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että esimerkiksi 100 kVA johdot voivat siirtää enintään 100 kW tehon tai vähemmän. 
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OSA I: Johdatus käsiteltävään aiheeseen 

1 Johdanto 

1.1 Lähtökohdat EU-oikeudessa 

Uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ja sen vähimmäistasosta säädetään uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetussa direktiivissä 2009/28/EY 

(RES-direktiivi), jonka 3 artiklan mukaan Euroopan unionin tavoitteena on nostaa uusiutu-

van energian osuus 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suo-

men on nostettava uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta 38 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä kansallisen velvoitteen mukaisesti (2009/28/EY Liite 1). Lisäysvel-

voite on 9,5 prosenttiyksikköä vuoden 2005 tasoon verrattuna.2 Euroopan komissio esitteli 

tammikuussa 2014 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020-2030, jossa RES-di-

rektiivissä asetettuja tavoitteita päivitettiin vastaamaan kehitystä. Uudeksi tavoitteeksi uu-

siutuvan energian osuudeksi energian loppukulutuksesta EU:ssa vuoteen 2030 mennessä 

asetettiin vähintään 27 prosenttia. Vuoden 2020-tyyppisiä sitovia jäsenvaltiokohtaisia tavoit-

teita ei jaettu.3 

Uudelleenlaadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU rakennusten 

energiatehokkuudesta (EPBD-direktiivi) edellyttää puolestaan uusia lainsäädäntötoimia ”lä-

hes nollaenergiarakennuksiin”4 siirtymisen toimeenpanemiseksi. EPBD-direktiivin 9 artik-

lan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion on varmistettava, että vuoden 2018 loppuun mennessä 

kaikki uudet viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevat rakennukset, sekä vuoden 2020 

loppuun mennessä kaikki uudet rakennukset omistajasta riippumatta, ovat lähes nollaener-

giarakennuksia. Lähes nollaenergiarakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen siirtymisen 

tavoitteena on parantaa uusien rakennusten energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian 

käyttöä rakennuksissa. Energiakulutuksen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä peräisin 

                                                 
 
2 Vuosi 2005 on valittu siksi, että kyseiseltä vuodelta oli saatavilla kattavaa ja riittävän tarkkaa vertailutietoa. 
3 Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020-2030 s. 7. 
4 Near Zero Energy Building (nZEB): ”Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä olisi 
hyvin laajalti katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai 
rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.” (EPBD-direktiivi 2 art. 2 k.). 
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olevan energian käyttö rakennuksissa ovat tärkeitä toimenpiteitä, joita tarvitaan Euroopan 

unionin energiariippuvuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

Jäsenvaltioilta edellytettiin, että ne direktiivin mukaisesti määrittelevät lainsäädännössään 

lähes nollaenergiarakennuksen ja antavat sitä koskevat säännökset viimeistään heinäkuussa 

2012. Elokuussa 2014, komission jo ehdittyä nostaa asiassa kanteen5, rakennusten energia-

tehokkuutta koskevaan ympäristöministeriön asetukseen 2/11 lisättiin rakennusten energia-

tehokkuusdirektiivin edellyttämä lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä sekä direktiivin 

mukainen maininta aikataulusta, jolla uudisrakentamisessa tullaan siirtymään lähes nolla-

energiarakentamiseen (YMa 2/11 Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 kohdat 1.3.1 ja 

2.1.6). Direktiivin mukaiseen lähes nollaenergiarakennuksen määritelmään sisältyy erittäin 

korkean energiatehokkuuden vaatimuksen lisäksi uusiutuvan energian käyttöä koskeva vaa-

timus, johon nimenomaisesti sisältyy ”paikan päällä tai rakennuksen lähellä” tuotettava uu-

siutuvista energialähteistä peräisin oleva energia. Käytännössä tämä tarkoittaa hajautettua 

pienimuotoista energiantuotantoa uusiutuvilla energialähteillä hyödyntäen erilaisia pientuo-

tantojärjestelmiä ja -laitoksia. Tätä edistää myös se, että RES-direktiivin 13 artiklan 4 koh-

dan mukaan, jäsenvaltioiden on rakennussäännöksissään ja -määräyksissään otettava käyt-

töön asianmukaiset toimenpiteet, joilla lisätään kaikentyyppisen uusiutuvista lähteistä peräi-

sin olevan energian osuutta rakennusalalla, vaikkakin artiklan kolmannen alakohdan mu-

kaan jäsenvaltioiden on sallittava mainittujen vähimmäistasojen saavuttaminen myös kau-

kolämmöllä ja -jäähdytyksellä, joka tuotetaan käyttämällä merkittävää uusiutuvien energia-

lähteiden määrää. 

Lähes nollaenergiarakennusten vaatimustason kansallista yksityiskohtaista määritelmää val-

mistellaan yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Työssä pyritään huo-

                                                 
 
5 Euroopan komissio päätti huhtikuussa 2014 nostaa kanteen Suomea vastaan EU-tuomioistuimessa EPBD-
direktiivin täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi. Heinäkuussa 2014 vastaanotettu kanne koski lähes nolla-
energiarakennuksen määritelmää ja lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisen määräaikoja. Direktiivin mu-
kaan jäsenvaltioiden oli annettava edellä mainittujen säännösten vaatima kansallinen lainsäädäntö ja hallinnol-
liset määräykset viimeistään 9.7.2012 ja sovellettava niitä viimeistään 9.1.2013 alkaen. Kyseiset määräajat 
sisällytettiin 25.8.2014 voimaan tulleella ympäristöministeriön asetuksella (YMa 1/14) direktiivin mukaisina 
rakennusten energiatehokkuudesta annettuun asetukseen (YMa 2/11 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
D3) ja komissio luopui kannemenettelystä (Ks. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja raken-
nuslain muuttamisesta, luonnos 14.3.2016 s. 6). 
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mioimaan muun muassa rakennustuotteiden ja energiajärjestelmien sekä markkinoiden tek-

ninen kehitys. Säädösvalmistelua tukee muun muassa FInZEB6 ja ERA17 -hankkeista saadut 

kokemukset. FInZEB-hankkeessa pyrittiin myös linjaamaan se, mikä on direktiivin mukaista 

”lähellä tuotettua” uusiutuvaa energiaa.7 Maaliskuussa 2016 ympäristöministeriö lähetti lau-

suntokierrokselle ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) muuttamisesta.8 

Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä ehdotetaan otettavaksi direktiivinmukaisena 

maankäyttö- ja rakennuslain 115 a §:än, jotta varmistetaan lähes nollaenergiarakentamista 

koskevien EPBD-direktiivin artiklojen täytäntöönpano. Vaikka direktiivin mukaisessa lähes 

nollaenergiarakennuksen määritelmässä on maininta energian tarpeen kattamisesta hyvin 

laajalti uusiutuvalla energialla, luonnoksessa ei kuitenkaan nähdä tarpeellisena säätää, mitä 

tämä tarkoittaisi rakennuskohtaisesti, koska Suomi on jo nykyisillä toimenpiteillä etene-

mässä vuoden 2020 uusiutuvan energian käyttötavoitteeseen.9 Laki on tarkoitettu tulemaan 

voimaan vuoden 2017 alussa. Uusia säännöksiä sovellettaisiin sellaisiin uudisrakennushank-

keisiin, joiden rakennuslupaa haetaan vuoden kuluttua lain voimaantulosta tai sen jälkeen.10 

Vaikka EPBD-direktiivissä onkin eri määräajat uusille viranomaisten käytössä ja omistuk-

sessa oleville, sekä muille uusille rakennuksille, katsottiin ettei kansallisessa täytäntöönpa-

                                                 
 
6 FInZEB-hankkeen erityisenä tavoitteena oli, että kiinteistö- ja rakennusala miettii ja linjaa tulevaisuuden 
konseptia laajasti ja yhteistyössä. Lähes nollaenergiarakentamiseen siirrytään nopealla aikataululla. Hankkeen 
kuluessa ympäristöministeriö linjasi, että lähes nollaenergiarakennuksia koskeva säädösvalmistelu tapahtuu 
pääosin vuosina 2015–2016, määräykset julkaistaan 2017 alussa ja ne tulevat voimaan 1.1.2018. (Reinikainen, 
et.al. s. 12). 
7 Lähellä tuotetun energian tuotantojärjestelmän tulee olla rakennukseen liittyvä tekninen ominaisuus ja kiin-
teistön osa, ei käyttäjien ja sopimusten mukaan vaihtuva tilanne. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuottolait-
teiston tulee olla suoraan kytketty rakennukseen siten, että ko. energiamäärä on erikseen mitattavissa raken-
nuksessa. Lähituotanto ei siis kulkisi yleisen energiaverkon kautta, mutta käytännön toteutukseen on useita 
teknisiä vaihtoehtoja. (Reinikainen, et.al. s. 31). 
8 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnos 14.3.2016. 
9 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnos 14.3.2016 s. 28. 
Maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) ehdotetaan muutetavaksi siten, että siihen lisätään uusi Lähes nolla-
energiarakennuksen määritelmän sisältämä 115 a § ja muutetaan 117 g §. EPBD-direktiivin mukaan raken-
nuksella tarkoitetaan katettua seinällistä rakennetta, jonka sisäilmaston ylläpitämiseen käytetään energiaa 
(EPBD-direktiivi 2 art. 1 ak.). Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että 117 g §:n 1 momentissa säädettävää 
sovellettaisiin, kuten direktiivin mainittu kohta sallii, vain katettuun seinälliseen rakenteeseen, jossa käytetään 
energiaa tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi. Tällöin esimerkiksi maan alle 
louhitut väestönsuojat jäisivät soveltamisalan ulkopuolelle. 
10 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnos 14.3.2016 s. 21. 
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nosäännöksessä ole syytä porrastaa voimaantuloajankohtaa rakennusten käytön tai omistuk-

sen mukaan.11 Muutos aiheuttaa myös tarpeen uusia Suomen rakentamismääräyskokoel-

maan kootut, ympäristöministeriön asetuksina (YMa) annetut rakentamismääräykset.12 

1.2 Kysymyksen asettelu, aiheen rajaus ja motivaatio 

Keväällä 2013 päivitetyssä energia- ja ilmastostrategissa esitetyn linjauksen mukaisesti työ- 

ja elinkeinoministeriö asetti joulukuussa 2013 työryhmän selvittämään pienimuotoisen ener-

giantuotannon edistämistä. Työryhmän tehtävänä oli tarkastella sähkön pientuotannon roolia 

uusiutuvan energian sekä rakennusten energiatehokkuuden edistämisessä ja pohtia keinoja 

sen edistämiseksi. Työryhmän luovutti loppuraporttinsa13 joulukuussa 2014. Raportissa esi-

tetään useita tärkeitä kehittämistoimia, joilla energian pientuotannon kannattavuutta voidaan 

pyrkiä parantamaan. 

Hajautetun pienimuotoisen energiantuotannon sääntelyn tavoitteena voidaan katsoa olevan 

uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvan energiantuotannon lisääminen ja tuotannon talou-

dellisen kannattavuuden parantaminen. Toistaiseksi energiantuotantoa koskeva sääntely on 

koskenut pääasiassa teollisen mittakaavan tuotantoa, mutta myös pientuotantoa koskeva 

sääntely on lisääntynyt ja lainsäädäntöä on kehitetty runsaasti. Eräs keskeisimmistä muutok-

sista oli vuonna 2015 lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (SähköveroL 

1260/1996) lisätyt sähköntuottajan ja pientuottajan määritelmät, sekä pientuotannon vapau-

tus sähköverosta. Myös arvonlisäverolakiin (ALVL 1501/1993) tehty muutos, jossa arvon-

lisäverottoman toiminnan rajaa nostettiin 8500 eurosta 10 000 euroon vuodessa edistää osal-

taan pientuotannon kannattavuutta ja parantaa sen toimintaedellytyksiä. Pientuotannon säh-

köverkkoon liittämisessä on edistytty ja verkkoon syötetyn ylijäämätuotannon huomioimi-

nen sähkölaskussa onnistuu jo monilta osin nettolaskutuksen avulla. 

                                                 
 
11 Ks. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, luonnos 14.3.2016 s. 
33. 
12 Ympäristöministeriön asetuksilla on annettu rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä tarkentavia säännök-
siä. Keskeisiä säännöksiä ovat ympäristöministeriön asetus 2/11 rakennusten energiatehokkuudesta (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma D3) ja ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden pa-
rantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Näiden lisäksi muutoksia vaaditaan myös valtioneuvoston asetukseen 
9/2013 rakennuksessa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista. 
13 Pienimuotoisen energiatuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti 5.12.2014 (TEM 55/2014) 
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Tutkielmassa selvitetään ja arvioidaan tämän hetkistä hajautettua pienimuotoista energian-

tuotantoa koskevaa sääntelyä ja sen kehittämistarpeita ottaen samalla huomioon lähes nolla-

energiarakennuksille asetetut vaatimukset. Koen olevani onnekas pystyessäni yhdistämään 

oikeustieteellisessä tiedekunnassa saamani opetuksen vahvaan kiinnostukseeni erilaisia in-

sinööritieteitä kohtaan. Tästä johtuen työssä käydäänkin läpi pienimuotoisen energiantuo-

tannon toimintaa tarvittavilta osin myös teknisestä näkökulmasta. Tarkoituksena on kuiten-

kin vain selventää tuotantolaitoksen toimintaperiaatetta, käyttöä ja vaihtoehtoisia asennus-

tapoja. 

Merkittävimmät pienimuotoiset sähköntuotantotavat Suomessa ovat tällä hetkellä pienve-

sivoima, pientuulivoima, aurinkosähkö, aurinkolämpö ja bioenergia. Käsittelen työssäni en-

sisijaisesti vain ”puhtaita”, aidosti uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettavaa sähkö- ja läm-

pöenergiaa, joten erilaiset biopolttoaineita14 hyödyntävät sähkön ja lämmöntuotantolaitokset 

rajautuvat pois. Bioenergian hyödyntämisen haitalliset ympäristövaikutukset syntyvät 

raaka-aineen tuotannosta, korjuusta, käsittelystä, kuljetuksesta ja lopputuotteen käytöstä 

energiantuotannossa, eli lähestulkoon koko prosessista. Puuperäisten polttoaineiden käyttö 

aiheuttaa pienhiukkaspäästöjä ja poltossa vapautuu ilmakehään muun muassa hiili- ja rikki-

dioksidia, typen oksideja ja häkää, joten niitä ei siksi voida laskea ”puhtaiden” uusiutuvien 

energialähteiden joukkoon.15 Biokaasu nähdään kuitenkin myös pienessä kokoluokassa tär-

keänä polttoaineena, sillä sen tuotanto ja käyttö on usein paikallista. Pienimuotoisen energi-

antuotannon edistämistä tutkineen työryhmän mukaan odotettavaa silti on, että merkittävä 

osa biokaasusta tullaan jatkossa hyödyntämään keskitetysti teollisessa energiantuotan-

nossa.16 

                                                 
 
14 Kuten turve, metsähake ja biokaasu. 
15 Viime aikoina keskustelu biopolttoaineiden päästöttömyydestä onkin lisääntynyt. Yksi keskustelua herättä-
nyt seikka on biomassojen polton ns. ”sopimuksenvarainen päästöttömyys”. Esimerkiksi Kioton pöytäkirjassa 
ja sen mukaisesti asetetuissa sitovissa velvoitteissa, biopolttoaineiden ”päästöttömyys” perustuu ajatukseen, 
että biomassat uusiutuvat ja sitovat poltossa vapautetun hiilidioksidin takaisin. Ongelmana kuitenkin on se, 
ettei biomassan korjuusta, käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvia vaikutuksia oteta täysimääräisesti huomioon. 
16 Ks. TEM 55/2014 s. 13. 
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Toistaiseksi hajautettu energian pientuotanto on vielä vähäistä ja sääntely kohdistuu vain 

pieneen joukkoon ihmisiä. Kansallisena tavoitteena on lisätä myös pienimuotoista energian-

tuotantoa ja todennäköistä on, että tulevaisuudessa sääntelyn kohderyhmä tulee kasvamaan 

merkittävästi. 

1.3 Työn rakenne ja käytetyt metodit 

Koska tutkimuskohde ja sen toimintaympäristö useimmiten määrittää tutkimusmenetelmän, 

tutkielmassa käytetty metodi on pääasiassa käytännöllinen lainoppi.17 Aihetta käsitellään 

lain soveltajan näkökulmasta, arvioiden sääntelyn vaikutuksia itse kohteeseen, eli energian 

pientuottajan ja pientuotantolaitoksen toimintaan. Aiheeseen liittyvät säännökset pyritään 

systematisoimaan tutkielman kolmen eri osan mukaisesti, jotka ovat johdatus käsiteltävään 

aiheeseen, pientuotannon sääntely ja ohjauskeinot sekä pientuotannon taloudelliset ohjaus-

keinot. 

Ensimmäinen osa on nimensä mukaisesti johdatusta käsiteltävään aiheeseen. Sen toisessa 

luvussa käyn yleisesti läpi hajautetun pienimuotoisen energiantuotannon käsitteen ja eri tuo-

tantomallien nykytilan. Lisäksi käyn läpi energian pientuotannon kehitykseen liittyviä suun-

nitelmia ja toteutukseen liittyviä haasteita. 

Toisessa osassa käy läpi hajautetun pientuotannon tämänhetkisiä hallinnollis-oikeudellisia 

ohjauskeinoja18 käsittäen pientuulivoiman, pienvesivoiman, aurinkoenergian ja erilaisten 

lämpöpumppujen suunnittelua, valvontaa, luvan tarvetta ja ympäristövaikutuksia. Sääntelyä 

systematisoidaan yksityiskohtaisesti eri tuotantomuotojen mukaan. Koska oman tuotannon 

ja kulutuksen jatkuva optimointi on hankalaa, eivätkä sähkön varastointiteknologiat ole vielä 

kehittyneet riittävästi, käsittelen toisen osan neljännessä luvussa pientuotannon sähköverk-

koon liittämistä ja ylijäämätuotannon myyntiä koskevaa sääntelyä. Käyn samalla myös läpi 

viimeisimpiä suunnitelmia hajautetun pientuotannon suhteesta lähes nollaenergiarakennuk-

siin. 

                                                 
 
17 Ks. Määttä 2015 s. 148-151 ja 209. 
18 Ks. Kuusiniemi et.al. (2013) s. 110. 
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Kolmas osa käsittelee pientuotannon taloudellisia ohjauskeinoja.19 Erilaiset taloudelliset tuet 

ja kannustimet ovat toistaiseksi välttämättömiä pientuotannon kannattavuuden osalta. Käyn 

läpi pientuotannolle tarjolla olevia tukimalleja, sekä itse tuottajaan ja tuotettuun energiaan 

kohdistuvaa verosääntelyä. Käyn myös läpi pientuotannon netottamiseksi kutsuttua lasku-

tusmallia, jonka käyttöala laajenee jatkuvasti ylijäämätuotannon verkkoon myynnin lisään-

tyessä. 

Tutkielman lopussa käyn vielä läpi pientuotannon kehitykseen liittyviä tulevaisuuden näky-

miä, kuluttajien asenteita uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä kohtaan ja päätteeksi 

tutkielman tulokset. 

  

                                                 
 
19 Ibid. s. 116. 
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2 Hajautettu energian pientuotanto 
Keskitetyssä energiantuotannossa sähköä ja lämpöä tuotetaan suuren kokoluokan voima-

loissa, joista energia siirretään kulutuspisteeseen energiaverkkojen avulla. Hajautetulla ener-

giantuotannolla tarkoitetaan sen sijaan tuotantomallia, jossa energia tuotetaan lähellä kulu-

tuspistettä. Hajautettua energian pientuotantoa kutsutaan usein myös nimellä lähienergia, 

jossa lähtökohtana on paikallisten resurssien hyödyntäminen eri energiantuotannon sovellu-

tuksissa. 

Hajautetulle energiantuotannolle ovat ominaisia suhteellisen pienet energiantuotantoyksi-

köt, pienimpien tehojen kohdalla puhutaan mikrotuotannosta. Mikrotuotantolaitokseksi kat-

sotaan yleensä alle 50 kVA:n tuotantolaitos, joka tuottaa sähköä pääsääntöisesti kohteen 

omaan käyttöön ja tuotannon syöttöä yleiseen sähkönjakeluverkkoon ei ole tai se on satun-

naista ja vähäistä. Mikrovoimaloiden nimellistehoraja on yhdenmukainen voimalaitosten 

mittausvelvollisuutta koskevan sääntelyn kanssa. Sähköntoimitusten selvityksestä ja mit-

tauksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 66/2009 (Mittausasetus), mittausvelvolli-

suuden enimmäistehorajaksi on säädetty 3 x 63 ampeeria (A)20, mikä vastaa noin 43 kVA:n21 

nimellistehoa.22 

                                                 
 
20 Enintään 3 x 63 A kohteissa voidaan tuotanto ja kulutus mitata samalla mittarilla käyttöpaikan liittymässä. 
Yli 3 x 63 A kohteissa on oman tuotannon kulutus selvitettävä erikseen (Mittausasetus 6:3). 
21 Arvo saadaan kertomalla V x A, eli Suomessa käytössä oleva jännite 230 volttia (V) Mittausasetuksessa 
säädetyllä tehorajalla 3 x 63 ampeeria (A). 230 V x (3 x 63 A) = 43 470 VA, eli n. 43 kVA. 
22 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 4-7 ja TEM 55/2014 s. 10 

Kuva 1: Hajautetun energiantuotannon määritelmä (Motiva Oy) 
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Pientuotannolle puolestaan on useita eri määritelmiä. Ne perustuvat yleensä voimalan ni-

mellis- tai maksimitehoon. Sähkömarkkinalain (SähkömarkkinaL 588/2013) 3.1 §:n 14 koh-

dassa pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan ”voimalaitosta tai usean voimalai-

toksen muodostamaa kokonaisuutta, jonka teho on enintään kaksi megavolttiampeeria”23. 

Vuonna 2015 sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (SähköveroL 

1260/1996) 2.1 §:n 5b kohtaan lisätty pientuottajan määritelmä, rakentuu puolestaan tuote-

tun sähköenergian määrään.24 

2.1 Kustannukset 
Sähköntuotantomuodoista tuulivoimalla, aurinkosähköllä ja pienvesivoimalla on sähkön-

tuottajan kannalta yhteisiä piirteitä. Sähköntuotanto näillä tuotantomuodoilla ei edellytä 

polttoaineen hankintaa ja tuotantokustannuksetkin painottuvat pääasiassa voimalaitoksen 

hankintaan. Kustannusten odotetaan myös laskevan vähitellen, kun teknologiat kehittyvät. 

