 
olennaisesti jakeluverkonhaltijan toimintaan ja sitä kautta verkon kehittämiseen. Edellisen 
kymmenen vuoden aikana vaatimukset sähkönjakelun toimitusvarmuuteen ovat merkit-
tävästi kiristyneet samoin kuin säännellyn liiketoiminnan tuottotason valvonta. Säänte-
lyssä tapahtuvat muutokset vaikuttavat verkkoliiketoimintaan myös jatkossa. 
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2. Sähköverkon kehittämissuunnitelman lähtökohdat 

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n (NSV) kehittämissuunnitelmassa jakeluverkkoalue jaetaan 
kahteen kehittämisvyöhykkeeseen. NSV:n valitsema kehittämisvyöhykejako on sama kuin 
jakeluverkon toimitusvarmuutta määrittelevän sähkömarkkinalain 51 §:n laatuvaati-
musportaiden (6 h / 36 h / muut) jako. Kuvassa 5 on esitetty NSV:n jakelualue jaettuna 
kahteen jakelualueeseen. Kuvassa sinisellä on korostettu Nurmijärven kunnan ja Tuusulan 
kaupungin asemakaava-alueet NSV:n jakelualueella, jotka kuuluvat sähkömarkkinalain 51 
§:n kuuden tunnin laatuvaatimusportaaseen sekä NSV:n ensimmäiseen kehittämisvyöhyk-
keeseen. Näitä asemakaava-alueiden vyöhykettä tullaan tässä dokumentissa kutsumaan 
asemakaava-alueiden kehittämisvyöhykkeenä tai lyhyemmin kehittämisvyöhyke 1 (KV1). 
NSV:n toinen kehittämisvyöhyke puolestaan on mainitun sähkömarkkinalain 51 §:n toisen 
laatuvaatimusportaan (36 tunnin) mukainen haja-asutusalueen vyöhyke, joita puolestaan 
tullaan kutsumaan tässä dokumentissa haja-asutusalueiden kehittämisvyöhykkeenä tai ly-
hyemmin kehittämisvyöhyke 2 (KV2). 

 

 
Kuva 5. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualue jaettuna kahteen kehittämisvyöhyk-

keeseen. 
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Valitut kehittämisvyöhykkeet ja NSV:n sähkönjakelualueen jako näihin vyöhykkeisiin 
pystytään perustelemaan Energiaviraston antaman Sähkönjakeluverkon kehittämissuun-
nitelmasta annetun määräyksen tulkintaohjeen liite 2 koskevan ohjeistuksen mukaisesti. 
Tulkintaohjeen liite 2 koskevassa luvussa määritellään, että kullekin kehittämisvyöhyk-
keelle pystytään määrittelemään pääsääntöinen sähkönjakeluratkaisu, joka voidaan pe-
rustella kustannustehokkuudella, mutta josta voidaan poiketa yksittäisissä tapauksissa. 
Kehittämisvyöhykkeiden sisällä sähkönjakeluverkon nykytila ja kehitysstrategia tulee olla 
yhtenäinen, ja erityisesti, että kehitysstrategiaan valittu pääsääntöinen jakeluverkon ra-
kennusmalli on perusteltavissa elinkaarikustannusten tarkastelulla. 

NSV:n määrittämällä kehittämisvyöhykkeellä 1 on pääsääntöisesti rakennettu maa-
kaapeliverkkoa viimeisten vuosikymmenten aikana niin keskijännite- (KJ) kuin pienjännite-
verkoissa (PJ). Tarkemmin kehittämisvyöhykealueiden verkkorakenteiden numeerisia tie-
toja esitellään myöhemmin tässä luvussa, mutta NSV:n valitsemien kehittämisvyöhyke-
määrittelyiden perusteeksi tullaan seuraavissa kappaleissa lyhyesti esittelemään joitain 
näitä tietoja ja lukuja.  

KV1-alueella maakaapelointiaste vuoden 2021 rakennetiedoissa oli 92,4 % ja sen ke-
hitys on joka vuosi kasvanut. Maakaapeliverkon rakennuskustannukset ovat kalliimpia 
kuin ilmajohtoverkon vastaavat kustannukset, mutta näiden vastapainoksi kaapeliverkko 
tarjoaa verkkorakenteen pienemmän vikaantumistaajuuden. Vikaantumistaajuus korreloi 
lineaarisesti verkkorakenteen elinkaarikustannuksissa huomioon otettavaan keskeytyk-
sestä aiheutunut haitta (KAH) -kustannuksiin. Vaikutus elinkaarikustannuksiin on sitä suu-
rempi, mitä suurempi kuorma vikaantuneen verkkorakenteen takana on. Asemakaava-alu-
eilla asutus on haja-asutusalueita tiheämpää, jonka takia energian kulutus on suurempi 
sähkönjakeluverkon verkkopituutta kohden. Toisin sanoen mitä suurempi on kulutus verk-
kopituutta kohden, sitä kannattavampaa maakaapelointi on alueella. Elinkaarikustannuk-
sista enemmän kehittämissuunnitelman liitteessä 3. Asemakaava-alueilla maakaapelointi 
varaa myös maankäytön kannallisesti pienemmän alueen, joka nähdään hyödyllisenä puo-
lena tiheämmin asutuilla asemakaava-alueilla. 
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Kuva 6. Kaapeli- ja ilmajohtoverk-
kopituuksien suhde KV1:sellä 

 

Kuva 7. Kaapeli- ja ilmajohto-
verkko pituuksien suhde KV2 

Haja-asutusalueilla asukastiheys on asemakaava-alueita pienempi ja sähkön kulutus 
suhteessa verkkopituuteen on pienempi. Näistä syistä suuremman vikaantumistaajuuden, 
mutta pienempien rakennuskustannusten myötä, ilmajohtoverkosta tulee elinkaarikus-
tannusten kannalta tarkasteltuna KV2-alueilla kustannustehokas jakeluverkon rakennus-
muoto, varsinkin jos siirrettävät tehot pysyvät maltillisina. Vuoden 2021 NSV:n rakenne-
tiedoissa KV2-alueiden sähkönjakeluverkosta ilmajohtoverkon pituuden osuus oli 67,5 %. 
KV2-alueilla maakaapelointiaste on kasvanut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, 
mutta maakaapelointia on toteutettu vain kohteissa, joissa haastavat ympäristöolosuh-
teet. NSV on siis toteuttanut jakeluverkon maakaapelointia haja-asutusalueilla vain sellai-
sissa paikoissa, joissa verkon ympäristö olisi tehnyt ilmajohtoverkon rakentamisesta elin-
kaarikustannusten kannalta tarkasteltuna kannattamattoman. 

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana NSV on pyrkinyt kehittämään haja-asutus-
alueiden olemassa olevan ilmajohtoverkon toimitusvarmuutta monin tavoin. Kunnossapi-
dollisesti ilmajohtoverkon toimitusvarmuutta on kehitetty johtokatujen raivauksilla (pai-
koin normaalia leveämpiä johtokatuja) sekä säännöllisillä verkkorakenteiden tarkastuk-
silla. Olemassa olevan ilmajohtoverkon toimitusvarmuuden kehittämisen lisäksi NSV on 
huomioinut toimitusvarmuuden myös uutta ilmajohtoverkkoa rakennettaessa. NSV on ra-
kentanut uutta ilmajohtoverkkoa kahden viime vuosikymmenen seuraavin periaattein: 

• Ilmajohtoverkko on ns. säävarmaa, kun se rakennetaan 
o tiealueiden vierille 

▪ Mahdollistaa nopean vian etsinnän ja korjauksen 
▪ Ainakin toinen puoli johtokadusta puuton 
▪ Normaalia leveämmin johtokaduin voidaan pienentää vikaantu-

mistaajuutta 
o pellon reunoille tai kokonaan pelloille 

▪ pellolla ei kasva korkeata puustoa, joka voisi kaatua linjalle 
▪ pellonreunan puusto on kasvanut kestämään kovempia tuulia, 

joka pienentää puun linjalle kaatumisen riskiä  
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• Ilmajohtoverkon rakentamista tulee välttää  
o metsän läpi 

▪ Vaikeuttaa vian etsintää ja korjaamista 
▪ Vikataajuus kaikista suurin kaikista mahdollista rakennusympäris-

töistä 
▪ Suuremmat kunnossapitokustannukset johtokadun molemmin 

puolisesta raivaamisesta 
▪ Tiheään kasvanut hoitamaton ”riukupuu”-metsä nostaa vikataa-

juutta entisestään 

• Keskijänniteilmajohtoverkon keskeytystaajuutta sekä keskeytysten keskimääräistä 
pituutta rakennettaessa puuston viereen voidaan pienentää  

o Vaihtamalla eristeettömät avojohdot päällystettyihin johtimiin tai avojoh-
torakenteen vaihtamisen riippukierrekaapeliin 

o Jakeluverkon rengasrakenteiden rakentamista varasyöttöreittien toteut-
tamiseksi  

o JA näiden rengasrakenteiden hyödyn maksimointi kauko-ohjattavin kyt-
kinlaittein ja automaattisen vian etsintä-, eristämis- ja sähkönsyötön pa-
lautus järjestelmän (FLIR) avulla.  

Nämä NSV:n ajatukset ilmajohtoverkosta nyt ja tulevaisuudessa perustuvat henkilös-
tön syvään kokemukseen, valtakunnallisiin tutkimuksiin sekä yhtiön omiin tilastoihin ja nii-
den pohjalta luotuihin analyyseihin. Kokemuksen ja tehtyjen analyysien perusteella hyvin 
korkean maakaapelointiaste ei ole tavoiteltua KV2-alueilla, mutta sitä käytetään kohteissa, 
joissa ilmajohtoverkon rakentaminen ei ole teknistaloudellisesti järkevää ympäristöolo-
suhteiden aiheuttaman korkean vikaantumistaajuuden tai alueen korkean sähkönkulutuk-
sen takia. Tällaisesta rakentamisesta käytämme nimitystä hybridirakentaminen. 

Tämänhetkisen jakeluverkkorakenteen ja sen kehittämisstrategioiden lisäksi NSV:n te-
kemien kehittämisvyöhykkeiden määritelmiä voidaan perustella myös vyöhykkeiden käyt-
töpaikkatiheyden ja maantieteellisin ominaispiirteiden perusteella. Kuvassa 8 on esitetty 
rasterikartta, joka on luotu NSV:n muodostamasta maanpeitetausta-aineistosta.  

