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TIIVISTELMÄ 

 

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on nykyään hyvin merkittävässä asemassa, kun 

yhteiskunnan riippuvuus keskeytymättömästä sähkönjakelusta on kasvanut. 

Jakeluyhtiöiden tavoitteeksi on siksi asetettu toimitusvarmuuden parantaminen, 

johon liittyviä vaatimuksia tässä työssä selvitettiin. Vattenfallissa tavoite on hyvin 

tärkeä ja sen täyttämiseksi on kehitetty useita eri menetelmiä.  

 

Tässä työssä perehdyttiin maaseutualueen toimitusvarmuuden parantamiseen 

kevytsähköaseman avulla. Tavoitteena oli selvittää aseman tuomat hyödyt 

asiakkaiden sähkönjakeluun luotettavuuden kannalta. Tähän käytettiin 

verkkotietojärjestelmään integroitua luotettavuuslaskentaa. Työssä laadittiin 

erilaisia suunnitelmia ja vertailtiin näiden investointikustannuksia. Näistä 

vaihtoehtoisista ratkaisuista valittiin vuonna 2008 toteutettava ratkaisu. Lopuksi 

laskettiin myös verkon elinkaarikustannukset ja tarkasteltiin investoinnin 

kannattavuutta.  

 

Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myöhemmin vastaavanlaisissa 

suunnittelukohteissa. Tulokset osoittavat ratkaisun olevan oikea 

toimitusvarmuuteen panostavalle yhtiölle ja niistä ilmenee toimitusvarmuustason 

huomattava nousu. 



 
TAMPERE POLYTECHNIC 
Electrical Engineering  
Electrical Power Engineering  
Kettunen, Ossi The improvement of the delivery reliability in Kuhmalahti area 
Engineering Thesis  79 pages + 15 appendices  
Thesis Supervisor  Lic. Techn. Seppo Janhonen  
Commissioning Company  Vattenfall Verkko Oy. Supervisor: Network Planner Merja Leppänoro  
April 2007  
Keywords   Delivery reliability, Medium voltage network, Light substation  
  concept, Reliability calculation 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the delivery reliability of electricity distribution is an extremely 

important issue. This is because of society’s increased dependency on the 

uninterrupted distribution of electricity. Therefore, distribution network companies 

have set a goal to improve delivery reliability. This aim is very important in 

Vattenfall and that is why there has been developed a number of methods to 

achieve it. The requirements that are associated with delivery reliability have been 

identified in this study.  

 

In this study, improvement of delivery reliability with the light substation concept 

was investigated. The aim of this study was to identify the benefits to customers 

from a reliability perspective. The identification was made using the reliability 

calculation that is integrated in the network database. During this study, different 

plans were created and capital costs compared. A feasible solution for all 

alternatives was decided upon and it will be realised in 2008. At the end of this 

study, the network’s life cycle costs were calculated as well as the cost-

effectiveness of investment. 

 

The results can be used later in comparable planning destinations. The results also 

indicate that this kind of solution is excellent for the company which invests in 

delivery reliability. The level of the delivery reliability increases to a noticeable 

degree.
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1 JOHDANTO 

 

Sähkönjakelun toimitusvarmuus on nykyään hyvin merkittävässä asemassa, kun 

yhteiskunnan riippuvuus keskeytymättömästä sähkönjakelusta on kasvanut. 

Kuluttajien kannalta sähkö on nyky-yhteiskunnassa välttämättömyyshyödyke, jota 

ilman ei ole juurikaan mahdollista tulla toimeen. Kotitaloudet ovat tulleet erittäin 

riippuvaisiksi sähkön toimituksesta kodin sähkölaitteiden ja sähkölämmityksen 

yleistyttyä. Tämän myötä kuluttajien odotukset sähkön laadusta ja 

toimitusvarmuudesta ovat kasvaneet ja häiriöiden sietokynnys on madaltunut 

entisestään.  

 

Pienetkin toimituskatkokset voivat saada paljon tuhoa aikaan nykyisessä 

tietoteknisessä yhteiskunnassa. Pitkien katkosten sattuessa asiakkailla taas on 

oikeus hakea korvauksia sähköyhtiöltä. Näin ollen toimitusvarmuuteen on syytä 

kiinnittää huomiota myös yhtiöiden taloutta ajatellen. Myöskään heikko 

toimitusvarmuus keskeytyksineen ei ole eduksi yhtiön mainonnalle. Tämän vuoksi 

sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen kiinnitetään huomiota yhä 

enemmän sähköverkkoa rakennettaessa ja suunniteltaessa. Suurin osa asiakkaiden 

kokemista jakelukeskeytyksistä johtuu keskijänniteverkon vikaantumisesta. Näin 

ollen keskijänniteverkon vikojen vähentäminen erilaisin toimenpitein on 

toimitusvarmuutta huomattavasti parantava tekijä.  

 

Tässä työssä keskitytään haja-asutusalueen sähkönjakelun toimitusvarmuuden 

parantamiseen Vattenfallin kevytsähköasema-ratkaisulla sekä tarkastelemalla 

sähkönjakelun luotettavuutta luotettavuuslaskennan avulla. Aluksi perehdytään 

toimitusvarmuuteen yleisesti verkon vikaantumisen ja asiakkaiden kokemien 

keskeytysten kannalta. Työssä selvitetään toimitusvarmuudelle asetettuja 

vaatimuksia ja viranomaismääräyksiä sekä esitetään tärkeimpiä toimitusvarmuutta 

kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi tarkastellaan sähkömarkkinalain säännöksiä 

toimitusvarmuudesta ja sen kehittämisestä sekä tutkitaan tilannetta Ruotsissa.  
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Toimitusvarmuuden parantamiseen liittyvistä seikoista selvitellään ensin 

vaatimukset ja tavoitteet selvitysmiehen raportin pohjalta. Tavoitteiden jälkeen 

kerrotaan yleisistä teknisistä parannusmahdollisuuksista sekä Vattenfallin 

käyttämistä menetelmistä, joiden avulla toimitusvarmuutta voidaan parantaa.  

 

Tämän jälkeen esitellään suunniteltavan verkon nykytilanne ja sen viimeaikojen 

vikatilastot. Sitten selvitetään uusien sähköasemalähtöjen mahdolliset syöttösuunnat 

ja esitellään erilaiset sijoitusvaihtoehdot uudelle sähköasemalle. Vaihtoehtoisten 

suunnitelmien avulla esitellään verkon rakennustoimenpiteet kussakin tapauksessa. 

Kustannusvertailu tehdään näiden erilaisten kevyen sähköaseman sijoitus- ja 

rakentamisratkaisuiden välillä.  

 

Työssä perehdytään myös luotettavuuslaskentaan, joka nykyään on 

keskijänniteverkon suunnittelussa keskeinen suunnittelukriteeri. 