Teknologia Energiamuodot Sovellukset Valmiusaste Kustannukset* 

Pientuulivoima Sähkö 
Kiinteistö/ 

aluekohtainen 

Kaupallisia 

sovelluksia 
€€/€€€ 

Pienvesivoima Sähkö Aluekohtainen 
Kaupallisia 

sovelluksia 
€€ 

Aurinkosähkö  Sähkö  
Kiinteistö/ 

aluekohtainen 

Kehittymässä/ kaupallisia 

sovelluksia 
€€€ 

Aurinkolämpö  Lämpö 
Kiinteistö/ 

aluekohtainen 

Kehittymässä/ kaupallisia 

sovelluksia 
€€ 

Lämpöpumput  Lämpö  
Kiinteistö/ 

aluekohtainen  

Kaupallisia 

sovelluksia 
€/€€ 

*) € = edullinen, €€ = kohtuuhintainen, €€€ = kallis 

Kuva 2 Yhteenveto pientuotannon kustannuksista (Motiva Oy) 

Toistaiseksi sähkön pientuotanto ei vielä ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto ostosäh-

köön verrattuna. Kun tuotetaan sähköä vain oman talouden käyttöön, suurin hyöty muodos-

tuukin juuri ostosähkön vähenemisen kautta.25 

  

                                                 
 
23 2 MVA = 2000 kVA. 
24 ” – – voimalaitoksessa tuottaman sähkön määrä on kalenterivuodessa enintään 800 000 kilowattituntia.”. 
25 Ks. Opas sähkön pientuottajalle (2012) s. 6-7 ja Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta 
(2010) s. 7. 
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2.2  Edistäminen 
Pienimuotoisen energiantuotannon edistäminen kirjattiin vuonna 2013 kansalliseen energia- 

ja ilmastostrategiaan. Strategiassa linjattiin useita toimenpiteitä pienimuotoisen tuotannon 

edistämiseksi. Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyminen hiilineutraaliin yhteis-

kuntaan. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoteen 2050 

mennessä.26 Vuoden 2016 energia- ja ilmastostrategian valmistelu on jo aloitettu työ- ja elin-

keinoministeriössä. Uudessa energia- ja ilmastostrategiassa linjataan toimia, joilla saavute-

taan kansallisesti ja EU-tasolla asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita, muun muassa uudet 

EU 2030 -tavoitteet. Strategia annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2016 lopulla.27 

Odotettavissa on, että pienimuotoisen energiantuotannon edistämistä jatketaan myös uuden 

strategian osalta. 

Uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteita ja toimia niiden saavuttamiseksi on esitetty 

myös vuoteen 2015 saakka ulottuvassa Energia- ja ilmastotiekartassa. Sen mukaan Suomella 

on hyvät edellytykset lisätä uusiutuvan energian hyödyntämistä ympäristön kannalta kestä-

vällä tavalla. Hajautettu energian pientuotanto auttaa omalta osaltaan monipuolistamaan 

energiajärjestelmää ja lisäämään sähköntuotantokapasiteettia. Itse omaan kulutukseen pie-

nimuotoisesti tuotettu energia myös vähentää ostoenergian määrää niin uudisrakentamiseen 

liittyvissä lähes nollaenergiarakennuksissa kuin myös perinteisissä asuintaloissa ja auttaa 

parantamaan niiden energia-omavaraisuutta.28 

2.3 Yleinen tiedonsaanti 
Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman pienimuotoisen energiatuotannon edistämistyöryh-

män loppuraportin mukaan tietoisuus uusiutuvaa energiaa hyödyntävästä pientuotannosta on 

viime vuosina parantunut, mutta tarve ajantasaiselle ja kootulle tiedolle on edelleen ilmei-

nen. Luotettava ja riittävän selkeä tieto on vaikeasti löydettävissä. Asiasta myös esitetään 

runsaasti vanhentunutta ja osin asenteellistakin, pelkkiin uskomuksiin perustuvaa tietoa, 

minkä koetaan haittaavan pientuotannon kehitystä. Uusiutuvan energian hyödyntämisestä 

nykyisissä kiinteistöissä, sekä lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvistä säädöksistä tarvi-

                                                 
 
26 Ks. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2013 s. 26. 
27 Työ- ja elinkeinoministeriö, Energia- ja ilmastostrategia 2016, www-sivu. 
28 Ks. Energia- ja ilmastotiekartta 2050 s. 34-36 

https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/karkihankkeet_ja_ohjelmat/energia-_ja_ilmastostrategia_2016
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taan enemmän tietoa. Tämä osaltaan johti tutkielmani aihevalintaan, sillä pientuotantoa kos-

keva sääntely on hyvin laajaa, eikä mistään tuntunut löytyvän selvitystä, jossa keskeinen 

pientuotantoon vaikuttava sääntely olisi koottu yksiin kansiin. Pientuotannon edistämistä 

tutkineen työryhmän loppuraportissa nostetaan esiin myös se, että kuntien kaavoittajat tar-

vitsisivat enemmän tietoa ja koulutusta energian pientuotantoon liittyvistä asioista.29 Tähän 

liittyen esimerkiksi uusiutuvan energian kuntakatselmus30 olisi hyvä keino lisätä kuntapäät-

täjien tietotasoa pientuotannon mahdollisuuksista heidän alueellaan.31 

2.4 Haasteet 
Hajautettu energian pientuotanto on kehittynyt suotuisasti viimeisten vuosien aikana ja toi-

minta on vahvassa kasvussa. Lähes nollaenergiarakennusten myötä kehityksen uskotaan 

myös jatkuvan. Suurimmat haasteet liittyvät kuitenkin edelleen pientuotannon taloudelliseen 

kannattavuuteen32 sekä yleiseen tiedon saantiin. Taloudellinen kilpailukyky suhteessa säh-

kön markkinahintaan on yksi pientuotannon kehitystä merkittävimmin hidastava tekijä. Tuo-

tantokustannukset eivät ole kilpailukykyisiä ostosähkön kanssa, vaikka esim. aurinkoener-

gian tuotantokustannukset ovatkin laskeneet nopeasti ja erilaisia pientuotannon tuki- ja edis-

tämistoimia on jo käytössä. 

                                                 
 
29 Myös Suomen omakotiliitto ry on loppuraporttia koskevassa lausunnossaan nostanut esiin sen, että tiedon-
saanti ja informaatio-ohjaus ovat yksi keskeinen pienimuotoisen energiantuotannon edistäjä. (Ks. TEM 
55/2014 (kommentit) s. 2). 
30 Uusiutuvan energian kuntakatselmus on keino, jolla kunnat voivat kartoittaa katselmusalueen energiantuo-
tantomahdollisuuksia ja arvioida käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Katselmus voidaan toteuttaa yh-
den tai usean kunnan kattavana. Energiakatselmuksia muistuttavassa uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa 
etsitään taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia korvata muiden energiamuotojen käyttöä uusiutuvalla 
energialla ja pyritään samalla listaamaan konkreettisia jatkotoimenpide ehdotuksia. Kuntasektorin uusiutuvan 
energian katselmuksiin on mahdollista saada jopa 60 % työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea. 
(Motiva Oy, Kuntakatselmus (2016), www-sivu.) 
31 Ks. TEM 55/2014 s. 17. 
32 Ympäristöministeriö toteaa pientuotannon edistämistyöryhmän loppuraporttia koskevassa lausunnossaan, 
että työryhmän esittämät kehitysehdotukset perustuvat paljolti siihen, ettei niistä aiheutuisi julkisia menoja. 
Energian pientuotanto on kuitenkin yhteiskunnallisesti tärkeä sektori, jota voitaisiin tukea myös taloudellisin 
keinoin. (Ks. TEM 55/2014 (kommentit) s. 2). 

Kuva 3 Sähkön pientuotannon tuotantokustannukset verrattuna ostosähkön hintaan (Gaia Consulting Oy) 

http://www.motiva.fi/toimialueet/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/uusiutuvan_energian_kuntakatselmus
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Monilta tahoilta on raportoitu haasteita myös luvitukseen liittyen. Viranomaisten edellyttä-

mät käytännöt vaadittavien lupien osalta vaihtelevat kunnittain ja jopa alueittain kuntien si-

sällä. Voimakasta tarvetta olisi yhdenmukaistaa ja selkeyttää menettelyä pientuotannolta 

vaadittujen lupien, ilmoitusten ja selvitysten osalta. Pienimuotoisen energiantuotannon edis-

tämistä tutkinut työryhmä esittikin loppuraportissaan, että kunnat edistäisivät pienimuotoi-

sen energiantuotannon käyttöönottoa kaavoituksessa sekä määrittelisivät rakennusjärjestyk-

sissään esimerkiksi toimenpidelupaa edellyttävien hankkeiden (erityisesti aurinkopaneelien) 

kokorajoja ja edellytyksiä. Työryhmä piti myös tärkeänä, että piensähkön tuotanto otetaan 

riittävästi huomioon rakentamismääräysten osalta valmisteilla olevassa lähes nollaenergia-

rakennuksia koskevassa uudistuksessa.33 

2.5 Lähes nollaenergiarakennukset ja hajautettu pientuotanto 
Kuten työn ensimmäisessä luvussa jo mainittiin, 14.3.2016 lähti lausuntokierrokselle luon-

nos hallituksen esitykseksi eduskunnalle MRL:n muuttamisesta, jossa käsitellään lähes nol-

laenergiarakennuksiin ja -rakentamiseen liittyviä seikkoja. Luonnoksessa käsitellään myös 

lähes nollaenergiarakennuksen energiatehokkuuden laskennassa hyväksi luettavan uusiutu-

van energian käsitettä ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja. 

Rakennusten energiatehokkuudesta annetussa ympäristöministeriön asetuksessa34 katsotaan 

rakennuksessa käytettävä energia joko uusiutuvaksi omavaraisenergiaksi tai ostoenergiaksi. 

Uusiutuvalla omavaraisenergialla tarkoitetaan kiinteistöön kuuluvalla laitteistolla uusiutu-

vista energialähteistä tuotettua paikallista uusiutuvaa energiaa, käytännössä siis hajautettua 

pienimuotoista energiantuotantoa hyödyntäen uusiutuvia energialähteitä. Tällainen raken-

nuksen oma energian tuotanto vähentää sen tarvetta hankkia energiaa järjestelmän ulkopuo-

lelta. Ostoenergialla taas tarkoitetaan nimenomaan energiaa, joka hankitaan rakennukseen 

esimerkiksi sähköverkosta tai kaukolämpöverkosta. Ympäristöministeriön asetuksella ra-

kennusten energiatehokkuudesta (YMa 2/11 Suomen rakentamismääräyskokoelma D3, 

kohta 1.3.1) toimeenpantiin EPBD-direktiivin uudisrakentamista koskevat energiatehokkuu-

den vähimmäisvaatimukset. Luonnoksessa MRL:n muuttamiseksi korostetaan, että E-lukua 

laskettaessa uusiutuvaa omavaraisenergiaa, esimerkiksi aurinkosähkön tuotantoa, ei käsi-

tellä ostoenergiana, vaan se nimenomaan vähentää ostoenergian tarvetta sen määrän mikä 

                                                 
 
33 Ks. TEM 55/2014 s.15-17 ja 52-53. 
34 YMa 2/11 Suomen rakentamismääräyskokoelma D3. 
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voidaan hyödyntää rakennuksessa. Energiamuotojen kertoimia35 käytetään ainoastaan os-

toenergialle. Tästä syystä uusiutuvaa omavaraisenergiaa, eli hajautettua pientuotantoa hyö-

dyntävän rakennuksen on helpompi saavuttaa lähes nollaenergiarakennuksen energiatehok-

kuudelle asetettu vähimmäistaso.36 

  

                                                 
 
35 Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (VNa 9/2013). 
36 Ks. Luonnos 14.3.2016 hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttami-
sesta s. 8 ja 19. 
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OSA II: Pientuotannon sääntely ja ohjauskeinot 

3 Pientuotantomuotojen luvan tarve ja ympäristövaikutukset 
Pientuotantolaitoksen luvantarpeeseen vaikuttavat ensisijaisesti hankkeen koko ja sijainti-

paikka. Usein pientuotantolaitoksen rakentaminen vaatii joko MRL 125 §:n mukaisen ra-

kennusluvan tai 126 §:n mukaisen toimenpideluvan. Mikrotuotantolaitosten osalta usein riit-

tää pelkkä MRL 129 §:n mukainen ilmoitus kunnan/ kaupungin rakennusvalvontaan tai tuo-

tantolaitos saattaa olla jopa kokonaan vapautettu lupa- ja ilmoitusvelvollisuudesta. Luonnol-

lisesti ”rakennuksen” rakentamiseen vaaditaan rakennuslupa. Pienvesivoimalaitoksia lu-

kuun ottamatta pääosa pientuotantolaitoksista on kuitenkin sen verran pieniä ja kevytraken-

teisia, ettei niillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia, eikä niitä täl-

löin myöskään MRL 113.2 §:n mukaisesti katsota rakennuksiksi. Yleisesti rakennuksen 

määritelmän ratkaisevana tekijänä on pidetty viranomaisvalvonnan tarvetta mm. turvallisuu-

teen, maisemaan ja ympäristönäkökohtiin liittyvistä syistä. Vaikka laitosta ei katsottaisikaan 

rakennukseksi, niin sen pystyttämiseen ja sijoittamiseen saatetaan vaatia toimenpidelupa ” 

– – jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön 

taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.”.37 Toimenpidelupa tarvitaan myös ”rakennuksen jul-

kisivun muuttamiseen – – tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan 

vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen”, pois lukien MRL 117 g §:n 2 

momentissa mainitut rakennukset.38 

Milloin pientuotantolaitos sitten tarvitsee rakennus- tai toimenpideluvan ja milloin riittää 

vain ilmoitus rakennusvalvontaan, ei olemassa tyhjentävää vastausta. Lupamenettely on si-

doksissa hankkeen vaikutuksiin, jotka puolestaan riippuvat hankkeen tyypistä, koosta ja si-

jainnista, mutta erityisesti siksi, että lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain huomattavasti. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”kunta voi rakennusjärjestyksessään määrätä, että 

merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen 

                                                 
 
37 MRL 126.2 §. 
38 MRL 126.3 §. 14.3.2016 annetussa luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja raken-
nuslain muuttamisesta esitetään muutoksia juuri 117 g §:ssä mainittuihin rakennuksiin. Tällä ei kuitenkaan ole 
vaikutusta MRL 126 §:n toimenpidelupaa koskevaan säännökseen. 
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voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on teh-

nyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle”.39 Tähän liittyen 

esimerkiksi Helsingin kaupunki onkin rakennusjärjestyksessään vapauttanut ”ilmalämpö-

pumpun, maalämpöpumpun tai aurinkokeräimen sijoittamisen rakennukseen, rakennelmaan 

tai pihamaalle” MRL 126 §:n mukaisen toimenpideluvan hakemisesta.40 Rakennusjärjes-

tyksessä kuitenkin muistutetaan, että ”vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin 

rakentamisessa on noudatettava voimassa olevia asemakaavan määräyksiä, kyseiseen raken-

tamiseen liittyviä säännöksiä ja suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennus-

suojelusta aiheutuvat vaatimukset”. Rakennusjärjestyksen useassa kohdassa myös maini-

taan, että asennus tulee tehdä ”kaupunkikuvaan sopivalla tavalla”. Vaikka kunta olisikin ra-

kennusjärjestyksessään vapauttanut tietyt pientuotantolaitteistot luvan hakemisesta, tulee 

silti ottaa huomioon MRL 129.2 §, jonka mukaan ”kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 

tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen 

edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen”. 

3.1 Pientuulivoima 
Pientuulivoimalat ovat huomattavasti pienempiä, kuin teolliseen tuotantoon käytetyt voima-

lat. Tornin korkeus on yleensä 5–30 metriä ja roottorin halkaisija 4–14 metriä.41 Kiinteistö-

kohtaisia tuulivoimaloita on monen tyyppisiä. Tavanomaisimpia ovat vaaka-akseliset, eli 

perinteiset potkurityyppiset tuulivoimalat, mutta myös pystyakselisia Savonius, Darrieus ja 

Windside -tyyppisiä voimaloita esiintyy. Pystyakseli toimii hyvin pyörteisissä olosuhteissa 

ja siten sen sijoitusmahdollisuudet rakennetulla alueella ovat paremmat kuin vaaka-akseli 

turbiinilla. Pystyakselisten etuna on myös pienempi tilantarve ja niiden aiheuttama vähäinen 

välke.42 

Pientuulivoimalla tuotettua sähköä varastoidaan yleensä akkuihin. Pienissä käyttökohteissa 

tuulivoima onkin vaihtoehto tai paremman energiantuotantovarmuuden kannalta se voisi 

                                                 
 
39 MRL 129.1 §. 
40 Helsingin rakennusjärjestys (22.9.2010) 21 §. 
41 Ks. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 20 ja Suomen Tuulivoimayhdistys, 
Pientuulivoima (2016). www-sivu. Vrt. teollinen tuulivoimala, jonka korkeus on yleensä n. 100-140 metriä ja 
roottorin halkaisija 40-60 metriä. 
42 Eklund (2011) s. 5. 

http://www.sivu/
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olla ennemminkin täydennys aurinkoenergiajärjestelmälle.43 Aurinkopaneelien tehokas 

käyttöaika on Suomessa yleensä maaliskuusta-lokakuuhun. Tuulivoimala taas tuottaa säh-

köä aina kun tuulee, eli käytännössä vuoden ympäri.44 Vähäisimmillään pientuulivoimaa 

käytetään vapaa-ajan asuntojen valaistukseen ja viihde-elektroniikkalaitteisiin, enimmillään 

koko pientalon käyttösähkön tuotantoon.45 

3.1.1 Luvan tarve 
Maankäyttö- ja rakennuslain kaava- ja lupajärjestelmä asettaa puitteet myös tuulivoimara-

kentamiselle. Laista löytyy nykyisin nimenomaan tuulivoimarakentamista koskevat erityiset 

säännökset sisältävä 10 a luku. Maankäyttö- ja rakennuslain 126a.1 §:n 4 kohta käsittelee 

muun muassa tuulivoimalan toimenpideluvanvaraisuutta ja 172.3 § taas käsittelee sitä, missä 

tilanteissa tuulivoimalan rakentamista ei ole pidettävä vaikutuksiltaan merkittävänä raken-

tamisena. Myös maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 895/1999) 62.1 §:n 4 kohdassa 

säädetään edelleen tuulivoimalan toimenpideluvanvaraisuudesta ja 64 §:ssä säädetään tuuli-

voimalan rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen liitettävistä selvityksistä. Ratkaisevaa 

on se, pidetäänkö kyseistä pientuulivoimalaa rakennuksena vai rakennelmana. Suurin osa 

tuulivoimaa koskevasta lainsäädännöstä on kuitenkin säädetty teollista tuulivoimaa silmällä 

pitäen, eikä pientuulivoimalle ole edelleenkään olemassa nimenomaisia säännöksiä, vaikka 

tilanne on ollut sama jo vuosia ja asiasta on tehty kattavia selvityksiä.46 Epäselvä lainsää-

däntö, kuntien epäjohdonmukainen tulkintakäytäntö, pientuulivoiman virheellinen rinnasta-

minen47 teolliseen tuulivoimaan ja teollisen tuulivoiman viimeaikoina saama negatiivinen 

                                                 
 
43 Kuvitellaan tilanne, jossa ulkona on kylmää ja pimeää, mutta kuitenkin tuulee (syksy-talvi). Tällöin aurin-
koenergiajärjestelmä ei tuota mitään, mutta tuulivoimalla voidaan tuottaa sähköä. Käänteinen tilanne olisi ke-
sän korkeapaine helle, jossa on aurinko porottaa pitkään kirkkaalta taivaalta, mutta ei tuule yhtään. 
44 Pientuulivoimala alkaa yleensä tuottaa sähköä jo varsin kevyessä tuulessa, tuulennopeus on noin 3 m/s tai 
enemmän. 
45 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 20 ja Suomen Tuulivoimayhdistys, Pien-
tuulivoima (2016), www-sivu. 
46 Ks. esim. Vuola, Lasse (2006): Laista myötätuulta pientuulivoimalle? – Tutkimus tuulivoimaloita ja erityi-
sesti pientuulivoimaloita koskevan lainsäädännön taloudellisesta tehokkuudesta (2006), sekä Vuola, Lasse: 
Selvitys pientuulivoimalan sijoittamista koskevan lupalainsäädännön taloudellisesta tehokkuudesta (2012, 
Asianajotoimisto Borenius Oy). 
47 Virheellistä rinnastamista teolliseen tuulivoimaan edesauttaa pientuulivoimalan perinteinen kokoon ja te-
hoon perustuva määritelmä, jonka mukaisesti se on kaupallisessa tarkoituksessa liikkeelle laskettu, enintään 
50 metriä korkea laitos, jonka tuulivoiman talteenottavan mekanismin (roottori) kokonaispyyhkäisypinta-ala 
on maksimissaan 200 m2 ja jonka nimellisteho on enintään 100 kW. Nykyisin pientuulivoimalan määritelmässä 
pyritään erottamaan ne teollisesta tuulivoimasta korostamalla niiden pienempää kokoa ja vähäisempää tehoa. 
Vain roottorin pyyhkäisypinta-alan määritelmä on pysynyt samana. (Ks. esim. Selvitys hajautetusta ja paikal-
lisesta energiantuotannosta (2010) s. 20). 

http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/pientuulivoima


 17 

leima, vaikuttavat haitallisesti pientuulivoiman kehitykseen. Seuraavassa Vuolan alun perin 

esittämiä esimerkkejä kuntien epäjohdonmukaisesta lupakäytännöistä: 48 

Lupavaatimukset ”väärinpäin”: 

- Enontekiö (6 voimalaa) 

o Napakorkeus 35 m, roottorin halkaisija 37 metriä, teho 450 kW. 