Tätä NSV:n luomaa maanpeiteaineistoa on myös käytetty tässä kehittämissuunnitel-
man Liite 2 osiossa esiteltävien teknisten lukujen määrityksessä. NSV loi oman maanpeite-
aineiston yhdistämällä useaa avointa datalähdettä siksi, että esimerkiksi pelkästään CO-
RINE Land Cover (CLC) -aineiston käyttäminen verkkoanalyysin pohjadatana olisi antanut 
analyysin tuloksena epätarkkoja ja paikoin vääristyneitä tuloksia.  

CLC-aineistosta mainittakoon, tietyt maanpeitteet niin sanotusti ”yliajavat” toisia 
maanpeitteitä niiden maanpeitetyyppien sekä aineiston epätarkkuuden takia. Esimerkkinä 
tilanne, jossa puustoa sijaitsee tiealueen vieressä. Tiealue yliajaa puuston datan ja kun esi-
merkiksi vuoden 2018 CLC-aineiston pikselikoko on 20 m x 20 m, paikoin tiealue yliajaa 
huomattavankin osan datasta.  

Taulukossa 2 on esitetty NSV:n käyttämät avoimet aineistot taustakartan luomisessa. 
Kaikki aineistot ensin rajattiin NSV:n jakelualueen rajojen sisälle. NSV Tausta-aineistoko-
konaisuuden tärkeimpinä lähdeaineistoina toimivat Luonnonvarakeskuksen Maaluokka 
2019 -aineisto, Suomen ympäristökeskuksen CORINE maanpeite 2018-aineisto sekä Väy-
läviraston Digiroad-rajapinnan aineistot.  
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Luonnonvarakeskuksen Maaluokka 2019 -aineistosta saadaan CLC-aineistoa tarkem-
min puuston tarkat alueet niin, että mikään muu maaluokitus ei ole yliajanut puuston da-
taa. CLC-aineistosta puolestaan saadaan rakennusten, peltojen ja muiden isompien koko-
naisuuksien kuten kaivoksien ja kaatopaikkojen alueet. Aineistosta poimitut rakennusten-
luokkien id-tunnukset olivat 1, 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 37, 47 ja 48. CLC-aineistoa manipuloitiin vielä pehmentämällä aineiston luonteesta 
johtuvia pikselimäisiä aluerajoja kuvastamaan paremmin maaston todellisia maanpeittei-
den rajoja. Digiroad WFS-rajapinnasta pystytään hakemaan tieverkon sijaintitiedot sekä 
tiekohtaiset tiealueiden leveystiedot. Digiroad rajapinnan aineistoa täydennettiin vielä 
OpenStreetMap avoimen tieverkkoaineiston datalla. Tästä aineistosta saatiin mukaan pie-
nempiä piha- ja metsäteitä.  

Taulukko 2. NSV:n tausta-aineiston luonnissa käytetyt avoimet aineistot 
Aineiston nimi Lähde 

Suomen ympäristökeskus: CORINE 
maanpeite 2018, 20 m 

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineis-
tot/Ladattavat_paikkatietoaineistot 

Suomen ympäristökeskus: Asemakaa-
voitettu alue 31.12.2020 

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineis-
tot/Ladattavat_paikkatietoaineistot 

Väylävirasto: Digiroad WFS-rajapinta 
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/rajapin-
nat 

Open Street Map https://www.openstreetmap.org 

Luonnonvarakeskus: Maaluokka 2019 https://kartta.luke.fi/opendata/valinta.html 

 

Aineistojen koonnin jälkeen aineistojen aluerajoja yhtenäistettiin, mikäli rajat olivat 
tarpeeksi lähellä toisiaan. Viimeiseksi aineiston päälle asetettiin tieto NSV:n kehittämis-
vyöhykkeiden jaosta, joka saatiin Suomen ympäristökeskuksen avoimien aineistojen la-
tauspalvelusta. Muodostetun vektoriaineiston on esitetty kuvassa 8. Aineiston ymmärret-
tävyyden takia muodostuneet alueet on esitetty kuvassa seuraavasti: 

Metsämaa = vihreä 
Pelto = keltainen 
Tiealue = harmaa 
Rakennukset ja niiden lähiympäristö = valkoinen 
KV1-alueen rajat   = punainen 
KV2-alueen ulkoraja = purppura 
Vesistöt  = jätetty luokittelematta maanpeiteaineistossa 

 

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/rajapinnat
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/aineisto/rajapinnat
https://www.openstreetmap.org/
https://kartta.luke.fi/opendata/valinta.html
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Kuva 8. NSV:n luoma maanpeitetausta-aineisto jakelualueeltamme 

Luomaamme tausta-aineistoa olemme käyttäneet kehityssuunnitelmamme useassa 
kohdassa, mutta tärkeimpinä käyttökohteina voidaan mainita kehittämisvyöhykkeiden 
maanpeiteluokkien pinta-alavertailun ja ilmajohtoverkon ympäristöluokitusten analyysit. 
KV1- ja KV2-alueiden maanpeiteluokitusten pinta-alat ja niiden keskinäiset suhteet ovat 
esitetty kuvissa 9 ja 10, kun taas kuvissa 11 ja 12 on esitetty mainittujen alueiden keski- ja 
pienjänniteilmajohtoverkon pituuden jakautuminen johtokatujen ympäristöolosuhde-
luokkiin. KV1-alueiden maakaapelointi aste on korkea 92,4 %, sillä alueen noin 864 km 
verkkopituudesta (keskijännite- ja pienjännitejakeluverkko) noin 798 km on maakaape-
loitu. Tämä seuraa KV1-alueelle valitsemaamme jakeluverkon rakennusmuotoa, joka myös 
tässä kehittämissuunnitelmassa on tarkemmin esitelty. 
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Kuva 9. KV1 maanpeiteluokitusten pinta-alojen 

suhde 

 
Kuva 10. KV2 maanpeiteluokitusten pinta-alo-

jen suhde 

  

 
Kuva 11. KV1-alueiden ilmajohtoverkon ympäris-

töluokitukset 

 
Kuva 12. KV2-alueiden ilmajohtoverkon ympä-

ristöluokitukset 
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Vaikka KV2-alueen sisällä on alueellisia eroja maanpeiteluokituskokonaisuuksissa ja 
tämän takia maakaapelointiasteessa, voidaan osa-aluetarkastelun perusteella kuitenkin 
todeta, että NSV:n jakeluverkon nykyinen rakenne seuraa koko tälle alueelle määritettyä 
yhtä hybridirakentamisen mallia. Kuvassa 13 on esitetty KV2-alueen käyttöpaikkatiheys 
tarkastelualueittain lineaarisella kuusiportaisella asteikolla. Kukin tarkastelualue on pyritty 
tekemään 4 km x 4 km alueiksi, jotka sitten leikkautuvat NSV:n jakelualueen rajoihin sekä 
KV1-alueiden rajoihin. Tästä kuvasta voidaan tulkita, että käyttöpaikkatiheys on suhteelli-
sen tasainen koko KV2-alueella sekä korkeamman käyttöpaikkatiheyden tarkastelualueet 
sijoittuminen voimakkaimpien KV1-alueiden kasvukeskusten läheisyyteen. 

 

 
Kuva 13. KV2-alueen käyttöpaikkatiheys esitettynä kuusiportaisella värityksellä. 
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Kuvassa 13 esitetty kartta käyttöpaikkatiheydestä pohjustaa kuvaa 14. Kuvassa 14 ker-
rotaan samojen osa-alueiden attribuutteja, joiden keskinäisestä korrelaatiosta voidaan 
tehdä havainto, kuinka koko KV2-alueen jakeluverkko seuraa NSV:n hybridirakentamisen 
mallia. Kuvassa 14 on esitetty KV2 osa-alueiden keskijänniteverkosta ja johtokatujen ym-
päristöolosuhteista neljä eri attribuuttia seuraavasti: 

1. Alueen taustaväritys kertoo osa-alueen ilmajohtoverkon tyypillisimmän ympäristö-
luokituksen: 

a. Keltainen = Pellolla 
b. Keltainen/harmaa = Pellon ja tien välissä 
c. Vihreä = Metsässä 
d. Vihreä/harmaa = Tien ja metsän välissä. 

2. Sininen prosenttiosuus kertoo osa-alueen sellaisen maanpeitteen prosentuaalisen 
osuuden, jolle ei voitaisi rakentaa ilmajohtoa säävarmasti. 

3. Keltainen energiamäärä kertoo osa-alueelle NSV:n vuosittain siirtämän sähköener-
gian määrän. 

4. Violetilla on esitetty osa-alueen keskijänniteverkon maakaapelointiaste, joka kor-
reloi aiempia kolmea osa-alueista esitettyjä attribuutteja. 
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Kuva 14. KV2 osa-alueiden keskijänniteverkon maakaapelointiaste selitettynä metsä-
maan maanpeiteasteella, alueen vuosienergian kulutuksella sekä ilmajohtorakenteiden 

tyypillisimmällä maanpeiteluokituksella 

Kuvassa 14 esitetyt tulokset ovat NSV:n luomasta analyysistä, joka prosessoi osa-alu-
eittain alueella olevan keskijännitteisen jakeluverkon aiemmin tässä dokumentissa esitel-
tyä NSV:n luomaa tausta-aineistoa vasten. Analyysillä haluttiin havainnollistaa kuinka alu-
eelliset ympäristöolosuhteet ja sähkönkulutus vaikuttavat maakaapelointiasteeseen ja 
kuinka tämä yhtälö kuvaa NSV:n toteuttamaa hybridirakentamisen mallia:  

- Vaikeamman ympäristöolosuhteen ja/tai suuremman kulutuksen alueilla maakaa-
peli on elinkaarikustannuksiltaan edullisempi  

- Ilmajohtoa voidaan rakentaa säävarmasti ja se on elinkaarikustannuksiltaan sitä 
parempi vaihtoehto, mitä helpommat alueen ympäristöolosuhteet ovat tai mitä 
pienempi alueen sähkönkulutus on. 