Luotettavuuslaskennan osalta lähdetään liikkeelle teoriasta ja verkkotietokannan 

käyttämisestä laskennassa. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin itse työssä 

käytettyyn laskentatyökaluun. Laskennan avulla selvitetään verkon nykyinen 

tilanne ja verrataan tuloksia uuden kevyen sähköaseman perustamisen jälkeen 

syntyviin tuloksiin. Tässä yhteydessä tutkitaan myös lähdön jakorajan paikan ja 

sähköaseman maasulun sammutuksen vaikutuksia luotettavuuteen. Lopuksi 

vertaillaan vielä verkon elinkaarikustannuksia ja laaditaan yhteenveto investoinnin 

kannattavuudesta. 
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2 SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUS 

 

Sähkön toimitusvarmuus on yksi osa-alue, kun koko verkkoliiketoiminnan laatua 

määritellään. Verkkoliiketoiminnan laadun voidaan sanoa määriteltävän sähkön 

toimituksen laadulla, jakautuen sähkön toimittamiseen liittyvien palveluiden 

laatuun ja itse sähkön laatuun. Sähkön laatu jakautuu vielä kahteen alakohtaan, 

jotka ovat jännitteen laatu sekä toimitusvarmuus, eli verkon käyttövarmuus.  

 

 

 

Kuva 1 Sähkön toimituksen laatu /1/ 

 

Toimitusvarmuuteen, johon tässä tarkemmin perehdytään, liittyvät erilaiset 

keskeytykset, kuten lyhyet ja pitkät keskeytykset sekä suunnitellut keskeytykset. 

Pitkät keskeytykset aiheutuvat useimmiten sääolosuhteista, ja verkonhaltijalla on 

mahdollisuus vaikuttaa vain keskeytysten pituuteen. Sähkönjakelun 

toimitusvarmuutta kuvataan myös erilaisin keskeytyksiin liittyvin tunnusluvuin, 

joita käsitellään tarkemmin omassa kappaleessaan. Toimitusvarmuutta 

tarkasteltaessa tulevat siis esiin tilanteet, jolloin sähkön toimitus keskeytyy joksikin 

ajaksi jostakin syystä. Joskus sähköntoimitusta saatetaan joutua rajoittamaan 

tuotanto- tai siirtokapasiteettiongelmien vuoksi.  
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2.1 Keskeytysluokittelu 

 

Sähkön toimituksen keskeytyminen on tilanne, jossa jännite liittymiskohdassa on 

alle 1 % nimellisestä jännitteestä. Esimerkki jännitteen käyttäytymisestä 

keskeytyksen yhteydessä on esitetty kuvassa 2. 

 

 
Kuva 2 Keskeytys jännitteessä /2/ 

 

Keskeytykset jaetaan yleensä suunniteltuihin työkeskeytyksiin ja 

häiriökeskeytyksiin. Työkeskeytyksistä sähkönkäyttäjille yleensä ilmoitetaan, joten 

ne ovat tiedossa olevia keskeytyksiä. Työkeskeytysten kannalta tärkeitä ovat 

verkkoyhtiön palvelun laatuun liittyvät kysymykset, kuten asiakkaiden informointi 

ja keskeytyksistä aiheutuvan haitan (KAH) minimointi. Tästä syystä verkon 

rakennus- ja huoltotyöt tehdäänkin yhä useammin jännitetöinä tai rajaamalla 

keskeytysalue mahdollisimman pieneksi rakentamalla erillinen katkopaikka. 

Jännitetyön aikana asiakkaat eivät koe keskeytystä sähkönjakelussa. 

 

Häiriökeskeytykset taas aiheutuvat vioista, jotka voivat olla pysyviä tai 

ohimeneviä. Viat liittyvät erilaisiin sähköverkossa tapahtuviin ulkopuolisiin 

laitevikoihin tai -häiriöihin. Häiriökeskeytykset jaetaan pitkiin ja lyhyisiin 

keskeytyksiin. Pitkäksi keskeytykseksi luokitellaan yli kolme minuuttia kestävä 

keskeytys ja lyhyeksi enintään kolme minuuttia kestävä keskeytys. Pitkän 

keskeytyksen aiheuttaa yleensä pysyvä vika, jota ei saada poistetuksi 

jälleenkytkentöjen avulla, ja lyhyen keskeytyksen ohimenevä vika, joka poistuu 

jälleenkytkennällä. /3/ 

 

Pitkät keskeytykset ovat sähkön laatua arvioitaessa olennaisimmat tekijät, koska 

mittarina toimii asiakkaan kokemien keskeytysten kokonaiskestoaika. Kuva 3 

esittää keskeytysluokittelua. 
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Kuva 3 Keskeytysluokittelu /3/ 

 

2.2 Keskijänniteverkon vikaantuminen 

 

Keskijänniteverkon vikaantumiseen vaikuttavat oleellisesti sekä verkon topologia 

että siinä käytetyt rakenteet ja materiaalit. Myös muuttuvat sääolosuhteet ovat yksi 

merkittävä vikojen aiheuttaja. Viasta aiheutuvat keskeytysajat vaihtelevat suuresti, 

mikä johtuu vian sijainnista ja pysyvyydestä. 

 

 

2.2.1 Verkon topologia 

 

Keskijänniteverkkoa käytetään lähes poikkeuksetta topologialtaan säteisverkkona. 

Säteisverkossa häiriöt saadaan helposti rajoitettua ja oikosulkuvirrat ovat yleensä 

pieniä. Lisäksi jännitteen säätö ja suojausten toteuttaminen on yksinkertaisempaa 

kuin rengasmaisessa verkossa.  
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Verkko kuitenkin rakennetaan yleensä rengasmaiseksi, mutta renkaat pidetään 

erottimien avulla avoimina. Syynä rengasmaiseen verkkomuotoon on sen 

huomattavasti parempi käyttövarmuus /4/.  

 

Säteittäisverkko on siis halpa rakentaa ja sen käyttäminen on helppoa. Jakelun 

varmuus säteisverkossa on kuitenkin rengasrakennetta huonompi ja vuotuinen 

keskeytysaika pitenee, jos kuorma sijaitsee kaukana sähköasemalta. 

Säteittäisverkon perusrakenne on kuvassa 4.  

 

 
Kuva 4 Säteittäisverkon periaatteellinen rakenne /5/ 

 

Avoin rengasverkko on yleinen verkkomuoto varsinkin kaapeliverkossa, siinä 

renkaat liittyvät saman sähköaseman kiskostoon. Rengasta käytetään säteittäisenä 

ja siihen liittyy useita jakelumuuntamoita. Kun vikaa aletaan korjata, erotetaan 

ensin vika ja sitten jakorajan erotin ohjataan kiinni. Näin pystytään järjestämään 

varasyöttö terveelle verkolle. Rengasverkossa on myös usein varayhteyksiä sekä 

verkon sisällä että eri verkkojen välillä. Avoimen rengasverkon käyttövarmuus 

paranee huomattavasti asennettaessa verkkoon katkaisijoita, joissa on 

aikaporrastettu ylivirta- ja maasulkusuojaus. Tällainen järjestelmä edellyttää 

kuitenkin viestiyhteyttä lukitussignaalin välittämiseen. Kuva 5 havainnollistaa 

avoimen rengasverkon rakennetta. 
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Kuva 5 Avoimen rengasverkon periaatteellinen rakenne, normaalissa 

käyttötilanteessa jakorajan erotin on auki /5/ 

  

Verkkomuoto määrää pitkälle jakelun varmuuden ja suojausjärjestelyt. 