¾ TOIMENPIDELUPA 

- Vammala (1 voimala) 

o napakorkeus 28 m, roottorin halkaisija 17 metriä, teho 35 kW 

¾ RAKENNUSLUPA 

Lähes samanlaisille hankkeille eri luvat: 

- Jalasjärvi 

o Napakorkeus 31 metriä, roottorin halkaisija 25 metriä, teho 220 kW 

¾ TOIMENPIDELUPA 

- Eurajoki 

o Napakorkeus 36 metriä, roottorin halkaisija 29 metriä, teho 225 kW 

¾ RAKENNUSLUPA 

Kunnan rakennusjärjestys määrittää sen, millainen lupa pientuulivoimalan rakentamiseen 

vaaditaan. Kuten edeltä havaitaan, lupamenettely vaihtelee kunnittain, joten jo suunnittelu-

vaiheessa on syytä olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen. Motiva Oy:n 

ylläpitämän Tuulivoimaopas -sivuston mukaan tavallisinta on, että kaava-alueella vaaditaan 

MRL 125 §:n mukainen rakennuslupa tai MRL 126 §:n mukainen toimenpidelupa voimalan 

maston korkeudesta riippuen. Kaava-alueen ulkopuolella tyypillisesti vaaditaan vain toi-

menpidelupa. Toimenpideluvalla on usein mahdollista toteuttaa lähinnä yksityistä kotitarve-

käyttöä palvelevia pieniä tuulivoimaloita.49 

Yleisesti rakentamisen kannalta rakennuksen määritelmän ratkaiseva tekijä on viranomais-

valvonnan tarve muun muassa turvallisuuteen, maisemaan ja ympäristönäkökohtiin liitty-

vistä syistä. Lisäksi on tärkeää huomata, että MRL 113.2 §:n mukaan myös kevyt raken-

                                                 
 
48 Vuola (2012) s. 28. Esimerkit eivät kylläkään osoita sitä, minkälaiselle alueelle voimalat pystytettiin, mutta 
osoittavat kuitenkin sen, etteivät voimalan koko tai teho automaattisesti ohjaa lupaharkintaa. 
49 Tuulivoimaopas, Rakennuslupa (2016), www-sivu. 

http://www.tuulivoimaopas.fi/lupamenettelyt/rakennuslupa


 18 

nelma tai pienehkö laitos on rakennus, ”– – jos sillä on erityisiä maankäytöllisiä tai ympä-

ristöllisiä vaikutuksia”. Näin ollen myös pienehkö tuulivoimala voi vaatia rakennusluvan, 

jos se esimerkiksi sijoittuu maisemallisesti herkälle alueelle. Asemakaavassa tai MRL 72.1 

§:n mukaisessa rantayleiskaavassa osoitetut tuulivoimalat voidaan yleensä toteuttaa raken-

nusluvalla. Jos tuulivoimalat sijoittuvat ranta-alueelle, jota ei ole kaavassa erityisesti osoi-

tettu tuulivoimarakentamiseen, tarvitaan aina myös poikkeamispäätös suunnittelutarpeesta 

ranta-alueella (MRL 72 § ja 172 §). Ranta-alueen ulkopuolella tuulivoimaloiden rakentami-

nen voi rakennusluvan lisäksi edellyttää suunnittelutarveratkaisua (MRL 16 § ja 137 §). 

Suunnittelutarveratkaisua myönnettäessä rakentamisen sopivuutta on arvioitu tavanomaista 

rakennuslupamenettelyä laajemmin yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan 

maankäytön näkökulmasta, mutta nämäkin säädökset aktualisoituvat yleensä vasta teollisen 

tuulivoimatuotannon kohdalla.50 

Mikäli alueen lähellä on pysyvää tai loma-asutusta, voi tuulivoimarakentaminen edellyttää 

ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) nojalla myönnettävää ympäristölupaa. Ympäristölupa 

tarvitaan, jos tuulivoimalasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain (NaapL 26/1920) 17 §:ssä 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, joka voi muodostua esimerkiksi voimalan käyntiäänestä 

tai pyörivien lapojen aiheuttamasta välkkeestä.51 Lupa-asian käsittelee kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen.52 

Tuulivoimalan rakentaminen vesistöön edellyttää käytännössä aina myös vesilain (VL 

587/2011) mukaista lupaa. Myös maa-alueelle rakentaminen edellyttää vesilain mukaista lu-

paa, jos rakentamisella on vaikutuksia vesistöön. Vesilain mukaisen lupa-asian käsittelee 

paikallinen aluehallintovirasto (AVI). Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa otetaan 

huomioon alueella voimassa oleva tai laadittava kaava.53  

Käytännössä tuulivoimalan vesiluvan harkinta perustuu VL 3:4 §:n mukaiseen intressiver-

tailuun. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ”hankkeesta – – saatava hyöty on huo-

mattava verrattuna siitä – – koituviin menetyksiin”.54 Intressivertailussa otetaan hyötyinä 

                                                 
 
50 Tuulivoimaopas, Rakennuslupa (2016), www-sivu. 
51 Voimalan varjo voi aiheuttaa valon epämiellyttävää välkkymistä lapojen pyyhkäistessä valon editse. Voi-
mala tulisikin sijoittaa niin, etteivät sen varjot ulotu rakennuksien ikkunoihin tai voimakkaasti liikennöidylle 
maantielle. (Ks. Liikenneviraston ohje 8/2012 tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen). 
52 Ks. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 22. 
53 Tuulivoimaopas, Vesilupa, www-sivu. 
54 VL 3:4.1 §:n 2 kohta. 

http://www.tuulivoimaopas.fi/lupamenettelyt/rakennuslupa
http://www.tuulivoimaopas.fi/lupamenettelyt/vesilupa
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huomioon paitsi tuulivoimalan tuottama taloudellinen hyöty myös esimerkiksi päästöttömän 

sähköntuotannon lisääntyminen. Haittoina otetaan huomioon esimerkiksi kalastukselle, lä-

hiseudun asukkaille ja ympäristölle aiheutuvat haitat, sekä hankkeeseen osallistumattoman 

henkilön omaisuudelle aiheutuvat taloudelliset menetykset.55 Intressivertailussa ei oteta huo-

mioon hankkeen liiketaloudellisia seikkoja, kuten hankkeen taloudellista kannattavuutta.56 

Nämäkin säännökset on aikanaan laadittu teollista energiantuotantoa, pääasiassa vesivoimaa 

silmällä pitäen, eikä niillä todellisuudessa ole kovin suurta käytännön vaikutusta pientuuli-

voiman osalta. 

3.1.2 Ympäristövaikutukset 
Tuulivoimasta aiheutuvat päästöt muodostuvat lähinnä tuulivoimalan valmistamisesta, kul-

jettamisesta ja huollon aiheuttamista päästöistä. Itse energiantuotanto on ”päästötöntä”.57 

Ympäristövaikutukset riippuvat monista tekijöistä, kuten hankkeen koosta, toteutustavasta 

ja sijoituspaikan olosuhteista.58 Pientuulivoimalahankkeisiin ei niiden pienen tehon johdosta 

tule sovellettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annettuja säädök-

siä.59 Pientuulivoimaloiden pieni koko edesauttaa sitä, ettei niistä varsinaisesti aiheudu ni-

menomaisia ympäristöhaittoja tai edes NaapL 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Tuulivoimala on kuitenkin mekaaninen laite, joten siitä voi aiheutua jonkin verran melu- ja 

välkehaittoja. Välkkeellä tarkoitetaan tilannetta, jossa aurinko paistaa tuulivoimalan pyöri-

vien siipien takaa ja siipien liike saa valon välkkymään. Välkettä esiintyy kuitenkin harvoin, 

sillä pientuulivoimalan potkuri on pieni ja siivet pyörivät nopeasti. Pientuulivoimalan ääni-

lähteenä ovat puolestaan koneisto/ vaihteisto ja siivet, jotka saattavat kovalla tuulella pyöriä 

hyvinkin suurella nopeudella. Eklundin mukaan kovalla tuulella pientuulivoimalan siiven 

kärki voi pyöriä niin lujaa, että se lähentelee puolta äänen nopeudesta. Tätä tapahtuu etenkin 

pienissä mökkivoimaloissa, joiden potkurin halkaisija on alle kaksi metriä. Pientuulivoima-

loiden synnyttämää ääntä on tutkittu runsaasti. Nykyaikaisissa voimaloissa, joissa siivet on 

                                                 
 
55 Tuulivoimaopas, Vesilupa, www-sivu. 
56 Ks. Soininen (2011) s. 42-45. 
57 Toki ympäristönsuojelulain mukaan päästöksi katsotaan myös melun ja valon päästäminen (Ks. YSL 
(527/2014) 5.1 §:n 1 kohta). 
58 Ks. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 23. 
59 Tuulivoimahankkeisiin sovelletaan YVAL 4 §:n mukaista arviointimenettelyä, kun yksittäisten laitosten lu-
kumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 MW:a (VNa 713/2006 6 §:n kohta 7e). 

http://www.tuulivoimaopas.fi/lupamenettelyt/vesilupa
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suunniteltu huolellisesti ja kierrosnopeus pysyy muutamissa sadoissa kierroksissa minuu-

tissa (rpm), ääniongelmia ei juuri ole. Havaittavaa ääntä alkaa syntyä vasta, kun tuulen no-

peus ylittää 8 m/s. Tällöin ympäristössä itsessäänkin syntyy luonnon omaa ääntä, mikä 

yleensä peittää tuulivoimalan äänen.60 Sopivan sijoituspaikan valinta onkin tärkeä kriteeri 

pientuulivoimalan hankintaa suunniteltaessa. Meluhäiriöiden rajoittamiseksi pientuulivoi-

mala olisikin hyvä sijoittaa vähintään sille etäisyydelle piha-alueelta, joka vastaa voimalan 

tornin korkeutta kerrottuna kahdella. 

Tuulivoimaloiden melu, erityisesti teollisen tuulivoiman kohdalla, on viime aikoina ollut 

korotetusti esillä, kun suuria tuulivoimaloita on rakennettu pysyvän asutuksen läheisyyteen. 

Ympäristöministeriön aiemmin antamat ohjeet tuulivoimalamelun ohjearvoista eivät ole riit-

täneet luomaan valtakunnallista käytäntöä tuulivoimalameluun sovellettavista ulkomeluta-

son ohjearvoista. Tästä johtuen ympäristöministeriö katsoi elokuussa 2015 tarpeeksi säätää 

tuulivoimalamelun aiheuttamalle ulkomelutasolle tarkat ohjearvot, joissa voidaan myös ot-

taa huomioon tuulivoimalamelun erityisluonne. Uuden sääntelyn tarkoituksena on melusta 

aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta aiheutuvan muun merkittävän 

ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen. Tämän perusteella 1.9.2015 lukien tuli voimaan 

valtioneuvoston asetus 1107/2015 tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista. Asetusta 

sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maankäytön ja rakentamisen suunnitte-

lussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa sekä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenet-

telyssä ja valvonnassa. Asetus tulee siis sovellettavaksi myös pientuulivoiman kohdalla.  

Asetuksen 3 §:n mukaisesti tuulivoimalan toiminnasta aiheutuva laskennallinen ulkomelu-

taso ei saa ylittää seuraavia ohjearvoja:61 

 Ulkomelutaso päivällä 

klo 7:00-22:00 

Ulkomelutaso yöllä 

klo 22:00-7:00 

Pysyvä asutus 45 dB 40 dB 

Loma-asutus 45 dB 40 dB 

  

                                                 
 
60 Eklund (2011) s. 7. 
61 Ohjearvoissa annettu 40-45 dB vastaa kirjaston lukusalin tai hiljaisen konttorin taustamelua, eli ohjearvot 
ovat hyvin alhaiset. Sisämelutasoista määritellään erikseen terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla 
annetuissa säännöksissä (VNA 1107/2015 4 §). 
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3.2 Pienvesivoima 
Vesivoiman osalta energian pientuotannoksi lasketaan alle 10 MW:n pienvesivoima ja alle 

1 MW:n minivesivoima. Sähkön kulutuksen kasvun myötä, myös tehokkaan säätövoiman 

tarve on lisääntynyt. Vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää muita pien-

voimalaitoksia nopeammin ja usein ne myös tuottavat huomattavasti enemmän sähköä ver-

rattuna pientuulivoimaan tai aurinkosähköjärjestelmiin. Pienvesivoimalat sijaitsevat yleensä 

pienten jokien varrella ja niiden käyttömahdollisuuksiin vaikuttavat jokien virtaamat ja va-

rastoaltaiden vesimäärät. Jokivoimalaitoksessa laitoksen oman padon avulla aikaansaatu ve-

simäärältään rajallinen allas, pystyy kuitenkin hoitamaan vain lyhytaikaisen säädön. Altai-

den vedenkorkeudelle on voimalaitoksen vesilain mukaisissa lupaehdoissa määrätty ylä- ja 

alarajat. Uusien laitosten toimiluvat myös edellyttävät, että kalakannoista ja muusta vesiym-

päristöstä huolehditaan.62 

Minivesivoimalaitoksia on Suomessa tällä hetkellä tiettävästi 67 kpl ja pienvesivoimalaitok-

sia 83 kpl. Vesivoimalla tuotetusta energiasta minivesivoiman osuus on vain n. 1 % ja pien-

vesivoiman osuus n. 8 %. Pien- ja minivesivoimapotentiaalia on Suomessa jäljellä suojele-

mattomissa vesistöissä yhteensä noin 288 MW:a. Vesivoiman lisäämismahdollisuudet ovat 

rajalliset erityisesti ympäristönsuojelullisista syistä, jotka rajoittavat jo nyt olemassa olevan 

kapasiteetin käyttöä. 63 

Vesivoiman lisäämismahdollisuuksista tehdyn selvityksen mukaan, pienvesivoiman raken-

tamisen esteinä ovat yleisesti olleet koskien epäselvät omistussuhteet, raskas lupamenettely, 

heikko taloudellinen kannattavuus sekä ympäristönäkökohdat.64 Osa hyödyntämättömästä 

tuotantopotentiaalista saataisiin käyttöön rakentamalla uusia voimaloita käytöstä poistettu-

jen vesivoimalaitosten tilalle, nostamalla olemassa olevien laitosten tehoa sekä investoi-

malla kohteisiin, joissa pato on jo valmiina. Näissä paikoissa ympäristövaikutukset jäisivät 

vähäisemmiksi kuin luonnontilaisissa koskissa, sillä tuotantolaitos on jo valmiina.65 Vastaa-

vasti paljon on myös keskustelua vanhojen käytöstä poistettujen voimalaitosten, erityisesti 

niiden patojen purkamisesta, jotta vaelluskalat pääsisivät nousemaan kutupaikoille ja niiden 

                                                 
 
62 Motiva Oy, Pienvesivoima (2016), www-sivu. 
63 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 23 ja Motiva Oy, Pienvesivoima (2016), 
www-sivu. 
64 Ks. Voimaa vedestä (2008), s. 185 
65 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 23 ja Motiva Oy, Pienvesivoima (2016), 
www-sivu. 

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/vesivoima/pienvesivoima
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/vesivoima/pienvesivoima
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/vesivoima/pienvesivoima
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kannat elpyisivät. Tällaisen kehityksen osalta keskeinen ongelma on patojen ja voimalaitos-

ten epäselvät omistussuhteet tai niiden yksityisomistus. Padon tai voimalaitoksen omista-

jasta ei ole varmuutta tai sitten yksityinen omistaja ei ole halukas purkamaan patoa, vaikka 

voimalaitos ei olisikaan käytössä. Toistaiseksi ei ole olemassa hallinnollista pakkoa, jolla 

pienvesivoimalaitoksen omistaja voitaisiin velvoittaa purkamaan kunnossa oleva pato66 tai 

kunnostamaan ja ottamaan uudelleen käyttöön jo käytöstä poistettu voimalaitos. 

3.2.1 Luvan tarve 
Kuten tuulivoiman kohdalla, myös vesivoiman hyödyntämistä koskeva lainsäädäntö on laa-

dittu teollista tuotantoa ajatellen. Vesivoiman rakentamiseen vaikuttava lainsäädäntö koos-

tuu pääosin vesilaista (587/2011), ympäristönsuojelulaista (86/2000), luonnonsuojelulaista 

(1096/1996) sekä maankäyttö- ja rakennuslaista (132/1999). Lisäksi hankevalmistelussa tu-

lee ottaa huomioon myös patoturvallisuuslaki (494/2009) ja koskiensuojelulaki (35/1987).67 

Myös pienvesivoimalan toiminta edellyttää suurten voimalaitosten lailla vesilain mukaista 

lupaa, jonka myöntää paikallinen aluehallintovirasto (AVI). Pienvesivoimayhdistyksen mu-

kaan vanhemmilla laitoksilla on usein voimassa lupa, jossa sovelletaan vesilakia ilman sen 

viimeisimpiä lisäyksiä.68 Haettaessa uutta lupaa vesivoimahankkeelle, on lupahakemusasia-

kirjoihin liitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAL 

468/1994) mukainen arviointiselostus, jos voimalahanke kuuluu YVA-menettelyn piiriin.69 

Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta tekee paikallinen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskus (ELY-keskus) YVAL 6 §:n mukaisesti. YVA-menettely edeltää vesilain lu-

paprosessia ja sitä sovelletaan lähes kaikkiin uusiin vesivoiman rakennushankkeisiin.70 Ve-

sivoiman lupaprosessia on vuosien saatossa kevennetty, mutta prosessi on edelleen varsin 

pitkä. Luvan saanti saattaa kestää vuosia, vaikka investoinnissa olisi kyse vain koneiden 

modernisoinnista, eikä mikään muuttuisi ulospäin. Lupaselvittelyyn liittyvät paikoitellen 

                                                 
 
66 Patoturvallisuuslain (494/2009) 15 § määrittää padon omistajalle kuitenkin kunnossapitovelvollisuuden, 
jonka mukaisesti omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla 
tavalla ja on turvallinen. 
67 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 25. 
68 Pienvesivoimalaopas (2009) s. 4. 
69 Hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
4 §:n 1 momentin nojalla, ovat: 3 a) “– – padot ja muut rakenteet, kun padottu tai varastoitu vesimäärä tai 
vesimäärän lisäys on yli 10 miljoonaa kuutiometriä” (VNa 713/2006, YVA-asetus 6 §). 
70 KTM (2005) s. 13. 



 23 

myös Museoviraston pitkät käsittelyajat, jos itse voimalaitosrakennus on suojeltu tai se si-

jaitsee rakennushistoriallisesti arvokkaalla alueella.71 

3.2.2 Ympäristövaikutukset 
Pienvesivoiman suorat ympäristövaikutukset rajoittuvat lähivesistöön. Tuotannon aikaiset 

ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä säännöstelystä. Säännöstely aiheuttaa veden pin-

nankorkeuden ja virtaamien vaihtelua. Sallitut säännöstelyrajat on määritetty vesivoimaloi-

den ympäristöluvissa, mutta vanhoissa luvissa ei välttämättä ole säädetty minivirtaamaa.72 

Merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät kuitenkin patojen ja säännöstelyaltaiden ra-

kentamiseen. Pienvesivoiman osalta patoaltaiden koko on kuitenkin huomattavasti teollista 

tuotantotasoa pienempi, jolloin niistä ympäristölle aiheutuvat vaikutukset, esimerkiksi or-

gaanisen aineksen hajoamistuotteena aiheutuvat kasvihuonekaasut73, jäävät teollista tuotan-

toa pienemmiksi.74 Toisaalta täytyy ottaa huomioon, että pienvesivoiman hyödyntämiseen 

liittyviä patoja on olemassa enemmän, kuin varsinaisia käytössä olevia pienvesivoimalaitok-

sia, jolloin päästöjä muodostuu pieniä määriä, mutta useista kohteista. Suurimpana ongel-

mana on se, että patojen takia vaelluskalat eivät pääse voimalaitoksen ohi ylävirtaan, mikäli 

voimalaitokselta puuttuu kalatie ja alavirransuuntainen vaellus turbiinien läpi vahingoittaa 

kaloja, mikäli turbiinit eivät ole kalaystävällisiä.75 Vaikutuksia pyritään lieventämään ka-

laistutuksin, kalateillä ja muilla kalanhoitotoimenpiteillä. Pienvesivoimatuottajien mielipide 

kalateiden osalta vaikuttaa olevan se, että vaelluskalojen elinolosuhteita parantavia, mutta 

samalla pienvesivoiman tuotantoa vähentäviä toimenpiteitä tulisi toteuttaa ainoastaan sil-

loin, jos hyöty kalakannoille on ilmeinen. Pienvesivoimalan yhteyteen rakennettava kalatie 

ohjaa 10-20 % virtaamasta ohi turbiinien, joka saattaa tehdä voimalan kannattamattomaksi.76 

Kalateiden puute on kuitenkin edelleen suuri ongelma, jota ei vielä ole saatu kaikkia tyydyt-

tävällä tavalla ratkaistuksi. 

