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• Sähkön hinta, markkinat, verotus ja liittymä
• Vesioikeudet, virtaamat ja luvat
• Vesivoimala kannattaa suunnitella pitkäikäiseksi
• Laske ja optimoi hankkeen todellinen hyötysuhde
• Näin lasket voimalan tehon
• Vesiteiden säätö
• Investoinnin kannattavuus ja sen laskenta
• Esimerkki aurinkovoimalan kannattavuudesta / kriittinen piste ilman 

tukia
3) Kuvia Lapinkosken voimalasta
4) Lapinjoen kalastuksesta ja ennallistamisesta

• Onko tämän joen ennallistaminen käytännössä mahdollista
• Kalateistä 



Vesivoima / Maaseudun energiayrittäjyys

Pasi Lauri

• Toiminut sähkö- ja energia-alan yrityksissä tuotekehitys, kunnossapito, 
käyttöönotto ja johtotehtävissä 40 vuotta.

• Nyt puolikas omasta sähkönjakelun automaatioyrityksestä P2 Engineering Oy

• Aikaisempia: TVO, Trafotek Oy, Ellego Powertec Oy, UTU Oy.

• pasi.lauri@p2engineering.fi puh: 044 986 8372
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Lapijoen Sähkö Oy:
• Perustettu 1994
• Yksityinen sähköntuottaja, jolla on kaksi voimalaitosta:

1. Rauman Lapin Patolammen vesivoimala (Lapinkoski 330 kW)
2. Eurajoen lukion aurinkovoimala (61,4 kW)

• Omistajat Arto ja Pasi Lauri

Maaseudun energiayrittäjyys

mailto:pasi.lauri@p2engineering.fi


Hanketta suunniteltaessa huomioitava

1) Jos pystyt itse käyttämään sähkön tai osan siitä, saat ”lisähintaa” 
siirtomaksun ja veron osuuden. Se on likimain 1,5*energiahinta 
(siis paljon). 

2) Liittymismaksu on riippuvainen verkkoyhtiöstä ja se on toisinaan 
neuvoteltavissa alemmas.

3) Sähkönsiirtoyhtiö on alueellinen monopoli ja se on oikeutettu 
pitämään liittymää samana vain kuin sen kiinteistötunnus on 
sama. Tämä on tehnyt useita aurinko-/vesihankkeita 
kannattamattomiksi kun ei ole voitu käyttää vieressä olevaa 
vapaata tonttia. Sopiminen etukäteen voi kuitenkin olla 
mahdollista.
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Selvitä sähköliittymä, verotus ja markkinat ynnä 
markkinahinnat tuotettavalle sähkölle:

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava
4) Sähkön hinta ei ole juuri noussut viimeiseen pariinkymmeneen 

vuoteen toisin kuin verot ja siirtohinnat. Siirtohinta tulee 
lähivuosina nousemaan jopa 10-15 prosenttia vuosittain kunnes 
hinnoitteluperustetta lähdetään muuttamaan (energiavirasto, 
sähkömarkkinalaki).
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http://jeremiroivas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223385-omavarainen-sahko-suunta-on-selva

Maaseudun energiayrittäjyys

http://jeremiroivas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/223385-omavarainen-sahko-suunta-on-selva


Hanketta suunniteltaessa huomioitava
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https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/s%C3%A4hk%C3%B6n-siirtohinnoissa-jopa-kaksinkertaiset-erot-
yhti%C3%B6iden-v%C3%A4lill%C3%A4-1.186980

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava

1) Kaikki veteen ja luonnon käyttöön liittyvät asiat kiinnostavat ihmisiä, 
varsinkin ulkopuolisia. Joudutaan joka tapauksessa toimimaan 
tarkkaan viranomaisten ohjeiden mukaan.

