
sähkölä.fi

TEEMAT?
Oikeat vastaukset

 1

2

3

4

5



TEEMA 1
Miten sähkö meitä liikuttaa?

sähkölä.fi

 1 Miten sähkö meitä liikuttaa?
1. Kuinka monta sähköllä kulkevaa liikennevälinettä keksit?
Sähköllä kulkevat junat ja raitiovaunut, ja joissain kaupungeissa sähköbussit. Myös sähköllä 
kulkevien henkilöautojen määrä kasvaa koko ajan. 

Sähköpyörät ovat yleistymässä, ja erilaiset tasapainoskooterit, leijulaudat ja Segwayt la-
dataan myös sähköllä. Myös sähkömoottoripyöriä, - skoottereita ja sähkömoottorive-
neitä on jo tuotannossa. Lentokoneitakin on jo sähköistetty; kesällä 2018 teki Suomessa 
ensilentonsa sähkömoottorilla toimiva lentokone, ja esimerkiksi Norjassa on asetettu 
kunnianhimoinen tavoite, jonka mukaan maan sisäinen lentoliikenne olisi täysin sähköistä 
vuoteen 2040 mennessä.

2. Miten sähköauto tankataan?
Täyssähköauto saa käyttövoimansa sähköstä, joten sitä ei tankata perinteiseen tapaan, vaan 
ladataan sähköauton latauspisteessä, joita löytyy jo jonkin verran myös julkisilta paikoilta. 
 
Jos kyseessä on hybridiauto, (jossa on kaksi eri voimanlähdettä, esimerkiksi polttomoot-
tori ja sähkömoottori), voidaan autoa sekä tankata perinteiseen tapaan, että ladata la-
tauspisteessä. 

3. Oletko nähnyt sähköauton latauspisteitä?
Sähköauton julkisia latauspisteitä löytyy jo jonkin verran, kaikki Suomen kartalla olevat la-
tauspisteet löytyvät esimerkiksi osoitteesta https://app.virta.global

4. Tiedätkö mikä on tasapainoskootteri, leijulauta tai Segway?
Tasapainoskootteri, leijulauta tai sähköpotkulauta luokitellaan ns. jalankulkua avustaviksi 
tai korvaaviksi henkilökuljettimiksi. Niissä voi olla 1-2 pyörää, suurin sallittu teho on 1 kW 
ja  maksiminopeus on 15km/h.

Segway luokitellaan kevyeksi sähköajoneuvoksi. Kevyen sähköajoneuvon maksiminopeus on 
25 km/h ja suurin sallittu teho on 1 kW. Muita kevyitä sähköajoneuvoja ovat mm. sähköpolku-
laudat, yksinomaan iäkkäiden henkilöiden tai liikuntarajoitteisten käyttöön tarkoitetut kolmi- 
tai nelipyöräiset skootterit, sähkörollaattorit sekä muut vastaavat ajoneuvot. 

5. Miten niitä ladataan turvallisesti?
Henkilökuljettimissa ja kevyissä sähköajoneuvoissa on tavallisesti litiumioni eli Li-ion-akku. 
Litiumioniakku on tehokkuutensa ja pienen kokonsa vuoksi laajasti käytetty akkutyyppi. 
Tähän pääosin hyvin turvalliseen akkutyyppiin liittyy myös riskejä sen tehokkuuden vuoksi. 
Sekä Suomessa että muualla maailmassa on raportoitu etenkin sähköisten kulkuvälineiden 
akkuongelmien seurauksena syttyneistä tulipaloista.

Litiumioniakkujen lataamisessa tulee aina olla huolellinen. Lataukseen tulee käyttää aina lait-
teen omaa laturia, ja se tulee irroittaa kun laite on latautunut. Akkuja ei koskaan saa jättää 
latautumaan ilman valvontaa, ja niiden ympäristössä ei tulisi olla helposti syttyviä materiaaleja. 

Litiumioni-akkuja on myös matkapuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa, kannettavissa tie-
tokoneissa, sähkökäyttöisissä työkaluissa ja muissa laitteissa, kuten sähkömoottorilla varus-
tetuissa pölynimureissa, ruohonleikkureissa tai moottorisahoissa.
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6. Millaisia liikennesääntöjä sovelletaan leijulautoihin, ns.  
kevyisiin sähköajoneuvoihin ja sähköpyöriin?
Ne rinnastetaan jalankulkijoihin, mutta sallittu nopeus on sovitettava tilanteen mukaan. 
Niillä saa liikkua jalkakäytävillä, jos liikkuu korkeintaan kävelynopeutta. 

Kevyitä sähköajoneuvoja käytetään polkupyöräilijän liikennesäännöillä, eli pääsääntöi-
sesti pyörätiellä. Tosin kävelyvauhtia liikuttaessa itsestään tasapainottuvilla laitteilla saa 
käyttää myös jalkakäytävää.

