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Tiivistelmä 

Tämä kandidaatintyö on selvitys minivesivoiman virtaama ja painekorkeus vaatimuksista sijoituspaikan 

vesistöolosuhteille. Tämän työn tuloksia on tarkoitus käyttää paikkatietomallin laatimiseen, joka etsii 

minivesivoimalalle soveltuvia virtavesikohteita Suomesta.  

 

Työssä luodaan katsaus tämän hetkisen lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin ja antamiin mahdollisuuksiin 

minivesivoimaa koskien. Työssä käydään läpi Suomen ilmaston asettamia haasteita. Lisäksi työhön kuuluu 

yleisluontoinen taloudellinen laskelma minivesivoimalan perustamisen kulurakenteesta ja takaisinmaksuajasta tämän 

hetkisellä sähkön hinnalla. 

 

Vesivoimaloiden eli turbiinien asettamia vaatimuksia tarkastellaan pohjautuen tieteellisiin artikkeleihin, sekä jo 

markkinoilla olevien turbiinien ohjeistuksiin. Lakikatsaus perustuu ajantasaiseen lainsäädäntöön ja ministeriön 

ohjeistukseen. Ilmastovaikutusten arviointi tehdään maalaisjärkeen perustuen ja taloudellinen tarkastelu perustuu 

kuvitteelliseen esimerkkitapaus laskelmaan. 

 

Pico-vesivoiman ympärivuotinen hyödyntäminen ei ole, poikkeuksellisia sijainteja lukuun ottamatta, Suomen 

ilmasto-olosuhteissa mahdollista. Markkinoilla olevat laitteistot on suunnattu lauhkeampiin ilmasto-oloihin ja siis 

soveltuvat Suomessa vain kausi käyttöön.  

 

Vesivoiman hyödyntämisen edellyttämät lupakäytännöt ei tunne erikseen poikkeuksia, vaan kaikki tapaukset täytyy 

käsitellä erikseen. Jos pico-vesivoima mahtuu vähäisyys periaatteen alle, se voi olla kannattavaa. 

Esimerkkilaskelmien mukaan pico-vesivoima laitteiston takaisin maksuaika on kausikäytössä alkaen kolme vuotta. Ja 

viruu sitä pitemmäksi mitä heikompi on sijainnin hydrologinen soveltuvuus.    

 

 

Muita tietoja 

 



 

 2 

THESIS ABSTRACT 

Degree programme  Major subject (licentiate thesis) 
Environmental technology  

Author Thesis supervisor 

Tajakka Lari Eskelinen R, MSc 

Thesis title 

Minihydropower’s requirements for operating location 

Specialisation Thesis type Submission date Number of pages 
 Bachelor’s thesis October 2016 28p. 

Abstract 

This bachelor’s thesis is an study of minihydropowers requirements for operating location. Results of this 

work are to be used in creation of location database program that would find suitable location from Finland for 

minihydropower plants. 

This study includes review of legal requirements and possibilities opened by legislation. This study also 

includes notes of the climatic challenges and an general level calculation of cost structure of starting an 

minihydroplant and it payback time with current electricity price. 

Review of the turbines is based on scientific articles and manuals of products already available at the markets. 

Legal aspects are studied based on Finish law and instructional publications of ministry. Environmental 

challenges are opened up based on common sense, and financial aspects by an fictional example case 

calculation.  

Year round utilization of pico-hydro is not possible in Finland’s climatic conditions. Only exceptions to that rule are 

rare locations, where there is enough unfreezing running water. Devices available in markets are designed to warmer 

climates and thus are only suitable for seasonal use in Finland  

 

Permits required to utilize hydropower does not separate small-hydro. Every occasion has to be handled separately. If 

Pico-hydro can be included under minor influence principle in permit process, it can be viable. According to example 

calculations payback time of pico-hydro plant in seasonal use is from three years upwards. Payback time gets longer 

the more challenging the location hydrologically is.    

 

Additional Information 
 



 

 3 

 



 

 4 

ALKUSANAT 

Tämän työn tarkoituksena on määrittää minivesivoimaturbiinien vaatimukset 

sijoituspaikoilleen. Tähän kerättyä informaatiota työn ohjaaja Riku Eskelisen on 

tarkoitus hyödyntää laatiessaan paikkatietomallia, joka etsii minivesivoimalle 

sopivia kohteita Suomesta.  

Työn aihe on saatu työn ohjaajana toimineelta Riku Eskeliseltä. Hän on myös 

ohjannut työn laajuuden rajauksessa ja painopisteiden määrittämisessä. 

PowerSpout yhtiön Michael Lawley on antanut luvan hyödyntää heidän 

turbiiniensa kuvia tässä työssä, minkä takia työn kuvitus painottuu PowerSpoutin 

tuotteisiin. PowerSpout yhtiönä tai kukaan heidän henkilöstöstään ei ole 

vaikuttanut työn sisältöön muilta osin.  