Kuvan 14 kartassa esitettyjen osa-alueiden attribuuttien keskinäisestä saman kaavan 
korrelaatiosta voidaan todeta, että NSV:n verkon toteuttaminen ja ylläpito koko KV2-
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alueella on seurannut yhtä ja samaa hybridirakentamisen mallia. Tästä syystä NSV ei ole 
jakanut KV2-aluetta lisää useampaan eri kehittämisvyöhykkeisiin, esimerkiksi pelkkiä CLC-
luokkia tarkastellen, sillä tällainen vyöhykejako ei oikein kuvastaisi NSV:n toteuttamaa toi-
mintamallia. NSV haluaa vielä myös lisätä, että tämän analyysin ja sen tulosten yhteydessä 
maakaapelointiasteen synonyyminä voidaan käyttää hybridirakentamisenastetta.  

Suunnitellessa ja rakentaessa jakeluverkkoa NSV on pyrkinyt rakentamaan jakeluver-
kon rengasyhteyksiä sijainneissa, joissa se on ollut taloudellisesti kannattavaa. Niin kuin 
aiemmin tässä dokumentissa onkin jo mainittu, rengasyhteysrakenteiden avulla paranne-
taan jakeluverkon toimitusvarmuutta lyhentämällä asiakkaiden kokeman keskimääräisen 
sähkönvikakeskeytyksen kestoa. Rengasyhteyksien toimitusvarmuutta kehittävä tekijä on 
näiden yhteyksien mahdollistamat varasyöttöyhteydet terveille mahdollisen vikapaikan 
takaisille jakeluverkon osille. Rengasyhteyksien vaikutusta jakeluverkon tunnuslukuihin 
voidaan entisestään tehostaa kauko-ohjattavilla kytkinlaitteilla sekä automaatiolla joka 
vian sattuessa jakeluverkossa paikallistaa ja erottaa sen terveestä verkosta ja tämän jäl-
keen palauttaa sähkönjakelun jakeluverkon terveille osille (FLIR). NSV on käyttöönotta-
massa FLIR-automaatiota kesällä 2022.  

NSV:n rakentamat rengasyhteydet tarjoavat varasyöttöreittejä saman sähköaseman 
viereisille johtolähdöille, mutta myös varasyöttöyhteyksiä jakeluverkkomme toisien säh-
köasemien johtolähdöille. Koska NSV on toteuttanut rengasyhteyksiä koko jakelualueella, 
rengasyhteyksien verkkorakennetta ei voida käyttää määrittelemään kehittämisvyöhyk-
keitä. Rengasyhteyksistä kuitenkin mainittakoon, että niiden rakentaminen on investointi-
kustannuksiltaan edullisempaa rakentaa sähkönkäyttöpaikoiltaan tiheämmällä alueella eli 
NSV:n tapauksessa KV1 alueilla.  

Pienemmän alueellisen pinta-alan, mutta tiheämmän käyttöpaikkatiheyden omaavilla 
KV1 alueilla haaralinjojen määrä pystytään minimoimaan helpommin rengasyhteyksin. Ai-
van samaa on vaikeampi toteuttaa KV2-alueilla, jonka takia näiden alueiden jakeluver-
kossa esiintyy runkojohdolta haarautuvia johtoja. Voidaan kuitenkin sanoa, että jakeluver-
kon suunnittelussa kummallakin kehittämisvyöhykkeellä pyritään minimoimaan haarajoh-
tojen määrää silloin kun se on kustannustehokasta. 

Muihin sähköverkkoihin NSV:n jakeluverkko liittyy kuudessa eri liityntäpisteessä. Tar-
kemmin tarkasteltuna NSV:n jakeluverkko liittyy kantaverkkoyhtiö Fingridin 110 kV:n verk-
koon kolmelle eri Fingridin johtolinjalle sekä suoraan yhdelle Fingridin sähköasemalla. 
NSV:n jakeluverkosta ei ole muita yhteyksiä toisten jakeluverkkoyhtiöiden verkkoihin kum-
maltakaan kehittämisvyöhykkeeltä. 

Suurin osa NSV:n jakelualueen kriittisistä käyttöpaikoista sijoittuvat KV1-alueille. Käyt-
töpaikkojen jakautuminen kehittämisvyöhykkeille ja käytetyn luokittelun ryhmiin on esi-
tetty taulukossa 3. NSV on käyttänyt tässä kehittämissuunnitelmassa 500 MWh vuotuisen 
sähkönkulutuksen rajaa määrittelemään käyttöpaikat kriittisiin ja normaalin prioriteetin 
käyttöpaikkoihin. 

  



18 

 Kehittämissuunnitelma  

 23.05.2022 Asiakaskuuleminen 
 

 
 

Nurmijärven Sähkö Oy                 Nurmijärven Sähköverkko Oy             Kauppanummentie 1 puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207 

Y-tunnus0911384-5                        Y-tunnus2355936-8                            01900 NURMIJÄRVI www.nurmijarvensahko.fi 

Taulukko 3. Kriittisien yli 500 MWh sähkönkulutuksen omaavien käyttöpaikkojen 
jakautuminen kahdelle kehittämisvyöhykkelle 

  Kaikki käyttöpaikat 
Kriittiset käyttöpaikat 
(yli 500 MWh/vuosi) 

Muut käyttöpaikat  
(alle 500 MWh/vuosi) 

KV1-alue 20 930 kpl 52 kpl 20862 kpl 

KV2-alue 5 935 kpl 9 kpl 5942 kpl 

Summa 26 865 kpl 61 kpl 26804 kpl 

 

Kriittiset käyttöpaikat sisältävät pääasiallisesti teollisuutta, suurempia palvelualojen 
kiinteistöjä, logistiikka keskuksia, alkutuotantoa sekä suuren vedenpumppaamon. Kriitti-
set käyttöpaikat NSV:n jakelualueen KV1-alueilla ovat jakautuneet lähes jokaiselle asema-
kaava-alueelle. KV2-alueilla tämän saman kriittisen luokituksen käyttöpaikat ovat myös 
suhteellisen tasaisesti hajautuneet. 

NSV:n jakelualueen suuret asiakkaat on pyritty verkkotopologialla ryhmittelemään tie-
tyille kriittisten käyttöpaikkojen johtolähdöille. Jakeluverkkoa on myös suunniteltu siten, 
että näille kriittisille käyttöpaikoille löytyy varasyöttöyhteyksiä ja verkkorakenteet ovat va-
littu vikataajuuden minimoimisen ajatuksella. Varasyöttöyhteyksiä kriittisille käyttöpai-
koille on vielä tehostettu lisäämällä kauko-ohjattuja kytkinlaitteita jakeluverkon kriittisiin 
solmukohtiin.  

 
Kuva 15. PJ-käyttöpaikkamäärän kehitys 2014–2020 ja ennuste 2021–2030. (Rejlers, 

2022) 
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Kuvan 15 ennusteen mukaan NSV:n jakelualueen käyttöpaikkojen määrä jatkaisi sa-
manlaista kasvavaa kehitystä, jota alueen käyttöpaikkamäärä on seurannut koko lähihis-
torian ajan. Käyttöpaikkojen määrän kasvuennustetta voidaan myös perustella oletuksella, 
että pääkaupunkiseudun asukasmäärä jatkaa kasvuaan ja tämän myötä pääkaupunkiseu-
dun ympäryskuntana myös Nurmijärven kunnan väestö jatkaisi kasvuaan. Ennusteen tuot-
tamiseen on käytetty Tilastokeskuksen postinumero- ja kuntatilastoja.  

NSV:n jakelualueen käyttöpaikkojen kasvavan määrän ennuste näkyy vuosittaisen siir-
retyn energian maltillisena kasvuna. Kuvissa 16 ja 17 on esitetty NSV:n vuosittain siirtämän 
sähköenergian määrästä ennuste kahdesta eri tarkastelusuunnasta. Kuvasta 17 nähdään 
vuotuiset toteutuneet ja ennustetut siirretyn sähköenergian summat gigawattitunteina. 
Kuvassa 16 on tarkemmin tarkasteltu pelkkiä siirretyn energian muutosennusteen tekijöitä 
ja näiden suuruusluokat. Yleisesti siirretyn energian muutokseen vaikuttavat tekijät kasva-
vat lineaarisesti seuraten käyttöpaikkojen määrän kehitystä. Suurimpina koko tarkastelu-
jakson aikana ennusteen mukaan lineaarisesti kasvavina tekijöinä ovat asuinkiinteistöjen 
lämmitystapojen muutokset sekä liikenteen sähköistyminen.  

Nämä lineaarisesti vuotuista siirretyn energian määrää kasvattavat tekijät voidaan en-
nustaa sijoittuvan maantieteellisesti niin KV1 kuin KV2 alueille. Ennusteen mukaan ei ole 
odotettavissa, että toisen kehittämisvyöhykkeen alueella siirretty energia kehittyisi toista 
kehittämisvyöhykettä nopeammin tarkastellessa näitä lineaarisen muutoksen tekijöitä. 

Kuvassa 16 esitetyistä tulevaisuuden NSV:n vuotuisen siirretyn energian määrään vai-
kuttavista tekijöistä suurin vaikutus tulisi kuitenkin olemaan Nurmijärvelle kaavaillulla Kes-
kon tulevalla logistiikkakeskuksella. Ennusteen mukaan vuonna 2031 pelkkä logistiikkakes-
kus kasvattaisi vuotuista siirretyn energian määrää noin 250 GWh:lla. Suunnitelman mu-
kaan logistiikkakeskus tulisi sijaitsemaan KV1 alueella kasvattaen vyöhyketarkastelussa 
KV1 alueelle siirretyn energian määrää. Tästä huolimatta suurin osa NSV:n verkkoinves-
toinneista mainittua logistiikkakeskusta varten tapahtuvat KV2 alueella.  



20 

 Kehittämissuunnitelma  

 23.05.2022 Asiakaskuuleminen 
 

 
 

Nurmijärven Sähkö Oy                 Nurmijärven Sähköverkko Oy             Kauppanummentie 1 puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207 

Y-tunnus0911384-5                        Y-tunnus2355936-8                            01900 NURMIJÄRVI www.nurmijarvensahko.fi 

 
Kuva 16. Siirretyn energian ennusteen muu-

tos jaettuna tekijöihin (Rejlers, 2022) 

 

 
Kuva 17. Siirretyn energian kehitys 2014–

2020 ja ennuste 2021–2031 (Rejlers, 2022) 

Seuraavaksi taulukossa 4 esitellään kehittämissuunnitelman määräyksen numeeriset 
perustiedot NSV:n jakeluverkosta kehittämisvyöhykkeittäin. 
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Taulukko 4. NSV:n jakeluverkon numeeriset perustiedot kehittämisvyöhykkeittäin. 

