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· O. ESIPUHE 

Käsillä oleva ekon. Mauri Jaakonahon tekemä tutkimus on syn

tynyt Suomen Pankin energiataloudellisen työryhmän työnä ja 

sen tuloksia on käytetty hyväksi työryhmän lausunnoissa eri 

voimalaitoshankkeista. Luonteeltaan tutkimus on jalostettu 

informaatiotuote, jossa raakainformaationa on ollut Suomen 

Sähkölaitosyhdistys ry:ltä saatu sähköenergian tuotannon viik

kotilasto. 

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen päätöksenteko ei enää 

useinkaan pohjaudu perustilastoina esiintyvään raakainfor

maatioon, vaan niistä tuotettuihin erilaisiin informaatioja

losteisiin, jollaisena tämänkin analyysin tuloksia voidaan 

pitää. Tämä ajatus enempää kuin sen käytäntöön soveltaminen

kaan ei ole uusi. Silti silloin tällöin törmää myös asentei

siin, jotka eivät näe tämäntapaisella informaation jalostami

sella olevan merkitystä, vaan jotka pitävät edelleen alkeel

lista intuitiota periaatteellisestikin malleja parempana. 

Informaatiojalosteen hyväksikäyttö edellyttäa tietysti käyt

täjältään jalostuksen perustana olevan käsitejärjestelmän tun

temista sekä luottamista itse jalostuksen tekniseen virheettö

myy teen ja korkeatasoisuuteen. Näiden ymmärtäminen ei välttä

mättä vaadi korkeampaa koulutustasoa, vaan usein päinvastoin 

jalostetun informaation käsitteet ovat tulkinnallisesti lä

hempänä sellaisia informaation tarvitsijoita, jOille perusti

lastojen monet yksityiskohdat muodostavat ylivoimaisen esteen 

jäsentyneen käsityksen saamiselle ilmiöstä. Voidaan jopa väit

tää, että vain siinä määrin kuin käsitteillä on käyttäjien ym

märtämä tulkinnallinen yhteys siihen reaalimaailmaan, josta 

raakainformaatio on kerätty, siinä määrin analyysin tulokset 

ovat päteviä. Tulosten tarkkuus sitä vastoin on enemmän itse 

jalostusprosessin teknistä tehokkuutta kuvaava asia ja siten 

analyysin suorittajaan tai sen edellytyksiin liittyvä ominai

suus. 



Tutkimuksessa on esitetty tilastotietojen analyysi tulosten li

säksi myös sellaisia informaatiotuotteita, joita nimitetään 

ekstrapolaateiksi tai ennusteiksi sen näkökulman mukaan, 

josta asiaa tarkastellaan. Ekstrapolointi on historialli

sen tilanteen analyysitulosten mekaanista,. kaavan avulla ta

pahtuvaa projisoimista yli estimoinnin aikavälin. Jos ekstra

polaattiin lisäksi liitetään jokin uskomus siitä, kuinka hy

vin se kuvaa tällä hetkellä tulevaisuudeksi kehittymässä ole

vaa tilaa, niin tämä yhdelmä on ennuste. 

Ennuste tapahtumien kehittymistä koskevien odotusten passii

visena vaihtoehtona, mekaanisen tapahtuman ennustamisen ana

logiana, olisi erotettava sanan aktiivista vaihtoehtoa tar

koittavasta merkitysestä. Aktiivisena vaihtoehtona sillä voi

daan tarkoittaa inhimillisesti asetettavaa tai asetettua ta

voitetta. Lisäksi nämä m~lemmat olisi vielä pystyttävä erot

tamaan sekä profetiasta että mekaanisesta ekstrapolaatista. 

On selvää, että jos informaatiojaloste, joka kuten tässä tut

kimuksessa on laadittu ennusteeksi (passiivisen vaihtoehdon 

mielessä), otetaankin vastaan tavoitteena tai profetiana, niin 

ei voida järkevästi keskustella enempää tulosten pätevyydestä 

kuin tarkkuudestakaan: kysymys on tällöin tuotteen (tulkinnal

lisesta) väärinkäytöstä. 

Ennusteet ja tavoitteet kuuluvat rationaaliseen suunnitte

luun oleellisina osina ja niiden muodostamiseksi on välttä

mätöntä jalostaa raakainformaatiota lähemmäksi tiedon tulkin

nallista yhteyttä reaalimaailman valittavissa oleviin tai muu

ten tärkeisiin ilmiöihin. Tässä mielessä uskon tämänkin tutki

muksen voivan palvella yhteiskunnassa esiintyvän suunnittelun 

tarpeita sähköenergian tuotannon ja käytön alalla. 

Turussa syyskuussa 1972 

Pentti Malaska 
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1. JOHDANTO 

1.1. Piirteitä energia- ja sähkötaloudesta 

Energiataloudessa yleinen energiantarve ilmenee kysyntänä, joka 

puolestaan olemassa olevia energialähteitä hyväksi käyttäen 

tyydytetään siinä muodossa kuin kuluttajat energiaa tarvitse-

vat: tuotanto sopeutetaan kysyntään. Kuitenkin nykyisin on havait
tavissa kysynnän ohjaamatonta muuttumista sen ohella, että sitä py

ritään aktiivisesti ohjaamaan niihin energiamuotoihin, joita 

on parhaiten saatavilla. Erityisesti 1960-1uvu11a ja sen lop

pupuolella kotimaisten energialähteiden rajallisuudesta ja 

riittämättömyydestä tuli tosiasia, jolloin vastaavasti kysyntä 

on entisestäänkin suuntautunut tuontipo1ttoaineisiin. Sen ohel-

la että energiatalous sitoo suuria pääomia, se on muodostumas-

sa lisääntyvän tuonnin vaikutuksesta rasitteeksi kauppataseel

lemme. 

Yhteiskunnan taloudellisen toiminnan monipuolistuminen, laajen

tuminen ja kasvu edellyttävät eri energiamuotojen käyttöä ja 

sen kasvua. Kasvu on suuresti riippuvainen yleisen tuotanto-

ja kulutusjärjestelmän rakenteesta ja sen muuttumisesta. Eri

tyisesti 1960-1uku tunnetaan Suomessa vo~makkaana ö1jyistymis

kautena, joka edelleenkin jatkuu. Toinen tendenssi, joka jo 

pitkään on ollut vallalla, on. yhteiskuntamme sähköistyminen. 

Se on ollut edellistä hitaampi, mutta samalla myös pitempi

aikaisempi ja vakaampi prosessi. Sähköistyminen toisaalta 1i-
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sää öljyistymistä, sillä sähköenergian lisätarve on kehitet

tävä lämpövoimalla etupäässä fossiilisista polttoaineista. 

Vuonna 1969 ensimmäisen kerran vuotuinen lämpövoimalla tuo

tettu sähkömäärä ylitti vesivoimalla tuotetun sähkömäärän. 

Sähköistymiseen tarvittava fossiilisten polttoaineiden käytön 

kasvu hidastuu vielä tämän vuosikymmenen loppupuolella 

sen jälkeen/kun atomivoimalaitokset saadaan tuotantojärjes

telmään mukaan. Maamme sähköistymisasteen odotetaan kohoavan 

nykyisestä noin 25 %:sta vuoteen 2000 mennessä yleisesti säh

köistymisen ylärajana pidettyyn 50 %:iin laskettuna sähköta

louden energiatarpeen ja kokonaisenergian tarpeen suhteena. 

Sähköenergian kulutuksen nopea kasvu ja kasvun luonne, tar

vittavan tuotantokapasiteetin alueellinen ja rakenteellinen 

lisääminen sekä ajoittaminen, suuremmat yksikkökoot sekä 

yhteiskäyttö- ja koordinointikysymykset eri tuottajien kes

ken ovat tehneet sähkötaloudesta vaativan päätöksentekoalueen, 

jossa joudutaan ratkaisemaan entistä suurempia taloudellisia 

kysymyksiä ja määrittelemään tulevaisuutta koskevia energia

politiikan suuntaviivoja. Ratkaisujen yhteydessä ollaan tekemi

sissä kolmen näkökulman kanssa: sähkönkuluttajat, sähköntuot

tajat ja kokonaistalous. Rationaalisesti perusteltuna pyrkimyk

senä päätöksenteossa voidaan pitää sellaista sähkötalouden ko

konaisoptimi'a, joka tekee mahdolliseksi myös sen, että eri 

intressipiirit voivat muuten toimia vapaasti omien tavoitteit

tensa mukaan. Jotta päätöksentekotilanteisiin liittyvää koko

naistaloudellista riskiä, yksittäisten hankkeitten toteutta

jien yrittäjäriskiä ja rahoitusriskiä voitaisiin pienentää, 

jatkuva informaation hankinta, ana.lysointi ja kehittely päätök

sentekotil'anteeseen liittyvistä tekijöistä ja niiden tulevasta 

kehityksestä ovat tarpeen. 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on osaltaan lisätä sähköenergian 

kokonaiskulutuksen rakennetta ja luonnetta koskevaa informaa

tiota viikko-, neljännesvuosi- ja vuositilastoihin perustuvalla 



- 3 -

aikasarjatutkimuksella. Tutkimustuloksina saatavan informaation 

pohjalta laaditaan sähköenergian viikkokulutuksen aikasarja

malli ja sen osamallit, joiden avulla kulutusta voidaan enna

koida. Sen lisäksi selvitetään sähköenergian kokonaiskulutuk

sen ja kokonaistaloudellisen kehityksen välistä yhteyttä, jon

ka perusteella myös sähköenergian ominaiskulutus eli kulutus

intensiteetti ja sen kehitys voidaan määritellä. Yhteyttä ja 

intensiteettiä koskevaan tarkasteluun liitetään mukaan myös 

mallikehittely, jonka tuloksena sähköenergian kokonaiskulutusta 

ja kulutusintensiteettiä voidaan tiettyjen edellytysten valli

tessa ennakoida talouskasvun avulla. 

1.3. Tutkimuksen sisältö ja rajaus 

Tutkimuksen alkuun (2. luku) on sijoitettu yhteenveto tärkeim

mistä tutkimustuloksista ja johtopäätöksistä, jotka koskevat 

s~hköenergian kulutusta ja kulutuksen ennakointia. 

Selvitykset varsinaisesta analyysista ja tutkimuksista on esi

tetty luvuissa 3-6. 

Kolmannessa luvussa selvitetään tilastomateriaalin alustavaa 

käsittelyä: oikaisu- ja puhdistustoimenpiteitä, joilla tilas

tomateriaali saatetaan muotoon, jossa se parhaiten vastaa 

aikasarja-analyysin onnistumiselle välttämättömiä edellytyksid. 
Samalla nämä toimenpiteet ovat osa varsinaista analyysia. 

Neljännessä luvussa selvitetään suoritetma sähköenergian 

viikkokulutuksen aikasarja-analyysia,joka on jatkoa Malaskan 

tutkimukselle. l ) Nyt tehdyssä analyysissa on tarvittavassa mää

rin käytetty hyväksi aiemmin saavutettuja tutkimustuloksia, 

etenkin niitä, jotka koskevat 1950-luvun sähköenergian kulu

tusta. Sen ohella joissakin kohdin on suoritettu vertailuja 

1) Malaska, Pentti: Aikasarjoihin perustuva tutkimus sähkö
energian kulutuksen rakenteesta Suomessa vuosina 1945-1963. 
Helsinki 1965 
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aiempien analyysi tuloksien ja nyt saavutettujen välillä. 

Analyysimenetelmänä on Ma1askan tutkimuksen mukaisesti käy

tetty liukuvia keskiarvoja, koska tällöin tulosten vertailu 

aikaisempiin on ollut mahdollista ja koska toisaalta tässä 

on ollut kysymyksessä yhden aikasarjan perusteellinen sel

vittely "räätä1intyönä".Toisen menetelmän tarjoaisi Kukkosen 

ana1yysi1 ) ja puhtaasti akateemiselta kannalta olisi tiettyä 

mielenkiintoa verrata tätä pitemmälle automatisoitua, regres

sioana1yysi11e rakentuvaa menete1mävarianttia ja sen avulla 

saatavia tuloksia edelliseen. 

Aikasarja-ana1yysissa on sähköenergian viikkoku1utusaikasarja ana= 

1ysoitu aikaväliltä 27. viikko vuonna 1958 - 26. viikko vuonna 

1971. Aikasarja on pyritty jakamaan mahdollisimman puhtaisiin 

komponentteihin~ joiden pohjalta sähköenergian kulutuksen suh

dannevaihtelun, kasvun, trendin, kausivaihtelun ja satunnaisvaih

te1un eli kohinan tärkernpiä ominaisuuksia on selvitelty ja 

pyritty kvantitatiivisi1ta osiltaan pukemaan determinististen 

ajan funktiona 1ausuttavien mallien muotoon. Lisäksi aikaraja

analyysissa on tarkasteltu sähköenergian viikkohuippua ja 

viikkopysyvyyden ominaisuuksia sekä lopuksi kolmannessa luvus-

sa tehtyjen puhdistustoimenpiteiden vaikutuksia ja merkitystä 

analyysin kannalta. 

Sähkön kulutuksen aikasarja-tutkimuksen yhteydessä 

on suoritettu myös erillinen analyysi:) jossa on käsitelty 

yleensä tieteelliselle ja rationaaliselle ennustee11e asetet

tavia vaat~muksia3) sekä periaatteita, joilla aikasarjamallin 

avulla tehdyn ennusteen paikkansa pitävyyttä voidaan analysoida 

ja suorittaa malliin tarvittavia korjaustoimenpiteitä niin, 

1) Analyysiä on selvitetty Kukkosen tutkimuksessa, joka on tämän 
tutkimuksen eräänä lähteenä. 

2) Jaakonaho, Mauri: "Ana1ysing The Accuracy of Forecasts by 
Thei1's Inequa1ity Coefficients; An App1ication" Nord Data 72 
Konferensföredrag I ss. 124-146 

3) Vrt. Theil H. (1) ss. 11-22 sekä Thei1.H. (2) ss. 10-14 
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että se ex post tuottaa paikkansapitävyydeltä optimaalisia 

ennustearvoja, minkä jälkeen mallia voidaan jälleen käyttää 

ennustamisessa. Kyseissessä selvityksessä on sovellutuksena 

analysoitu Ma1askan tutkimuksessaan esittämää sähköenergian 

viikkoku1utusennusteen1 ) paikkånsapitävyyttä ja aikasarjamal

lin tarv~tsemia korjaustoimenpiteitä. 

Tehtyyn analyysiin ja sen tuloksiin on viitattu myös tässä 

tutkimuksessa niissä kohdin, joissa sen on todettu tukevan suo

ritettuja tarkasteluja tai liittyvän lisäinformaationa niihin. 

Tutkimuksen viidennessä luvussa on bruttokansantuotteen ne1-

jännesvuosiaikasarjoj en ja indeksisarjojen perusteella tut

kittu kokonaistaloudellisen kasvun ja sähköenergian kulutuksen 

kasvun välistä yhteyttä vuosina 1954-1970 määrällisesti ja 

malliyhteytenä. Sen lisäksi 1uvussa on tarkasteltu sähköener-

gian ominaisku1utusta eli kulutusintensiteettiä, joka on määritelty 

sähköenergian kulutuksen ja bruttokansantuotteen suhteeksi. 

Luvun lopussa on esitetty sähköenergian kulutuksen ja sen in

tensiteetin ennakointi kokonaistaloudellisen kasvukehityksen 

avulla. 

Tutkimuksen viimeisessä eli kuudennessa luvussa on tarkasteltu 

yleensä sähköenergian kulutuksen ennakointiin liittyviä kysy

myksiä sekä esitetty vertailupohjan luomiseksi tärkeimpien Suo

messa tehtyjen ennusteiden kulutusarvioita, jotka koskevat toi

saalta jo kulunutta 1960-1ukua ja toisaalta 1970-1ukua, jotkut 

jopa aikaa aina vuoteen 2000 saakka. 

Kuudennen luvun lopussa on käsitelty tässä tutkimuksessa saavu

tettujen tulosten pOhjalla rakennettuja erilaisia sähköenergian 

kulutusta koskevia ennustemalleja ja niiden avulla saatavia 

ennusteita, niistä tärkeimmät ovat sähköenergian viikkokulutuksen 

ennustemalli ja huippuviikon kulutusta koskeva ennustemalli. 

1) Ma1aska P. (1) s. 63 
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Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia on käytetty valtakunnal

lista tehokapasiteetin mitoitussuunnittelua käsittelevän muis

tionl ) yhteydessä suoritettujen 1970-lukua koskevie.n kvantita

tiivisten ehdotusten perustana. Kyseisessä muistiossa on selvi

tetty periaatteita ja järjestelyä, joilla tehokapasiteetin 

mitoitussuunnittelu voidaan rakentaa valtakunnallisen viikko

kulutuksen ja huippukulutuksen ennusteiden varaan. 

Tarkastelemalla sähköenergian kulutusprosessia kokonaistaloudel

lisena suureena voidaan sähkötaloutemme tuleva tehokapasiteetin 

lisätarve ja sen ajoittaminen pääpiirteissään määrittää johdon

mukaisesti yhtenäisillä kriteereillä ja periaatteilla sekä niiden 

valossa tarkastella myös yksittäisten investointihankkeitten sum

mana muodostuvaa ajallista ja määrällistä kapasiteetin ehdotet

tua lisäysohjelmaa. 

IS.g_§vunopeudesta käytettävän m~;rkintät9."y"'c;trL .. ~elvennys ja tulkinta: 

Tässä tutkimuksessa kasvunopeus esitetään ns. kasvukertoi
men avulla, joka on sama kuin jatkuvan kasvun lausekkeen 

a t = a o • e 
0{ • t 

eksponenttina oleva luku 0(. Kasvukertoimen dimensio on 
viikkokasvulle l/vkk ja vuosikasvulle liv. Ekonomisteille 
tutumpi tapa on esittää jatkuva kasvu kasvuprosenttina, 
joka on sama kuin 100 • ~ ja jonka dimensio on edellisiä 
vastaten %/vkk ja %/v. 

Mutta näyttää varsin yleiseltä, että jatkuvan kasvun kas
vuprosentti sekoitetaan käsitteellisesti ja operatiivi
sesti sisällöltään erilaiseen suureeseen, nimittäin li
säysprosenttiin, joka osoittaa jatkuvan kasvun seurauksena 
syntyvän %-lisäyksen valitulla aikavälillä. Jotta kasvu
nopeuden tulkinnallisista väärinkäsityksistä säästyttäi
siin, eron korostaminen myös näiden käsitteiden merkintä
tavassa lienee paik?lllaan. 

1) Malaska, Pentti - Jaakonaho, Mauri: Voimalaitosten valtakun
nallinen tehokapasiteetin mitoitussuunnittelu. Turun Kauppa
korkeakoulun julkaisuja, sarja A I - 1: 1972 
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2. YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

2.1. Yhteenveto sähköenergian kulutuksen aikasarja-ana1yysista 

Sähköenergian viikkokulutuksen aikasarja-ana1yysissa saavutettu

jen tulosten perusteella voidaan todeta, että sähkön kulutusaika

sarja voidaan jakaa osiin: trendi, suhdannevaihte1u, kausivaih

telu ja satunnaisvaihte1u eli kohina, joiden avulla sähköener

gian kulutuksen pitkän-, keskipitkän ja lyhyen ajan kasvua 

ja luonteenpiirteitä voidaan määrällisesti ja laadullisesti se

littää. Löydettyj e n, riittävän säännönmukaisten ominaisuuksien 

perusteeTIasähköenergian kulutus voidaan esittää mallina kokoa

malla osat eksponentiaa1isen, deterministisen tulomallin muo

toon. Sähköenergian kulutuskehityksen erilaiset deterministi

set ominaisuudet käyvät selville yhtälöistä 5, 6, 10, 1 6 , 18, 

19, 20 ja 22, tau1ukoista 2 ja 3 sekä kuvista 4, 7 ja 21. 

Analyysissa on todettu tarpeelliseksi selittää ja puhdistaa 

aikasarjasta selitettävissä olevien häiriöiden kuten erikois

pyhien ja suurimpien työnseisausten aiheuttamat määrälliset 

vaikutukset, jot.ta kulutuksen deterministiset ominaisuudE7t 

voitaisiin paremmin määrittää. Kun häiriöiden vaikutukset 

tiedetään pääpiirteissään, ne voidaan ottaa huomioon ad hoc(esi

merkiksi ennustamisen yhteydessä) kulutuksen deterministisen 

kehityksen lisäksi. 

2.1.1. Sähköenergian kulutuksen trendi 

Sähköenergian kulutuksen pitkän tähtäyksen kehitys eli trendi 

noudattaa jokseenkin tarkkaan eksponentiaalista kasvufunktiota 

ja kasvukerroin on O,00167 1/vkk eli vuotuin en arvo 

0,087 liv. Kasvunopeudessa ei ole havaittavissa lainkaan ajal

lista, tilastollisesti merkittävää muutostendenssiä (lähinnä 

kasvun hidastumista). (Ks. sivun 6 alaosa) 

Sähköenergian kulutuksen trendin identifiointi edellyttää kui

tenkin vähintään kahden, mieluummin kolmen suhdannejakson mit

taista tarkasteluväliä. Sillä suhdannevaihtelun vaikutuksesta 

keskipitkän aikavälin kasvu (kausitasoitettu kasvu) sisältää 

luonteeltaan toisistaan poikkeavia kehitysjaksoja. Mikäli 

käytetty tarkasteluväli on liian lyhyt, trendi saadaan luon

teeltaan aaltomaisena, ftitaana vaihteluna. 
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2.1.2. Suhdannevaihtelu ja kausitasoitetun kasvun vaihtelu 

Sähköenergian kulutuksen suhdanteista aiheutuva vaihtelu 

saadaan esille aikasarjasta eliminoimalla trendi kausitasoite

tusta kulutuksesta, joka sinänsä esittää sähköenergian kulutuk

sen keskipitkän aikavälin kehitystä ja sen vaihteluja. Suhdan

teiden vaikutukset voidaan erottaa myös hetkellisen kasvukertoi

men vaihtelussa, joka osoittaa.kausitasoitetun kulutuksen muutos
nopeutta aikasarjan yksittäisissä pisteissä,l) 

Yleisesti voidaan todeta, että suhdannevaihtelu ei ole täysin 

säännöllinen vaan siinä on myös satunnainen osa. Eri sudanne

tilanteiden esiintymistä voidaan aproksimoida deterministises

ti, kun vaihtelun keskimääräinen amplitudi ja jaksonpituus tun

netaan. Tarkasteluvälillä 1950-1970 sähköenergian kulutuksen 

suhdannevaihtelu on tullut havaittavasti eheämmäksi. Samalla 

amplitudi on pienentynyt runsaasta 5 %:sta 3 %:iin ja jakson 

pituus lyhentynyt noin 4,5 vuodeksi.l)Suhdannevaihtelun vaiku

tuksesta syntyy trendikasvuun vaihtelu, joka on 900 vaihesiir

rossa varsinaiseen suhdannevaihteluun nähden. Näin muodostunut 

keskipitkän aikavälin kasvu vaihtelee suhdannetilanteen 

mukaan kerroinarvoltaan välillä 0,05 ••. 0,13 l/v. l ) 

2.1.3. Kausivaihtelu 

Trendin ja suhdannevaihtelun jälkeen jäävä sähköenergian lyhyt

jaksoinen vaihtelu sisältää suhteellisen säännöllisen ja pysy

vän kausivaihtelun, jossa pieniä detaljeja lukuunottamatta ei 

ole tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattuna 19S0-1uvun 

kehitykseen. Kuitenkin on odotettavissa, että sähkölämmityksen 

vaikutuksesta tapahtuu vaihtelun jyrkkenemistä. Kausivaihtelu

kerroin on vaihdellut 1960-luvulla 0,6547 - 1,1394, kun taulukon 

2 lisäksi otetaan hu 0 m i 0 0 n taulukko 1~) Näin ollen kausivaihte

lun aiheuttama sähköenergian ku1utusvärähtely on amplitudiltaan 
runsas viisinkertainen ja taajuudeltaan 4-5 -kertainen verrattuna 

suhdannevaihtelun aiheuttamaan vaihteluun. 

1) Ks. kuvaa 4 sivulla 34. 

2) Ilman taulukon 1 vaikutusta välillä 0,8115 ••• 1.1410 
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Nyt tutkitulla aikavälillä huippukulutusviikon kausivaihteluker

roin on pysynyt keskimääräisesti samana, mikä merkitsee/että 

huippuviikon kulutus on kasvanut keskimäärin trendikasvun osoit

tamalla tavalla (0,087 liv). 

Suhteellisen viikkokulutuksen pysyvyyskäyrän perusteella voidaan 

todeta huippukulutuksen käyttöajan olevan noin 43,5 viikkoa eli 

7300 tuntia vuodessa (ks. kuva 12 s. 61). 

2.1.4. Satunnaisvaihtelu eli kohina 

Analyysissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös satunnais

vaihtelun eli kohinan ominaisuuksiin. Sähköenergian kulutuksen 

pohjakohinaa voidaan pitää satunnaisena ja jokseenkin statio

näärisena prosessina. l ) Kohinan keskimääräinen hajonta on 

0,0225 ja näin ollen kohinan aiheuttama epävarmuusväli on noin 

± 4,6 % determinististen osien avulla lasketussa kulutuksessa. 

Tutkittaessa puhdistustoimenpiteiden vaikutuksia aikasarjan 

ominaisuuksiin on voitu todeta, että erikoispyhien ja työn

seisauksien vaikutuksesta aiheutuu sähkönkulutukseen lisäkohi

naa niin, että kohinan hajonta kokonaisuudessaan tulee kaksin

kertaiseksi pohjåkohinaan verrattuna. Mikäli erikoispyhien ja 

työnseisausten vaikutuksia ei olisi analysoitu erillisiksi, 

olisi determinististen ominaisuuksien selvittäminen ja tilastolli

nen päättely niistä muodostunut epävarmemmaksi. 

2.2. Yhteenveto sähköenergian kulutuksen ja kokonaistalou

dellisen kehityksen välisestä yhteydestä 

Sähköenergian kulutuksen kasvu ja kokonaistaloudellinen kasvu 

seuraavat kiinteästi toisiaan, tosin edellisessä kasvun vaih

telut ovat keskimäärin noin neljännesvuoden edellä jälkimmäisen 

vaihteluja,kokonaistuotannolla mitattuna vaihtelujen amplitudi 

on ollut likimain sama. Bruttokansantuotteen 1960-luvulla toteu

tunutta trendikasvua 0,046 liv on vastannut sähköenergian kulu

tuksen trendikasvu 0,087 liv. 

1) Kohinan normaalisuutta ei ole tässä analyysissa tutkittu 
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Yhteys sähköenergian kulutuskasvun (cx) ja bruttokansantuot

teen kasvun (~) välillä on ilmaistavissa yhtälön 25 avulla: 

~ = 0,05 + 0,81 .;3. Vastaavasti sähköenergian ominaiskulu

tuksen eli kulutusintensiteetinl ) 'rL kasvunopeus ~ voidaan 

ilmaista ~:n avulla yhtälön 36 mukaisesti ~ = 0,05 - 0,19 .~. 

Sähköenergian kulutusintensiteetti on kasvanut tutkitulla 

aikavälillä trendinopeudella ~= 0,041 l/v ja vuoden 1960 

arvostaan 0,37 kWh/mk vuoden 1970 arvoon 0,58 kWh/mk ilmais

taessa bruttokansantuote vuoden 1970 hintoihin. 

Yhteys sähköenergian kulutuksen (ja sen kasvun) ja bruttokan

santuotteen (ja sen kasvun) välillä on nähtävissä yhtälöissä 25, 

26, 29, 32, 36, 37 ja 38 sekä kuvissa 16, 17 ja 18. Havaittu 

yhteys palvelee lyhyellä ja keskipitkällä tähtäyksellä hyvin 

ennustami starkoi tuksia •. 

2.3. Yhteenveto sähköenergian kulutuksen ennakoinnista 

Tarkasteltaessa yleensä Suomessa tehtyjä sähköenergian kulutuk

sen ennusteita on osoittautunut, että käsitykset kulutuksen 

tulevasta kehityksestä vaihtelevat suuresti. Sen ohella ennus

teissa on havaittavissa aliestimointiin viittaavia piirteitä 

k 
. . 2) 

samaan tapaan u~n Ruots~ssa. 

Kulutuksen aliestimointiinja eriäviin näkemyksiin johtavina 

syinä on esitetty kuusi kohtaa: 

1) ennustajan subjektiivisuus 

2) sähkön kulutuksen selittämisessä käytettyjen ilmiöiden 

aliestimointi 

3) kasvumallit eivät aina kykene selittämään ja ottamaan 

huomioon kaikkea kasvua 

4) haitat, jotka liittyvät ennustamiseen kiertokyselyjen 

pohjalta 

Wt sähköenergian kulutus 
1) Yhtälön 34 mukaan 1t BkT

t 
bruttokansantuote 

2) Ks. taulukoita 7, 8 ja 9 sekä niitä koskevia tarkasteluja 
luvussa 6.1. ss. 89-96. 
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5) sähköistymisi1miön aiheuttaman kasvun vaikea enna

koitavuus 

6) virheelliset ennusteentekomenetelmät, ennusteet ja 

puutteelliset analyysit. 

Aikasarjaennustee11a voidaan välttää useimpia edellä esitettyjä 

syitä, joskin sen haittana pitkällä tähtäimellä on kulutuksen 

y1iestimoinnin vaara. Aikasarjaennuste on tarpeellista perustaa 

riittävän pitkältä aikaväliltä hankittuun materiaaliin, materiaa

lin on oltava myös mahdollisimman lyhyt havaintovälistä, jottei 

kulutuksen deterministisistä ominaisuuksista tehtäisi virheel

lisiä johtopäätöksiä. Kiertokyselyihin ja eksogeenisiin muut

tujiin perustuvat ennusteet ja aikasarjaennusteet täydentävät 

toisiaan ja näin ollen kumpiakin niitä on syytä laatia. Lisäksi 

on huomattava, että niihin johtavat analyysit palvelevat pää

töksentekijöitä omalla tavallaan tarpeellisena 1isäinformaa
tiona. 

Muiden mallien tapaan aikasarjamallilla ennustettaessa suhdanne

vaihtelujen huomioon ottaminen tuottaa vaikeuksia ja edellyttää 

määräl1isissä arvioissa riittävän 1yhytjännitteistä tarkastelu

väliä. Sähköenergiakulutuksen suhdannevaihtelut seuraavat jok

seenkin tarkkaan teollisuustaloudellisia suhdanteita (ks. 

kuva 16), joihin tukeutuma11a aikasarjamallista saatavia 

ennustearvoja voidaan vahvistaa ja tarkentaa tiettyjen edelly

tysten vallitessa. Varsinkin tulevaisuudessa suhdannevaihtelu

jen huomioonottaminen tehokapasiteetin mitoituksen yhteydessä 

sisältää merkittäviä taloudellisia näkökohtia. 