7. Mikä on suurin niille sallittu nopeus ja missä niillä saa ajaa? 
Varmistakaa vielä, että tunnette väistämissäännöt!
Jalankulkua avustavilla henkilökuljettimilla 15 km/h, kevyet sähköajoneuvot, sähköpolku-
pyörät mukaan lukien 25 km/h.  
 
Kerratkaa jalankulkijan ja pyöräilijän väistämissäännöt Liikenneturvan animaatiosta 
Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=YmL-Fx8ps7Q&list=PL0McFvjKHj-Ds-
tXz8032HrHlfOgSeOgBk

8. Mitä tarkoitetaan hybridiautolla?
Hybridiauto on auto, jossa on kaksi eri voimanlähdettä; esimerkiksi polttomoottori ja 
sähkömoottori. 

9. Kuinka suuri osuus kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä 
aiheutuu liikenteestä?
Liikenteestä aiheutuu noin viidennes (20%) Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. 
Valtaosa tästä, noin 94 %, aiheutuu tieliikenteestä.

10. Mitä ovat sähköautojen ja muiden sähköisten kulkuneuvo-
jen suurimmat haasteet?
Sähköinen ajoneuvo tarvitsee latausta säännöllisin väliajoin. Valtaosa suomalaisten päivit-
täisistä ajomatkoista on alle 100 km, ja tähän täyssähköauto pystyy erinomaisesti. Pidem-
millä matkoilla lataus täytyy kuitenkin järjestää matkan varrelle, tai vaihtoehtoisesti käyttää 
pidempään matkaan muuta ajoneuvoa. Myös talvikelit ja pakkanen lyhentävät täyssähkö-
auton kantamaa. 

Täyssähköauto soveltuukin parhaiten lyhyiden matkojen kaupunkiajoon. Täyssähköauton 
omistaja tarvitsee latauspisteen kotiinsa.

11. Miksi sähköisen liikenteen osuus kaikesta liikenteestä tulee 
jatkossa kasvamaan?
Sähköinen liikenne tuottaa merkittävästi vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin polt-
tomoottoriautot. Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjään; kansallisen energia- ja il-
mastostrategian mukaan Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. 
Liikenteen osalta tärkeä päästöjen vähentämisen keino on sähköisen liikenteen lisääminen.
Samasta syystä sähköauton hankintaa saatetaan tukea verohelpotuksin tai muin kannusti-
min. Niiden toivotaankin vauhdittavan autokannan uusiutumista Suomessa.
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Mihin käytät sähköä?

Mihin käytät sähköä?
1. Mihin kaikkeen energiaa kotonasi kuluu?
Energiaa kuluu kotona lämmitykseen (kesällä myös viilennykseen), lämpimän käyttöveden 
lämmittämiseen sekä kotitaloussähköön eli erilaisten sähkölaitteiden käyttöön. Se, kuinka 
paljon energiaa kussakin kodissa kulutetaan ja millaisiin laitteisiin sitä kuluu, riippuu paljon 
siitä, minkä kokoinen ja millainen perhe talossa asuu. Esimerkiksi lapseton pariskunta käyt-
tää todennäköisesti vähemmän energiaa käyttöveden lämmittämiseen kuin perhe, jossa on 
useampi pieni lapsi. 

Valaistukseen kuluva sähkö on ollut perinteisesti iso osa kokonaissähkönkulutuksesta, 
mutta energiatehokkaiden LED-lamppujen myötä valaistuksen suhteellinen osuus on 
pienentynyt. Sen sijaan erilaisten viihde-elektroniikka ja tietotekniikkalaitteiden suh-
teellinen osuus on puolestaan kasvanut, vaikka laitteet ovatkin muuttuneet energiate-
hokkaammiksi. Niiden määrä on kasvanut kodeissa voimakkaasti.

2. Mihin arvelet energiaa kodeissa kuluvan eniten?
Suomen olosuhteissa kotien energiankulutuksesta suurin osa menee lämmitykseen. Sähkö-
lämmitteisessä omakotitalossa sen osuus on karkeasti noin puolet kokonaisenergian kulu-
tuksesta. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu noin viidesosa. Muita paljon sähköä kulutta-
via kodin toimintoja ovat ruoan valmistaminen ja säilyttäminen, saunominen sekä valaistus.

3. Miten sähkönkulutusta mitataan?
Kodeissa on sähköyhtiöiden etäluettavat mittarit, jotka seuraavat kodin sähkönkulutusta. 
Joillakin sähköyhtiöllä on verkkopalveluja, joista asukas pääsee tarkistamaan oman sähkön-
kulutuksensa jopa reaaliajassa.