2) Lähes kaikki pienetkin joet on tarkkaan määritelty sadealueiden, 
järvisyysasteiden ja putouskorkeuksien suhteen vesi- ja 
ympäristöhallinnon dokumenteissa. Mittaustietoja on saatavissa 
ainakin jostain pisteistä yllättävän hyvin. Sadanta Suomessa on noin 
600 mm/vuosi ja se antaa keskivirtaaman 1 m3/s kun sadealue on 
100 km2. Alueellisia eroja on ja vuosittaiset vaihtelut ovat noin +-50 
% (pieni vesialue). Laskelmat kannattaa perustaa pitempien 
aikavälien keskiarvoihin. Suomen vesialueet Matti Ekholm 1993 
ISBN951-37-1087-4, ISBN951-47-6860-4

3) Helpointa on, jos pato on aikaisemmin rakennettuna valmiina, sen 
hoito on käsikäyttöistä ja vesioikeudet ovat kunnan tai muun 
omistajan rasitteena. Uusi automaattinen voimala parantaa 
pinnankorkeuden säätöä ja vähentää sen hoidon vaatimaa työtä. 
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Selvitä hyvissä ajoin vesioikeudet, virtaamat ja luvat:

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava
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Tarkimman tuotanto- ja kannattavuusarvion saat kun lasket 
päivittäisistä virtausmittauksista eri konevaihtoehdoilla tuotannon:

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava

1) Vaihteistot ovat ongelmallisia ja eivät yleensä kestä tavoiteikää.

2) Automaatio on järkevää ja lopulta edullista, voimalaa ei kannata 
suunnitella vain käsikäyttöiseksi kuin poikkeustapauksessa.

3) Turbiini on aina kallis investointi ja se kannattaa tarkoin harkita ja 
laskea. Yhden säädettävän koneen hyötysuhde on alhainen kun 
sitä käytetään pienellä teholla. Useammalla koneella päästään 
parempaan hyötysuhteeseen. 1 % ero esim. generaattorin 
hyötysuhteessa on paljon 60 vuoden aikana.

4) Kaikki mekaaniset mitoitukset kannattaa tarkoin laskea, koska ne 
ovat tyypillisesti kertaluokkia vaativampia kuin normaalissa 
talonrakennuksessa.
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Vesivoimala kannattaa suunnitella pitkäikäiseksi, 
mieluimmin vähintään 60 vuoden käyttöiälle:

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava
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Laske ja optimoi hankkeen todellinen hyötysuhde:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26914/Eerola_Timo.pdf?sequence=1

Pienessä joessa yksi 
iso säädettävä kone  
antaa paljon 
huonomman tuoton 
kuin useampi 
pienempi kone 
syklisessä käytössä.

Maaseudun energiayrittäjyys

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26914/Eerola_Timo.pdf?sequence=1


Hanketta suunniteltaessa huomioitava
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Näin lasket voimalan tehon:

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/5548/stadia_1161161386_9.pdf

Vesivoiman teho [W] on massavirta [kg/s] * putoamiskiihtyvyys 
[m/s^2]*putoamiskorkeus [m] * hyötysuhteet

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava

Patorakenteita kannattaa 
parannella niin, että ne vaativat 
mahdollisimman vähän jatkuvaa 
säätöä ja ylläpitoa. Ylivuotoa 
kannattaa suosia, jos padon 
perustat sen sallivat. Pienissä 
padoissa tyypilliset 
”giljotiinityyppiset” luukut eivät 
toimi moottoroituina ja 
käsikäyttöisinäkin ne jäävät 
usein jumiin.

Lapijoen Sähkö Oy                                                                                                            Pasi Lauri 12

Vesiteiden säätö :

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava
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Pienissä padoissa tyypilliset ”giljotiinityyppiset” luukut eivät toimi 
moottoroituina ja käsikäyttöisinäkin ne jäävät toisinaan jumiin

Maaseudun energiayrittäjyys



Hanketta suunniteltaessa huomioitava
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Investoinnin kannattavuus ja sen laskenta:

Mikäli käytetään teollisuudessa tyypillisiä takaisinmaksuaikoja, ei 
mikään energia-alan investointi ole kannattava. 
Homman juju on kuitenkin, että takaisinmaksun jälkeen saadaan hyvä 
vastike sijoitukselle, koska käyttö- ja ylläpitokulut ovat useimmiten 
alhaiset. 
Sähköyhtiöt tyypillisesti ylläpitävät ja korjaavat vähintään noin 400 kW 
vesilaitoksia. 
Tätä pienemmät eivät ole yleensä kannattavia vieraalla työvoimalla 
hoidettuina. 
Sivutoimisesti hoidettuna raja on alhaisempi ja omalla tontilla paljon 
alhaisempi. 