Käyttämällä hyväksi aikasarja-ana1yysissa saavutettuja tulok

sia ja informaatiota sähköenergian kulutuksen ominaisuuksista, 

sen viikkokulutusta voidaan ekstrapoloida aikasarjamallilla) 

yhtälöt 40 ja 41. Samoin kulutuksen viikkohuipun kehittymistä 

vuodesta toiseen voidaan ennakoida vastaavalla mallilla, yhtä

löt 42 ja 43 • Tutkimuksen tuloksina syntyneitä ennuste- ja 

ekstrapo1aatioarvioita on esitetty taulukoissa 5, 6, 11, 12 ja 

III/3 ja kuvissa 11, 19, 20, 22, 23 ja 24. 1 ) 

1) Ks. tarkemmin lukuja 5.4. ja 6.3. 
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Koska ennustemall~en ja ennusteiden tehtävänä on palvella 

päätöksentekijöitä riittävän luotettavana lisäinformaationa 

epävarmasta tulevaisuudesta, luotettavuutta on lisättävä sitä 

enemmän, mitä lähemmäksi ennusteet kohdistuvat ajankohtaa, 

jossa ja jota koskevia toimintapäätöksiä tehdään. Näin ollen 

sähköenergian kulutuksen ennusteita ja ennustemalleja on jatku

vasti tarkkailtava ja kehitettävä niin, että tuntuma reali

saatioon säilyy. 

Sen ohella, että sähköenergian tulevaa kulutusta ennakoi-

daan ja tarkkaillaan, on tämä ennustamisprosessi ja sen tulok

set kyettävä kytkemään rationaalisesti taustalla oleviin tär

keämpiin tehtäviin: tehokapasiteettitarpeen ajalliseen ja 

rakenteelliseen mitoittamiseen, jotka täyttävät tietyt niille 

asetettavat optimaalisuusvaatimukset. Tämän tutkimuksen yhtenä 

tavoitteena on ollut kartoittaa näitä tehtäviä varten perus

informaatiota, joka liittyy sähköenergian kulutukseen ja sen 

ominaisuuksiin. 
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3. ANALYYSIN LÄHTÖKOHTA: TILASTOMATERIAALIN ALUSTAVA KÄSITTELY 

Taloudellisen toiminnan rekisteröinti- ja raportointijärjes

telmä tuottaa vain harvoin tilasto- ja lukumateriaalia, joka 

jo sinänsä on kelvollista niitä hyväksi käyttävissä analyyseis

säe Materiaalia joudutaan ensin jollakin sopivaksi todetulla 

tavalla yhdistämään, karsimaan tai korjaamaan sekä ennen kaik

kea tarkistamaan niin, että se vastaa tutkittavan ilmiön todella 

tuottamaa lukuaineistoa. Ellei hankittu ja käytetty materiaali 

ole tarkoituksenmukaista, on todennäköistä/että analyysin tuot

tama informaatio tutkittavan i1miöh ominaisuuksista on puut

teellista, jopa virheellistä. 

Huolella ja objektiivisesti suoritettu tilastomateriaalin alus

tava käsittely luo edellytykset analyysin onnistumiselle ja 

1uotettavammi1le lopputuloksille. 

3.1. Sähköenergian tuotannon viikkopikatilasto ja sen peittävyys 

Tämän analyysin perusti1asto on Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n 

kyselyyn perustuva sähköenergian tuotannon viikkopikatilasto. 

Sen voidaan samalla olettaa kuvastavan myös riittävän tarkasti 

sähköenergian kulutusta ja sen vaihteluja, sillä sähkötaloushan 

ei tunne jakeluteissään varastointi-käsitettä. Pikatilastossa 

on esitetty kulutuksen viikkoarvot tuotanto1ajeittain, tuonnin 

ja viennin erotus sekä runsasvetisinä kausina ilmenevä sekundaener

giana pidettävä höyrykattilakulutus. 

Pikatilaston peittävyys 

Viikkopikatilaston peittävyytenä pidetään pikatilastosta saatavan 

ja virallisesti ilmoitetun vuotuisarvon suhdetta laskettuna eri 

tuotantolajeille. Toisin sanoen suhteet ilmoittavat, miten tark

kaan suoritettu kysely kattaa erilaisilla sähkön tuotantolajeil

la tapahtuneen tuotantotoiminnan. 



- 18 -

Peittävyysarvot on jouduttu laskemaan vuotuisarvoina, koska 

tuotantolajittaiset toteutuneet kokonaisarvot ovat saatavissa 

vain vuosittain. l ) Peittävyysarvoista voidaan yleisesti todeta, 

että ne ovat jonkin verran kasvaneet 1960-luvulla kyselyn laa

jenemisen v uo k s i tai kyselyssä mukana olevien tuotantolai

tosten kokonaistuotannon suhteellisesti nopeamman kasvun johdosta 

kyselyn ulkopuolelle jääviin verrattuna. Tuotantomäärien suh

teessa laskettu keskimääräinen peittävyys on nyt noin 0,91 ja 

eri tuotantolajeittain ~e on seuraava: 

vesivoima 

lauhdutusvoima 

vastapainevoima 

tuonti-vienti 

kattilakulutus 

0,96 

0,89 

0,81 

0,99 

0,90 

Pikatilaston vuotuiset peittävyysarvot on esitetty tuotantola

jeittain liitteessä 1. 

Polttomoottoreilla tuotettu vähäinen sähköenergia on liitetty 

lauhdevoimatuotantoon. 

Tuonti-vienti -lukujen peittävyysarvot ovat vientivoittoisina 

vuosina 1966-67 suurempia kuin yksi, mikä indikoi epätarkkuuk

sia tilastointimenettelyssä, rekisteröinnissä tai mittaamisessa. 

Joka tapauksessa virallisina ilmoitettuja vuosiarvoja pidetään 

oikeina ja pikatilaston arvojen korjaamisperusteena. 

Erityistoimenpiteet vuosille 1970-71: 

Koska vUosille 1970-71 ei analyysin yhteydessä ollut käytettä

vissä virallisia toteutuneita kulutuksen kokonaisarvoja, on 

näiden kohdalla käytetty seuraavaa likiarvomenettelyä: 

Kullekin tuotantolajille on analysoitu funktio toteutuneiden 

ja pikatilaston vuotuisten kokonaisarvojen välille. (Liite II) 

(1) R .. = a. + b .• P .. 
~J ~ ~ ~J ' 

1) Tilastoa julkaistaan Sähkö-lehdessä, joka ennen vuotta 

1965 on ilmestynyt nimellä Voima ja valo 
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jossa P .. on pikatilastosta saatava kulutuksen kokonaisarvo 
1.J 

tuotantotavalle i vuonna j ja R .. toteutuneen virallisen vuo-
1.J 

tuistuotannon estimaatti samalle tuotantotavalle i vuonna j. 

Tätä likiarvomenettelyä voidaan pitää lyhyellä tähtäyksellä 

riittävän tarkkana. 

3.2. Pikatilaston oikaisutoimenpiteet 

Viikkopikatilaston oikaisemisella tarkoitetaan sen saattamista 

toteutuneita virallisia vuosiarvoja vastaavaksi. Se tapahtuu 

peittävyysarvojen käänteislukujen ns. korjauskertoimien avulla. 

Korjauskertoimet on esitetty liitteessä I. Kertomalla tuotanto

lajeiftaiset viikkoarvot korjauskertoimilla ja laskemalla kunkin 

viikon eri tuotantoluvut yhteen saadaan oikaistu viikkoaikasarja. 

Tosin tällöin oletetaan, että saman vuoden sisällä peittävyys 

pysyy samana viikosta viikkoon, mitä se ei aivan tarkkaan to

dellisuudessa tee. Toisaalta vuodenvaihteissa syntyy myös pien

tä virheellisyyttä läheisillä viikoilla käytettävien erilaisten 

korjauskertoimien vuoksi. Tilanne olisi korjattavissa täydelli-. 

sesti vain taajemmilla virallisilla tilastoilmoituksilla. Oi

kaisumenettelyn yhteydessä syntyvä virheellisyys on todennä

köisesti niin pieni, että se ei häiritse kulutuksen ominai

suuksista tehtävää tilastollista päättelyä ja on kokonaisuudes

saan rinnastett~vissa muihin mittaus- ja tilastointivirheisiin. 

Lopuksi bruttokulutuksen viikkoaikasarjasta siirrytään lähemmäksi 

priimakulutuksen viikkoaikasarjaa vähentämällä kokonaisarvoista 

sekundakulutukseksi katsottava höyrykattilakulutus, joka ensin 

on redusoitu tuotantopaikalle laskemalla voimansiirtohäviöön 

meneväksi 8 % tuotetusta määrästä. 

3.3. Pikatilaston puhdistaminen 

Sähköenergian priimakulutuksen oikaistu viikkoaikasarja sisältää 

vielä jouKon merkittäviä epäsäännöllisyyksiä, jotka ovat aiheutu

neet esimerkiksi erikoispyhien, työnseisausten tai muiden ti

lapäisiksi katsottavien syiden vuoksi. Tällaisten taloudelli

sille aikasarjoille tyypillisten esiintymistodennäköisyydeltään 

pienten, mutta silti merkittävien ja jollakin identifioituvalla 

ilmiöllä selitettävissä olevien tekijöiden huomioon ottaminen ja 

selittäminen kuuluvat myös oleellisesti tilastomateriaalin 
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alustavan käsittelyn piiriin. Puhdistaminen on jo sinänsä var

sina6ta analTJsia,l) jonka avulla aikasarjan arvoja selittä

vien yksittäisten muuttujien määrää vähennetään, jotta pääs

täisiin riittävän lähelle itse säännöllisen taloudellisen toi

minnan tuloksena syntyviä lukuarvoja: tässä tapauksessa sähkö

energian " s äännöllisenä" pidettävää kulutusta. 

3.3.1. Sähköenergian kulutushäiriöt ja niiden ajoittaminen 

Kulutushäiriöt jaetaan kestoaikansa mukaisesti lyhyt- ja pitkä

kestoisiin häiriöihin. Sähköenergian kulutusaikasarjaan aiheu

tuu lyhytkestoisia häiriöitä etupäässä erikoispyhien ja lyhyit

ten työnseisausten vuoksi. Joskus myös tilastointivirheet tai 

paikalliset kulutushyppäykset näkyvät kulutusarvoissa. Vastaa

vasti pitkäkestoisia häiriöitä aiheuttavat ainoana syyryhmänä pi

tempiaikaiset lakot. 

Näiden selittyvien ilmiöiden vaikutuksia on pyritty puhdistamaan 

kulutusaikasarjasta, jotta ne eivät liiallisesti pääse vääristä

mään sähkönkulutukselle tyypillisiä deterministisiä, ajan 

funktiona ilmaistavia ominaisuuksia lähinnä kausivaihtelun 

kyseessä ollessa. Häiriöiden ajoittaminen on suoritettu eri

koispyhien osalta kalentereiden ja työnseisausten osalta ti

lastotietoj en 2) sekä ennakkotietcj en 3) perusteella. Merkittäviä 

kulutushä~riöitä aiheuttavat työnseisaukset on kyetty paikallis

tamaan tilastojen pohjalta kuukauden tarkkuudella, josta edelleen 

tukeutuen tutkittavaan aikasarjaan ja pikatilastossa eri teolli

suus- ja voimantuotantolaitoksissa kehitetyksi ilmoitettuihin 

såhkömääriin on .voitu suorittaa lopullinen viikkokohtainen 

ajoitus. Myös muun tyyppiset häiriöt, joita on tosin ollut ha

vaittavissa vain muutama, on ajoitettu edellä esitettyjä peri

aattei ta noudattaen • 

1) Kalenterivaikutusten huomioon ottaminen a priorisena infor
maationa ks. Kukkonen S., l3c 
Ks. kalenterivaikutuksista myös Kendall, M. G. - Stuart, A.s.348 

2) Vv. 1958-1966 Sosiaalinen aikakauskirja 
Vv. 1967-1969 Suomen Tilastollinen vuosikirja 
V. 1970 Tilastotiedotus PA 1971: 19 

3) V. 1971 Tilastokeskuksesta saadut ennakkotiedot 
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On huomattava, että osa työnseisauksien vaikutuksista osuu 

viikoi11e, joilla on myös erikoispyhien aiheuttamia vaikutuksia. 

Nämä tapaukset on käsitelty yhtenä "kokonaisuutena erikoispy

hiin kohdistuneen puhdistuksen yhteydessä. On huomattava, että 

viikolla, jolla on jo erikoispyhän vaikutuksesta tuotantotoi

minta huomattavasti normaalia vähäisempää, lakko aiheuttaa 

vain harvoin havaittavissa olevan lisävaikutuksen. 

3.3.2. Häiriövaikutusten eliminoiminen kulutusaikasarjasta 

Ajoitett~enhäiriöiden vaikutukset on eliminoitu manuaalisesti 

määrittelemällä puhdistamistarve graafisena tarkasteluna. Näin 

saatua tulosta voidaan pitää oleellisesti harhattomampana kuin 

esimerkiksi puhtaasti analyyttisellä tasoitusmenetelmällä saa

vutettavissa olevaa, jolloin myös samalla kadotetaan osa il

miöitä koskevaa informaatiota. Puhdistus on suoritettu vähintään 

5 GWh:n tarkkuudella, joka on ollut noin 1 % viikkokulutusar

vosta. Lyhytkestoisten häiriöiden kyseessä ollessa puhdista

minen on suoritettu vertaamalla kOe ajankohdan arvoa viereisten 

viikkojen kulutusarvoihin. Pitkäkestoisten häiriöiden yhteydessä 

vertailu on suoritettu myös viereisten vuosien vastaaviin 

viikkokulutusarvoihin. 

3.3.2.1. Erikoispyhät 

Ensimmäisessä vaiheessa on eliminoitu eriy.oispyhien aiheuttamat 

epäsäännöllisyydet. Erikoispyhän vaikutus sähkön viikkokulutus

arvoa alentavasti on saattanut olla suurimmillaan jopa yli 30 %, 

esimerkiksi joillakin jouluviikoilla 1960-luvun alkupuolella 

(liite III taulukko III/l). Sen sijaan erikoispyhien yhteis

vaikutus koko vuosikulutusta alentavasti on ollut vuosikymme-

nen alkupuolella noin 3 %, mutta loppupuolella se on hiukan 

supistunut ja on ollut alle 2~ % (liiteIII taulukko III/2). Yleisenä 

ilmiönä erikoispyhien vaikutuksista on huomattava seuraava 

kehitysilmiö : ' 

huippukulutusviikkojen aikana, vuoden vaihteessa olevien 

erikoispyhien (joulu ja uusivuosi) vaikutus on pienentynyt 

1960-luvulla ja varsinkin sen loppupuolella. Sama ilmiö 

on havaittavissa myös keväällä esiintyvistä erikoispyhistä: 

pitkäperjantai ja pääsiäinen. Viimeisen viiden vuoden kes

kiarvona laskettu pyhäkerroin on pienempi kuin koko 1960-
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luvulle laskettuna (ks. liite III taulukko III/3). 

Huippuviikoilla pyhävaikutusta pienentää mitä todennäköisirr@in 

yoimakkaasti lisääntynyt sähkö lämmitys, joka toimii huomattavana 

kulutusta tasaavana tekijänä, joskin säävaihtelut vaikuttavat 

siihenkin. 

Erikoispyhien yhteisvaikutuksessa vuosikulutusarvoihin havait

tavissa oleva pienentymisilmiö jatkunee myös lähivuosien aikana. 

Tähän vaikuttavat taloudellista toimintaa tasaavat tekijät ja 

toimenpiteet, joita tulee tuotantorakenteen muutosten, teknologian 

kehittymisen ja automaation taholta sekä erityisinä sopimuksina. 

Viimeisistä on mainittava eräiden arki pyhien siirtäminen tavallis

ten sunnuntaipäivien yhteyteen, mikä eheyttää tuotantotoimintaa 

näillä pyhäviikoilla. Näin ollen loppiaisen ja toisen helluntai

päivän siirtyminen pysyvästi lauantaipäivälle vaikuttaa sähkön

kulutusta voimistavasti näillä viikoilla. Helatorstain siirtymi

nen lauantaipäivälle ei vaikuttane kulutusarvoihin, koska se ei 

ole aiheuttanut nykyisessä ajankohdassaankaan merkittävää kulu

tusvaikutusta vuoden 1963 jälkeen (ks. liite III taulukko III/l). 

Kokonaisuutena' tarkastellen voidaan perustellusti odottaa, että 

1970-luvun puolenvälin jälkeen erikoispyhien yhteisvaikutus vuo

tuisiin kokonaiskulutusarvoihin on alentunut vajaaseen 2 %:iin. 

Taulukossa 1 on esitetty erikoispyhäviikoille viiden viimeisen 

vuoden ajalta lasketut keskimääräiset pyhäkertoimet, joilla 

tarkoitetaan oikaistun viikkokulutuksen suhdetta saman viikon 

kulutukseen puhdistamisen jälkeen. Liitteessä III on esitetty 

tarkemmin pyhäkertoimet, niiden vaihtelu sekä eräät yksityis

kohtaisemmat havainnot. 

l' Ta~lukko 1:- PYh-~k~~~~imi~n- ~:-~~~~rvot ..... -._-- . 

t:~:::~~ --~~~---:t~;~~~ ~~::~~å-"-",-_,_--, --.---.---.-... --------.,..-~-I:-~-:-o-l *-i-n--+ 

loppiainen 0,94* juhannus 0,78 

itkäperjantai 0,88 puhäinpäivä 0,97 

ääsiäinen 

appu 

k
elatorstai . 
<~p_O _. ___ .->~> ___ ._~_ .. -_._ - ••• __ ~ ... 

juhannuksen jälkeinen 
--,-~_." -~~- - . ..--.... - .-- . , 

0,90 

0,86 

1,00 

itsenäisyyspäivä 

joulu 

0,95 

0,76 

_ .. _------ ._- ._ .. _. __ ._---._---- _._--
viikko (ks. sivu 120) 0,91 

I - . __ ._._--, 
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Taulukon 1 arvoista on huomattava, että aiemmin mainituista 

syistä loppiaisen ja helluntain arvot tulevat nousemaan jonkin 

verran. 

3.3.2.2. Työnseisaukset 

Toisessa vaiheessa on puhdistettu merkittävät työnseisausten 

aiheuttamat, havaittavissa olevat sähkönkulutuksen häiriöt. 

Työnseisauksien vuoksi kuluttamatta jäänyt sähköenergia 

yksittäisellä viikolla on ollut suurimmillaan noin 10 % luok

kaa. Vuotuisiin kulutuksen kokonaisarvoihin puhdistettujen 

työnseisauste~ yhteisvaikutus on ollut noin 0,5 % vaihdel

len vuodesta toiseen (liite III taulukko III/2). Vuoden 1971 

alkuvuodesta ja keväällä vallineet huomattavat lakot ovat 

aiheuttaneet puolivuosiarvoon verrattuna yhteisvaikutuksen, 

joka on suuruudeltaan 1,4 % ja siten oleellisesti suurempi 

kuin muina vuosina. 

Työnseisausten aiheuttamista puhdistustoimenpiteistä on eri

tyisesti korostettava,ettei niitä ole pyritty liiallisesti 

kohdistamaan kulutusaikasarjan arvioihin. Ainoastaan vaikutuk

set, jotka ovat endogeenisesti tarkasteltuina aiheuttaneet jol

lakin viikolla hyppäyksenomaisen kulutuksen supistumisen,on 

puhdistettu. l } Tämä siksi, että taloudellisessa toiminnassa 

tapahtuvat konfliktit ja poikkeukselliset tilanteet ovat 

omiaan muodostamaan yhdes~ämuiden kokonaistaloudellisten 

tekijöiden kanssa yleisen suhdannekuvan, jota myös sähköener

gian kulutuksen vaihtelu heijastelee. Esimerkiksi vuosina 

1959-63 ja -69 esiintyneitä lakkojen vaikutuksia on jätetty 

puhdistamatta. 

Työnseisausten kulutusvaikutukset olisi mahdollista selvittää 

myös eri teollisuuden alojen ominaiskulutusarvojen ja menetet

tyjen työpäivien2 } avulla laskemalla, jolloin työnseisausten 

kokonaisvaikutuksiksi tulisivat todennäköisesti suuremmat arvot 

eri vuosille kuin mitä puhdistamalla on saatu. 

l} Puhdistamattomien työnseisausten vaikutuksista pienimmät häviä
vät sähkönkulutuksen ei deterministiseen satunnaisvaihteluun 1. 
kohinaan, jota 'tarkastellaan (luku 4.3.2.) 

2} Ks. Malaska, P. (3) 



- 24 -

Liitteessä IV on esitetty tarkemmin puhdistamisen kohteiksi 

joutuneet viikot ta kunkin kohdalta puhdistussuhde, joka il

moittaa oikaistun viikkokulutusarvon ja puhdistetun viikkoku

lutusarvon suhdetta. Lisäksi siellä on esitetty häiriöiden to

dennäköisimmät syyt sekä mahdollisuuksien mukaan teollisuus

tai voimantuotantolaitokset, joiden tuotanto on häiriön vaiku

tuksesta merkittävästi alentunut. 

3.3.2.3. Muut puhdistetut tekijät 

Viimeisessä vaiheessa on eliminoitu viikkokulutusarvoista muu

tama yksittäinen poikkeava arvo, jolle on löytynyt selvä yksi~ 

käsitteinen syy. Syynä on ollut ti1astointivirhe, koekäyttö 

tai vuosikorjaus. Näin puhdistetut viikot on selitetty liit

teessä IV työnseisausten aiheuttaman puhdistuksen yhteydessä. 

Muihin puhdistustoimenpiteisiin on luettava myös laskentatekni

sistä syistä suoritettu vuosien vakioiminen 52-viikkoisiksi. 

Tällöin tavallisesti pikatilastossa esitetyt vajaan 53:nnen vii

kon ja vajaan ensimmäisen viikon arvot on yhdistetty vuoden 

ensimmäisen viikon kulutusarvoksi. 

Oikaisu- ja puhdistustoimenpiteiden vai~utuksiin analyysin 

kannalta palataan myöhemmin satunnaiskomponentin tarkastelun 

yhteydessä (luku 4.5.) • 

3.4. Sähköenergian kulutuksen korjattu viikkoaikasarja 

Kuvassa 1 on ~sitetty analysoitu oikaisu- ja puhdistustoimen

piteiden tuloksena saatu sähköenergian kulutuksen korjattu 

viikkoaikasarja vuosina 1958-1971 (äärivuosista on vain 26 

viikkoa mukana) • 
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4. SÄHKÖENERGIAN KULUTUKSEN AIKASARJA-ANALYYSI 

VUOSILTA 1959-1970 

Sähkön kulutuksesta rekisteröidyn aikasarjan oletetaan koostu

van taloudellisille aikasarjoi11e ominaisista deterministisistä, 

ajan funktiona i1maistavista osista: 1 ) trendi, suhdannevaihte1u 

ja kausivaihtelu. Neljännen, aikasarjaa täydent~vän komponentin 

muodostaa satunnaisprosessin eräs rea1isaatio, jäännösvaihte1u 

1. kohina, joka heijastelee sähkönkulutuksessa ilmenevää epä

determinististä värähte1yä. Myös jäännösvaihte1un tärkeimpien 

ominaisuuksien selvittäminen kuuluu analyysin piiriin. 

Sähkön kulutuksen trendi11ä ymmärretään jatkuvaa ja suhteellisen 

yhdenmukaista pitkän tähtäyksen kehitystä ja suhdannevaihte1u11a 

vuosittain toistuvaa, luonteeltaan jakso11ista vaihtelua, joka 

yhdessä trendin kanssa muodostaa keskipitkän tähtäyksen kehityksen 

ja sen muutokset. Kausivaihte1u11a ymmärretään vuoden puitteissa 

tapahtuvaa voimakasta vaihtelua, joka yhdessä trendin ja suhdan

nevaihtelun kanssa muodostaa lyhyen ajan kehityksen ja sen vaih

telut, siis kokonaisarvojen aikasarjan ilman satunnaisvaihte1ua. 

4.1. Aikasarja-ana1yysi pääpiirteittäin 

Sähkön kulutusaikasarja (Wn ) voidaan perustellusti 2) esittää 

mu1tip1ikatiivisena mallina 

(2) W = T • S • K • I (n = 1, 2, 3, ••• , N) I n n n n n 
jossa T on trendi, S suhdannevaihte1u, K kausivaihtelu ja n n n 
I n jäännösvaihte1u. Tässä analyysissa kausien lukumäärä N = 676 

viikkoa lähtien vuoden 1958 27:nnestä viikosta ja päätyen vuoden 

1971 26:nteen viikkoon. 

1) Ks. Box, G.E.P. - Jenkins, G.M. s. 7 ja s. 24 sekä 
Brown, R.G. s. 57 

2) Ks. kuvaa 2 koskevaa tarkastelua sivu 30 
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Sähköenergian kulutusaikasarja 

\ 

" \ 
~~lli1!_.::!" suhg.annev~dhtelu .' 

·1:\ 
. \ 

~~!Vaihtelu + kohina 

Kuva 2. 

Kuvassa 2 on esitetty W aikasarja puolilogaritmiasteikolla. n 
Koska aikasarjan vaihtelu pysyy kOe asteikolla suhteellisen 

tarkasti yhtä laajana, merkitsee se sitä, että aikamuuttujan 

kasvaessa aikasarjan todellinen vaihtelu laajenee tasaisesti 

edellä esitetylle tulomallille ominaisella tavalla. Kun lisäksi 

kuvasta 2 on havaittavissa, että trendi on likimain eksponenti

aalinen ajan funktio ( logaritmiasteikolla se on lineaarinen, 

tämä myös on havaittavissa kuvasta), on analysointityön kannalta 

edullista suorittaa aikasarjalle logaritmimuunnos. l ) 

(3) ln W = ln T + ln S + ln K + ln I n' josta n n n n 

käytetään merkintätapaa 4. 

(4) w t + s + k + i n n n n n 

1) Ks. Brown R.G. s. 57 ja Malaska, P. (1) s. 21 
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•.. --(t+s) 
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Kuva 3: Aikasarja-analyysin pääpiirteet (exp tarkoittaa 
kantaluvun e potenssiin korotusta) 
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Mallin komponenteista voidaan todeta, että k on jaksollinen n 
vuosittain toistuva vaihtelu, jolloin jakson pituus on 52 viikkoa, 

että sn on myös jaksollinen, mutta sen jaksonpituus on suurempi 

kuin 52 viikkoa ja vaikeammin identifioitavissa,ja että t T :n n n 
logaritmimuunnoksena on likimain 'lineaarinen. Mutta kokonais-

tietämys mallin eri komponenteista on liian pieni, jotta ne 

voitaisiin määritellä samanaikaisesti, siksi ensimmäisessä 

vaiheessa erotetaan pitkäjaksoiset komponentit (t + s)n lyhyt

jaksoisesta komponentista ja kohinakomponentista (k + i) n 
(kuvassa 2 on esitetty tämä erottelu). Vasta sen jälkeen erotetaan 

komponentit parittain toisistaan ja määritellään kunkin kompo

nentin ominaisuudet osamallien muotoon, joista lopuksi kootaan 

ennustamista varten lopullinen kokonaismalli: analyysin varsinainen 

tavoite. Kuvassa 3 on esitetty analyysin analyyttiset pääpiirteet 

ja komponenttien suodatusprosessi kaavion muodossa. 

4.2. Pitkäjaksoisten osien analyysi 

Trendin ja suhdannevaihtelun sisältämän osan tultua määritel

lyksi 52 termi sen keskitetyn liukuvan keskiarvon avulla, pyri

tään trendi ja suhdannevaihtelu erottamaan lopullisesti toisis

taan. 

Pitkäjaksoisen osan aikasarjassa (t -1- s) on havaittavissa n. n 
4-5 vuoden perioideissa tapahtuva suhteellisen säännöllinen 

jaksollinen vaihtelu. Tämän vaihtelun oletetaan muodostuneen 

keskipitkällä aikavälillä tapahtuvien taloudellisten suhdanne

vaihtelujen vaikutuksesta varsinaisen pitkän tähtäimen trendin 

ympärille. Trendi~ ja suhdannekomponenttien erottamiseksi toi

sistaan vähennetään pitkäjaksoisen osan aikasarjasta liukuva 

keskiarvo, joka on laskettu riittävän suurta termien lukumäärää 

käyttäen; sen on oltava likimain sama kuin havaitun vaihtelun 

jakson pituus. Itse tätä liukuvaa keskiarvoa voidaan pitää to

teutuneena trendikomponenttina, jonka arvoista olisi myös 

mahdollista selvittää kulutuksen trendin luonne. 

Tässä analyysissa liukuvassa keskiarvossa on käytetty 235 termiä 

(4,5 vuotta). Tutkittaessa valittavan termimäärän vaihtelun vaiku

tusta erotettujen komponenttien arvoihin on havaittu, että muu

tettaessa lukumäärää 2l0:sta 270:een vaikutusta on pidettävä mer

kityksettömänä vaihtelun pienen amplitudin vuoksi. 
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Trendin ja suhdannevaihtelujen selvittämiseksi on ensisijai

sesti käytetty toista, parempana pidettävää menetelmää, jonka 

tueksi ja tarkennukseksi on tarkasteltu myös edellä saatuja 

erillisiä komponentteja sekä informaatiota erillisestä ana1yy

sista. 1 ) Tois~samenete1mässä on tutkittu pitkäjaksoisen osan 

aikasarjan ( t + s)n hetkellistä kasvukerrointa, joka on sama 

kuin ko. diskreetin sarjan ensimmäinen differenssi sen yksit

täisissä kohdissa. 

Tuloksista voidaan myöhemmin havaita, että kausitasoitetun 

osan logaritmimuunnos sisältää yhtenäisen trenditendenssin 

ja sen lisäksi toistuvan vaihtelun. Ne ilmenevät myös hetkel

lisen kasvukertoimen arvoissa ja arvojen samanka1taisena vaih

te1una. Sähkön kulutuksen trendi määräytyy hetke11isten kasvu

kertoimien keskimääräisenä kehityksenä. 

4.2.1. Kulutuksen suhdannevaihtelut 

Sähköenergian kulutuksen suhdannevaihtelun komponentti on esi

tetty neljännesvuosipistein kuvassa 4 (yläosa) • Vuodet 1969-70 

on saatu erotetuksi ekstrapo1qima11a trendikomponenttina pidet

tävää 235-termistä liukuvaa keskiarvoa näille vuosille ja vuodet 

1950-1960 ovat aikaisemm~sta tutkimuksesta.
2

) 

Kuvasta 4 on havaittavissa, että suhdannevaihtelun amp1itudi 

on keskimääräisesti ja suhteellisesti pienentynyt tarkastelu

välin aikana. Määrällisesti pienentyrninen on tapahtunut run

saasta 5 %:sta 3 %:iin, joka näyttää vakiintuneen 1960-1uvu11a. 

Edelleen suhdannevaihtelun yleinen luonne on muuttunut kuusikym

mentäluvulla eheämmäksi:)Esimerkiksi 1950-51, 1954-55 ja 1958-59 

vaihteissa tapahtuneiden jyrkkien suhdannehei1ahte1ujen tapaisia 

piirteitä ei ole enään esiintynyt kuusikymmentäluvun suhdan

teissa. 