Säteittäisverkko on maaseutujakelun ja avoin rengasverkko taajamajakelun yleisin 

verkkomuoto useimmissa maissa. 

 

 

2.2.2 Keskeytysten aiheuttajat 

 

Suomen keskijänniteverkko on pääosin avojohtoverkkoa, joka on hyvin altis 

sääolosuhteiden aiheuttamille häiriöille. Keskeytyksiä aiheuttavat ensisijaisesti 

johdoille kaatuvat puut. Koska ukkosjohtimia ei ole, aiheuttavat myös ilmastolliset 

ylijännitteet häiriöitä. Salama iskee usein ilmajohdoille, jolloin voi syntyä maa- tai 

oikosulku. Mikäli salamanisku aiheuttaa pysyviä vaurioita johdoille tai muuntajille, 

keskeytysaika on luonnollisesti pidempi. Kaapeliverkkoja salama vaurioittaa 

harvoin, mutta kun näin käy, ovat keskeytysajat myös pitkiä.  
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Lumikuorma voi äärimmäisissä tapauksissa painaa avojohdon johtimet maahan tai 

vaurioittaa johtorakenteita. Suurempi ongelma on sen sijaan lumen kertyminen 

puihin, jolloin oksat tai puut painuvat ilmajohtojen päälle. Myös jääkuormat ovat 

muualla aiheuttaneet pylväsrakenteiden rikkoutumista, mutta Suomessa jää ei ole 

aiheuttanut pahoja ongelmia. Tulvat tai runsaat rankkasateet voivat edesauttaa 

kaapeliverkon vikaantumista ja kova pakkanen voi aiheuttaa vikoja verkon 

laitteissa, kuten erottimissa, katkaisijoissa ja suojalaitteissa. Pakkasella 

keskeytykset ovat niin ikään haitallisempia asiakkaille. Sääolosuhteiden 

aiheuttamien vikojen lisäksi pienen osan keskijänniteverkon vioista aiheuttavat 

pieneläimet, jotka saavat aikaan maa- tai oikosulun esimerkiksi jakelumuuntajan 

kannella. Kuvassa 6 on tilastoitu sähkökatkojen keskeytysajan aiheuttajat vuonna 

2005. 

 

 
Kuva 6 Keskeytysajan aiheuttajat v. 2005 /6/ 

 

 

2.2.3 Keskeytysten sijainti ja pysyvyys 

 

Noin 90 % kaikista sähkönkäyttäjien kokemista keskeytyksistä johtuu 

keskijänniteverkossa, suurelta osin avojohdoissa, tapahtuvista keskeytyksistä. 

Loput keskeytykset tapahtuvat muissa verkon osissa.  
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Keskijännitteisen avojohtoverkon vioista suurin osa, n. 90 %, on lyhytkestoisia ja 

ohimeneviä vikoja. Viat ovat lyhyitä ja ohimeneviä silloin, kun ne saadaan 

selvitettyä sähköasemalähtöjen pika- ja aikajälleenkytkennöillä. 

Pikajälleenkytkennät (pjk) selvittävät näistä vioista tyypillisesti noin 75 %. Viat 

joita pjk ei selvitä, voivat poistua kuitenkin vielä aikajälleenkytkennällä (ajk), joka 

selvittää noin 15 % vioista. Näin ollen pysyvien vikojen määrä jää yleensä alle 10 

%:n. /7/ 

 

Kuvasta 7 nähdään, miten keskeytysajat jakautuivat vian sijainnin perusteella 

vuonna 2005. 

 

 
Kuva 7 Keskeytysajan jakauma vian sijainnin perusteella v. 2005 /6/  

 

Tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n vuosittain tekemään valtakunnalliseen 

keskeytystilastoon. Tilastot antavat myös tietoa yleisesti keskeytysten aiheuttajista 

ja niiden sijainnista.  
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2.3 Toimitusvarmuutta kuvaavat keskeytystunnusluvut 

 

Jakeluverkon sähköntoimitusvarmuutta koko jakelualueella, pienjänniteverkko 

mukaan lukien, kuvataan seuraavilla IEEE 1366-2001 -standardin mukaisilla 

tunnusluvuilla: /3/ 

 

• SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 

Keskeytysten keskimääräinen lukumäärä tietyllä aikavälillä (kpl/asiakas). 

• MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) 

Tunnusluku lyhytaikaisen keskeytyksen raportointiin, joka ottaa huomioon pjk:n ja 

ajk:n aiheuttamat keskeytykset tietyllä aikavälillä (kpl/asiakas). 

• SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 

Keskeytysten keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika tietyllä aikavälillä 

(min/asiakas). 

• CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) 

Keskeytysten keskipituus (h/keskeytys). 

Nämä edellä mainitut tunnusluvut ovat yleisesti käytössä useissa maissa, ja ne 

voidaan laskea käyttäen yhtälöitä 1 – 4. 

 

 
S

j

N
n

SAIFI ∑=    (1) 

 

missä 

∑ jn  = asiakkailla olleiden keskeytysten kokonaislukumäärä ja 

SN  = kaikkien asiakkaiden lukumäärä. 

 

 
S

js

N
n

MAIFI ∑=    (2) 

 

missä 

∑ jsn  = asiakkailla olleiden lyhyiden keskeytysten kokonaislukumäärä ja 

SN  = kaikkien asiakkaiden lukumäärä. 
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S

ij

N

t
SAIDI i j

∑∑
=    (3) 

 

missä 

ijt  = asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutunut sähkötön aika 

i  = keskeytysten lukumäärä tietyllä aikavälillä 

j  = keskeytyksen vaikutusalueella olleiden asiakkaiden määrä 

NS  = kaikkien asiakkaiden lukumäärä. 

 

 
∑
∑∑

=

j

i j

n

t
CAIDI

j

ij

   (4) 

missä 

ijt  = asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutunut sähkötön aika 

i  = keskeytysten lukumäärä tietyllä aikavälillä 

j = keskeytyksen vaikutusalueella olleiden asiakkaiden määrä 

nj  = asiakkaan j kokemien keskeytysten määrä tietyllä aikavälillä. 

 

Keskeytykset on yleensä tilastoitu keskijänniteverkossa muuntopiiritasolla eikä 

todellisiin asiakaskohtaisiin tietoihin perustuen. Muuntopiiritason tunnusluvuista 

käytetään kansainvälisesti merkintöjä T-SAIFI, T-SAIDI ja T-CAIDI. Näissä 

luvuissa ei ole mukana pienjänniteverkon keskeytyksiä, joiden osuus kaikista 

keskeytyksistä on keskijänniteverkkoa paljon pienempi. Tunnusluvut 

muuntopiiritasolla saadaan lasketuksi käyttämällä yhtälöitä 5 – 7. 