Kuopiossa 8.7.2016 

Lari Tajakka 



 

 5 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO ................................................................................................................................................ 6 

2 Picovesivoimalaitteisto ........................................................................................................................ 8 

2.1 Picovesivoimalan rakenne ......................................................................................................... 8 

2.2 Pelton-turbiini .............................................................................................................................. 11 

2.3 Turgo-turbiini ............................................................................................................................... 13 

2.4 Kaplan/propelli-turbiini ........................................................................................................... 14 

2.5 Virtausturbiinit ............................................................................................................................. 16 

2.6 Vesivoiman teho ........................................................................................................................... 17 

3 Pienvesivoimaan liittyvä ei tekninen tarkastelu ...................................................................... 19 

3.1 Lainsäädäntö ................................................................................................................................. 19 

3.2 Taloudellinen tarkastelu ........................................................................................................... 20 

3.3 Ilmasto-olosuhteiden vaikutus ............................................................................................... 22 

4 Yhteenveto .............................................................................................................................................. 24 

4.1 Laitteistot ........................................................................................................................................ 24 

4.2 Picovesivoiman haasteita Suomessa .................................................................................... 25 

4.3 Lähteiden arviointi ...................................................................................................................... 26 

5 LÄHDELUETTELO ................................................................................................................................ 27 

 

 



1 JOHDANTO 

Vesivoimaa on hyödynnetty erilaisiin käyttötarkoituksiin jo vuosituhansia. 

Nykyaikana teollistuneissa maissa normiksi muodostuneet suuret yksiköt 

edustavat kuitenkin vain murto-osaa maailman vesivoimalaitoksista. Pieniä 

vesivoimayksiköitä käytetään varsinkin alueilla, joilla energiaverkon 

rakennuskustannukset tekevät keskitetyt energiantuotantoratkaisut liian kalliiksi.   

Tässä työssä keskitytään voimaloihin, jotka voisivat suuruudeltaan soveltua yhden 

omakotitalon tai maatilan tarpeisiin. Työn rajaukseksi on valittu maksimiteholtaan 

alle 5kW:n voimalat. Eri kokoisten vesivoimaloiden nimeämisessä ei ole olemassa 

kansainvälistä yhtenäistä käytäntöä. Tässä työssä on käytössä Paish O:n (2002) 

alalle tyypillisenä jargonina, ”the jargon of the industry”, esittämä jaottelu jossa, 

picovesivoimaluokkaan kuuluu <10kW:n voimalaitokset. Selvityksessä esitellään 

muutama parhaiten soveltuva turbiinityyppi pohjautuen tieteellisiin artikkeleihin 

aiheesta, ja esitellään markkinoilla jo olevia laitteita laitevalmistajien ohjeistuksien 

avulla.  

Tämä kandidaatintyö pohjautuu työn ohjaaja Riku Eskelisen tarpeelle kartoittaa 

pienvesivoimalan asettamat vaatimukset sijoituspaikan vesistöolosuhteille. 

Eskelisen tarkoituksena on hyödyntää tätä tietoa laatiessaan paikkatietomallia, 

joka etsii pienvesivoimalle soveltuvia kohteita Suomesta. Paikkatietomalli 

konkretisoisi pienoisvesivoiman potentiaalia yhtenä hajautetun 

energiantuotannon mahdollisuutena. Tällaista tietoa voisivat hyödyntää muun 

muassa lainsäätäjät arvioidessaan lainsäädännöllisten rajoitusten tai kannustimien 

vaikutuksia Suomen kokonaisenergiatuotantoon tai hajautetusta 

energiantuotannosta kiinnostuneet kuluttajat kartoittaessaan omia 

energiantuotantomahdollisuuksiaan.  

Koska varsin suuri osa pico-vesivoimasta ja sitä koskevasta tutkimuksesta sijoittuu 

kehittymättömämpiin maihin, joissa energiainfrastruktuuri ja kuluttajien 

tottumukset poikkeavat huomattavasti pohjois eurooppalaisesta, rajoitetaan 

tarkastelu tässä työssä Euroopan kaltaisille markkinoille suunnattuihin laitteisiin 

ja niitä koskevaan ohjeistukseen paikan valinnasta.  
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Suomen pinnanmuodoista johtuen, vesistöissä ei tyypillisesti ole suuria 

korkeusvaihteluita, tämän tarkastelun ulkopuolelle rajataan turbiinityypit, jotka 

vaativat korkean hydrostaattisen paineen eli suuren vedenputoamiskorkeuden 

toimiakseen. Tämän tarkastelun ulkopuolelle rajataan turbiinityypit, jotka vaativat 

minimissään yli viiden metrin pudotuskorkeutta. 

Tässä selvityksessä luodaan myös katsaus tämänhetkisen lainsäädännön 

asettamiin rajoituksiin ja sen antamiin mahdollisuuksiin pienoisvesivoiman 

rakentamisessa. 

Tämänhetkisissä pienoisvesivoimaa koskevissa selvityksissä ja ohjeistuksissa  -

varsinkin Euroopassa- yksi selkeä pääsuunta on mahdollisuus hyödyntää vanhoja, 

jo käytöstä poistettuja pienvesivoimakohteita. Tällaisissa kohteissa usein on jo 

ennestään vesivoiman hyödyntämistä varten tehtyjä rakenteita ja muutoksia 

luonnon uomiin. Tämän kandidaatintyön lähtökohdista johtuen edellä mainitun 

kaltaisiin kohteisiin suunnatut turbiinit ja lisälaitteistot kuin myös niitä koskeva 

lainsäädäntö on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.  