 KV1 KV2 

Kehittämisvyöhykkeiden numeeriset perustiedot sekä verkkoa kuvaavat luvut 

 Jakeluverkon keski-ikä 
18,591 
vuotta 

17,247 
vuotta 

 Jakeluverkon keskimääräinen tekninen pitoaika 
49,115 
vuotta 

48,318 
vuotta 

 KJ-jakeluverkon pituus 235,65 km 507,473 km 

 PJ-jakeluverkon pituus 628,205 km 799,516 km 

 Laatuvaatimukset täyttävä KJ-jakeluverkon pituus 235,65 km 473,385 km 

 Laatuvaatimukset täyttävä PJ-jakeluverkon pituus 628,205 km 741,76 km 

 Liittymien määrä 8263 kpl 5586 kpl 

 Käyttöpaikkojen määrä 20930 kpl 5935 kpl 

 

Käyttöpaikat laatuvaatimukset täyttävän sähkönjakeluverkon pii-
rissä 20901 kpl 4917 kpl 

 KJ-maakaapeliverkon pituus 197,592 km 95,854 km 

 PJ-maakaapeliverkon pituus 600,446 km 329,396 km 

 KJ-ilmajohtoverkkoa, jonka molemmin puolin metsää 4,862 km 34,088 km 

 PJ-ilmajohtoverkkoa, jonka molemmin puolin metsää 3,129 km 57,755 km 

 

KJ-ilmajohtoverkkoa, jonka toisella puolen tiealue ja toisella puolen 
metsää 11,137 km 110,773 km 

 

PJ-ilmajohtoverkkoa, jonka toisella puolen tiealue ja toisella puolen 
metsää 9,023 km 168,81 km 

 Laatuvaatimukset täyttävän KJ-ilmajohtoverkon pituus 33,196 km 377,531 km 

 Laatuvaatimukset täyttävän PJ-ilmajohtoverkon pituus 24,63 km 412,364 km 

Yhteisrakentamista NSV on kehittänyt jakelualueellaan tiedottamalla etukäteen suun-
nitteilla ja pian toteutuksessa olevista jakeluverkon rakennusprojekteista. Suoraa tiedot-
tamista yhteisrakentamisen mahdollisuudesta on toteutettu kuntien katuvalot omistavien 
organisaatioiden sekä puhelinoperaattoreiden suuntaan. Toimintatapoina näissä ovat ol-
leet yhteiset projektipalaverit sekä sähköpostilla tiedottamiset. Yhteisrakentamisprojek-
tien yleistä tiedottamista NSV on harjoittanut Verkkotietopiste.fi -palvelun kautta. Palve-
luun päivitetään jakeluverkkomme tulevien vuosien rakennusprojektien alueita. Keväällä 
2022 toteutusvalmiista vuosien 2022 ja 2023 jakeluverkon rakennusprojektien suunnitel-
mista NSV tulee toteuttamaan 39 kaapelikilometriä yhteisrakentamisen toteutuksin. Tämä 
vastaa noin 30 %:a suunnitteilla olevista kaapelikilometrien toteutuksista.  

NSV on joustopalveluista käyttänyt jakelualueellaan vain lämmityskuormien ohjausre-
leitä energiamittareiden yhteydessä. Näiden käytöllä on porrastettu lämmityskuormien 
kytkeytymistä jakeluverkkoon. NSV:n ei ole kuitenkaan tarvinnut käyttää mainittuja jous-
topalveluita korvaamaan jakeluverkon investointejaan.  

Yhteiskunnallisesti tärkeät käyttöpaikat kuten sairaalat, terveyskeskukset, kunnanvi-
rastot, koulut, isoimmat kauppakeskittymät, rahalaitokset ja kaukolämpölaitokset ovat 
kaikki jo sähkömarkkinalain § 51 määrittelemien laatuvaatimuksien mukaisen säävarman 
jakeluverkon piirissä. Tämän lisäksi säävarman verkon piirissä ovat erilaiset vesilaitoskoh-
teet sekä teleoperaattoreiden antennimastot, niin KV1- kuin KV2-alueilla. NSV:n jakeluver-
kon käyttötoiminnassa yhteiskunnallisesti tärkeät käyttöpaikat ovat lisäksi erikseen mer-
kitty verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmissä. 



22 

 Kehittämissuunnitelma  

 23.05.2022 Asiakaskuuleminen 
 

 
 

Nurmijärven Sähkö Oy                 Nurmijärven Sähköverkko Oy             Kauppanummentie 1 puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207 

Y-tunnus0911384-5                        Y-tunnus2355936-8                            01900 NURMIJÄRVI www.nurmijarvensahko.fi 

Jakeluverkon rakennevaihtoehtojen elinkaarikustannukset koostuvat investointi-, 
käyttö- ja ylläpito- sekä keskeytyskustannuksista. Elinkaarikustannusten laskeminen ja nii-
den pelkkä arvioiminenkin on haastavaa jakeluverkon pitkien teknistaloudellisten pitoai-
kojen takia. Nämä jakeluverkon teknistaloudelliset pitoajat ovat tyypillisesti 40–50 vuoden 
luokkaa ja joissain tapauksissa ne voivat olla näitäkin pidempiä. Pitkien aikavälien takia 
myös inflaatio on otettava laskelmissa huomioon. (Rahkola, 2021) 

Investointikustannukset koostuvat verkon komponenttien hankinnan, suunnittelun ja 
rakentamisen kustannusten tekijöistä. Näitä ovat muun muassa (Rejlers, 2022): 

▪ sähkötekninen suunnittelu, maasto- ja rakennesuunnittelu 
▪ maankäyttöluvat ja -sopimukset korvauksineen 
▪ rakennuttaminen ja valvonta 
▪ kuljetuskustannukset 
▪ käyttöönotto ja dokumentointi 
▪ mahdolliset korvaukset työnaikaisista vahingoista 

Nämä yllä mainitut tekijät ovat kertaluontoisia kustannuseriä, jotka syntyvät jakelu-
verkon rakennusvaiheessa.  NSV:n toteuttamissa elinkaarikustannusten laskelmissa inves-
tointikustannusten tietoina on käytetty niin valtakunnallisia alan yleisiä hintakomponent-
teja kuin myös NSV:n omista kustannuslaskelmista johdettuja hintakomponentteja. 
(Rahkola, 2021) Toinen jakeluverkon elinkaarikustannusten tekijäkokonaisuus on käyttö- 
ja ylläpitokustannukset. Nämä kustannuserät muodostuvat muun muassa säännöllisistä 
kunnossapitotarkastuksista sekä itse kunnossapitotöistä. Viimeinen elinkaarikustannusten 
kokonaisuus keskeytyskustannukset, jotka kuvaavat jakeluverkon keskeytyksistä aiheutu-
nut haitta (KAH) kustannuksia. Kyseiset KAH-kustannukset siis kuvaavat niitä jakeluverk-
koyhtiön laskennallisia kustannuksia, jotka ovat seuranneet sähkönjakelun keskeytyksien 
aikana toimittamasta jääneestä sähköenergiasta. Luetellut elinkaarikustannusten tekijät 
ovat samat kummallakin NSV:n käyttämällä kehittämisvyöhykkeellä. 

Yhteisrakentamisen toteutuminen sekä sen toteutuessa sillä saavutettavat kustannus-
hyödyt ovat vahvasti projektikohtaisia. Näin yhteisrakentamisen vaikutuksen arvioiminen 
elinkaarikustannusten laskennassa on haastavaa. NSV on kuitenkin laskenut aikaisemmin 
toteutuneista yhteisrakentamisen projekteista kummallekin kehittämisvyöhykkeelle kes-
kiarvoisen kaapeliojakaivuukustannuksia laskevan kustannuskertoimen. Tätä kerrointa 
käyttämällä NSV pystyy arvioimaan ennen rakennusprojektin toteuttamista yhteisraken-
tamisella kaivetun kaapeliojan kilometrikustannusta yksin toteutettuun kaivuuojaan ver-
rattuna. 

Elinkaarikustannusten erittäin pitkän toteutumisajanjakson takia kustannusten toteu-
tumisseurantaa projektitasolla on hyvin vaikea toteuttaa. NSV toteuttaa elinkaarikustan-
nusten toteuman seurantaa kehittämisvyöhykkeittäin tarkastamalla ja tarpeen tullen kor-
jaamalla laskentamallin kehittämisvyöhykekohtaisia keskimääräisiä kustannuskom-
ponentteja. Esimerkkinä voidaan mainita, että NSV tarkistaa säännöllisesti KAH-kustan-
nuksiin vaikuttavia kehittämisvyöhyke- ja verkkorakennekohtaisia vikataajuuksia. Samalla 
tavalla NSV tarkistaa kaikkia muita yllä mainittuja elinkaarikustannusten kustannuseriä. 
Näin NSV varmistaa, että kehittämisvyöhykekohtainen elinkaarikustannuslaskenta antaa 
kuvastaa todellista tilannetta mahdollisimman tarkasti. 
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3. Sähkönjakeluverkon kehittämisvyöhykkeillä käytettävien ratkaisujen kus-

tannusvertailu 

Tässä luvussa vertaillaan erilaisten verkkotekniikoiden elinkaarikustannuksia. Elinkaarikus-
tannuksien perusteella voidaan määrittää, minkälainen tekniikka on kaikista edullisin käyt-
tää ja ylläpitää pitkällä aikavälillä. Sähkönjakeluverkon komponenttien pitoajat ovat hyvin 
pitkät, keskimäärin 40 vuotta, joten tarkkojen elinkaarikustannuksien määrittäminen on 
vaikeaa. 

Elinkaarikustannuksien määrittelyä varten kummallekin kehittämisvyöhykkeelle muo-
dostettiin esimerkkihankekokonaisuudet, jotka peilautuvat kokonsa puolesta NSV:n jake-
luverkossa tehtäviin saneeraus- ja rakentamisprojekteihin. Kustannusvertailussa käyte-
tään useaa eri verkkototeutusta sekä keskijänniteverkossa (KJ) että pienjänniteverkossa 
(PJ). Alla on listattu tarkasteltavat verkkoratkaisut: 

KJ- ja PJ-Maakaapeli, 

KJ-maakaapeli ja PJ-ilmajohtona, 

KJ- ja PJ-ilmajohtona, 

KJ-ilmajohto ja PJ-maakaapelina, 

levennetty johtokatu, 

päällystetty avojohto KJ ja PJ-ilmajohto, 

päällystetty avojohto KJ ja PJ-maakaapeli, 

ilmakaapeli ja 

1 kV sähkönjakelu. 