 

• T-SAIFI: Verkon muuntopiirin keskeytysten keskimääräisen lukumäärän indeksi 

(kpl/muuntopiiri). 

 

 
mp

mpk
SAIFIT

n

i
∑
==− 1

i

   (5) 
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missä 

n = keskeytysten lukumäärä jakelualueella 

mpki = muuntopiirien lukumäärä keskeytysten vaikutusalueella 

mp = muuntopiirien kokonaislukumäärä jakelualueella. 

 

• T-SAIDI: Verkon muuntopiirin keskeytysten keskimääräisen yhteenlasketun 

kestoajan indeksi (h/muuntopiiri). 

 

 
mp

hmpk

SAIDIT

x

j
ii

n

i
∑∑
==

⋅

=− 1
jj

1   (6) 

 

missä 

n = keskeytysten lukumäärä jakelualueella 

x = kunkin keskeytyksen yhteydessä esiintyvien erilaisten kestoaikojen määrä 

mpkij = muuntopiirien lukumäärä kullakin osa-alueella, jossa keskeytyksen  

kesto oli hij. 

mp = muuntopiirien kokonaislukumäärä jakelualueella. 

 

• T-CAIDI: Muuntopiirin asiakkaan keskeytysten keskipituuden indeksi 

(h/keskeytys). 

 

 
∑

∑

=

==− n

i

n

i

mpk

mph
CAIDIT

1
i

1
i

   (7) 

 

missä 

n = keskeytysten lukumäärä jakelualueella 

mphi = keskeytysten vaikutusalueella olleiden muuntopiirien yhteenlaskettu 

keskeytysaika 

mpki = keskeytysten vaikutusalueella olleiden muuntopiirien yhteenlaskettu 

lukumäärä. 
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Verkon keskeytyksien seuranta perustuu vikojen tilastointiin keskeytys- ja 

vikatilastointiohjeiden mukaisesti. Näillä edellä mainituilla indekseillä saadaan 

osittain kuvattua verkkoyhtiön sähköntoimitusvarmuutta. Vertailemalla saatuja 

lukuja edellisten vuosien tilastoihin tai vastaavien muiden jakelualueiden 

keskiarvolukuihin, voidaan arvioida toiminnan laatua. Häiriökeskeytyksiä voidaan 

mitata asiakkaan näkökulmasta keskeytysaikana (h/a) tai keskeytysmääränä (kpl/a). 

Verkon kannalta katsottuna voidaan käyttää myös yksikkönä (kpl/100 km), jolloin 

on helppo vertailla eri johto-osuuksien vika-alttiuksia. Edellisten tunnuslukujen 

lisäksi Energiamarkkinavirasto on pyytänyt verkkoyhtiöitä toimittamaan erilaisia 

vuosienergioilla painotettuja jakeluverkon tunnuslukuja, joihin perehdytään luvussa 

2.3.2. 

 

Custom Power -käsite 

Sähkön laadun ja jakelun luotettavuuden hallintaan liittyy myös niin sanottu 

Custom Power-käsite. Custom Power on IEEE P1409:n määrittelyn mukaan 

vapaasti suomentaen lähinnä ”konsepti, jossa hyödyntäen tehoelektroniikan laitteita 

pyritään turvaamaan 1-38 kV:n jakelujärjestelmässä riittävä sähkönjakelun 

luotettavuus ja sähkön laatu asiakkaan laitoksen tai prosessien toiminnan 

turvaamiseksi”. /8/ 

 

 

2.4 Viranomaisvalvonta ja standardit 

 

Yleisimmät sähköntoimitusvarmuuteen liittyvät säännökset on säädetty 

sähkömarkkinalaissa (SML). Lain nojalla korvataan sähkön laatuun ja 

sähköntoimituksen keskeytyksiin liittyviä vahinkotapauksia, sekä säädetään 

sähköntoimituksen virhe toimitustavan ja sähkön laadun osalta. Sähkömarkkinalain 

ohella verkkopalveluehdot ja sähköntoimitusehdot sisältävät kohtia, jotka liittyvät 

sähkön toimitusvarmuuteen. Myös tuotevastuulaissa ja sähköturvallisuuslaissa on 

sähköntoimituksen vastuisiin liittyviä säännöksiä. Energiamarkkinavirasto valvoo 

lainsäädännön noudattamista ja edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta. Toinen 

valvontajakso alkaa vuonna 2008. 
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Kehitystyön alla oleva asia on sähkön laatu ja sen huomioon ottaminen 

valvonnassa. Tällöin kysymykseen tulevat myös alle 12 tunnin keskeytykset. /9/ 

 

 

2.4.1 Sähkömarkkinalaki 

 

Kuten jo edellä todettiin, sähkömarkkinalaki sisältää säännöksiä 

toimitusvarmuudesta ja sen kehittämisestä. Sähkömarkkinalain 3 luvun 9 §:ssä on 

säädetty verkon kehittämisvelvollisuudesta seuraavaa: 

 

”verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä 

toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata 

osaltaan riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti asiakkaille.” 

 

Saman luvun 13 §:n 2 momentissa mainitaan myös tunnusluvuista. Sen mukaan 

verkonhaltijan on julkaistava verkkopalvelujensa hintatasoa sekä verkkotoiminnan 

tehokkuutta ja laatua kuvaavia tunnuslukuja. Tiedot on annettava viranomaisille 

(Energiamarkkinavirastolle), jos niitä vaaditaan. 

 

Sähköntoimituksen virhe määritellään sähkömarkkinalaissa kohdassa 27 § c. Siinä 

sanotaan suorituksen olevan virheellinen, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa 

sovittua. Toimitus on virheellinen myös silloin, kun sähkön laatu jännitteen tai 

muun ominaisuuden osalta ei ole Suomen standardien mukainen. Toimitus on 

edelleen virheellinen, kun siinä tapahtuu keskeytys, jota ei ole pidettävä vähäisenä 

huomioiden myös syy ja olosuhteet.  

 

Selvää tuntirajaa ei keskeytyksille voida lain perustelujen mukaan asettaa, sillä 

virheen määrittelyyn vaikuttavat keskeytyksen pituuden lisäksi myös muut asiat. 

Keskeytyksettömyyttä ei sähköntoimitukselta voida odottaa, koska verkko on 

alttiina luonnonilmiöille, jotka aiheuttavat keskeytyksiä. /9/ 
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Nykyään laadusta noudatetaan standardia SFS 50160, Yleisen jakeluverkon 

jakelujännitteen ominaisuudet. Erityisen tarpeen tullen standardin 

laatuvaatimuksista voidaan poiketa liittymis-, sähköverkko- tai 

sähkönmyyntisopimuksessa parempaan tai huonompaan suuntaan.  

