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Hyvän arjen takaaja

Hyvä arki muodostuu erilaisten palvelujen verkostoista, joiden moitteeton 
toiminta on ensiarvoisen tärkeää.

Eri verkostojen integrointi ja yhteisvaikutukset on huomioitava 
kokonaisuuden suunnittelussa.

Suomen vesihuolto on hyvällä tasolla ja suomalainen vesijohtovesi on 
laadultaan EU-maiden kärkitasoa. Verkostojen rapistuminen ja kasvava 

saneeraustarve lisäävät kuitenkin huolta vesihuollon toimintavarmuudesta ja 
laadusta tulevaisuudessa. Viemäriverkostoista 12 prosenttia ja 
vesijohtoverkoista kuusi prosenttia on erittäin huonossa kunnossa.

Vesihuolto-omaisuuden hallintaa on parannettava merkittävästi 

sekä panostettava jatkossa verkostojen riittävään ja hallittuun 
saneeraukseen.

Hulevesien monipuoliset viivytys- ja käsittelymenetelmät on 
otettava käyttöön. Tällöin hulevesistä aiheutuvia määrällisiä ja 
laadullisia haittoja voidaan ehkäistä sekä edistää 
kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vähentää puhdistamolle 

päätyvää jätevesimäärää.

Vaikka jätevedenpuhdistuksessa on jo osittain tartuttu lääkejäämiin 
ja mikromuoveihin, täytyy osaamista edelleen vahvistaa.

Jätehuolto on keskeinen tekijä kiertotaloudessa ja päästöjen pienentämisessä.

Yhdyskuntajätteestä hyödynnetään jo nyt lähes kaikki 
hyödynnettävissä oleva. Kierrätystä pitää edelleen lisätä 
kasvattamatta kierrätyksen ympäristöhaittoja. Myös 
kierrätysmarkkinoiden imua on parannettava.

Kunnianhimoiset tavoitteet rakennus- ja pakkausjätteen 

kierrättämisen lisäämiseksi vaativat merkittäviä investointeja.

Kohti entistä älykkäämpää ja hiilineutraalia energiahuoltoa.

Investoinnit sähköverkkoon ovat tärkeitä yhteiskunnan sähköistyessä.

Kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmää on edelleen kehitettävä 
tärkeämmäksi alustaksi erilaisten lämpövirtojen hyödyntämiselle ja 
kierrättämiselle.
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VESIHUOLLON OMAISUUDEN-

HALLINTAA PARANNETTAVAA

Suomen talouksista yli 90 pro-

senttia kuuluu vesijohtoverkos-

tojen ja noin 85 prosenttia vie-

märiverkostojen piiriin. Laadul-

taan vesijohtovesi on EU-mai-

den kärkitasoa, sillä 99,99 pro-

senttia valvontanäytteistä täyttää 

kaikki talousvedelle määritellyt 

laatuvaatimukset ja -suositukset. 

Suurimmat haasteet laaduk-

kaiden ja turvallisten vesihuol-

topalvelujen turvaamiseksi liit-

tyvät vesihuoltoverkostojen 

kun toon ja toimintavarmuu-

teen. Suurin osa vesijohto- ja 

viemäriverkoista on rakennettu 

1960–1980-luvuilla, ja suurim-

missa kaupungeissa osa verkos-

ta on jopa yli sata vuotta vanhaa. 

Saneeraustarve kasvaa voi-

makkaasti tulevina vuosina eri-

tyisesti pienemmissä ja maa-

seutumaisissa kunnissa. Hyvin 

harvoilla vesihuoltolaitoksilla on 

toistaiseksi suunnitelmallista 

omaisuudenhallintaa vesihuol-

to-omaisuudelleen. Räjähdys-

mäisesti lisääntyvää saneeraus-

tarvetta on vaikea hallita ilman 

kunnollisia omaisuudenhallin-

nan työkaluja. 

Vesihuoltolaitosten yleisiä ve-

sijohtoverkostoja on Suomessa 

yhteensä noin 100 000 kilomet-

riä, josta kuusi prosenttia on erit-

täin huonossa kunnossa. Lisäksi 

kiinteistöjen vastuulla olevista 

tonttijohdoista (vesi ja viemäri) 

suuri on huonokuntoisia.