1) Jaakonaho, M., ss. 133-142 

2) Ma1aska, P., (1) s. 24 

3) Suhdannevaihte1u on siis yhtenäisempi ja säännö11isempi 
aiempaan kehitykseen verrattuna. 
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Edellisten ilmiöiden syinä ovat todennäköisesti toisaalta suh

danneherkkien kulutussektoreiden suhteellisen osuuden pienenty

minen koko kulutusprosessissa, toisaalta talouselämän dynamiikkaa 

ohjaavat toimenpiteet, joilla nykyisin on pyritty ja pyritään 

vaikuttamaan järjestelmän pitkän aikavälin toimintaa tasaavasti: 

se ilmenee myös suhdannevaihtelujen vaimentumisena. Näin ollen 

tapahtunut kehitys osoittaa, että suhdannevaihtelussa mukana 

olevia satunnaisprosessin luonteisia ilmiöitä sisältyy vaihtelui

hin entistä vähemmän. Tasoitusteknisesti vaihteluiden eheyty

minen merkitsee sitä, että erillisiin komponentteihin jää mukaan 

vähemmän vaikutuksia kohinasta ja että ne voidaan tarkemmin 

erottaa toisistaan jatkoanalyysia varten. 

Kuusikymmentäluvun puolivälin paikkeilla on havaittu sähkön kulu

tuksen muulloin realisoituneeseen suhdannekehitykseen verrattuna

ole van merki ttävästi poikkeava kehitysilmiö. Se ilmenee 

suhdanneaallon typistymisenä: jakson pituuden lyhentymisenä ja 

amplitudin pienentymisenä. Kuvassa 5 on esitetty puolilogarit

miasteikolla sähkön kulutuksen kannalta kuuden merkittävimmän 

teollisuudenalan kehitrstä kuvaavat tuotannon kausitasoitetut 

volyymi-indeksisarjat, ) joilla voidaan osittain selittää syn

tynyttä suhdannekuvaa yhdessä muiden tarkastelujen kanssa. 

Vuoden 1963 alun lakkojen jälkeen oli luonnollisena seurauksena 

yleinen jälkeenjääneisyyden kiinniottaminen, tähän liittyi 

lisäksi vuoden lopulla erityisesti puunjalostusteollisuuden 

piirissä tapahtunut tuntuva ulkomaisten suhdanteiden parantu

minen, mikä näkyy selvimmin puu- ja paperiteollisuuden aloilla 

myös seuraavan vuoden puolella. Samalla alkoi suotuisa kehitys 

myös kemian teollisuudessa, edelleen vuoden viimeisellä puolis

kolla metallien perusteollisuus piristyi ja vuosien 1964 ja 

-65 vaihteessa myös metallituoteteollisuus. Tästä kaikesta oli 

seurauksena sähköenergian kulutuksen suhdannekehityksessä nor

maalia aikaisempi nousukauden alku. Mutta tämä katkesi välittö

mästi vuoden 1965 puolella puu- ja paperiteollisuuden tuotanto-

1) Koottu Suunta ja suhdanne julkaisusta, osat joulukuu 1967 ja 
kesäkuu 1971 
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Kuva 5. 
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volyymin kääntyessä laskuun. Erityisesti paperiteollisuudessa 

tapahtui vuoden lopussa jyrkähkö volyymin supistuminen, jonka 

vaikutus sähköenergian vuotuiseen kokonaiskulutukseen oli n. 

250 GWh. l ) Puuteollisuudessa tapahtui energian kulutuksen las

kua vuoden 1965 lopussa ja 1966 aikana noin 40-80 GWh eri 

vuosineljänneksiä kohden. Yhdistämällä näihin metalliteolli

suudessa vuonna 1965 tapahtuneen volyymin ekspansiivisen hyppäyk

sen ja muiden tuotannon alojen merkittävimpien satunnaisten 

volyymivaihtelujen vaikutukset voidaan perustellusti tehdä 

johtopäätös, että vuosina 1965 ja 1966 näiden ilmiöiden yhteis

vaikutus sähkön kulutuksen suhdannekehitykseen on ollut abso

luuttisena arvona noin -2,0 %. (Vrt. luvussa 5.1. kuvassa 16 

esitettyjä bruttokansantuotteen ja sähkön kulutuksen hetkellisiä 

kasvukehityksiä kOe ajankohtana). 

Suhdannekomponentin kahden viimeisen aallon perusteella voidaan 

todeta suhdannejakson hiukan lyhentyneen verrattuna aikaisempaan 

kehitykseen. Suhdannejakson voidaan odottaa olevan keskimääräi

sesti myös tulevaisuudessa nykyistä jaksonpituutta vastaava, 

siis noin 4,5 vuotta ja amplitudiltaan noin 0,03. Suhdannekompo~ 

nentin deterministiseksi ajanfuktiona lausuttavaksi lausekkeeksi 

saadaan perusaallon perusteella arvioiden ja erillisellä analyy

silla määrit täen 2) sinifunktio: 

(5) s(m) = 0,03 .. sin ~:a (m + 165), jolla voidaan approk-. 

simoida suhdannekehitystä myös 1960-luvulla. 

Tästä saadaan varsinainen suhdannevaihtelukerrointa ekstrapoloiva 

funktio: 

(6) 
0.03.sin2~~ (m + 165) 

Sm = exp [s(m)1= e 

Yhtälössä 5 ja 6 indeksi m osoittaa viikon järjestysnumeron vuo

den 1968 alusta lähtien. 

1) Tässä esitetyt määrälliset arviot on saatu käyttämällä hyväksi 
Malaskan analysoimia tunnuslukuja ja yhtälöitä, jotka ilmaise
vat eri teollisuuden alojen luonteenomaiset yhteydet tuotan
non volyymin ja sähkönkulutuksen välillä (ks. Malaska, P. (1) 
s. 54) 

2) Ks. Jaakonaho, M. s. 130 ja s. 138 
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4.2.2. Kulutuksen kasvukerroin ja sen vaihtelut 

Aiemmin esitetyn perusteella kausitasoitettu sähkön kulutuksen 

aikasarja (T x S) voidaan ajatella eksponentiaaliseksi funk
n 

tioksi, jonka logaritmimuoto on aiemmin ~sitetyn tavan mukaan 

(t + s) • Jos tälle funktiolIe lasketaan piste pisteeltä ensim-
n 

mäinen'derivaatta, kuvautuu sen arvoissa trendi aika-akselin 

suuntaisena suorana tai hitaasti muuttuvana käyränä ja aika

sarjan jaksolliset osat puolestaan jaksollisena värähtelynä 

trendin ympärillä. l ) 

Ensimmäinen derivaatta osoittaa siis yksittäisissä funktion 

(t + s) pisteissä tangentin kulmakertoimen, joka ilmaisee kOe 
n 

pisteessä funktion muutoksen nopeuden: hetkellisen kasvuker-

toimen (CXn ). 

Hetkelliset kasvukertoimet on laskettu aikasarjalle neljännes

vuoden välein polynominaalisen regression avulla. Kunkin neljän

nesvuosipisteen ympäristössä on käytetty termien eri lukumäärinä 

209, 235 ja 261 jaksollisen osan jaksonpituuden vaihtelun huo

mioon ottami~eksi. 

Kasvukertoimien analyyttinen j~ empiirinen määrittely on esi

tetty yksityiskohtaisesti liitteessä V. 

Kuvan 4 alaosaan (luku 4.2.1.) on piirretty hetkellisten kasvu

kertoimien muodostama kuvaaja. Vuosien 1947-60 kasvukertoimet 

on saatu aiemmasta analyysista2) ja vuosien 1969-70 likiarvome

nettelyllä kaavasta 7& 

6 6 
0( = 4· (~(t+s) . / ~(t+s) l~+' - 1) 

n "";-- n -}-J :;=::-6 n - .j J J=-6 J-

(7) 

Kuvaajasta voidaan todeta, että sähköenergian kulutuksen kausi

tasoitettu kasvu on ollut jatkuvasti positiivista kasvukertoimen 

vaihdellessa suhdanteiden mukaan suurin piirtein 0 105: stä 0 I 13.:een. 

1) Malaska, P., (1) s. 26 

2) ~'[alaska, P., (1) s. 13 
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Kuvaajassa värähte1yn huippukohdat osoittavat nousukautta 

(suurta kasvunopeutta), aallon pohjat laskukautta (pientä kasvu

nopeutt~ ja käännepisteet tangentin positiivisessa suunnassa 

mata1asuhdannetta ja negatiivisessa suunnassa korkeasuhdannetta. 

Verrattuna kasvukertoimen kuvaajaa yllä olevaan suhdannevaihtelun 

kuvaajaan voidaan todeta, että ne ovat noin 900 vaihesiirrossa 
keskenään. 1) 

Kuvasta 4 on havaittavissa,miten hetke11isten kasvukertoimien 

kehitys vuosina 1964-66 tukee edellä suhdannekomponentin yhtey

dessä esitettyjä tarkasteluja. Tämä vaihe on todennäköisesti 

harvinaisena pidettäväkertailmiö, jonka tilastollinen toistu

vuus kasvuprosessin varsinaisessa värähte1yssä on pieni, mutta 

rea1isaation'perustee11a mahdollinen. Näin ollen on odotettavissa, 

että tulevaisuudessa kasvukertoimen kehitys tulee olemaan tyy

piltään likimain samantapaista kuin kuvaajassa esiintyvät kolme 

suhteellisen säännöllistä aaltoa. 

4.2.3. Sähköenergian kulutuksen -trendi 

Sähköenergian kulutuksen pitkän aikavälin trendin ja sen luon

teen selvittämiseksi voidaan käyttää informaatiota, joka saadaan 

suodatetusta trendikomponentista tai analysoiduista hetkellisis

tä kasvukertoimista tai molemmista niistä. 

Kuten kausitasoitetun aikasarjan komponentista (t + s)n määri

tettyjen kasvukertoimien vaihtelusta voidaan havaita, lyhyellä 

ja keskipitkällä tähtäyksellä kasvu vaihtelee huomattavasti ja 

sen lisäksi se sisältää myös joukon satunnaisprosessin 1uontei

sia ilmiöitä. Näin ollen kulutuksen pitkän tähtäyksen kasvun 

1. trendin määrittäminen näistä arvoista ei ole yksiselitteinen 

asia.
2

) On selvitettävä keskimääräinen kasvu ja sen lisäksi, 

onko tässä kasvussa havaittavissa pitkän aikavälin muutosten

denssiä suuntaan tai toiseen. 

1) Vaihesiirto johtuu siitä, että kasvukerroin on eräällä ta
valla suhdannekomponentin ensimmäinen differenssi sen yk
sittäisissä kohdissa. 

2) Ks. Kendall, M.G., - Stuart, A. s. 349 
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Trendin määrittämiseksi hetkellisiä kasvukertoimia on ana

lysoitu painotettujenliuku~n keskiarvojen avulla. Johtuen 

satunnaisprosessin 1uonteisista ja usein myös ainutkertaisista 

ilmiöistä suhdannevaihte1ussa, joka on generoitunut trendin ym

pärille, noin yhden ja vieläpä kahden jakson mittaisella tasoi

tukse11a hetke11isten kasvukertoimien liukuvissa keskiarvoissa 

tapahtuu hidasta aaltomaista vaihte1ua. 1 ) Vasta u10tettaessa 

tasoituksen pituus noin kolmen jakson mittaiseksi liukuvat 

keskiarvot muodostivat suhteellisen yhtenäisen sarjan, jota voi

daan pitää stationäärise11e pitkän tähtäyksen trendi11e ominai

sina. Nämä arvot on merkitty kasvukertoimien kuvaajaan yhtenäi

se11ä viivalla. Vuosien 1952-54 kohdalla havaittava nousu joh

tuu Korean boomin vaikutuksesta, mutta pian sen jälkeen arvot 

alkavat lähestyä vakiintuvaa tasoa 0,087 liv, jolla ne pysyvät 

sarjan loppuun saakka. Tasoituksen johdosta viimeinen arvo 

saadaan vuoden 1963 loppuun, josta eteenpäin keskimääräinen 

kasvu on määritelty hetke11isten kasvukertoimien aritmeettisen 

keskiarvon avulla, vuosille 1961-65 se on ollut 0,08699 liv 
ja vuosille 1966-70 0,08736 1/v2) ja koko välille 1961-70 

0,0872, siis suhteellisen tarkasti edellä saatu arvo 0,087 liv. 
Mainittakoon, että vuosille 1947-70 laskettu hetke11isten 

kasvukertoimien aritmeettinen keskiarvo on 0,0886 liv, mikä 

osoittaa keskimääräisen kasvun olleen suuremman 1950-1uvu11a 

lähinnä Korean boomin vuoksi. 

Kasvukertoimien lisäksi on tarkasteltu myös itse trendikornpo

nenttia t sekä pitkäjaksoisen osan logaritmisarjaa (t + s)n' 
n . ) 

joiden on jo aiemmin todettu olevan jokseenkin lineaariset. 3 

Logari~misarjaan (t + s)n on estimoitu tavallisen pienimmän 

neliösumman kriteeriä käyttäen yhtälö 8. 
A '" 

(8) tn=to+cx·n , jossa 
A 

parametri 0( ilmoittaa suoraan keskimääräisen viikkokasvun. 

1) Kendall, M.G. - Stuart, A. s. 350 trendin ja suhdannevaihtelun 
yhteydessä mainitaan käsite " s1ow and quick rnovements" 

2) Näin jaote1tuna 1960-1uvu1ta on löydettävissä kaksi erillistä 
jokseenkin ehjää suhdannejaksoa 

3) Ks. luku 4.1. s. 30 
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Havaintosarjana on käytetty viikkoarvoja ajalta 1959-1970, 

mikä sopivasti kattaa koko 1960-luvun. Parametrin ~ (95 % 
varmuustasolla merkitseväksi) estimaatiksi on saatu <X = 

0,001680 l/vkk, joka merkitsee vuotuisena kasvuarvona 0,08736 liv. 

Tulos tukee kasvukertoimien avulla suoritettua tarkastelua. 

Siitä syystä, että t n aikasarja päättyy vuoden 1968 loppu

puolella ja että "epäsäännöllisen" suhdannevaihtelun vaikutuksesta 

suoritettu ta~oitus ei pysty puhtaasti erottamaan tn-komponenttia 

(t + s)n-komponentista, tn:n arvojen avulla estimoitu yhtälö 8 

saattaa antaa harhaiset parametrien arvot. Kuitenkin ainoastaan 

tällä tarkastelulla voidaan määrittää 1960-luvulla realisoitunut 

trendin kasvukertoimen & hajonta s 0( = 0,000041 llvkk, joka 

antaa ~:n 95 % varmuusväliksi arvot ± 0,00008 l/vkk. 

Mahdollisen tilastollisesti merkittävän sähköenergian kulutuksen 

trendin muutostendenssin löytämiseksi on lisäksi tutkittu het

kelli sten kasvukertoimien puolivuosiaikasarjan avulla keskimää

räisen kasvun ajallista kehittymistä vuosina 1947-1970. 

Kasvukertoimiin ja siitä eri pituisilla (8 ••• 25 termiä) tasoi

tuksilla laskettuihin liukuyiin keskiarvoihin on sovitettu 

yhtälön 9 mukaista regressiosuoraa. 

(9) ~ = Db + ~ . t, jossa ~ on kasvukertoimen ~ 

trendiarvo hetkellä t, D(o trendiarvo hetkellä nolla ja D. par.a

metri, joka ilmaisee trendissä mahdollisesti mukana olevan muu

tostendenssin määrän aikayksikköä kohti, t on aikamuuttuja. 

Saadut parametrin ~ estimaatit osoittavat sen olevan joka kerta 

negatiivine~ mutta suuren hajonnan ~~ vuoksi sille ei ole voitu 

määritellä minkäänlaista tilastollista merkitsevyyttä. Lisäksi ~n 

arvot (ja vastaavasti ~ :n) arvot vaihtelevat suuresti eri o . 
mittaisilla tasoitusjaksoilla. 

Määrällisinä arvoina ~ on vaihdellut välillä - 0,00013 ••• - 0 ,00039 

liv ja keskimmäinen arvoon ollut -0,00026, joka merkitsee 
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kymmenessä vuodessa noin 0,5 %:n ja viidessäkymmenessä vuodespa 

noin 2,6 %:n hidastumista sähkönkulutuksen kasvun vuotuisessa 

lisäysprosentissa. Saadulla tuloksella ei ole kuitenkaan mitään 

tilastollista merkitsevyyttä ja toiseksi sen realistisuus tulee 

kyseenalaiseksi suhdannevaihteluissa ilmenevän ajallisen eri

laisuuden vuoksi. Korean boomin vaikutus 1950-luvun alussa 

vaikuttaa lähes yksinomaan saatuihin negatiivisiin arvoihin 

(vrt. kasvukertoimien ja niiden trendin kuvaajaa kuvan 4 ala

osassa sivu 34). 

Perustellusti voidaan todeta, että ainakaan vielä sähköenergian 

kulutuksen pitkän tähtäyksen kasvussa ei ole erotettavissa merk

kejä, jotka viittaavat kulutuskasvun pysyvään hidastumiseen. 

4.2.3.1. Yhteenveto trendistä 

Sähköenergian kulutustrendi on pysynyt 1950-luvun puoli

välistä saakka samana kasvukertoimen ollessa ~ = 0,00167 llvkk, 

joka vastaa vuotuista kasvuvauhtia 0,087 liv. Trendissä ei ole 

havaittavissa lainkaan merkittävää pitkän tähtäyksen muutosten

denssiä suuntaan tai toiseen. Suhdannevaihtelujen epäsäännölli-

syyden ta k i a todellisen trendikasvun erottaminen vaikeutuu, 

minkä vuoksi trendin määrittäminen edellyttää ainakin kolmen 

suhdannejakson mittaista tarkasteluperiodia virhearviointien 

välttämiseksi. 

Trendi voidaan esittää deterministisenä ajan funktiona yhtä

löllä 10. 

(10) T = 347 • eO,00167 • m GWh)vkk, missä 
m 

indeksi -m osoittaa viikon järjestysnumeron vuoden 1968 alusta lu

kien ja 347,0 on trendin arvo vuoden 1968 alussa. Vakiotermi a o 
on saatu yhtälöllä 11. 

(11) a
no 

e [ t o + <X • nJ, jossa t
o 

on 

trendin arvo ajan hetkellä nolla, ~. trendin kasvunopeus ja n 

viikkojen lukumäärä hetkestä nolla hetkeen n. Lisäksi saatu 

tulos on tarkistettu erillisen analyysinl) yhteydessä. 

1) Ks. Jaakonaho, M., s. 130 ja s. 136 
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4.3. Lyhytjaksoisten osien analyysi 

Aikasarjan komponentteihin jakamisen ensimmäisessä vaiheessa 

saadun pitkäjaksoisen osan (t + s) avulla aikasarjasta on 
n 

erotettu lyhytjaksoisen osan (kausivaihtelu) ja kohinan sisältämä 

komponentti 

(12) (k + i) = w - (t + s)n. n n 

Saatua tulosta on havainno11istettu kuvassa 6 vuosien 1965-1970 

osalta . tt" "11" rck+i) nl d k' es.~ ama a e - -': n muo ostama uvaaJa. 

(Kausivaihtelu + kohin~ ) ""kerroin 

:\ 

.1.9.9.8 ..... ~ 

Kuva 6. 

Kuvasta on havaittavissa/miten varsin säännöllisen vuosittain 

toistuvan ja vuodenaikojen vaihtelua seuraavan kausivaihtelun 

ympärille on generoitunut pieni, säännötön satunnaisprosessi. 
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Kausivaihtelun ja satunnaisprosessin 1. kohinan erottaminen 

toisistaan on suoritettu yksinkertaisella, mutta tässä varsin 

hyvin riittävällä keskiarvomäärityksellä (esitetty sivun 31 

kaaviossa). Menetelmän käyttökelpoisuutta tukevat osaltaan lu

vussa 4.3.2. esitettävät kohinakomponenttia ja sen luonnetta 

kuvaavat tulokset. 

4.3.1. Sähkönkulutuksen kausivaihtelu 

Kuvassa 7 on esitetty analyysin tuloksena saadut vuoden kullekin 

viikolle tyypilliset kausivaihtelukertoimet. Kuvaan on lisäksi 

piirretty aikaisemmasta vuosia 1947-63 koskeneesta analyysistäl ) 

saadut kertoimet sekä varjoviivoituksella niiden poikkeamat 

nykyisiin verrattuna. 

Kauslvaihtelu~erFoi 

rielj~nnes 
I 

" ' 

1 
viikko 

1 

10 

II 111 

~ . .,._--_.- .. 

30 

IV 

-+--
50 

0,8 kuu 

V VI :VII ·VIII x XI 

Kuva 7. 

1) Malaska (1) s. 31 
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Yleisesti tarkasteltuna sähkönkulutuksen kausivaihtelu on pysy

nyt suhteellisen tarkasti samanlaisena myös 1960-luvulla. Mi-

.tään ratkaisevaa muutosta sen luonteessa ei ole tapahtunut. 

Ainoastaan pieniä siirtymiä (alle 3 %) yksittäisissä viikko

kertoimissa voidaan havaita. Nämä siirtymät ja muutokset saat

tavat aiheutua uusien tuotannon alojen syntymisen seurauksena 

edellyttäen, että niiden sähkönkäytön kausivaihtelu on erilainen 

keskimääräiseen sähkönkulutuksen kausivaihteluun verrattuna. 

Edelleen muutoksiin vaikuttavat entisen tuotantojärjestelmän 

aktiviteetissa tapahtuvat pienet muutokset, esimerkiksi vuosikor

jausten ja lomien erilainen ajoittuminen. Kolmas huomattava tekijä

ryhmä on yksityisellä ja julkisella kulutussektorilla tapahtuvat 

muutokset kulutustottumuksissa, joilla on oma kausivaihteluryt

minsä, esimerkiksi sähkölämmitys ja kylmentäminen. Näiden ilmiöi

den vaikutukseaa kertoimien arvoissa tapahtuu erityyppisiä pieniä 

muutosprosesseja: jaksollista värähtelyä, trendejä tai pieniä 

vakiosiirtymiä. Kuitenkin kullekin viikkokertoimelle erikseen 

analysoitavat funktiot ja niiden parametrien estimointi
l

) muo

dostuvattässä yhteydessä liian laajaksi analyysiksi. 

Kertoimissa havaittavien muutosilmiöiden luonnetta ja määrälli

siä piirteitä on tutkittu jo aiemmin2 ) ja todettu keskiarvo

määrityksen riittävän kausivaihtelukomponenttia ja -kertoimia 

määriteltäessä, mihin myös tässä analyysissa on tyydytty. On 

todennäköistä, että viikkokertoimien erillismallit eivät 

tuota oleellista selityskyvyn parantumista. 

On merkille pantavaa, että kausivaihtelun minimiviikkona esiin

tyy 28. viikko aiemman 29:nnen ja 30:nnen sijasta, edelleen vuo

den vaihteessa varsinkin viikot 2 , 3 , 4, (52. ja 1. viikkoihin 

vaikuttavat erikoispyhät joulu ja uusivuosi) saavat suuremman 

kausivaihteluarvon aikaisempaan verrattuna. 

T.aulukossa 2 on esitetty analyysin tuloksena saadut, kullekin 

vuoden viikolle ominaiset sähköenergian kulutuksen kausi vaihtelu-

1) Ks. esim. Kukkonen, P. 

2) Malaska, P. (1) s. 20-30 
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kertoimet, joiden muodostamaa sarjaa voidaan pitää determinis

tisenä kausivaihtelumallina. Tässä yhteydessä on muistettava 

taulukossa 1 esitetyt erikoispyhäkertoimien arvot, jotka il

maisevat erikoispyhien lisävaikutusta viikkokulutusarvoihin. 

Ne eivät siis ole varsinaiseen deterministiseen kausivaihteluun 

kuuluvia, vaan vaikuttavat tavallaan durnrny-muuttujasarjana 

ad hoc. 

Taulukko 2: Kausivaihtelukerroin K. viikottain 
1 

1,1410 1~~:-1-'~:~ 
2 

3 

4 

1,1394 

1,1327 I
l 1156 1,0117 

0,9972 

5 

6 

1,1247 

1,1094 

1,1018 

I 17 
i 18 
1 
I 19 

I 20 
1,0865 1 21 

1,0677 ! 22 

10 _ 1,0509 I 23 

7 

8 

1,0911 

9 

0,9819 

0,9582 

0,9383 

0,9347 

0,9233 

0,9155 

0,8951 

11 I 1,0480 ! 24 I 0,8914 

12 ! 1,0378 ! 25 I 0,8615 , I 

~Ll'0::3~ II ::_1.°'8393 

II;~ 
II 27 
1, 28 
11 

II 29 

11 :~ 
II 
.j 32 
d 

:: 33 

;1 34 
li 35 

II :~ 
:! 38 
:1 

)1 
;1 
l; ~ 

39 

0,8280 

0,8115 

0,8159 

0,8320 

0,8498 

0,8836 

0,9063 

0,9282 

0,9564 

0,9881 

1,0120 

1,0155 

1,0291 

.. II 

vkk! 

40 'II 

i 41 ! 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

------_ .. _---\ 
-1 

K_~ __ 1 
1,0334 I 
1,0411 I 

I 
1,0439 ! 
1,0510 i 
1,0611 I 

~: ~~~~ II 

1,0905 

1,0976 I 
1,1058 1 

1,1140 j 
1,1273 II 

1,1334 

__ .. :::::::::-::=1 

Taulukossa 3 on esitetty kausivaihtelu kuukausittain ja neljän

nesvuosittain; kertoimet on saatu viikkokertoimista yhdistele

mällä. Suluissa esitetyt kertoimet on saatu sen jälkeen, kun 

erikoispyhien vaikutukset on otettu huomioon taulukon 1 mukaan. 
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. -- .,-- --------~ ---._------------- --------------, 
Taulukko 3: Kausivaihtelukerroin kuukausittain ja neljännesvuo

sittain (suluissa erikoispyhät huomioon ottaen) 

kk 

I 1,12 

(1,10) 

II 1,08 

1,03 
j (1.01) 1, 

kk 

IV 

V 

0,98 

(0,96) 

0,92 

(0,86) 

0,82 VII 

I 
VIlli 0,93 

--.. -,------f 

kk 

x 1,04 

XI 1,08 

(1,07) 

XII 1,12 
(1 04) 

! IV neljännes , 
I 
! Ki = 1,08 1 
I 
I (1.05 ) 
f 
\ 

Ii 

4.3.2. Kulutukseen sisältyvä satunnaisvaihte1u eli kohina 

Sähköenergian kulutusaikasarjassa (kuva 1.) on havaittavissa 

pientä epäsäännöllistä värähte1yä, jota nimitetään pohjakohinaksi. 

Kohinaa pidetään satunnaisprosessina, jonka eräästä realisaatiosta 

pyritään tekemään johtopäätöksiä. Sähkönkulutuksen pohjakohina 

on muodostunut tuotantotoiminnassa ilmen.evistä pienistä satunnai

sista aktiviteetin muutoksista, säävaihte1ujen vaikutuksista jne. 

Lisäksi se sisältää vaikutuksia mittauksen epätarkkuuksista, ti

lastointivirheistä ja aikasarjan korjaustoimenpiteiden pienistä 

epätäsmäl1isyyksistä. Mainittakoon, että pohjakohinaan sisältyy 

lisäkohinaa erikoispyhien1 ) ja työnseisauksien vaikutu~sista, 
ellei niitä ensin selitetä ja suodateta korjaustoimenpiteillä 

pois aikasarjasta. 

1) Esim. Kukkonen, P. s. 49 "kalenterivaikutukset lisäävät 
satunnaisvaihtelun amplitudia" 
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Pohjakohinan oletetaan olevan sähkönkulutukselle jatkuvasti 

tyypillinen ilmiö, joka saadaan erotetuksi kulutusaikasarjasta 

suodattamalla deterministiset komponentit (yhtälö 13). 

Kohinakomponentin ominaisuuksien selvittämisen ohella sen 

tutkimisesta saadaan tarpeellista lisäinformaatiota lopu11isien 

sähkönku1utus- ja tehokapasiteettiennusteiden 1aadintaa varten. 

4.3.2.1. Kohinakomponentin satunnaisuus 

Kuvaan 8 on piirretty jäljelle jääneestä kohinakomponentista 

laskettu autokorre1ogrammi. 1 ) 

\ Kohinan autokorre1ogrammi 
0,3 \ 

0,2 

0,0 

-0,1 

-0,2 

-0,3 viive 

1P 2,0 39 4P 6 7P 8 

Kuva 8. 

Autokorrelaatio vaimenee ja lähestyy nollaa viiveen suuretessa 

ja ennenkaikkea siinä ei ole havaittavissa jakso11isuuteen 

1) Ks. Box, G.E.P. - Jenkins, F.M. s. 26-28 
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viittaavaa säännönmukaisuutta. Tällä perusteellal ) jäännösvaih

telua 1. kohinaa voidaan pitää satunnaisprosessina, joka ei 

enää sisällä deterministisiin komponentteihin verrattavissa 

olevia ajan funktioita. 

4.3.2.2. Kohinakomponentin· stationäärisyys 

Kohinaa voidaan pitää stationäärisenä,mikäli sen yksityisten 

arvojen jakautuma, keskiarvo ja hajonta pysyvät sattuman sal

limissa rajoissa ja muuttumattomina siirryttäessä aika-akselia 

pitkin. Mikäli näin ei ole, suurenee päättelyn tilastollinen 

epävarmuus suoritettaessa ennakointia tulevasta kehi~ksestä. 

Tämä on tärkeä näkökohta, sillä kohinan ominaisuudet on otet

tava huomioon myös ennusteita laadittaessa. 

Kohinan koko aikasarjasta i on saatu keskiarvoksi i n n 
0,00025 ja hajonnaksi s. = 0,0225, joista voidaan tilastolli-

J.. 

sesti päätellä, että kohina ei poikkea merkitsevästi nollasta 

koko aikavälillä. Lisäksi kohinan aikasarja on jaettu vuosipe

riodeihin, joissa lasketut keskiarvot vaihtelevat välillä 

-0,0006 ••• +0,0006 ja hajonnat välillä 0,0155 ••• O,03l0~keski

määräinen arvo on 0,0225. Yhdenkään vuoden aikana kohinan 

keskiarvo ei poikkea merkitsevästi nollasta. 

Kohinan vuotuisten varianssien keskiarvo on 0,00051, josta 

yksittäisistä arvoista ainoastaan vuoden 1959 varianssi poik

keaa 5 % :n riskillä, mutta jo 10 %:n riskillä sitä voidaan pitä~ 

samana kuin keskiarvo. 

Kuvassa 9 on esitetty kohinakomponentin vuotuiset neliö summat 

vuosilta 1959-1970. 

1) Ks. Kendall, M.G. - stuart A. s. 361-362 ja s. 405 sekä 
Malinvaud, E. s. 371 
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Kohinakomponentin 

vuotuiset neliö summat 

• I 

1960 1965 

Kuva 9. 