  

Vakiokorvaus 

Sähkömarkkinalaissa tuli 1.9.2003 voimaan vakiokorvausmenettelyä koskeva 

sähkömarkkinalain muutos, jonka mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus 

verkkopalvelun yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen. 

Toimitusvarmuuden parantaminen on lainmuutoksen keskeinen tavoite. Täysin 

keskeytymättömän sähkönjakelun turvaaminen on mahdotonta, mutta 

vakiokorvauksia koskevilla säädöksillä pyritään ohjaamaan jakeluverkonhaltijoita 

ehkäisemään keskeytysten syntymistä ja nopeuttamaan korjaustoimintaa 

keskeytystilanteissa. Sähkömarkkinalaki 27 f § (444/2003) kertoo 

vakiokorvauksesta seuraavaa: 

 

”Sähkönkäyttäjällä on oikeus verkkopalvelun yhtäjaksoisen keskeytymisen 

perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä, joka myy 

sähköä sähkönkäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen 

sähköverkon kautta, ei osoita, että verkkopalvelun keskeytyminen johtuu hänen  

vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei 

kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia 

hän ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.  

 

Vakiokorvauksen määrä on sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta:  

1) 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän 

kuin 24 tuntia;  

2) 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän 

kuin 72 tuntia;  

3) 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän 

kuin 120 tuntia; sekä  

4) 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia.” 
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Vakiokorvauksen enimmäismäärä verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi on 

kuitenkin 700 euroa sähkönkäyttäjää kohti. Vakiokorvauksen enimmäismäärää 

voidaan tarkistaa rahanarvon muutosta vastaavasti. Lainmuutoksen siirtymä-

säännöksen perusteella verkkopalvelun keskeytymisen johdosta maksettavan 

vakiokorvauksen enimmäismäärä on 350 euroa, jos vakiokorvauksen perustana 

oleva keskeytys on alkanut ennen kuin kaksi vuotta on kulunut lain voimaantulosta. 

Jos sähkönkäyttäjälle maksetaan verkkopalvelun keskeytymisen vuoksi 2 

momentissa tarkoitettu vakiokorvaus, hänellä ei ole oikeutta 27 d §:ssä säädettyyn 

hinnanalennukseen saman keskeytyksen vuoksi. Tämän pykälän säännöksistä ei saa 

sopimuksin poiketa sähkönkäyttäjän vahingoksi. /9/ 

 

Laissa todetaan edelleen, että mikäli verkkopalvelu on ollut keskeytyneenä 

tämän lain voimaan tullessa, katsotaan keskeytysajan alkaneen lain 

voimaantulohetkestä. Pitkä verkkopalvelun keskeytyminen voi kuitenkin olla myös 

sähköntoimituksen virhe, jonka perusteella sähkönkäyttäjällä on mahdollisuus 

erikseen myös vahingonkorvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta. Asiaa 

havainnollistaa seuraava kuva. 

 

 
Kuva 8 Vakiokorvauksen, hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen riippuvuus 

sähköntoimituksen virheestä ja keskeytyksen pituudesta /9/ 
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Mikäli siis sähköntoimituksessa on lain perusteella virhe ja keskeytyksen pituus on 

yli 12 tuntia, asiakas voi valita joko hinnanalennuksen tai vakiokorvauksen. Tämän 

lisäksi sähkönkäyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän virheen 

vuoksi kärsii. Vakiokorvauksia koskevan lainmuutoksen tavoitteena on ensinnäkin 

parantaa sähkönkäyttäjien oikeusasemaa sähkön toimituksen keskeytystilanteissa ja 

niistä aiheutuvien haittojen hyvittämisessä. Muutoksella pyritään myös 

parantamaan sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia saada korvaus sääolosuhteiden 

aiheuttamista pitkäaikaisista verkkopalvelun keskeytymisistä. Säädöksillä halutaan 

lyhentää lähinnä taajaman ulkopuolella toimivien verkonhaltijoiden keskeytyksiä. 

Sähköyhtiöiden maksamien vakiokorvausten määrät voivat vaihdella suuresti 

taajama- ja maaseutuyhtiöiden välillä. Vattenfallin vakiokorvausten määrää vuonna 

2006 havainnollistaa seuraava kuva.  

 

 
Kuva 9 Vattenfallin vakiokorvaukset vuonna 2006, yhteensä 6939 kpl /10/ 
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2.4.2 Viranomaisille vuosittain ilmoitettavat tunnusluvut 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päätöksessään (1637/1995) maininnut sähkö-

verkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta ja ilmoittamisesta sähkömarkkina-

viranomaiselle. Maaliskuun 17 päivänä 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/95) 

13 §:n 2 momentin nojalla päätettiin, että jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava 

toimitusvarmuuden tunnusluvut sähkömarkkinakeskukselle. Luvut on ilmoitettava 

yhdessä jakeluverkkotoiminnan ja muun sähköverkkotoiminnan osalta, mikäli näitä 

verkkotoimintoja ei ole eriytetty toisistaan. Aiempien tunnuslukujen lisäksi 

Energiamarkkinavirasto on pyytänyt verkkoyhtiöitä toimittamaan seuraavat 

tunnusluvut: /3/ 

  
Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen vuosienergioilla painotettu jakeluverkon 

• odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysaika (h)  

• odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysmäärä (kpl)  

• suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysaika (h)  

• suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut keskeytysmäärä (kpl)  

• aikajälleenkytkennöistä aiheutunut keskeytysmäärä (kpl)  

• pikajälleenkytkennöistä aiheutunut keskeytysmäärä (kpl)  

 

Kaikkien odottamattomien keskeytysten yhteenlaskettu vuotuinen lukumäärä 

• pienjänniteverkossa (kpl)  

• keskijänniteverkossa (kpl)  

 

Esimerkiksi asiakkaan keskimääräinen vuotuinen vuosienergioilla painotettu 

keskeytyksistä aiheutuva keskeytysaika lasketaan seuraavasti: 

 

 
tot
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missä  

n = keskeytysten lukumäärä jakelualueella 

x  = kunkin keskeytyksen yhteydessä esiintyvät erilaiset keskeytysajat 

(keskeytyksen i aikana esiintyvät keskeytysajat) 

Wtot  = jakelualueen vuosienergia 

h(i,j)  = keskeytyksen kestoaika muuntopiireillä 

mpW(i,j) = keskeytysajan h(i,j) vaikutusalueella olevien muuntopiirien 

yhteenlaskettu vuosienergia. 

 

Asiakkaan keskimääräinen vuotuinen vuosienergioilla painotettu keskeytyksistä 

aiheutuva keskeytysmäärä taas lasketaan seuraavasti: 

 

 
tot

1
)(

W

impW
k

n

i
∑
==    (9) 

 

missä 

n = keskeytysten lukumäärä jakelualueella 

Wtot  = jakelualueen vuosienergia 

 mpW(i) = niiden muuntopiirien yhteenlaskettu vuosienergia, joihin keskeytys 

i vaikuttaa. 