Tämän kandidaatintyön tuloksena on esittely matalalle pudotuskorkeudelle 

soveltuvista picokokoluokan vesivoimaturbiineista.   



 

 8 

2 PICOVESIVOIMALAITTEISTO 

2.1 Picovesivoimalan rakenne 

Vesivoimaloiden kokomääritys tehdään tyypillisesti perustuen niiden tehoon 

Watteina. Tässä tarkastelussa keskitytään sähköä tuottaviin ja nimellisteholtaan 

alle 5kW:n voimaloihin, eli voimalat joissa hyödynnetään vesivoimaa suoraan 

mekaanisesti muuhun kuin sähkön tuotantoon, eivät kuulu tämän tarkastelun 

piiriin. Koska tuloksia on tarkoitus soveltaa Suomessa, tarkastellaan 

turbiinityyppejä, joita voidaan käyttää matalilla putoamiskorkeuksilla. 

Vesivoimaturbiinit voidaan jakaa lisäksi turbiineihin, jotka hyödyntävät veden 

putoamista eli painekorkeutta (jatkossa paineturbiineja) sekä turbiineihin, jotka 

hyödyntävät veden liike-energiaa virtauksessa (jatkossa virtausturbiineja). 

Tyypillinen picovesivoimala koostuu turbiinista, generaattorista, veden 

ohjausrakenteista turbiinille sekä mahdollisesti turbiinilta pois, ja sähkölinjasta 

sähkön käyttökohteisiin tai akustolle (Cobb. B. 2011). (Kuvat 1. ja 2.) 

Vedenottopisteellä täytyy olla tarvittavat seularakenteet, jotka estävät suuttimia ja 

veden ohjausrakenteita mahdollisesti rikkovien ja tukkivien roskien 

kulkeutumisen veden mukana turbiiniin. Sijoituspaikan ominaisuuksista riippuen 

jonkinlainen laskeutusallas voi olla tarpeellinen. (Paish O. 2002.)  
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Kuva 1.  Veden virtaus picovoimalassa: 

 

 

 

Kuva 2.  Energian kulku picovoimalassa: 

 

Virtavesi, jossa on 
vaadittava virtaus ja 

pudotuskorkeus. 

Virtavesi, jossa on 
vaadittava virtaus ja 

pudotuskorkeus. 

Osa joen virtauksesta 
ohjataan seulaverkon 

lävitse putkeen tai 
kanavaan. 

Osa joen virtauksesta 
ohjataan seulaverkon 

lävitse putkeen tai 
kanavaan. 

Putkea pitkin vesi 
johdetaan turbiiniin. 

 

Putkea pitkin vesi 
johdetaan turbiiniin. 

 

Turbiinin lävitse 
virrattuaan vesi johdetaan 

takaisin pääuomaan. 

 
 

Turbiinin lävitse 
virrattuaan vesi johdetaan 

takaisin pääuomaan. 

 
 

Virtaavan veden liike-
energia muuntuu 

turbiinin ja 
generaattorin liike-

energiaksi 

Virtaavan veden liike-
energia muuntuu 

turbiinin ja 
generaattorin liike-

energiaksi 

Turbiiniin liitetty 
generaattori muuntaa 

liike-energiaa sähköksi 

 

Turbiiniin liitetty 
generaattori muuntaa 

liike-energiaa sähköksi 

 

Sähkö kulkee 
generaattorilta johtoja 

pitkin akustolle 

 

Sähkö kulkee 
generaattorilta johtoja 

pitkin akustolle 

 

Akustosta otetaan 
virtaa esimerkiksi 
keittiön lamppuun 

 

Akustosta otetaan 
virtaa esimerkiksi 
keittiön lamppuun 
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Kustannus syistä picovoimaloissa pyritään yleensä hyödyntämään valmiita 

komponentteja sen sijaan, että jokaiseen kohteeseen räätälöitäisiin tekniset 

ratkaisut erikseen. (Williamson ym. 2011) Tätä havainnollistaa kuva 3, jossa 

virtauksen kasvaessa lisätään turbiinien lukumäärää. Myös suuremmissa 

voimaloissa on tyypillisesti useampi turbiini energiantuotannon huoltovarmuuden 

takia, jolloin yhden turbiinin ollessa huoltotöiden vuoksi suljettuna voidaan 

edelleen taata energian saanti. Lisäksi useampi turbiini mahdollistaa 

virtausolosuhteiden vaihdellessa turbiinien käytön parhaalla mahdollisella 

hyötysuhteella.  

Tyypillisesti matalan putoamiskorkeuden picovesivoimakohteissa on turbiinin 

valintaa määrittänyt sähkögeneraattorin asettama vaatimus turbiinin 

pyörimisnopeudelle, jonka vuoksi on käytetty propelli/kaplan-tyyppisiä 

reaktioturbiineja (Adhikari, P. ym. 2013 ja Williamson ym. 2011). Useimmat 

generaattorit vaativat pyörimisnopeudekseen noin 1500 rpm (Paish O. 2002). 

Matalalla putoamiskorkeudella pelton- ja turgo-turbiinit ovat vaatineet vaihteiston 

saavuttaakseen perinteisten generaattoreiden vaatiman akselinopeuden. 

