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PIENVESIVOIMAwebinaari
Koneisto, mitoitus, kannattavuus

Pekka Väänänen; Vakkolan Voima Oy, TunnePuu oy

• Pienvesivoima on uusiutuvaa energiaa ja jokainen pienvesivoimalla tuotettu 
GWh vihreä energia vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 400 tonnilla
ja rikkidioksidipäästöjä 2,6 tonnilla. 

• Yksi 1000 kW pienvesivoimalaitos tuottaa keskimäärin 5 GWh/vuosi.

• Suomessa toimii (v.2014 tilasto) 151 <10 MW tehoisia pienvesivoimalaitoksia,
joista 83 kuuluu isompaan 1-10 MW teholuokkaan ja 68 pienempään >1MW 
teholuokkaan. Koko sektorin keskimääräinen vuosituotanto on n. 1100 GWh.



Taustatiedot pienvesivoimasta
1.  Vesivoima on ihmiskunnan ikivanha energiantuotantomuoto. Suomessa tunnettiin 
vesimyllyt ja sahat keskiajalta alkaen. Myllyjen kultakaudella tunnettiin yli 4000 myllyä. 
Viimeisten selvitysten mukaan nykyään käytössä on:

* Tilastoitu vesivoimarekisterissä olevat laitokset yht.    209   verkossa        

* Yhteensä vesivoimatuotantolaitokset: 369  kpl
*     

Käyttämättömät (käytöstä poistetut) laitokset  1795  kpl

2. Koski on ikuinen ja niin ovat myös koskivoiman omistukset. Koskivoiman omistus on 
perusedellytys vesiluvan hakemiselle. 
3. Vesilupa on Suomessa pysyvänluonteinen, eikä se raukea, vaikka voimalaitos olisikin 
käyttömättömänä pitkänkin aikaa. 

4. 54% laitoksista on 50v tai vanhempia.



Selvitysten perusteella on potentiaali suojelemattomien 
vesistöjen osalta kokoluokkiin jaoteltuna 

• Minivesivoima (alle 1 MW)  1021 GWh/a

• Pienvesivoima (1-10 MW)  392 GWh/a.

Lähes kaikki potentiaali on vanhoissa, käytössä olevissa 
tai käytöstä pois jääneissä laitoksissa. 

Monissa laitoksissa 1900-luvun alkupuoliskolla käyttöön 
otettu laitteisto.

PIENVESIVOIMA, TILANNE TÄNÄÄN



Pienvesivoimalaitos ja sen liittännäisosat
Pienvoimalalla ei tarkoiteta ainoastaan voimalarakennusta koneistoineen, vaan myös kaikkia 
toiminnan mahdollistavia muita osioita:

PATO

PADOTUSALLAS, 
YLÄVESI

KYTKINKENTTÄ, MUUNTAJA JA 
VERKKO-OSUUDET

KONEASEMA

VIRTAUSTIET TURBIINIT

TULVA- JA 
OHIJUOKSUTUSAUKOT, 

KALATIET
ALAVESI

HQVÄLPPÄ

Q (m3/s) = virtaama
H (m) =putouskorkeus



Voimalaitoskoneiston asennusvaihtoehtoja

- Märkäasennus (turbiinin 
asennus veden alle,
generaattori kuivassa tilassa
tai suoraan kytkettynä turbiiniin
veden alla uppogeneraattorina)

- Kuiva-asennus (sopii kaikille 
turbiinityypeille. Turbiineilla on 
kotelo ja vaihteistot, jos 
generaattorit asennetaan
konesaliin)

- Turpiinin akselin mukaan:
* Vaaka-akselityyppiset turbiinit 
* Vinoakselityyppiset turbiinit
* Pystyakselityyppiset turbiinit 

1

43

2

5 1 märkäas.pystyakseliturbiini
2 märkäas.vaaka-
akseliturbiini
3 kuiva-as.vaaka-akseliturbiini
4 kuiva-as.vaaka-akseliturbiini
5 kuiva-as.vinoakseliturbiini



Katsaus pienvesivoimalatekniikkaan

POTENTIAALI, TEHO JA ENERGIA. Vesivoimalan virtausteiden mitoitus, turpiini-
ja generaattorityypit

TEHO (kW)  =  TEHOKERROIN x VIRTAAMA (m3/s) x PUTOUSKORKEUS (m)

TEHOKERROIN sisältää painovoimakentän parametrit, veden tilavuuspainon ja 
voimalaitoksen kokonaishyötysuhteen. Tehokerroin voi olla 5 huonokuntoisilla 
vanhalla turbiini- ja generaattorilaitteistolla, mutta voi olla lähellä 8 nykyaikaisilla ja 
korketeknologisilla laitteilla. 

ENERGIA ON LAITOKSEN TEHO KERTAA KÄYTTÖTUNTIMÄÄRÄ
VUOSIENERGIATUOTANTO (Ea, kWh/a) = rakennusteho (kW) x teholliset 
vuosikäyttötunnit (h).
Teholliset käyttötunnit ottavat turpiinien osittaisen käytön huomioon ja niiden 
keskiarvo on noin 4000 - 5000 h/a.