  

Näitä energiapainotettuja tunnuslukuja voidaan soveltaa odottamattomille ja 

suunnitelluille keskeytyksille, kun niiden lukumäärät ovat tiedossa. 

Energiapainotuksen vaikutusta lukujen suuruusluokkaan on myös tarkasteltu. 

Tarkastelu kohdistui muutamaan taajamayhtiöön ja vaikutus keskeytyksiä 

kuvaavien tunnuslukujen suhteen oli seuraava: 

 

 • Perinteinen muuntopiiritason tunnusluku: 5 tuntia 

 • Todelliseen asiakasmäärään perustuva tunnusluku: 2 tuntia 15 min 

 • Energiapainotettu tunnusluku: 1 tunti 45 min 
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Jälleenkytkentöjä muuntopiirikohtaisesti tilastoitaessa voidaan soveltaa 

keskimääräisiä kytkentätilanteita, joiden avulla lähdön jälleenkytkentöjen määrä 

voidaan takautuvasti määrittää muuntopiireittäin. Pikajällenkytkennän (pjk) 

jälkeisen aikajälleenkytkennän (ajk) aikana poistuva vika lasketaan yhdeksi ajk:ksi. 

Pjk:n aikana poistuva vika lasketaan yhdeksi pjk:ksi. Jos jälleenkytkentöjen määrät 

luetaan suoraan releiden laskureilta, voidaan tilastoitavat määrät laskea. Ajk-määrä 

voidaan laskea seuraavasti: 

 

 kajklaskajk nnn −=    (10) 

 

missä 

najklask = ajk-laskurin lukumäärä 

nk = pysyvien keskeytysten määrä. 

 

Ja tilastoitava pjk-määrä: 

 

 ajklaskpjklaskpjk nnn −=    (11) 

 

missä 

npjklask = pjk-laskurin lukumäärä 

najklask = ajk-laskurin lukumäärä. 

  

Nämä tunnusluvut kootaan keskeytysraportiksi, ja jakeluverkkoyhtiöiltä kerättyjen 

keskeytysraporttien avulla Energiateollisuus ry laatii vuosittain keskeytystilaston. 

Energiateollisuus ry:n vuoden 2005 keskeytystilasto on uusittu, ja se perustuu 

keskeytyistilastointityöryhmien keihttämään uuteen tilastointitapaan. 

Uudistus perustuu Energiateollisuus ry:n keskeytystilastointi -työryhmien 

kehittämään uuteen tilastointitapaan. Uudistuksen tavoitteena on antaa aikaisempaa 

selkeämpi kuva jakeluverkkojen asiakkaiden kokemista sähköntoimituksen 

keskeytyksistä. Tilasto ottaa tarkasti huomioon jokaisen keskeytyksen osa-alueet ja 

erotintoiminnolla jakelun piiriin eri vaiheissa palautetut asiakkaat.  
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Tilaston aineistona toimivat siis keskeytyksen kokeneiden asiakkaiden todelliset 

määrät ja energiat. Näin verkkoyhtiöt pystyvät vertaamaan keskeytystilaston lukuja 

omassa yhtiössä saavutettuihin lukuihin. 11.10.2006 työryhmä päätti 

kokouksessaan, että tulevaisuudessa tilastoluvut painotetaan yhtiöiden 

verkkopituuksilla. Tällainen painotus antaa painottamattomia keskiarvoja 

kuvaavampia keskeytystunnuslukuja koko valtakunnan osalta. 

 

Tilastossa jakeluverkot on jaoteltu kolmeen uuteen verkkotyyppiin ja jaottelu 

perustuu vikatapauksien yhteydessä annettuun johtolähdön 

maakaapelointiasteeseen. Uudet verkkotyypit ovat ”maaseutu”, ”taajama” ja ”city”. 

Maaseutuverkon kaapelointiaste on enintään 30 %. Taajaman vastaava asteluku 

taas on vähintään 30 %, mutta enintään 75 %. Kaapelointiasteeltaan yli 75 % oleva 

verkko kuuluu city-tyyppiin. Aiempien tilastojen tyypit erosivat näistä uusista 

tyypeistä, joten vertailua ei voi tehdä kuin kaikkien tyyppien yhteisistä luvuista. /6/ 

 

 

2.4.3 Ruotsin tilanne 

 

Ruotsissa jakeluverkkojen toimintaa valvoo verkkoviranomainen, jolle sähköyhtiöt 

raportoivat vuosittain toiminnastaan. Valvonta on kuten Suomessakin jälkikäteistä 

ja tapauskohtaista. Ruotsin sähkölain tarkoituksena on ensisijaisesti taata 

asiakkaille vakaat ja kohtuulliset hinnat sekä hyvä toimitusvarmuus, kun Suomessa 

sähkömarkkinalain pääasiallisena tarkoituksena on edistää tehokkuutta 

sähkömarkkinoilla siten, että kohtuuhintaisen ja riittävän hyvälaatuisen sähkön 

saanti voidaan turvata.  

 

Ruotsissa sähköntoimitusta ovat viime aikoina koetelleet rajut myrskyt. Myrskyt 

ovat olleet pahimpia Etelä- ja Länsi-Ruotsissa, jossä eniten kärsinyt sähköyhtiö on 

E.ON. Pahimmillaan ilman sähköä oli tammikuussa 2006 yli 220 000 taloutta. 

Myrskyjen aiheuttamat viat korjataan väliaikaisesti rakentamalla kaapelit 

maanpäällisesti, mikä myös kertoo sähköntoimituksen tärkeydestä. Suurten 

myrskyjen tuhoja on ollut korjaamassa asentajia myös Suomesta.  
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Ruotsin Energiateollisuus, Svensk Energi, kuvaa sähkövuotta 2006 dramaattiseksi. 

Ruotsissa 2005 ollut Gudrun-myrsky katkaisi sähköt joiltain asiakkailta yli 

kuudeksi viikoksi. 

 

Ruotsissa tuli 1.1.2006 voimaan lainmuutos, jossa vaaditaan, että sähköverkot 

suunnittellaan ja rakennetaan sillä tavalla, että yli vuorokauden keskeytyksiä ei 

vuoden 2011 jälkeen tapahdu. Käytännössä tämä tarkoittaa paljaan ilmajohdon 

korvaamista ilma- tai maakaapelilla. Melko varmasti seurauksena on myös se, että 

Ruotsin sähkön siirtohinnat nousevat. /11/ 
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3 TOIMITUSVARMUUDEN PARANTAMINEN 

 

Tilastojen mukaan sähkönjakelun toimitusvarmuudessa ei ole tapahtunut 

merkittäviä muutoksia sähkömarkkinoiden vapautumisen jälkeen, josta on aikaa jo 

runsaat kymmenen vuotta. Voidaan kuitenkin olettaa, että asiakkaiden odotukset 

asian suhteen ovat muuttumassa. Toimitusvarmuuden tason säilyttämiseksi ja 

parantamiseksi on tärkeätä turvata verkkoliiketoiminnalle riittävät taloudelliset 

edellytykset. /12/ 

 