Yksittäisen laitteen sähkönkulutusta voidaan mitata esimerkiksi energiayhtiöltä lainatta-
valla sähkönkulutusmittarilla. Sillä voidaan mitata sellaisten laitteiden kulutusta, jotka kyt-
ketään pistotulpalla pistorasiaan (eivät sovellu siis esimerkiksi saunan tai lieden kuluttaman 
sähkön mittaukseen).  Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla mittareita voi lainata kirjastoista.

4. Miten voi vertailla eri laitteiden sähkönkulutusta?
Eri laitteiden sähkönkulutusta voi vertailla tarkasti sähkönkulutusmittarilla. 
Laitteen energiankulutuksen vertailuun on kehitetty energiamerkintä, joka kertoo lait-
teen energiankulutuksen tason. Esimerkiksi astianpesukoneissa ja pyykinpesukoneissa on 
energiamerkinnät, joiden asteikko ulottuu A+++ - D:hen asti.

5. Miten kotona/koulussa voitaisiin vähentää sähkönkulutusta?
Koulussa sähkönkulutukseen voidaan vaikuttaa ennen kaikkea lämmitykseen ja valaistukseen 
vaikuttamalla. Kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla turha lämmittäminen ja valaiseminen saa-
daan ehkäistyä, säästää sähköä. 

Mikäli koulun tilat eivät ole viikonloppuna käytössä, voisi niiden lämmityksen tarpeen mini-
moida. Valaistus voidaan toteuttaa energiatehokkaasti led-lampuilla, ja valaistusta voitaisiin 
automatisoida niin, että valaisimet reagoivat liikkeeseen. Näin ne sammuvat automaattisesti 
aina, kun valaistukseen ei ole tarvetta.
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6. Miten kotona pitäisi varautua sähkökatkoihin?
Kun sähköt katkeavat, kannattaa ensimmäisenä varmistaa, koskeeko se vain omaa kotia 
vai onko naapurustokin pimeänä. Jos muualla palaa valoja, saattaa kyseessä olla esimer-
kiksi oman kodin lauennut sulake. 

Sähkökatkoon tulisi varautua ainakin taskulampuin, kynttilöin ja tulitikuin, joita kannatta 
säilyttää vakipaikoilla, jotta ne löytää ja valoa on tarvittaessa helposti saatavilla. Jos on 
mahdollista lämmittää puuta polttamalla, on polttopuita hyvä olla myös varalla. Sähkö-
katko saattaa katkaista myös veden saannin. Voimakkaiden myrskyjen uhatessa, kannat-
taa varata käyttövettä pariksikin päiväksi. Sähkökatkot voivat kestää yllättävän pitkään.
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Miksi on olemassa erilaisia lamppuja?

Miksi on olemassa erilaisia lamppuja?
1. Osaatko kierrättää erilaiset lamput oikein?
Valitse alta sekajätteeseen menevät kirjoittamalla niiden perään S, ja SER-kierrätettävät 
kirjoittamalla niiden perään SER.

Loisteputki - SER
Halogeenilamppu - S
Led-lamppu - SER
Auton lamput - S
Hehkulamppu - S
Energiansäästölamppu - SER

2. Mitä seuraavat lampuissa olevat merkinnät tarkoittavat?
2700 K – kelvin-arvo kertoo lampun tuottaman valon sävyn eli värilämpötilan
750 lm – luumen eli lampun tuottaman valon määrä 
15 W – watti eli lampun kuluttama sähköteho 
10000 h – keskimääräinen käyttöikä tunneissa
A+ - lampun energiamerkintä kertoo sen energiankulutuksesta.

3. Millaisia asioita lamppua ostettaessa tulisi ottaa huomioon?
Kun valitset lamppua, mieti ensimmäiseksi sen käyttökohdetta. Sijoitetaanko lamppu sisä- 
vai ulkovalaisimeen, tuotetaanko yleisvalaistusta vai -kohdevalaistusta. Myös valaisintyyppi 
(onko valaisimessa himmennin) ja lampun ominaisuudet vaikuttavat siihen, mikä on mihin-
kin käyttökohteeseen paras valinta.

4. Miten energiansäästölamppu ja LED-lamppu eroavat toi-
mintaperiaatteiltaan?
Energiansäästölampussa eli pienloistelampussa valon synty perustuu lampun sisällä 
kaasussa tapahtuvaan sähköpurkaukseen. Energiansäästölampussa on sytytin ja ne si-
sältävät elohopeaa. LED-lampun toimintaperiaate on toisenlainen. LED on oikeastaan 
puolijohdekomponentti, joka säteilee valoa, kun sen läpi johdetaan sähkövirta. LEDit ei-
vät sisällä elohopeaa, ja ne syttyvät heti.

5. Mitkä ovat LED-lamppujen suurimmat hyödyt verrattuna 
perinteisiin lamppuihin?
Led-lamput kuluttavat selvästi vähemmän sähköä kuin ns. perinteiset lamput. Ne ovat myös 
pitkäikäisempiä kuin muut lamput. Siksi ne ovat yleisesti myös kalliimpia.