Elinkaarikustannuksien laskenta koostuu investointikustannuksista, operatiivisista 
kustannuksista ja keskeytyksien aiheuttamista haittakustannuksista (KAH). Elinkaarikus-
tannuksien laskennassa hyödynnetään esimerkkihankekokonaisuutta, joiden perustana 
käytetään Energiaviraston komponenttien yksikköhintoja (2022). Seuraavissa aliluvuissa 
esitellään KV1- ja KV2-alueen tyypilliset hankekokonaisuudet ja elinkaarikustannusvertai-
lun tulokset sekä niiden analysointi. 

KV1-alueen elinkaarikustannusvertailu 

KV1-alueella on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja vaihtoehdoista seu-
raavat rakenteet: maakaapeli, avojohto, päällystetty avojohto ja ilmakaapeli. Kehittämis-
vyöhykkeellä levennetty johtokatu on jätetty pois vertailusta, koska kaavoituksen sekä 
muun maan- ja tilankäytön takia levennetyn johtokadun ratkaisua ei pääsääntöisesti voida 
kehittämisvyöhykkeellä toteuttaa. 1 kV sähkönjakelutekniikka KV1-alueella on jätetty pois 
vertailusta, koska täällä yksikään muuntopiiri ei ole niin laaja, että etäisyyksien takia pitäisi 
miettiä 1 kV sähkönjakelutekniikan toteutusta. Toinen tekijä 1 kV tekniikan jättämiseksi 
tarkastelun ulkopuolelle KV1-alueilla on, että näillä alueilla tyypillisesti muuntopiirien te-
hot ovat niin suuria, että 1 kV verkkotekniikalla ei voida korvata keskijänniteverkkoa. Tä-
män dokumentin elinkaarikustannusvertailun vertailuprojektina on käytetty NSV:n tyypil-
lisen kokoluokan projektia, jossa hankekokonaisuus koostuu noin 1 kilometristä 
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keskijänniteverkkoa ja noin 2 kilometristä pienjänniteverkkoa. Muuntamoita kyseisellä 
hankekokonaisuudella on keskimäärin 1–2 kpl.  

Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkonhaltijaa varmistamaan, että asemakaavoi-
tetuilla alueilla ilmastollisista syistä aiheutuva sähkönjakelun keskeytys ei saa ylittää 
kuutta tuntia. Elinkaarikustannukset muodostuvat sähkönjakeluverkon investointikustan-
nuksista, joihin kuuluvat komponenttien hankintakustannusten ja verkon rakentamisen 
kustannusten lisäksi seuraavat kustannuserät 

- sähkötekninen suunnittelu, maasto ja rakennesuunnittelu 
- maankäyttöluvat ja -sopimukset korvauksineen 
- rakennuttaminen ja valvonta 
- kuljetuskustannukset 
- käyttöönotto ja dokumentointi 
- mahdolliset korvaukset työnaikaisista vahingoista 

Lisäksi elinkaarikustannuksiin on huomioitu operatiiviset kustannukset, eli käytön ja 
ylläpidon kustannukset, joita ovat mm. säännöllisten kunnossapitotarkastuksien ja kun-
nossapitotöiden kustannukset. Elinkaarikustannuksiin vaikuttavat myös sähköverkkoliike-
toiminnassa määritetty keskeytyksistä aiheutuvan haitan kustannukset, jotka kuvaavat 
keskeytyksien aiheuttamia taloudellisia menetyksiä verkkoyhtiölle. Elinkaarikustannusten 
määritystapa on yhdenmukainen molemmilla Nurmijärven Sähköverkon kehittämis-
vyöhykkeillä. 

Elinkaarikustannuksiltaan edullisin KV1-alueelle soveltuva sähkönjakeluratkaisu on 
maakaapelitekniikka keski- ja pienjänniteverkossa. Lasketut elinkaarikustannukset ovat 
esitetty kuvassa 18. Asemakaavoitetuilla alueilla ilmajohtoratkaisut ovat maan- ja tilankäy-
tön näkökulmasta muutenkin usein mahdoton toteutusratkaisu. Kaapeloimalla sähkönja-
keluverkko kehittämisvyöhykkeellä kokonaisuudessaan on sähkömarkkinalain mukainen 
laatuvaatimustaso myös mahdollista saavuttaa. Edullisinta ratkaisua on verrattu seuraa-
viin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin: 

- avojohto, 
- päällystetty avojohto, 
- Ilmakaapeli ja 
- edellä mainittujen tekniikoiden variaatiot pien- ja keskijänniteverkossa. 

Asemakaavoitetut alueet ovat yleensä tiiviisti rakennettuja alueita, joissa useasti voi 
olla osallisena myös muita infratoimijoita. Yksittäinen hankekokonaisuus siellä tyypillisesti 
on maantieteellisesti pieni ja samalla saneerataan olemassa olevaa keski- ja pienjännite-
verkkoa samalla kertaa. Asemakaava-alueen hankkeet voivat myös uusien asutusalueiden 
sähköistyksiä tai olemassa olevien sähköverkkojen siirtoja muun rakentamisen tieltä. Elin-
kaarikustannuslaskennassa on mallinnettu hankekokonaisuus laskennallisesti, jonka avulla 
kehittämisvyöhykkeiden hankkeita voidaan yhteismitallisesti kuvata. Laskennallinen han-
kekokonaisuus kuvaa Nurmijärven Sähköverkon verkon rakenteen perusteella määritet-
tyjä komponenttimääriä keski- ja pienjänniteverkossa. 
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Kuva 18: KV1-alueen elinkaarikustannusvertailu 

KV2-alueen elinkaarikustannusvertailu 

KV2-alueella on huomioitu sähkönjakelurakenteista, menetelmistä ja vaihtoehdoista seu-
raavat rakenteet: maakaapeli, avojohto, päällystetty avojohto, ilmakaapeli, levennetty 
johtokatu ja 1 kV sähkönjakelu. Tarkastelusta ei ole jätetty mitään verkkoteknologiaa pois 
tarkastelusta, mitkä mainittiin luvun alussa. Tyypillinen NSV:n KV2-alueen hankekoko-
naisuus koostuu noin 3 kilometristä keskijänniteverkkoa ja 6 kilometristä pienjänniteverk-
koa. Muuntamoita kyseisellä hankekokonaisuudella on keskimäärin 4–5 kpl. 

KV2-alueen elinkaarivertailun tulokset ovat hyvin tapauskohtaiset. Tapauskohtaisuus 
vaikuttaa olennaisesti laskennan tuloksiin ja niiden käytettävyyteen todellisessa projek-
tissa. Haja-asutusalueen elinkaarikustannusvertailusta, esitetty kuvassa 19, voidaan nähdä 
suoraan kolme halvinta vaihtoehtoa. Elinkaarikustannuksiltaan halvimmaksi vaihtoeh-
doksi muodostui verkon täysikaapeloiminen. Toiseksi sijoittui verkostorakenne, jossa KJ-
verkko on toteutettu ilmajohtona, ja kolmanneksi sijoittui päällystettynä ilmajohtona to-
teutettu KJ-verkko. Yhtenäistä kaikille edellä mainituille tapauksille on, että pienjännite-
verkko on kokonaan maakaapeloitu. 

Edullisinta ratkaisua on verrattu seuraaviin laatuvaatimukset täyttäviin ratkaisuihin: 

- avojohto 
- päällystetty avojohto, 
- ilmakaapeli, 
- levennetty johtokatu, 
- 1 kV jakelu sekä 
- erilaiset variaatiot edellisistä. 
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Kuva 19: KV2-alueen elinkaarikustannusvertailu 
 

KV2-alueen tuloksista voidaan todeta se, että kummankin keski- ja pienjänniteverkon 
maakaapelointi haja-asutusalueella on harvoin edullisin ratkaisu. Tässä dokumentissa esi-
tellyn elinkaarikustannuslaskennan tuloksiin vaikutti olennaisesti yksinkertainen laskenta-
malli, joka perustettiin historiatietoon. Laskentamallina käytettiin Energiaviraston kehittä-
missuunnitelmamääräyksen yhteydessä toimitettua kustannusvertailun taulukkolaskenta-
pohjaa. Yksi malliin suuresti vaikuttava tekijä oli vikaantumistaajuuksien vaikutus KAH-kus-
tannuksiin. Toimitetussa mallissa jakeluverkon vikaantumistaajuudet ilmoitettiin keski-
määräisesti koko verkkotyypille, vaikka todellisuudessa vikataajuuksiin vaikuttavat olen-
naisesti jakeluverkon paikalliset ympäristöolosuhteet ja millä tavoin nämä on otettu huo-
mioon jakeluverkon toteutuksessa. Vikataajuustarkastelun yhteydessä huomattiin myös, 
että NSV:n vikakeskeytysdatassa löytyy joitain epätarkkuuksia. Epätarkkuudet liittyvät sa-
tunnaisiin keskeytyksiin, joille verkkotyyppi on määritelty väärin tai verkkotyypin luokitus-
järjestelmästä ei ole löytynyt vikaa kuvaavaa vaihtoehtoa. Vikaantumistaajuuksien epä-
tarkkuuden lisäksi olennainen vaikutus on käytetyillä kustannusyksiköillä. Kustannusyksi-
köinä käytettiin Energiaviraston yksikköhintoja, jotta voitiin vertailla useita vaihtoehtoja 
toisiinsa. Yksikköhinnat mahdollistavat verkkotyyppien vertailun, mutta ne eivät ole aina 
linjassa todellisiin kustannuksiin varsinkaan nykyään, kun materiaalien ja komponenttien 
hinnat ovat nousseet rajusti. Näihin johtopäätöksiin vedoten on vaikeaa löytää yksittäistä 
käytettävää verkon rakentamistekniikkaa, vaan toteutustapa on hyvä valita projektikoh-
taisesti. 