Vaihteisto lisää voimalan monimutkaisuutta ja huoltotarvetta, ja siten hankinta ja 

käyttökustannuksia. Lisäksi vaihteisto heikentää voimalan hyötysuhdetta. Nykyään 

markkinoilla on elektronisia taajuusmuuntajia ja inverttereitä, jotka 

mahdollistavat huomattavasti lisää joustavuutta turbiinin valintaan. Nykytekniikka 

on myös mahdollistanut virtausturbiinien soveltamisen sähköntuotannossa. 

Picovesivoimaloiden yhteydessä ei yleensä käytetä varsinaisia patoja. 

Picovoimalan tuoton taloudellinen arvo ja voimalan kokonaiskäyttöikä rajoittaa 

padon rakennuksen kannattavuutta verrattuna  suurempiin vesivoimaloihin. 

Patojen rakentaminen myös lisää ympäristövaikutuksia, joiden vähäisyys ja 

tilapäisyys on yleensä mielletty picovesivoiman hyviksipuoliksi. 
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Kuva 3. PowerSpout-turbiinien valintakaavio valmistajan ohjeistuksesta jossa 

Low Head-turbiini on propelli-tyyppiä. (Powerspout verkkosivut) 

2.2 Pelton-turbiini  

Pelton turbiini on impulssiturbiinityyppi, jossa suuttimesta tuleva vesisuihku 

ohjataan juoksupyörän lapoihin. Pelton-turbiinissa juoksupyörän kuppimaiset 

lavat ovat malliltaan keskiharjanteen kahtia jakamat (kuva 4).  Lapojen 

keskiharjanne jakaa vesisuihkun kahtia ja lapojen kuppimaisuus kääntää veden 

liikesuunnan pyrkien muuntamaan kaiken veden liike-energian juoksupyörän 

liike-energiaksi. Teoreettisessa optimitilanteessa vesi putoaa tällöin juoksupyörän 

lavasta vain painovoiman vaikutuksesta. 
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Kuva 4. Pelton-turbiinin juoksupyörä (PowerSpout) 

Esimerkiksi Powerspout merkkisen pelton turbiinin minimi painekorkeudeksi 

valmistaja suosittelee 3 m, kyseisen turbiininmallin maksimi painekorkeus on 

130m. Pelton turbiini tyypin minimivirtaama voi olla hyvin pieni. Picovoimaloissa 

lisätään turbiinien lukumäärä, jolloin voidaan hyödyntää suurempaa virtaamaa. 

(Kuva 3). 

Impulssi-tyyppisissä turbiineissa, eli pelton ja turgo, suuttimia juoksupyörää kohti 

voi olla enemmänkin kuin yksi. Suuttimien lukumäärän lisääminen mahdollistaa 

turbiinin toiminnan säätämisen sulkemalla ja aukaisemalla suuttimia 

virtausolosuhteiden vaihdellessa.  (Kuva 5.) 
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Kuva 5. PowerSpout pelton-turbiini asennettuna. Kyseisessä asennuksessa kaksi 

suutinta. (Kuva valmistajan verkkosivuilta) 

Pelton-turbiinin asennuksessa vesi johdetaan putkella yläpisteeltä turbiinin 

suuttimelle, joiden välinen korkeusero on hyödynnettävissä oleva painekorkeus. 

Vedenottopisteellä täytyy olla tarvittavat seularakenteet, jotka estävät suuttimia, 

turbiinia ja putkistoa mahdollisesti rikkovien ja tukkivien roskien pääsyn putkiin.  

2.3 Turgo-turbiini 

Turgo-turbiini on impulssiturbiinityyppi, jossa juoksupyörässä on kuppimaiset 

lavat. (kuva 6.) Suuttimesta tuleva vesisuihku ohjataan juoksupyörän lapaan 

akseliin nähden kulmassa niin, että vesisuihku osuu lavan toiseen reunaan sisään 

mennessään ja poistuu lavan toisesta reunasta. Lavan kuppimaisuuden 

tarkoituksena on kääntää vesisuihkun liikesuuntaa ja saada siten veden liike-

energiasta mahdollisimman suuri osa siirtymään juoksupyörän liike-energiaksi. 

Sijoitettaessa turgoturbiinin juoksupyörä vaakatasoon voidaan vesisuihku 
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suunnata lapoihin yläviistosta, jolloin vesi pääsee poistumaan turbiinista 

jarruttamatta turbiiniin tulevaa virtausta.  

 

Kuva 6. Turgo-turbiinin juoksupyörä. (PowerSpout) 

 

PowerSpout turbiinien painekorkeussuositus on 2-30metriä. Virtaaman suhteen 

turgo-turbiinissa on sen juoksupyörän laparakenteesta johtuen enemmän 

joustavuutta kuin esimerkiksi pelton-turbiinissa. Turgo-turbiinin vaatimukset 

oheisrakenteille ovat yhtenevät edellä kuvatun pelton-turbiinin kanssa. Varsinaiset 

erot näiden välillä ovat itse turbiinissa. 

 

2.4 Kaplan/propelli-turbiini 

Propelli-turbiini on reaktioturbiini, jossa vesi ohjataan kanavaan tai putkeen, johon 

on sijoitettu propelli. Propellin kanssa samalla akselilla on generaattori. 