6. Mitä tarkoitetaan värilämpötilalla?
Värilämpötila on lampun tuottaman valon värisävy ja sen yksikkö on kelvin. Mitä isompi kel-
vin-arvo, sitä kylmempi ja sinisempi on värisävy. 5500 k lamppu vastaa suurin piirtein päivän-
valoa, mutta sisustuksessa on hyvä suosia lämpimämpiä värisävyjä. 2700 k vastaa lämmintä 
valkoista, vanhan hehkulampun värisävyä, ja sopii hyvin sisustukseen.
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Mitä tehdä kun sähkölaite on viallinen? 

1. Mitkä kaksi kodinkonetta aiheuttavat eniten sähköpaloja Suomessa? 
Sähköpaloja eli sähkölaitteen aiheuttamia tulipaloja aiheutuu useimmiten laiminlyönnin 
tai huolimattoman käytön seurauksena. Laitetta ei valvota, sitä ei huolleta säännöllisesti 
tai sitä käytetään väärissä olosuhteissa. 

Eniten Suomessa sähköpaloja aiheuttavat liedet. Toiseksi eniten sähköpaloja aiheutta-
vat valaisimet.

2. Mitä arvelet, miksi juuri nämä laitteet aiheuttavat eniten 
sähköpaloja?
Lieden aiheuttamat sähköpalot syttyvät tyypillisesti vääränlaisesta tai varomattomasta 
käytöstä: laitetaan esimerkiksi ruokaa eikä pidetä liettä tarpeeksi silmällä. Sama pätee va-
laisimeen. Valaisimia on viime vuosina myös tuunailtu ja koristeltu lampunvarjostimin, jotka 
saattavat olla liian herkästi syttyviä.

3. Mitä pitää tehdä kun sähkölaite menee rikki?
Sähkölaite tulee ihan ensimmäiseksi irrottaa pistorasiasta, jos se on mahdollista ilman säh-
köiskun vaaraa. Sen korjaamiseksi pitää kääntyä ammattilaisen puoleen.

4. Mistä tunnistat rikkinäisen sähkölaitteen?
Rikkinäinen sähkölaite alkaa käyttäytyä eri tavalla kuin aiemmin: se saattaa siristä, välk-
kyä, tuottaa palaneen käryä, sammua välillä tai sammua kokonaan.

5. Saako sähkölaitteita korjata itse?
Sähkölaite tulee aina viedä korjattavaksi ammattilaiselle, sitä ei saa missään tapauksessa korja-
ta itse. Mikäli korjaus ei ole mahdollista, tulee laite kierrättää SER-jätteenä.

6. Mitä vaaroja rikkinäinen sähkölaite voi aiheuttaa?
Rikkinäisestä sähkölaitteesta voi saada hengenvaarallisen sähköiskun. Rikkinäinen sähkölaite 
voi kuumentuessaan aiheuttaa myös sähköpalon. 

7. Mikä on sulake ja miksi niitä käytetään?
Sulake suojaa liian suurelta sähkövirralta. Liian suuri sähkövirta puolestaan johtuu useim-
miten vikatilanteista. Sulakkeen palamiseen on aina joku syy ja syy pitää selvittää. Kun 
syy on selvinnyt, vaihdetaan sähkökeskuksessa oleva sulake vastaavaan uuteen. Sulake 
on kertakäyttöinen eikä sitä voi eikä saa korjata. Sulaketta vaihdettaessa täytyy muistaa 
katkaista virta pääkytkimestä. 

Jos sähkövirta on liian suuri, automaattisulake (joka näyttää enemminkin katkaisijalta) laukeaa 
ja estää sähkövirran etenemisen. Vikatilanne tulee selvittää ja korjata, ennen kuin sulake ote-
taan uudelleen käyttöön (napsautetaan katkaisija päälle). 

Tulppasulakkeen ja automaattisulakkeen vaihto kuvataan STEKin sivuilla https://stek.fi/sah-
koturvallisuus/sallitut-sahkotyot/sulakkeen-vaihto/

Mitä tehdä kun sähkölaite on viallinen?
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Mitä tehdä kun sähkölaite on viallinen? 

8. Mikä on vikavirtasuojakytkin? Miksi se on tarpeellinen, ja 
missä niitä käytetään?
Vikavirtasuoja on herkkä lisäsuojalaite, joka täydentää sulakkeen tai katkaisijan (auto-
maattisulakkeen) antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännit-
teisiä osia esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Suojalaite 
valvoo eristysvikoja ja katkaisee vahingolliset vuotovirrat kytkemällä vaarallisen jännit-
teen nopeasti pois vikatilanteessa. 