Projektikohtaisella jakeluverkon rakennustavan valinnalla voidaan jakeluverkon ra-
kentaminen toteuttaa kohteeseen parhaiten sopivalla ja elinkaarikustannuksiltaan edulli-
simmalla tavalla. Tällaisesta maakaapeli- ja ilmajohtoverkon rakentamisen hyviä puolia yh-
distelevästä rakentamisesta NSV käyttää käsitettä hybridirakentaminen. 

Hybridirakentamisen pääperiaatteena käytetään tapauskohtaista kohteen arviointia. 
Kun kohde arvioidaan tapauskohtaisesti, voidaan määrittää kaikista järkevin 
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verkkoratkaisu, jonka elinkaarikustannukset ovat pienimmät. Hybridirakentamisessa hyö-
dynnetään kaikkia yleisiä verkkotekniikoita tilanteen mukaisesti. Käytettävät verkkoteknii-
kat ovat maakaapeli, riippukaapeli, päällystetty avojohto sekä avojohto. KV2-alueella NSV 
hyödyntää hybridirakentamista. 

Hybridirakentamisessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi, mikäli verkko voidaan ra-
kentaa tien varrelle. Tien varrelle sijoitettu ilmajohtoverkko vähentää verkossa tapahtuvia 
vikoja sekä lyhentää huomattavasti vikojen korjaamiseen käytettävää aikaa, koska vikapai-
kat ovat helpommin havaittavissa sekä helpommin korjausorganisaation saavutettavissa. 
Kehittämisvyöhykkeellä voi tapauskohtaiseen arvioon perustuen tulla kyseeseen myös eri-
laiset ilmajohtoratkaisut, jotka tämän dokumentin elinkaarikustannustenlaskennassa käy-
tetyn esimerkki projektin elinkaarikustannuksiltaan seuraavaksi kannattavin rakentamis-
tapa. Maaperältään kallioisissa kohdissa maakaapelirakentamisen kustannukset nousevat 
merkittävästi keskimääräiseen kustannukseen verrattuna, jolloin on perusteltua hyödyn-
tää ilmajohtorakentamista. Ilmajohtorakentaminen on elinkaarikustannuksiltaan edullista 
seuduilla, joilla laajoja peltoalueita.  Tätä ei kuitenkaan pystytä toteamaan tässä dokumen-
tissa esitetyn elinkaarikustannustenlaskennassa laskennan yksinkertaisen laskentamallin 
takia, mikä ei osaa ottaa huomioon jakeluverkon ympäristöolosuhteita. Ilmajohtoverkkoa 
voidaan siis niin sanotusti säävarmana eli sähkömarkkinalain mukaiset laatuvaatimustasot 
toteuttaen.  
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4. Pitkän tähtäimen suunnitelma 

Seuraavan viiden vuoden aikana oletetaan hajautetun tuotannon lisääntymistä verkkoalu-
eella kiihtyvässä tahdissa. Pientuotannon lisääntyminen painottuu pienjänniteverkkoon 
eikä näin ollen aiheuta merkittäviä investointeja jakeluverkkoon. Hajautetun pientuotan-
non lisäksi sähköisen liikenteen kehittyminen luo verkkoalueelle uusia pistemäisiä kuormia 
liikenteen ja logistiikan solmukohtiin. Tämä aiheuttaa jakeluverkon kasvamista ko. alu-
eella. Nurmijärven Sähköverkon jakelualueelle on suunnitteilla suuri logistiikkakeskus, 
joka aiheuttaa suuria investointeja. Mahdollisesti rakennettavan logistiikkakeskuksen te-
hontarve on niin suuri, että kuormitusta varten kaavaillaan suurjännitelinjaa. Näiden li-
säksi kunnat kaavoittavat uusia asuin- ja teollisuusalueita Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 
jakelualueelle, mikä tuo uusia sähkönkäyttöpaikkoja. Merkittävien uusien tuotantokohtei-
den ja kuormien liittämiseksi on arvioitu seuraavan viiden vuoden aikana investoitavan 
12,0 M€. Tämä investointi arvio koostuu voimajohtohankkeista edellä mainittuun logistiik-
kakeskukseen, nykyisten voimajohtojen parantamiseen, uusien voimajohtojen rakentami-
seen ja sähköasemien suurjännitekenttien muutoksiin.  

Seuraavan 6–10 vuoden aikana on arvioitu, että hajautetun energiatuotannon ja säh-
köisen liikenteen kasvu jatkuu tuoden mukanaan paikallisia verkon kapasiteetin kasvutar-
peita. Näihin toimenpiteisiin arvioidaan investoitavan 7,0M€. Edellä mainittu investointi-
summa koostuu mm. uuden sähköaseman rakentamisesta sekä oman suurjännitealuever-
kon rakentamisesta. 

Taulukossa 5 on esitetty Nurmijärven Sähköverkon investointi- ja kunnossapitovolyy-
mit vuosilta 2014–2021 sekä ennuste tehtävistä toimenpiteistä, jotka liittyvät siirtokapa-
siteetin ylläpitämiseksi ja laatuvaatimuksien täyttämiseksi. 

 

Taulukko 5: Laatuvaatimusten täyttämiseksi ja siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi inves-
toinnit ja tulevat investoinnit 

  2014–2021 2022–2028 2029–2036 

Suurjännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Kunnossapito 280 000,00 € 570 000,00 € 680 000,00 € 

Sähköasemat 

 Investoinnit 1 176 000,00 € 1 700 000,00 € 2 200 000,00 € 

 Kunnossapito 900 000,00 € 1 500 000,00 € 2 100 000,00 € 

Keskijännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 9 472 000,00 € 7 700 000,00 € 8 800 000,00 € 

 Kunnossapito 1 082 000,00 € 1 200 000,00 € 1 300 000,00 € 

Muuntamot 

 Investoinnit 7 057 000,00 € 7 000 000,00 € 8 000 000,00 € 

 Kunnossapito 626 000,00 € 700 000,00 € 800 000,00 € 

Pienjännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 6 383 000,00 € 7 000 000,00 € 8 000 000,00 € 

 Kunnossapito 1 372 000,00 € 1 500 000,00 € 1 600 000,00 € 
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Taulukossa 6 on ennustettu miten Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tunnusluvut, liittyen 
laatuvaatimuksien täyttymiseen, kehittyvät sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisiin ajankoh-
tiin mennessä. 

 
Taulukko 6: Jakeluverkon tunnuslukuja sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankoh-
tina 

  31.12.2023 31.12.2028 31.12.2036 

Käyttöpaikkoja laatuvaatimuksien piirissä sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina 

 Asemakaava-alueella 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 Asemakaava-alueen ulkopuolella 80,00 % 90,00 % 100,00 % 

 

Alueilla, joilla sovelletaan paikallisiin olo-
suhteisiin perustuvaa laatuvaatimustasoa 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Laatuvaatimukset täyttävät sähköverkkopituudet sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajan-
kohtina 

 KJ 96,00 % 98,00 % 100,00 % 

 PJ 80,00 % 90,00 % 100,00 % 

Maakaapelointiaste sähkömarkkinalain 119 §:n mukaisina ajankohtina 

 KJ 43,00 % 46,00 % 50,00 % 

 PJ 66,00 % 71,00 % 79,00 % 
 

Maantieteellisesti edellä mainitut investointitarpeet sijoittuvat kuntien kaavoitus-
suunnitelmien mukaisesti eripuolelle sähkönjakelualuetta: Klaukkala, Kirkonkylä. Raja-
mäki, Karhunkorpi, Röykkä ja Jokela. Hajautetun pientuotannon ennustetaan kehittyvän 
merkittävästi verkkoalueella (Kuva 20). Tuotannon ennustetaan lukumäärällisesti kehitty-
vän eniten omakoti- ja pientalojen keskuudessa, joiden osuus verkkoalueella on suuri. Suu-
rimmat yksikkökoot sijoittuvat todennäköisimmin pienteollisuuden ja kaupallisten käyttö-
paikkojen yhteyteen (Kuva 21).  
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Kuva 20: Aurinkotuotannon liittymien ennuste verkkoalueella (kpl) (Rejlers, 2022) 
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Kuva 21: Rakennustyyppien jakautuminen jakelualueella (Rejlers, 2022) 
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Kuvassa 22 havainnollistettu verkkoalueen huoltoasemien, kauppojen ja hotellien si-
jainteja pistekuvakkeina sekä kaikkien julkisten- ja liikekiinteistöjen sijainteja aluetum-
mennuksina. Kyseiset kohteet ovat todennäköisiä paikkoja sähköisen liikenteen lautaspai-
koiksi tai hajautetun tuotannon kohteiksi. Kuvassa 23 on listattu Nurmijärven Sähköverkko 
Oy:n jakelualueella sijaitsevia julkisia latauspaikkoja.  

 
Kuva 22: Todennäköiset paikat sähköisen liikenteen latauspaikoiksi (Rejlers, 2022) 

 

 

 
Kuva 23: Julkiset latauspaikat Nurmijärven Sähköverkko Oy:n jakelualueella (Rejlers, 

2022) 
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5. Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kuluvan ja seuraavan vuoden 

aikana 

Kuluvan ja seuraavan vuoden (2022–2023) toimenpiteistä 90 % tehdään KV2-alueella. Suu-
rena projektina KV2-alueella on 110 kV siirtojohto Rajamäki - Perttula ja kyseessä olevien 
sähköasemien laajennukset. Saneerauksia KV2-alueelle tehdään maakaapeloimalla, ilma-
johtona, lisäämällä kauko-ohjattavien erottimia ja leventämällä yksittäisiä johtokatuja. 
KV1-alueella tehdään pääasiassa uudisrakentamista. Molemmilla alueilla otetaan käyt-
töön automaattinen vianrajausautomaatio (FLIR), jolla pyritään laskemaan koko jakeluver-
kon KAH-kustannuksia hyödyntämällä automaatiota entistä paremmin. 

Edellä mainittujen toimintojen jälkeen arvioidaan, että keskijänniteverkosta 96 % kuu-
luu laatuvaatimusten piiriin ja pienjänniteverkosta 83 % kuuluu laatuvaatimuksien piiriin. 
Maakaapelointiasteen ennustetaan kasvavan keskijänniteverkossa 43 %:iin ja pienjännite-
verkossa 66 %:iin. Taulukossa 7 on kuvattu kuluvan ja seuraavan vuoden suunnitellut in-
vestointivolyymit ja kunnossapito menot jaettuna alakategorioihin. Käyttöpaikkojen laatu-
vaatimuskehitys kuluvan ja seuraavan vuoden on ennustettu taulukossa 8. 