. 
1970 vuosi 

Kuvasta on havaittavissa, että vuotuiset neliösummat pienen

tyvät keskimäärin tarkastellulla aikavälillä, toisin sanoen 

myös varianssit pienentyvät. Kuitenkaan tämä pienentymistendenssi 

ei ole osoittautunut analyysissa tilastollisesti merkitseväksi, 

jotta voitaisiin päätellä ajallisen erilaisuuden i1meneminen 

kohinan varianssissa (ja myös hajonnassa) • 

Kohinakornponentin vuotuisten jakautumien yhdenmukaisuuden ana-

1ysoimiseksi sen aikasarja on jaettu kunakin vuonna ensin nel

jään ja sitten kuuteen luokkaan. Tau1ukoitu kohina ei ole osoit

tautunut khi-toiseen testi11ä kummassakaan tapauksessa riittävän 

merkitsevästi vuotuiselta jakautumaltaan samanlaiseksi. Syynä 
tähän saattavat olla ne aiemmin mainitut pienet muutosilmiöt kau

sivaihtelussa, joita kausivaihtelun ke-skiarvonmääritykse11äei 

kyetä ottamaan huomioon (muutokset jäävät vaikuttamaan kohina

komponenttiin) • 

Nyt tarkaste11u11a aikavälillä juuri vuosien 1959 ja 1970 kohi

nakomponenttien jakaut~mat poikkeavat eniten toisistaan. Syynä 

tähän ilmiöön voidaan pitää ensinnäkin vuoden 1970 kohdalla voi

makasta sähkön kulutuksen boomia, josta osa on kuvautunut 

erityisesti vuoden alkupuolella rea1isoituneeseen kohinakompo-
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nenttiin (ks. kuva 13 alempi murtoviiva) • Erityisesti vuoden 

kymmenen ensimmäisen viikon aikana kohinakomponentti pyrkii 

olemaan positiivinen~ja sen johdosta kyseessä olevana vuonna 

komponentin jakautuma painottuu positiiviseen suuntaan ja keski

arvo on 0,0006 ja hajonta 0,0175. Toisaalta vuonna 1959 on esiin
tynyt vuoden toisella neljänneksellä, erityisesti viikkoina 

l6-2l,sähkönkulutuksessa tarkemmin indentifioitumattoman il-

miön takia kulutuksen laskua, mistä syystä eräiden viikkojen 

kulutusarvot alittivat jopa edellisen vuoden (1958) vastaa-

vat arvot. Tämän vaikutuksesta kohinakomponentissa esiintyy 

normaalia enemmän negatiivisia arvoja, jotka vaihtelevat välillä 

-0,025 ••• -0,073~jotka vastaavasti painottavat komponentin ja

kautumaa negatiiviseen suuntaan;keskiarvo on -0,0006 ja hajonta 

'0,0305. 

Kun vuodet 1959 ja 1970 jätetään huomioon ottamatta,khi-toi

seen testillä vuotuisten jakautumien erot eivät ole merkitse

viä 20 %:n riskitasolla. 

Edellisen perusteella kohinakomponentin stationäärisyysoletusta ei 

ole syytä hylätä huolimatta vuotuisissa jakautumissa olevista 

eroista;) etenkin kun tietyt poikkeukselliset tekijät selittävät 

niitä; lisäksi tutkittavaa aikaväliä voidaan pitää liian lyhyenä 

tällaisen oletuksen hylkäämiselle ja jakautumissa havaitut erot 

eivät ole ilmenneet keskiarvojen ja hajontojen eroina, vaan 

niitä voidaan pitää 95 %:n varmuustasolla keskiarvoonsa nähden 

samoina. 

4.3.2.3. Kohinakomponentin ergodisuus 

Kohinakomponenttia pidetään ergodisena, jos sen kullekin viikolle 

laskettu keskiarvo ja hajonta osoittautuvat riippumattomiksi vii

kosta, jolloin siis kohinan ominaisuudet jokaisen viikon kohdalla 

1) Malinvaud, E. s~ 370 ja Box, G.E.D - Jenkins, G.M. s. 30 
perusteella stationääris~den ensimmäisen ja toisen kertaluvun 
tunnusluvut ovat /.f ja Z , erityisesti vahva stationäärisyys 
tulee määritellyksi jakautumien yhdenmukaisuudella l 
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ovat samat. l ) Ainoastaan silloin voidaan kohinakomponentti 

esittää yhtenäisenä satunnaisprosessina. 

Viikottaisten keskiarvojensa suhteen kohinakomponenttia voidaan 

pitää ergodisena, koska viikottain laskettu kohinakomponentin 

keskiarvo on nolla. Mutta sen sijaan verrattaessa viikottaisia 

hajontoja toisiinsa Bartlettin2 ) testisuureen khi-toiseen 

arvoksi on saatu 77,2, mikä 51 vapausasteella merkitsee, 

että ne poikkeavat toisistaan merkitsevästi. 

Kuvassa 10 on esitetty viikottaiset kohinakomponentin neliö

summat. 

0,015 

0,010 

0,005 

0,000 

Kohinakomponentin 
viikottaiset neliösummat 

1 10 20 

Kuva 10. 

30 40 50 

Kuvasta on havaittavissa, että erityisesti viikoilla 17 - 20 ja 

25 - 28 kohinakomponentin viikottaiset hajonnat (neliö summat) 

poikkeavat oleellisesti muilla viikoilla esiintyviin verrattuna. 

Tähän vaikuttavat ensisijaisesti erikoispyhien vaikutuksista 

jäävä lisäkohina, huolimatta suoritetuista puhdistustoimenpiteistä. 

1) Kendall, M.G. - Stuart, A. s. 410 

2) Hald, A., s. 290-292 
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Yleensäkin keskikesällä ku1utus- ja tuotanto sektorit sisältävät 

enemmän aktiviteetin epäsäännöllisyyttä. Toisaalta osittain myös 

edellisten vaikutuksista kausivaihte1ussa havaitut pienet muu

tosilmiöt lisäävät kohinakomponentin hajonnan voimakkuutta. 

Koska viikottaista kohinaa ei voida hajontansa osalta pitää täy

sin ergodisena ja koska analyysin kannalta ei ole riittävästi 

aihetta lähteä määrittelemään kullekin viikolle ominaista hajon

taa ( mm. tutkittavan aikavälin lyhyyden vuoksi), on sen sijaan 

tärkeämpää keskittyä tarkaste1emaan,.miten eri viikkojen hajon

nat suhtautuvat viikottaisen kohinakomponentin keskimääräiseen 

hajontaan, joka viime kädessä määrittelee kohinakertoimen vaih

telun varmuusrajat. 

Kohinakomponentin viikottaiseksi keskiarvoksi on saatu 0,0225 

(sama kuin edellä koko aikavälillä sekä vuotuisten hajontojen 

keskiarvona lasketut arvot). Toisin sanoen kohinakomponentin 

varianssi on 0,00051. 

Testattaessa yksittäisinä viikkoina havaittujen kohinakomponentin 

varianssien ja keskimääräisen varianssin yhdenmukaisuutta on 

todettava, että ainoastaan viikon 26 varianssi poikkeaa keski

arvosta merkitsevästi ylöspäin ja viikot 11, 12 ja 44 alas-

päin. Kun otetaan huomioon, että viikko 26 esiintyy usein juhan

nusviikkona, mikä osaltaan aiheuttaa lisäkohinaa puhdistustoimen

piteistä huolimatta, ei tälle viikolle ole syytä määritellä omaa 

hajonta-arvoa, etenkään kun se lisäksi on yksi vuoden minimi

ku1utusviikoista. Viikoi11e 11, 12 ja 44 ei myöskään ole aiheel

lista ryhtyä määrittelemään omaa hajonta-arvoa niiden vaihte1uam

p1itudin pienuuden vuoksi. 

Kuvasta 10 on erityisesti huomattava, että j.uuri sähköenergian 

huippukulutusviikoilla kohinakomponentin hajonta on kutakuinkin 

tarkasti sama kuin keskimääräinen hajonta. Näin ollen etenkin 

sähköenergian tuotantokapasiteetin mitoi.tusta ajatellen, mikä 

perustuu juuri huippuku1utusviikkoihin, voidaan perustellusti 

käyttää näillä viikoilla kohinakomponentin hajontana keskimää

räistä hajontaa. 
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4.3.2.4. Yhteenveto kohinasta 

Kohinakomponentin analyysin perusteella sähköenergian kulutuk

sessa havaittavaa pohjakohinaa voidaan perustellusti pitää 

satunnaisprosessina, jonka keskiarvo on nolla ja hajonta 0,0225. 

Edelleen se on stationäärinen siirryttäessä aika-akselia pitkin, 

tosin sen hajonta näyttää pienentyvän keskimääräisesti, mutta 

tilastollista merkitsevyyttä ilmiölle ei ole saatu. Tämän ana

lyysin perusteella ei ole voitu vahvistaa sen ergodisuutta muun 

kuin keskiarvon suhteen. Kohinan viikottaiset hajonnat poikkea

vat merkitsevästi toisistaan, mutta niiden keskiarvocn nähden 

niitä voidaan pitää samansuuruisina, neljää poikkeusta lukuun

ottamatta. 

Näin ollen kohinakertoimen keskiarvo on yksi ja sen 95 %:n 

varrnuusvä1i (lähes kaksinkertainen hajonta) on hajonnan perustee1-

(14) e [± 0,045 J = 0,954 ••• 1,046. 

1a 

4.4. Sähköenergian kulutuksen viikkohuippu ja viikkokulutuksen 

pysyvyyskäyrä 

Lyhytjaksoisen osan analyysin yhteydessä on syytä tarkastella 

myös sähkön viikkokulutuksen vaihtelua ja kulutuksen pysyvyyden 

ominaisuuksia, joiden luonteen mukaisesti kuorrnitusvaihte1u ja 

tuotantokapasiteetin tarve määräytyvät vuoden eri aikoina ja 

pitemmällä aikavälillä. 

4e401 o Sähköenergian viikkokulutuksen minimi ja maksimi 

. Sähköenergian kulutuksessa minimi esiintyy vuodesta toiseen 

kesällä juhannusviikolla. Mutta jos juhannuksen vaikutus jäte

tään huomioon ottamatta, vuosina 1958-1970 minimiku1utusviikkona 

ovat esiintyneet viikot 27,28,29 ja 30. Kuvasta 1 sivulla 25 on ha
vaittavissa, että juuri viikko 28 on useimmin ollut minimiku1u

tusviikko. 

Kulutuksen huippu, maksimiku1utus,on keskittynyt talvikaudelle 

vuoden vaihteen ympäristöön. Jos joulun ja uudenvuoden vaikutus 
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otetaan huomioon, esiintyy kulutuksessa kaksi huippua: toinen 

viikoilla 49, 50 tai 51 ja toinen viikoilla 2 - 8, joista 1960-

luvulla poikkeuksetta jälkimmäinen huippu on ollut suurempi. 

Sen sijaan verrattaessa alkuvuoden huippua loppuvuoden huippuun 

on jälkimmäinen poikkeuksetta suurempi kulutuksen trendin vaiku

tuksesta. 

Taulukossa 4 on esitetty huippukulutusviikon ja sen läheisten 

viikkojen esiintymiskerrat erikseen vuoden alkupuolella ja lop

pupuolella, edellisessä seitsemän suurimman kulutusviikon sijoit

tuminen viikoilIe 1 - 12 ja jälkimmäisessä viiden suurimman si

joittuminen viikoilIe 45 - 52. 

Taulukko 4: Suurimpien kulutusviikkojen esiintymiskerrat 
vuoden alku- ;a loppuviikoilla vv. 1958-1970 

vkk 1 viikkokulutuksen suurUUSjärjestys[ Yht. ! Yht. 
I 1 ' I ! ' 1 1 
j 1 f II! 111 I IV 1 V 1 VI ,VII 1II-VII , 1-111 

1 
t 

1 T ! ,l 

1. 0 0 0 0 0 ; 0 0 1j 0 0 i j 

II 2. 1 I 2 2 I 0 
i 

0 i 3 0 8 5 
~ II 

3. 4 2 3 I 1 0 ! 1 1 H 12 9 
I 1! 

4; 4 2 1 I 0 1 ! 0 2 

:1 

10 7 

5. 1 0 3 2 3 : 3 1 13 I 4 ! : .! 
6. 1 

, 
1 2 ! 4 2 1 2 '1 13 4 

1 
.1 

! ! :! I 

7. 1 i 3 0 1 2 3 3 0 12 1 4 j i 1 

! ! 
, I 

8. 1 2 1 I 2 2 [ 0 2 ;! 10 i 4 i "; 
f t :! ! 

1 .~ J 

9. 0 ~ 0 1 t 1 : 2 i 1 2 ,} 7 1 1 , ! 1i 

10. 0 1 0 1 0 1 1 4 1 

11. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

12. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Yht. '13 13 13 13 13 13 13 91 39 

vkk 1 II : 111 IV V I-V :1-111 

45. 0 0 0 0 1 1 0 

46. 0 0 1 2 4 7 1 

47. 0 1 2 5 ' 3 11 3 

48. 0 2 6 3 1 12 8 

49. 1 2 3 2 1 9 6 

50. 2 7 1 0 2 12 10 

51. 10 1 0 1 1 13 11 

52. 0 0 0 0 0 0 0 

Yht. 13 13 13 13 13 65 39 
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Taulukosta 4 on havaittavissa, että vuoden alussa suurimman 

viikkokulutuksen jakautumassa on suhteellisen paljon hajontaa, 

joskin viikot 3 ja 4 ovat esiintyneet useimmin huippukulutus

viikkona. Jakautumista, joissa näkyy seitsemän ja kolmensuurim

man viikkokulutusarvon sijoittuminen, voidaan todeta, että ne 

keskittyvät erityisesti viikoille 2 - 8. 

Vuoden lopussa huippukulutusviikkona on esiintynyt lähes poik

keuksetta viikko 51. Kolmen suurimman viikkokulutusarvon sijoit

tumista osoittava jakautuma on selvästi painottunut viikoille 

48 - 51 ja erityisesti kahden jälkimmäisen suuntaan. 

Tarkasteltaessa vuosina 1960-1970 viikottaisen maksimi- ja mini

mikulutuksen suhdetta,kun Juhannuksen vaikutusta ei oteta huo

mioon, voidaan todeta suhteen vaihdelleen rajoissa 1,384 ••• l.53e, 

keskiarvon ollessa 1,453. Sen lisäksi suhteessa ei ole havaittu 

muutostendenssiä. 

Mikä tärkeintä,huippukulutusviikon kausivaihtelukertoimen arvossa 

ei ole myöskään todettu muutostendenssiä; näin ollen sähköener

gian viikkokulutuksen maksimi on kasvanut keskimäärin trendin 

osoittamalla nopeudella 0,087 liv. 

Jos tarkastellaan maksimi- ja minimikulutuksen suhdetta ana

lysoitujen kausivaihtelukertoimien avulla (taulukko 2), saadaan 

tulokseksi' 
~ 

(15) min 

K 
-2l = 1,1273 = 1,389 
K 28 0,8115 

Kuitenkin trendin vaikutuksen huomioon ottaminen suhteessa on 

pe:ru::rteltua. 

Sähkön viikkokulutus ilman suhdannevaihtelua voidaan esittää 

lausekkeella 

(16) W(n + 52. j) 
K • W • e~(n+52.j) 

n 0 
missä n on 

viikkoindeksi 1 ••• 52, j vuosi-indeksi 1 ••• N ja Wo on trendin 

arvo, origossa n = 0 ja j = O. 

Maksimi- ja minimikulutuksen suhteen lausekkeeksi, huomioon 

ottaen trendi, saadaan yhtälöistä 15 ja 16 yhtälö 17. 



(17) max 
min 

- 57 -

e 0( (51 + 52 • j) 

eO((28 + 52 .]) 

Yhtälö voidaan sieventää muotoon, jossa suhde tulee riippu

mattomaksi vuodesta, jolloin sitä tarkastellaan. 

(18) max 
min 

= K51 • e 0( (51 - 28) = K51 
K28 K

28 
• e CD( • 23 

Yhtä1öön 18 voidaan lisätä myös kohinan vaikutuksesta syntyvät 

vaihtelurajat 5 %:n riski11e. 

(19) max = 
min 

0(. 23 
e e±0,045 

Määrä11iseksi arvoksi yhtä1östä 19 saadaan vaihteluväli 1,380 ••• 

1.510 ja yhtä1östä 18 keskimääräiseksi suhteeksi arvo 1,444. 

(vertaa edellä empiirisestä aineistosta 1askettuja tu1oksia1) • 

Suhdannevaihtelun vaikutus suhteeseen voidaan myös liittää mu
kaan. Vaihte1ussa ilmenevien epäsäännöllisyyksien vuoksi 

tässä tyydytään toteamaan vain, että nousukauden osuessa vuoden 

loppupuoliskolle aiheutuu suhteeseen noin 1,8 %:n suurentumi

nen ja vastaavasti laskukauden kyseessä ollessa samaa suuruus

luokkaa olevan suhteen pienentyminen. Jos korkeasuhdanteen 

huippu tai matalasuhdanteen aallonpohja osuu keskelle minimi

ja maksimikulutusviikkojen väliä, ei 'suhdannevaihte.lu aiheuta 

vaikutusta suhteeseen. Muulloin vaikutus vaihtelee rajoissa 

-1,8 % ••• 0 ••• 1,8 % riippuen suhdannetilanteesta, joka sattuu 

esiintymään tarkasteluaikana. On Juonnollista, että suhdanne

vaihtelussa esiintyvät häiriöt ja varsinainen satunnaisvaihtelu 

vaikuttavat jonkin verran edellä esitettyihin lukuarvoihin. 

4.4.2. Esiintymisviikosta riippumaton, riskin huomioon ottava 

huippukulutusviikon kausivaihtelukerroin 

Kuten edellä on todettu sähköenergian kulutuksen viikkohuippu 

ajoittuu poikkeuksetta vuoden vaihteen paikkeille. Huippukulu

tusviikkona saattaa esiintyä mikä tahansa vuoden vaihteen ympäris

tössä olevista viikoista. Näin ollen on aiheellista määritellä 
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huippukulutusviikolle yleinen kausivaihtelukerroin, joka on 

viikosta riippumatone Lisäksi tähän kertoimeen voidaan sisäl

lyttää riski, joka tarvitaansähkönkulutukselle ominaisen 

satunnaisvaihte1un vaikutuksen huomioon ottamisek'si; 

Huippukulutusviikon k~usivaihte1ukertoimen määritte1yperiaatteen 

va1aisemiseksi on esitetty kuva 11. 

Esiintymisviikosta riippumaton, riskin huomioon 
ottava huippukulutusviikon kausivaihtelukerroin 

riskitodennäköisyys p= ~ 

I 

I 

I 

I I 

kausivaihtelukertoimie~ jakau-
tumat ovat (Ki ,6i) -normaalisia 

! 

I I 

Kausivaihtelukertoimet Ki huippuviikon lähellä 
I I I 

Kuva 11. 

Määrittelyperiaate: 

Vuoden kullekin viikolle on löydettävissä sille tyypillinen 

kausivaihtelukerroin Ki (taulukko 2). Mikäli viikolla esiintyy 

jokin erikoispyhä, kausivaihte1ukertoimen arvoa on muutettava 
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vastaavalla erikoispyhäkertoime11a (taulukko 1). Lisäksi sa

tunnaisvaihtelun vaikutuksesta, jonka hajonta on 6i' kausi

vaihtelu saa eri vuosina hiukan eri suuria arvoja. Näin ollen 

kausivaihte1ukertoimien K. jakautumat muodostuvat (K',6 .)-nor-
~ ~ ~ 

maalisiksi. Kuitenkin jo aiemmin luvussa 4.3.2.3. on todettu 

riittäväksi ja peruste11uksi käyttää huippukulutusviikoilla 

satunnaisvaihtelun hajonta-arvona samaa, keskimääräistä hajontaa 

Z = 0,0225. Täten jakautumien voidaan olettaa olevan (K., 6 )-nor-
~ 

maalisia. Kuvassa Ilon esitetty oletettuja huippukulutusviikon 

ympäristöön kuuluvien kausivaihtelukertoimien Ki arvoja sekä 

niihin liittyvät jakautumat, joiden mukaan kOe arvot vaihtele

vat satunnaisesti odotusarvonsa Ki ympäristössä. 

Huippukulutusviikon kausivaihtelukerroin Kh määritellään niin, 

että valittu vuositodennäköisyys P (riskitodennäköisyys) toteutuu 

yksittäisten viikkoriskien Pi summana. Viikkoriski Pi tarkoittaa 

sitä todennäköisyyttä, jolla viikon i kausivaihtelukerroin Ki on 

suurempi kuin huippukulutusviikon kausivaihtelukerroin Kh. Näin 

ollen vuositodennäköisyys P ilmoittaa sen riskin, jolla huippu

kulutusviikkojen aikana saattaa realisoitua suurempi kausivaih

telukerroin kuin Kh. 

Esimerkiksi 10 %:n vuositodennäköisyys (riski) merkitsee, että 

kerran kymmenessä vuodessa huippuviikolla esiintyy Kh:ta suu

rempi kausivaihtelukerroin. Tässä analyysissa saatujen tulok

sien perusteella saadaan huippukulutusviikon esiintymisviikos

ta riippumattomaksi, riskin huomioondttavaksi kausivaihtelu

kertoimeksi Kb = 1,1771 ) 

Huippukulutusviikon ku1utusennusteeksi voidaan määritellä malli, 

joka on muotoa 

(20) Wh = T • S • Kh, jossa 

trendi T ja suhdannevaihtelu S on syytä ulottaa ajallisesti yli 

1) Malaska, P. - Jaakonaho, M. s. 34 taulukko LI, Julkaisussa 
huippukulutusviikon kausivaihtelukerroin on määritetty 
samalla tavalla kuin tässä, mutta käsitteel1isesti se on 
jaettu varmuuskertoimeen ja todennäköisimpään kausivaih-
te1ukertoimeen, joiden tulona kOe kausivaihtelukerroin syntyy. 
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vuoden vaihteiden noin 5:nnen viikon vaiheilla. Mallista voidaan 

jättää pois suhdannevaihtelu, jolloin jäljelle jää huippukulutuk

sen trendimalli. Viikkokulutusarvo Wh ilmaisee siis sen sähkö

energian kulutusmäärän, jonka varalle on kunakin vuonna syytä 

varautua huippukulutusviik~ja varten. 

4.4.3. Sähköenergian viikkokulutuksen pysyvyyskäyrä 

Sähköenergian viikkokulutuksen pysyvyyskäyrä tarkoittaa viikot

taisten kulutusarvojen järjestettyä joukkoa koordinaatistossa 

niin, että suurin kulutusarvo on vasemmalla ja pienin oikealla. 

Ordinaatta osoittaa kulutuksen suuruuden ja abskissa ajan, jon

ka kOe kulutusarvo on ollut käytössä. Suurimman kulutusarvon 

käyttöaika on viikko ja pienimmän 52 viikkoa eli yksi vuosi. Ku

lutusarvot voidaan muuttaa myös viikkokeskitehoihin jakamalla 

ne ajalla. Edelleen pysyvyyskäyrä voidaan esittää myös suhteel

lisena, jakamalla suurimmalla huippukulutusarvolla käyrän arvot 

eri pisteissä. myös aika-akseli voidaan muuttaa suhteelliseksi. 

Yhtälössä 16 on esitetty viikkokulutuksen lauseke ilman suhdan

nekomponenttia. Suurin viikkokulutus on vastaavasti viikon 51 

mukaan laskien 

( 21) Wh = W (51 + 52 • j ) 

Jakamalla yhtälö 16 yhtälöllä 21 saadaan 
(22) ·W

w 
= Kn • e 0< • (n-5l) 

h K5l • 

Yhtälö 22 on riippumaton vuosi-indeksistä (j) ja se esittää 

kunkin viikkokulutusarvon suhteellisena huippuviikkoon nähden. 

Kuvassa 12 on esitetty varjokuviona yhtälöstä 22 saadut arvot 

käyttämällä kausivaihtelukertoimien arvoja taulukosta 2 ja 

kasvukertoimen ~ arvona trendiarvoa 0,00167 l/vkk. Lisäksi 

käyrään on otettu erikoispyhien vaikutus taulukossa 1 esitetty

jen kertoimien mukaisesti. Lopuksi arvot on järjestetty kuvaan 

varsinaiseksi pysyvyyskäyräksi. 
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Suhteellisen viikkokulutuksen pysyvyys
käyrä 

1,0 --------------------- ------------ ~ 

"" f I U 
.... r-' ... ·r-f-~ 

T 

0,5 

O,O+-______ T-______ T-______ ~------,_~----~ 

10 20 30 40 50 vkk 

Kuva 12. 

Huippuviikkokulutuksen käyttökerroin on kuvassa 12 verrannollinen 

pysyvyyskäyrän pinta-alaan ja yhtä suuri kuin käyrän keskiarvo. 

Käyttökertoimelle saadaan arvoksi 1 = 0,830,joka vastaa 43,5 

viikon vuotuista käyttö aikaa eli noin 7300 tuntia (käyttöaika on 

merkitty myös kuvaan 11) • 

vuosille 1959-1970 empiirisestä aineistosta lasketut käyttö

kertoimet vaihtelevat välillä 0,79l ••• 0,858_ja keskiarvo on 

0,832. Arvot on laskettu oikaistusta viikkopikatilastosta. To

dettakoon erityisesti, että kertoimien arvoissa ei ole havait

tavissa tilastollisesti merkittävää muutostendenssiä, mikä onkin 

luonnollista koska trendi kOe aikavälillä on pysynyt samana ja 
suhdannevaihtelu ei ole aiheuttanut ratkaisevaa vaikutusta käyt

tökertoimiin, ainoastaan pysyvyyskäyrien muodot ovat hiukan 

vaihdelleet. ' 
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Sen sijaan on odotettavissa, että tulevaisuudessa vuosivaihtelu 

jyrkkenee erityisesti varaavan sähkölämmityksen vuoksi, samalla 

myös viikkopysyvyyskäyrä jyrkkenee. Vastaavasti vuorokausivaihtelu 

tasaantuu, erityisesti huippuviikoilla sen odotetaan olevan merkit

tävä.
l

) Tämä ei välttämättä merkitse, että tuotantokapasiteettia 

pitäisi ilmiön seurauksena oleellisesti lisätä, vaan se on 

pikemminkin käytössä olevan kapasiteetin kannalta tehokkuus- ja 

kannattavuuskysymys. 

Kuvan 12 pysyvyyskäyrän muotoon vaikuttavat myös suhdannevaih

telut riippuen siit~mil1ainen suhdanneti1anne kullekin vuodelle 

sattuu ja etenkin,miten se ajoittuu huippukulutusviikkoon 

nähden. Vaikutus 9n suurin nousu- ja 1askusuhdanteiaen aikoihin. 

Jos noususuhdanne osuu huippuviikon kohdalle, pysyvyyskäyrä jyrk

kenee, vastaavasti 1askusuhdanne tasoittaa pysyvyyskäyrää. Edel

lisessä tapauksessa käyttökerroin pienenee ja jälkimmäisessä ta

pauksessa se suureneen. Satunnaisvaihtelu 1. kohina vaikuttaa 

myös käyttökertoimeen sen mukaan,mi11aisen arvon se saa huippuvii

kon aikana (vaihteluväli ± 4,5 % = kaksinkertainen hajonta) • 

Sen sijaan kohina ei vaikuta sanottavasti pysyvyyskäyrän muotoon, 

koska sen stationäärisyyden vuoksi satunnainen kohinakerroin 

vaihtelee kahden puolen ykköstä niin, että arvon esiintymis

todennäköisyys on kummallekin puolelle puoli ja edelleen kertoimier 

keskiarvo yksi. 

4.5. Puhdistustoimenpiteet analyysin kannalta ja niiden vaikutus 

aikasarjan ominaisuuksiin. 

Luvussa 3.3.2. esitettyyn aikasarjan alustavaan analyysiin liit

tyvien puhdistustoimenpiteiden merkitystä ja vaikutuksia on vielä 

syytä tarkastella yleisesti ja erityisesti satunnaiskomponentin 

eli kohinan avulla, sillä kohina on herkkä heijaste1emaan eri1aisi 

epäsäännöllisyyksiä ja hälliöitä, joita taloudellisessa toiminnassa 

saattaa ilmetä. 

1) Ks. Imatran Voima Osakeyhtiö (1) luku 4 
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4.5.1. Puhdistustoimenpiteet analyysin kannalta 

Aikasarja-analyysissa käytettyjen yksinkertaisten tasoitusmene

telmienl ) vuoksi on ollut välttämätöntä suorittaa puhdistustoi-

,menpiteitä erityisesti eliminoimalla kalenterivaikutukset ja 

työnseisauksista aiheutuneet häiriöt. Näistä varsinkin edelliset 

aiheuttavat luonteeltaan systemaattista ja identifioitavissa 

olevaa sähkön kulutuksen pienentymistä niillä viikoilla, joilla 

esiintyy jokin' erikoispyhä. 

Ellei kalenteri vaikutuksia eliminoida aikasarjasta käyttämällä 

hyväksi a priorista informaatiota, on ensin käytettävä esimerkiksi 

regressiomenetelmiä kalenterivaikutusten huomioon ottamiseksi, 

jotta keskiarvomenetelmiin perustuvat tasoitustoimenpiteet tuot

taisivat tyydyttävän tuloksen. 2) Lisäksi puhdistustoimenpiteet 

tuottavat lisäinformaatiota niistä ilmiöistä, jotka aiheuttavat 

tilapäisiä muutoksia sähkönkulutuksessa. Saatua lisäinformaatiota , 

voidaan käyttää hyväksi ennusteita laadittaessa ja toisaalta 

käytettäessä ennusteita päätöksenteon apuvälineinä. 

4.5.2. Puhdistustoimenpiteiden vaikutukset aikasarjan ominai

suuksiin 

Kuvaan 13 on piirretty vuonna 1970 realisoitunut kohi.nakerroin, 

Ylempi murtoviiva on analysoitu puhdistamattomasta aikasarjasta 

ja alempi erikoispyhien ja suurimpien työnseisauksien vaikutuk

sista puhdistetusta aikasarjasta. 

Kuvasta on havaittav'issa, että ennen puhdistustoimenpiteitä 

kohinan amplitudi on ratkaisevasti suurempi kuin niiden jälkeen. 

Kohinan heilahtelualue (max-min) on suurimmillaan n. 25 %,sen 

sijaan kun se vastaavasti jälkimmäisessä tapauksessa on alentu

nut n. 7,5 %:iin. Ylemmästä kerroinsarjasta on havaittavissa 

ensinnäkin erikoispyhien vaikutuksesta syntyvä lisäkohina, esi

merkiksi viikkojen 13, 14 ja 25 kohdalla sekä toisaalta työn-

I) Tasoitusmenetelmien tarkkuutta on käsitelty Malaska, P. (1) lii··· 
te 

2) Ks. Kukkonen, P. s. 13, 49 ja 75 
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Kohinakerroin vuonna 1970 

1,15 
, ennen kalenterivaihtelujen ja 
\ lakkojen vaikutusten puhdistamista 

:::: '~~_J\ i~ ~ ;~ . 
,\, \ / '--, \ " \ I \ 11 1,00 -------- ---i -------~ \ I~-- ._.! - - -'vA'V\:i"\-.r\-- " \j 
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0,95 

1,05 

1,00 

0,95 

\ \ \i 

viikk-o . . . 
o 10 20 30 40 50 

Kuva 13. 

seisausten vaikutuksesta viikkojen 20, 41 ja 43 vaiheilla. 

Tarkasteltaessa puhdistetusta aikasarjasta saatua kohinakertoimen 

aikasarjaa vuoden 1970 ajalta voidaan havaita, että kymmenellä 

alkuvuoden viikolla se on selvästi ja jatkuvasti positiivinen. 