Tyypillisesti pico-vesivoimalassa propelli on sijoitettu pystysuoraan putkeen, jota 

kutsutaan imu- tai syöksyputkeksi. (Kuva 7.) Pystyputkeen asennettaessa 

generaattori voidaan sijoittaa propellin akselin yläpäähän, vedenpinnan 

yläpuolelle. Imuputkessa veden putoaminen synnyttää potkurin alapuolelle 
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alipaineen, jota hyödynnetään turbiinin toiminnassa. Propellin lavat on muotoiltu 

niin, että ne hyödyntävät virtauksessa niiden ala- ja yläpintojen välille syntyvää 

paine-eroa liikkeelle panevana voimana.  

Propelli-turbiini voidaan asentaa viistoon makuulleen virtaukseen, ilman 

varsinaista pudotusta veden virtauksessa. Tämä asennus tapa kuitenkin antaa 

huomattavan heikon hyötysuhteen. (Susanto ja Stamp 2011.) Tyypillisesti pico-

mittakaavan propelli-turbiinien käyttöalue on pudotuskorkeuksilla 1-5metriä.     

Tyypillinen pico-koon propelli-turbiini tarvitsee kanavan tai rännin, jolla vesi 

johdetaan putkelle, johon turbiini sijoitetaan. Myös tässä turbiinityypissä tarvitaan 

jonkinlainen seularakenne estämään haitallisten roskien pääsy turbiiniin.    
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Kuva 7. PowerSpout LH-turbiini asennettuna puisen kanavan päähän 

sijoitettuihin imu/syöksyputkiin. 

2.5 Virtausturbiinit 

Virtausturbiinit ovat turbiineja, jotka hyödyntävät veden virtauksen liike-energiaa 

esimerkiksi joissa tai vuorovedessä ilman varsinaista pudotusta turbiinilla. 

Virtausturbiinit jaetaan kahteen päätyyppiin sen mukaan onko turbiinin akseli 

virtauksen suuntaisesti vai kohtisuorassa virtaukseen nähden. Ilmeisin ero 

virtaus- ja paineturbiinien välillä on virtausturbiinien suurempi koko. Koska 

virtausturbiineja yleensä käytetään hitaassa virtauksessa, täytyy niiden 

läpivirtaavaa tilavuutta kasvattaa, että päästään hyödynnettäviin energiamääriin. 
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Virtauksen suuntaisesti asennettavat mallit ovat muunnoksia propelli-turbiinista, 

joka on asennettu kyljelleen. Generaattoriosa voi olla pinnan yläpuolella tai 

upoksissa, ja turbiini voi olla asennettu kiinteästi tai se voi olla sijoitettu kelluvaan 

rakenteeseen. Ilmeisin ero verrattaessa veden painekorkeutta hyödyntäviin 

propelliturbiineihin on propellin halkaisija. Kuten propelliturbiinin esittelyn 

yhteydessä on mainittu, tavallinen propelliturbiini voidaan asentaa makaamaan 

suoraan virtaukseen. Virtausturbiineilla tarkoitetaan turbiineja jotka on 

suunniteltu virtauksen suuntaista asennusta varten ja jotka antavat tällä asennus 

tavalla paremman hyötysuhteen. Virtaukseen nähden kohtisuorassa oleva akseli 

voi olla vaakatasossa, jolloin turbiini on perus toimintaperiaatteeltaan siipirattaan 

tyyppinen, tai pystysuorassa jolloin se on niin sanottua läpivirtaustyyppiä. 

 

2.6 Vesivoiman teho 

Paineturbiinivoimalan teho lasketaan seuraavan kaavan mukaan: 

      

  P = n  g Q h                                                   (1) 

Virtausturbiinivoimalan teho lasketaan seuraavan kaavan mukaan: 

 

  P = 1/2  n A V3   (2) 

 

Jossa:  P on teho [w] turbiinin akselilla 

  n on turbiinin hyötysuhde 

  on veden tiheys [kg m-3]  

 g on putoamiskiihtyvyys [m s-2]  

 Q on tilavuusvirtaus turbiinin läpi [m3 s-1]   

 h vaikuttava hydrostaattinen painekorkeus [m] 

 A on turbiinin pinta-ala (m2) 

 V on veden virtausnopeus (m s-1) 
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Kaavoista (1) ja (2) nähdään, että tekijöistä painekorkeus, virtaama ja 

virtausnopeus ovat sijoituspaikkaan sidotut muuttujat, jotka vaikuttavat voimalan 

tehoon. Turbiinin hyötysuhde n ei myöskään ole vakio, vaan voi vaihdella 

huomattavasti virtaamasta riippuen. Kaikilla turbiineilla on niille optimaalinen 

mitoitusvirtaus, josta poikkeaminen heikentää turbiinin hyötysuhdetta.   

Esimerkkilaskelma 1. Paineturbiinilla yksi kilowatti saadaan seuraavasti: 

Esimerkki tapauksen putoamiskorkeudeksi oletetaan yksi metri, joka saadaan 

aikaiseksi ojitukseen tehtävän laskeutusaltaan yhteyteen. Oletetaan hyötysuhde 

n=50%, Vedentiheys =1000kg m-3, putoamiskiihtyvyys g=9.81m s-2. Muuttujaksi 

jää tilavuusvirtaus Q=1000/nrgh. Sijoittamalla yllä mainitut arvot kaavaan 1. 

saadaan vaadituksi virtaukseksi Q=0,204m3. Kuvassa yksi on Powerspout 

merkkisten turbiinien valmistajan laatima kaavio helpottamaan heidän 

asiakkaidensa turbiinin valintaa, jossa on havainnollistettu eri virtaama ja 

pudotuskorkeuksien vaikutusta sähkön tuottoon powerspout turbiineilla.  