Taulukko 7: Kuluvan ja seuraavan vuoden kulut jaettuna investointikustannuksiin sekä 
kunnossapitokustannuksiin 

  2022–2023 

Suurjännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 0,00 € 

 Kunnossapito 150 000,00 € 

Sähköasemat 

 Investoinnit 140 000,00 € 

 Kunnossapito 350 000,00 € 

Keskijännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 2 000 000,00 € 

 Kunnossapito 250 000,00 € 

Muuntamot 

 Investoinnit 2 000 000,00 € 

 Kunnossapito 200 000,00 € 

Pienjännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 2 000 000,00 € 

 Kunnossapito 350 000,00 € 
 

 

Taulukko 8: Käyttöpaikkojen laatuvaatimuskehitys kuluvan ja seuraavan vuoden toimien 
jälkeen 

  2022–2023 

Käyttöpaikkoja laatuvaatimuksien piirissä 

 Asemakaava-alueella 100,00 % 

 Asemakaava-alueen ulkopuolella 80,00 % 

 

Alueilla, joilla sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin  
perustuvaa laatuvaatimustasoa 100,00 % 
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Yhteisrakentamista on suunniteltu hyödynnettävän tulevissa hankkeissa 39 kaapeliki-
lometriä, mikä vastaa 30 %:a investoitavista kilometreistä kuluvan ja seuraavan vuoden 
aikana. Yhteisrakentamisesta Nurmijärven Sähköverkko Oy on julkaissut suunnitelmat 
Verkkotietopiste-palveluun sekä tiedottanut suoraan puhelinoperaattoreita tehtävistä 
hankkeista. Suunnitelmista noin 70 % on ollut muiden tahojen käytettävissä yhteisraken-
tamisen edistämiseksi. 

Uusien tuotantokohteiden ja kuormien liittämiseksi ennustetaan investoitavan 
vuonna 2022 6,1M€ ja vuona 2023 6,1M€. Kyseisien vuosien investointikustannukset 
koostuvat: 110 kV siirtoyhteyden rakentamisesta Perttula – Rajamäki, niiden sähköase-
mien laajennustöistä, maakaapeloinnin aiheuttaman kompensoinnin lisäämisestä, uuden 
logistiikkakeskuksen varasyöttöyhteydestä, verkostoautomaatiosta sekä uusien rakennet-
tavien alueiden verkonrakentamisesta. Joustopalveluiden käytöstä tai hyödyntämisestä ei 
ole tiedossa olevia selvityksiä tai pilottihankkeita. 
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6. Sähkönjakeluverkon kehittämistoimenpiteet kahden edellisen vuoden ai-

kana 

Taulukossa 9 on kuvattu, miten Nurmijärven Sähköverkko Oy on investoinut rahaa kahden 
viimeisen vuoden aikana. Näiden toimenpiteiden jälkeen arvioidaan, että asemakaava-alu-
een sähkönkäyttöpaikkoja on 99 % laatuvaatimuksien piirissä ja haja-asutusalueella 80 % 
laatuvaatimuksien piirissä. Alueita, joihin sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin perustuvaa 
laatuvaatimustasoa ei NSV:n tapauksessa ole. 
 

Taulukko 9: Kahden edellisen vuoden kulut jaettuna investointikustannuksiin sekä kunnos-
sapitokustannuksiin 

  2020–2021 

Suurjännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 0,00 € 

 Kunnossapito 52 000,00 € 

Sähköasemat 

 Investoinnit 362 000,00 € 

 Kunnossapito 280 000,00 € 

Keskijännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 2 781 000,00 € 

 Kunnossapito 161 000,00 € 

Muuntamot 

 Investoinnit 1 964 000,00 € 

 Kunnossapito 262 000,00 € 

Pienjännitteinen jakeluverkko 

 Investoinnit 2 176 000,00 € 

 Kunnossapito 393 000,00 € 

 

KV1-alueella on tehty muutoksia verkkorakenteessa viimeisen kahden vuoden aikana. 
Pääasiassa KV1-alueella on korvattu ilmajohtoverkkoa maakaapeliverkolla usealla teolli-
suusalueella, jotta voidaan taata 6 tunnin laatuvaatimustaso. Näitä alueita ovat Karhun-
korpi, Järvihaka, Ilvesvuori, Rantakari, Vaihdemiehentie ja Kallionoppo. Edellä mainittujen 
alueiden lisäksi uutta asemakaavoitettua-aluetta on muutettu maakaapeliverkoksi ympäri 
jakelualuetta. KV2-alueella investoinnit ovat kohdistuneet johtojen saneerauksiin, vika-
herkkien alueiden maakaapelointiin ja verkostoautomaation lisäämiseen. Toimenpiteiden 
ansiosta arvioidaan, että 95 % keskijänniteverkosta ja 96 % pienjänniteverkosta täyttää 
toiminnan laatuvaatimukset. 

Kahden viimeisen vuoden aikana yhteisrakentamista on hyödynnetty 17 kaapelikilo-
metrillä, joka vastaa 19 %:ia investoiduista kilometreistä. 

Uusien tuotantokohteiden ja kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon on investoitu 
vuonna 2020 3,9M€ ja vuonna 2021 6,6M€. Nämä investoinnit ovat kohdistuneet kom-
pensointilaitteisiin, uusiin muuntamoihin KV1- ja KV2-alueella. KV1-alueella on investoitu 
maakaapeliverkkoon ja KV2-alueella on investoitu niin maakaapeli- kuin ilmajohtoverk-
koon. Lisäksi Nurmijärven Sähköverkko on investoinut verkostoautomaatioon erityisesti 
KV2-alueella. Joustopalveluita ei ole tällä hetkellä käytössä. 
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Nurmijärven Sähköverkko Oy:n toteuma edellisestä kehittämissuunnitelmasta on lä-
hes yhdenmukainen tässä dokumentissa esitettyjen arvioiden kanssa. Ennusteiden aiheut-
tamia pieniä virheitä lukuun ottamatta, suunnitelmat ovat yhdenmukaiset. Kuvassa 24 on 
esitetty kartta, johon on merkitty laatuvaatimukset täyttämät alueet Nurmijärven Sähkö-
verkko Oy:n jakelualueella. 

 

 
Kuva 24: Kartta, johon on merkitty sinisenä alueena Nurmijärven Sähköverkko Oy:n ja-

kelualue ja vihreinä alueina laatuvaatimukset täyttämät alueet. 
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7. Kehittämissuunnitelmasta kuuleminen 

Kehittämissuunnitelman asiakaskuuleminen toteutettiin välillä 23.5.2022 - 23.6.2022. Nur-
mijärven Sähköverkko Oy tiedotti asiakkaitaan sähköpostin, Facebook ja kotisivun julkaisun 
kautta. Asiakassähköposteja lähetettiin kuulemista varten 17 411 kpl. Siirtoasiakkaiden li-
säksi kehittämissuunnitelman kuulemismahdollisuudesta tiedotettiin kantaverkkoyhtiötä 
3.6.2022. Kantaverkkoyhtiön kuulemisen taka-aikaraja oli 23.6.2022.  
 

Kehittämissuunnitelman luonnos julkaistiin kokonaisuudessaan asiakkaiden kommen-
toitavaksi. Kuultavaksi toimitetussa aineistossa vastattiin kaikkiin Energiaviraston vaatimiin 
kysymyksiin yhdessä PDF-dokumentissa. Kehittämissuunnitelman palautteen kerääminen 
toteutettiin Google Forms -lomakkeen avulla, jonka yhteyteen on kerätty tiivistelmä kehit-
tämissuunnitelman keskeisimmistä asioista. Asiakkaita kehotettiin kuitenkin tutustumaan 
koko kehittämissuunnitelmaan niin kyselylomakkeessa kuin kotisivullakin ennen kyselyyn 
vastaamista. 

 
Kehittämissuunnitelman asiakaskuulemisen lomake koostui pääasiassa kohdista, 

joissa vastaaja valitsee annetuista vaihtoehdoista parhaiten omaa mielipidettä korreloivan 
vaihtoehdon. Tällä menettelyllä tuloksien analysoiminen helpottuu ja täten vertailu on hel-
pompi tehdä. Asiakaskuulemislomakkeessa oli myös kenttä, johon vastaaja pystyi halutes-
saan kirjoittamaan vapaamuotoisen kommentin kehittämissuunnitelmasta. Vapaamuotoi-
sella vastauksella pyrittiin antamaan vastaajille mahdollisuus kommentoida kehittämissuun-
nitelman kohtaa, josta ei ollut tehty valmista kysymystä. Tämä kenttä ei kuitenkaan ollut 
pakollinen lomakkeella. Kehittämissuunnitelma 2022 asiakaskuulemisen vastauksia tullaan 
säilyttämään, jotta tulevien vuosien asiakaskuulemisien tuloksia voidaan verrata aiempien 
asiakaskuulemisien vastauksiin. 

 
Kuulemisen vastaukset käsiteltiin kysymyskohtaisesti. Kysymysten vastaukset, joissa 

kysymykseen vastattiin numeerisella arvolla, käsiteltiin yhtenä joukkona. Yksittäiset ja uniikit 
vastaukset käytiin rivi kerrallaan lävitse suodattaen niin, että niistä poimittiin kaikki rakenta-
vat kommentit, jotka myös liittyivät kehittämissuunnitelman asiakaskuulemiseen. Tuloksista 
suodatettiin siis pois vastaukset, jotka eivät kuuluneet asiakaskuulemisen sisällön piiriin tai 
olivat muuten epäasiallisia. 
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Kuulemiseen vastasi kaiken kaikkiaan 166 vastaajaa, joista 98,19 % edusti kuluttajan 
roolia. Jäljelle jäävä osuus edusti siis yritystä tai yhteisöä. Kun vastauksien määrää verrataan 
lähetettyihin asiakassähköpostiviesteihin, vastausprosentiksi saadaan 0,95 %. Kuvassa 25 on 
esitetty vastauksien jakautuminen sähkönkäyttöpaikan mukaan. Vastaajien sähkönkäyttö-
paikat jakautuvat loogisesti siirretyn sähkön mukaan pois lukien teollisuus- ja kauppakiin-
teistöt, joiden edustajat eivät valitettavasti vastanneet asiakaskuulemiseen. Suurin vastaa-
jaryhmä on omakotitalolliset, joiden osuus vastauksista oli 69,9 %. Toisella sijalla oli rivitalo-
asujat ja kolmannella paikalla kerrostaloasujat. 