Hyvä laskutapa on annuiteettiperiaate tietyllä korkotasolla arvioitaessa 
investoinnin kannattavuutta.

Maaseudun energiayrittäjyys
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Investoinnin kannattavuus ja sen laskenta:

Mitä isompi 
putouskorkeus, sitä 
edullisempi laitos ja 
yleensä myös parempi 
kannattavuus.

Uuden padon 
rakentaminen lisää 
olennaisesti 
kustannuksia, joskin 
se ei yleensä enää ole 
lupien puolesta 
mahdollista. Vanhaa 
patoa saa yleensä 
korjata ja rajoitetusti 
muuntaa voimalalle 
sopivaksi.



Lapijoen Sähkö Oy                                                                                                            Pasi Lauri 16Maaseudun energiayrittäjyys

Investoinnin kannattavuus ja sen laskenta:

Paras edellytys 
rakentamiselle on 
kun koskessa on 
valmiina vanha pato, 
jonka alajuoksun 
puolella on toisia 
patoja ja padon 
säätö tapahtuu 
manuaalisesti ja se 
on jonkun rasitteena.

Omalla työllä kulut 
pystytään hyvin 
puolittamaan. 



Hanketta suunniteltaessa huomioitava
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Esimerkki aurinkovoimalan kannattavuudesta / kriittinen 
piste ilman tukia:

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapinkosken_voimalaitos

Palaneen sahan Tampella C-sarja No: 10 vaaka-akselinen francis-turbiini

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Lapinkosken_voimalaitos

Uuden turbiinin juoksupyörä, vesihila ja johtosiivet ennen asennusta

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Turbiinin, propellin ja 
johtosiipien virtaustekniset 
laskelmat

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Turbiinin asennus, generaattoripeti, akseliosa, johtosiivet, turbiini ja imuputki

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Lappoperiaatteessa ”venttiilihäviö” on pieni ja putket ovat seisokissa 
tyhjät, jolloin ei ole jäätymisvaaraa. Putkien pitää kuitenkin olla tiiviit 
molemmista päistä ja kestää alipainetta.

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Lappomutkan nosta, oikealla nielu (joka vielä väärää muotoa), venttiilitilat 
ja alastuloputket

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Suunnittelussa käytettyjä pienoismalleja, joilla lopulta ratkaistiin nielussa 
ilmennyt ongelma.

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Generaattorit ovat ”tavallisia” oikosulkumoottoreita, joiden kentän 
pyörimisnopeus on 750 r/min ja todellinen 760 r/min.

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Sähköpääkaavio

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
Lapijoen Sähkö Oy                                                                                                            Pasi Lauri 27

Laitos käynnistyy ja pysähtyy vedenpinnan ohjaamana turbiini kerrallaan. Kun 
vettä on vähän, saadaan kaikki energia talteen korkealla hyötysuhteella. 
Kuvassa yksi kuukausi.

Maaseudun energiayrittäjyys



Kuvia Lapinkosken voimalasta
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Ei aina ongelmatonta, kondensaattorin räjähtämisen aiheuttama palo, turbiinin 
juoksupyörän tuhonnut rauta ja itse kehitetty mekaanisen tiivisteen rakenne

Maaseudun energiayrittäjyys



Lapinjoen kalastuksesta ja ennallistamisesta
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1) Joen varren asukkaat ovat ostaneet ja rakentaneet asunnot ja vapaa-ajan 
paikkansa oletuksella, että joessa on vettä myös kesällä. Lapinjoki on valjastettu jo 
ennen nykyistä 1920-luvulla valmistunutta patoa. Sitä aikaisemmin voimalan 
paikalla oli 3 myllyä, joista suurimmassa oli 9 kiviparia. Myös muita myllyjä on ollut. 
Lapinjoessa on nyt 11 patoa, joista 4 on kivistä koottua kynnystä (Pyhäjärvi 
Instituutti, Lapinjoen pääuoman kalataloudellinen inventointi). Lapijoen Sähkön 
voimalaitospato on alajuoksulta seitsemäs. 

2) Koska joen varrella on koko matkalta asutusta ja peltoja, ei tulvavesi saa kohota 
paljoa (tulvasuojelullinen näkökanta). Ennallistettaessa jokea se yleensä kivetään 
pitkältä osuudelta, jolloin muodostuu kesällä puromainen uoma ja tulva-aikaan 
pääosa kivistä jää veden alle. Tästä seuraa, että tulvatilanteissa veden 
pinnanvaihtelu on suurempaa. 