Esimerkkilaskelma 2. Kesämökillä on laituri sijoitettuna jokeen, jonka 

virtausnopeus on mökkeilykaudella keskimäärin 1,5m s-1. Turbiinin 

hyötysuhteeksi oletetaan tässäkin tapauksessa 50%. Haluttaessa 1kW sähköä 

muuttujaksi jää virtausturbiinin pinta-ala A=2000/rnV3. Ja kun sijoitetaan 

lukuarvot kaavaan 2. ja suoritetaan laskutoimitus saadaan vaadituksi turbiinin 

pinta-alaksi A=1,19m2. 
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3 PIENVESIVOIMAAN LIITTYVÄ EI TEKNINEN 

TARKASTELU 

3.1 Lainsäädäntö 

Vesilain 3:n luvun 6:n pykälän mukaan aina luvanvaraisiin vesitaloushankkeisiin 

kuuluu mm. vesivoiman rakentaminen. Vaikutuksista riippumatonta 

luvanvaraisuutta Ympäristöministeriön raportteja 1 (2012) perustelee 

pyrkimyksellä ”järjestää yhteisen vesivoiman käyttöön liittyviä kysymyksiä ja hallita 

vesivoiman hyödyntämisen ympäristövaikutuksia.”  

 

Luvan myöntämisestä vesilaissa todetaan seuraavaa:  

”Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos: 

1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 

2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 

verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.” ja ”Hakijalla on 

oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin.” 

Koskiensuojelulaissa on mainittu erikseen kyseisellä lailla erikseen suojellut 

koskivesistöt Suomessa. Laissa mainittuihin vesistöihin on vesivoiman 

rakentaminen kielletty. 

Vesiluvat käsittelee sen alueen aluehallintovirasto jonka alueelle aiottu hanke 

sijoittuu. Vesi- ja/tai ympäristölupa voidaan myöntää joko intressivertailuun 

perustuen tai  ” Vähäisyys-kriteerin nojalla voidaan myöntää lupa hankkeelle, joka 

ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua” (Ympäristöministeriön 

raportteja 1. 2012) 

 

Jos lupa edellyttää intressivertailun suorittamista selvitykset eduista ja haitoista 

voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Joissakin tapauksissa voi tulla eteen 

tilanteita, joissa lupamenettelyä voidaan edellyttää myös ympäristölain 

vaatimuksesta. Näissä tapauksissa kuitenkin tehdään ja käsitellään vain yksi 

lupahakemus.  
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3.2 Taloudellinen tarkastelu 

Sijoituskohteiden vaihtelevuus vaikuttaa paljon tarvikkeiden kulutukseen, 

vaadittuun työmäärään sekä lupaprosessin kuluihin. Esimerkiksi 

kesäasuntokäyttöön tehtävä asennus ojaan sähkönkulutuskohteen läheisyyteen 

eroaa huomattavasti verrattaessa sitä vesivoiman ympärivuotiseen 

hyödyntämiseen tähtäävään asennukseen luonnonuomaan.  

Ensimmäisessä tapauksessa tuotetun sähkön käyttökohteen jännitevaatimus on 

12v ja laitteisto halutaan pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Käytettävissä 

oleva painekorkeus on 1,5 metriä ja virtaama vaihtelee niin että mitoitus 

virtaamana käytetään yhden PowerSpout LH turbiinin maksimivirtaamaa. Tällöin 

kuvan 3. mukaan turbiinin maksimi antotehoksi saadaan noin 200W. Toisessa 

tapauksessa painekorkeus on 5 metriä ja virtausta käytettävissä ympäri vuoden 

niin paljon kuin kaksi turbiinia kykenevät hyödyntämään. Tällöin kuvan 3. mukaan 

tehoa saadaan noin 2kW. 

Seuraavissa laskelmissa käsitellään ainoastaan pico-vesivoimalan 

perustamiskuluja (Taulukko 1). Laskelmat perustuvat kuviteltuihin 

tapausesimerkkeihin. Todellisissa tapauksissa vaihtelut näistä laskelmista voivat 

olla huomattaviakin. Kustannukset kullekin osalle ovat esimerkkihintoja jotka ovat 

löytyneet netissä olevista hinnastoista tai perustuvat kirjoittajan omaan 

rakennusalan kokemukseen töiden hinnoittelusta.  
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Taulukko 1. Picovoimalan perustamiskulut 

 Kpl hinta Kokonaishinta 

esimerkki 1, 

200w 

Esimerkki 2, 

2000w 

PowerSpout LH-

turbiini 1599€ 

(Antennikauppa.fi 

24.3.2016) 

1599€ 1599€/3198€ 3198€ 

Vedenohjaus rakenteet: 

(putki) Pipelife oy, 20 

metriä 

8€/m 160€ 160€ 

Maarakennustyöt: 