Yleisiä viemäriverkostoja on 

yhteensä noin 50 000 kilomet-

riä, mistä noin 12 prosenttia on 

erittäin huonossa kunnossa.

Jätevesien käsittelylaitoksiin 

päätyy myös runsaasti huleve-

sistä johtuvia vuotovesiä, joiden 

vaihteleva määrä ja laatu sekoit-

tavat jätevesien puhdistuspro-

sessia. 

Hulevesien hallintaan ja kä-

sittelyyn on haettu uusia ratkai-

suja. Hulevesiä pidättävät raken-

teet tonteilla ja alueiden 

YHDYSKUNNAN VERKOSTOT 
LUOVAT HYVINVOINTIA

Yhdyskuntateknisten järjestel-
mien arvo on noin 23 mrd €. 
Teknisten ja sosiaalisten ver-
kostojen lisäksi viherverkostol-
la on tärkeä tehtävä etenkin 
kaupunkiympäristössä viihty-
vyyden ja ympäristön moni-
muotoisuuden, mutta myös il-
manlaadun sekä hulevesien 
hallinnan kannalta. Uusimpien 
tutkimusten mukaan vihera-
lueiden ja vesiaiheiden ter-
veysvaikutukset ovat ilmeisiä 
ja niiden tärkeyt tä alueiden 
suunnittelussa pitää korostaa. 

Tässä paneelissa on käsitelty 
yhdyskunnan teknisiä verkos-
toja.

YHDYSKUNTATEKNISET JÄRJESTELMÄT 23 MRD €

Sähköverkko 
(kanta, siirto, jakelu)
Kaukolämpöverkosto 

Kaatopaikat
Jätteenpolttolaitokset
Biologiset kierrätyslaitokset
Jätteenputkikeräys

13  mrd €

6,5  mrd € 2,2  mrd €

1  mrd €

Vesijohdot 
Jätevesiviemärit

Matkapuhelinliittymät
Laajakaistaliittymät, mobiili
Laajakaistaliittymät, kiinteät
Lankapuhelinliittymät

km

kpl

405 000

km 14 600

km 107 000

9,5 milj.

kpl 5,2 milj.

kpl 1,7 milj.

kpl 0,5 milj.

kpl 145

kpl 9

kpl 27

kpl 9

km 50 000
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ympäristörakenteina ovat rat-

kaisu, joka vähentää puhdista-

moiden kuormitusta sekä hyvin 

toteutettuina ja hoidettuina li-

säävät viihtyisyyttä. 

Jätevedenkäsittelyssä  

uusia haasteita

Jätevesien käsittelyssä on me-

neillään murros, jossa puhdista-

mot muuttuvat resurssitehtaiksi. 

Jätevesilietteisiin pidättyneitä 

ravinteita kierrätetään jo nykyi-

sin lannoitteina. Jätevesistä ote-

taan talteen muun muassa 

energiaa, ja ravinteiden talteen-

ottoa jätevedestä ja lietteestä 

käynnistellään monella paikka-

kunnalla. 

Uusia haasteita ovat erilaiset 

haitalliset aineet ja mikromuovit. 

Näiden poistamiseen pystyviä 

käsittelyprosesseja on jo otettu 

käyttöön usealla puhdistamolla.

Digitalisaatio luo  

uusia mahdollisuuksia

Vesihuoltoon liittyen kerätään 

valtavasti tietoa, mutta sen hyö-

dyntäminen ei kaikilta osin ole 

tehokasta. Digitalisaation hyö-

dyntäminen ja älykkäät ratkaisut 

(Smart Water eli vesiosaamisen 

kehityspolku) ovat yleistymässä, 

mutta toistaiseksi vain muuta-

milla vesihuoltolaitoksilla.

Syksyllä 2018 valmistunut 

valtioneuvoston kanslialle tehty 

strateginen selvitys nosti esille 

erityisesti vesihuoltoverkostoi-

hin ja niiden tilaan liittyvän tie-

donhallinnan puutteet ja kehi-

tystarpeet. Sähköisiä verkkotie-

tojärjestelmiä on toistaiseksi 

vain noin kymmenellä prosen-

tilla maamme vesihuoltolaitok-

sista. Digitaalisten ratkaisuiden 

kehitystä pitäisi hyödyntää 

myös vesihuollon omaisuuden-

hallinnan systemaattisessa pa-

rantamisessa.