  

                                                 
 
71 Ks. Oesch (2012), s. 27. Esim. Fiskarsin vanhalla ruukki-alueella. 
72 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 25. 
73 pääasiassa metaani (CH4). 
74 Energiateollisuus ry, Vesivoima (2016), www-sivu. 
75 RKTL raportti 8/2014 s. 28. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nykyisin osa Luonnonvarakeskusta) on 
toteuttanut vuodesta 2011 lähtien ”Rakennettujen vesien tutkimusohjelmaa”, jossa tutkimusta on pyritty koh-
dentamaan nimenomaan rakennettujen jokien kalakantojen hoidon haasteisiin. 
76 Oesch (2012) s. 29. 

http://energia.fi/energia-ja-ymparisto/energialahteet/vesivoima
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3.3 Aurinkoenergia 

3.3.1 Aurinkosähkö 
Aurinkosähköllä tuotetaan uusiutuvaa sähköenergiaa ja se on tällä hetkellä kenties suosituin 

tapa tuottaa sähköä uusiutuvilla energialähteillä. Kuten pientuulivoimaloiden kohdalla, 

myös aurinkosähköjärjestelmässä käytetään paneelien lisäksi akkuja tasaamaan sähkön tuo-

tannon ja kysynnän välisiä eroja. Koska aurinkopaneeleissa ei ole liikkuvia osia, ne eivät 

myöskään vaadi erityistä huoltoa.77 Teknologian kehittyminen on alentanut aurinkosähkön 

kustannuksia ja paikoitellen aurinkosähkö on jopa kilpailukykyistä ostosähkön kanssa.78 

3.3.1.1 Luvan tarve 

Aurinkopaneelien asentamisen lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain. Maankäyttö- ja raken-

nuslain 14.1 §:n perusteella kunnat ohjeistavat rakentamista tarkemmin asemakaavoilla ja 

niitä täydentävillä rakentamistapaohjeilla sekä rakennusjärjestyksellä. Aurinkopaneelien 

asentaminen rakennusten katoille ja seinille on niin kutsuttu julkisivutoimenpide79, joka 

yleensä vaatii toimenpideluvan. Kunta voi kuitenkin rakennusjärjestyksessä määrätä, että 

toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä 

(MRL 126a.3 §). Tästä johtuen lupakäytännöissä on eroja kuntien välillä ja jopa yksittäisen 

kunnan sisälläkin. Paikoitellen rakennusvalvonta vaatii toimenpideilmoituksen, mutta 

useimmiten aurinkosähköjärjestelmän asentamiseksi vaaditaan vain mahdollisen taloyhtiön 

lupa, mikäli rakennuksen julkisivua ei ole suojeltu. Suojelluissa kohteissa julkisivun muok-

kaaminen edellyttää rakennussuojelulain (498/2010) mukaista menettelyä, jossa suojelu-

määräysten puitteissa harkitaan voidaanko aurinkosähköjärjestelmä sovittaa rakennushisto-

rialliseen kokonaisuuteen.80 

                                                 
 
77 Öster (2012) s. 9. 
78 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 15 ja Motiva Oy, Aurinkoenergia (2016), 
www-sivu. 
79 MRL 126a.1 §:n 7 kohta. 
80 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 17. Tällöin rakennusvalvonta vaatii 
yleensä toimenpideluvan tai kaupunkikuva-arkkitehdin tai muun vastaavan hyväksynnän. (Laki rakennuspe-
rinnön suojelemisesta (498/2010) 2 luku) 

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia
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Järjestelmän asentajalta ei vaadita erillistä sertifikaattia, mutta jos järjestelmästä syötetään 

pienoisjännitettä81 suurempaa jännitettä kiinteään verkkoon, asennusta koskevat normaalit 

sähköasennusvaatimukset, jolloin sähköasennukset tulisi suorittaa sertifioitu sähköasentaja 

(SähköturvL 8 §; KTMp 526/1996 9 §). Verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien 

sähkötyöt saa siis tehdä vain yritys, jolla on sähköasennusoikeudet. Sähköurakoitsijan on 

aina myös tarkastettava asennukset ennen käyttöönottoa ja laadittava tarkastuskertomus.82 

Koska erityisesti pienimuotoisen aurinkösähkötuotannon odotetaan lisääntyvän merkittä-

västi, niin samalla myös tarve osaaville asentajille ja uusien asentajien kouluttamiselle tulee 

kasvamaan. Näihin liittyen hallitus antoikin marraskuussa 2014 esityksen uusiutuvaa ener-

giaa käyttävien energiajärjestelmien asentajille annettavasta vapaaehtoisesta lisäkoulutuk-

sesta.83 Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien koulut-

tajan hyväksymisestä (38/2015) astui voimaan 1.10.2015 alkaen. Lailla on luotiin vapaaeh-

toinen84 sertifiointi- ja koulutusjärjestelmä, joka on tarkoitettu muun muassa aurinkoenergia- 

ja lämpöpumppuasentajille. Sertifiointijärjestelmän kehittäminen liittyy osaltaan RES-di-

rektiivin 14 artiklan 3 kohdassa asetettuun vaatimukseen, joka edellyttää jäsenmaita varmis-

tamaan, että uusiutuvan energian lämmitysjärjestelmien asentajien saatavilla on sertifiointi- 

tai hyväksymisjärjestelmä. 

3.3.1.2 Ympäristövaikutukset 

Aurinkosähkö ei tuota päästöjä käytön aikana. Sen pääasialliset ympäristövaikutukset syn-

tyvät tuotantovaiheessa ja riippuvat paljolti käytetystä teknologiasta. Ympäristön kannalta 

huomioitavia aineita ovat mm. fluori, kloori, nitraatti, isopropanoli, rikki- ja hiilidioksidi, 

pienhiukkaset ja erilaiset liuottimet. Onnettomuustilanteissa näitä haitallisia kemikaaleja voi 

päästä ympäristöön.85 

                                                 
 
81 Tavallinen sähkönkäyttäjä saa tehdä enintään 50 V:n vaihtojännitteellä ja enintään 120 V:n tasajännitteellä 
toimivien sähkölaitteistojen asennus- ja korjaustöitä, jos hän on perehtynyt töihin sekä niitä koskeviin turval-
lisuusvaatimuksiin. Tällaisilta verkkoon kytkemättömiltä matalan jännitteen järjestelmiltä ei myöskään vaadita 
käyttöönottotarkastusta. (SFS 6000, Pienjännitesähköasennukset) 
82 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 17. 
83 Asentajien kouluttajia koskevalla lailla saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä RES-direktiivin mukaiset 
vaatimukset pienen mittakaavan aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien, matalalta geotermistä lämpöä 
ottavien järjestelmien ja lämpöpumppujen asentajien sertifiointijärjestelmästä. (HE 282/2014 vp) 
84 Vapaaehtoisuus koskee vain sertifikaatin hankkimista, esim. lämpöpumppuasentajalta vaaditaan edelleen 
VNa 452/2009 2 §:n ja YSL 159 §:n mukainen pätevyys. 
85 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 17 ja Aurinkoenergia Suomen olosuh-
teissa (2001) s. 18. 
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3.3.2 Aurinkolämpö 
Aurinkolämpöä tuotetaan aurinkokeräimellä, joka muuttaa auringon säteilyenergian lämpö-

energiaksi. Yleisimmin käytetään nestekiertoista tasokeräintä, jossa pumpun avulla kierrä-

tetään vesi-glykoliseosta. Aurinkokeräimen lämmittämä neste kulkee kokoomaputkien 

kautta lämminvesivaraajaan, josta lämpö siirretään lämmönvaihtimen avulla lämpimään 

käyttöveteen ja/tai talon lämmitysjärjestelmään.86 Aurinkolämpökeräimen hyötysuhde on 

parempi verrattuna aurinkosähköpaneeliin. Aurinkosähköpaneeleilla säteilyn määrästä voi-

daan muuttaa noin 10-15 % sähköksi, kun taas aurinkolämpökeräimillä voidaan noin 25-35 

% muuttaa lämmöksi.87 Nykypäivänä kiinteistöjen lämmityskustannukset ovat yleensä huo-

mattavasti sähkökustannuksia korkeampia, joten tilanteen mukaan vaikuttaisi olevan kan-

nattavampaa hyödyntää aurinkosähkön sijaan aurinkolämpöä. Aurinkolämpö sopii erityisen 

hyvin vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän päälämmitysmuodon tueksi.88  

3.3.2.1 Luvan tarve 

Aurinkolämpöjärjestelmän asentamiseksi tarvitaan yleensä kunnan tai kaupungin myöntämä 

rakennus- tai toimenpidelupa, jonka lisäksi saatetaan tarvita myös mahdollisen taloyhtiön 

lupa. Lupakäytännöt kuitenkin vaihtelevat, kuten aurinkosähköjärjestelmien kohdalla ja 

niistä vastaa paikallinen rakennuslupaviranomainen. Luvan myöntämisen yhteydessä harki-

taan tarvittaessa myös rakennuksen suojeluun liittyvät kysymykset. Koska lämpökeräimissä 

ei käytetä ilmastolle tai ympäristölle erityisen haitallisia kemikaaleja, niin myöskään asen-

tajalta ei vaadita nimenomaista koulutusta tai sertifikaattia. Riittävän pätevyyden omaavaa 

ammattimiestä suositellaan kuitenkin käytettävän liitettäessä aurinkolämmitysjärjestelmä 

vesijohtoihin ja peruslämmitysjärjestelmään. Sähkötyöt on teetettävä sähköurakoitsijalla 

(SähköturvL 8 §; KTMp 526/1996 9 §).89 

  

                                                 
 
86 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 18 ja Motiva Oy, Aurinkolämpö (2016), 
www-sivu. 
87 Motiva Oy, Aurinkoenergia (2016), www-sivu. 
88 Öster (2012) s. 5. 
89 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 19 ja Motiva Oy, Aurinkolämpö (2016), 
www-sivu. 

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia/aurinkolampo
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia
http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia/aurinkolampo
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3.3.2.2 Ympäristövaikutukset 

Aurinkolämmön tuottamisesta ei aiheudu suoria päästöjä, mutta keräinten valmistus sitoo 

energiaa ja aiheuttaa siten välillisiä ympäristövaikutuksia. Uusissa lämpökeräimissä käyte-

tään lämmönsiirtonesteenä monopropyleeniglykolia, joka ei ole (pieninä määrinä) ympäris-

tölle tai terveydelle haitallinen aine.90 

3.4 Lämpöpumppu 
Aurinkoenergiajärjestelmien ohella merkittävää kehitystä kiinteistökohtaisissa lämmitysjär-

jestelmissä on tapahtunut erilaisten lämpöpumppujen kohdalla. Lämpöpumppua käytetään 

rakennusten huoneilman ja käyttöveden lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. Lämpö-

pumppu toimii vastaavalla periaatteella kuin kodin kylmälaitteet kerätessään maaperään, ve-

teen tai ilmaan varastoitunutta lämpöä ja siirtäessään sitä sisälle rakennukseen. Lämpöpum-

puilla pystytään korvaamaan perinteisestä kotitalouden lämmöntuotannosta jopa lähes 70 % 

uusiutuvalla energialla.91 

3.4.1 Luvan tarve 
Ympäristönsuojelulain 159.2 §:n mukaan lämpöpumppuasentajilta vaaditaan riittävä päte-

vyys ja asennuksessa mahdollisesti tarvittavat sähkötyöt tulee teettää siihen oikeutetulla säh-

köurakoitsijalla (SähköturvL 8 §; KTMp 526/1996 9 §).92 Lämpöpumppukoulutus on osa 

ympäristönsuojelulain, uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kou-

luttajan hyväksymistä koskevan lain (38/2015), sekä lämpöpumppulaitteita asentavia henki-

löitä koskevaa valtioneuvoston asetuksen 452/2009 2 §:n mukaista pätevöitymiskoulutusta. 

Kuten muidenkin pientuotantojärjestelmien kohdalla, myös lämpöpumppujen osalta kuntien 

lupakäytännöt vaihtelevat. Ilmalämpöpumpun asentamiseksi vaaditaan kuitenkin yleensä 

vain taloyhtiön lupa, ellei asennuksella muuteta rakennuksen julkisivua niin, että vaatisi 

maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti toimenpideluvan. Maalämpöpumpun asentamiseen 

liittyy enemmän huomioon otettavia seikkoja. Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään ylei-

                                                 
 
90 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 19. Erilaisia glykoliseoksia käytetään 
yleisesti mm. henkilöautojen jäähdyttimissä. 
91 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 19 ja Suomen lämpöpumppuyhdistys 
Sulpu ry, Lämpöpumput (2016), www-sivu. 
92 19.10.2015 päivätyssä hallituksen esitysluonnoksessa uudeksi sähköturvallisuuslaiksi ei tähän esitetä muu-
toksia. 

http://www.sulpu.fi/lampopumput
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sellä tasolla, että ”Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen – – teknisiin järjes-

telmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi raken-

nuksen energiatehokkuuteen”.93 Maalämpöpumpulta vaaditaan kuitenkin vähintään toimen-

pidelupa. Maankäyttö- ja rakennuslain 126a.1 §:n mukaisesti toimenpidelupa tarvitaan ”sel-

laisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai si-

joittamiseen – – seuraavasti: maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraa-

minen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdet-

taessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö)”.94 Luvan saan-

tiin vaikuttavat muun muassa mahdolliset maanalaiset rakenteet, pohjavesialueet ja suoja-

etäisyydet rakennuksiin, tonttirajoihin ja muihin lämpökaivoihin. Jos putkistoa suunnitellaan 

asennettavaksi vesistöön, vesialueen omistajan lupa on myös saatava. Erityisesti pohjavesi-

alueella saatetaan tarvita myös vesilain (587/2011) mukainen lupa. Ympäristöministeriön 

elokuussa 2013 julkaisemassa Energiakaivo-oppaassa95 annetaan valtakunnallisia suosituk-

sia ja toimintaohjeita maalämpöjärjestelmien toteuttamiseen ja lupakäytäntöihin. 96 

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi maalämmön hyödyntämiseen liittyvää sääntelyä sisältyy 

muun muassa ympäristönsuojelulakiin (86/2000), kemikaalilakiin (744/1989), terveyden-

suojelulakiin (763/1994), kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin ja rakennusjärjestykseen, 

rakentamismääräyskokoelmaan sekä tarkastamiseen ja laadunvalvontaan liittyviin ohjeis-

tuksiin. Näiden sisältämät velvoitteet ja ohjeistukset liittyvät kemikaalivuotoihin (kylmäai-

neet), sisäilman laatuun (lämpötila ja kosteus), energiatehokkuuteen (pumpun tehomitoitus/ 

hyötysuhde) ja lämpökaivon sijoittamiseen.97 

  

                                                 
 
93 MRL 125 §. 
94 MRL 126a.1 §:n 12 kohta. 
95 Juvonen, Janne & Lapinlampi, Toivo: Energiakaivo: Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa (2013). 
96 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 14. 
97 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 14. 
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3.4.2 Ympäristövaikutukset 
Ilmalämpöpumpun käytöstä ei synny merkittäviä ympäristövaikutuksia. Vanhemmissa läm-

pöpumpuissa lämmönsiirtoon käytetään kasvihuonekaasuiksi luokiteltavia, otsonikatoa ai-

heuttavia kylmäaineita98, mutta nekin kiertävät suljetussa järjestelmässä.99 Uusissa pum-

puissa lämmönsiirtoaineena käytetään teollisuusalkoholia ja järjestelmän nestekierto on sul-

jettu, minkä ansiosta se ei aiheuta päästöjä ympäristöön.100 

Maalämpöpumpun käyttöönotto vaatii aina jonkinasteista maanmuokkausta. Lämmönke-

ruuputkisto voidaan asentaa joko vaakatasoon pintamaahan tai vesistöön, tai tekemällä pys-

tysuora lämpökaivo maaperään. Yli 60 prosenttia kaikista maalämpökohteista toteutetaan 

lämpökaivoilla. Kyseessä on porakaivo, johon asennetaan putkisto, jossa lämmönkeruuliuos 

kiertää. Lämpökaivoa käyttäen maalämpöjärjestelmä pystytään tekemään ahtaallekin ton-

tille, mutta se on lämmönkeruuvaihtoehtona yleensä kallein. Omakotitalolle riittää yleensä 

yksi porakaivo, kun taas suuremmissa kohteissa kaivoja joudutaan tekemään useampia. Po-

rakaivon syvyys vaihtelee kohteen mukaan 100-250 metrin välillä. 101 

Noin 30 prosenttia maalämpökohteista käyttää hyväkseen maaperän pintakerrokseen varas-

toitunutta lämpöenergiaa. Lämpö kerätään lämmönkeruuputkistolla, joka asennetaan vaaka-

tasoon noin metrin syvyyteen. Vaakaputkisto on yleensä edullisin maalämmönkeruutapa.102 

Maanmuokkaus ei synnytä huomattavia ympäristöhaittoja, sillä porakaivot ja keruuputkistot 

asennetaan usein jo rakennusvaiheessa tontille. Käytännössä lämpökaivon poraaminen ai-

heuttaa vain rakennuksenaikaisia pöly-, melu- ja tärinähaittoja. Suurin ympäristöriski maa-

lämmön hyödyntämisessä on pohjaveden pilaantuminen, joka voidaan kuitenkin tehokkaasti 

välttää noudattamalla lupamääräyksiä ja annettuja ohjeita.103 

Järviin, mereen tai jopa suurivirtauksisiin ojiin asennetaan vuosittain noin 5 prosenttia maa-

lämmön keruuputkistoista. Lämmönkeruuputkisto ankkuroidaan vesistön pohjaan painojen 

avulla. Vesistössä olevasta putkituksesta voidaan ottaa suurempia tehoja ja energiamääriä 

                                                 
 
98 CFC-yhdisteet. Tunnetaan paremmin kauppanimellä freonit (CFC = Chlorine-Fluorine-Carbon). 
99 Lämpöä ilmassa (2008), s. 14. 
100 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 14-15 ja  Motiva Oy, Maalämpöpumppu 
(2016), www-sivu. 
101 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 15 ja Juvonen & Lapinlampi (2013) s. 
27. 
102 Motiva Oy, Maalämpöpumppu (2016), www-sivu. 
103 Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta (2010) s. 15 

http://www.motiva.fi/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta/lammitysmuodot/maalampopumppu_mlp
http://www.motiva.fi/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta/lammitysmuodot/maalampopumppu_mlp


 30 

kuin vastaavasta maaputkituksesta, koska veden lämmönsiirto-ominaisuus ovat parempi. 

Suunnittelussa on kuitenkin varmistuttava siitä, ettei talviaikana putkien pinnalle kerry jäätä. 

Kertynyt jää saattaa aiheuttaa putkistoon suuren nosteen, jonka seurauksena putkisto nousee 

veden pinnalle. Varsinkin virtaavassa vesistössä, veden lämpötilaa on seurattava jatkuvasti, 

sillä virtaavan veden lämpötila saattaa olla hyvinkin matala (ns.alijäähtynyt vesi). Vesistö-

asennus on kustannukseltaan hieman lämpökaivoasennusta edullisempi vaihtoehto ja var-

sinkin energiatarpeeltaan isommissa kohteissa se on pintamaa- tai porakaivo-asennusta kan-

nattavampi vaihtoehto.104 

4 Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon 
Hajautetun sähkön pientuotannon lisääntyessä, sitä tullaan myös yhä useammin liittämään 

sähkönjakeluverkkoon. Ennen tuotantolaitoksen sähköverkkoon liittämistä tuottajan tulee 

tehdä verkkoyhtiön kanssa asianmukaiset liittymis- ja verkkopalvelusopimukset. Energiate-

ollisuus ry on julkaissut tuotannon liittymisehdot sekä tuotannon verkkopalveluehdot, joita 

se suosittaa noudatettavaksi pienimuotoista tuotantoa verkkoon liitettäessä.105 Tuotannon 

verkkopalveluehdoissa on kiinnitetty erityistä huomiota mm. sähkölaitteiden säännöstenmu-

kaisuuteen, sähköturvallisuuteen, suojaukseen ja sähkön laadun turvaamiseen. Siirrettäessä 

sähköä yleiseen jakeluverkkoon, tuottajan vastuu laitteistoistaan ja niiden toiminnasta on 

tavanomaista sähkönkäyttäjää suurempi. Lähtökohtana on, että jos sähkönkäyttöpaikalla on 

sähköntuotantolaitteisto, joka toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voi-

daan siirtää osin tai kokonaan jakeluverkkoon, on sellaisen sähköntuotantolaitteiston liitty-

mis- ja verkkopalveluehdoista sovittava erikseen verkonhaltijan kanssa.106 

4.1 Sähkömarkkinalainsäädäntö 
Sähkömarkkinoita ja verkonhaltijan toimintaa säädellään pääosin sähkömarkkinalailla 

(588/2013) sekä sen nojalla annetuilla säädöksillä. Lailla on pantu täytäntöön sähkömarkki-

nadirektiivin (2009/72/EY) ja EU:n sähkökauppa-asetuksen (714/2009) vaatimukset. Lain-

säädännön noudattamista sekä siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Säh-

                                                 
 
104 Motiva Oy, Maalämpöpumppu (2016), www-sivu. 
105 Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisehdot LE 2014, Sähkönkäyttöpaikkojen verkkopalveluehdot VPE 2014, 
Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014 ja Sähköntuotannon verkkopalveluehdot TVPE 11. 
106 Energiateollisuus ry, Pientuotanto (2016), www-sivu. 

http://www.motiva.fi/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta/lammitysmuodot/maalampopumppu_mlp
http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/pientuotanto
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kömarkkinalaki määrittää sähköverkonhaltijoille ja sähkön vähittäismyyjille erityisesti tasa-

puolisuusvaatimuksen, mutta myös liittämis-, kehittämis- ja siirtovelvollisuuden.107 

Sähkömarkkinadirektiivin mukaan jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että otetaan käyttöön 

myös sellaisia älykkäitä mittausjärjestelmiä, jotka edistävät kuluttajien aktiivista osallistu-

mista sähkömarkkinoille.108 Tämä edesauttaa pientuotannon mittaamista ja ylijäämätuotan-

non myymistä sähkömarkkinoilla. 

Sähkömarkkinalain 18 §:ssä määritellyn tasapuolisuusvaatimuksen mukaan, sähköverkon-

haltijan on ”tarjottava sähköverkkonsa palveluita sähkömarkkinoiden osapuolille tasapuo-

lisesti ja syrjimättömästi, eikä palveluiden tarjonnassa saa olla perusteettomia tai sähkö-

kaupan kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja”. Sähkömarkkinalain 24 §:ssä tarkennetaan, 

että myös, että ”verkkopalvelujen myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperus-

teiden on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille”. Verkkopalvelueh-

dot voivat kuitenkin vaihdella palvelujen käytön suhteen erikokoisten ja -tyyppisten käyttä-

jien välillä, samoin lainsäädännön asettamat vaatimukset voivat velvoittaa tai oikeuttaa eri-

laiseen palveluun eri verkonkäyttäjäryhmien välillä. Käyttäjäryhmien välisistä eroista huo-

limatta ryhmien sisällä on pääsääntöisesti sovellettava yhtäläisiä ehtoja ja palveluperiaat-

teita. KPMG:n selvityksen mukaan käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siirto- tai jakelu-

hinta ei saisi määräytyä sen mukaan, kenen sähköä siirretään. Hinnoittelussa ei saa myös-

kään olla perusteettomia tai kilpailua ilmeisesti rajoittavia ehtoja, mutta esimerkiksi voima-

laitoksen liittämisestä verkkoon aiheutuvat kustannukset on otettavissa huomioon.109 

Sähkömarkkinalain 20.1 §:ssä määritellyn liittämisvelvollisuuden mukaan sähköverkonhal-

tijan ”– – tulee pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liittää sähköverkkoonsa tekniset 

vaatimukset täyttävät sähkönkäyttöpaikat ja voimalaitokset toiminta-alueellaan – –”. Toisin 

sanoen kenellä tahansa on oikeus liittää pientuotantolaitos verkkoon, kun laitos täyttää sille 

asetetut tekniset vaatimukset. Liittämisvelvollisuus koskee yhtä lailla niin teollista tuotantoa, 

kuin myös sähkön pientuotantolaitoksia, kuten esimerkiksi omakotitalojen aurinkosähköjär-

jestelmiä. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla sähkönkäyttäjillä ja -tuottajilla on mah-

dollisuus halutessaan ostaa ja myydä sähköä.110 

                                                 
 
107 Ks. TEM 55/2014 19-20. 
108 Sähkömarkkinadirektiivi 2009/72/EY Liite 1 2 kohta. 
109 KPMG (2014) s. 10 ja Heinimäki & Lehto (2014) s. 1. 
110 KPMG (2014) s. 11. 
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Sähkömarkkinalain 19 §:ssä määritellyn kehittämisvelvollisuuden mukaisesti ”verkonhalti-

jan tulee – – ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan – – toiminnalle säädettyjen vaa-

timusten ja verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Sähköverkko on suunnitel-

tava ja rakennettava siten, että sähköverkkoon voidaan liittää vaatimukset täyttäviä käyttö-

paikkoja ja voimalaitoksia”.111  Pienimuotoisen sähköntuotannon edistämiseksi, on sen liit-

tämisen osalta sähkömarkkinaL 56.1 §:n 1-2 kohdissa erikseen säädetty, ettei ”liittämisestä 

veloitettavaan maksuun saa sisällyttää sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuk-

sia” ja että ”sähkön tuotannolta veloitettavilla jakelumaksuilla on katettava suhteellisesti 

pienempi osuus sähköverkon kustannuksista, kuin sähkönkulutukselta perittävillä jakelu-

maksuilla”. 