Kaivinkone, yksi päivä 

8t 

50€ 400€ 400€ 

Seularakenne: 

kuumasinkittyä 

teräsverkkoa 

100€ 100€ 100€ 

Sähkökaapeli: 

maakaapeli 

50m2x2,5mm2 

(Tuontitukku.fi 8.7.16) 

ja 50m 4x70mm2  (Fi 

nnparttia.fi 28.9.2016) 

 79.90€/414€ 414€ 

Akusto: 180Ah vapaa-

ajan akku (Motonet.fi 

8.7.16) 

219,90€ 219,90€ 219,90€ 

Sähköasentajan työ: 3t  70€/t 210€ 210€ 

 

Sähkökaapelin mitoitus arvona on käytetty 12v molemmissa esimerkeissä ja 

ensimmäisessä tapauksessa maksimi antotehona 200 W, josta  
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  P=UI    (3) 

 kaavan mukaan saadaan-->16,6A. Toisessa esimerkissä antoteho on 2 kW, jolloin 

virraksi tulee 166,7A.  Sähkökaapelin koko- ja laatuvaatimukset riippuvat virran 

lisäksi mm. asennustavasta.  Koska sähkökaapelin hinta riippuu varsin suoraan sen 

halkaisijasta, käytetyn sähkökaapelin hintaa saadaan alas nostamalla käytettyä 

jännitettä 24 v tai 48 v. Tämän tarkoituksenmukaisuutta täytyy harkita 

tapauskohtaisesti riippuen tarvittavan kaapelin pituudesta ja sähkövirran 

käyttökohteiden vaatimuksista.  

Suorittamalla yhteenlasku ylläolevilla hinnoilla kokonaiskustannukseksi saadaan: 

Esimerkki 1: 2924,80€. 14 sentin kWh hinnalla laskettuna laitteisto on maksanut 

itsensä takaisin tuotettuaan 20891 kWh sähköä. Jos turbiini pyörii 

sijoituspaikkansa maksimiteholla 0,2kWh yhtäjaksoisesti, niin nolla-tilanne 

saavutetaan 104457 tunnin käyttöajalla, eli vähän vajaassa 12 vuodessa. 

Tapauksessa 2: 4701,9€, takaisin maksuun vaadittava kilowatti määrä on 

33585kW. Nolla tilanne 2kWh:n tuotolla saavutetaan 16792,5 tunnin eli hivenen 

alle kahden vuoden käyttöajalla. 

 

3.3 Ilmasto-olosuhteiden vaikutus 

Vesivoiman hyödyntäminen on helpointa tasaisissa virtausolosuhteissa. Runsaasti 

järviä sisältävissä vesistöissä virtaamaolosuhteet vaihtelevat suhteellisesti 

vähemmän kuin vähäjärvisissä vesistöissä. (Korhonen, J. 2007 ja 

Pienvesivoimaopas, Pienvesivoimayhdistys ry.) Suomessa virtaukset vaihtelevat 

huomattavasti eri vuodenaikojen ja vuosienkin välillä. Keväällä lumen sulannan 

aikana on yleensä virtaamien huippu ja minimi on tyypillisesti lopputalvella 

sulannan alussa. (Korhonen, J. 2007.) 

Kohteissa, joissa on todettu vesivoimantuotantoon soveltuvat ympärivuotiset 

virtausolosuhteet, haasteeksi muodostuu talven kylmyys. Terminentalvi voi kestää 

pohjoisimmassa Suomessa yli kuusi kuukautta ja eteläisimmässäkin Suomessa 

lähes neljä kuukautta. Tuona aikana vedenpinnan yläpuoliset rakenteet ovat 
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jäätymiselle alttiina. Kovimmilla pakkasilla myös vedenpinnan alapuoliset 

rakenteet saattavat kärsiä hyyde-ilmiöstä. ABS Alaska on yritys, joka myy 

järjestelmiä hajautettuun energiantuotantoon, suosittelee Alaskalaisiin 

olosuhteisiin talviajalle tuulivoimalaa ja puulämmitystä (https://www.absak.com). 

Sörnes (2010) mainitsee Venäläisen kokonaan upoksissa olevan turbiinimallin 

jonka pitäisi toimia ympärivuotisessakin käytössä, mutta verkkosivu, johon hän 

viittaa ei ole enää käytössä 28.9.2016. 
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4 YHTEENVETO 

4.1 Laitteistot 

Tarjolla olevat laitteistoratkaisut on suunnattu pääosin lauhkeampiin ilmasto-

olosuhteisiin kuin mitä ympärivuotinen käyttö edellyttäisi Suomessa. Toisin 

sanoen valmiita paketteja on hankala löytää markkinoilta. Toisaalta esimerkiksi 

tämän työn kuvituksessakin näkyvät PowerSpout turbiinit ovat varsin kompakteja 

ja pitkälle kehitettyjä tuotteita, joiden kausikäyttö on suhteellisen helppo rakentaa. 

Tukkimalla tai nostamalla vedenohjausrakenteiden yläpää vedenottopisteellä 

pinnan yläpuolelle saadaan vedenohjausrakenteet kuiviksi, jolloin vältytään 

pakkasvahingoilta ja itse turbiini voidaan irroittaa ja kantaa suojaan jäätymiseltä. 