Laitostoiminnassa (veden- ja 

jätevedenkäsittely) automaatio, 

etävalvonta ja -käyttö ovat olleet 

laajasti käytössä jo pitkään.

Systemaattista 

omaisuudenhallintaa

Vesihuoltolaitosten omaisuu-

denhallinnan toimintatapoja ja 

työkaluja kehitetään hankkees-

sa, jota rahoittaa Vesihuoltolai-

tosten kehittämisrahasto. Hank-

keessa tuotetaan vesihuoltolai-

tosten omaisuudenhallinnan 

käsikirja, jossa käydään läpi 

omaisuudenhallinnan eri suun-

nitelmatasoja muun muuassa 

politiikka- ja strategiatasoilla, 

sekä kuvataan omaisuudenhal-

linnan menettelyjen arviointia 

mm. kypsyysanalyysiä käyttäen. 

Tarkoituksena on antaa eri-

kokoisille vesihuoltolaitoksille 

selkeä kokonaiskuva systemaat-

tisesta omaisuudenhallinnasta. 

Kasvavia omaisuudenhallin-

nan paineita ei tulevaisuudessa 

voida hallita pelkästään operatii-

visilla kunnossapito- ja sanee-

raussuunnitelmilla, vaan tarvi-

taan myös pidemmän aikavälin 

kokonaisnäkemystä ja johtami-

sen työkaluja.

EU:n tutkimuksen mukaan Suomessa on pienin riski (39 %) hanaveden laatuongelmiin.  
Ruotsissa riski on 57 prosenttia ja Tanskassa 59 prosenttia EU:n keskiarvon ollessa 68 prosenttia.

KÄYTTÖVEDEN LAATUONGELMIEN TODENNÄKÖISYYS

68%

EU:n KESKIARVO

57% 39%

RUOTSI

59%

TANSKA SUOMI
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JÄTEHUOLLOLLA ISO ROOLI 

ILMASTON MUUTOKSEN 

TORJUNNASSA

Noin puolet yhdyskuntajätteestä 

on peräisin kotitalouksista. Toi-

sen puolen tuottavat palvelualat, 

erityisesti kauppa ja terveyden-

huolto. Yhdyskuntajäte hyödyn-

netään yli 99-prosenttisesti joko 

kierrättämällä raaka-aineeksi tai 

energialähteeksi. Kehitys on seu-

rausta panostuksesta lajitteluun 

ja jätelajien erilliskeräykseen sekä 

hyödyntämisestä sähkön ja kau-

kolämmön tuotannossa. Kierrä-

tystä ovat lisänneet myös kierto-

talouden innovaatiot, kuten bio-

kierrätys, jossa jätteitä ja tähteitä 

hyödynnetään biopolttoaineiden 

ja lannoitteiden raaka-aineena.

Jätteiden käsittelyn raken-

teellisten muutosten ansiosta jä-

tehuollon kasvihuonekaasu-

päästöt ovat vähentyneet 60 

prosenttia vuoden 1990 tasosta. 

Suomen valtakunnallisessa 

jätesuunnitelmassa asetetaan 

kunnianhimoisia tavoitteita yh-

dyskuntajätteen, rakentamisen 

jätteiden ja pakkausjätteiden 

kierrätyksen lisäämiseksi. Tämä 

vaatii lähivuosina merkittäviä in-

vestointeja ja yhteistyön kehittä-

mistä erityisesti yhdyskuntajäte-

huollossa ja kierrätysmateriaalien 

kysynnän vahvistamisessa val-

mistavassa teollisuudessa.

Kunnat tekevät yhteistyötä 

niiden vastuulle kuuluvan yh-

dyskuntajätehuollon järjestämi-

sessä. Suuremmat yksiköt pa-

rantavat edellytyksiä järjestää ja 

kehittää kustannustehokkaam-

min toimintaansa. Kuntien jäte-

laitoksilla on myös merkittävä 

rooli asukkaiden neuvonnassa.

EU:n uudet jätedirektiivit on 

toimeenpantava Suomessa ke-

sään 2020 mennessä. Kierrätys-

tavoitteet ovat kunnianhimoiset.

Tavoitteena on, että yhdyskun-

tajätteestä kierrätetään 2035 jo 

65 prosenttia.  Vuonna 2017 luku 

oli 41 prosenttia. Energiakäyttö 

oli 59 % vuonna 2017.