Sähkömarkkinalain 21 §:ssä määritelty siirtovelvollisuus tarkoittaa, että ”verkonhaltijan on 

kohtuullista korvausta vastaan myytävä sähkön siirto- ja jakelupalveluja niitä tarvitseville”, 

kuitenkin vain verkon siirtokyvyn rajoissa. Sähkönjakelun osalta on lisäksi erikseen sää-

detty, että sähkönjakelun hinta ei saisi riippua siitä, missä verkon käyttäjä maantieteellisesti 

sijaitsee verkonhaltijan vastuualueella.112 Sähkön siirrosta perittävän siirtomaksun suuruu-

desta on jakeluverkkojen osalta säädetty valtioneuvoston asetuksella sähkömarkkinoista 

(65/2009).113 Siirtovelvollisuus pyrkii takaamaan sen, että kenellä tahansa on oikeus siirtää 

sähköä verkkoon, kun tuotantolaitoksen liityntä ja mittaus täyttävät niille asetetut vaatimuk-

set ja kun pientuottajalla on ostaja verkkoon siirtämälleen sähkölle. Käytännössä tämä ei ole 

pientuottajalle täysin ongelmatonta, koska vähäiselle ja ajalliselta vaihtelultaan arvaamatto-

malle tuotannolle saattaa olla hankala löytää markkinakumppania. Lainsäädäntö ei nykyi-

sessä muodossaan määrää ostovelvoitetta kenellekään markkinaosapuolelle. Verkonhaltija 

ei saa osallistua sähkökauppaan, eikä siten voi ostaa verkkoon syötettyä sähköä. Sähkömark-

kinalain 23 §:n mukaisesti verkonhaltija voi hankkia sähköä vain häviöihinsä ja sekin on 

                                                 
 
111 SähkömarkkinaL 19.1 § ja 19.2 §:n 5 kohta. 
112 Toisistaan maantieteellisesti erillään sijaitsevissa vastuualueen osissa tulee kuitenkin soveltaa omia jakelu-
hintoja. Energiaviraston mukaan, se voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen, jos kustannustasot ja hin-
noitteluperusteet eivät poikkea merkittävästi toisistaan. (SähkömarkkinaL 55 § ja 124 §). 
113 Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa 
ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. (VNa 65/2009 5 §). 
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hankittava ”avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti”. Ver-

konhaltija ja tuottaja voivat toki erikseen sopia ylijäämäsähkön verkkoon syötöstä maksutta, 

mutta tällöinkin verkonhaltija voi hankkia sähköä vain häviöihinsä.114 

4.2 Pientuotannon mittaus 
 
Kun tuottaja siirtää sähköä yleiseen sähköverkkoon, tuotantopaikkaan on järjestettävä säh-

kön kaksisuuntainen mittaus, jolla voidaan erottaa tuotetun ja ostetun sähkön määrät toisis-

taan. Mittausasetuksen mukaisesti sähkönkäyttöpaikka on varustettava sähkönkulutusta mit-

taavalla ja tuotantolaitos puolestaan verkkoon siirrettyä sähköä mittaavalla mittauslaitteis-

tolla, jolla voidaan selvästi todentaa kohteessa itse tuotettu ja kulutettu sähkö (oman tuotan-

non kulutus). Oman tuotannon kulutukseen ei lasketa mukaan tuotantolaitoksen kuluttamaa 

omakäyttösähköä. Mittausasetuksessa määrätään, että sähköntuotannon mittauksen on pää-

sääntöisesti perustuttava tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etäluentaan (tuntimittausvel-

voite).115  

Sähkömarkkinalain 22 §:n mukaan ”verkonhaltijan on järjestettävä taseselvityksen ja las-

kutuksen perustana oleva sähköntoimitusten mittaus sekä mittaustietojen rekisteröinti ja il-

moittaminen sähkömarkkinoiden osapuolille”. Verkonhaltija siis vastaa verkosta oton ja 

verkkoon annon mittaamisesta, oman tuotannon kulutuksen mittauksesta vastaa tuottaja itse. 

Huomioitavaa on, että verkosta otettavan ja verkkoon annettavan sähkön netottaminen (ns. 

nettomittarointi) ei ole sallittua. Pieniinkään kohteisiin ei ole hyväksyttyä laittaa verkosta 

oton ja verkkoon annon netottavaa mittalaitetta, jossa verkkoon anto vähentää verkosta otet-

tua energiaa mittaavaa lukemaa. Tarkastelen asiaa lähemmin nettolaskutuksen yhteydessä. 

Pientuotannon edistämistä selvittäneen työryhmän mukaan, verkkoon liittämisen käytännöt 

ja asioiden käsittelyaika sähköyhtiöissä vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Suomea. Tä-

män on paikoitellen koettu hankaloittavan hankkeiden toteuttamista. Sähkömarkkinalain 

20.2 §:n mukaan verkonhaltijan tulee julkaista kohtuullinen aika, jonka kuluessa se käsitte-

lee liittymistä koskevat pyynnöt. Kohtuullinen aika voi vaihdella mm. liittymän sijainnin ja 

                                                 
 
114 Energiateollisuus ry, Pientuotanto (2016), www-sivu. 
115 Mittauslaitteisto ei ole pakollinen sähköverkkoon liitetyssä sähkönkäyttöpaikassa, jonka pääsulake on pie-
nempi kuin 3 x 25 ampeeria, jos sähkönkäyttöpaikan sähkönkulutus voidaan arvioida riittävän tarkasti. Myös-
kään tuotantolaitosta ei tarvitse varustaa erillisellä mittauslaitteistolla, jos se sijaitsee enintään 3 x 63 ampeerin 
pääsulakkeilla varustetulla sähkönkäyttöpaikalla ja käyttöpaikka on varustettu mittauslaitteistolla, joka kyke-
nee mittaamaan sekä otetun että syötetyn sähkön määrän. (Mittausasetus 6:2-4). 

http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/pientuotanto
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tarvittavien töiden mukaan. Jos verkonhaltijan ilmoittama aika on asiakkaan mielestä liian 

pitkä, hän voi tehdä tutkintapyynnön Energiavirastolle.116 

  

                                                 
 
116 Ks. TEM 55/2014 s. 34. 



 35 

4.3 Ylijäämäsähkön syöttäminen sähköverkkoon 
Suomessa sähkömarkkinat on vapaat kilpailulle ja sähkön pientuotanto pääsee markkinoille 

yhtäläisin ehdoin kuin muukin tuotanto. Sähkömarkkinat perustuvat kuitenkin markkinaeh-

toisuuteen, jolloin pientuottajan saattaa olla vaikeaa löytää ostaja tuottamalleen sähköener-

gialle.117 Helen Sähköverkon ohjeessa sähköä tuottavan laitteiston liittämiseksi sähkönjake-

luverkkoon mainitaan, että ”nykyisten sopimusehtojen mukaan verkkoon syöttö tulisi estää, 

jos verkkoon syötetylle sähkölle ei löydy ostajaa. – –  Koska hajautetun ja uudistuvan tuo-

tannon edistäminen on yksi yhteiskuntamme keskeisimmistä tavoitteista, ovat toimijat kat-

soneet, että verkonhaltija voi joustaa tältä osin, niin kauan kunnes tuottaja löytää markkina-

kumppanin tai asia ratkeaa muutoin esim. lainsäädännöllä”.118 Verkonhaltija voi siis nyky-

tilanteessa sallia vähäisen ylimääräisen energian syötön verkkoon ilman, että tuottajalla on 

ostaja siirtämälleen energialle. Helenin mukaan ”tuotantokohdetta kohdellaan kuten käyttö-

paikkaa, josta pienimuotoisen tuotannon verkkoon syöttö on kokonaan estetty. Verkkoon 

syötetystä energiasta ei tällöin makseta korvausta ja asiakkaalta veloitetaan normaalit kulu-

tuksen maksut verkosta otetusta sähköstä”.119 Ohjeen mukaan menettelystä tulee tehdä eril-

linen sopimus ja jos tuotetulle energialle ilmaantuu ostaja, astuvat voimaan normaalit sähkön 

pientuottajaa koskevat velvoitteet. Kohteisiin, joista ylijäämäsähkö siirretään verkkoon ve-

loituksetta, tulee asentaa em. kaksisuuntainen tuntimittaus.120 Helenin mukaan ”vähäinen 

määrä pientuotantoa ei vielä vaikuta sähkömarkkinoiden toimintaan, mutta pientuotannon 

lisääntyessä tulee olla selkeät menettelytavat pienimuotoisen tuotannon huomioimiseksi.” 

121 

4.4 Ylijäämäsähkön syöttämisen suhde energiatehokkuuslaskentaan 
Lähes nollaenergiarakentamista koskevan lainsäädännön valmistelussa on pohdittu raken-

nuksesta ulosvietävän energian hyväksi lukemista rakennuksen energiatehokkuuslasken-

nassa. Uudessa lainsäädännössä on valittava, sallitaanko lähes nollaenergiarakennuksen 

                                                 
 
117 Energiateollisuus ry, Pientuotanto (2016), www-sivu. Energiateollisuus ry:n mukaan markkinoilla on edel-
leen paljon sähköyhtiöitä, jotka eivät osta ylijäämäsähköä. Pienten tuotantomäärien huomioiminen laskutuk-
sessa on useille yhtiöille haastavaa, sillä nykyisiä järjestelmiä ei ole suunniteltu huomioimaan pientuotannon 
ostoa. 
118 Sähköntuotannon liittymisehtojen mukaan, ehdot ovat suositusluonteisia ja jakeluverkonhaltija ja liittyjä 
voivat sopia toisinkin (Sähköntuotannon liittymisehdot TLE 2014 kohta 1.3). 
119 Nettomittarointi ei ole sallittu, eikä nettolaskutuskaan ole tässä kohdin mahdollista. 
120 Energiateollisuus ry, Pientuotanto (2016), www-sivu. 
121 Ks. Helen (2009) kohta 3.1 (sopimusehdot). 

http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/pientuotanto
http://energia.fi/sahkomarkkinat/sahkoverkko/pientuotanto
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energialaskennassa vähennettäväksi ainoastaan sen itse hyödyntämä uusiutuva omavarais-

energia vai sallitaanko myös ylijäämätuotannon johdosta verkkoon syötetyn energian vä-

hentäminen osittain tai kokonaan. Yhtäältä verkkoon syöttämisen hyväksi lukemisen on ar-

vioitu kannustavan hajautettuun uusiutuvan energian pientuotantoon ja siten lisäävän ener-

giaomavaraisuutta. Toisaalta on katsottu, että lähes nollaenergiarakennusten energiatehok-

kuusvaatimuksiin ei pitäisi vaikuttaa rakennuksen kyky tuottaa energiaa yli sen oman ener-

giantarpeen. Näistä syistä johtuen lähes nollaenergiarakentamisen sääntelyä koskevassa val-

mistelussa ehdotetaan, ettei rakennusten energiatehokkuusmääräyksiä tulisi käyttää pieni-

muotoisen hajautetun energiatuotannon edistämiseen, eikä rakennuksessa tuotettua ja verk-

koon syötettyä uusiutuvaa energiaa tule lukea hyödyksi rakennuksen energiatehokkuutta 

määritettäessä. Tämä ei tietenkään estä ylijäämätuotannon myymistä normaalisti sähkö-

markkinoilla ja korvauksen saamista siitä.122 

4.5 Lähes nollaenergiarakennusten väliset verkot 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on poh-

dittu sitä, että rakennusten energiatehokkuudesta annetussa ympäristöministeriön asetuk-

sessa (YMa 2/11 Suomen rakentamismääräyskokoelma D3 kohta 1.3.1) määritellyn raken-

nuksen kokonaisenergiankulutusta kuvaavan E-luvun laskennassa voidaan laskea hyödyksi 

usean toisiaan lähellä olevan rakennuksen yhdessä tuottama ja käyttämä uusiutuva omava-

rainen energia siltä osin, kuin se käytetään energian tuottamiseen osallistuvissa rakennuk-

sissa. Siinä nostetaan esiin muun muassa se, että ”asetuksessa käytetty kiinteistö-käsite ta-

serajaa määriteltäessä mahdollistaa paitsi rakennuksessa kiinni olevien laitteiden, myös 

muualla saman kiinteistön alueella olevien laitteiden tuottaman energian ottamisen huomi-

oon. Määrittely ei kuitenkaan mahdollista esimerkiksi vierekkäin sijaitsevien kiinteistöjen 

omistajien yhteisen, mutta vain toisen kiinteistön alueella sijaitsevan järjestelmän ottamista 

huomioon toisella kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen energialaskennassa, eikä useamman 

rakennuksen yhteisen lähialueella sijaitsevan, esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmän, otta-

mista huomioon”.123 

                                                 
 
122 Ks. Luonnos 14.3.2016 hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttami-
sesta s. 20. 
123 Luonnos 14.3.2016 hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 
s. 19. 
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Vaikka sähköenergian myynti on vapaata eikä edellytä toimilupaa, sähköverkkotoiminta on 

säädetty luvanvaraiseksi. Sähkömarkkinalain 4.1 §:n mukaan ”sähköverkkotoimintaa saa 

harjoittaa Suomessa sijaitsevassa sähköverkossa vain Energiaviraston myöntämällä luvalla 

(sähköverkkolupa)”. Sähkömarkkinalain 4.2 §:n mukaan ”luvanvaraista ei kuitenkaan ole 

sähköverkkotoiminta, jossa sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiin-

teistöryhmän sisäistä sähkötoimitusta”.124 

Sähkömarkkinalain 10 luvussa säädetään sähköntoimituksesta kiinteistön sisäisen sähköver-

kon kautta. Kyseessä ei siis ole varsinainen sähköverkko. Tämä koskee nimenomaan tapauk-

sia, joissa kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisällä tuotetaan sähköä ja toimite-

taan sitä kiinteistön sisällä oleviin käyttöpaikkoihin siirtämättä sähkö yleiseen sähköverk-

koon. Sähkömarkkinalain 71 §:n mukaan ”kiinteistönhaltijan on järjestettävä toimitetun 

sähkön mittaus asianmukaisella tavalla, jos sähkö toimitetaan loppukäyttäjille kiinteistön 

tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta. Sähkön mittaus tulee tällöin 

järjestää siten, että jos loppukäyttäjä haluaa vaihtaa sähköntoimittajaa, huoneistokohtaisen 

mittauslaitteiston mittaama sähkönkulutus voidaan helposti ja teknisesti luotettavalla ta-

valla sekä yhdistää kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän mitattuun kokonaiskulu-

tukseen että erottaa siitä. Mittaus tulee myös järjestää siten, että siitä aiheutuvat kustannuk-

set ovat loppukäyttäjille ja sähköntoimittajille mahdollisimman pienet”. Sähkömarkkinalain 

72 §:ssä säädetään lisäksi, että kiinteistönhaltijan on myös ”huolehdittava siitä, että loppu-

käyttäjällä on mahdollisuus tehdä erillinen sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, 

jossa sähköntoimitus tapahtuu paikallisen jakeluverkonhaltijan kautta”. 

Sähkömarkkinalain 11 §:ssä säädetään myös sähköverkkoluvasta suljetulle jakeluverkolle, 

jonka mukaisesti suljetun jakeluverkon sähköverkkolupa myönnetään hakemuksesta. Lupaa 

”ei kuitenkaan saa myöntää hakijalle, jonka sähköverkossa toimitetaan sähköä myös kulut-

tajille, ellei kysymyksessä ole sähköntoimitus pienelle määrälle kuluttajia, joilla lisäksi on 

työsuhteeseen perustuvia tai vastaavia yhteyksiä hakijaan”.125 

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista koskevassa valmistelussa on pohdittu vaihtoehtoa, 

että ”taserajaa koskevan määritelmän tulisi mahdollistaa laajemmin useamman rakennuksen 

                                                 
 
124 Energiaviraston käytännössä kiinteistöä vastaavana kiinteistöryhmänä on pidetty vierekkäin sijaitsevia kiin-
teistöjä, joilla on sama omistaja 
125 SähkömarkkinaL 11.2 § 
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yhteisen energiajärjestelmän ottamisen huomioon, vaikka ne eivät sijaitsisi samalla kiinteis-

töllä toisen rakennuksen kanssa. Vaihtoehdon etuna arvioitiin olevan, että se voisi jossain 

määrin kannustaa paremmin uusiutuvaa energiaa hyödyntävään hajautettuun energian pien-

tuotantoon kuin nykyinen määritelmä ja että se mahdollistaisi pienimuotoisen uusiutuvan 

energian hyödyntämisen myös rakennuksessa, jonka tontin ominaisuudet eivät mahdollista 

omaa pientuotantoa.” Heidän mukaansa ”nykyisen kiinteistökohtaiseen tuotantoon sidotun 

määritelmän arvioidaan kannustavan riittävästi hajautettuun energian pientuotantoon, anta-

malla omasta tuotannosta tietyin edellytyksin helpotuksia energiatehokkuusvaatimusten 

täyttämiseen”.126 

Luonnoksessa MRL:n muuttamiseksi nostetaan esiin myös se, että ”sähkömarkkinalain lu-

vanvaraisen sähköverkkotoiminnan määritelmä vaikuttaa siihen, miten maankäyttö- ja ra-

kennuslain nojalla on syytä säätää lähes nollaenergiarakennuksessa hyväksi luettavasta uu-

siutuvasta sähköstä, ettei sen soveltaminen aiheuta käytännön ongelmia toteutusvaiheessa.” 

Heidän mukaansa näyttää siltä, että ”hyväksi luettavan uusiutuvan energian määritelmän 

laajentaminen aiheuttaisi ristiriidan sähkömarkkinadirektiiviin perustuvan sähkömarkkina-

lain kanssa”. Näistä syistä valmistelussa ehdotetaan, ”ettei maankäyttö- ja rakennuslain no-

jalla annettavassa ympäristöministeriön asetuksessa tulla laajentamaan mainitun energian 

määritelmää kiinteistöä tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän aluetta laajemmaksi.”127 

  

                                                 
 
126 Luonnos 14.3.2016 hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 
s. 19 
127 Luonnos 14.3.2016 hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 
s. 19-20. 
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OSA III: Pientuotannon taloudelliset ohjauskeinot 

5 Pientuotannolle myönnettävät tuet 
Suomessa on käytössä useita erilaisia pienimuotoisen uusiutuvan energiantuotannon edistä-

miseen liittyviä investointi- ja kehittämistukia, kuten ympäristöministeriön myöntämä pien-

talojen harkinnanvarainen energia-avustus, sekä työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä 

energiatuki yrityksille, kunnille ja yhteisöille.128 Yhteisvaikutuksina julkisesti rahoitetut ta-

loudelliset kannusteet voivat parhaimmillaan muodostaa n. 50 % laskennallisen hyödyn. Ta-

loudellisten kannusteiden merkitys riippuu tuottajasta, siitä tuotetaanko sähköä omaan kulu-

tukseen vai myyntiin, sekä tietenkin tuotantotavasta. Rahoituksen järjestäminen on usein 

koko hankkeen edellytyksenä. Toiveena onkin ollut etupainotteisempia rahoitusratkaisuja, 

kun tarvittavaa omaa aloituspääomaa ei ole, esimerkiksi valtion takaamaa matalakorkoista 

lainaa ”vihreisiin investointeihin” on ehdotettu.129 

Myös verotuksen osalta pientuotannolle on myönnetty helpotuksia. Vuoden 2015 touko-

kuusta lähtien sähkön pientuotanto on hyvin kattavasti vapautettu sähköverosta, jonka lisäksi 

myös tuloverotukseen liittyy pientuotantoa koskevia kevennyksiä. Pientuottajat voivat hyö-

dyntää kotitalousvähennystä, joka oikeuttaa vähentämään esimerkiksi omakotitaloon tai va-

paa-ajan asuntoon tehtävät aurinkoenergian, maalämpöjärjestelmän tai ilmalämpöpumpun 

asennustyökustannukset tuloverotuksessa. Myöhemmin kotitalousvähennystä voi hyödyntää 

erilaisten pientuotantolaitteistojen huolto- ja korjaustöiden kohdalla. Yritysten osalta pien-

tuotannon kehittämisessä yksi tärkeimmistä tekijöistä ovat Tekesin tutkimus- ja kehitystuet. 

Tekes on viime vuosina tukenut kymmenillä miljoonilla euroilla erilaisia uusiutuvan ener-

gian kehityshankkeita. Tuki suuntautuu uuden teknologian, palvelun, liiketoimintakonseptin 

tai kansainvälistymiseen liittyvien innovaatioiden kehittämiseen.130 

                                                 
 
128 Kotitalouksille energiatukea ei myönnetä. 
129 Ks. TEM 55/2014 s. 16. Helsingin kaupunki on pientuotannon edistämistyöryhmän raporttia koskevassa 
lausunnossaan esittänyt, että se toivoo uutta monipuolista kannustejärjestelmää käyttöön mahdollisimman 
pian. Heidän mukaansa ilman toimivaa kannustejärjestelmää pientuotannon kasvattaminen ei ole onnistunut 
yhdessäkään EU-maassa (KS. TEM 55/2014 (kommentit) s. 2). 
130 Yksi merkittävimmistä uusiutuvaan energiaan liittyvistä ohjelmista oli vuonna 2014 päättynyt Groove. Oh-
jelmassa kehitettiin laaja-alaisesti suomalaisten uusiutuvan energian pk-yritysten liiketoimintavalmiuksia ja 
kansainvälistä kilpailukykyä. Muita merkittäviä Tekesin ohjelmia ovat muun muassa Green Growth (2011-
2015), Fiksu Kaupunki (2013-2017) ja INKA (2014-2017). 
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Kuten olemme muun muassa teollisen tuulivoiman kohdalla saaneet huomata, taloudellisella 

tuella uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja näihin liittyvää liiketoimintaa voidaan 

edistää nopeastikin, mutta tämä saattaa myös aiheuttaa lieveilmiöitä ja tukia on paikoitellen 

jouduttu muokkaamaan ja jopa vähentämään. Yhden tuotantomuodon voimakas tukeminen 

aiheuttaa helposti negatiivisia vaikutuksia energiamarkkinoiden muihin osapuoliin.  Esimer-

kiksi Suomessa pienvesivoima on osaltaan kärsinyt tuulivoiman voimakkaasta tukemisesta. 