Vikavirtasuoja on erityisesti tarpeen suojaamaan kädessä pidettäviä sähkölaitteita, joita 
käytetään vaarallisissa olosuhteissa kuten ulkona, pesutiloissa tai märissä ja kosteissa ti-
loissa. Vikavirtasuoja toimii myös silloin, kun sulakkeet eivät toimi, esimerkiksi kun säh-
kölaite menee rikki ja vaarana on joutua kosketuksiin sen jännitteisten osien kanssa.

9. Miksi sähkölaitteita tulee kierrättää?
SER eli sähkö- ja elektroniikkalaiteromut on tärkeä viedä kierrätykseen, jotta ne eivät jää 
kuormittamaan luontoa. Kierrätyksessä vanhoista laitteista saadaan raaka-aineita ja materi-
aalia teollisuuden käyttöön. Näitä materiaaleja käytetään uusien tuotteiden valmistuksessa.

Kierrätyksessä vanhoista laitteista saadaan myös vaaralliset ja haitalliset aineet talteen ja 
erilliseen käsittelyyn. Osa kierrätykseen palautuneista ehjistä laitteista päätyy tarkastuk-
sen jälkeen uudelleenkäyttöön.

10. Miten sähkölaitteita kierrätetään? Tiedätkö mitä pitää teh-
dä käytetyille paristoille?
Sähkölaitteet kierrätetään viemällä ne erityisiin SER-vastaanottopisteisiin. Myös jotkut kau-
pat vastaanottavat SER-romua.

Käytetyt paristot eivät kuulu sekajätteeseen. Paristot ja pienakut kierrätetään viemällä ne 
mihin tahansa paristoja tai akkuja myyviin kauppoihin tai kioskeihin. Kierrätysprosessissa yli 
50 % paristojen ja akkujen materiaaleista saadaan kierrätettyä uusioraaka-aineiksi. Hyvä 
nyrkkisääntö on, että kauppojen paristokeräysastioihin saa palauttaa kaikki käsin kannetta-
vissa olevat, suljetut paristot ja akut. Isot litiumioniakut, joita on esimerkiksi sähköpyörissä tai 
leijulaudoissa, eivät kuulu paristokierrätykseen.

Käytettyjen paristojen virtanavat on hyvä teipata, koska käytetyissäkin paristoissa on usein 
vähän sähkövarausta jäljellä, joka saattaa kuumentua oikosulkuun joutuessaan niin paljon, että 
se aiheuttaa tulipalon. 

Alkaliparistot saattavat vuotaa vahvasti syövyttävää ja emäksistä kaliumhydroksidia, ja siksi 
vuotaneet patterit tulisi kierrättää vaikka pienessä muovipussissa.

11. Mitä tulee huomioida kun kierrättää tietokoneita, tabletteja 
ja älypuhelimia?
Identiteettivarkauksien ja muiden talouspetosten ehkäisemiseksi on muistia sisältäviä 
laitteita kierrätettäessä hyvä varmistua, että omat tärkeät tiedot tulee turvallisesti ylikir-
joitettua laitteelta. Pelkkä tiedoston tuhoaminen ei riitä. Jos omat taidot eivät riitä, voi 
laitteen jättää kierrätettäväksi SEIFFIin (Postin ja Kuusakoski Oy:n järjestämään palve-
luun), jossa tietojen tuhoaminen varmistetaan.

12. Etsi lähin kotiasi tai kouluasi oleva SER-kierrätys, missä se 
sijaitsee?
Lähimmän SER-kierrätyspisteen löytää www.kierrätys.info -palvelun kartan avulla.



sähkölä.fi

TEEMA 5
Mistä sähkö tulee?

 5 Mistä sähkö tulee?
1. Mistä sähkö tulee kotiisi?
Sähkö tulee kotiisi voimalaitoksista. Voimalaitoksissa tuotettu sähköenergia tuodaan ko-
tiin sähköverkon avulla. Voimalaitokset voivat olla joko suuria laitoksia, jotka sijaitsevat 
usein kaukana kotoasi jopa Suomen naapurimaissa. Sähkösi voi tulla myös huomattavasti 
lähempää kuten lähellä sijaitsevasta tuulivoimalasta tai aurinkosähkövoimalasta. Käyt-
tämäsi sähkö voi olla myös tuotettu paikallisesti talon katolla olevalla aurinkopaneelien 
avulla tai pihalla olevan tuuligeneraattorilla.

2. Mikä on muuntamo ja miten se liittyy sähköntuotantoon?
Muuntamossa sähkön jännitettä voidaan joko nostaa tai laskea. Voimalaitoksessa tuotetun 
sähkön jännite nostetaan aluksi muuntamossa kantaverkossa tapahtuvalle jakelulle sopi-
vaksi. Kantaverkossa sähkön jännite on korkea (110-400 KV), koska silloin häviöt siirron 
aikana voidaan minimoida. Kun jännite on korkea niin siirrettäessä samaa tehomäärää, on 
virta silloin pieni ja muun muassa lämpöhäviöt pienenevät. Siirryttäessä kantaverkosta ja-
keluverkkoon jännitettä jälleen lasketaan muuntamossa tasolle 20-110 KV. Vielä ennen 
sähkön siirtymistä käyttäjille jännite lasketaan jakelumuuntamossa tasolle 230/400 V.