3) Joesta otetaan juoma- ja kasteluvettä. Lapinjoesta Rauma ottaa vettä alajuoksulla 
olevalla padolla. Myös maatilat ottavat joesta kasteluvettä.

Onko tämän joen ennallistaminen käytännössä mahdollista:

Maaseudun energiayrittäjyys



Lapinjoen kalastuksesta ja ennallistamisesta
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4) Joen pitää luonnollisesti olla myös kalataloudellisesti järkevä 
ennallistettavaksi. Vettä pitää olla riittävästi, se ei saa kuivua kokonaan 
kesällä, joen pohjan pitää olla kalojen kudulle sopivan ja veden laadun 
pitää olla kaloille sopivaa. Lapinjoki ei Lauri Anttilan Pyhäjärvi Instituutin 
tutkimuksessa ollut kovinkaan hyvin näiltäkään suhtein ennallistettavissa.

5) Lapijoen Sähkön vesivoimala on vuodesta 1995 tuottanut sähköä noin 20 
GWh, joka vastaa noin 2 h Suomen keskimääräistä sähkönkulutusta.
 Voimala on vähentänyt Suomen CO2 päästöjä 3160 000 kg  

(Motivan laskema keskimääräinen sähköntuotannon päästö 158 kg 
CO2/MWh). Se on minun oma 2000 vuoden sähkönkulutus.

6) Lopuksi joen varren ja patolampien uima- ja matonpesupaikat ovat useille 
asukkaille mieleen. Lapinkosken patolammella on uimapaikka.

Onko tämän joen ennallistaminen käytännössä mahdollista:

Maaseudun energiayrittäjyys



Lapinjoen kalastuksesta ja ennallistamisesta
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Jotta kalatiestä olisi hyötyä, pitää joen 
virtaaman olla riittävän myös kesällä, veden 
kaloille sopivan ja kalatien yläpuolelle 
jäävän alueen (kutu- ja kasvualueen) 
riittävän suuren. 

Ohessa joet, joissa omavaraista lohikantaa 
tai joihin kaloja on istutettu.

Kuvasta löytyy Eurajoki, joka on 
Lapinjokeen verrattuna valuma-alueeltaan 
noin kolme kertaa suurempi ja laskee 
erittäin kalaisasta Säkylän Pyhäjärvestä.

Eurajoen Pappilankoskessa on kalatie ja 
kalalaskuri. Vähäisen kalamäärän takia 
kalatietä lähdetään parantamaan. 

Kalatiet:

Maaseudun energiayrittäjyys



Lapinjoen kalastuksesta ja ennallistamisesta
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Kalateitä on hyvin monenlaisia, luonnonvaraisia ja porrastettuja. Ne joudutaan 
suunnittelemaan hyvin tapauskohtaisesti. Tutkimustulokset kalateiden 
toimivuudesta vaihtelevat hyvin paljon ja yleisesti eurooppalaisilla on 
kertaluokkia parempia tulosarvioita kuin amerikkalaisilla.
Jenkkitutkimus, jossa padon läpäisi vain noin 3 % kaloista.
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12000

Kalatiet:

Maaseudun energiayrittäjyys

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12000


Lapinjoen kalastuksesta ja ennallistamisesta
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Eurooppalaisia tutkimuksia kalateiden 
toimivuudesta.

Lapinjoen kaltaisissa pienissä joissa 
patojen runsaus ja kesällä ehtyvä vesi 
tekevät kalatien hyötysuhteen 
olemattomaksi.

Kalatien vaihtoehto on kalojen ylisiirto. 
Se on sallittua kuitenkin vain 
viranomaisen luvalla.

Kalatiet:

Maaseudun energiayrittäjyys



Lapinjoen kalastuksesta ja ennallistamisesta
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Kala- ja riistahallinnon julkaisu 90 antaa varsin kattavasti tietoja kalateistä 
(ISBN tunnukset alla).

Kalatiet:

Maaseudun energiayrittäjyys



Kiitos
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energiayrittäjyys.fi

Facebook: Energiayrittäjyydestä elinvoimaa -ryhmä

Twitter: @Energiayritys
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