Aiemmin pienvesivoima sai nk. kiinteää sähkön tuotantotukea, mutta tuki lakkautettiin 

1.1.2012 lukien. Tuotantotuen poistaminen heikensi oleellisesti pienvesivoiman kannatta-

vuutta. Tämän kehityksen myötä Oesch on arvioinut, että Oy Vesirakentajan vuonna 2008 

arvioima131 ennen vuotta 2020 mahdollisesti toteutuva pienvesivoimapotentiaali (30 MW:a 

ja 110 GWh/a) jäänee toteutumatta.132 Arvioitaessa taloudellisten kannustimien soveltu-

vuutta pientuotannon edistämiseen tulee ottaa huomioon sekä kansallisen että EU:n säänte-

lyn asettamat reunaehdot.133 

5.1 Energiatuki 
Työ- ja elinkeinoministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) voivat 

hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille 

energiatukea ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin. Pientuo-

tannon edistämistä tutkineen työryhmän mukaan investointituet ovat joustavia, teknologia-

neutraaleja ja kustannustehokkaita tukimuotoja, joiden voidaan yleisesti katsoa vääristävän 

markkinoita tuotantoon tai muuhun toimintaan perustuvia tukia vähemmän. Hankinnan al-

kupäähän kohdistuva tuki on energiajärjestelmän kannalta hyvä, koska se kannustaa pien-

tuottajaa tuottamaan energiaa kustannustehokkaalla tavalla. Tukien joustavuus tarkoittaa 

sitä, että niiden myöntämisperusteita, suuruutta ja kohdentumista voidaan ohjata harkinnan-

                                                 
 
131 Voimaa vedestä (2008) s. 185. 
132 Oesch (2012) s. 27. 
133 Ks. TEM 55/2014 s. 42. 
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varaisesti vuosittain sekä hankekohtaisesti että teknologianeutraalisti, mikä tarkoittaa eri-

suuruisia tukitasoja eri energiamuodoille. Tämä mahdollistaa joustavan ohjauksen esimer-

kiksi kannattavuuden, markkinatilanteiden ja erityistarpeiden muuttuessa.134 

Energiatuen linjaukset vuodelle 2016 

Investointitukia maksetaan yleensä prosenttiosuutena investoinnin tukikelpoisista kus-

tannuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö on linjannut vuodelle 2016 energiatuen oh-

jeellisia tukiprosentteja ja tukikategorioita seuraavasti: 135 

- Lämpöpumppuhankkeet  15 % 

- Aurinkolämpöhankkeet  20 % 

- Aurinkosähköhankkeet  25 % 

- Pienvesivoimahankkeet  15-20 % 

- Pientuulivoimahankkeet  20-25 % 

- Biokaasuhankkeet  20-30 % 

Vuonna 2013 tehdyn linjauksen mukaan aurinkosähköhankkeille voidaan myös uudisraken-

nuskohteissa myöntää tukea.136 Tarkoituksena on edistää aurinkosähköinvestointien käyn-

nistymistä. Tuulivoima- ja biokaasuhankkeiden osalta tuetaan vain hankkeita, jotka eivät 

täytä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (SyöttötariffiL 

1396/2010) 9-10 §:ssä säädettyjä syöttötariffijärjestelmään hyväksymisen edellytyksiä.137 

5.2 Tuotantotuki 
Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin uusiutuvalle energialle myönnettävä taloudellinen tuki 

on tuotantotuki. Tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina ja sen maksamista 

sääntelee em. syöttötariffilaki. Tuen tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuo-

tetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa niiden kilpailukykyä. Järjestelmää hallinnoi 

                                                 
 
134 Ks. TEM 55/2014 s. 21 ja 42-43. Investointitukia on tarjolla siis vain yrityksille ja maatiloille, ei kotitalouk-
sille. Suomen omakotiliitto ry on pientuotannon edistämistyöryhmän loppuraporttia koskevassa lausunnossaan 
todennut, että myös kotitalouksille pitäisi luoda toimivat investointitukimarkkinat. Tähän liittyen he ehdottavat 
valtion takaamaa lainaa kotitalouksille uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeille. Heidän mu-
kaansa se edistäisi pienimuotoisen energiantuotannon investointeja, koska alkupääoman tarve vähenisi (KS. 
TEM 55/2014 (kommentit) s. 2 ja 6). 
135 Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiatuki (2016), www-sivu. 
136 Ei kuitenkaan asuinrakennuksille. 
137 TEM 55/2014 s. 21. 

https://www.tem.fi/energia/energiatuki/tuen_maara
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Energiavirasto. Aiemmin käytössä olleet kiinteät sähköntuotannon tuet poistuivat käytöstä 

vuoden 2012 alussa138, jonka johdosta muun muassa pienvesivoima menetti tuotantotukensa. 

Syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupoltto-

aineeseen perustuvaa sähköntuotantoa. Tuotantotuki on tarkoitettu teollisen mittakaavan lai-

toksille, jotka tuottavat sähköä tietyn tehorajan ylittävällä laitteistolla myyntiin,139 tehorajat 

on määritelty laissa140. Syöttötariffina maksettava tuki ei ole harkinnanvarainen, vaan säh-

kön tuottajalla on oikeus syöttötariffijärjestelmään pääsyyn, mikäli lain ehdot täyttyvät.141 

Koska hajautetun tuotannon pienvoimalat tuottavat useimmiten energiaa vain omaan tarpee-

seen ja myös niiden tehot jäävät alle säädettyjen rajojen, ei suurimmalla osalla pienvoima-

laitoksista ole mahdollisuutta saada syöttötariffina maksettavaa tuotantotukea. 

5.3 Pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus 
Yksittäisten pientuotantoyksiköiden hankintakustannuksiin voi hakea tarveharkintaista 

energia-avustusta. Avustusta haetaan kunnalta, mutta rahoituksen myöntää Asumisen rahoi-

tus- ja kehittämiskeskus ARA. Pientalojen harkinnanvaraista energia-avustusta varten on 

vuonna 2016 varattu yhteensä 2 miljoonaa euroa ja sitä myönnetään laite- ja materiaali-in-

vestointeihin, joilla parannetaan energiataloutta ja vähennetään energiankäytöstä aiheutuvia 

päästöjä tai otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa. Tukea myönnetään muun 

muassa lämpöpumppu, puulämmitysjärjestelmä ja erilaisten uusiutuvaa energiaa hyödyntä-

vien yhdistelmälämmitysjärjestelmien investointikustannuksiin. Avustuksia myönnettäessä 

noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005), 

valtioneuvoston asetusta 128/2006 asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista 

(Korjausavustusasetus) sekä valtionavustuslakia (688/2001). Avustusta voidaan myöntää 

                                                 
 
138 Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (1426/2011). 
139 Energiaviraston tuotantotuen sähköisen asiointijärjestelmän (SATU) mukaan syöttötariffijärjestelmään on 
tällä hetkellä hyväksytty yhteensä 133 voimalaitosta, joista 76 tuulivoimalaa, 53 metsähakevoimalaa, 3 bio-
kaasuvoimalaa ja 1 puupolttoainevoimala. Syöttötariffitukea on tähän mennessä maksettu yhteensä runsaat 350 
miljoonaa euroa, josta ylivoimaisesti eniten tuulivoimalle n. 228 miljoonaa euroa, metsähakkeelle n. 121 mil-
joonaa euroa, biokaasulle n. 1,3 miljoonaa euroa ja puupolttoaineille n. 155 000 euroa. (Tiedot tarkistettu 
22.2.2016). 
140 Minimiteho tuulivoimalle on 500 kVA:a, biokaasu- ja puupolttoainevoimaloille sekä metsähakelaitoksille 
100 kVA:a (SyöttötariffiL 8-11 §). 
141 TEM 55/2014 s. 23. 
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ympärivuotisessa, omassa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille.142 Määrä on enin-

tään 25 % kunnan hyväksymistä kustannuksista. Avustusta ei myönnetä, jos ruokakunnan 

tulot ylittävät asetetut tulorajat, mutta varallisuus ei vaikuta avustuksen myöntämiseen.143 

Pientalojen energia-avustus ei kata työkustannuksia, joten sen saaminen ei estä hyödyntä-

mästä kotitalousvähennystä työkustannusten osalta tuloverotuksessa. 144 

6 Pientuotannon verotus 

6.1 Sähköverot 
Suomessa sähkön verotusta sääntelee laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 

(SähköveroL 1260/1996). Verotusmenettelystä puolestaan säädetään valmisteverotuslaissa 

(182/2010) ja verotuksen toimittaa Tulli. Sähköverolain 5.1 §:n mukaisesti sähköverovel-

volliset ovat muun muassa sähköverkonhaltija ja se, ”joka ansiotoiminnassaan tuottaa säh-

köä”, eli sähkön tuottaja. Sähköverolain 7 §:n mukaan valmisteverotonta ja huoltovarmuus-

maksutonta on muun muassa sähkö, jonka sähköntuottaja siirtää sähköverkkoon, joka kulu-

tetaan tuotantolaitoksen omakäyttölaitteissa tai jonka pientuottaja kuluttaa itse siirtämättä 

sitä sähköverkkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sähkön tuottajat siirtävät sähkön 

verottomana sähköverkkoon ja sähköveron maksaa se verkonhaltija, joka luovuttaa sähköä 

käyttäjille. 

Pientuotannon verotuksellinen asema on pitkään ollut yksi keskeisimmistä tuotannon kan-

nattavuuteen ja sen myötä kehitykseen vaikuttaneista seikoista. Aiemmin pienvoimaloissa, 

joiden nimellisteho oli yli 50 kVA:a mutta enintään 2 000 kVA:a ja joista oli siirtoyhteys 

sähköverkkoon, sähköntuottaja oli verovelvollinen kaikesta tuottamastaan sähköstä. Siirtä-

essään sähköä verkkoon pienvoimala rinnastettiin teollisen mittakaavan sähköntuottajaan. 

Sähköveroa ei kuitenkaan tullut maksettavaksi, jos sähköä ei verokautena olevan kalenteri-

kuukauden aikana siirretty lainkaan sähköverkkoon. Ongelmaksi muodostui se, että jos säh-

köä siirrettiin pienikin määrä sähköverkkoon kalenterikuukauden aikana, sähköveroa oli 

                                                 
 
142 Asuinrakennuksessa voi kuitenkin olla enintään kaksi asuinhuoneistoa. 
143 Suomen omakotiliitto ry on pientuotannon edistämistyöryhmän loppuraporttia koskevassa lausunnossaan 
todennut, että harkinnanvarainen energia-avustus pientaloille on todellisuudessa saatavilla vain hyvin pienitu-
loisille ja vain pienelle joukolle (KS. TEM 55/2014 (kommentit) s. 2). 
144 Korjaus- ja energia-avustusohje (2016) s. 2 ja 15-16. 
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suoritettava kaikesta pienvoimalassa tuotetusta sähköstä, myös sähköntuottajan itse kulutta-

man sähkön osalta. Tämä johti paikoitellen epätarkoituksenmukaisiin tilanteisiin.145 

Hallituksen esityksessä sähköverolain muuttamiseksi kerrotaan, että verotuksen kannalta 

ratkaisevaa oli voimalaitoksen nimellisteho. Ongelmana oli kuitenkin se, että erityyppiset 

voimalaitokset tuottavat samalla nimellisteholla energiaa hyvinkin erilaisia määriä. Aurin-

kopaneelit tuottavat sähköä huomattavasti pienemmällä käyttöajalla, yleensä maaliskuusta 

lokakuuhun. Pientuulivoimaloiden tuotanto on puolestaan ympärivuotista, mutta määrältään 

vaihtelevaa. Esityksessä todetaankin, että ”nimellistehoon sidottu sähkön verotuskohtelu 

merkitsi eri tuotantomuotojen eriarvoista kohtelua erityisesti aurinko- ja tuulienergiaa hyö-

dyntävien pienvoimaloiden vahingoksi”.146 Tämän ei voida katsoa olleen sähkömarkkinalain 

sähköntuottajien tasavertaisen kohtelun mukainen asetelma. 

6.1.1 Veromuutoksen tarve 
Sähkön pientuotannon yleistyminen, samoin kuin tarve ottaa huomioon sähkön tukimuotoja 

koskeva kokonaisuus, johtivat tarpeeseen uudistaa sähkön pientuotannon verotusta. Pieni-

muotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän vuoden 2014 lopulla antamassa rapor-

tissa nostettiin esiin, että sähköä koskevaa valmisteverolainsäädäntöä tulisi kehittää siten, 

että se ottaa nykyistä paremmin huomioon pientuotannon eri tuotantomuodot.147 Hallitus 

antoikin heti tammikuussa 2015 esityksen sähköverolain muuttamisesta.148 Esitys valmistel-

tiin valtiovarainministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministe-

riön, maa- ja metsätalousministeriön ja Tullin kanssa. Lausunnon asiassa antoivat vain Suo-

men Lähienergialiitto ry, joka kannatti esitystä ja Elinkeinoelämän keskusliitto, jolla ei ollut 

huomautettavaa asiassa.149 

6.1.2 EU-oikeudesta johtuvia rajoitteita 
Hallituksen esityksessä huomautetaan, että sähkön pientuotannon verotusvaihtoehtoja rajoit-

tivat merkittävästi unionin oikeuden ja kansallisen toimintaympäristön asettamat reunaeh-

dot. Energiatuotteiden ja sähkön verotuksesta, veron rakenteesta ja vähimmäisverotasoista 

                                                 
 
145 HE 349/2014 s. 7. 
146 Ibid. 
147 Ks. TEM 55/2014 s. 48. 
148 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muut-
tamisesta (HE 349/2014 vp, 15.1.2015). 
149 Ks. HE 349/2014 s. 10. 
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säädetään energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 

annetussa neuvoston direktiivissä 2003/96/EY (Energiaverodirektiivi). Direktiivin mukaan 

jäsenvaltioiden on kannettava direktiivissä tarkoitetuista tuotteista vero, joka täyttää kysei-

selle tuotteelle säädetyn vähimmäisveromäärän. Sähköstä vero on kannettava, kun se luovu-

tetaan sähköverkosta kulutettavaksi tai kun se siirretään voimalaitokselta suoraan kulutetta-

vaksi, siirtämättä sitä välissä sähkönjakeluverkkoon (Energiaverodirektiivi 1, 2 ja 4 artiklat). 

Veroratkaisun oli myös täytettävä energiaverodirektiivin vaatimus sähköntuotannon satun-

naisuudesta ja vähäisyydestä150, eikä se saanut olla Sopimuksessa Euroopan unionin toimin-

nasta (SEUT) säädetyn 110 artiklan verosyrjintäkiellon vastainen.151 Kyseinen säädös estää 

jäsenvaltiota ottamasta käyttöön sellaista verojärjestelmää, jossa maahan tuotuun sähköön 

kohdistuisi suurempi vero, kuin jäsenvaltion sisällä tuotettuun sähköön. Energiaverodirek-

tiivin 15 artiklan b kohta antaa kuitenkin jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa veroval-

vonnassa täydellisiä tai osittaisia verotusta koskevia vapautuksia esimerkiksi sähköön, jonka 

lähteenä ovat uusiutuvat energialähteet.152 

6.1.3 Toteutuneet muutokset 
Toukokuun alussa 2015 astui voimaan sähkön pientuotannon verotusta selkeyttävä lakimuu-

tos.153 Sähköverolakiin tehtävät muutokset hyväksyttiin hyvin pitkälti hallituksen esityksen 

mukaisina. Lakiin sisällytettiin kolmen kuukauden rekisteröintiaika niille toimijoille, jotka 

harjoittivat uuden lain mukaista rekisteröintivelvoitteen alaista toimintaa lain voimaantul-

lessa. Keskeisimmät muutokset olivat seuraavat: 

                                                 
 
150 Hallituksen esityksessä mainitaan, että ”EU:n energia- ja valmisteverotuslainsäädännössä ei tunneta val-
misteveron alaisen tuotteen valmistajan omaa verotonta kulutusta, vaan kaikki kulutus on veronalaista”. Ener-
giaverodirektiivi mahdollistaa kuitenkin sen, ”ettei jäsenvaltioiden tarvitse käsitellä energiatuotteiden tuotan-
tona toimia, joiden aikana syntyy satunnaisesti pieniä määriä energiatuotteita” (Energiaverodirektiivi 21 art. 
kohta 6a). Mahdollista toki on, ettei pientuotannon jatkuvasti laajeneva toiminta ja nyt nostetut nimellisteho-
rajat enää tulevaisuudessa täytä energiaverodirektiivissä edellytettyä toiminnan satunnaisuutta ja vähäisyyttä 
koskevaa vaatimusta. Toisaalta komissio ilmoitti joulukuussa 2014 vetävänsä neuvosto-käsittelyyn vuosiksi 
juuttuneen ehdotuksensa uudeksi energiaverodirektiiviksi pois käsittelystä, joten pientuotannon uudet kehitys-
suunnat on mahdollista ottaa huomioon seuraavaa ehdotusta laadittaessa. (Ks. He 349/2014 s. 5). 
151 Jäsenvaltiot eivät määrää muiden jäsenvaltioiden tuotteille minkäänlaisia korkeampia välittömiä tai välil-
lisiä sisäisiä maksuja, kuin ne välittömästi tai välillisesti määräävät samanlaisille kotimaisille tuotteille. 
(SEUT 110 art.). 
152 Ks. HE 349/2014 s. 6 
153 Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (24.4.2015/501). 
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1 §:ää muutettiin siten, että se 3 momenttiin lisättiin säännös enintään 100 kVA:n ni-

mellistehoisen voimalaitoksen ja sen tuottaman sähkön sulkemisesta lain soveltamis-

alan ulkopuolelle. Enimmäistuotantorajaa lukuun ottamatta menettelyllisesti säännös 

johtaa samaan lopputulokseen kuin aiemman lain 5.2 §:n 1 kohta, jossa säädettiin enin-

tään 50 kVA:n tehoisten mikrovoimaloiden vapautuksesta.154 

2 §:än lisättiin 5 a) sähköntuottajan155 ja 5 b) pientuottajan156 määritelmät. 

5.1 §:n 2 kohtaa selkeytettiin poistamalla vaatimus sähkön tuottamisesta ansiotoimin-

nassa. Lisäksi mainittua kohtaa muutettiin siten, että sähköverovelvollisia ovat myös 

2 §:n 5 a ja 5 b kohdassa tarkoitettu sähköntuottaja ja pientuottaja. Kaikki sähkön tuot-

tajat ovat nyt lähtökohtaisesti verovelvollisia 1.3 §:ssa säädettyjä toimijoita lukuun ot-

tamatta. Pykälän 2 momentti kumottiin tarpeettomana.157 

6.1 §:n 2 kohdassa aiemmin käytetty viittaus 5.1 §:n 2 kohtaan korvattiin esityksessä 

ehdotetuilla sähköntuottajaa ja pientuottajaa koskevilla termeillä. Vastaava lisäys 

pientuottajasta tehtiin myös pykälän 3 momenttiin. Pykälän 4 momentissa säädetään 

sähköverotuksessa sovellettavan verokauden pituudesta, joka muun valmisteverotuk-

sen tapaan on kalenterikuukausi. Tästä poiketen sähköverovelvollisina olevien pien-

tuottajien verokaudeksi säädettiin kalenterivuosi hallinnollisen työn vähentä-

miseksi.158 

7 §:n 2 kohtaan tehtiin ehdotetusta sähköntuottajan määritelmän muuttumisesta johtu-

vat täsmennykset. Pykälän 6 kohdassa säädetään verkonhaltijan ja sähköntuottajan oi-

keudesta siirtää sähköä verotta toiselle sähköntuottajalle. Pykälään lisättiin uusi 7 

kohta, jolla toteutettiin esityksessä ehdotettu voimalaitoksen enimmäisvuosituotan-

                                                 
 
154 HE 349/2014 s. 10. 
155 Sähköntuottajalla tarkoitetaan sitä, joka tuottaa sähköä nimellisteholtaan yli 100 kilovolttiampeerin laitok-
sessa. 
156 Pientuottajalla tarkoitetaan itsenäistä voimalaitosta tai useamman generaattorin tai aurinkosähköjärjestel-
män muodostamaa voimalaitoskokonaisuutta, jossa tuotettu sähkön määrä on kalenterivuodessa enintään 800 
000 kilowattituntia. Hallituksen esityksen mukaan tarkastelu on tuotantopaikkakohtaista, joten pientuottajalla 
voi olla yksi tai useita itsenäisiä enintään 800 000 kWh/a sähköä tuottavia voimalaitoksia, joissa tuotettu sähkö 
hyötyy niille nyt asetetusta sähkön verottomuudesta (Ks. HE 349/2014 s. 10-11). Asetettu tuotannon enim-
mäismäärä on huomattavan korkea. Verrokkina mainittakoon, että Helsingin Suvilahdessa oleva Helenin noin 
1200 paneelin aurinkovoimala, tuotti ensimmäisenä toimintavuotenaan sähköä noin 230 000 kWh:a. 
157 HE 349/2014 s. 11. 
158 Ibid. 
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toon perustuva sähkön verovapaus. Uuden sääntelyn mukaisesti sähköveroa ei mak-

seta tällaisessa laitoksessa tuotetusta sähköstä, jota ei siirretä verkkoon vaan jonka 

pientuottaja käyttää itse tai luovuttaa toiselle käytettäväksi muutoin kuin sähköverkon 

kautta.159 

9 §:n rekisteröitymistä ja ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sääntelyä muutettiin site, 

että pientuottajaan sovelletaan valmisteverotuksen verokausi-ilmoittajaa koskevia 

säännöksiä, mikä tarkoittaa muun muassa kirjanpitovelvollisuutta sähkön tuottami-

sesta ja omasta kulutuksesta. Pientuottaja antaa veroilmoituksen Tullille kuitenkin 

vain kerran vuodessa.160 

6.1.4 Muutoksen tuottama hyöty 
Uudet säännökset koskevat samalla tavalla kaikkia sähköntuotantomuotoja ja parantavat eri-

tyisesti pientuuli- ja aurinkoenergian asemaa, mikä myös oli muutoksen keskeisin tavoite. 