Sähkömarkkinalaissa sanotaan, että verkon käyttövarmuuden tulee olla ”yleisesti 

hyväksyttävällä tasolla”. Tätä tasoa ei ole laissa eikä lain perusteluissa tarkemmin 

määritelty. Vaatimustason tulee olla myös sellainen, että se on sekä 

sähkönkäyttäjälle että jakeluverkonhaltijalle kohtuullinen. Selvitysmies Forsténin 

raportissa taas on toimenpide-ehdotus: ”Pisimmät keskeytykset sähkönjakelussa 

ovat enintään 6 tuntia hyvinkin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Verkonhaltija 

valitsee keinot, jolla tähän päästään.” /13/ 

 

KTM:n Sähkönjakeluhäiriöt-työryhmän viimeisissä ehdotuksissa todetaan 

kuitenkin, että sähkönjakeluun on asetettavissa tavoitetaso. Työryhmä on lisäksi 

esittänyt muutamia lakitäsmennyksiä mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin, koska 

merkittävä osa jakeluhäiriöistä johtuu puiden kaatumisesta linjoille ja muista 

vastaavista ilmiöistä. /14/ 

 

 

3.1 Vaatimus toimitusvarmuudelle 

  

Vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan tavoitteeksi on asetettava sähkön 

toimitusvarmuuden jatkuva parantaminen. Sähkömarkkinalain muutoksen 

perusteluissa sanotaan, että sähkönkäyttäjien kannalta keskeytysten torjunnassa on 

järkevintä tavoitella tasoa, jolla verkkopalvelun hinta ja keskeytyksistä 

sähkönkäyttäjille aiheutuvat kustannukset yhteenlaskettuna ovat mahdollisimman 

edulliset.  
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Tämän kokonaistaloudellisen tarkastelun tekeminen on jakeluverkon-haltijan 

vastuulla, ja tarkastelussa on käytettävä realistisia arvioita keskeytysten 

aiheuttamista kustannuksista sähkönkäyttäjille. Jakeluverkonhaltijoiden tueksi 

olisikin tehtävä selvitys siitä, minkä suuruisia vahinkoja eripituiset keskeytykset ja 

puutteet sähkön laadussa aiheuttavat eri asiakasryhmille. Lisäksi keskeytysaikojen 

ja sähkön laadun tilastointia tulee kehittää edelleen, jotta tilastoja voitaisiin 

paremmin käyttää hyödyksi toimitusvarmuuden arvioimisessa ja kehittämisessä. 

Selvityksestä ilmenee myös, että suuruusluokaltaan keskeytysaikoja ja -määriä 

tulee lyhentää.  

 

Koska toimitusvarmuuden parantaminen vaatii investointeja, on 

jakeluverkonhaltijoiden suositeltavaa laatia kehittämisohjelma. Ohjelma olisi hyvä 

päivittää aina vuosittain, jolloin vuosittaiset investoinnit ja niiden vaikutukset 

verkkopalvelumaksuun voidaan pitää kohtuullisina. Investointitarpeet muuttuvat 

kuitenkin vuosien kuluessa, joten nämä muutokset on myös huomioitava. 

Kehittämissuunnitelmat tulee lähettää sähkömarkkinaviranomaiselle, joka voi 

tarvittaessa arvioida, ovatko suunnitellut investoinnit riittäviä. Lisäksi 

viranomainen voi tarkkailla suunniteltujen investointien toteutumista ja 

keskeytysaikojen kehittymistä. Koska vuosittaiset keskeytysvaihtelut voivat olla 

suuria, tulee viranomaisen tarkastella keskeytystilastoja esimerkiksi kolmen 

vuoden aikaperspektiivillä.  

 

Selvitysmies katsoo, että sähköverkon suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja 

kunnossapidossa on tavoiteltava tasoa, jolla pisimmät keskeytykset jakelussa ovat 

korkeintaan 6 tuntia myös hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä 

suunnitteluarvo on tiukempi, kuin käytännössä toteutuva. /13/ 
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3.2 Tekniset parannusmahdollisuudet 

 

Keskeytysten kannalta maakaapelointi on avainasemassa toimituksen 

parantamisessa, mutta se on ilmajohtojen rakentamista kalliimpaa. Kaapeli on 

kustannuksiltaan tyypillisesti noin kaksinkertainen vanhaan ilmajohtoon nähden. 

Rakentamiskustannuksista suuren osan muodostavat kaapelioja ja erilaiset päätteet 

sekä jatkokset. Eri johtotyyppien kustannusvertailut eivät ole yksikäsitteisiä. 

Rakentamiskustannusten lisäksi tulee ottaa huomioon käyttö- ja 

kunnossapitokustannukset ja muut reunaehdot. 

 

Myös ilmajohtojen sijoittamisella teiden varsille pienennetään vaurioitumisriskiä ja 

parannetaan käyttövarmuutta. Päällystetyt avojohdot (PAS) kestävät paremmin 

hankalia sääolosuhteita. Niiden vaatima johtokatu on kapeampi, kuin 

päällystämättömillä avojohdoilla eli noin 6 metriä. Johdinten lyhytaikaiset 

kosketukset eivät aiheuta käyttöhäiriötä, ja johtimet kestävät puiden ja oksien 

kosketuksen jopa useiden vuorokausien ajan. PAS-johto ei kuitenkaan kestä 

pysyvää vaihejohdinten kosketusta, joten johdot tulisi tarkastaa myrskyjen jälkeen. 

PAS-johtojen ongelmana ovat vaaralliset havaitsemattomat viat. PAS-johdot ovat 

noin 20 prosenttia kalliimpia kuin perinteiset avojohdot.  

 

Verkon topologiaan tehtävillä muutoksilla voidaan vaikuttaa katkosaikoihin. 

Varasyöttöjen ja rengasyhteyksien rakentaminen on myös hyvä parannuskeino. 

Taajamien kaapeloidut keskijänniteverkot voidaan erottaa metsäisten alueiden 

johtolähdöistä, jolloin kaapeloidulle alueelle pystytään palauttamaan sähköt 

nopeasti.  

 

Nykyaikaisella ja kattavalla kaukokäyttöjärjestelmällä nopeutetaan 

korjaustoimintaa ja lyhennetään näin keskeytysaikoja. Verkonhaltijan 

käytöntukijärjestelmä määrittää oikosulun etäisyyden vertaamalla laskennallisia 

arvoja suojareleiden mittatietoihin. Tällöin tuloksena on yleensä useita mahdollisia 

vikapaikkoja verkon haaramaisesta rakenteesta johtuen. Todennäköisin vikapaikka 

voidaan päätellä verkkotietojen, säähavaintojen ja aiemman kokemuksen 

perusteella.  
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Paikannettu vika voidaan automaation avulla erottaa terveestä verkosta ja palauttaa 

sähkönjakelu muuhun verkkoon. Vikapaikan määrittämiseen voidaan käyttää 

jännitteen palauttamista verkkoon portaittain: esimerkiksi johtolähdön alusta 

kytketään jännite erotinväli kerrallaan. Kun vikapaikan sisältävä erotinväli 

kytketään verkkoon, havaitaan vikavirta, ja viimeksi kytketty väli voidaan erottaa.  

