
4 Suomen sähköjärjestelmä  

Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, siirto- ja jakeluverkoista sekä sähkön 
kulutuslaitteista. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista Nordel-järjestelmää, johon 
Suomen lisäksi kuuluvat Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska. Lisäksi Venäjältä Suomeen on 
tasasähköyhteys, jolla maiden erilaiset ominaisuudet omaavat järjestelmät voidaan yhdistää. Tämä 
mahdollistaa sähkön tuonnin Venäjältä. (Fingrid Oyj, www-viittaus 2003)  

4.1 Sähkön tuotanto  

Suomessa käytettiin vuonna 2002 sähköä 84 miljardia kWh (kilowattituntia). Kasvua vuoteen 2001 
oli 3 prosenttia eli 3 miljardia kWh. Kasvu johtui lähinnä kotitalouksien ja palvelujen sähkön 
käytön lisääntymisestä, joka oli noin kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2001. Teollisuudessa 
kasvua oli vajaat kaksi prosenttia. (Energia-alan keskusliitto 2003)  

Sähkön tuotanto vuonna 2002 jakautui seuraavasti: sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) 27 
miljardia kWh, ydinvoiman tuotanto 21 miljardia kWh, vesivoiman tuotanto 11 miljardia kWh, 
lauhdutusvoiman tuotanto 13 miljardia kWh, tuulivoiman tuotanto 0,1 miljardia kWh ja sähkön 
nettotuonti 12 miljardia kWh. (Energia-alan keskusliitto 2003)  

Suomessa sähköenergia tuotetaan pääosin ydin-, lämpö- ja vesivoimalaitoksissa. Lisäksi 
tuulivoimalaitokset tuottavat pieniä määriä sähköenergiaa. Suomessa huipun aikana yhtäaikaa 
käytettävissä oleva tuotantokapasiteetti vuoden 2001 alussa oli yhteensä 15 440 MW. Kuvassa 4.1 
on esitetty, miten tuotantokapasiteetti jakautui vuoden 2002 alussa.  

 
Kuva 4.1. Suomen sähkön tuotantokapasiteetin jakautuminen vuoden 2002 alussa. (Adato 

Energia Oy 2001) 
 

4.2 Sähkön siirto- ja jakeluverkot  

Sähköverkot jaetaan käytetyn jännitetason perusteella siirto- ja jakeluverkkoihin. Voimalaitoksilta 
sähkö siirretään ensin koko maan kattavaan siirtoverkkoon ns. kantaverkkoon. Suomen 
kantaverkkoon kuuluvat kaikki sellaiset johdot, joiden käyttöjännite on 400 kV tai 220 kV. Lisäksi 
kantaverkkoon kuuluvat tärkeimmät 110 kV johdot. Loput 110 kV johdot muodostavat ns. 
alueverkon. Siirtoverkko liittyy jakeluverkkoon sähköasemilla, joista sähkö kulkee eteenpäin ns. 



keskijänniteverkossa, jonka jännite on yleensä 20 kV. Tavallisille sähkönkäyttäjille jännite 
muunnetaan keskijännitteestä jakelumuuntamoilla 400 V pienjännitteeksi.  

Suomen kantaverkosta vastaa Fingrid Oyj. Sillä on suurjännitteisiä voimajohtoja yhteensä noin 14 
000 km ja sähköasemia 100 (Fingrid Oyj 2001). Kuvassa 4.2 on esitetty Suomen kantaverkko 
vuodelta 2002 ja kuva 4.3 on esimerkki sähköasemasta.  

Sähkö toimitetaan käyttäjille jakeluverkon kautta. Kaupungeissa ja taajamissa jakeluverkot on 
yleensä rakennettu käyttämällä maahan upotettuja kaapeleita. Maaseudulla käytetään yleensä ilma- 
ja avojohtoja, jotka ovat kustannuksiltaan huomattavasti kaapeleita edullisempia. Vuoden 2003 
alussa Suomessa oli 93 jakeluverkon haltijaa, viisi vähemmän kuin vuoden 2002 alussa (Energia-
alan keskusliitto, www-viittaus 2003).  

 
 
Kuva 4.2. Suomen kantaverkko vuodelta 2002. (Fingrid Oyj, www-viittaus 2002) 
  
 



 
 
Kuva 4.3. Esimerkki 400 kV sähköaseman pääkiskostosta. 
 