3. Mitä on säätövoima?
Sähköä tuotetaan suurissa voimalaitoksissa vakioteholla ja tuuli- ja aurinkoenergialla tuo-
tettu sähkö riippuu vallitsevista olosuhteista (auringon paiste, tuuli). Sähkön kulutus vaih-
telee voimakkaasti mm. vuorokauden eri aikoina ja eri vuoden aikoina. Teollisuuden käyt-
tämä sähkö vaihtelee sekin riippuen mm. tuotannon määrästä. Koska sähkön tuotannon 
ja kulutuksen on joka hetki vastattava toisiaan, tarvitaan sellaista sähköntuotantoa joka 
voidaan joustavasti ja nopeasti ottaa käyttöön kattamaan kulutuksen muutokset. Tätä sää-
tövoimaksi kutsuttua sähköä tuotetaan useimmiten vesivoimalla tai turvautumalla tuon-
tisähköön, jos sitä on naapurimaista saatavilla.

4. Mikä on kantaverkko?
Kantaverkoksi kutsutaan sitä sähkönjakeluverkkoa, jossa sähköä siirretään voimalaitok-
sista pitkiäkin matkoja eri puolille Suomea. Suomen kantaverkko on suoraan yhteydessä 
Ruotsin ja Norjan kantaverkkoihin, jonka lisäksi sillä on yhteydet Venäjän ja Viron kan-
taverkkoihin. Kantaverkossa sähkön jännite on korkea (110-400KV). Tällä minimoidaan 
siirron aikana tapahtuva häviö.

5. Mitä kaikkea tarvitaan, jotta sähkö tulee kotiisi asti (inf-
rastruktuuri)?
Sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä tarvitaan sähkön siirtämiseksi sähköverkko, joka koos-
tuu kantaverkosta ja jakeluverkosta. Jakeluverkko jakaantuu keskijännitteiseen verkkoon ja 
pienjänniteverkkoon. Korkeajännitteinen jakeluverkko on toteutettu avojohtoina ja valtaosa 
keskijänniteverkosta on myös avojohtoina tai ilmakaapeleina. Jakeluverkkoa muutetaan jat-
kuvasti yhä enemmän maakaapeleilla toteutetuksi, jotta vähennettäisiin esimerkiksi myrsky-
jen aiheuttamia häiriöitä sähkönjakelussa. Sähkönjakeluun tarvittavan infran ohella tarvitaan 
muuntamoja, jotka muuntavat siirrettävän sähkön jännitteen siirron eri vaiheisiin sopivaksi. 
Lopuksi sähkö tulee kiinteistön sähkökeskukseen, jossa hoidetaan mm. kulutuksen mittaus, 
lopullinen jakelu kiinteistön eri käyttökohteisiin ja huolehditaan varokkeiden ja vikavirtasuo-
jauksen avulla sähkön käytön turvallisuudesta.
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 5 6. Millä kaikilla tavoilla sähköä voidaan tuottaa?
Sähkö on energiamuotona ylivertainen juuri sen takia, että sitä voidaan tuottaa niin mo-
nella eri tavalla. Useimmissa tuotantotavoissa sähkön varsinainen tuottaminen tapahtuu 
generaattorissa. Generaattorin pyörittämiseen saatava energia voidaan tuottaa monella eri 
tavalla. Lämpövoimalaitoksissa lämpöä tuotetaan mm. polttamalla fossiilisia polttoaineita 
tai ydinreaktorin avulla. Lämmöllä höyrystetään vettä, joka sitten pyörittää generaattorei-
ta. Generaattoria voidaan pyörittää myös vesivoimalla tai tuulen avulla. Ilman generaattoria 
sähköä voidaan tuottaa aurinkovoimalla, jossa aurinkopaneelissa tapahtuva reaktio tuottaa 
sähköä. Näiden lisäksi sähköä voidaan tuottaa useilla muillakin tavoilla kuten esim. aalto-
voimalla ja polttokennojen avulla. Näillä uusilla menetelmillä ei vielä ole merkittävää roolia 
sähköntuotannossa, mutta tulevaisuudessa niidenkin merkitys tulee kasvamaan.

7. Mitä tarkoittaa uusiutuva energia ja mitä uusiutuvan energi-
an muotoja tunnet?
Uusiutuva energia on energiaa, jota saadaan uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvan energian 
tuotantomuodoissa hyödynnetään jatkuvia luonnollisia prosesseja kuten auringonpaistetta, 
tuulta, virtaavaa vettä ja ilman ja maan lämpöä. Uusiutuvan energian osuuden lisäämistä 
sähköntuotannossa pidetään keskeisenä keinona vähentää energiatuotannon päästöjä.