Nykyelektroniikka antaa huomattavasti joustoa eri turbiinityyppien sijoittamisen 

suhteen. Pyörimisnopeutta ei tarvitse enää säätää mekaanisesti kohdilleen, vaan se 

voidaan suorittaa elektroniikan avulla. 

Taulukko 2 esittää  turbiinityypeittäin erilaisten turbiinien sijoituspaikan minimi 

vaatimukset painekorkeuden ja virtaaman mukaan. Vaikka kuva 3.  koskeekin vain 

yhden valmistajan tuotteita, se realisoi havainnollisemmin käytännön rajoitteita. 

Taulukko 2 Eri turbiini tyyppien minimivaatimukset sijoituspaikalleen 

Turbiinityyppi Painekorkeus Virtaama 

Propelliturbiini Alkaen 1 metri Minimi noin 15 l/s 

Peltonturbiini Alkaen 3 metriä Alkaen 1  l/s 

Turgoturbiini Alkaen 2 metriä Alkaen 1  l/s 

Virtausturbiini 0 m, kunhan on virtaus  ? 
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 Koska picoturbiinitkaan ei luo energiaa, niin  

   E=mv2   (4)  

kaavan 4. mukaisesti painekorkeuden antaman nopeuden neliö on sidoksissa 

veden massaan ja niiden tulo määrittää turbiinin läpivirtaavan energian määrän.  

Käytännössä minimipainekorkeudella virtaamaa täytyy olla huomattavasti 

minimiä enemmän, jotta sähköä saataisiin riittävästi hyödynnettäväksi. 

4.2 Picovesivoiman haasteita Suomessa 

Lakiteksti ei erikseen huomioi pico-mittakaavan energiantuotantoa. Näin ollen lain 

silmissä myös picovesivoima rinnastetaan muuhun vesivoiman hyödyntämiseen. 

Jos picovesivoimalan lupaprosessi saadaan mahdutettua vähäisyys-perusteen alle 

voi picovesivoima olla lupaprosessin puolesta toteuttamiskelpoinen.   

Ilmasto-olosuhteiden vaikutuksista pico-vesivoiman käyttöön päälähteenä toimii 

maalaisjärki. Tieteellinen ja kaupallinen materiaali on suunnattu pääasiassa 

ilmasto-olosuhteisiin joissa ei ole Länsi-Siperian talviolosuhteet. ABS Alaska Inc. 

myy välineistöä hajautettuun energiantuotantoon. He toteavat omassa 

ohjeistuksessaan Alaskan ilmastoa koskien, että vesivoimaa voidaan hyödyntää 

ainoastaan, jos on käytettävissä jäätymätön virtaava vesi. Heidän suosituksensa on 

käyttää tuulivoimaa ja puulämmitystä lisänä. 

Esitettyjen esimerkkilaskelmien perusteella picovesivoima ei ole kovinkaan 

kilpailukykyinen vaihtoehto kohteissa, joissa sähköverkko on kohtuudella 

hyödynnettävissä. Poikkeuksen muodostaa tilanteet joissa on käytettävissä hyvin 

otollinen vesistökohde. 12 vuoden takaisinmaksuaika on liian pitkä, huomioiden 

laitteiston mahdollisen käyttöiän. Takaisinmaksuaika jatkuu myös, jos turbiinia ei 

voi käyttää talvikuukausina. Oma picovoimala tulee kannattavammaksi, jos 

sähköverkkoon liittyminen on huomattavan kallista tai jos käytettävissä on 

ensimmäistä esimerkkiä selvästi antoisampi kohde.  Kannattavuutta voi parantaa 

myös, jos hyödyntää selvästi alkeellisempaa turbiinitekniikkaa. Hinnat-alkaen 

mallit kaukoidästä maksavat noin 12 U.S. dollaria. Vesivoiman hyödyntämiseen 

keskittyviä harrastajafoorumeita löytyy myös Euroopasta ja niiltä voi löytää tee-
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se-itse turbiinimalleja, joiden kustannukset voivat olla hyvinkin edullisia. Eli 

esimerkin 1 takaisinmaksuaika on mahdollista pudottaa neljään vuoteen, jos 

turbiinin tekee itse romumateriaaleista ja maansiirtotöitä ei tarvitse tehdä tai ne 

tekee itse lapiotöinä. 

 

4.3 Lähteiden arviointi  

Suuri osa tieteellisistä artikkeleista jotka, käsittelevät pico-vesivoimaa tai siihen 

liittyvää laitteistoa, keskittyvät aspekteihin jotka ovat olennaisempia länsimaita 

kehittymättömämmissä maissa. Tämän työn sisältämät lähteet esittävät  useissa 

kohdin toisistaan eriäviä numeerisia arvoja turbiinien toiminnasta. Tyypillisesti 

erot ovat isoimmat hivenenkin vanhemman tieteellisen artikkelin ja kaupallisessa 

vaiheessa olevasta tuotteesta annettujen tietojen välillä. Kirjoittajana jäin itse 

epätietoiseksi, onko kyseessä vain markkinointitarkoituksessa luotu positiivinen 

mielikuva kyseisen tuotteen myymiseksi vai onko länsimaiden markkinoille 

suunnattuihin tuotteisiin kyetty kehittämään selvästi edistyneempiä 

ominaisuuksia valmistajan omassa tuotekehityksessä, joista ei ole tieteellisissä 

artikkeleissa tietoa.  
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