Laitoksen suunnittelussa tulee huomioida myös virtausteiden mitoitus sekä 
turpiini- ja generaattorityypit



Suomen pienvesivoiman kustannukset ja 
kustannustekijät

Pienvesivoimainvestointien pääkustannustekijät ovat:

Laitoskoko P (nimellisteho kW tai MW): Yksikkökustannukset ovat yleensä suurimmat 
teholtaan 300 kW:ia pienemmillä laitoksilla.

Putouskorkeus H (m): Putouskorkeudella on suuri kustannusvaikutus, koska suurella 
virtaamalla ja pienellä putouskorkeudella toteutettu teho vaatii suuret virtaustiet ja rakenteet 
ja kalliita turbiineja.

Laitoksen sijaintialueen järvisyys L: Runsasjärvisien vesistöjen virtaamavaihtelut ovat 
vähäisiä (hyviä energiantuotannollisia edellytyksiä ja pienet tulvaluukut) ja ”järvettömien” 
vesistöjen virtaamavaihtelut ovat suuria (vaikeat käyttöedellytykset ja suuret tulvaluukut). 

Pienvesivoimalan kustannuksiin vaikuttaa hyvin monta tekijää ja yksikertaistettuihin 
kustannustaulukoihin voidaan ottaa vain päätekijät. Taulukoita pitäisi käyttää ainoastaan 
alustaviin toteutettavuusselvityksiin. 



Suomen pienvesivoiman investointikustannukset

Euroopan maiden pienvesvoiman investointikustannusten hajonta on suuri (v. 
2008). Kun putouskorkeus on alle 5 metriä on:

Teholuokka     Investointikustannukset(€/kW)
minimi  keskiarvo  maksimi

(kW) alla 100   4 000      7 000      12 000
100-1000         1 500      3 600        7 000
1000-10000     1 000      2 700        5 000

EUROA

2m
3m
4m
5m

CASE 3, BA H 368m

SHERPA MAX euroa, H <5m

SHERPA MIN euroa, H <5m

CASE 1, FIN H <2,4m

CASE 2, FIN H <4m

Layman’s, 
ESHA

Selostus:

toteutetut osakustannukset

kokonaiskustannukset, pato 
ja oheiskustannukset 
huomioituna TEHO   kW



Investointikustannustiedon hyödyntäminen 
päätöksenteossa ja kannattavuuden arvioinnissa

Pienvesivoimalaitoksen sisäinen kustannusrakenne prosentteina investoinnin 
kokonaiskustannuksista 

No:   Kustannusosio                 Osion kustannusosuus (%)
kokonaiskustannuksista, (keskiarvo)

1       Pato ja luukut 13
2       Kanava tai paineputki 10
3       Koneasema (rakennus) 13
4       Mekaaniset laitteet ja generaattori 24
5       Sähkö ja automatio 8
6       Muita investointikustannuksia 3
1-6    Investointikustannusten perusarvo 70 %
7       Yhteiset kustannukset, suunnittelu ym. 10
8       Ympäristöll. kustannukset mm kalatie 10
9       Koskivoima, maakiinteistöt, korvaukset 7
10     Muita lisäkustannuksia 3
7-10  Lisäkustannukset yht. 30 %
1-10  KOKONAISKUSTANNUKSET 100 %

Huom.

Prosenttiluvut ovat 
keskiarvoiset. Niiden 
vaihteluvälit ovat 
+/- 25%.

Luotettava kustannus-
arvio vaatii aina 
suunnitelman



Esimerkki 4, VAKKOLANKOSKEN VOIMALA23.
Vesistöalue 18.2, Porvoonjoki, Vakkolankoski
Valuma-alueen koko F= 1115 km2, järvisyys: L = 2%
MQ=10.3 m3/s, RQ= 13 m3/s, HQ= 220 m3/s.  HQ/RQ=16,9
Rakennusajat: Säännöstelypato ja vanha voimala v.1930,
Uusi voimalaitos v. 1990, Teho: 3 x 200 = 600 kW 
Vanha voimalaitos: Teho 2 x 150 =300 kW (vanhoja Francis)
Uuden voimalaitoksen kolme koneistoa ovat kuiva-asenteisia 
turpiiniuppogeneraattorilaitteistoja (kiinteäsiipiset potkuri-
turpiinit). Laitos ja pääpatoluukku on automatisoitu. 
Suunnitteilla oleviin kunnostustöihin kuuluu uuden laitoksen 
yhden turpiinin varustaminen säädettävällä kaplanjuoksu-
pyörällä ja vanhojen voimalaitoskoneistojen modernisointi. 
Tulevaisuudessa saattaa tulla myös neulapadon korvaaminen 
tasoluukulla ajankohtaiseksi. Vakkolankoskeen rakennetaan 
kalatie TE-keskuksen toimesta!

- Laitesuoja
- Sähkökaapit
- Sulkuventtiilit
- Uppogeneraat-

torit + turpiinit
- Imuputket

välppäämöYlävesi

Alavesi
uusi paineputki

uusi voimalaitos

PAINEPUTKIVOIMALAITOS



ENERGIAYRITTÄJYYDESTÄ
ELINVOIMAA
MAASEUDULLE

ENERGIAYRITTÄJYYDESTÄ
ELINVOIMAA
MAASEUDULLE

Kiitos!
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energiayrittäjyys.fi

Facebook: Energiayrittäjyydestä elinvoimaa -ryhmä

Twitter: @Energiayritys
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