8. Mitä ovat fossiiliset polttoaineet?
Fossiiliset polttoaineet ovat polttoaineita, jotka ovat syntyneet muinaisten eliöiden fossiloi-
tuessa. Tärkeimmät fossiiliset polttoaineet ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve (EU, IPCC). 
Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, tai hyvin hitaasti uusiutuvia, ku-
ten noin 10 000 vuoden ajanjaksolla uusiutuva turve. Fossiilisten polttoaineiden kemiallinen 
energia on alun perin maapallon alkuaikojen kasvillisuuden keräämää aurinkoenergiaa. Ener-
giantuotanto fossiilisilla polttoaineilla perustuu raaka-aineen polttamiseen, jolloin vapautuu 
lämpöä. Fossiilisten polttoaineiden polttaminen aiheuttaa valtaosan kasvihuonepäästöistä, 
jonka takia niiden käyttöä pyritään maailmanlaajuisesti vähentämään.

9. Millaisilla tuotantomuodoilla Suomessa tuotetaan sähköä?
Suomessa tuotetaan sähkö monella eri tavalla. Noin kolmannes tuotetusta sähköstä tuo-
tetaan ydinvoimalla ja seuraavaksi merkittävin tuotantotapa on vesivoima. Vesivoiman 
osuus on n. viidennes, mutta se vaihtelee vuosittain riippuen vesitilanteesta. Ominaista 
Suomessa tuotettavalle sähkölle on se, että noin kolmannes tuotetaan yhteistuotannossa, 
jossa tuotetaan lämmön ohella sähköä. Energiana yhteistuotannossa käytetään polttoai-
neena mm. biomassaa, kivihiiltä, kaasua, turvetta ja öljyä. Yhteistuotannon etuna pide-
tään tuotannon korkeaa hyötysuhdetta, jolloin polttoaineen energiasta saadaan talteen 
jopa 90 %. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on viime vuosina kasvanut nopeasti ja 
on jo ylittänyt 5 % rajan. Aurinkosähkön tuottaminen on myös kasvanut nopeasti, mutta 
sen osuus sähkön kokonaistuotannosta on edelleen vain promillen luokkaa. (tähän lukuun 
ei sisälly paikallisesti tuotettu sähköverkkoon kytkemätön tuotanto.)

10. Miten eri vuodenajat vaikuttavat sähkön tuotantotapoi-
hin/tuottamiseen?
Vuodenaika vaikuttaa ensisijaisesti uusiutuvan energian tuotantoon. Vesivoiman tuo-
tanto riippuu vesitilanteesta ja tuotanto on suurimmillaan keväällä vesivarastojen ollessa 
täynnä sateisen ja lumisen talven jälkeen. Vaihtelut ovat eri vuosien välillä suuria sade-
määrien vaihdellessa vuosittain. Auringon avulla tuotettu sähkö on luonnollisesti suurinta 
kesällä ja laskee pimeinä talvikuukausina osassa Suomea jopa nollaan. Tuulisähkön tuo-
tanto vaihtelee jopa hetkittäin riippuen tuulen voimakkuudesta ja on vähemmän riippu-
vainen vuodenajoista kuin muut uusiutuvat tuotantotavat.
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 5 11. Miten eri vuodenajat vaikuttavat sähkön kulutukseen?
Sähkönkulutuksen huippulukemat ajoittuvat vuosittain kylmimpään ja pimeimpään aikaan. 
Lämmityksen osuus Suomen kokonaisenergiakulutuksesta on suuri, joka selittää erityisesti 
kylmyyden ja sähkökulutuksen keskinäisen riippuvuuden. Joka talvi tuleekin yksittäisiä päi-
viä, jolloin sähkötuotannon koko kapasiteetti on käytössä ja sähkön riittävyyden takaamiseksi 
turvaudutaan sähkön tuontiin naapurimaista. Haasteena on silloin se, että sähkön tarve on 
useimmiten naapurimaissakin samaan aikaan korkea ja ostettavan sähkön hinta korkea.

12. Miten aurinkopaneeli tuottaa sähköä?
Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian hyödyntämiseen. Aurin-
gonsäteily koostuu fotoneista eli hiukkasista, jotka kuljettavat auringon säteilyenergiaa. 
Osuessaan aurinkokennoihin fotonit luovuttavat energiansa kennojen materiaalin elektro-
neille. Nämä fotoneilta energiaa saaneet elektronit muodostavat sähkövirran aurinkoken-
nojen virtajohtimiin.