ÄLYKKÄÄSTÄ ENTISTÄ 

ÄLYKKÄÄMPÄÄN 

ENERGIAHUOLTOON 

Sähköverkkoon investoidaan 

voimakkaasti, ja käytännössä ja-

keluverkot rakennetaan suurelta 

osin uudestaan. Verkon rakenne 

muuttuu, kun ilmajohdoista osa 

vaihdetaan toimintavarmuudel-

taan parempiin maakaapeleihin. 

Tiedonvaihdon selkeyttämi-

seen ja tehostamiseen sähkön 

vähittäismarkkinoilla kehitetään 

parhaillaan Datahub-palvelua. 

Kun suomalainen sähkön lop-

puasiakas vuonna 2021 vaihtaa 

sähkönmyyjää, kaikki tarvittava 

tieto myyjän ja jakeluverkkoyh-

tiön välillä siirtyy keskitetyn tie-

donvaihtojärjestelmän kautta. 

Keskitetyn sähköjärjestelmän 

arvioidaan muuttuvan tulevai-

suudessa sähköntuotannon, 

siirron, varastoinnin ja käytön 

palvelualustaksi. Työ- ja elin-

keinoministeriön asettaman äly-

verkkotyöryhmän ehdotuksen 

Yhdyskuntajäte 2 %
Energia, vesi- ja jätehuolto 3 %

Tehdasteollisuus 8 %

Rakentaminen 11 %

Mineraalien kaivu 76 %
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YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN KÄSITTELY SUOMESSAJÄTTEIDEN OSUUS TOIMIALOITTAIN 
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mukaan sähkömarkkinat pitäisi 

avata uusille toimijoille, kuten 

energiayhteisöille sekä pientuo-

tannon ja -kulutuksen aggre-

gaattoreille. Näin asiakkaat saisi-

vat lisää keinoja vaikuttaa säh-

kökustannuksiin ja sähkönkäy-

tön ympäristövaikutuksiin.

Kaupungeissa ja suurem-

missa taajamissa on kattava 

kaukolämpöverkko, jonka tilaa 

seurataan ja luokitellaan verkon 

lämpökamerakuvauksilla sekä 

systemaattisella vika- ja käyttö-

keskeytysseurannalla. Katkoja 

lämmöntoimituksissa on ollut 

vain alle kaksi tuntia vuodessa, 

joten toimitusvarmuus on ollut 

lähes 100-prosenttinen. 

Kaukojäähdytys on käytössä 

muun muassa Helsingissä, Es-

poossa, Tampereella, Turussa, 

Kuopiossa ja Porissa. Tyypillisiä 

kaukojäähdytyskohteita ovat 

sairaalat, toimistot, kauppakes-

kukset ja suuret julkiset raken-

nukset. Niissä on yleensä säh-

köinen jäähdytys, joten siirtymi-

nen kaukojäähdytykseen on 

luonteva ja ilmastovastuullinen 

ratkaisu. 

Tulevaisuuden energiajär-

jestelmissä eri energiamuodot, 

tuotantotavat, hajautettu tuo-

tanto ja kysyntäjousto yhdisty-

vät entistä optimaalisemmin 

tehden mahdolliseksi siirtymän 

päästöttömään energiajärjestel-

mään. Erityisesti kaupungeilla 

on suuri merkitys älykkäämpien 

energiajärjestelmien luomises-

sa, sillä kaupunkien energiaver-

kot mahdollistavat energian siir-

ron ja osin varastoinnin kulu-

tuksen ja tuotannon tarpeiden 

mukaan.

Kaukolämpöjärjestelmät tuo-

vat jouston lähteitä energiajärjes-

telmään. Kun sähkö on kallista, 

tuotetaan kaukolämpöä erityi-

sesti yhdistetyn sähkön- ja läm-

möntuotannon CHP-laitoksissa. 

Halvan sähkön aikaan lämpöä 

tuotetaan esimerkiksi lämpökat-

tiloilla ilman sähköntuotantoa tai 

lämpöpumpuilla edullista sähköä 

hyödyntäen. 

CHP-tuotanto tuo myös 

sähkömarkkinalle lisätehoa juuri 

huippukysynnän aikaan, joten 

sillä on suuri merkitys sähköte-

hon riittävyyden kannalta. 