Tällaisen ilmiön todennäköisyys satunnaisessa kohinassa on 

pieni (noin yksi promille), joten sille täytyy löytyä jokin 

yksikäsitteinen selitys. Tässä tapauksessa kertoimen saman-

-~'w-eä:~''S''I!!.hJ.l:1.Tar-e~ ''Sre'i~i''I§~~är< ~U\J@ls~GI!..-l.9.0~"""~!';JtJ.QI··-\Vi(a~1 ... kilm'lihlil<ils-·"",slä.l!l~_@JlilIk-MJ.""t;l,~uk.sle,p, 

poikkeuksellisen korkea ja lyhytaikainen korkeasuhdanne, joka 

tasoitukse n johdosta kuvautuu myös kohinakomponenttiin. 

Edelleen viikoilla 13 - 16 ja 21 - 25 perättäiset alle yhden 

olevat kertoimen arvot johtuvat todennäköisesti siitä, että 

puhdistettavan viikon viereiset viikot ovat sattuman vaikutuk

sesta olleet kohinakomponenteiltaan negatiiviset, mikä puhdis

tusmenettelyn johdosta kuvastuu myös puhdistetun viikon kohina

komponentissa saman suuntaisena. 

".II 
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Kuvassa 14 on esitetty murtoviivojen avulla kohina~omponentin 

viikottaiset neliö summat , ylemmässä murtoviivassa puhdistamattomas

ta aikasarjasta saadut ja alemmassa puhdistustoimenpiteiden jäl

keen rea1isoituneet arvot. 

'0,25 

0,10 

0,05 

0,00 

0,015 

Kohinakomponentin 
viikottaiset neliö summat 

Jl 
ennen puhdistamista 

Ii 

I 

-d-
puhdistamisen jälkeen 

- -f --

::::: J~ - - - :fVtlL~VVlv\r~ 
~.r ' ... ' O,OOO+-__ ~ ______ -r ________ T-______ ~~ ______ ~ _________ v~k~ 

1 10 20 30 40 50 

Kuva 14. 



- 66 -

Ylemmästä kuvasta voidaan havaita, että puhdistamattoman aika

sarjan kohinalle olisi ollut välttämätöntä määrittää viikkokoh

taiset hajonta-arvot, ainakin niille viikoille, joilla kohinan 
amplitudi on erittäin merkitsevästi suurempi kuin keskimääräi

sesti. Sen sijaan alemmasta kuvasta on havaittavissa, että kohina

komponentin viikottaiset neliö summat ovat puhdistustoimenpitei

den jälkeen pienentyneet ratkaisevasti, keskimäärin viidenteen 

osaan (huomaa kuvan 14 kuvioissa oleva mittakaava ero!). Edel-

leen viikottaiset neliö summat poikkeavat huomattavasti vähemmän 

toisistaan ja keskimääräiseen arvoon verrattuna. 

Kuvassa 15 on esitetty kohinakomponentin vuotuiset neliö summat 

ennen puhdistamista (ylempi murtoviiva) ja puhdistamisen jälkeen 

(alempi murtoviiva) • 
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Kuvasta on havaittavissa, miten vuotuiset neliösummat puhdista

mattomasta ai~asarjasta laskettuina saavat suuria arvoja. 

Lisäksi ne vaihtelevat voimakkaasti vuodesta toiseen. Sen sijaan 

puhdistetusta aikasarjasta lasketut neliö summat viittaavat paljon 

ergodisempaan satunnaisvaihteluun, jonka amplitudi on myös 

pienempi. Määrällisesti puhdistustoime~piteiden ansiosta kohina

komponentin vuotuinen neliö summa on pienentynyt keskimääräisesti 

tarkastellen neljänteen osaan. 

Puhdistamattomasta aikasarjasta saadaan kohinakomponentin keski

määräiseksi hajonnaksi 0,0485, joka merkitsee viikkoennusteissa 

95 0/ äli· ••• r.+O, 0951 k t .. ·1· t 0 90 
/0 : n varmuusv a e ~-:- ,J , er o~m~na ~ ma~s una , ••• 

1,10, s~~s se on kaksinkertainen puhdistetusta aikasarjasta 

saatavaan verrattuna. l ) 

4.5.3. Yhteenveto 

Yhteenvetona puhdistustoimenpiteiden vaikutuksista voidaan to

deta, että oikein ja objektiivisesti suoritetut puhdistus

toimenpiteet ovat tärkeä aikasarja-analyysin alustava osa. Sen 

avulla voidaan tehostaa analyysissa käytettäviä tasoitusmenetel

miä ja edelleen syventää saatavalla lisäinformaatiolla analyysiin 

liittyviä johtopäätöksiä. 

Tässä tapauksessa puhdistustoimenpiteiden avulla on aikasarjan 

satunnaiskomponentista eli kohinasta voitu selittää pois kalen

terivaikutuksesta ja työnseisauksista aiheuttNa lisäkohina. Tämän 

seurauksena kohina on muodostunut stationäärisemmäksi, ergodisem

maksi ja amplitudiltaan pienemmäksi. Edelleen jäännöskohinaa 

voidaan pitää sähköenergian kulutukselle ominaisena pOhjakohinana. 

Samalla kun kohinan ominaisuudet ovat parantuneet, on mahdollis

tettu se, että aikasarjasta on analysoitavissa juuri normaalille 

sähkönkulutukselle tyypillisimmät deterministiset ominaisuudet. 

Sen ohella näiden ominaisuuksien tilastollinen arvostelu ja päät

telyt ovat muodostuneet tehokkaammiksi ja luotettavammiksi. 

1) Ks • luku 4. 3 • 2 .4. s. 54 
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5. SÄHKÖENERGIAN KULUTUKSEN JA KOKONAISTALOUDELLISEN KEHITYKSEN 

VÄLINEN YHTEYS 

Sähköenergian kulutus, kulutuksen kasvu ja sen luonne, liittyvät 

kiinteästi yleiseen taloudelliseen toimintaan ja sen aktiviteet

tiin, jossa sähköenergia on toisaalta tuotantopuolella tuotantoon 

osallistuva panostekijä ja toisaalta kulutuspuolella suoraan 
yksityisen ja julkisen kulutuksen kulutushyödyke. Näin ollen on 

aiheellista tarkastella sähköenergian kokonaiskulutusta yhdessä 

taloudellisen toiminnan, sen aktiviteetin ja kehityksen mittari

na pidettävän bruttokansantuotteen kanssa. Kokonaistaloudellista 
kehitystä kuvataan myös monella muulla tilastollisella aineis

tolla, mutta kaiketi itse bruttokansantuote, johon kansantalouden 

eri sektoreilla, teollisuuden aloilla ja ulkomaankaupassa val

linnut aktiviteetti .ja tuottavuus kanavoituvat, pystyy parhaiten 

kuvaamaan tätä kehitystä. Seuraavassa pyritään selvittämään 

sekä määrällinen että laadullinen yhteys sähköenergian kokonais

kulutuksen ja bruttokansantuotteen välillä, jolloin aiemmin tut

kimuksessa saatuja tuloksia voidaan toisaalta vahvistaa ja toi

saalta saatuja tuloksia kytkeä kokonaistaloudellisen näkökulman 
yhteyteen. 

5.1. Bruttokansantuotteen ja sähköenergian kulutuksen kasvu

kehitykset vuosina 1954-1970 

Kuvassa 16 on esitetty vuosilta 1954-1970 aiemmin analysoidut 

(luku 4.2.2.) sähkön kulutuksen hetkelliset kasvukertoimet ja 

vastaavalta ajalta bruttokansantuotteen (BRT) hetkellisinä 

kasvukertoimina pidettävät kasvuarvot. Bruttokansantuotteen 

kasvuarvot on laskettu deflatoidusta SNA:n mukaisesta bruttokan
santuotteen neljännesvuosiaikasarjasta,l) josta kausitasoitetut 

hetkelliset kasvuarvot on laskettu yhtälöllä 23. 

1) Lähteinä ovat olleet: 

a) Suomen kansantalouden tilinpito vuosina 1948-1964 taulut. 

b) Suomen kansantalouden tilinpito 1964-l970/I-II, tilasto
.tiedotus Kt 1970:5 

c) Tilastokeskuksen ennakkotiedot 
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2 1 
(23) f3n = ) BKTn+ j - ~BKTn+j )/ ( 

j=-l j=-2 

1 
~ BKT .) L-- n+l 
j=-2 -

Saadut hetke11iset kasvuarvot ovat luvussa 4.2.2. ana1ysoitujen 

sähköenergian kulutuksen hetke11isten kasvukertoimien tapaan 90o :n 

vaihesiirrossa varsinaiseen suhdannevaihte1uun nähden:) Kasvuarvo 

osoittaa siis kussakin pisteessä n bruttokansantuotteen hetkelli

sen muutosnopeuden ~n. 

Sähköenergian kulutuksen ja bruttokansantuotteen 
kasvukehitykset 

/ I 
, I 

I 

r\ \ I 
\ \\ ) , ,\V ,) 

\; \ / 
\) 

Kuva 16. 

Sähkö 

Kuvasta 16 on havaittavissa,miten bruttokansantuotteen ja sähkö

energian kulutuksen kasvuarvot muodostavat varsin yhden

mukaiset käyrät. 

1) Koska kaavalla saadaan sarjan ensimmäinen differenssi sen 
eri neljännesvuosipisteissä. 
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Tosin BKT-käyrässä on havaittavissa vuoden 1956 yleislakon 

aiheuttama poikkeuksellinen kehitys vuosina 1956-1957. Vuoden 

1956 arvot ovat lakon vuoksi tuntuvasti normaalia alhaisemmat 

ja vuonna 1957 vastaavasti suurempia johtuen jälkeenjääneisyy

den kiinniottamisesta sekä vertailuajankohdan (vuoden 1956 nel

jännekset) tavallista alhaisemmista arvoista, joten osa vuoden 

1957 kasvunopeudesta on näennäistä. 

Edelleen vuoden 1967 aikana ilmeneviä kasvuarvoja on pidettävä 

poikkeuksellisen suurina teollisuustuotannossa tapahtuneen ti

lapäisen aktiviteetin lisääntymisen vuoksi (suhdannetilan-

netta luultiin eräillä tahoilla jo uuden nousukauden alkamiseksi)~) 
Sähköenergian kulutuskasvussa ilmiötä ei ole lainkaan havaitta

vissa, sillä tuotannon kasvu tapahtui pääasiassa aloilla, joilla 

sähkönkulutus on keskimääräistä vähäisempää. Lisäksi paljon 

sähköenergiaa käyttävissä paperi- ja puunjalostusteollisuudessa 

jatkui edelleen suhdannelasku. 

Kasvukäyristä voidaan yleisenä ilmiönä todeta se, että muutokset 

sähköenergian kulutuksen kasvuarvoissa pyrkivät tapahtumaan hiu

kan aiemmin (noin neljännesvuoden) kuin bruttokansantuotteen 

kasvuarvoissa. Näyttää olevan luonteenomaista, että voimakkaim

pina kasvuaikoina kasvu on molemmissa suurimmillaan lähes saman

aikaisesti, kun taas lamakauden aikoina bruttokansantuote on 

noin puoli vuotta myöhemmin lamassa laskukauden kestettyä pitem

pään. Ilmeisesti tätä selittää osaltaan se, että vienti sektori 

on avainasemassa nousuun lähdettäessä ja vienti tuotanto käyttää 

runsaasti sähköä. Sen sijaan kerrannaisvaikutusten kautta ilme

nevä korkeasuhdanne tulee vähän myöhemmin ja muuttuu myös las

kuksi myöhemmin. Kaiken kaikkiaan kokonaistalouden suhdanne

vaihteluilla voidaan sähkönkulutuksen kasvun vaihtel~aselittää 

ja ennakoida edellyttäen, että myös itse tämä kokonaistaloudel

linen suhdannekuva on tiedossa tai ennakoitavissa. 

1) Ilmiötä on myös nimitetty toisaalta "selittymättömäksi 
kasvun nousuksi" ja toisaalta vertailuajankohdan alhaisuu
desta johtuvaksi. Ks. esim. Unitas (1968):n katsaukset 
taloudellisiin tilanteisiin. 



- 74-

5.2. Bruttokansantuotteen kasvun ja sähköenergian kulutuskas

vun välinen yhteys 

5.2.1. Määrällinen yhteys 

Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin kuvan 16 osoittamaa yhteyttä 

bruttokansantuotteen kasvun ja sähköenergian kulutuskasvun vä

lillä. 

Kuvassa 17 on esitetty bruttokansantuotteen ja sähköenergian 

kulutuksen hetkelliset kasvuarvoparit (j3,~) niin, että brutto

k~nsantuotteen kasvuarvoa on viivästetty vaihtoehtoisilla viive

arvoilla 0, 1/4 v, 1/2 v ja 3/4 v. Kuvaan 17 on rengastettu 

kasvuarvoparit, jotka ovat realisoituneet tutkitulla aikavälillä 

1950-luvun puolivuosipisteissä, näistä erityisesti vuosina 1956 

ja 1957 esiintyneet arvoparit eroavat selvästi muiden tarkastelu

pisteiden muodostamasta kuviosta. 

Verrattaessa eri havaintokuvioita toisiinsa voidaan havaita, 

että neljännesvuodella viivästettY;3 tuottaa yhtenäisimmän 

sirontakuvion, muut ovat jo selvästi heteroskedastisempia. l ) Kor

relaatio r kasvuarvojen välillä on;3 :n eri viiveillä 0,80, 0,90, 

0,88 ja 0,64. Näin ollen edellä esitetty yleisnäkemys siitä, et

tä sähkönkulutuksen vaihtelut seuraavat keskimäärin neljännes

vuoden bruttokansantuotteen vastaavien vaihtelujen edellä,pitää 

paikkansa. 

Havaintokuvioista voidaan todeta, että yhteys bruttokansantuot

teen kasvup j3 ja sähkönkulutuksen kasvun ~ välillä on jokseenkin 

lineaarinen. Edelleen näyttää perustellulta jättää huomioon ottamatta 

1950-luvun poikkeukselliset kasvuarvoparit, jotka pyrkivät ai

heuttamaan yhteyden estimoinnissa nousevaa harhaisuutta. 

Estimoitu lineaarinen yhteys;; :n ja D(:n välille 

( 24 ) Q( = a + E· ~ 

1) Ks. heteroskedastisuudesta esim. Wonnacott, R.J. - Wonnacott, 
T.H., ss. 132-136 ja ss. 322-326 
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Sähköenergian kulutuskasvun (0{) ja bruttokansan-
tuotteen reaalikasvun (fo) riippuvuus 

0( 0( 

1 
1 

. 
I 

. 
/ 

/ 

i . ,<' 1 , . ~. ~ '0 ®:/ . 
~ I ~-' . 

I ~I 
, 

/ ® . · ~ I • ® . I 
~ .- . I ® .. -

! . , ., " ' . .~ ..... : .. . · .' . I ,.' ,., . 
1 

~; 
. 

I ' 0, 
, 

I ' . . , / .' I 
. . /: ~ . , 

I ", 
/J, '. . .. " I " 1,· r= 0,80 / r= 0,90 /" ·Si ® /1 ~ 

!-
I ' I 

I ® ® I ~ G 
1 I 

viive~v I 
I , 

J /!) 1 /?J . . 
I 

0< 0( 

! 1 . 
I 

. 
t :®o/-! I 

~7 i I e . / 
I I I"~/' • t?; 

:?J . 
@) . . 

I · .. ' , . 
'$ i . . ® 

1 ~4 •.• : I 
. 

/"" . 
/"~. I 

I • ® •••. r. ~ 
• .' €l • • • 

I • 
I . )-.~. Y""" 1 

. , ......• . .. I :,.,' ' • 
® ® 

r= 0,88 r= 0,64 
-f ®® . 
I® Gt 

1 
~ <1' ® €J 

I 
1 , 

viive 9'",v I viive hV I 
1 I?> I .1!J. , 

0 0.06 0.10 0 0.06 0.10 

Kuva 17. 

on ilman viivettä yhtä1ön 25 ja neljännesvuodella viivästetyn 

~:n ja~:n välillä yhtä1ön 26 mukainen: 

(25) CX't = 0,050 + 0,81 ·.-ftt + Ut 

(26) ~ = 0,051 + 0,89 ';0t+1/4 v + Ut ' joissa 
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Ut on jäännösterrni. 

Testauksissa parametrit on todettu tilastollisesti erittäin 

merkitseviksi. Jäännösterrni Ut ei sisällä enää autokorrelaa

tiota ja lisäksi ~Ut on merkityksetön (-0,07). 

Sähkönkulutuksen ja bruttokansantuotteen välillä vallitsevan, 

yhteydessä ilmenevän 

pitkällä aikavälillä 

parametrit a' ja b' : 

autonomisen osan a = 0,050 pysyvyyttä 

on tutkittu estimoimalla yhtä1ö11e 27 

(27) (cx - /5 ) t = a' + b'. t. 

Estimoinnin tuloksien mukaan pitkällä aikavälillä on a'= 0,05 

ja b'= 0,00003, jolla ei ole lainkaan tilastollista merkitsevyyt

tä. Sen sijaan lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna kasvukertoimien 

~ ja~ erotus vaihtelee erilaisten syiden vaikutuksesta. Syinä 

saattavat olla erinäiset poikkeukselliset tilanteet (esim. 

vuosina 1957 ja 1967), pienet satunnaiset vaihtelut ja eri suh

danneti1anteissa esiintyvät erot näiden kahden kertoimen luon

teenomaisen kehityksen välillä (ks. kuvaa 16). 

Jos tarkastellaan kuvan 17 havaintokuvioihin piirrettyjä suoria, 

jotka ilmai sevat lineaarisen yhteyden O(:n ja j3:n välillä eri 

viivetapauksissa, voidaan todeta, että ne ovat derivaataltaan 

likimain samat. 

Edellä olevan perusteella voidaan esittää, että tutki tulla aika

välillä sähköenergian kulutuksen kasvun ja bruttokansantuotteen 

kasvun välillä vallitsee yhtälöiden 25 ja 26 mukainen yhteys 

ja että niiden välisessä kasvuerossa ei ole havaittavissa ajal

lista muutostendenssiä. Yhtälössä 25 parametrin G 95 %:n varmuus

väli on O,66 ••• 0,96,vastaavasti yhtä1ölle 26 se on 0,75 ••• 1,03. 

5.2.2. Yhteys mallina 

Yksinkertainen kasvumalli sähköenergian kulutukselle voidaan 

esittää 1ausekkeel1a 28. 
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(28) Wt = Wo • e 0< ~ t • Ut ' missä Wt on sähkönkulutus 

hetkellä t, W sähkön kulutus hetkellä nolla, ~ kulutuksen kasvu-o 
nopeus aikavälillä O ••• t ja Ut kohina eli jäännöstermi, joka 

myöhemmin oletetaan merkityksettömäksi eli kerroinarvoltaan 

yhdeksi. 

Sijoittamalla yhtälössä 24 esitetty yhteys lausekkeeseen 28 saadaan 

sähköenergian kulutus esitettyä bruttokansantuotteen kasvunopeuden 

~ ja ajan t funktiona. 

(29) • e a • t ~./3. t 
• e / . 

Myös bruttokansantuote voidaan esittää 1ausekkeen 28 muotoisena 

kasvumallina 
(30) BKT

t 
= BKT e /?J. t • U o • t josta edelleen 

(31) BKTt 
BKT o 

= e 
fi. t . 

Sijoittamalla 1auseke 31 yhtälöön 29 saadaan sähköenergian kulu

tus esitetyksi bruttokansantuotteen BKT ja ajan t funktiona 

(32) Wt = W(BKT,t) = Wo 
a.t • e 

BKTt c
• (BKT ) 

. 0 

Esittämällä parametrit a ja ~ 1) 1ukuarvoina saadaan 

(33) 0,05 • t • e • BKTt ) 0,81 . 
(BKT 

o 

1) Ana1yyttisesti parametri € täyttää jouston vaatimukset, mutta 
on huomattava, että toinen parametri a "imee~ tai luovuttaa osan 
joustosta sen mukaan/mikä on todellinen joustoyhteys sähkö
energian kulutuksen ja bruttokansantuotteen välillä. Jousto 
on se1vitettävissä tarkemmin vain partiaa1iana1yysin avulla. 
Jouston määritelmän mukaan saadaan 

€ _ ~ 8 BKT = W .. (BKT). BKT 
- d BKT W W(BKT) 

yhtä1ön 32 ja sen derivaatan avulla. 
esim. Bou1ding, K.E. s. 180-195 

, E voidaan ratkaista 
Ks. joustokäsitteestä 
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Tarkasteltaessa yhtä1ön 33 mukaista sähköenergian kulutusmallia 

voidaan todeta, että 1960-1uvu11a on vallinnut tilanne, jossa 

"nolla ta1ouskasvu11a" sähkönkulutus olisi kasvanut nopeudella 

0,05 liv. Edelleen 1960-1uvu11a vallinnutta bruttokansantuotteen 

trendimäistä kasvunopeutta 0,046 liv on vastannut sähköenergian 

kulutuksessa trendi, joka on noudattanut kasvunopeutta 0,087 liv. 
Tämä voidaan todeta myös sijoittamalla bruttokansantuotteen 

trendikasvu yhtä1öön 25. 

5.3. Sähköenergian ominaisku1utus eli kulutusintensiteetti 

Sähköenergian ominaisku1utukseksi eli ku1utusintensiteetiksi 

nimitetään käytetyn sähköenergiamäärän suhdetta saavutettuun 
bruttokansantuotteeseen 

(34) ~t 

5.3.1. Sähköenergian kulutusintensiteetti 1960-1uvu11a 

Kuvassa 18 on esitetty koko1ogaritmiasteiko11a sähköenergian 

kulutusintensiteetin kehitys 1960-1uvu11a siten, että ~:aan 
liittyvät suureet BKT ja t ovat näkyvissä. 

Kuvasta 18 on havaittavissa, miten suhdannevaihtelut näkyvät 

sähköenergian kulutusintensiteetin kehityksessä, noususuhdan

teiden aikana kulutusintensiteetti on suhteellisesti pienempi 

kuin laskusuhdanteiden aikana. Mutta keskimääräisesti tarkas
teltuna kulutusintensiteetin kehittyminen on ollut vakaa ja 

seurannut eksponentiaalista kasvutapaa (logaritmiasteiko11a 

1ineaarinenl). Määrällisesti intensiteetti on kasvanut vuoden 
1) 

1960 arvosta 0,37 kWh/mk vuoden 1970 arvoon 0,58 kWh/mk, 

tasaisena vuosikasvuna se merkitsee kasvukerrointa hiukan alle 

0,045 liv. Kulutusintensiteetin todella vallinnut trendikasvu 

on ollut kasvukertoime1taan pienempi, tämä on havaittavissa myös 
kuvasta 18 vertaamalla vuoden 1960 vuosipisteen asemaa hahmoteltuun 

trendikäyrään nähden. 

1) Bruttokansantuote on käsitelty laskelmissa SNA:n mukaisena ja 
yhtenäisen vertai1uperusteen aikaan saamiseksi vuoden 1970 hin
toihin, samaa periaatetta noudatetaan myös myöhemmin tässä 
luvussa. 
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Sähköenergian kulutusintensiteetin2 kehitys 
1960 -luvulla 

W 2 = BKT 
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5.3.2. Sähköenergian kulutusintensiteetin mallitarkastelu 

Sähköenergian kulutusintensiteettiä voidaan tarkastella lähem

min analyyttisenä mallina. 

Sijoittamalla yhtälöön 34 yhtälöt 28 ja 30 saadaan: 

(35) ~t = 
w.e<x·t 

o 
BKT

o 
• e)3. t 

wo (o(_A)t J-. t 
= (BKT • e /~ = Lo· e 

o 

Kuitenkin edellä on jo todettu ~:n jaj3:n välillä vallitsevan 

vahvan yhteyden cx = 0,05 + 0,81 • /?J , minkä vuoksi 1: aa on 

syytä tarkastella tämän yhteyden pohjalta. 

Yhtälö.ssä 35 on otettu käyttöön merkintätapa & = (0< - p); si

joittamalla tähän yhtälö 24 saadaan: 

( 36) fs- = a + E. .p -j3 = a + (E. - 1) 'r. 
Näin ollen yhtälö 35 saadaan muotoon 

(37) 
[a + (6 - l)·AJ • t_ a· t (E:-l),A. t ·e /~ -Y)·e .e /-

LO ' 

jossa sähköenergian kulutusintensiteetti on lausuttu bruttokan

santuotteen kasvunopeuden p ja ajan t funktiona. 

Edelleen sijoittamalla yhtälö 31 yhtälöön 37 ja ottamalla luon

nollinen logaritmi päästään muotoon 

(38) 
BKTt 

ln1t = ln 10+ a·t + «( -1) 'ln (BKT ), jossa 
o 

sähköenergian kulutusintensiteetti on lausuttuna ajan t ja brutto

kansantuotteen BKT-funktiona. 

5.4. Sähköenergian kulutuksen ja sen intensiteetin ennakointi 

kokonaistaloudellisen kasvun avulla 

Sähköenergian kulutukselle voidaan esittää yhtälöiden 29 ja 32 mu-
, 

kaiset ennustemallit, samoin kulutuksen intensiteettiä voidaan 
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ennakoida yhtälöiden 37 ja 38 mukaisilla malleilla. Kuitenkin 

kummassakin tapauksessa on edel1ytettävä parametrien a ja ~ 

pysyvyyttä 1960-1uvu11a rea1isoituneissa 1ukuarvoissaan. 

Parametrissä ~ ei tapahtune sanottavia muutoksia vielä 1970-

luvulla siitä syystä, että sähköenergian kulutuksen ja BKT:n 

suhdannevaihtelut tulevat olemaan edelleen samankaltaiset niiden 

voimakkaan syy-vaikutus-suhteen vuoksi, joten voidaan odottaa, 

että se pysyy esitetyissä vaihtelurajoissa 0,66 ••• 0,96 ja toden

näköisin arvo on 0,81. Sen sijaan parametrin a pysyvyys 

edellyttää, että myös tulevaisuudessa tapahtuu sähkönkäyttöä 

1isäävää innovointia toisaalta yksityisessä ja julkisessa kulu

tuksessa ja toisaalta teollisuudessa, jossa sähkönkäytön lisään

tyminen tapahtuu osaksi muiden energiamuotojen kustannuksella 

ja osaksi uusina käyttömuotoina. Esimerkiksi Energiapolitiikan 

neuvottelukunnan mietinnössä esitetään, että 4,5 %:n vuotui

sella talouskasvulla energian tuotantokykyä on kohotettava 

keskimäärin 5,7 % vuodessa. 1 ) Samalla esitetään sähkön osuus 

nousevaksi vuoden 1970 26 %:sta vuoden 1980 34 %:iin, kun 

energian tarve ryhmitellään luokkiin: teollisuus, liikenne, kiin

teistöt ja sähkö. 2) Kyseisen asetelman syntyminen edellyttää jok

seenkin tarkkaan edellä esitettyjen parametrien a ja ~ pysyvyyt

tä. Sama voidaan todeta, jos tarkastellaan Imatran Voima Oy:n 

tutkimuksessa3) esitettyä "energian käytön sähköistymisasteen" 

kehitystä, vuoden 1970. arvosta 24 % vuoden 1980 arvoon 32 %. 

"Energian käytön sähköistymisaste" on määritelty sähköntuotan

toon tarvittavan polttoaineen ja vesivoiman (redusoitu öljyki

loiksi) summan ja energian kokonaistarpeen suhteena. 

Taloudellinen suunnittelukeskus on esittänyt niin ikään suun

nilleen samanlaisen arvion, jonka mukaan osuus kasvaa nykyisestä 

noin 25 %:sta yli kolmanteen osaan vuoteen 1980 mennessä.4 ) 

1) Komiteamietintö 1972: A 11 s. 7 
2) Komiteamietintö 1972: A 11 s. 10 kuva 2.1, ryhmä -sähkö tar

koittaa energiamäärää, joka tarvitaan sähkön kehittämiseen 

3) Imatran Voima Oy (1) luku 8 liite 8.9. 

4) Taloudellinen suunnittelukeskus s. 126 
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Mitä taas parametrien a ja € pysyvyyteen 1980-luvulla tdee, 

voidaan subjektiivisena käsityksenä esittää, että varsinkin 

parametri a tulee muuttumaan_ On odotettavissa, että a hiukan 

pienentyy, mikä merkitsee edelleen, että yleinen talouskasvu 

edellyttää 1970-lukuun verrattuna pienempää kasvua sähkönkulu

tuksessa ja pienempää kasvua sähköenergian kulutuksen intensi

teetissä. 

Kuvassa 19 on esitetty sähköenergian kulutusintensiteetin trendi

kehityksen ekstrapolaatiot vuodesta 1970 eteenpäin yhtälön 35 

mukaisesti: 

~t = 0,582 • e (0,087 - f> ) .t • k: • Yhtälö ssä edellyte-

tään, että sähKön kulutus kasvaa 1960-luvulla realisoitunutta 

trendikasvua 0,087 liv eikä riipu J3:sta. Kuvaan 19 on piir

retty intensiteetin kehity stendenssitj3:n arvoilla 0,03, 0,04 ja 

0,05 sekä neljäntenä;0:n 1960-luvulla esiintyneen trendi arvon 

0,046 liv mukaisesti (kuvassa katkoviiva) • 

Kuitenkin yhtälön 25 mukainen yhteys ~:n ja;0:n välillä on syytä 

ottaa huomioon, jolloin päästään yhtälön 37 mukaiseen sähköener
gian kulutuksen intensiteettiä ekstrapoloivaan malliin: 

(48); ~t = 0,582 • eO,OS.t. e-O,19j0·t .k~ 

Kulutusintensiteetti voidaan esittää myös ajan t ja brutto

kansantuotteen BKTt funktiona yhtälön 38 muotoisena mallina: 

BKT
t 

(49)~ln ~t = ln 0,582 + O,05-t - O,19'ln ~3~~!8.l09mJJ. 

Tämän mallin mukainen ekstrapol aa tio käyrästö on esitetty 

kokologaritmiasteikolla kuvassa 20, jossa aikaulottuvuus on 

esitetty diskreettinä vuosikäyrästönä. Esimerkiksi vuoden 

1980 käyrä ilmaisee kOe vuonna kulutusintensiteetin arvot 
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kwh Sähköenergian kulutusintensiteetti ('1 ) ajan funk-
mk tiona, kun CK= 0,087 eikä riipu fi: S ta • 
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Kuva 19. 

bruttokansantuotteen eri arvoilla. Käyrästöön on piirretty ku1u
tusintensiteetin trendi edellytyksellä, että bruttokansantuote 

noudattaa 1960-1uvu11a realisoitunutta kasvunopeutta 0,046 liv. 
(On huomattava, että kuviin 16, 17 ja 18 piirretyt trendikehityk
set ovat täysin samat.) 
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Sähköenergian kulutusintensiteetin~ riippuvuus brut
tokansantuotteesta, kun yhteys 0( = 0,050 + O,81'!> on 
voimassa 
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Kuva 20. 