Verotuksen alarajan nosto 100 kVA:in kohdistuu juuri siihen osaan pientuotantoa, jossa ar-

vioidaan olevan merkittävin kasvupotentiaali. Siten niiden toimijoiden joukko, jotka uuden 

sääntelyn myötä ovat vapautettuja sähköverosta, tulee jatkossa kasvamaan. Verojärjestel-

män piiriin jääviin pienvoimaloihin kohdistuva hallinnollinen rasite pyrittiin pitämään mah-

dollisimman kevyenä. Tästä johtuen ne antavat kuukausittaisen ilmoituksen sijaan veroil-

moituksensa Tullille vain kerran vuodessa. Hallituksen esityksen mukaan verovapaudesta 

huolimatta pientuottajat ovat verovelvollisia valvonnallisista syistä, mutta heihin sovelletaan 

yksinkertaistettua verotusmenettelyä.161 

Sähköntuottajat jakaantuvat muutoksen jälkeen sähköverotuksessa kolmeen kategoriaan: 

Mikrovoimalaitokset: nimellisteholtaan alle 100 kVA:a. Jäävät kokonaan ve-

rotuksen ulkopuolelle. 

Pienvoimalaitokset: nimellisteholtaan yli 100 kVA:a, mutta vuosituotanto 

enintään 800 000 kWh:a. Rekisteröityvät verovelvollisiksi ja antavat koko 

vuodelta yhden veroilmoituksen tuottamastaan sähkön määrästä. Sähköveroa 

ei kuitenkaan tarvitse suorittaa. 

                                                 
 
159 HE 349/2014 s. 11. 
160 HE 349/2014 s. 12. 
161 Ks. HE 349/2014. s. 9-10. 



 48 

Sähköntuottajat: voimalaitos, jonka nimellisteho on yli 100 kVA:a ja vuosi-

tuotanto yli 800 000 kWh:a. Antaa normaalin veroilmoituksen (verolliset ja 

verottomat toimitukset) kuukausittain riippumatta siitä, syöttääkö sähköä säh-

köverkkoon vai ei. 

Toteutetut muutokset selkeyttävät sääntelyä ja luovat verotusmallin, jota on toivottu jo pit-

kään. Aiempi käytäntö johti usein tilanteeseen, jossa pienestäkin verkkoon toimittamisesta 

syntyi helposti hyvinkin voimakas verorasite, joka koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Nyky-

käytäntö mahdollistaa laaja-alaisen energian pientuotannon ja ottaa huomioon sen vaihtele-

vat tuotantomäärät. Hallituksen esityksen mukaan uusi veroratkaisu todennäköisesti vauh-

dittaa investointeja, joita oli lykätty aiemman ohjausjärjestelmän epäkohtien ja lainsäädän-

nön mahdollisen muutoksen johdosta.162 

6.1.5 Uutena velvoitteena rekisteröityminen pientuottajaksi 
Pientuottajien tuli rekisteröityä Tullille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lain voi-

maantulosta. Myös sellaisten pientuottajien, jotka olivat jo rekisteröityneet, mutta joiden 

vuosituotanto tulee jäämään alle 800 000 kWh:n, tuli päivittää rekisteröityminen pientuotta-

jaksi ja päästä kuukausittaisen veroilmoitusten sijaan vuosiveroilmoittajaksi. Toisin kuin 

aiemmin, sähkön siirto verkkoon ei vaikuta pientuottajan velvollisuuteen maksaa veroa 

omasta kulutuksestaan. Hallituksen esityksessä esitettiin myös uuden SähköveroL 7 §:n so-

veltamisohje tilanteessa, jossa yli 100 kVA:n tehoisen voimalaitoksen verottomaksi säädetty 

enimmäisvuosituotantoraja ylittyy. Sen mukaan jos sähköntuottaja arvioi, että vuoden ai-

kana tuotettu sähkön määrä tulee olemaan yli 800 000 kWh:a, hänen olisi tarkoituksenmu-

kaista ryhtyä normaaliksi kuukausiveroilmoittajaksi. Jos myöhemmin ilmenee, ettei sähköä 

olekaan tuotettu yli 800 000 kWh:a vuodessa, sähköntuottajan verotusta oikaistaan tältä osin. 

Jos sähköntuottaja taas arvioi, että vuosituotanto jää alle 800 000 kWh:n, mutta raja ylittyy-

kin vuoden kuluessa, on sähköntuottajan ylityksen tapahtuessa siirryttävä normaaliksi kuu-

kausiveroilmoittajaksi ja ilmoitettava yhdellä ilmoituksella kaikki alkuvuoden aikana verk-

koon siirretty, itse käytetty sekä suoraan kulutukseen luovutettu sähkö, mutta suoritettava 

verot vain itse käyttämästään sekä suoraan kulutukseen luovuttamastaan sähköstä.163 

  

                                                 
 
162 HE 349/2014 s. 8-9. 
163 HE 349/2014 s. 11. 
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6.2 Tuloverotus 
Verohallinto on syksyllä 2014 antanut ohjeen kotitalouksien tuottaman sähkön tuloverotuk-

sesta.164 Ohjeessa käsitellään luonnollisen henkilön harjoittaman pienimuotoisen sähköntuo-

tannon verotusta henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä. Ohje käsittelee kattavasti myös 

laitteistojen hankintaan liittyvän verokohtelun, ennakkoperinnän ja veroilmoitusten laatimi-

sen, joten se toimii erinomaisena apuna kotitalouksien pientuotantoon liittyvissä verotusky-

symyksissä. Ohjeessa ei oteta kantaa sähkön tuotannon ja myynnin verotukseen elin-

keinotoiminnassa, eikä myöskään käsitellä arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä. 

Koska kotitalouden harjoittamaa pienimuotoista sähköntuotantoa ei pidetä elinkeinotoimin-

nan harjoittamisena, sitä verotetaan siksi tuloverolain (TVL 1535/1992) mukaisesti. Laaja-

mittaista sähköntuotantoa ja myyntiä verotetaan puolestaan elinkeinotulon verottamisesta 

annetun lain (360/1968) mukaisesti ja maatalouteen liittyvää sähköntuotantoa verotetaan 

luonnollisesti maatilatalouden tuloverolain (543/1967) mukaisesti. 

Kotitalouden sähköntuotantoa koskevan ohjeen mukaan, kotitalouden itse tuottaman sähkön 

käytöstä kotitalouden omiin tarpeisiin ei muodostu veronalaista etua, vaan kotitalouden 

omasta sähköntuotannosta saama etu on verovapaata ”elantomenojen säästöä”. 

Esimerkki 1: A:n omakotitalon katolla oleva aurinkopaneeli tuottaa sähköä 

130 kWh:a kuukaudessa. Lopun sähkön hän ostaa sähköyhtiö X:ltä. A:n oma-

kotitalon sähkönkulutus kyseisen kuukauden aikana on 600 kWh:a. A:n säh-

köntuotanto kohdistuu kokonaisuudessaan A:n omaan käyttöön, joten sähkön-

tuotannosta ei muodostu veronalaista tuloa. 165 

Tuloverolain 29.1 §:n mukaan veronalaista tuloa ovat laissa säädetyin rajoituksin verovel-

vollisen ”rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot”. Vaikka oma pientuotanto on-

kin hyvin laaja-alaisesti vapautettu sähköveron ja huoltovarmuusmaksun suorittamisesta, 

kotitalouden tuottaman sähkön myynnistä saatua tuloa ei ole erikseen säädetty tuloverosta 

vapaaksi. Verottajan ohjeen mukaan oman tuotannon tai ylijäämäsähkön myynnistä saatu 

tuotto on veronalaista tuloa riippumatta siitä, maksetaanko korvaus verovelvolliselle rahana 

vai hyvitetäänkö sillä hänen sähkölaskuaan (ns. nettolaskutus).166 

                                                 
 
164 Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotus, A148/200/2013, 17.9.2014. 
165 Verohallinnon ohje A148/200/2013 kohta 3.1. 
166 Verohallinnon ohje A148/200/2013 kohta 3.2. 
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Esimerkki 2: B:n omakotitalon katolla oleva aurinkopaneeli tuottaa sähköä 

600 kWh:a kuukaudessa. B:n omakotitalon sähkönkulutus on kyseisen kuu-

kauden aikana 400 kWh:a. B syöttää sähköyhtiö Y:n kanssa tekemänsä sopi-

muksen perusteella oman käytön ylittävän osuuden eli 200 kWh:a tuottamas-

taan sähköstä verkkoon. Y:n tästä sähkön määrästä suorittama vastike on B:n 

veronalaista tuloa riippumatta siitä, missä muodossa se on maksettu.167 

Ohjeen mukaan verotuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että usein kotitalouden omaa 

käyttöä varten tapahtuvassa pienimuotoisessa sähköntuotannossa oman käytön ylittävän yli-

jäämäsähkön myynti on arvoltaan vähäistä ja sähköntuotantolaitteiston hankinnasta johtuvat 

kustannukset suuret. Tästä syystä veronalaisesta sähkön myynnistä ei Verohallinnon käsi-

tyksen mukaan (ainakaan ohjeen antamisajankohtana) jää verotettavaa tuloa silloin, kun ve-

rovuonna myydyn sähkön määrä on ostetun sähkön määrää pienempi.168 Asetelma on kyllä 

looginen, mutta toisaalta taas omiaan aiheuttamaan sekaannusta. Epäselväksi jää, milloin 

sähköntuotantolaitoksen hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset ovat sellaisia, 

että myynnistä saatavasta tulosta jääkin jotain verotettavaksi. 

6.3 Kotitalousvähennys 
Tuloverolaki mahdollistaa kotitalousvähennyksen hyödyntämisen pientuotantojärjestelmän 

asennukseen liittyvästä työstä. Tuloverolain 127a.1 §:n mukaisesti ”verovelvollinen saa vä-

hentää osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamis-

taan korvauksista (kotitalousvähennys)”. Vähennykseen oikeuttaa muun muassa ”vakitui-

sen asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö”. Vuonna 2016 

määrä on 45 % ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksettavasta 

työkorvauksesta, vähennettynä 100 € omavastuulla. Vähennyksen enimmäismäärä on viime 

vuodet pysynyt samana.169 Pienimuotoisen energiatuotannon edistämistä tutkinut työryhmä 

huomauttaa kuitenkin, että ”koska pääosa pientuotannon investoinneista on laitteita, jää ko-

titalousvähennyksen osuus investoinnista noin 10 % suuruiseksi”.170 Tuloverolain 127a.3 

                                                 
 
167 Verohallinnon ohje A148/200/2013 kohta 3.2. 
168 Ibid. kohta 3.3. 
169 1.1.2014 alkaen 2400 €/v/hlö. Maksimivähennyksen saadakseen olisi työn osuuden oltava noin 5 555 € [(5 
555 € x 45 %) – 100 € = 2 399,75 €]. Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voisi saada hyväkseen 
yhteensä enintään 4800 € vähennykset. 
170 Ks. TEM 55/2014 s. 43. 
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§:n mukaan ”kotitalousvähennystä ei myönnetä – – asunnon kunnossapito- tai perusparan-

nustyön perusteella, jos asunnon korjaukseen on myönnetty valtion tai muun julkisyhteisön 

varoista korjausavustusta. Vähennystä myönnettäessä ei kuitenkaan oteta huomioon asun-

tojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaista 

pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnettävää energia-avustusta”. 

Verohallinnon ohjeen mukaan jos verovelvollisen tarkoituksena on myydä yli puolet säh-

köntuotantolaitteistolla tuotetusta sähköstä, kotitalousvähennystä ei voida myöntää, koska 

laitteisto katsotaan hankituksi tulonhankkimistoiminnan käyttöön. Oikeus kotitalousvähen-

nykseen ratkaistaan laitteiston asentamishetken arvioiden perusteella. Vähennyksen myön-

täminen edellyttää kotitalousvähennyksen yleisten edellytysten täyttymistä. Tästä seuraa 

muun muassa se, että vähennystä ei myönnetä, jos sähköntuotantolaitteiston hankinta liittyy 

uudisrakentamiseen.171 

Yleisesti on kritisoitu, etteivät kotitaloudet voi tällä hetkellä hyödyntää mitään kovin mer-

kittäviä tuki-instrumentteja. Mikäli kotitalouksien investointeja energian pientuotantoon ha-

lutaan merkittävästi nopeuttaa, tulisi kotitalousvähennyksen osuutta nostaa selvästi.172 Pie-

nimuotoisen energiantuotannon edistämistä tutkineen työryhmän mukaan painavia perus-

teita pientuotannon erityiskohtelulle ei kuitenkaan näiltä osin kuitenkaan ole.173 

  

                                                 
 
171 Ks. Verohallinnon ohje A148/200/2013 kohta 7. 
172 Suomen omakotiliitto ry on pientuotannon edistämistyöryhmän loppuraporttia koskevassa lausunnossaan 
todennut, että kotitalousvähennyksen käyttöalaa tulee laajentaa myös suunnitteluun ja kuntotutkimuksiin. Vä-
hennyksen määrä tulee palauttaa vähintään 3000 euroon, yksineläjillä kaksinkertaiseksi ja määrään oikeuttavan 
työn osuus 60 prosenttiin (Ks. TEM 55/2014 (kommentit) s. 2). 
173 TEM 55/2014 s. 43. 
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7 Pientuotannon netottaminen 

7.1 Nettomittarointi 
Aiemmin mainitun mittausasetuksessa määritellyn tuntimittausvelvoitteen mukaisesti, säh-

köntuotantolaitos tulee varustaa etäluettavalla mittauslaitteistolla, joka kykenee mittaamaan 

tunneittain sekä sähköverkosta otetun, että sähköverkkoon syötetyn sähkön määrän. Mittaa-

mista koskevan lainsäädännön perusteella mikrotuottajat tarvitsevat siis vain yhden mittarin. 

Riittää että mittauslaitteisto mittaa liittymispisteessä verkosta otetut ja verkkoon syötetyt 

tuntienergiat, itse tuotantoa ei tarvitse mitata erikseen. 

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistä tutkineen työryhmän mukaan etäluettavien 

sähkömittarien tavoissa käsitellä hetkellisiä mittauslukemia on kuitenkin havaittu olevan 

eroja. Osa mittareista laskee yhteen verkosta oton ja verkkoon syötön ja vie summan etu-

merkin perusteella joko mittarin otto- tai antorekisteriin, kun taas toiset mittarit vievät luke-

mat sellaisenaan mittarin otto- ja antorekistereihin. Erilaiset mittauskäytännöt asettavat asi-

akkaat eriarvoiseen asemaan. Työryhmä arvioikin, että pientuotannon edistämiseksi on tar-

peellista selventää mittauskäytäntöä sekä tuntimittauskäsitettä. Heidän mukaansa mittaus-

asetuksessa määritellyn tuntimittauksen tarkoituksena on tunnin sisäisen netotuksen sovel-

taminen, mutta asetuksen kirjaus on tulkinnanvarainen, eikä käytäntö pientuotannon koh-

dalla vastaa asetuksen tarkoitusta. Loppuraportin mukaan mittausasetuksen uusiminen on jo 

valmistelussa työ- ja elinkeinoministeriössä. Samalla on tarkoitus selventää tuntimittauskä-

sitettä ja hakea ratkaisua edellä kuvattuun erilaisista mittaustavoista aiheutuvaan ongel-

maan.174 

Selvää kuitenkin on, että verkosta oton ja verkkoon annon netottaminen ei ole sallittua. Esi-

merkiksi Helen Sähköverkon sopimusehdoissa nimenomaisesti erikseen mainitaan, ettei pie-

                                                 
 
174 Ks. TEM 55/2014 s. 36-37. 
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niinkään kohteisiin ole hyväksyttyä laittaa verkosta oton ja verkkoon annon netottavaa mit-

talaitetta, jossa verkkoon anto vähentää verkosta otettua energiaa mittaavaa lukemaa.175 Ne-

tottaminen vaikeuttaa verkkopalvelumaksujen määrittämistä, koska verkonhaltija ei voi las-

kuttaa verkosta oton sitä osuutta, mikä verkon ylläpidosta aiheutuu. 

7.2 Nettolaskutus 
Vaikka sähkön nettomittarointi ei olekaan sallittua, voidaan lähes samaan lopputulokseen 

päästä sähkön nettolaskutuksella.176 Nettolaskutuksella tarkoitetaan sähkökaupan toteutus-

tapaa, jossa pientuotantoa omaava asiakas ostaa normaalisti sähköä tietyltä sähkönmyyjältä, 

mutta saa osan siitä kuitattua syöttämällä omaa ylijäämätuotantoaan takaisin verkkoon. Net-

tomittaroinnista poiketen kuittaus tapahtuu pientuottajan sähkölaskulla. 

Bionova Oy selvitti jo vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta nettolas-

kutuksen hyötyjä, haittoja ja ongelmakohtia. Selvityksen ehdotuksista merkittävä osa kirjat-

tiin vuonna 2013 energia- ja ilmastostrategian päivitykseen. Myöhemmin vuonna 2014 myös 

                                                 
 
175 Ks. Helen (2009) kohta 3.1 (sopimusehdot). Aurinkosähkötuotteiden maahantuoja ja jälleenmyyjä Synaptic 
Oy on pientuotannon edistämistyöryhmän loppuraporttia koskevassa lausunnossaan todennut, että nettomitta-
roinnilla olisi merkittävä vaikutus pientuotantoyksiköiden kannattavuuteen ja takaisinmaksuaikaan. Järkevästi 
suunniteltu ja toteutettu nettomittarointi olisi paras tapa kannustaa uusiutuvan energian tuotantoa, jossa yhteis-
kunnan kokonaiskustannukset olisivat järkevällä tasolla. Heidän mukaansa nettomittaroinin voisi suunnata 
vain yksityistalouksien pientuotantoon (Ks. TEM 55/2014 (kommentit) s. 3). 
176 Nämä kaksi netotusmallia sekoitetaan helposti toisiinsa. Usein kuulee puhuttavan nettomittaroinnista, 
vaikka todellisuudessa on kyse nettolaskutusta. 

Kuva 4 Pientuotannon nettolaskutus. Verkkoon annettu sähkö vähennetään verkosta otetusta, asiakas 

maksaa vain erotuksen (Työ- ja elinkeinoministeriö) 
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KPMG Oy selvitti nettolaskutusmenettelyä lähinnä verotuksellisesta näkökulmasta.177 Sel-

vityksissä käsiteltiin nettolaskutuksen mahdollisia lainsäädännöllisiä esteitä ja nettolasku-

tusmenettelyjen ongelmakohtia sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän tehokkaan toimin-

nan näkökulmasta. Tarkastelun kohteena olivat ainoastaan sellaiset nettolaskutusmenettelyt, 

jotka ovat lainsäädännöllisesti mahdollisia tai olisivat mahdollisia tietyin muutoksin. Kes-

keisiä kysymyksiä olivat mitä osia sähkön kokonaishinnasta on lainsäädännön puitteissa 

mahdollista kompensoida verkkoon syötetyllä sähköllä ja minkä suuruinen hyöty nettolas-

kutuksesta syntyy pientuottajalle, verrattuna sen muille markkinaosapuolille mahdollisesti 

aiheuttamiin kustannuksiin ja epäkohtiin nähden.178 

7.2.1 Nettolaskutuksen toteutus 
Nettolaskutus nousee usein esiin puhuttaessa pientuotannon edistämisestä. Nettolaskutuksen 

etuina nähdään se, että se on pientuottajalle mutkatonta ja edistää pientuotantoa ilman eril-

listä taloudellista tukea.179 Pientuottajan nettolaskutuksesta saama hyöty on sitä suurempi, 

mitä suurempi osa sähkön kokonaishinnasta on mahdollista netottaa, eli kuitata laskulla syöt-

tämällä verkkoon omaa ylijäämätuotantoa. Ostosähkön kokonaishinta koostuu sähkön siir-

tomaksuista, veroista ja myyntihinnasta. 

                                                 
 
177 Ks. Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta (Bionova Consulting 15.6.2012) ja Selvitys sähkön 
pientuotannon nettolaskutusmenettelystä (KPMG Oy 23.6.2014). 
178 Ks. TEM 55/2014 s. 37-38. 
179 Gaia Consulting toteaa pientuotannon kilpailukykyä koskevassa selvityksessään, että aurinkosähkön ja 
pientuulivoiman voidaan arvioida lisääntyvän etenkin sähköverkon ulkopuolisissa kohteissa. Huomioitavaan 
kuitenkin on, että mikäli halutaan tukea tällaisia off the grid-ratkaisuja, on investointituki soveltuvampi tuki-
muoto kuin nettolaskutus, jolla luonnollisesti ei ole merkitystä verkon ulkopuolella (Ks. Gaia (2014) s. 21). 

Kuva 5 Kuluttajasähkön hintarakenne (Energiateollisuus ry) 
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7.2.1.1 Siirtomaksut 

Pientuotannon edistämistä tutkineen työryhmän loppuraportin mukaan Energiavirasto ei 

pidä siirtomaksujen nettolaskutusta mahdollisena, koska muutoin ”sähkömarkkinalainsää-

dännön keskeisinä periaatteina olevat asiakkaiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ja siir-

tomaksujen kustannusvastaavuus vaarantuisivat merkittävästi”. Verkonhaltijat toimivat 

Energiaviraston määrittelemän valvontamallin puitteissa ja verkonhaltijan asiakkailta verk-

kopalvelumaksujen muodossa keräämän rahan tulee vastata verkkotoiminnan ja verkon yl-

läpidon kustannuksia.180 Mikäli siirtomaksuja netotettaisiin, verkonhaltija saisi pientuotta-

jilta nykyistä vähemmän verkkopalvelumaksuja, jolloin vastaava raha tulisi ottaa muualta. 