SUOMI MAAILMANKARTALLA

Suomessa uusiutuvan energian osuus 
on noin 40 prosenttia. Tällä osuudella 
Suomi on toinen EU-jäsenmaiden jou-
kossa. Edellä on ainoastaan Ruotsi 55 
prosentilla. Norjassa ja Islannissa uu-
siutuvan energian osuus on noin 70 
prosenttia.

Suomessa älykäs mittausjärjestelmä 

on kattanut jo vuosia sata prosenttia 
käyttöpaikoista. EU-tasolla älykästä 

mittausta edellytetään vasta 2020. 
Osa EU-maista ottaa silloinkin älyk-
kään mittauksen käyttöön vain vali-
koiduissa kohteissa. Suomen nykyiset 
älymittarit tullaan uusimaan entistä 
älykkäämmiksi 2020-luvun alkupuo-
lella. 

VALMIUS KAUPALLISIIN 
SÄHKÖN KYSYNTÄ-
JOUSTON PALVELUIHIN

UUSIUTUVAN ENERGIAN OSUUS

Kaupallinen

Osittainen valmius

Suljettu järjestelmä

Norja Islanti

Ruotsi

Suomi

Tanska32%

15%

9%

55%

40%

Iso-Britannia

Saksa

70%
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RAVINTEIDEN TALTEENOTTO JÄTEVEDESTÄ 
Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on menes-
tyksekkäästi kokeiltu ravinteiden talteenottoa jätevedestä 
ns. RAVITA-prosessilla. Siinä fosfori otetaan talteen puhdis-
tusprosessin loppuvaiheessa jälkisaostetusta kemiallisesta 
lietteestä. Lopputuotteena saadaan suoraan lannoiteteolli-

suuden raaka-aineena hyödynnettävää fosforihappoa. 

UUSIOMATERIAALIEN KIERRON TEHOSTAMINEN

Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto järjesti-
vät 2017–2018 uusiomaarakentamisen erikoistumisopin-
not. Koulutus oli avoin sekä alan opiskelijoille, että jo työ-
elämässä oleville maarakentajille. Koulutus jalkautti Uu-

siomateriaalit (UUMA) -tutkimusohjelmien tuloksia käy-

täntöön. 

LIETTEEN ENERGIATEHOKAS TALTEENOTTO
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n (NEVE) Rovaniemen puh-
distamolla toteutetaan lietteen energiatehokkaaseen 
polttoon perustuvaa PAKU-prosessia. Siinä otetaan fosfo-
rin ohella talteen myös osa typestä. Polttolaitos tuottaa 

tuhkaa lannoitevalmisteiden raaka-aineeksi. Tavoitteena 
on kehittää tuhkasta lannoitevalmiste, joka on vapaa hait-
ta-aineista.

JÄTEVEDEN PUHDISTUSTA KALVOTEKNIIKALLA
Maassamme on viime vuosina otettu käyttöön myös uu-
sia kalvotekniikkaan perustuvia jätevedenpuhdistuspro-
sesseja muun muassa Parikkalassa, Viitasaarella, Mikkelis-
sä ja Oulussa. Ne tehostavat haitallisten aineiden ja 
mikro muovien poistamista. 

MIKROMUOVI TALTEEN
Suomen ja Pohjoismaiden suurin jätevedenpuhdistamo 
Helsingin Viikinmäessä käsittelee päivittäin 800 000 talou-

den jätevedet. Jäteveden mukana jätevedenpuhdistamol-
le tulee myös mikromuoveja, joita päätyy jäteveteen 

muun muassa keinokuitua sisältävistä vaatteista ja kosme-

tiikasta.
Mikroskooppiset muovinpalaset saadaan poistettua jo 

vedenpuhdistusprosessin esivaiheissa, välppäyksessä ja 
esiselkeytyksessä, ja loput ilmastuksessa ja jälkiselkeytyk-
sessä. Monivaiheinen puhdistusprosessi on tehokas mi-
kromuovien poistaja. Ainoastaan alle yksi prosentti mi-

kromuovista läpäisee kaikki vaiheet.