 

Kuva 25: Vastauksien jakautuminen sähkönkäyttöryhmiin, vastauksia yhteensä 166 kpl. 

 
Asiakaskuulemisessa tiedusteltiin asiakkaiden suhtautumista hybridirakentamiseen, 

josta kerrottiin luvussa 2. Kuulemisessa asiakkaat pystyivät antamaan numeroarvon 1–5 väit-
teille, joissa 1 on täysin eri mieltä ja 5 on täysin samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa. Ku-
vassa 26 on esitetty kaksi väitettä liittyen verkon rakentamiseen. Ensimmäisellä väittämällä 
tiedusteltiin, miten vastaajat suhtautuvat esitettyyn hybridirakentamiseen. Toisen väittä-
män avulla taaskin tiedusteltiin, olisiko verkon täysi kaapeloiminen mieluisampi vaihtoehto, 
vaikka tämä saattaisi olla kalliimpaa. 

 
Hybridirakentamisen osalta vastaukset painottuivat hybridirakentamisen kannalle. 

Väittämän keskiarvo kuulemisen tuloksissa oli 3,903 ja mediaani oli 4. Toisen väittämän koh-
dalla vastaukset jakautuivat tasaisemmin niin, että keskiarvoksi muodostui 3,030 ja mediaani 
oli 3. Kaiken kaikkiaan väitteiden tulokset olivat linjassa NSV:n näkemyksen kanssa.  

0 20 40 60 80 100 120 140

Omakotitalo

Rivitalo

Kerrostalo

Vapaa-ajan asunto

Muu

Teollisuus- tai kauppakiinteistö

Määrä (kpl)

Vastaajien jakautuminen sähkönkäyttöryhmiin



39 

 Kehittämissuunnitelma  

 23.05.2022 Asiakaskuuleminen 
 

 
 

Nurmijärven Sähkö Oy                 Nurmijärven Sähköverkko Oy             Kauppanummentie 1 puh. (09) 878 071, faksi (09) 8780 7207 

Y-tunnus0911384-5                        Y-tunnus2355936-8                            01900 NURMIJÄRVI www.nurmijarvensahko.fi 

 

Kuva 26: Väitteitä verkon rakentamisesta 

Verkonrakentamisen lisäksi asiakaskuulemisessa tiedosteltiin, miten asiakkaat ovat 
kokeneet Nurmijärven Sähköverkon toimitusvarmuuden kehittyneen viime aikoina. Kuvassa 
27 on esitetty, miten toimitusvarmuuden on koettu kehittyvän Nurmijärven Sähköverkko 
Oy:n jakelualueella. Tuloksista voidaan huomata, että suurin osa vastaajista kokee, että toi-
mitusvarmuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Vain kolmen vastaajan mielestä toimitusvar-
muus on kehittynyt huonoon suuntaan.  
 

 

Kuva 27: Väittämä toimitusvarmuuden kehittymisestä 

 
Energia- ja liikennemurroksen takia kuulemisessa tiedusteltiin asiakkaiden aikeista li-

sätä aurinkopaneeleja kiinteistöön, hankkia täyssähköauto ja muuttaa lämmitysmenetelmää 
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kiinteistössä. Lähiaikojen sähkönhinnan vaihtelu on selvästi nostanut aurinkosähkön kiinnos-
tusta ja täten aurinkopaneeleita hankitaan yhä useammin. Asiakaskuulemisen mukaan 55 % 
vastaajista on kiinnostunut aurinkopaneelien hankinnasta. Aurinkopaneelien kiinnostuksen 
jakauma näkyy kuvassa 28. Lämmitysmenetelmän vaihtoa vastaavasti suunnittelee nyt tai 
tulevaisuudessa noin 22 % asiakaskuulemiseen vastaajista (kuva 29).  

  

Kuva 28: Asiakkaiden kiinnostus aurinkopa-
neelien hankinnasta kiinteistöön 

Kuva 29: Asiakkaiden kiinnostus kiin-
teistön lämmitysmenetelmän vaih-

toon nyt tai tulevaisuudessa 

Asiakaskuulemiseen vastanneilla 8,4 %:lla oli käytössään täyssähköauto. Vastaajista 43 
% kertoivat olevansa kiinnostuneita sähköauton hankinnasta. Kuitenkin 75 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että latauspisteitä on vielä liian vähän sähköauton hankintaa varten. 

 
Avoimia vastauksia annettiin yhteensä 46 kpl, eli 27,7 % vastanneita jätti avoimen vas-

tauksen. Avoimissa vastauksissa suurin määrä vastauksista kohdistui sähkönsiirtohintaan.  
Avoimen kommentin jättäneistä 21,7 % mainitsi siirtohinnan kohtuuttomuudesta. Toisiksi 
yleisin vastaus kohdistui tiettyihin verkonkohtiin, joihin toivottiin maakaapelointia. Itse ke-
hittämissuunnitelmasta tehtyjä kommentteja oli melko vähän. Useissa vastauksissa oli mai-
nittu, että kehittämissuunnitelma on liian epäselkeä maallikon ymmärrettäväksi sekä aivan 
turhan pitkä. Kehittämissuunnitelman pituus kuitenkin määräytyy Energiaviraston vaatimuk-
sista, eikä jakeluverkkotoimija pysty tähän vaikuttamaan. Vaatimuksiin kuuluu, että kaikkiin 
Energiaviraston määrittelemiin kysymyksiin on vastattu asiakaskuulemisessa, jotta asiakkaat 
voivat lausua koko kehittämissuunnitelmasta. 
 

Asiakaskuulemisen tuloksia ei valitettavasti voitu tarkastella sähkönkäyttöryhmäkoh-
taisesti riittävällä tarkkuudella, sillä muiden ryhmien kuin omakotitaloasujien ryhmän vas-
tauksien määrä ei riitä kuvaamaan sähkönkäyttöryhmää tarpeeksi laajasti. Tulevissa asiakas-
kuulemisessa pyritään myös tarkkailemaan, miten vastaukset jakautuvat kehittämisvyöhyk-
keiden välillä. 
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Asiakaskuulemisen perusteella tehdyt muutokset kehittämissuunnitelmaan on esi-
tetty taulukossa 10. Taulukossa 11 on listattu muutosesityksiä, jotka eivät johtaneet muu-
tostarpeisiin. 

Taulukko 10: Asiakaskuulemisen perusteella tehdyt muutokset kehittämissuunnitelmaan 
Muutosesitys Muutos kehittämis-

suunnitelmaan 
Perustelu 

Yksilöllisempää tiedotusta 
asiakkaille esim. tienkatkai-
sun yhteydessä tai hätäkatko-
jen tilanteessa 

Lisätty Nurmijärven Sähköverkko Oy on ottamassa käyt-
töön palvelua, jonka avulla voidaan lähettää asiak-
kaille yksityiskohtaisia ilmoituksia suoraan käytön-
tukijärjestelmästä. Tällainen tapaus voi olla esim., 
kun joudutaan tekemään sähkönjakelun katkaisu 
korjaustoimenpiteen takia tai tie joudutaan katkai-
semaan kaivuutöiden ajaksi. 

Kehittäessä on otettava huo-
mioon ulkopuolelta tulevat 
vaikuttamisyritykset esim. 
häirintäyritykset, ilkivalta 
sekä sabotointiyritykset= 

Lisätty Nurmijärven Sähköverkko Oy ylläpitää ja kehittää 
verkon tietoturvaa sekä luotettavuutta. Tietoliiken-
neyhteyksiä parannetaan jatkuvasti. 

 
Taulukko 11: Asiakaskuulemisen muutosehdotukset, jotka eivät johtaneet kehittämissuunnitelman 
muutoksiin 

Muutosesitys Muutos kehittämis-
suunnitelmaan 

Perustelu 

Siirtohintaa tulee laskea Ei Kehittämissuunnitelmassa ei oteta kantaa Nurmi-
järven Sähköverkko Oy:n siirtohintamuutoksiin 

Maakaapelointiastetta tulee 
nostaa haja-asutusalueella 

Ei Maakaapeliverkkoa rakennetaan haja-asutusalu-
eella tapauskohtaisesti hybridirakentamisen avulla. 
Jos jakeluverkko pystytään rakentamaan säävar-
maksi edullisemmilla ratkaisuilla, jakeluverkkoa ei 
maakaapeloida täysin. 

Verkkoyhtiön tulisi tarjota 
älykkäitä kulutusjoustojärjes-
telmiä avaimet käteen ratkai-
suna 

Ei Etäluettavien sähkömittarien kehittyessä palvelun-
tarjoajat pystyvät kehittämään järjestelmiä, jotka 
optimoivat sähkönkulutusta ja esim. sähköauton la-
taamista markkinaperustein. Tällä hetkellä NSV:llä 
ei ole resursseja lähteä kehittämään omaa kulutus-
joustojärjestelmää. 

Yhteisrakentamisella pienem-
mät kustannukset esim. valo-
kuiturakentamisen kanssa 

Ei NSV ilmoittaa rakennushankkeistaan muille infran 
rakentajille, kuten luvussa Virhe. Viitteen lähdettä 
ei löytynyt. mainittiin. Usein esim. valokuituverk-
koa rakennetaan asemakaavoitetuille alueille, joi-
den sähkönjakeluverkko koostuu usein jo maakaa-
peliverkosta, jota ei tarvitse vielä saneerata. 

Kokonaisenergiansiirto vuo-
delle 2031 on ennustettu 
liian korkeaksi 

EI Ennusteet perustuvat sähköautojen lisääntymi-
seen, lämmitysmenetelmien muutokseen, väestö-
kehitykseen ja mm. suuren logistiikkakeskuksen 
mahdolliseen rakentamiseen Nurmijärvelle. Suurin 
osa ennusteen suuruudesta johtuu logistiikkakes-
kuksen kuormituksen arvioinnista. Tätä ennustetta 
tarkennetaan seuraavien vuosien kehittämissuun-
nitelmissa, kun kuormitusta pystytään arviomaan 
tarkemmin. 
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