Käytännössä tämä voitaisiin tehdä nostamalla kaikkien verkon käyttäjien verkkopalvelu-

maksuja. Näin verkkopalvelumaksut kasvaisivat kaikilla yhtä paljon, mutta käytännössä eni-

ten niillä, joilla ei ole omaa pientuotantoa.181 Myös Bionovan selvityksen mukaan siirtomak-

sujen nettolaskutus voisi johtaa sähkömarkkinaosapuolten syrjintään. Syrjintää voisi tapah-

tua esimerkiksi tuulisilla ja aurinkoisilla alueilla, joissa verkon ylläpitokustannukset jäisivät 

entistä enemmän niiden käyttäjien maksettavaksi, joilla ei ole omaa tuotantoa.182 

7.2.1.2 Verot 

Sekä Bionovan että KPMG:n selvityksen mukaan suora nettolaskutus arvonlisävero mukaan 

lukien ei nykyisen arvonlisäverolain ja -direktiivin 2006/112/EY perusteella ole mahdol-

lista.183 KPMG toteaa selvityksessään, että sähköveron netottaminen edellyttäisi muutosten 

tekemistä myös energiaverodirektiivin (2003/96/EY) avulla harmonisoituun EU:n valmiste-

verotusjärjestelmään ja erityisesti veron maksuvelvollisuuden synnyttävää tapahtumaa kos-

keviin säännöksiin. 184 

                                                 
 
180 Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu sähkönsiirron hinnoittelusta, kun alkuvuodesta 2016 sähköverk-
koyhtiö Caruna ilmoitti nostavansa hintojaan keskimäärin 27 %. Ilmoitusta seurasi runsas julkinen keskustelu 
Suomen sähköverkon siirtomaksuista, erityisesti niiden korotuspaineista ja energiaviraston toiminnasta. Koro-
tuspaineet liittyvät siihen, että sähkömarkkinalaki vaatii verkonhaltijoita kunnostamaan verkkonsa vuoteen 
2029 mennessä siten, että ne täyttävät Sähkömarkkinalain 51 §:ssä jakeluverkon toiminnalle asetetut laatuvaa-
timukset (Ks. SähkömarkkinaL 51 § ja 119 §). 
181 Ks. TEM 55/2014 s. 39. 
182 Ks. Bionova (2012) s. 7. 
183 Ks. KPMG (2014) s. 7 ja Bionova (2012) s. 6. 
184 Ks. KPMG (2014) s. 9. 
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7.2.1.3 Myyntihinta 

Netotettavaksi jää siten vain sähköenergian myyntihinta, jonka osuus sähkön kokonaishin-

nasta on edellä kuvatun mallin mukaan noin kolmannes. Sen vapaaehtoinen netottaminen on 

mahdollista ja usean sähköntoimittajan tarjoama palvelu vastaakin tällaista sähkön hintaan 

perustuvaa netotusta. 

7.2.1.4 Nettolaskutuksen hyöty pientuottajalle 

Bionovan selvityksen mukaan nettolaskutuksella ei toistaiseksi ole erityisen suurta taloudel-

lista arvoa pientuottajille. Selvityksen mukaan nettolaskutuksen hyödyt tyypillisen pientuo-

tantokohteen osalta ovat keskimäärin joitain kymmeniä tai satoja euroja vuodessa, mutta 

asialla on suuri psykologinen merkitys. Nettolaskutuksen avulla voidaan varmistaa, että kai-

kella tuotetulla sähköllä on arvo ja nimenomaan tämä on tärkeä seikka pientuottajan oikeu-

dentajun kannalta. Useilla sähköyhtiöillä on sopimuksia, joiden perusteella ne myyvät säh-

köä asiakkailleen, sekä ostavat samojen asiakkaiden ylijäämäsähkön. Pientuottaja kokee hy-

vin epäoikeudenmukaiseksi tilanteen, jossa hän ei saa korvausta ylijäämäsähköstään, vaikka 

hän joutuu maksamaan samalta yhtiöltä ostamastaan sähköstä. 185 

 

  

                                                 
 
185 Ks. Bionova (2012) s. 17-20. 
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Lopuksi 
 

Pientuotannon kehityksestä 
Suomessa pientuotannon osuus sähkön kokonaistuotannosta on vielä vähäinen. Merkittävää 

kasvua voidaan kuitenkin odottaa etenkin aurinkosähköjärjestelmien osalta. Gaia Consultin-

gin selvityksessä arvioidaan, että sähkön pientuotannon kokonaispotentiaali vuoteen 2020 

mennessä on noin 600 MW:a, joka käytännössä tarkoittaa noin 1 TWh:a sähköntuotantoa.186 

Potentiaalin toteutuminen riippuu mm. pientuotannon taloudellisesta kannattavuudesta, tek-

nisestä ja hallinnollisesta sujuvuudesta sekä tiedon saatavuudesta. 

Hybridijärjestelmät, joissa sähköä tuotetaan samassa kohteessa usealla tuotantotavalla, ovat 

lisänneet mielenkiintoaan markkinoilla. Etenkin aurinkosähkön ja pientuulivoiman hybridi-

ratkaisujen kysyntä on kasvanut johtuen aurinkosähköjärjestelmien hintojen alenemisesta. 

Hybridijärjestelmässä voi olla aurinkosähkön ja/tai pientuulivoiman rinnalla myös esimer-

kiksi lämmöntuotantotekniikkaa, kuten aurinkolämpökeräimiä tai maalämpöpumppu. 

                                                 
 
186 Gaia (2014) s. 59. 

Kuva 6 Arvio pientuotannon potentiaalisesta kasvusta vuoteen 2050 (Gaia Consulting Oy) 
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Vaikka esimerkiksi piensähkötuotannon kustannustehokkuus on viime vuosina parantanut 

huomattavasti, teollisesti tuotettu sähköenergia on tällä hetkellä vieläkin halvempaa.187 Pien-

tuottajan kannattaa kuitenkin muistaa, että hänen verkkoon syöttämästään sähköenergiasta 

saatavat myyntitulot eivät sisällä sähkönsiirron ja verojen osuutta. Ne voivat tilanteesta riip-

puen muodostaa noin 2/3 sähkön kokonaishinnasta, jonka pientuottaja maksaa käyttämäs-

tään verkkosähköstä.188 

Pientuottaja hyötyy siis eniten, kun hän käyttää kaiken tuottamansa sähkön itse vähentäen 

samalla ostosähkön määrää. Oman tuotannon ja kulutuksen jatkuva optimoiminen on kui-

tenkin erittäin hankalaa. Pientuotannon käytön optimointia voidaan pyrkiä parantamaan ke-

hittämällä uudenlaisia tehokkaita sähkön varastointiratkaisuja ja rakentamalla toimivia ky-

syntäjoustopalveluja. 

Kuluttajien asenteet uusiutuvan energian hyödyntämistä kohtaan 

Pientuotannon tulevan kehityksen kannalta tärkeitä seikkoja ovat ihmisten arvot ja asenteet 

energiantuotantoa kohtaan. Suomalaiset kotitaloudet ovat teoriassa halukkaita vähentämään 

ilmastomuutosta edistävien kasvihuonekaasupäästöjen määrää vähentämällä fossiilisten 

polttoaineiden kulutusta ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Tarvitta-

vien toimenpiteiden hinta voi kuitenkin saada ihmiset toisiin ajatuksiin.189 

                                                 
 
187 Teollinen sähköenergia on jopa niin halpaa, että vanhoja voimaloita suljetaan, koska sähköntuotanto niillä 
ei enää kannata. 
188 Motiva Oy, Ylijäämäsähkön myynti (2016), www-sivu. 
189 Sama tilanne havaittiin aikanaan luomutuotteiden osalta. Kun luomutuotteet tekivät 2000-luvun alussa tu-
loaan vähittäiskauppoihin, asiakkaiden asennetta kartoitettiin myös niiden osalta. Suurin osa kyselyyn vastan-
neista kannatti luomutuotteiden käytön lisäämistä ja toivoivat niitä kauppoihin saataville, mutta kuitenkin jät-
tivät ne lopulta ostamatta. Yleisin ilmoitettu syy ostamatta jättämiselle, oli luomutuotteiden normaalia kal-
liimpi hinta. 

Kuva 7 Sähkön osto- ja myyntihinnan rakenne (Motiva Oy) 

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/aurinkoenergia/aurinkosahko/aurinkosahkojarjestelman_kaytto/ylijaamasahkon_myynti
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Lappeenrannan yliopistossa tehtiin keväällä 2014 tutkimus190, jonka tarkoituksena oli selvit-

tää millaisia vaikutuksia aurinkosähköpaneelien hankinta on aiheuttanut kyseisissä henki-

löissä. Tutkimuksen mukaan aurinkopaneelien hankkiminen lisäsi ihmisten tietoisuutta ener-

giasta ja he alkoivat pohtia energiankäyttöään laajemmin. Osa ihmisistä myös alkoi ohjaa-

maan sähkön kulutustaan tuotannon mukaan. Grönbergin mukaan ”investoimalla omaan 

mikrovoimalaan ihmiset sitoutuvat uusiutuvaan energiaan sekä taloudellisesti että psykolo-

gisesti”.191 

  

                                                 
 
190 Grönberg, Iiro: Passiivisesta sähkönkuluttajasta aktiiviseksi energiakansalaiseksi (LUT 2014). 
191 Ks. Grönberg (2014) s. 67-68. 

Kuva 8 Kuluttajien energia-asenteet 2015 (Energiateollisuus ry) 
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Tulokset 
 

Viimeaikainen suotuisa kehitys uusiutuvan energian hyödyntämisessä osoittaa, että tutkiel-

man alussa mainittu Suomelle asetettu velvoite nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin 

energian loppukulutuksesta tulee toteutumaan. 

Alkuvaikeuksien jälkeen myös lähes nollaenergiarakennuksia koskevan lainsäädännön ke-

hitys on saatu käyntiin. Lähes nollaenergiarakennuksiin siirrytään nopealla aikataululla, jo-

ten nykypäivän rakennusten laajasta kirjosta johtuen, ”lähes nollaenergiarakennuksen” ja 

”lähellä tuotetun energian” määritelmiä tullaan varmastikin hiomaan vielä pitkän aikaa. 

Hajautetun pientuotannon osalta keskeiseksi tulee muodostumaan se, minkälaiset tuotanto-

muodot tullaan hyväksymään ”lähellä tuotetuksi” energiaksi. On esitetty, että tuotantolait-

teiston tulisi olla kytketty rakennukseen siten, että ko. energiamäärä on erikseen mitatta-

vissa rakennuksessa tai yhteenkuuluvissa rakennuksissa, eikä sähköä tai lämpöä siirrettäisi 

yleisten verkkojen kautta. Tällainen ratkaisu sulkisi käytännössä esimerkiksi teollisen uu-

siutuvaa energiaa hyödyntävän vesi- ja tuulivoimatuotannon pois, mutta edesauttaisi hajau-

tetun pienimuotoisen energiantuotannon, sekä rakennusten välisten energiaverkkojen kehi-

tystä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyö-

ryhmän loppuraportissa esitettyjä, pientuotannon kannattavuutta parantavia lainsäädännön 

kehittämistoimia toteutettiin suurelta osin vuoden 2015 aikana. Keskeisimmät muutokset 

koskivat pientuotannon verotuksellista asemaa, jota sähköverolain olennaisella muutok-

sella parannettiin huomattavasti. Muutoksen ansiosta pientuotannon verotuksellinen asema 

selkiytyi ja eri tuotantomuotojen yksilölliset erot eivät enää aiheuta tilannetta, jossa eri tuo-

tantomuotoja kohdeltaisiin eri tavalla tai jossa vähäisestä pientuotannon verkkoon siirtämi-

sestä aiheutuisi suhteettoman suuri verorasite. 

Informaatio-ohjaus 

Merkittävimpiä tutkielmassa havaittuja seikkoja oli selkeän ja riittävän kattavan informaa-

tio-ohjauksen tarve. Riittävän selkeän, kattavan ja erityisesti puolueettoman, eri tuotanto-

mallien erityispiirteet huomioivan yleistiedon puute, vaikuttaa voimakkaasti pientuotannon 

kehitykseen. Edelleen on valitettavan runsaasti havaittavissa voimakasta vastakkainasettelua 
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ns. perinteisen paikallisen energiantuotannon ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän ha-

jautetun pientuotannon välillä. 

Kuntien palveluksessa olevat henkilöt tarvitsevat parempaa tietoa ja enemmän koulutusta 

energian pientuotantoon liittyvissä asioissa. Yleinen tiedonsaanti on kuitenkin parantunut. 

Tässä erinomaisena esimerkkinä mainitsen Motiva Oy:n, jonka pientuotantoa koskevat verk-

kosivut hakevat vertaistaan. Luonnollisesti myös kunkin alan etujärjestöt tuottavat tietoa 

omasta tuotantomuodostaan, mutta se on usein erittäin puolueellista ja antaa tuotantomallista 

liian ”ruusuisen kuvan”. 

Hallinnollis-oikeudellinen ohjaus 

Toistaiseksi myös hallinnollis-oikeudellinen ohjaus on paikoitellen hajanaista, eikä se ota 

huomioon eri tuotantomuotojen ja -paikkojen erityispiirteitä. Erityisesti kunnallisella sekto-

rilla olisi syytä kehittää pientuotannon hyödyntämiseen osalta luvitukseen ja kaavoitukseen 

liittyvää toimintaa. Yksi varteenotettava keino olisi uusiutuvan energian kuntakatselmusten 

laajempi hyödyntäminen, jotta kuntapäättäjät voisivat paremmin arvioida alueellaan käytet-

tävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Tällä hetkellä kuntien lupakäytännöt jo pelkästään 

yhden pientuotantomallin kohdalla vaihtelevat niin paljon, ettei niitä olisi ollut mielekästä 

tarkastella tarkemmin. Myös lupakäytäntöjen pysyvyys, tai pikemminkin sen puute, on on-

gelmallista. Lupakäytännöt ovat jokaisen kunnan oman rakennusvalvonnan määräysvallassa 

ja ne saattavat vaihtua ehkä liiankin kevein perustein. En kuitenkaan kannata pientuotannon 

lupamääräysten säätämistä lainsäädännöllä tai sen nojalla annettavilla lakia alemman astei-

silla säädöksillä, sillä lupakäytäntöjen tulee jatkossakin olla ”joustavia” eri tuotantomallien 

ja tuotantopaikan erityisolosuhteiden mukaan. Esitän kuitenkin voimakkaan kehotuksen lu-

pakäytäntöjen yhtenäistämispyrkimykselle, jotta tämänhetkisestä lupakäytäntöjen pluralis-

mista päästäisiin eroon. Kuten lupa-asioissa yleisesti, pientuotannon lupa-asioissa olisi tar-

vetta. ns. ”yhden luukun periaatteelle”, josta pientuotantoa harkitseva saisi kaiken tarvitse-

mansa tiedon ja tarvittavat luvat samasta paikasta valtakunnallisesti yhtenäisin menettelyin. 

Kuten edellä mainitsin, kaikkea ei kuitenkaan ole tarpeellista, saati edes järkevää säätää lain-

säädännöllä tai lakia alemman asteisillä säädöksillä. Hajautettuun energiantuotantoon sisäl-

tyy todella laaja kirjo erilaisia teknisiä ratkaisuja, joista säätäminen edes ympäristöministe-

riön asetuksilla aiheuttaa turhaa ”jäykkyyttä”. Sääntelystä ei koskaan pystytä tekemään niin 
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aukotonta ja kaiken kattavaa, että se sopisi kaikkina aikoina tilanteeseen. Esimerkkinä jär-

kevästä toimintamallista voidaan mainita Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksilleen antamat 

suositukset pientuotantolaitteistojen verkkoon liittämisen teknisistä vaatimuksista. Energia-

teollisuus ry antoi jäsenyrityksilleen suosituksen, että Saksan uuden standardin mukaiset 

verkkoliitäntälaitteet hyväksyttäisiin sellaisenaan myös Suomessa verkkoon kytkettäviksi. 

Saksan standardin mukaisten laitteiden hyväksymisen selkeänä perusteena oli se, että laajana 

ja keskeisenä markkina-alueena sille tarkoitetut laitteet ovat edullisia ja leviävät näin myös 

muihin maihin. Nämä joustavat ”suositukset” eivät toki ole määrääviä ja verkonhaltijoilla 

on mahdollisuus kieltäytyä noudattamasta niitä, mutta käytäntö on jo nyt osoittanut niiden 

vähentäneen pientuotantolaitteistojen verkkoliitännän teknisiä haasteita merkittävästi. Tä-

män johdosta useimmat pientuotantolaitteistot voidaan nykyisin liittää verkkoon markki-

noilla yleisesti tarjolla olevilla ns. standardituotteilla. 

Älykäs sääntely koostuu lopulta eri ohjauskeinoista ja näiden yhdistelmistä. 

Taloudelliset ohjauskeinot 

Taloudellisten kannusteiden ollessa pientuotannon kannattavuuden osalta välttämättömiä, 

myös taloudellisten ohjauskeinojen oikeanlainen suuntaaminen ja mitoittaminen vaikuttavat 

suoraan ja välittömästi pientuotannon kehitykseen. Näiden osalta tilanne on yleisestä maail-

mantaloudellisesti heikosta taloustilanteesta huolimatta kuitenkin kohtuullisen hyvä.  

Pientuotannolle omaa sääntelyä 

Vaikka pientuotantoa koskeva tai hajautetun pientuotannon huomioon ottava lainsäädäntö 

onkin viime aikoina lisääntynyt, tulevaisuudessa erilaisten hajautettujen pientuotantomallien 

hyödyntämisen lisääntyessä, erilaisia pientuotantomuotoja nimenomaisesti koskevalle sään-

telylle syntyy nykyistä suurempi tarve. Joidenkin tuotantomuotojen osalta lainsäädäntö on 

jo kattavaa, mutta esimerkiksi pienvesivoiman ja pientuulivoiman lainsäädännöllinen asema 

on epäselvä. Pienvesivoiman hyödyntämiseen liittyvät ongelmat eivät toki ole ratkaistavissa 

vain lainsäädännön keinoin, mutta esimerkiksi pientuulivoiman olematon asema nykyisessä 

sääntelyssä on erittäin ongelmallinen. Lainsäädäntö on avointa, erittäin tulkinnanvaraista ja 

omiaan johtamaan epäyhtenäiseen lain soveltamiseen. 
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Vuola on aiemmin pientuulivoimaloiden sijoittamista koskevassa selvityksessään esittänyt, 

että maankäyttö- ja rakennuslain 10 a lukuun olisi lisättävä pientuulivoimaa koskeva sään-

nös, jonka mukaisesti: 

”Alle xx metriä korkea ja pyyhkäisypinta-alaltaan alle xxx neliömetrin tuuli-

voimala (pientuulivoimala) voidaan rakentaa toimenpideluvalla. Jos pientuu-

livoimala rakennetaan ranta-alueelle, alle xx metriä korkea ja pyyhkäisypinta-

alaltaan alle xxx neliömetrin tuulivoimala voidaan rakentaa toimenpideluvalla. 

Muissa tapauksissa tuulivoimalan rakentamiseen vaaditaan rakennuslupa.”192 

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka lainsäädäntöä muutettaisiin Vuolan esittämällä 

tavalla, MRL 113.2 §:n perusteella myös kevyt rakennelma tai pienehkö laitos on rakennus, 

”– – jos sillä on erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia” ja se vaatii tällöin 

rakennusluvan. Näin ollen myös pienehkö tuulivoimala voi vaatia rakennusluvan, vaikka se 

jäisi ehdotuksen mukaisten kokorajojen alle, jos se sijoittuu esimerkiksi alueellisesti tai mai-

semallisesti herkälle ranta-alueelle.  

Onkin hyvin vaikea määritellä pientuulivoimalan luvanvaraisuutta pelkästään sen sijoitus-

paikan, sekä voimalan korkeuden ja roottorin koon mukaan. Käsite ”ranta-alue” kattaa erit-

täin laajan kirjon toisistaan monella tapaa eroavia alueita. Ranta-alue Etelä-Suomessa meren 

rannalla ja ranta-alue käsivarren lapissa ovat aivan erilaisia alueita, joissa samankokoisella 

pientuulivoimalalla olisi hyvin todennäköisesti aivan erilaiset ympäristövaikutukset. Tästä 

johtuen näiden kohdalla tulisikin edelleen tapauskohtaisesti arvioida kyseisen hankkeen vai-

kutuksia paikalliseen ympäristöön ja niiden myötä hankkeen luvan tarvetta. 

Vuolan esitys on kuitenkin erittäin hyvä ja jatkankin hänen ehdotuksensa viitoittamalla lin-

jalla. Esitän jatkona, että pientuulivoimalle tulisi laatia omaa, teollisesta tuotannosta täysin 

erillään olevaa säännöstöä, jossa sen yksilölliset piirteet voitaisiin ottaa huomioon. Pientuu-

livoima eroaa teollisesta tuulivoimasta merkittävällä tavalla niin kokonsa, tehonsa, laitteis-

tonsa, sijoituspaikkojensa, ym. osalta, joten käytännössä tämä tarkoittaisi kokonaan erillistä, 

esimerkiksi 10 b lukua lisättäväksi maankäyttö- ja rakennuslakiin. Pientuulivoiman olema-

tonta lainsäädännöllinen asema ei ole ratkaistavissa siten, että teollista tuulivoimatuotantoa 

                                                 
 
192 Vuola (2012) s. 39. 
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koskevaa säädäntöä tulkitaan ”pientuulivoimalle myönteisellä tavalla”, vaan se vaatii omat, 

selkeät, teollisesta tuulivoimasta erilliset säännökset. 

Mainitsen vielä että pientuulivoiman edistämistä ajavien järjestöjen tulisi tehdä selvempää 

pesäeroa teolliseen tuulivoimaan, jotta teollisen tuulivoiman saama negatiivinen leima ei 

painaisi myös pientuulivoimatuotantoa. Kyseessä kuitenkin on hyvin, paikoitellen jopa täy-

sin erilainen tuotantolaitteisto, josta aiheutuvat ympäristövaikutukset eivät ole verrattavissa 

teollisesta tuulivoimatuotannosta aiheutuviin vaikutuksiin. 

Yhdestä tuotantomallista usean yhdistelmään 

Koska Suomen tuotanto-olosuhteet vaihtelevat huomattavasti, eikä mikään nykyisistä pien-

tuotantomuodoista ole ylitse muiden, olisi yksittäisten pientuotantomallien sijaan syytä pu-

hua ns. RES-Mixistä. Tässä yhden tuotantomuodon sijaan pyrittäisiin hyödyntämään useita 

toisiaan tukevia pientuotantomuotoja laaja-alaisesti, jotta hajautettu energian pientuotanto 

olisi mahdollista ympäri vuoden. 

 