ÄLYKÄSTÄ KAUKOLÄMPÖÄ KIINTEISTÖN MUKAAN  Äly-
käs kaukolämpö on uusi digitaalinen palvelu taloyhtiöille 
ympäri Suomen. Se tasaa kaukolämmön huipputehoja, 
optimoi kiinteistön lämmöntarvetta ja pienentää siten 
lämmityskuluja. Palvelu tuottaa reaaliaikaista tietoa kiin-
teistön sisäilmaolosuhteista ja auttaa pitämään ne tasaisi-
na lämmityskaudella. 

Kyseessä on KIRA-digi-kokeiluhanke, jonka Tampereen 

Sähkölaitos on kehittänyt ja tuotteistanut yhdessä tampe-
relaisen Enermix Oy:n kanssa.
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VESIHUOLTO
Vaikka vesihuollon kokonaistila on hyvä, huoli vesihuoltoverkostojen tilan ra-

pautumisesta kasvaa etenkin pienemmissä kunnissa.
Verkostoihin liittyvässä tiedonhallinnassa on isoja puutteita, sillä sähköiset 

verkkotietojärjestelmät puuttuvat suurimmalta osalta vesihuoltolaitoksia. 
Varsinaisia vesihuollon omaisuudenhallinnan suunnitelmia on toistaiseksi 
vielä hyvin harvalla vesihuoltolaitoksella. Keskustelu vesihuoltoalan rakenne-
muutoksen tarpeesta on voimistunut. 

Vesihuoltolaitosten yhteistyön ja uudenlaisten palvelukonseptien lisäänty-

essä edellytykset verkostosaneerausten, omaisuudenhallinnan, digitalisaa-
tion ja muiden toimintavarmuutta ja palvelutasoa parantavien kehitysaskel-

ten varmistamiseksi paranevat.

JÄTEHUOLTO
Yhdyskuntajäte hyödynnetään materiaalina ja energiana. Lainsäädännön ta-

voitteet edellyttävät materiaalina hyödynnettävän jätteen osuuden kasvatta-
mista. Kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan uusia ideoita myös muiden 

kuin yhdyskuntajätteiden kierrättämiseksi. 
Haastavien kierrätystavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan monella sekto-

rilla asennemuutosta ja uutta osaamista. Mitä materiaaleja voidaan turvalli-
sesti kierrättää ja uusiokäyttää? Missä esimerkiksi suuret hyödynnettäväksi 
kelpaavat maamassat voidaan välivarastoida ja jalostaa?

Asemakaavoissa olisi osoitettava varaus kierrätyspuistoille ja välivarastoin-
tipaikoille. 

KAUKOLÄMPÖ, KAUKOJÄÄHDYTYS
Vuodesta 2000 hiilineutraalien energialähteiden (uusiutuvat ja hukkaläm-
möt) osuus kaukolämmön tuotannosta on kolminkertaistunut. Vuonna 2017 
luku oli jo 46 prosenttia. Kaukolämpöyhtiöt ovat tehneet yhteistyötä metsäte-
ollisuuden kanssa, ja nyt kaukolämpöverkkoja ollaan avaamassa myös muille 

tahoille hajautettuun lämmöntuotantoon. 
Kaukolämpöjärjestelmä kehittyy yhä enemmän alustaksi erilaisten lämpövir-

tojen kierrättämiselle ja hyödyntämiselle. Teollisuuden hukkalämpö riittää läm-
mittämään koko Euroopan rakennuskannan ja sitä pitäisi hyödyntää tehok-

kaammin. Suomessa kaukolämpöasiakkaista yli 90 prosenttia on etäluennan 

piirissä, joten yhtiöillä on lähes reaaliaikainen kuva lämmönkulutuksesta. 

SÄHKÖVERKKO
Vakavien myrskytuhojen jälkeen sähkönsiirtoyhtiöt ovat parantaneet toimi-

tusvarmuutta. Kääntöpuolena investoinneista ovat sähkösiirtomaksujen koro-
tukset. Samalla investoinnit omaan aurinkoenergiantuotantoon ja vaihtoeh-
toisiin ratkaisuihin ovat lisääntyneet. Haja-asutusalueilla kustannustehok-
kaampi ratkaisu voisi olla mikroverkko. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä ehdottaa sähköhuoltoon 
merkittäviä muutoksia, jotka mm. poistaisivat lainsäädännöllisiä esteitä säh-

kösiirrolta kiinteistöstä toiseen tai helpottaisivat energiayhteisöjen perusta-

mista. 
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