Kuvaan 20 on lisäksi hahmoteltu trendikehityksen ympärille kat

koviivoina kulutusintensiteetin trendi suunnat bruttokansantuot

teen kasvuarvoilla 0,01 liv ja 0,08 liv; edellistä vastaa kuvas

sa ylempi ja jälkimmäistä alempi viiva. Kuvasta on havaittavissa, 

että sähköenergian kulutusintensiteetin kasvunopeus on suhtee11i-
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sen pysyvä. S~maa osoittavat myös taulukossa 5 esitetty sähkö
energian kulutuksen ja sen kulutusintensiteetin kasvunopeuden 

vaihtelut bruttokansantuotteen kasvunopeuden eri arvoilla, jotka 
saattavat toteutua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä I siis 

yleisen suhdannevaihtelun jaksonpituuden (4-5 v) aikana. Toisen 

jaksonpuoliskon ajan intensiteetin kasvu saa trendiään pienempiä 

arvoja ja toisen aikana suurempia arvoja. Näin ollen pitkällä 

aikavälillä voidaan todeta sähköenergian kulutusintensiteetin 
seuraavan jokseenkin tarkkaan esitettyä trendikäyrää. 

Taulukko 5: Sähköenergian kulutusintensiteetin kasvun vaihtelut 

/?J __ 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 \ 0,06 1 0,07 I 0, 0E3._ _ .. 
0< 0,058 0,066 0,074 0,082 0, 091 10' 099 I 0, 107 1 0,115 

------r-'-" -
0,04~_~~~4~l 0~0~1 .. ?,.?39 t.o,O_~?_L 0,035 fr 0,048 

1--

Taulukon 5 mukaan, mikäli yhtä1ön 24 mukainen yhteys sähköenergian 

kulutuksen kasvunopeude'n D( ja bruttokansantuotteen kasvunopeuden 

fi välillä vallitsee ja bruttokansantuotteen kasvukerroin vaihte,:", 

lee välillä 0,01 ••• 0,08 liv, sähköenergian kulutuksen kasvuker

roin vaihtelee välillä 0,058 ••• 0,115 liv ja vastaavasti sähkö

energian kulutusintensiteetin kasvunopeus vain välillä 0,048 ••• 

0,035 liv yhtä1ön 36 mukaan. 

Sähköenergian kulutusintensiteetin ~ ekstrapo1oiduksi trendi
ennusteeksi saadaan taulukon 6 mukaiset viisivuotisarvot ehdolla, 

että bruttokansantuote kasvaa 1960-1uvun tapaan nopeudella 

0,046 liv ja että yhtä1ön 25 tapainen yhteys vallitsee. Arvot 

voi~aan laskea joko yhtä1ön 37 tai yhtä1ön 38 muotoisista malleista 

Taulukko 6: Sähköenergian ku1utusintensiteetin(kWh/mk) ennuste 
vuosille 1970-1990' 

1985 j ... 1990 

.. , .~~._~~~._.L._ .. ~, 334 





- 87 -

Kuudennen luvun sisältö: 

6. SÄHKÖENERGIAN KULUTUKSEN ENNAKOINNISTA JA 

ENNAKOINTI TUTKIMUKSESSA SAAVUTETTUJEN TU

LOSTEN PERUSTEELLA 

6.1. Suomessa tehtyjä 1960- ja 1970-1ukua sekä 

myöhempiä ajankohtia koskevia kulutus

ennusteita 

6.2. Yleisiä näkökohtia sähköenergian kulutuk

sen ennakoinnista 

6.3. Sähköenergian kulutuksen ennakointi tutki

muksessa saavutettujen tulosten perusteel-

Sivu 

89 

89 

96 

la 101 

6.3.1. Sähköenergian kulutuksen viikko-

ennustemalli ja kulutuksen ekstra-

po1aatio vuoteen 1980 saakka 101 

6.3.1.1. Sähköenergian kulutuksen 

neljännesvuosi ekstrapo-

1aatio vuoteen 1985 saak-

ka 102 

6.3.1.2. Sähköenergian vuosikulutuk

sen ekstrapo1aatio vuoteen 

1990 saakka 105 

6.3.2. Sähköenergian kulutuksen viikko-

huipun ennustemalli 106 

6.3.3. Talouskasvuun perustuvat sähköener-

gian kulutuksen ennustemallit 108 

6.3.4. Ennustemallien ja ennusteiden 

tarkkailu IlO 





- 89-

6. SÄHKÖENERGIAN KULUTUKSEN ENNAKOINNISTA JA ENNAKOINTI 

TUTKIMUKSESSA SAAVUTETTUJEN TULOKSIEN PERUSTEELLA 

Tehtyjen sähköenergian ~ulutuksen endogeenisen aikasarja-ana

lyysin ja kokonaistaloudellisen kasvun ja sähköenergian kulutus

kasvun välisen yhteyden selvityksessä saatujen tuloksien ja 

informaation pohjalta voidaan ryhtyä tiettyjen ede~lytystenvallites

sa ennakoimaan sähköenergian kulutusta ja kulutuksen määrällistä 

ja laadullista kehitystä. Kuitenkin ensin on syytä tarkastella 

sähköenergian ku~utuksen ennakointia yleensä, ennakoinnissa 

saavutettuja tuloksia ja ennusteiden piirteitä. 

6.1. Suomessa tehtyjä 1960- ja 1970-lukua sekä myöhempiä ajan

kohtia koskevia kulutusennusteita 

Koska sähköenergian riittävyyden takaaminen varsinkin keskipit

källä ja pitkällä aikavälillä on tunnetusti tuotantotalouden 

kehitykselle ja sitä koskeville päätöksille ratkaiseva tekijä, 

eri intressipiirit ja päätäntäyksiköt ovat tunteneet jatkuvaa 

kiinnostusta sähköenergian kulutuksen tulevaa kehitystä ja luon

netta kohtaan. Sähköenergian kulutusennusteita on laadittu eri 

tasoilla, kokonaistaloudelliselta tasolta yksittäisten yritysten 

tasolle, n~itä ovat laatineet itse sähköenergian tuottajat, nii

den edustajat sekä teollisuuden ja valtiovallan piiriin kuuluvat 

instituutiot. Keskeisinä kysymyksinä ovat olleet: 'miten sähkö

energian kysyntä tulevaisuudessa kehittyy sekä missä ajassa ja 

millä tavalla kysyntää vastaavaan tuotantoon ja tuotantoraken

teeseen on varauduttava? 

Kulutusennusteet on tavallisesti laadittu erilaisia tulevaisuut

ta koskevia I taloudellisia yksiköitä ja sektoreita käsittäviä 

tiedusteluja hyväksi käyttäen. Usein samalla on laadittu eri

laisiin kokonaistaloudellisiin tai sektorikohtaisiin muuttujiin 

perustuvia selitysmalleja; selittävinä muuttujina ovat saatta

neet olla bruttokansantuote, sen reaalinen kehitys, nettokansan

tuote, tuotannon volyymi eri tuotannon aloilla, väkiluku jne. 

Myös aikasarjamallia on käytetty ennakoitaessa sähköenergian ku-
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1utusta. Edelleen on todettava, että ennusteisiin ovat 1iitty-

neet monta kertaa ennustajan omat vahvasti subjektiiviset 

käsitykset siitä tulevasta "oikeasta". 

Taulukossa 7 on poimittu eri tahoilla tehtyjen ennusteiden mu

kaisia arvioita 1960-1ukua koskevasta sähköenergian kulutuksen 

kehityksestä. Tarkasteluajankohdaksi on otettu vuodet 1965 ja 

1970. Tarkastelussa tässä ja myöhemmin käsitellään vain sähkö

energian kulutuksen vuotuisia kokonaisarvoja, ei niinkään pie

nemmissä aikadimensioissa eikä kulutuksen eri muodoissa. Kulutus

arvot on esitetty yksikössä TWh = 109 kWh. Tau1ukkoon merkitty 

ennusteen tekijä tai antaja sekä vuosi1uku,jo11oin ennuste on 

julkaistu, s.aattaa olla, että joissakin tapauksissa ennuste on 

tehty jo aikaisemmin. 

Taulukko 7: 1960-1ukua koskevia sähköenerg~~n kulutusennusteita 

n:o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

laatija Fri1unc IVO SLY Frilund Malaska IVO IVO toteu-
vuosi 1956 1959 1963 1965 1965 1968 1969 tunut 

1965 14,5 13,3 13,7 14,5 14,0 - - .14.,? __ 
,------ 1--------- _ .o_o~_~_,_._· .. · __ . -- --- _.~ ~ ~ 

1970 20,0 19,0 19,0 20,0 21,5 20,0 21,2 21,7 

Ennusteen 1. on laatinut maamme energiapiireissä hyvin tunnet-

tu Harald Fri1und,l) ennuste kaksi on laadittu Imatran Voima 

Oy:ssä (IVO) ,2) ennuste kolme perustuu Suomen Sähkölaitosyhdistys 

ry:n kiertokyselyyn, 3) -ennuste 4. on ennusteen 1. laatijan myö

hempi ku1utusarvio,4) ennuste 5. on Ma1askan aikasarjaennuste,5) 

ennuste 6. on Imatran Voima Oy:stä esitetty käsitys tulevasta 

kehityksestä6) ja ennuste 7. edelleen Imatran Voima Oy:ssä 

tehdyn laajan analyysin yhteydessä esitetty ennuste. 7) Sarak

keeseen 8. on merkitty kOe vuosina toteutuneet sähköenergian 

kulutusarvot. 

1) Fri1und H. (1) s. 7 
2) Hjelt, K. liite 16 
3) Koskinen, M.O. s. 206 
4) Fri1und, H. (2) s. 1 tai Ca1amnius A.R. s, 6 
5) Ma1aska, P. (1) s. 66, tehty vuonna 1963 
6) Vihriävaara, H. s. 199 
7) Imatran Voima Oy (1) luku 1, liite 1.2. 
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Tarkasteltaessa tehtyjä ennusteita ja niiden tuottamia kulutusar

voja voidaan todeta, että parhaiten ovat kOe vuosia koskevissa 

ennusteissaan onnistuneet Frilund ja Malaska. Frilund on esittä

nyt jo 1956 ennustearvot, joista vuodelle 1965 kohdistettu en

nuste on täysin paikkansa pitävä.Sen sijaan Malaskan ennuste poik

keaa hiukan kummassakin tapauksessa, mutta yhteensä suhteellisena 

ja absoluuttisena arvona huomattavasti vähemmän, kuin Frilundin 

ennuste poikkeaa vuoden 1970 osalta. 

Yleensä tehdyille ennusteille on luonteenomaista, että ne pyrki

vät aliestimoimaan tulevaa sähkön kulutusta. Esimerkiksi vernat

taessa Imatran Voima Oy:ssä tehtyjä ennusteita 2., 6. ja 7. toi

siinsa voidaan todeta selvästi, miten ennusteajankohdan siir

tyessä myöhäisemmäksi aliestimoituneet kulutusarviot korjaantu

vat suuremmiksi ja lähemmäksi todellista kulutusarvoa (vuosi 

1970) • 

Taulukossa 8 on esitetty myös joukko tärkeimpiä ennusteita, osa 

niistä on taulukossa 7 esitettyjen ennusteiden jatkoa. Ennus

teet koskevat lähinnä 1970-lukua, mutta monet myös myöhäisempiä 
ajankohtia aina vuoteen 2000 saakka. 

Ennuste n:o 1 on taulukon 7 sarakkeessa 4 esitetyn Frilundin 
ennusteen jatkoa, samoin ennuste n:o 2 on taulukon 7 

sarakkeessa 5 esitetyn Malaskan ennusteen jatkoa, ennustearvio n:o 

3 esittää atomienergiakomitean ja P. Alajoen ja Frilundin yh
denmukaista käsitystä sähkön kulutuksesta,l) ennuste n:o 4 on 

Ekonon toimitusjohtaja Hultinin prognoosi vuoteen 2000,2) ennuste 

n:o 5 on Koskisen esittämä kulutusennuste Maailman Voima-konfe
renssissa vuonna 1968,3) ennuste 6 on Imatran Voima Oy:n vuonna 

1969 tekemä ennuste,4) ennuste 7 on Imatran Voima Oy:n uusin 

sähkön kulutuksen ennustearvio 4 %:n ja 5 %:n talouskasvuille, 

1) Hultin, S-O, s. 95 
2) Hultin, S-O, s. 96 (perustuu G.B. Sheerin mallikehittelyyn) 
3) Koskinen, M.O. (2) s. 9 ja s. 12 
4) Imatran Voima Oy (1) luku 1, liite 1.2. 



Taulukko 8: Sähköenergian kulutusennusteita vuosille 1970-2000 

n:o 1. i 2. 3. 

1aatijc Frilmd! Malaska A 
_ v.~<?~!... 1965 : 1965 1966 
__ ._197Q ___ ~_Q.-,.Q.. 21,5 20,0 

1971 1 24,4 1 
1972 27,0 

1973 28,4 

1974 29,9 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 
--~------+-------~-----+--~~~--~~ 

Hultin Koski.ren l IVO IVO 1971 EKONO 
1966 !1967 I 1969 4 % 5 % 1971 

i 
20,2 

21,4 

21,2 21,7 21,7 21,7 

22,8 

24,4 

26,0 

28,1 

23,6 23,6 

25,8 25,8 

27,8 27,8 

30,2 30,9 

EPNK 
1972 
21,7 

23,6 

25,6 

27,8 

30,3 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

27,0 32,9 

37,4 

41,7 

44,3 

46,4 

27,0 27,6 30,3 32,3 

34,7 

37,0 

39,3 

42,0 

~n 1132]'0 

32,9 

1980 

1985 

1990 

j 
36,0 

48,0 

64,0 

j j 
50,S I 36,0 

/1 48,0 
,,/ 

37,2 

50 

66 

29,3 32,5 

34,7 

36,8 

40,01 41,8 

53,01 56,2 

,/ .. / 120,0 

44,8 

59,S 

77,9 

100,2 

127,4 

1) Arvot on esitetty todellisuudessa vuosille 1981 ja 1986 

35,9 

39,0 

42,S 

46,0 46,1 

:::: b'o 50':/j 
96,1 i/" //./~".-

129,6 k,.-/·',/ /' . . ,··V--="".. :. '_ ... - -._-
172,4 i /' / 

..... , ... :..~:.:_:t:: __ = 

\.0 
I'V 

I 
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joista tällä hetkellä Imatran Voimassa seurataan kapasiteettia 

mitoitettaessa jälkimmäistä 5 %:n kasvulle perustuvaa ennustetta;) 

ennuste 8. on EKONON nykyinen käsitys kulutuksen kehityksestä,2) 

viimeinen eli yhdeksäs·ennuste on energiapolitiikan neuvottelu

kunnan (EPNK) esittämä ennuste3 ) jå käsitys kulutuksen määrästä 

1970-1uvu11a. Mainittakoon taulukon lisäksi, että Kauppa- ja 

teollisuusministeriö on myös esittänyt 1970-1uvu11e kulutusarvion, 

jonka mukaqn kulutuksen vuotuinen lisäys on 9 % ja vuosikulutusarvo 

vuonna 1980 on 53,2 TWh sähkölaitosten omakulutus mukaan luettuna~) 

Tarkasteltaessa tehtyjä ennusteita voidaan todeta, että Ma1askan 

ennustetta lukuunottamatta muut ennusteet ovat varovaise~ 

pia, kuin Energiapolitiikan neuvottelukunta on esittänyt. Ilmei

sesti juuri sen esittämä kanta edusta~ yleisintä ja virallisena 

pidettävää näkemystä kulutuksen kehittymisestä tällä vuosikymme

nellä. Edellisen taulukon tarkaste1ujen tapaan voidaan todeta, 

että yleensä myöhempinä ajankohtina esitetyt kulutusarviot ovat 

suurempia. Esimerkiksi tarkasteltaessa vuoden 1980 ennustearvo

ja tämä tendenssi on se1vä,ainoan poikkeuksen tekee Ma1askan 

1965 esittämä aikasarjaennuste, joka on jokseenkin sama Energia

politiikan neuvottelukunnan näkemyksen kanssa. 

Vuoden 1980 jälkeistä aikaa koskevat kulutuksen ennakkoarviot 

hajoavat toisistaan entistä enemmän. Kuitenkin absoluuttisia 

ennustearvoja paremman kuvan ennustetuista kulutuksen kehityk

sistä antaa taulukko 9, johon on laskettu taulukon 8 lukuarvo

jen perustee11a5 ) eri viisivuotiskausina tarvittavat keskimää

räiset kasvuarvot, olettaen että kasvu tapahtuu tasaisena 

kD. aikavälillä. Yhtenäisen vertailuperustan saamiseksi 

kasvukertoimet on laskettu samalla tavalla ratkaisemalla ~ yhtä

löstä 28. 

1) Imatran Voima Oy (3) liite 3, jossa on ennuste myös 3 %:n 
talouska.svulla 

2) EKONON kalenteri vuodelle 1972 s. 10 

3) Komiteamietintö 1972: A 11 s. 19 

4) Kauppa- ja teollisuusministeriö s. 60 

5) Imatran Voima Oy:n vuoden 1971 ennusteeseen on otettu mukaan 
myös 3 %:n talouskasvua vastaava ennuste 



Taulukko 9: Sähköenergian kulutuksen ennakoidut kasvunopeudet eri viisivuotiskausina vv. 
1970-2000;kasvunopeus liv. ylärivillä ja vastaava vuotuinen 1isäys-% alarivillä 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ---
aika- Fri.1und Ma1aska A Hultin KoskineIl IVO IVO 1971 EKONO EPNK 
välillä 1965 1965 1966 1966 1967 1969 3 % 4 % 5 % 1971 1972 

1970- 0,060 0,086 0,060 0,062 0,069 0,073 0,072 0,080 0,087 0,078 0,083 

1975 6,18 8,91 6,18 6,45 6,50 7,61 7,44 8,27 9,05 8,05 8,67 
~~ ,. __ ~. _0 _.., ._~ .. ~ ---- -_ .. _----_._-- ----- _0 ,, __ • ______ 

1975- 0,058 0,086 0,058 0,060 0,062 0,064 0,050 0,066 0,079 0,073 0,084 

1980 5,92 8,91 5,92 6,14 6,42 6,65 5,10 6,78 8,20 7,53 8,75 
--'--. __ ._--- '--. -.--_._-- -----_. ---_. -, ... <"<_._.~ •..• -. - ~.~.- ._-~---- .. 

1980- 0,058 0,058 0,059 0,056 0,059 0,046 0,065 0,068 

1985 5,92 5,92 6,10 5,77 6,06 4,71 6,76 7,04 --'---- .. '" o '_~_"'''_''_'U '. --» -- _._. _.- t------- -----".-- F __ ·~~_.~_._. ____ • -_ .. _- ' .. _~~. '.'-' , ... "~~ ..... _.~~ --- .. --_._--------
1985- 0,058 0,056 0,055 0,043 0,054 0,064 

1990 5,92 5,71 5,61 4,36 5,54 6,58 
."---'--"--- --.. --~-_ ..... -._- ---'--'- -_ .. --_ ... _.- f--------. _.-'--- .. - .' .. ~ '_'_'''_-'0_' 

a • ___ 

-' ~~ .~.~ .. - -"--_._-.---
1990- 0,059 0,053 0,040 0,051 0,060 

1995 6,10 5,44 0,048 4,10 5,19 6,16 ---------._---- _· ___ .'k ____ . __ . -_0._. ___ -_.,--- .'--, - -- ... ' -_._-_._--- ~_._._-- -- ~~ ... _ .. _ ... _---
1995- 0,051 4,96 0,038 0,048 0,057 

2000 5,22 3,92 4,90 5,90 
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(39) 0( = (ln wt/wo) /t • Lisäksi kunkin kasvukertoimen 

alla on esitetty vastaava vuotuisen kulutuksen lisäysprosentti 

(arvoissa on huomattava pyöristyksissä tapahtuvat epätarkkuudet) • 

Edelliseen taulukkoon verrattuna asetelma pysyy kutakuinkin sa

mana. Erityisesti Frilundin ja Hultinin ennusteiden kohdalta 

on huomattava, että heidän ennusteissaan kulutuksen kasvunopeus 

1970-luvulla on verraten alhainen muihin ennusteisiin verrattu

na, mistä syystä heidän ennustamansa absoluuttiset kulutusarvot 

taulukossa 8 poikkeavat etenkin myöhempinä ajankohtina varo

vaiseen suuntaan verrattuna Imatran Voima Oy:n ennusteisiin. 

Sen sijaan heidän ennusteistaan lasketut kasvunopeudet 1980-

luvulle ja sen jälkeen ovat jokseenkin yhtäpitävät muiden ennus

teiden kanssa. 

Taulukoiden 7 ja 8 perusteella havaittu varovaisuus ennakoitaes

sa sähköenergian tulevaa kulutuskehitystä on havaitta-

vissa ehkä vielä selvemmin Ruotsissa. Centrala Driftsledningenin 

tekemien ns. CDL-tutkimusten yhteydessä suoritetut ennakoinnit 

eri vuosilta näyttävät taulukon 10 mukaisia ennustearvoja (TWb) .1) 

Ennusteet perustuvat laajoihin sektorikohtaisiin ja alueellisiin 

analyyseihin ja kiertokyselyihin. 

Taulukko 10: Ruotsin sähköenergian kulutuksen CDL-
ennusteet vuosille 1970-1980 

ennusteajankohdat 
vuosi 1961 1964 1967 1970 

1970 57 60 64 66,6 

kasvu 0,058 0,068 0,082 

1975 80 90 100,0 
kasvu 0,069 0,078 

1980 127 145,0 

Siirryttäessä ennusteajankohdasta toiseen voidaan havaita 

sekä kulutuksen absoluuttis~nkulutusarvojen että kasvuarvojen 

1) Svenska Kraftverksföreningens publikation 542 s. 37-38, 
Svenska Kraftverksföreningens publikation 543 s. 133 



tuntuvat korotukset. Sähköenergian kulutuksen yllättävän suuri 

kas~~nopeus välillä 1967-1970 on aiheuttanut Ruotsissa tilan

teen, jossa aliestimoidun kulutuksen kasvun johdosta riit

tävään tuotantokapasiteettiin ei oltu ajoissa varauduttu, vaan 

sitä on jouduttu täydentämään konventionaalisella lämpövoimalla, 

jolla on lyhyt projektointi ja rakennusaika. l ) Muutenkin 

kulutushuippua varten rakennettua kapasiteettia, jolla tuotanto 

on käyttökustannuksiltaan kalliimpaa verrattuna vesi- ja atomi

voimaan, jouduttiin käyttämään pyörivänä kapasiteettina. 

6.2. Yleisiä näkökohtia sähköenergian kulutuksen ennakoinnista 

Edellisen luvun perusteella näyttää varsin tyypilliseltä, että 

käsitykset sähköenergian kulutuksen tulevasta kehityksestä 

vaihtelevat suuresti; sen ohella ennustamisessa ollaan varovaisia 

tai ennustetaan virheellisesti pienempää kulutuksen kasvua kuin 

mitä realiteetit osoittavat. 

Syynä näihin saattavat olla: 

1) Ennustajan subjektiiviset käsitykset tulevaisuudesta; 

tulevaisuudessa tarvittavat energiamäärät liikkuvat 

jo muutenkin pelottavissa mittasuhteissa, joten pakos

takin ollaan taipuvaisia olemaan varovaisia. 

2) Ennustemallit perustuvat usein selittäviin muuttujiin, 

joiden kehitys on ensin ennustettava, ennen kuin itse 

sähköenergian kulutusta voidaan ennakoida. Jos selit

tävät muuttujat ennakoidaan varovasti, se heijastuu 

vastaavasti itse sähkön kulutusennusteisiin. Saattaa 

olla aiheellista ennakoida esimerkiksi kokonaistalou

dellisen kasvun keskimääräistä hidastumista tulevai

suudessa, mutta tällöin on myös huomattava se, että 

muuttuvassa tilanteessa eivät aiemmin realisoituneet 

määrälliset ja rakenteelliset yhteydet sähköenergian 

kulutuksen suhteen välttämättä säily ennallaan. 

1) Svenska Kraftverksföreningens publikation 543 s. 133 ja s. 155 
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3) Kasvuilmiötä selittäville eksogeenisille ennustemalleil

le on todettu ominaiseksi, etteivät ne kykene läheskään 

aina ottamaan huomioon kaikkia kasvuprosessissa mukana 

olevia tekijöitä ja kasvuvoimia. l ) Olkoonkin, että ne 

perustuvat usein relevanteille ja rationaalisille,raken

teelIisilIe ja funktionaalisille syy-vaikutus-suhteille 

ja että niiden analysointimenetelmät täyttävät korkeim

matkin vaatimukset. 

4) Sektori- ja tuottajakohta~n kiertokyselyyn perustuvat 

sähköenergian kulutuksen pitkäntähtäyksen kartoitukset 

eivät ole välttämättä aina tyhjentäviä, sillä vastaajcnon 

p~rin vaikea esittää täsmentyneitä arvioita strategisen 

suunnittelun alueelle kuuluvista talousyksikön pitkän 

ajan toiminta-ajatuksista ja päämääristä. Sen sijaan 

keskipitkän tähtäyksen ennusteiden perustana kiertokyse

lyjä voidaan pitää mitä parhaimpina lähtökohtina, sillä 

ko. ajalta vastaajat ovat jo lyöneet lukkoon talousyk

sikön tavoitteet tärkeimmiltä osiltaan. Kiertokyselyjen pe

rusteella voidaan tällöin koota ne realiteetit ja teki

jät, joiden vaikutuksesta sähköenergian kulutusta tulee 

tapahtumaan: 

5) Erityisesti sähköistymisprosessin vaikutuksesta syntyvä 

kulutuksen kasvu on vaikeasti ennakoitavissa. Ennustus

tilanteessa ei useinkaan pystytä, löytämään ja määritte

lemään kokonaan niitä innovaatioita tai olosuhteiden 

muutoksia, jotka lisäävät sähköistymistä ja sähkönkäyt

töä yleensä: nykyisessä talousprosess~akaikki tapah

tuu entistä lyhyemmällä aikavälillä ja nopeammalla 

tahdilla. Suomessa sähköistymisprosessi on jo kauan 

tapahtunut kohtalaisen suurella nopeudella, jolloin 

syystäkin jo 

hidastumista. 

odotetaan, että ilmiössä tapahtuu 

6) Harvinaisia syitä, jotka vaikuttavat kulutuksen ali-

estimointiin, lienevät virheelliset ennusteen tekome

netelmät, ennustemallit ja puutteelliset analyysit tai 

virheelliset johtopäätökset analyysi tuloksista, jotka 

johtavat harhaisiin ennusteisiin ja tulkintoihin. 

1) Esim. E.D. Domar ja S. Kusnetz puhuvat "selittymättömän 
kasvun" olemassaolosta 
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Sähköenergian kulutuksen ennakointia voidaan parantaa luonnolli

sesti vain eliminoimalla mahdollisuuksien mukaan ennustemallien 

ja ennustamisprosessin puutteellisuuksia, tämä edellyttää jatku

vaa rationaalisten analyysimenetelmien ja ennustejärjestelmien 
kehittelyä. 

Kuitenkin jo nykyisellään suoritettu sähköenergian kulutuksen 

ennakointi ja sitä valmistelevat tutkimukset ja analyysit täyttä

vät varsin yleisesti riittävät vaatimukset tarkasteltaessa nii

den tehokkuutta keskipitkällä aikavälillä, näin ollen ennusta

misprosessin on oltava dynaamista ja tarpeeksi usein toistet

tua, joskin se silloin jää lyhytjännitteiseksi. 

Jos tarkastellaan puhtaasti endogeeniseen analyysiin perustuvaa 

aikasarjaennustetta, voidaan todeta, että se on lähes vapaa 

edellä esitetyistä a1iestimointiin johtavista syistä lukuun 

ottamatta kuudetta kohtaa. Erityisesti trendiä määrite1täessä 

syy11istytään käyttämään toteutunutta kulutuksen lukuaineistoa 

liian lyhyeltä aikaväliltä, jolloin trendinä saatetaan ekstra

po1oida tosiasiallisesti vain erästä keskipitkän tähtäyksen 

tendenssiä. Toinen virhe on se, että käytetyssä lukuaineistossa on 

liian suuret havaintovälit. Mitä suuremmat ne ovat, sitä enemmän 

kadotetaan kasvun luonteeseen liittyvää informaatiota. Ne1jän

nesvuosiaikasarjaa voidaan pitää suositeltavanå ,mutta 

mitä hienojakoisempi aikasarja on, sen paremmat ovat laadul

liset ja määrä11iset tulokset. 

Klassinen ekstrapo1ointimenette1y saattaa kuitenkin ajan mit

taan johtaa y1iestimointiin, sillä taloudellisissa kasvuilmiöissä 

voidaan riittävän pitkällä aikavälillä odottaa trendikasvun 

hidastumista. Suomessa sähköenergian kyseessä ollessa väitteet 

kasvun hidastumisesta tuntuvat 1950- ja 1960-1uvun rea1isaation 

perusteella vahvasti subjektiivisilta. Sen sijaan 1970-1uku ja 

varsinkin 1980-luku ovat jo aivan eri asia. Saattaa olla, että 

lähimmän kymmenen vuoden sisällä selvä sähköenergian kulutuksen 

trendikasvun hidastuminen voidaan objektiivisesti identifioida 
myös endogeenisessa analyysissa. 
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Tällä hetkellä näyttää rationaaliselta ennakoida sähköenergian 

kulutusta endogeenisen analyysin perusteella määrite11y11ä 
ekstrapo1aatio11a ,1) mutta sen ohella tavallaan tilanteen tar

kemman kartoittamisen ja tarkkailun vuoksi on tehtävä myös 

erilaisiin se1ittäviin muuttujiin ja kiertokyselyihin perus

tuvia ennusteita: lihaa 1uiden ympärille! 

Vaikein ennakoitavissa oleva tekijä sähkön kasvui1miössä on 

suhdannevaihtelun vaikutus. Sitä voidaan deterrninistisesti 

ainoastaan approksimoida suhdannejakson päähän tyydyttävästi 

ja myöhemmille ajankohdi11e vä1ttävästi. Onneksi suhdannevaih

telun vaikutus kulutusarvoissa 'on vain noin ± 3,0 %. 

Kuvassa 21 on esitetty kuvan 1. mukaisen 1960-1uvu11a toteutuneen 

sähköenergian viikkokulutuksen lisäksi myös vuonna 1963 tehty 
viikkoennuste. 2) 

Kuvasta on havaittavissa,miten hyvin ennuste seuraa rea1isaatio
ta. Yksityiskohtaisessa paikkan~apitävyysana1yysissa3) on osoit

tautunut, että tehtyä sähköenergian viikkokulutusennustetta 

voidaan pitää kulutuksen trendikasvun ja kausivaihtelun osalta 

erittäin hyvin paikkansapitävänä. Sen sijaan käyrän asemassa 

on olemassa pieni systemaattinen epätarkkuus (trendin arvo 

hetkellä nolla on hiukan a1iestimoitunut). Poikkeama, joka 

käyrien välillä on havaittavissa johtuu siis pääasiassa suhdan

nevaihte1uennusteen paikkansapitämättömyydestä. Suurin syy tä

hän on 1960-1uvun puolivälissä va11inneessa suhdanne

kuvassa,4)jonka seurauksena ennuste joutui miltei ennustejakson 

alussa vaihesiirtoon rea1isaatioonsa nähden. Kuvasta 21 tämä 

on nähtävissä ennustepoikkeaman suuruuden vaihte1una, jonka 

periodi noudattaa suhdannejaksoa. Näin ollen myös taulukossa 8 

sarakkeessa 2 olevat, viikkoarvoista aggregoidut sähkön vuotuiset 

1) Ks. esim. tau1ukoista 7 ja 8,miten hyvin Ma1askan vuonna 1965 
esittämän kulutuksen viikkoennusteen pohjalta lasketut vuo
tuisarvot ovat paikkansa pitäviä 1960-1uvu11a ja toisaalta 
yhdenmukaiset seitsemän vuotta myöhemmin tehtyjen 1970-1ukua 
koskevien kulutusarvioiden kanssa (Energiapolitiikan neuvot
telukunnan esittämä ennuste) • 

2) Ma1aska, P. (1) s. 66 
3) Jaakonaho, M.ss. 137-138 

4) Ks. kuva 4 sivulla 34 
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I Sähköenergian viikkokulutus 

Kuva 21. 

kulutusarvot sisältävät suhdannevaihtelun osalta harhaisia 

piirteitä. 