Aurinkopaneelit muodostuvat sarjaan ja/tai rinnan kytketyistä aurinkokennoista, jotka kote-
loidaan paneelikehyksen avulla siten, että kennon eteen sijoitetaan auringonsäteilyä läpäisevä 
suojalasi. Aurinkopaneeleita on saatavilla monenkokoisina ja moniin käyttötarkoituksiin.

Erilaisilla aurinkokennojen kytkennöillä saadaan muodostettua halutun suuruinen jännite ja 
virta. Aurinkopaneelin jännite on sarjaan kytkettyjen aurinkokennojen jännitteiden summa. 
Rinnan kytkennässä muodostuva kokonaisvirta on rinnan kytkettyjen kennojen yhteenlas-
kettu virta. Aurinkopaneeli tuottaa tasasähköä, joka eroaa yleisessä sähköverkossa virtaa-
vasta vaihtosähköstä. Aurinkopaneelien tuottama sähkö voidaan muuntaa vaihtosähköksi 
ns. invertterien avulla.

13. Voiko Suomessa käyttää aurinkopaneeleja?
Aurinkoenergian tuotanto perustuu valon määrään. Suomessa aurinkoenergian määrä on si-
ten kesällä suuri mutta toisaalta joulu-tammikuussa aurinkoenergiaa ei Suomessa juuri saada 
talteen. Käytännössä Suomessa aurinkoenergiaa onkin keskikesällä saatavilla reilusti enem-
män kuin Keski-Euroopassa, joten vuositasolla aurinkoenergian saatavuus Suomessa on sa-
malla tasolla kuin esim. Pohjois-Saksassa. Vuositasolla aurinkoenergian määrä per neliömetri 
on Keski-Suomessa noin 900 kWh. Vertailuarvona Hampurissa auringon säteilyn energia 
on vuositasolla 938 kWh sekä Lissabonissa 1  689 kWh. Auringosta paneelien avulla saata-
van energian kokonaismäärä saattaa Suomessa tosin olla Keski-Eurooppaa korkeampi, koska 
useimpien paneelien teho on parempi Suomen kylmemmässä ilmastossa.

14. Miksei kaikkea energiaa tuoteta aurinkopaneeleilla?
Aurinkosähkön tuottaminen edellyttää luonnollisesti auringonvaloa, joten mahdollisuus 
tuottaa aurinkopaneeleilla sähköä jatkuvasti kulutuksen edellyttämiä määriä on mahdo-
tonta. Vuorokaudesta keskimäärin puolet ajasta on pimeää ja vuodenaikojen välillä tämä 
suhde muuttuu voimakkaasti mitä pohjoisemmassa olemme. Koska tällä hetkellä ei ole 
käytössä sellaista akkuteknologiaa tai muuta keinoa suuren sähkömäärän varastointiin, 
joudutaan pääsääntöisesti tuottamaan joka hetki kulutusta vastaava määrä. Aurinkoken-
nojen nykyisellä hyötysuhteella ja tekniikalla kaiken sähkön tuottaminen aurinkokennoil-
la edellyttäisi myös todella suuria pinta-aloja.
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 5 15. Miten sähköä voidaan varastoida?
Sähköä voidaan varastoida sähkövarastoon joka on monin eri tavoin toteutettu varasto, johon 
voidaan varastoida sähköä. Siihen syötetään ja siitä otetaan sähköä sekundäärienergiana sitten 
kun sitä tarvitaan. Varastointi voi olla suoraan sähköenergiana kuten akuissa tai jossain muussa 
muodossa kuten esim. potentiaalienergiana pumppuvoimaloissa, paineilma- tai nesteilmava-
rastoissa, lämpövarastoissa vetynä tai synteettisinä kemikaaleina tai vauhtipyörissä. 

Ainoa tällä hetkellä taloudellisti kannattava ja laajasti käytössä oleva tapa varastoida sähköä 
ovat erilaiset akut. Akku on keksintönä vanha ja lyijyakku keksittiinkin  jo 1850-luvulla. Akut 
ovat kuitenkin jatkuvasti kehittyneet ja niiden varastointikyky on moninkertaistunut. Suu-
rimmat muutokset akkukapasiteetissa on saatu aikaan kehittämällä uusia akkutyyppejä, joista 
tällä hetkellä monilta ominaisuuksiltaan parhaita ovat litium-ioniakut. 

Kehityksestä huolimatta akkujen käyttö laajamittaiseen sähkön varastointiin osana sähkön-
tuotantojärjestelmää ei ole vielä mahdollista. Yksittäisissä kulutuskohteissa ja sähköisessä 
liikenteessä niiden merkitys on kuitenkin voimakkaassa kasvussa. Akkuteknologian edelleen 
kehittyessä sähkön laajamittainen varastointi voi tulla mahdolliseksi. Tämä  mahdollistaisi uu-
siutuvan energian käytön lisäämisen kun säätövoiman tarve pienenee ja aurinko- ja tuulisäh-
kön osuutta voidaan kasvattaa.