Suomen siirtojohtojen yhteenlaskettu pituus vuonna 2001 oli 21 500 km. Näistä 110 kV johtoja oli 
15 200 km, 220 kV johtoja 2 400 km ja 400 kV johtoja 3 900 km. 400 kV kantaverkossa on 57 
sähköasemaa ja alueverkoissa 740 sähköasemaa. (Adato Energia Oy 2001)  

Keskijännitejohdot syöttävät ns. jakelumuuntamoita. Jakelumuuntamot ovat joko 
pylväsmuuntamoita, puistomuuntamoita tai rakennuksiin yhdistettyjä ns. kiinteistömuuntamoita. 
Suomessa on keskijännitejohtoja noin 140 000 km, joista maakaapeleita noin 12 000 km. 
Jakelumuuntamoita Suomessa oli vuonna 2001 yhteensä noin 126 000, joista rakennusten 
yhteydessä noin 9100. (Adato Energia Oy 2001) Kuvassa 4.4 on esitetty esimerkkejä 
pylväsmuuntamoista ja kuvassa 4.5 on puistomuuntamo.  

  

Kuva 4.4. Esimerkkejä keskijänniteverkon pylväsmuuntamoista. 
 



 

Kuva 4.5. Esimerkki keskijänniteverkon puistomuuntamosta. 
 

Jakelumuuntamoilta sähkö siirretään asiakkaille pienjännitejohdoissa. Suomessa pienjänniteverkon 
jännite on yleensä 230 volttia tai 3-vaiheisena 400 volttia. Pienjänniteverkoissa johtoja on noin 220 
000 km joista maakaapeleita noin 62 000 km. (Adato Energia Oy 2001)  

4.3 Sähköjohdot  

Sähköjohdot voidaan jakaa maakaapeleihin ja ilmajohtoihin asennustavan mukaan. Ilmajohdot 
kiinnitetään pylväisiin kiinnikkeillä. Ilmajohdot ovat joko avojohtoja tai ilmakaapeleita. Kaapelit 
kulkevat kaapelikanavissa, kaapelihyllyillä tai ne lasketaan suoraan maahan tai veteen. (Elovaara ja 
Laiho 1988)  

Pylväät tehdään puusta tai teräksestä. Puupylväitä käytetään yleensä 110 kV jännitteeseen asti. 
Suurimmilla jännitteillä käytetään teräspylväitä. Lisäksi teräspylväitä voidaan keskijännitteellä 
käyttää paikoissa, joissa puupylvään korkeus tai lujuus eivät ole riittäviä. Kuvissa 4.6 ja 4.7 on 
esitetty erilaisia pylväsrakenteita.  



 
Kuva 4.6. Puupylväsrakenteita. (Elovaara ja Laiho 1988) 

Suomessa voimajohtojen pylväät ovat materiaalista riippumatta yleensä harustettuja portaalipylväitä 
(kuva 4.7 c). Portaalipylvään etuna on pieni maa-alan tarve pylväälle ja mataluus. Johto ei näy 
metsäisessä maastossa kuin johtoaukean suunnassa.  



 
Kuva 4.7. Metallipylväsrakenteita a) 110 kV, b) 400 kV c) 400 kV. (Elovaara ja Laiho 1988). 

Mitat ovat likimääräisiä ja riippuvat tapauksesta sekä olosuhteista.  

Taajamissa voimajohdoilla käytetään usein vapaasti seisovia teräsristikkopylväitä. Keskijännite- ja 
pienjännitejohdoilla käytetään lähes poikkeuksetta maahan upotettuja I-pylväitä. Ulkomailla 
käytetään monesti erilaisia pylväitä, mikä on syytä ottaa huomioon sähkö- ja magneettikenttien 
arvoja vertailtaessa.  



 

 

YDINASIAT  
 
Suomen sähköjärjestelmä  

• Suomen sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, sähkön siirto- ja jakeluverkoista 
sekä sähkön kulutuslaitteista.  

• Suomessa sähköenergia tuotetaan pääosin ydin-, lämpö- ja vesivoimalaitoksissa.  

• Voimalaitoksilta sähkö siirretään ensin koko maan kattavaan siirtoverkkoon ns. 
kantaverkkoon.  

• Siirtoverkko liittyy jakeluverkkoon sähköasemilla, joista sähkö kulkee eteenpäin ns. 
keskijänniteverkossa, jonka jännite on yleensä 20 kV.  

• Keskijännitejohdot syöttävät ns. jakelumuuntamoita. Jakelumuuntamot ovat joko 
pylväsmuuntamoita, puistomuuntamoita tai rakennuksiin yhdistettyjä ns. 
kiinteistömuuntamoita.  

• Sähköjohdot voidaan jakaa maakaapeleihin ja ilmajohtoihin asennustavan mukaan. 
Ilmajohdot kiinnitetään puusta tai teräksestä tehtyihin pylväisiin kiinnikkeillä.  

• Ulkomailla käytetään monesti erilaisia pylväitä kuin Suomessa. Tämä on syytä ottaa 
huomioon sähkö- ja magneettikenttien arvoja vertailtaessa.  

 