Tapaus osoittaa havainnollisesti sen, mitä tilanteita ja vaikeuk

sia juuri suhdannevaihtelun ennakointi taloudellisissa ilmiöissä 

saattaa aiheuttaa. Sen vuoksi juuri suhdannevaihtelun osalta 

ennustetta on syytä jatkuvasti seurata ja tarkentaa niin, että 
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vähintään yhden, mieluummin kahden, jakson ajan kustakin tar

kastelupisteestä eteenpäin ennustetut suhdannetilanteet pää

piirteissään pitävät paikkansa. Kun suhdannevaihtelua ekstrapo

loidaan määrällisesti, sen ohella on syytä suorittaa myös säh

köenergian kulutuksen kasvun vaihtelun kytkentää kokonaistalou

delliseen suhdannekuvaan, joka määrittelee myös edellisen suhdan

teet (ks. kuva 16 ja 17 sekä yhtälöt 24, 25, 29 ja 32). 

Etenkin tulevaisuudessa suhdanteiden mukaan sähköenergian tarve 

vaihtelee absoluuttisina määrinä suuresti, vaikkei suhdannevaih

telu suhteellisesti muuttuisikaan. Esimerkiksi 1980-luvulla 

varovastikin arvioitunasuhdannevaihtelun vaikutus tulee olemaan 

noin 50 GWh yksittäisissä viikkokulutusarvoissa, mikä vastaa 

viikkokeskitehona noin 300 MW:a eli tuntikeskitehona yhtä 

atomivoimalaitosta. Tehokapasiteetin peittämistä ajatellen 

suhdannevaihtelun huomioon ottaminen on merkittävä taloudelli

nen kysymys .1). 

6.3. Sähköenergian kulutuksen ennakointi tutkimuksessa 

saavutettujen tulosten perusteella 

6.3.1. Sähköenergian kulutuksen viikkoennustemalli ja kulutuksen 

ekstrapolaatio vuoteen 1980 saakka 

Aikasarja-analyysin avulla on saatu riittävästi informaatiota 

sähköenergian viikkokulutuksen luonteesta ja kulutusarvoihin 

sisältyvistä deterministisistä ajan funktiona lausuttavista 

ominaisuuksista niin, että kokoamalla saadut tulokset yhteen voi

daan sähköenergian viikkokulutukselle esittää rationaalinen ennus

temalli. 2 ) Ennustemalli voidaan koota yhtälöistä 10, 6 ja 14 

sekä taulukosta 2, jonka ohella myös-taulukko 1 voidaan ottaa 

huomioon. Järjestämällä deterministiset osat lausekkeen 2 

muotoiseksi tulomalliksi saadaan yhtälö 40. 

1) Ks. Malaska, P. - Jaakonaho, M. ss. 4-5 ja 14-17 suhdanne
vaihtelun huomioon ottaminen tehokapasiteetin mitoitus
suunnittelussa 

2) Ks. Jaakonaho, M. ss. 125-126 rationaaliselle ja järkevälie 
ennustee1le asetettavista vaatimuksista Theilin mukaan 



Mallil ) 

(40) Wnj 
412 8 0,00167. (n+52.j) 0,03.sin ;:0 (30+n+52·j) .K / , ·e·e n 

jossa kausivaihtelukerroin Kn saa arvoja taulukon 2 mukaan. 

Indeksi j on vuosi-indeksi O ••• N/ n viikkoindeksi 1 ••• 52 ja 

vuoden 1970 alussa j = n = 0. Pohjakohinan perusteella määritel

ty 95 %:n varmuusväli viikkokulutusarvolle on kertoimena 

0,954 ••• 1,046. Ennustemallista saatavat kulutusarvot sisältä

vät myös sähkölqitosten omakulutuksen, joka laitoksen mu-

kaan vaihtelee 1 - 7 % laitoksen tuottamasta sähköenergias-

ta. Viikkokulutuksen W . dimensio on GWh/vkk. 
nJ 

Kuvaan 22 on piirretty viikkoennustemallin avulla ekstrapoloitu 

sähköenergian viikkokulutus vuosille 1972-1980. Kuvaan on li

säksi merkitty vuosille 1972 ja 1973 taulukon 1 perusteella mää

ritellyt erikoispyhien keskimääräiset vaikutukset vastaaville 

viikoille. 

Sähköenergian viikkokulutusmalli voidaan esittää myös ilman 

suhdannevaihtelua muodossa 41 

(41) W
nj 

= 4l2,8.eo,00167.(n+S2.j) .K
n

/ jossa ovat mukana 

analyysin perusteella 1960-luvulla pysyviksi todetut komponen

tit/ trendi ja kausivaihtelu. 

6.3.1.1. Sähköenergian kulutuksen neljännesvuosiekstrapolaatio 

vuoteen 1985 saakka 

Sähköenergian kulutuksen neljännesvuosia~vot saadaan viik

koennustemallista laskemalla viikkoarvot yhteen, mutta 

tällöin on huomattava, että arvo saadaan ilman erikoispy

hien vaikutuksia, jotka ovat vuodessa yhteensä 2 - 2,5 % 

vuosikulutusarvostaan. Lisäksi arvoihin sisältyy 

1) Erillisessä analyysissa on tarkistettu, että malli tuottaa 
optimaalisen paikkansapitävyystuloksen siinä materiaalissa, 
josta se on analysoitu, siis 1960-luvun viikkokulutusarvois
sa. Ks. Jaakonaho, M. ss. 133-140 
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I 

Ekstrapoloitu sä~öenergian viikkokulJtus 

vuosina 1972 - 1~80 ' 
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Kuva 22. 
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sähkölaitosten omakulutus, tällä hetkellä suuruudeltaan 

noin 3 - 4 % laskettuna vuosikulutusarvosta. Edelleen on 

huomattava, että edellisten vaikutukset eivät suinkaan ja

kaudu tasaisesti eri vuosineljänneksille. Ne1jännesvuosiekstra

po1aation 95 %:n varmuusväli saadaan viikkokulutusarvojen var

muusvä1in avulla kertomalla yksittäisen keskimääräisen viikko

kulutusarvon varmuusväli luvulla ifIT. 1 ) 

Mallista saatavat sähköenergian kulutuksen neljännesvuosiarvot 

on esitetty taulukossa 11 ja kuvassa 23, dimensiona on TWh ne1-

jännesvuodessa. 

Taulukko 11: Sähköenergian kulutuksen ne1jännesvuosi-ja vuo~ 
ekstrapolaatiot l 

neljännesvuosikulutus 
vuosi 

I 

vuosikulutus 

A B 

26,1 26,1 

28,7 28,7 
0,095 

0,098 
32,4 

35,7 
, ~ 

37,6 

32,4 

35,7 

37,6 

30,5 0,093 

33,5 '0,052 

35,3 .0,071 
9,3 9,2 11,2 40,3 40,3 37,9 0,107 

1978 11,6 10,3 10,3 12,7 44,9 44,9 42,2 '0,114 

~::~ ~!: ~ it :--~~~~--it ;;-+-:~~:- -~N-T~6~! 1°, 064 

+--1-9-81-1--1-5-,-3--1'-1--3,3 r'ii;i----·--is,'s - 57,5 ---58~6~-1-55,1 1

11
. j 

1982 16,3 14,3 14,3 17,5 62,4 63,7 j 59,9 I 

1983 18,2 16,1 16,2 19,8 70,3 69,7 1 65,5 il 

1984 20,5 18,0 18,0 21,6 78,1 76,0; 71,4 :1 

1, 19~~2,1'~ ~~ry9,-O~""22,ir~~:2' S2,~ i71~9- ~6,ÖS7 
r---'" --- ". ,,' .. - ,,- ",- -- .-" •. - - - ---- - --- '--.. ---- - - -_. .. ""'" ' "" ... +- :::-::----:---11 

1986 88,1 90,5 I 85,1 I 

1987 97,3 98,7 1 92,8 1 

1988 109,8 107,4 !101,0 

1989 120,0 117,4 1110,4 
r-----~------+_------r-._---_+------_+------~------~~----~ 

1990 126,6 128,0 )120,3 \ 

1) Olettaen, että kohinakomponentin viikottaiset arvot ovat 
toisistaan riippumattomat ja niiden arvojen keskiarvot ja 
varianssit yhtäsuuret (ks. luku 4.3.2.3. sivu 51) 
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Ekstrapoloitu sähköenergian neljännesvuosikulutus 

vuosina 1972 ~ 1985 esitettynä brutt-oarvoina, jois
ta ei ole vähennetty kalenterivaikutuksia 

15,0 +---

10,0 . ___ 1. , __ • ____ <"n ••• <> •••••• _ 

I 

5,0+---~---4----~--4----+--~~--~--~---4----r---4----r---.----ri 
72 

Kuva 23. 

6.3.1.2. Sähköenergian vuosikulutuksen ekstrapolaatio vuoteen 

1990 saakka 

Myös sähköenergian vuosikulutuksen ekstrapolaatio on saatu las
kemalla ekstrapoloidut kulutuksen viikkoarvot vuosittain yhteen 
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(taulukko 11 sarake A). Vuosikulutusekstrapolaation 95 %:n var

muusväli saadaan edellisen kohdan tapaan kertomalla yksittäi

sen keskimääräisen viikkokulutusarvon varmuusväli luvulla 

~, jolloin sivun lO~alaviitteen oletus on otettava huomioon. 

Taulukon 11 sarakkeessa B vuosikulutusarvot on esitetty 1970-lu

vun osalta samana kuin sarakkeessa A, mutta vuodesta 1980 läh

tien suhdannevaihtelun vaikutus on jätetty pois. Sarakkeessa 

C on esitetty vuosikulutusarvot siten, että niistä on likimää

räisesti redusoitu sähkölaitosten omakulutus ja sen lisäksi 

on otettu huomioon erikoispyhien aiheuttama lisävaikutus. 

Yhteensä näiden vaikutuksien odotetaan olevan aikaisemman rea-

lisaation perusteella -6 % vuodessa. 

Kuvassa 24 on esitetty sähköenergian vuosikulutuksen ekstrapo

laatiot vuoteen 1990 saakka taulukon 11 sarakkeiden A ja C mu

kaisina. 

6.3.2. Sähköenergian kulutuksen viikkohuipun ennustemalli 

Luvussa 4.4.2. on määritelty riskin huomioon ottava huippuku

lutuksen kausivaihtelukerroin Kb, jota hyväksi käyttäen voidaan 

määrittää yhtälön 20 mukainen viikkohuipun ennustemalli. Osina 

ovat myös yhtälöt 10 ja 6. Riskin vuositodennäköisyydellä P 

0,10 saadaan Kb = 1,177,1) jOlloin päästään yhdistelemällä 

yhtälöön 42 . .. 21i . 
(42) W

hj
=485,8.eo,00167.(57+52.) .eO,03.sJ.n 240(87+52.), jossa 

j on vuosi-indeksi ja vuoden 1970 alussa j = ° ja whj:n dimensio 

GWh. 

Whj ilmoittaa siis sen viikkohuippukulutusarvon, johon on 

varauduttava kunakin vuonna, kun otetaan 10 %:n vuosiriski, 

toisin sanoen kerran kymmenessä vuodessa kulutus ylittää jos

takin syystä ennustetun kulutusarvon. 

1) Ks. tarkemmin luvussa 4.4.2. esitettyjä periaatteita 
ss. 57-60 
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Ekstrapoloitu sähköenergian vuosikulutus 

vuosina 1972 - 1990 

A = bruttokulutus, josta ei ole redu
soitu kalenterivaikutuksia 

C = nettokulutus, josta on redusoitu 
myös kalenteri vaikutukset 
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100,0 -1---------------------- ---l-.~~.--I--I__ 
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Kuva 24. 
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Jättämällä suhdannevaihtelu huomioonottamatta yhtälö 42 

saadaan muotoon 43. 
(43) W

hj 
= 485,8 • e O,00167-(57+52.j) -

Muuttamalla yhtälöt 42 ja 43 viikkokeskitehoiksi yhtälöt 

saadaan muotoon 44 ja 45, joista huipputehon ennusteet saadaan 

dimensiossa MW. 

(45) Phj = 2890 • e 0,00167i57+52.j) 

Taulukossa 12 on esitetty trendin mukaan lasketut huippukulutus

ennusteet vuosille 1972-1980 sekä vastaavat viikkokeskitehot 

(yhtälöt 43 ja 45), toiseksi arvoissa on mukana myös suhdannevai-

kutus (yhtälöt 42 ja 44) . 

Taulukko 12: Sähköenergian huippukulutusennusteet ja vastaavat 
viikkokeskitehot 

vuosi 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

GWh I 635 693 756 825 900 981 1070 1167 1273 

:MW 13780 4125 4500 4910 5355 5840 6370 6950 7580 

GWh 617 695 779 833 877 961 1089 1200 1265 

MW 3675 4135 4635 4960 5220 5720 6480 7145 7540 

Taulukosta on huomattava, että kulutusarvot ja keskitehot ovat 

bruttoarvoja, joissa on sähkölaitosten omakulutus mukana. 1 ) 

6.3.3. Talouskasvuun perustuvat sähköenergian Rulutuksen ennus-

--

Luvussa 5.4. on esitetty tarkemmin ne edellytykset ja olosuh

teet, joissa sähköenergian kulutusta voidaan ennakoida ta1ouskas-

vun perusteella_ Yhtä1ön 29 mukaisessa mallissa sähköenergian 

kokonaisku1utus voidaan -esittää ajan t ja bruttokansantuotteen 

(SNA) reaalikasvun~/3 (vuotuisarvon) funktiona. 

1) Tehokapasiteetin mitoitussuunnitte1u-ju1kaisussa keskitehot 
on pyritty redusoimaan nettotehoiksi, lisäksi tehoennusteen 
määrittayjärjestys on käsitteellisesti hiukan erilainen. 
Ks. Malaska, P. - Jaakonaho , M. s. 14 ja s. 17 
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W = W • eO,05.t. eO,81. j3.t Tv..'h. 
t 0 

Toisessa tapauksessa kokonaiskulutus voidaan esittää yhtälöllä 

33, jossa se on esitetty ajan t ja (SNA) bruttokansantuotteen 

BKT
t 

funktiona. Edellytyksenä on, että bruttokansantuote 

lasketaan kiinteisiin hintoihin. 

° 05 t BKTt ° 81 W = W • e' •• ( )' TWh. 
t 0 BKTo 

(47) 

Yhtälöissä 46 ja 47 Wo ja BKTo ovat ko.muuttujien arvot 

ennusteajankohdassa. Vuoden 1970 alussa ne olivat Wo = 21,6 

TWh ja BKTo = 38,8 • 109 mk. 

Taulukossa 13 on esitetty sähköenergian kulutuksen trendiekstra

polaatteja bruttokansantuotteen eri reaalikasvuarvoilla mallien 

46 ja 47 mukaan edellyttäen, että parametrien osoittama yhteys 

o(:n ja J3:n ja samalla W:n ja BKT:n välillä säilyy. 

Taulukko 13: Talouskasvuun perustuva ekstrapoloitu sähköenergian 
kulutuksen trendi (TWh) vuosina 1972-1980 

Talous- :'1972 11973 1 1974 1975 1976 1977 1978 r 1979 " 1980 
kasvu (!J 

, 

I I 
! I 

I I i 
0,.04 25,5 27,.7 30,0 32,6 35,4 38,5 j4l,8 i 45,3 1 49 ,2 

~5 L 7 _ ; 2_?, ~ 
J J I 

_0 eLO 4.-9 - - 30,6 3~ ,:4. 3J?,~. I ~Q,?- 14~,1 ! 47 4 I 51,7 : --- '-- 1- --

0,050 25,9 .28,3 31,0 34,0 37,2 140,7 ! 44,6 i 48,8 i 53,4 

137 ,6 
i i ! 

! 54,5 0,0526 26,0 28,5 31,3 34,3 141 ,3 1 45 ,3 j49,7 
I .- I i 

Rivillä kaksi oleva sähköenergian kulutuksen ekstrapolaatti 

vastaa 1960-luvulla vallinnutta bruttokansantuotteen trendi

mäistä kasvunopeutta,l) joka lienee varsin todennäköinen myös 

1970-luvulla. 

Taloudellinen suunnittelukeskus on esittänyt 1970-luvulle keski

määräiseksi bruttokansantuotteen vuotuiseksi volyymin lisäys

prosentiksi 5,4 %,2) tätä vastaavat sähköenergian kulutus-

1) Ks. sivu 78 

2) Taloudellinen suunnittelukeskus s. 166 
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arvot on esitetty rivillä neljä. On kuitenkin huomattava, että 

esitetty bruttokansantuotteen kasvunopeus sisältää tiettyä ta

voittee11isuuttal ) ja sen lisäksi taustalla on suhteellisen voi

makas tuotantorakenteen muutostendenssi, joka rea1isoituessaan ai

heuttaisi BKT:n kasvuun rakenteellisesti erilaisia piirteitä 

verrattuna 1960-1ukuun. Näin ollen todennäköisesti myös yhteys 

sähköenergian kulutuksen kasvun ja bruttokansantuotteen kasvun 

välillä tulisi muuttumaan. 

Sähköenergian ominaisku1utusta eli kulutusintensiteettiä voidaan 

ekstrapoloida luvussa 5.4. esitetyi11ä periaatteilla ja yhtälön 

37 mukaisella mallilla. 

(48) .kWh! 
mk. 

Toinen tapa on esittää kulutusintensiteetti ajan t ja brutto

kansantuotteen BKTt funktiona yhtä1ön 38 tapaan. 

(49) 
BKT

t 
1n ~t = 1n 0,582 + O,05·t - O,19·ln ( 38,8.109 mk) . 

Ma11issa-48 ja 49 bruttokansantuote on laskettu vuoden 1970 

hintoihin ja '2 ja BKT vuoden 1970 alun tilanteen mukaan. o 0 

Taulukossa 6 on esitetty sähköenergian kulutusintensiteetin 

trendiennuste vuosille 1970-1990. Trendikehitys on merkitty 

myös kuviin 19 ja 20. 

6.3.4. Ennustemallien ja ennusteiden tarkkailu 

Ennustaminen ei saa jäädä kertailmiöksi, vaan sen on oltava 

toistuva ja jatkuva prosessi, jossa myös ennakointimenetelmiä, 

ennustemalleja ja ennusteita on tarkkailtava niin, että tuntuma 

jatkuvasti muuttuvaan realisaatioon kyetään riittävästi säilyt

tämään. 

Ennustemallien ja ennusteiden tehtävänähän on palvella päätöksen

tekijöitä riittävän luotettavana lisäinformaationa epävarmasta 

l)Taloudellinen suunnittelukeskus s. 177 
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tulevaisuudesta; luotettavuuden on lisäännyttävä sitä enemmän, 

mitä lähemmäksi tullaan operatiivista ajankohtaa, jossa ja 
jota koskevia toimintapäätöksiä tehdään. Tämän perusteella myös 

sähköenergian kulutuksen ennusteita ja ennustemalleja on tark

kailtava ja kehitettävä edelleen. 

Esitetyn sähköenergian viikkokulutuksen ja viikkohuipun ennus
temallien kannalta on tärkeintä tällä hetkellä seurata erityi

sesti kausivaihtelun pysyvyyttä, sillä lisääntyvä sähkölämmitys 

saattaa jyrkentää kausivaihtelua juuri huippukulutusviikkojen 

aikana. Mutta on huomattava, että tämä tapahtuu kulutuksen tunti

huipun kustannuksella. On näet todettu, että sähkölämmitys tasaa 

huomattavasti vuorokausivaihtelua. Näin ollen tuotantokapasi
teetin mitoituksen kannalta kausivaihtelun jyrkkeneminen viikko

kulutusarvoissa ei välttämättä aiheuta muuttuvaa tilannet-

ta, vaan huipun aikana tuotantolaitoksien käyttöajat pidenty

vät, mikä itsessään on tuotantojärjestelmän tehokkuus- ja kan

na~tavuusnäkökohta. Sen sijaan tuotantorakenteen optimoinnin 

kannalta syntyvällä tilanteella on merkitystä ja sen vuoksi 

kulutuksen pysyvyyden määrittämiseksi muuttuvassa tilanteessa 

olisi suoritettava entistä taajemmassa tahdissa viikko- ja 

vuorokausi-, tunti- ja hetkellisiä tehotarpeita kartoittavia 

otantoja. 

Suhdannetilanteiden seuraaminen ja ennusteiden täsmentäminen 

niiden mukaisiksi on toinen merkittävä tarkkailun kohde. Tu

levaisuudessa myös eri suhdannetilanteiden huomioon ottaminen 

tuotantolaitosten rakentamisen ja käyttöön oton ajoittamisessa 

on pyrittävä systematisoimaan, etenkin kun projektit tulevat 

suuremmiksi. Kysymys on tärkeä sekä yleisten talouselämän suh
danteiden tasoittamisen että itse sähköenergian kapasiteettitar

peen optimaalisen tyydyttämisen kannalta.l)Näin ollen huolimatta 

siitä, että suhdannevaihtelujen ennakointi..:in Liittyy \aikwks.:la., 01 enna-

}nintia p~ttävä suorittamaan varsinkin, kun sähköenergian kulu

tuksen suhdannevaihtelujen ajoittumiselle saadaan tukea yleisistä 
talouselämän sundanteista. 

1) Ks. suhdannevaihtelujen huomioon ottamisesta mitoitettaessa 
tehokapasiteettia Malaska, P. - Jaakonaho, M. ss. 4-5 ja ss. 
14-17 
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Kolmanneks~ on tarkkailtava sähköenergian kulutuksen trendin py

syvyyttä pitkällä aikavälillä, sillä onhan yleisen subjektiivisen 

käsityksen mukaan odotettu sen kasvunopeuden hidastuvan (joissa

kin tapauksissa sen on jo todettu hidastuneen:). Trendi ei kui

tenkaan ole kovin kriittinen ennusteiden kannalta, sillä muutok

set siinä tapahtuvat hitaasti ja näin ollen aikaa muuttuvan ti

lanteen aiheuttamien toimenpiteiden varalle on tarpeeksi. 

Ennustamisprosessi ja sen tarkkailu on laadittava sellaisiksi, 

että tuotantokapasiteetin ajallisen ja rakenteellisen mitoi

tuksen yhteydessä ei jouduta poikkeamaan optimaalisesta ohjel

masta. Erään ajallisen rajan näille toimenpiteille asettavat 

sähköenergian tuotantolaitosten projektointi- ja rakennusajat, 

jotka pienillä yksiköillä vaihtelevat 3 - 5 vuoteen ja suuril

la yksiköillä 5 - 8 vuoteen. 
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Taulukko I/1: Pikatilaston peittävyys 

Vuosi Vesivoima Lauhdevoi- Vastapai- Tuonti - Katti1a-

ma nevoima vienti kulutus 

1958 0,9448 0,4262 0,6153 1,0000 0,8356 

1959 0,9378 0,7793 0,7153 0,9984 0,6757 

1960 0,9342 0,8154 0,6997 0,9659 0,9294 

1961 0,9272 0,675.3 0,7016 0,9317 0,7449 

1962 0,9263 0,2760 0,6649 0,8441 0,7242 I 
1963 0,9432 0,6545 0,6958 0,9614 0,5368 

1964 0,9618 0,7063 0,8215 0,9795 I 0,7965 

1965 0,9570 0,7025 0,8110 0,9769 0,7822 

1966 0,9647 0,8168 0,7845 1,1589 0,8188 

1967 0,9623 . 0,7592 0,8053 3,8333 0,8717 

1968 0,9636 0,7508 0,8209 0,9018 0,9155 

1969 0,9646 0,9073 0,8101 0,6201 0,9079 

1970 0,9533 0,8922 

I 
0,8194 0,9659 0,8783 

1971 0,9549 0,8800 0,8160 0,9918 1,0000 

I 

Taulukko I/2: 
i 

Pikatilaston korjauskertoimet J 
Vuosi Vesivoima Lauhdevoi- Vastapai- Tuonti - Katti1a- ! , 

1 , ma nevoima vienti kulutus 
\ 

1958 ~ 1,.0585 2,.03464 1,.6253 1,.0000 1,.1968 ; 

1959 \ 1.0663 1.2832 1,3980 1,0016 1,4800 
1960 1 1,0704 1,2264 1,4292 1,0354 1,0759 

f 

1961 i 1,0785 1,4809 1,4253 1,0733 1,3425 
f 

1962 
( 

1,0795 3,6227 1,5040 1,1847 1,3808 ! 
1963 I 1,0602 1,5280 1,4372 1,0401 1,8630 

1 
1964 

I 
1,0397 1,4158 1,2174 1,0210 1,2554 

1965 1,0450 1,4235 1,2331 1,0236 1,2781 
1966 

1 1,0364 1,2243 1,2747 0,8629 1,2213 
1967 I 1,0392 1,3172 1,2417 0,2609 1,1472 
1968 

! 
1,0378 1,3319 1,2181 1,1089 1,0923 I 

1969 ! 1,0367 1,1022 1,2345 1,6126 1,1014 ! 

1970 I 1,0490 1,1208 1,2203 1,0353 1,1386 
1971 1,0472 1,1364 1,2255 1,0083 1,0000 
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LIITE II 

Likiarvoyhtälöt, toteutuneille vuotuisille kokonaiskulutusarvoille 

Pikatilaston ja toteutuneiden virallisten vuotuisarvojen aika

sarjoista on estimoitu eri tuotantolajeille seuraavat yhtälöt: 

R.. = a. + b .-P .. , mi ssä R. . on vuotuinen toteutunut 
1J 1 1 1J 1J 

kokonaisarvo tuotantolajille i vuonna j ja P .. vastaava pika-
1J 

tilastosta saatavissa oleva arvo. Estimoinnin yhteydessä on 

eliminoitu eräät poikkeukselliset arvot pois: lauhdevoimasta 

vuodet 1958 ja 1962, vastapainevoimasta vuosi 1958 sekä tuonti

vienti -arvoista vuodet 1958, 1966 ja 1967. 

Yhtälöt: 

Vesivoima: Rlj 322,0 + 1,012 · P1j 

haj 163,4 0,019 

t,-arvo 1,97 51,8 

kr-arvo (1,79) (1,79) 2 R = 0,996 

Lauhdevoima: R2j = 247,4 + 1,061 · P2j 

haj 41,8 0,023 

t -arvo 5,92 46,0 

kr-arvo (1,83) (1,83) 2 R = 0,996 

Vastapainevoima: R .= 318,3 + 1,151 · P3j 3J 

haj 69,3 0,025 

t -arvo 4,59 45,9 

kr-arvo (1,81 ) (1,81) 2 R = 0,996 

Tuonti-vienti: R4j = 25,8 + 0,980 · P4j 

haj 11,9 0,032 

t -arvo 2,17 30,5 

kr-arvo (1,86) (1,86) 2 R = 0,992 

Kattilakulutukselle ei ole laskettu yhtä1öä sen vähäisen mer

kityksen vuoksi, vaan toteutuneet kulutusarvot on oletettu samaksi 

kuin pikatilastossa esiintyvät. 
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TAULUKK~-~II;i Erikoispyhien vaikut~~ sähkön viikkoku1utusarvoihi~ ~ 
~----r----- ."..-----.,.---.... -. -.-,-- ... _ .. - .... -..... -- ·---·,···---------· .. · .. ---r"-·----· ... _- .. ,._" .... -... -- --.. ". "," -, - .. ·--'''1-------·---1''·--'·-----T---

<:. 1-' c: 1-' t-t 1-' u. "d 1-' "d 1-' <: 1-' ei" III i 1\.) 1Il! 1\.) C-j 1\.) ::s CIl C-j i ./:=> "0 "d' ./:=> CIl H! U1 C-j 
j:! s:: I 0 1\.) PJ 1-" W PJ:' ro PJ ro PJ (\): 0 (\). U1 s:: 0\ (\) (\) s:: 1 ./:=> PJ:"<:! \.0 "<: ei" il\.)O I 
o <: Ul 1\.) "0 1::S ei" I PJ: I "0 I 1-" 1-" I 1-' I::r' : I ::s ::s ::r': I I-'.::t' I "<: CIl . s:: I 
ffl el-'- "0 1-' ei"~ 1-' CIl 1-' "0 1\.) PJ' 1\.) 1-' 1\.) PJ 1\.) PJ i ./:=> <:PJ:' U1 CIl(\) <: 1-' I 
1-'- ~, 1-'. 0\ PJ PJ: -.J 1-'- \.0 j:! 1\.) ei" ./:=> s:: O\::S -.J <: u-::s 1 U1 PJ: 1-'-: 0 "0 ::s' ~ s:: 

<: <: PJ 1-'-"0 PJ: O::S::S ~ PJ:::S , ::s PJ: PJ: ~ 1 __ . ______ t~_~J __ } 7 ~ L_}~_ ~_~_~ g. ~ ~ f])' ~ I ~ ~~--;---J 
1959 0,743 0,879 0,796 0,794 0,885' 1,000 0,888 0,790 0,910 Q,971 1,000 :0,723 II 

1

1960 0,776 0,934 0,889 0,832 1,000 0,954 0,899 0,780 0,869 0,97~ 0,935 10,773 

1961 0,902 0,976 0,85 3 0,814 0,856 0,969 0,952 0,770 0,890 0,965 .0,935 10,674 

11962 0,740 0,837 0,842 0,820 0,989 0,877 0,766 0,891 0,959 0,932 1'0'631 

11963 0,746 0,968 0,882 0,837 0,855 1,000 0,955 0,829 0,978 0,984 0,939 0,651 

i 1964 0,782 0,916 0,874 0,852 0,845 1,000 0,898 0,786 0,934 0,964 . 1,000 10,707 

! 1965 0,777 0,950 0,887 0,867 1,000 1,000 0,886 0,792 0,910 0,964 0,953 10,802 

11966 0,748 0,889 0,797 0,~49 1,000 1,000 0,928 0,814 0,900 0,970 0,966 1 0 ,862 

11967 0,923 0,874 0,869 0,844 1,000 0,897 0,760 0,878 1,000 0,939 0,703 

11968 0 0 868 0,925 0,917 0,856 1,000 0,875 0,772 0,913 0,979 0,946 0,710 

11969 0,859 0,959 0,920 0,933 0,863 1,000 0,902 0,773 0~908 1,000 ,1,000 0,750 

11970 0,905 0,965 0,897 0,939 0,883 1,000 !0,933 ! 0,766 0,930 0,961 i 1,000 0,767 

ri.~~~~-0 ,~;i :-~~:-9 3 ;-~'---~;~';li-;;' ~~;--:--o~~~~-~ 0, 9~;--T~'~~;--l 0 ;7'83" 0 ,909 r Q'97~ 0 , 943 _9, mj 
lkaQ_~ __ ~~~ ___ .. ___ ~~.~4 ____ ..?~~~ .. ___ L_0.! __ .?_?____ 0,86 .1,00 10,91 I 0,78 0.,91 0,97. 0~9.5 ...... .9.,76 

TAULUKKO III.(2 

Vuosi 1959 

Pyhä,t % 3,18 

Lakot % 0,00 

Yht. % 3,20 ____ , __ ... __ L 

Puhdistamisen vaikutus vuotuisiin kulutuksen kokonaisarvoihin 
! -~~~~~---i~------~-------r-------+ 

1960 

2,65 

0,21 

2,86 

1961 

2,78 

0,23 

3,01 

1962 

3,30 

0,00 

1963 

2,65 

0,39 

1964 

2,77 

0,07 

1965 

2,33 

0,00 

1966 1967! 1968 1969 1970 

2,45 

0,50 

._ ... _~ .. ', ~ ?,. .... J 

1 
2,52 1 2,45 2,18 2, O~ __ _ 

0,39 ! 0,00 0,00 0,70 

2_~~!_J_2_,_4 __ 2_.l....-2_,_1_8_~_2_, 7_3_---, 

H 
H 
H 
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Erikoispyhien vaikutuksesta 

Suurin osa sähköenergian viikkokulutuksessa havaittavista 

epäsäännö11isyyksistä aiheutuu ihmisten toimintojen rytmin 

ja luonteen muutoksista tuotantotoiminnassa ja itse sähkön 

kulutuksessa viikoilla, joilla on jokin erikoispyhä • 
• Määrällisesti erikoispyhät ovat pysyneet vuodesta toiseen sa-

mana. Kuitenkin eri vuosina pyhäpäivät sattuvat eri viikoi11e 

ja viikonpäivi11e, josta johtuu/että myös niiden vaikutukset 

eri vuosina vaihtelevat jonkin verran. Sähkön kulutukseen 

vaikuttavina erikoispyhinä on pidetty seuraavia: 

uusivuosi (1 vkk) 

loppiainen (1-2 vkk) 

pitkäperjantai (12-16 vkk) 

pääsiäinen (13-17 vkk) 

vappu (18-19 vkk) 

helatorstai (18-22 vkk) 

he11untai (20-24 vkk) 

juhannus (25-26 vkk) 

pyhäinpäivä (44-45 vkk) 

itsenäisyyspäivä (49-50 vkk) 

joulu (52 vkk) 

Lisäksi vuosilomien ja vuosikorjauksien vuoksi juhannuksen 

jälkeinen viikko on otettu erityisviikoksi, j?lle on ana1ysoi

tavissa omat, suhteellisen säännölliset kulutusvaikutukset. 

Pyhäpäivien vaikutuksen suuruus viikkokulutukseen määritellään 

nso pyhäkertoimien avulla, jolla tarkoitetaan pienentyneen, 

viikkokulutuksen suhdetta puhdistettuun viikkokulutukseen. 

Taulukossa III/1 on esitetty näin saadut pyhäkertoimet vuosille 

1959-1970.Kertoimien arvoja~skettaessa puhdStustarve on määri

telty graafisesti endogeenisella tarkastelu11a.Toinen mahdollisuus 

olisi määritellä pyhäkertoimet laskennallisella menette1y11ä,1) 

1) Ks. Ma1aska (2) 
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mutta sen suuritöisyyden vuoksi siihen ei tässä tutkimuksessa 
ole ryhdytty. Laskennallinen menetelmä tuskin lisää saavutet

tavaa tarkkuutta. 

pyhäkertoimista on todettava, että uuden vuoden ja loppiaisen 

aiheuttama vaikutus on joinakin vuosina jäänyt erottamatta, 

koska nämä pyhät ovat sattuneet samalle viikolle. 

Kerran (v. 1967) myös vappu ja helatorstai ovat olleet samalla 

viikolla, mutta ne on erotettu eri1lisiksi, koska he1atorstail1a 

ei ole ollut vuodesta 1963 lähtien lainkaan sähkön kulutusta 

alentavaa vaikutusta: viikolta saatu kerroin on esitetty va~ 

pul1e kuuluvaksi. Itsenäisyyspäivän tai vapun sattuessa lauan

tai- tai sunnuntaipäivälle puhdistustarvetta ei ole esiintynyt, 

ei myöskään silloin kun pyhäinpäivä on ollut sunnuntaipäivänä. 

Taulukon III/l kolmanneksi alimmalla rivillä on esitetty pyh~

kertoimien keskiarvot laskettuna niiltä vuosilta, jolloin kOe 

erikoispyhä1lä on ollut vaikutusta viikkokulutusarvoon (ker

roin on siis pienempi kuin yksi). Toiseksi alimmalle riville 

on laskettu keskiarvo viideltä viimeiseltä vuodelta samaa peri

aatetta noudattaen. Vertailtaessa näitä arvoja keskenään kunkin 

erikoispyhän kohdalta voidaan havaita, että useimmissa tapauk

sissa kerroin, on pysynyt keskimääräisesti samana. Mutta sen 

sijaan uudenvuoden, pitkänperjantain, pääsiäisen ja joulun 

pyhäkertoimien keskimääräisissä arvoissa on havaittavissa 

selvää kasvutendenssiä. Helatorstail1a ei ole ollut lain-

kaan kulutusvaikutusta sitten 1960-luvun alun. 

Taulukossa III/3 on esitetty tämän kehitysilmiön havainnollis

tamiseksi ensimmäisessä sarakkeessa aiemmin vuosilta 1945-
1963 ana1ysoidut keskimääräiset pyhäkertoimet,l) toisessa sa~ 
rakkeessa koko 1960 luvulta saadut keskimääräiset kertoimet 

ja kolmannessa viimeisen viiden vuoden keskiarvona saadut ker

toimet ja neljännessä sarakkeessa pyhäkertoimien suuruuden 

arvio 1970-1uvu11e. 

1) Ma1aska (1), s. 17 



- 122-

1---------- --~.<,'- ._----.---

Keskimääräiset pyhäkertoimet I~AU_L.~~_.I!.!:l~ __ ._ 
! pyhäpäivä [~~~~:~_~ __ ~~1 __ !~5 9-70 !-_._- ._- _.- ---'._-----

! ! 
j uusivuosi 

loppiainen 

pitkäperjantai 

pääsiäinen 

vappu 

helatorstai 

helluntai 

juhannus 

pyhäinpäivä 

itsenäisyyspäivä 

joulu 

juhannuksen jäl

keinen viikko 

I 
I 

I 

0,82 

0,96 

0,83 

0;184 
0,89 

0,96 

0,90 

0,81 

0,98 

0,95 

0,72 

0,95 

, 0,80 
I 
I 0,94 

I 0,87 

I 
0,86 

0,86 

0,99 
0,91 

0,78 

I 
0,97 

0,94 
I 0,73 

0,91 

1966-70 
! 

I 
0,86 

0,94 

0,88 

0,90 

0,86 

1,00 

0,91 

0,78 

0,97 

0,95 

0,76 

0,91 

arvio 1970-

0,88 

0,97 

0,88 

0,90 

0,86 

1,00 

0,95 

0,78 

0,97 

0,95 

0,78 

0,91 

Neljättä saraketta muodostettaessa useimpien pyhäkertoimien on 

oletettu pysyvän 1970-luvulla keskimääräisesti samana kuin 1960-

luvun jälkipuoliskolla (useat ovat samat kuin koko 1960-luvulla). 

Loppiaisen ja helluntain kertoimien voidaan kuitenkin odottaa 

kohoavan sen jälkeen, kun nämä erikoispyhät siirretään pysyväs

ti lauantaipäivilIe. Loppiaisen vaikutus on ilmeisesti pyhäin

päivän vaikutuksen suuruusluokkaa ja helluntain vaikutus lähel

lä itsenäisyyspäivän vaikutusta. Huippukulutusviikkojen alueel

le osuvien joulun ja uuden vuoden kulutusvaikutuksen voidaan 

odottaa pienentyvän (siis pyhäkertoimen arvon suurentuvan) 

syystä, että voimakkaasti kasvava sähkölämmitys tulee vaikutta
maan tasaavasti näillä viikoilla. 

Verrattaessa vapun ja juhannuksen 1960-luvulla vallinneita pyhä

kertoimia aikaisemmista vuosista analysoituihin voidaan havaita, 

että ne ovat pienentyneet 3 %. Juhannuksen jälkeisen viikon, 

kerroin on myös alentunut, määrällisesti kokonaista 4 % . 

On luonnollista, että taulukon III/3 arvot ovat ainoastaan 

suuntaa antavia siitä syystä , että pyhäkertoimet vaihtelevat vuo

desta toiseen huomattavasti. Tarkemman tuloksen aikaan saamiseksi 
olisi suoritettava yksityiskohtaisempi tutkimus- ja mittaustyö 
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itse tuotantolaitoksissa, joissa erikoispyhät aiheuttavat 

tuotantotoimintaan ja sitä kautta sähkön kulutukseen oleel

lisia muutoksia. 

Kuvassa 111/1 on esitetty taulukon 111/1 arvojen perusteella 

pyhäkertoimet seuraavasti: abskissa-akse1i11a on esitetty 

keskiarvo ja ordinaatta-akse1il1a kertoimen min-max-vaihte1u. 

Kuvan 1ävistäjän ja vaihteluvälin leikkauspiste osoittaa kes

kimääräisen kertoimenarvon sijoittumisen vaihteluvälille. 

Pyhäkertoimien vaihtelut 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

keskimäärin 

0,6 0.7 0,8 0,9 

Kuva III/1 

Erikoispyhien kokonaisvaikutus sähköenergian vuotuisiin ku1u

tusarvoihin on esitetty prosentuaa1isena taulukossa 111/2. 

Yleisesti on havaittavissa, että kokonaisvaikutus on hiukan 

pienentynyt 1960-1uvun alusta sen loppuun mennessä, määrälli

sesti noin 3 %:sta vajaaseen 2,5 %:iin, josta sen vielä voi

daan odottaa pienentyvän 1970-1uvun aikana alle 2 %:n edellä 

esitettyjen syiden vuoksi. 
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Luettelo työnseisausten ja muiden poikkeuksellisten ilmiöiden vuoksi 

puhdistetuista viikoista 

viikko i~~~~~= häiriön todennäköisin syy 

de 

sähköenergian tuotanto1aito~ 
set 

vuosi 

4 

23 

46 

48 

vuosi 

2 

41 

42 

1960 

0,954 

1,061 

0,981 

0,974 

1961 

0,976 

0,932 

0,973 

sahateollisuuden työnsei- I Oulujoki Oy (-10 GWh) 
saus 

tilapäinen tuotannon hyp
päys 

meta11i- ja koneteo11is. 

työnseisauksia 

metalliteollisuuden työn
seisaus 

mm. e1intarviketeo11is. 

työnseisauksia 

Kemijoki Oy 

useita tuotanto

laitoksia 

I

II! Imatran Voima Oy 
(n -11,0 GWh) 

!
. Oulujoki Oy:n vesivoi

matuotannon supistumi-, 
; nen jyrkästi 
1 

1-------1----.---'-------.-------.. ------.. ------.--------/. -.... --______ . ___ ... ____ . ____ ._. ____ . ____ _ 
vuosi 

4 

8 

9 

vuosi 

4 

12 

13 

1962 

1,070 

1,173 

1,037 

1963 

0,963 

0,915 

0,919 

Naantalin höyryvoima

lan koekäyttöä 

meta11i- ja paperiteo11. 

sekä laivatelakoiden 

työnseisauksia 

meta11i- ja kivenja1ostus

teo11. sekä talonrakennus

toiminnan työnseisaukset 

i i Imatran Voima Oy:n voima-

! tuotannon hyppäykset 

I 
A. Ahlström Oy 

Enso-Gu·tzeit Oy 

Kymin Oy ym. 

Helsingin kaupungin 

sähkölaitos 

Kymin Oy 

Pami10 Oy ym. 

Keskikes~llä olevat heilahtelut on jätetty puhdistamatta, loppuvuoden 

kulutusarvoissa on havaittavissa jyrkkää nousua, toisaalta jälkeenjää

neisyyden kiinniajamisen ja toisaalta muuttuneen suhdanneti1anteen 

vuoksi. 

'--------------_._._------------------ ." ...... . . .. -
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viikko ~uh~~iriön tod.näk. syy 

vuosi 
4 

vuosi 

5 

vuosi 

3 

4 

5 

6 

18 

19 

1964 

0,963 

1965 

0,981 

1966 

0,962 

0,961 

0,972 

0,980 

0,918 

0,950 

vuosi 1967 

19 

27 

30 

47 

48 

0,951 

0,967 

0,950 

1 0,960 
i 

0,968 

metalli- ja paperiteolli-

suuden työnseisauksia 

metalliteollisuuden työn

seisauksia 

laivatelakoilla ja ahtaus

töissä sekä paperi- ja 

kemianteollisuuden työn

seisaukset 

laivatelakoilla ja ahtaus

töissä sekä puunjalostus

teollisuudessa työnsei

sauksia 

paperi- ja puuteo11is. 

työnseisaukset 

I metalli- ja metallisen 

perusteo11is. työnseisauk

set 

! Puunja1ostus- ja sahateo1-

1

1is. työnseisaukset 

puu- ja paperiteo11is. 

sekä sähköteknisen teolli-

suuden työnseisaukset 

tuotantolaitos 

Imatran Voima ~i 

Kemijoki Oy 

I Useita tuotantolaitoksia 

I 
Enso-Gutzeit Oy 

Imatran Voima Oy 

Kemi Oy 

I 

Kymin Oy 

Metsäliiton Selluloosa Oy 

Myllykosken paperitehdas 

Oulujoki Oy 

Imatran Voima Oy 

(n -15 GWh) 

Oulujoki Oy 

I (n -8 GWh) 

Kemijoki Oy 

Kymin Oy 

I Myllykosken paperitehdas 

! OUlujoki Oy 
I I Enso-Gutzeit Oy 

I Kemijoki Oy 
!. 
~ Länsi-Suomen Voima Oy 

I Pohjolan Voima Oy 
1 
1 Kemijoki Oy:n tuotannossa I n. -15 GWh:n lasku 

Kemijoki Oy 

Oulujoki Oy 
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viikko __ ~~~?e j. ?äiriön ~?~-~~.~~~·;.·_~IT .. ~-.-.=~~·:-·-··l tuot~ntolai~~_~ ___ . 

vuosia 1968 ja 1969 ei ole ollut tarpeellista puhdistaa työnseisaus= 

ten vaikutuksista 

FVUO:i 1970 

0,966 

0,997 

metalli- ja koneteollis. 

työnseisaukset 

Imatran Voima Oy 

Helsingin kaupungin kaasu= 

laitos 
I 6 

i 
20 0,904 

! 
! , 

38 0,945 

41 0,930 

43 0,951 

47 0,981 

48 I 0,956 

vuosi 1971 

3 0,982 

4 0,978 

5 0,952 

6 0,946 

11 0,980 

12 0,954 

13 0,963 

19 0,911 

22 0,964 

" sekä 

sähkötekninen teollis. 

puu- ja kulkuneuvoteollis. 

työnseisauksia 

puu- ja paperiteollisuus

s~kä rakennustoim. työn

seisauksia 

puu- ja paperiteollisuuden 

sekä sähköteknisen teollis. 

työnseisauksia 

Outokumpu Oy 

useita teollisuuslaitok

sia 

Enso-Gutzeit Oy 

II' Metsäliiton Selluloosa Oy 

A. Ahl ström Oy 

i 
I useita tuotantolaitoksia 

I 
I J .. ___ . __ ..... ______ . 

Analyysiin mukaan kuuluvan vuoden 1971 alkuosa on 

aiheuttanut tuntuvat puhdistustoimenpiteet, sillä 

I alkuvuodesta esiintyneet laajat työnseisaukset 

I 

etenkin raskaassa metalli- ja metallialan perusteol

lisuudessa sekä myöhemmin myös rakennustoiminnassa 

I heijastuvat voimakkaasti sähkönkulutusaikasarjoihin. 

I Lisäksi alkuvuodelle on osunut myös joukko muita 

i pienempiä työnseisauksiao Puhdistettujen lakkojen 
1 

1 
yhteisvaikutus puolivuotuiseen kokonaiskulutukseen 

on ollut peräti 1 0 41 %0 Eri tuotantolaitoksia ei 

ole tässä tarpeen eritel1ä o sillä lakkojen vaikutuk

set ovat heijastuneet läpi koko tuotantojärjestelmäuo 
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LIITE V 

Sähkön kulutuksen kausitasoitettujen hetkellisten kasvukertoimien 

määrittely ja luettelo kertoimista 

Voidaan esittää, että aikasarjassa pitkäjaksoinen osa on 

(1) (TxS) n = exp [f (n>J , jossa f (n) = (t+s) n 

Pisteen n ympäristössä (n-j, ••• ,n, ••• ,n+j) on f{n) Taylorin 

sarjakehitelmän mukaan 

(2) f(n+j) = f(n) + f(n)·j + f(n}. j2+ 

= f + ()( • j + g ( j), jos sa ()(: aa 
n n n 

= 

nimitetään kasvukertoimeksi, g{j) tarkoittaa korkeamman kuin 

ensimmäisen kertaluvun termejä ja f n on funktion f(n) arvo 

parametrin arvolla n. 

Pitkäjaksoisen osan regressioyhtälöksi saadaan siis 

(3) (t+s) +. = f + ~ .j + g (j) + u, missä u on jään-n J n n n 

nöstermi, j aikamuuttujaa ilmaiseva indeksi ja n indeksi. 

gn(j) valitaan niin korkea-asteiseksi polynomiksi, että 

poisjäävien termien vaikutus voidaan katsoa merkityksettö
mäksi .1) 

Tässä tutkimuksessa regressioyhtälöt on ratkaistu polynominaalisen 

regression avulla käyttäen pisteen n ympäristössä termien luku
määrää 209, 235 ja 261, koska suhdannejakson pituus tutkittavana 

ajankohtana ei ole pysynyt aivan samana. 

Yhtälömuodossa polynomit ovat seuraavat: 

(4) (t+s) +.= y + CX .j .+;3 .j~ + \t. j1.~ + u, missä n J 0 n 1. 1. 0 

eri kerroilla jl= (-104, ••• ,0, ••• ,104) 
j 2= (-117, ••• , 0, ••• , 117) 

j3=(-130, ••• ,0, ••• ,130) 

1) Malaska s. 26 
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Lisäksi termien lukumäärän ollessa 235 on kokeellisesti 

otettu yhtälöön mukaan myös j:n neljäs ja viides aste niiden 

vaikutuksen tutkimiseksi. 

Eri ji arvoilla saaduista hetke11isten kasvukerrointen aika

sarjoista on määritelty kussakin n-pisteessä optimaa1iseksi 

kasvukertoimen arvoksi se, jossa selityskyvyn parantuminen 

ensimmäisestä asteesta on ollut suurin (jäännösne1iösumma 

pienentynyt eniten) • 

Taulukossa Vl1 on esitetty kriteerinä pidetyt F-testisuureen 

arvot, kasvukertaimen viikkoarvo parhaassa vaihtoehdossa sekä 

sen vuotuinen arvo. 

On huomattava, että 235-termisen tapauksen kyseessä ollessa 

ainoastaan neljässä pisteessä (v. 1963 eri ne1jänneksi11ä) 

viidennen asteen mukaan ottaminen tuottaa paremman tuloksen 

kolmanteen asteeseen verrattuna. Toisin sanoen hetke11inen 

kasvukerroin voidaan perustellusti määritellä po1ynomeista, 

joissa on mukana vain kolme astetta. 

Koska po1ynominaa1ise11a regressio11a saadaan 209 termin 

määrällä viimeinen kasvukertoimen arvo vuoden 1968 viimeiselle 

ne1jännekse11e, on vuosien 1969-70 osalta kasvukerroin määri

teity 1ikiarvomenette1y11ä käyttämällä kaavaa 

6 6 
(6) 0( = 4 • (L(t+S) . I L(t+s) 13+' - 1) 

n j=-6 n+J j=-6 n-· J 
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polynominaalisen regression avulla määritellyt optimaaliset kasvukertoimet 

vuosina 1961-1968 

r-v~~-~i:--"'---·T'-2Ö9-"ier. ··--2·35-·t·;~-:·--T'235"-t~r.---·--·26i-t~~'--lk;~vuk~';~~'i~'-O(n op-
i i i ;timissa 
I neljännes I 3. aste 3. aste i 5.ast. 3. aste 

I vi ikko arvo vuosi-
---------...... -- .. -·---f-·-·-·- -...... -.-.-- .. ·t;r .. _ .... -.... --.:-.... -- .. t-· .-: ... -: ... --~ ... -.. /r----.. -------... -- .... - ... ------.---arY'Q----1, 

I . / 

9,74 r 0,00251240 O,1306! 1961 I 

II 

III 

IV 

1962 I 

rI 
III 

IV 

1963 I 

II 

III 

IV 

1964 I 

II 

III 

IV 

1965 I 

II 

III 

IV 

1966 I 

II 

III 

IV 

1967 I 

II 

7,95 

6,41 

5,33 

3,80 

4,98 

6,78 

3,54 

1,50 

1,22 

2,63 

7,02 

4,63 

2,15 

1,29 

2,09 

4,51 

6,69 

11,49 

10,89 

8,39 

4,39 

2,13 

1,73 

2,49 

6,93 

III 10,53 

IV 25,11 

1968 I 46,53 

II 33,58 

III 25,49 

IV 7,95 
i '-._._-_._- -~. ·-01·_··_· .. ·- -.P ... ·· .. "-_ 

3,96 

-4,51 

5,80 

4,75 

3,55 

4,63 

3,62 

1,38 

0,40 

0,48 

2,37 
5,04 

3,30 

1,85 

3,31 

7.43 

10,86 

10,51 

14,15 

9,04 

4,38 

2,96 

2,38 

3,51 

6,51 

18,81 

32,82 

25,80 

19,23 

2,39 

1,9'3 

1,25 

1,15 

3,16 

2,56 

1,77 

2,66 

8,22 

10,80 

3,75 

1,03 

0,67 

0,85 

0,61 

0,19 

0,04 

0,16 

0,18 

0,95 

1,28 

0,79 

0,88 

1,18 

1,17 

0,13 

2,90 

3,45 

5,07 

4,72 

3,35 

2,91 

1,22 

0,31 

0,14 

0,48 

2,36 

4,13 

4,09 

5,14 

7,91 

11,48 

12,35 

7,93 

7,27 

5,71 

3,74 

3,69 

5,15 

11,15 

22,93 

0,00231183 0,1202 

0,00204489 

0,00183931 

0,00168004 

0,00146762 

0,00134393 

0,00138983 

0,00135499 

0,00157310 

0,00179841 

0,00184881 

0,00184879 

0,00165763 

0,00185729 

0,00183365 

0,00177496 

0,00168805 

0,00160165 

0,00150915 

0,00140632 

0,00131309 

0,00125739 

0,1063 

0,0957 

0,0874 

0,0763 

0,0699 

0,0723 

0,0705 

0,0818 

0,0935 

0,0961 

0,0961 

0,0862 

.0,.0866 

0,0953 

0,0923 

0,0878 

0,0833 

0,0785 

0,0731 

0,0682 

0,0654 

0,00121892 0,0634 

0,00120840 0,0628 

0,00120590 '0,0627 

0,00123961 ;0,0645 

21,03 0,87 j 0,00128376 10,0668 

0,98 1 13,41 0,00142460 0,0741 

1,80! 7,11; 0,00161707 0,0841 
i·/·-;:-· .. ··· .. ··· .. -:"""··...,...' 

9,18 4,11 1- ./>/. . '. --; 0,00183385 0,0954 

-~5t~~~::<~j::/>~%2 _ O,_~2_~2_52_~0_,l_0_6_7--' 
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Vuoden 1971 ensimmäisen neljänneksen arvo on määritelty aika

sarjan kuuden viimeisen arvon avulla. Saadut kertoimet on 

esitetty taulukossa V/2. 

TAULUKKO V/2: Jatkoa tau1uko11e V/1, vuodet 1969-1971 

--_ ..... _- ._----------
I 

Vuosineljännes kasvukerroinC(n l 

I 
viikkoarvo vuo~i~.ryo .-1 

1 
1969 I 0,00185192 0,0963 ! 

II 0,00212115 0,1103 

III 0,00250769 0,1304 

IV 0,00295577 0,1537 

1970 I 0,00263654 0,1371 

II 0,00198269 0,1031 

III 0,00192692 0,1002 

IV 

I 
0,00097500 0,0507 

1971 I 0,00126154 0,0656 
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LIITE VI 

TAULUKKO VIII: Luettelo käytetyistä muuttujista, parametreista 

ja symboleista 

a 

a 

a i 

ao 

cx:: 

b. 
~ 

b 

BkT 

!1, 
'.' 

& 

~ 

Y') 
.L. 

f. 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

sähköenergian kulutuksen '1 autonominen" kasvunopeus 

regressioparametri, yhtälö 27 

regressioparametri, yhtälö l 

trendikomponentin arvo hetkellä nolla 

sähköenergian kulutuksen kasvunopeus (eri hetkillä 

~i' ~n' ~o'~ ), regressioparametri, yhtälö 8 

regressioparametri, yhtälö l 

regressioparametri, yhtälö 27 

bruttokansantuote 

bruttokansantuotteen kasvunopeus Y3t hetkellä t) , 
regressioparametri 

sähköenergian kulutusintensiteetin kasvunopeus 

regressioparametri, yhtälö 9 

sähköenergian ominaiskulutus eli kulutusintensiteetti 

(eri hetkil~ä 10' ?t)' huippukulutuksen käyttöajan 
käyttökerroin 

sähköenergian kulutuskasvun ja bruttokansantuotteen kas

vun välistä yhteyttä ilmaiseva parametri 

.Exp exp = Neperin luvun e potenssiill korotus 

F = 
f = 
f o = 

r' = 

GWh = 
9 (j) = 

I = 
i = 
j = 
K = 
k = 

F-testisuureen arvo 

funktio yleensä 

huippukulutusviikon varmuuskerroin 

regressioparametri 

gigavattitunti = lo6kWh 

korkeamman kuin ensimmäisen kertaluvuntermit polynomi

naalisissa regressioissa 

sähköenergian satunnaisvaihtelu eli kohina 

kohinakomponentti = ln I, viikkoindeksi, indeksi 

vuosi-indeksi, indeksi 

kausivaihtelukerroin 

kausivaihtelukomponentti = ln K, indeksi 
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= huippukulutusviikon kausivaihte1ukerroin 

khi = '")(2-testisuureen arvo 

m = 

= 

N = 

n 

p = 

indeksi 

odotusarvo 

indeksi 

viikkoindeksi, indeksi 

vuositodennäköisyys,. pikatilastosta saatava vuotuinen 

sähköenergian kulutusarvo 

p. viikkotodennäköisyys (viikkoriski) 
J. 

R sähköenergian toteutunut vuosikulutusarvo 

r = 

s = 

= 

s = 

= 

= 

T = 

= 

t.::> = 

TWh = 

= 

= 

= 

= 

korrelaatio (r, r j3 u t) 

suhdannekerroin 

suhdannekomponentti = ln S n 

estimoitu hajonta (s~, ~) 

hajonta 

varianssi 

sähköenergian kulutuksen trendi arvo 

trendikomponentti = ln Tn 

aikamuuttuja, t-testisuureen arvo 

sähköenergian trendikomponentti hetkellä nolla 

teravattitunti = 109 kWh 

jäännöstermi eli kohina 

sähköenergian kulutusarvo (eri hetkillä Wi , Wn ' Wo ' Wt ) 

sähköenergian huippukulutusviikon kulutusarvo 

1n W 
n 
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LIITE VII 

TAULUKKO VII/l: luettelo kuvista ja taulukoist a 

Kuvat 

1: 

2: 

Sähköenergian kulutuksen korjattu viikkoaika

sarja vv. 1958-1971 

Sähköenergian kulutusaikasarja (logaritmias

teikolla, pitkä ja lyhyt jaksoiset osat mer

kitty näkyviin) 

3: Kaavio aikasarja-ana1yysin analyyttisistä 

4: 

pääpiirteistä 

Sähköenergian kulutuksen suhdannekomponentti 

ja hetkel1inen kasvukerroin O(n vv. 1950-1970 

5: Kuuden sähköenergian kulutuksen kannalta mer-

kittävän teollisuudenalan vo1yymi-indeksisar-

Sivu 

25 

30 

31 

34 

jat vv. 1960-1971 .36 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: 

11: 

12: 

13: 

Sähköenergian (kausivaihtelu + kohina)-kerroin 

vuosina 1965-1970 

Sähköenergian kulutuksen kausivaihtelukerroin 

Kohinan autokor.relogramrni 

Kohinakomponentin vuotuiset neliösumrnat vuo

sina 1959-1970 

Kohinakomponentin viikottaiset neliösumrnat 

Esiintymisviikosta riippumaton, riskin huomioon 

ottava huippukulutusviikon kausivaihtelukerroin 

Suhteellisen viikkokulutuksen pysyvyyskäyrä 

Kohinakerroin vuonna 1970 ennen puhdistamista 

ja puhdistamisen jälkeen 

14: Kohinakomponentin viikottaiset neliösumrnat 

15: 

16: 

ennen puhdistamista ja puhdistamisen jälkeen 

Kohinakomponentin vuotuiset ne1iösumrnat ennen 

p~hdistamista ja puhdistamisen jälkeen vuosina 

1959-1970 

Sähköenergian kulutuksen ja bruttokansantuotteen 

kasvukehitykset vuosina 1954-1970 

17: Sähköenergian kulutuskasvun (0<) ja bruttokas-

santuotteen reaalikasvun V.)) riippuvuus havainto-

43 

44 

48 

50 

52 

58 

61 

64 

65 

66 

72 

kuvioina 75 
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19: 

20: 

21: 
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Sähköenergian kulutusintensiteetin ? kehitys 

1960-1uvulla 

Sähköenergian kulutusintensiteetti (7) ajan 

funktiona, kun 0( = 0,087 eikä riipu ,fo:sta 

Sähköenergian ku1tusintensiteetin ( riippu-

vuus bruttokansantuotteesta, kun yhteys 

0(= 0,05 + 0,81 • ..f3 on voimassa 

Sähköenergian viikkokulutus (toteutunut ja 

aikasarjamallilla ekstrapo1oitu) vuosina 

Sivu 

79 

83 

84 

1963-1970 100 

22: Ekstrapo1oitu sähköenergian viikkokulutus 

vuosina 1972-1980 

23: Ekstrapo1oitu sähköenergian ne1jännesvuosiku-

24: 

1utus vuosina 1972-1985 

Sähköenergian ekstrapo1oitu vuosikulutus 

vuosina 1972-1990 

III/1 Pyhäkertoimien vaihtelut 

Tau1ukot 

1: 

2: 

3: 

Pyhäkertoimien keskiarvot 

Kausivaihtelukerroin Ki viikottain 

Kausivaihtelukerroin kuukausittain ja neljän
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