 

Myös verkon kunnossapidon avulla saadaan varmuutta sähköntoimitukseen. 

Kunnonvalvontatarkastuksista saatavia tietoja voidaan yhdistää 

kuormitettavuustietoihin ja käytönvalvontajärjestelmän antamiin tietoihin. 

Analysoimalla nämä voidaan mahdolliset ongelmakohdat määrittää etukäteen ja 

ehkäistä komponenttien vaurioituminen sekä parantaa käyttövarmuutta.  

 

Yleisesti ottaen toimitusvarmuutta voitaisiin parantaa myös Suomen omaa 

sähköntuotantokapasiteettia lisäämällä. Niin ikään siirtoyhteyksiä muihin maihin ja 

niihin liittyviä uusia hankkeita voidaan pitää yleisellä tasolla merkittävinä.  

 

Verkkoinvestoinneillakaan ei voida kokonaan estää suurten myrskyjen aiheuttamia 

keskeytyksiä. Esimerkiksi maakaapelointi ei ole välttämättä muuten taloudellisesti 

järkevää, mutta keskeytyksen pituuteen verkonhaltija voi vaikuttaa. Yhtenä 

tärkeänä varautumistoimenpiteistä poikkeustilanteisiin voidaan pitää 

häiriötoimintasuunnitelmia ja henkilöstön koulutusta suurhäiriöharjoituksilla. 

Kohdistamalla vuosittaiset kunnossapitotoimenpiteet oikein ja tehokkaasti voidaan 

hidastaa verkon vanhenemista ja säilyttää ainakin nykyinen käyttövarmuustaso. 

Vakiokorvausten voimaantulon myötä verkonhaltijat ovat alkaneet tehdä enemmän 

toimitusvarmuutta parantavia verkkoinvestointeja.  
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3.3 Vattenfallin menetelmät 

 

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen on Vattenfallissa hyvin tärkeä ja 

laajamittainen toimenpide. Taustaselvityksiä on tehty aina vuodesta 2002 lähtien. 

Vattenfallin hankkeen taustalla ovat vuoden 2001 Pyry- ja Janika-myrskyt.  

Tavoitteena on kehittää maaseutuolosuhteisiin soveltuva kustannustehokas 

säänkestävä verkkomalli. Lähtökohtina tähän on ollut keskeytysten, 

jälleenkytkentöjen ja jännitekuoppien vähentäminen sekä keskeytysajan 

puolittaminen. Parantamisella pyritään myös vähentämään työkeskeytyksiä ja 

rajoittamaan keskeytysten enimmäispituuksia. Sähkönjakelun parantaminen on 

pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Toimitusvarmuuden parantamiseen liittyvät 

mm. seuraavat projektit: 

 

• Luotettavuuspohjainen verkostoanalyysi-projekti Tampereen teknillisen 

yliopiston kanssa 2002 – 2004 

• Verkkovisio-projekti VTT:n kanssa 2005 – 2006 

• Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen ja säävarman verkon kehittäminen 

vuosina 2006 – 2008 

 

Seuraavaksi esitellään tarkemmin erilaisia toimenpiteitä toimitusvarmuuden 

parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä asiakkaille voidaan tuottaa aiempaa parempaa 

sähkönjakelun laatua. Verkkoinvestointien vaikutusten piirissä on arviolta 150 000 

Vattenfallin asiakasta. 

 

 

3.3.1 Kevytsähköasema 

 

Sähköasemien kehittyessä uusi ratkaisu on kevytsähköasemien käyttöönotto. 

Vuosina 2006 - 2008 Vattenfall rakentaa 5 - 7 tällaista asemaa vuodessa. Näissä 

asemissa on minimoitu aseman tilantarve ja sen investointikustannukset. 

Kustannuksiltaan asemat ovatkin yli puolet halvempia kuin perinteiset asemat.  
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Rakentamalla haja-asutusalueelle kevytsähköasemia, saadaan taajama- ja haja-

asutusalueiden sähkönjakelu eriytettyä toisistaan. Näin haja-asutusalueiden viat 

eivät häiritse taajaman asiakkaita. Lisäksi kuluttajien kokema jännitekuoppien 

keskimääräinen lukumäärä pienenee, kun lähdöt jakautuvat useammalle asemalle.  

 

 
kuva 10 Kevytsähköaseman periaatekuva /10/ 

 

Vikaherkiksi todetut 20 kV pitkät johtolähdöt lyhenevät aseman avulla. Tällöin 

vikatilanteessa häiriön kokeneiden asiakkaiden lukumäärä pienenee selvästi ja 

verkon osalta SAIFI paranee. Ratkaisulla saavutetaan myös toimitusvarma 

lisäsyöttöpiste kantaverkosta myrskytilanteissa. Seuraavaksi on havainnollistettu 

aseman paikkaa teoriassa.  

 

 
Kuva 11 Kevytsähköaseman teoreettinen vaikutus /10/ 
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Edellisessä kuvassa on ensin tilanne ennen uutta sähköasemaa. Esimerkissä 

johtolähtöjen pituudet ovat 100 km. Kunkin lähdön piirissä on 1000 asiakasta ja 

vikoja oletetaan tapahtuvan 10 kpl kussakin lähdössä. Tällöin tapahtuu laskennan 

mukaisesti 40 000 vika-asiakaskertaa, kun kukin asiakas kokee viat omassa 

lähdössään. Toisessa tilanteessa uusi kevytsähköasema on sijoitettu näiden lähtöjen 

risteyskohtaan. Tällöin lähtöjen pituudet lyhenevät 50 km:iin. Näin myös yhtä 

lähtöä kohden tapahtuu vain viisi vikaa ja asiakasmäärä on 500. Nyt saadaan siis 

vain 20 000 vika-asiakaskertaa, joten vähennys on jopa 50 %.  

 

Asema on siten hyvä sijoittaa usean ongelmallisen lähdön risteyskohtaan, jolloin 

vika-alueet saadaan jaettua pienemmiksi. Tällöin häiriön kokee pienempi määrä 

asiakkaita ja toimitusvarmuutta kuvaavat tunnusluvut pienenevät. Asemat voidaan 

sijoittaa aiempaa pienemmän koon ansiosta suoraan suurjännitejohtojen alle. Näille 

johtokaduille myrskyjen kaatamat puut eivät ylety, joten aseman sähkönsyöttö on 

turvattu. Kuva 12 havainnollistaa kevytsähköaseman kokoa ja tilantarvetta 110 kV 

linjan vieressä. 

 

 
Kuva 12 Kevytsähköasema /10/ 

 

Liitteessä 1 on esimerkki kevytsähköaseman pääkaaviosta. 
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3.3.2 Maasulkuvirran kompensointi 

 

Maasulkuvirran kompensoinnilla tarkoitetaan maasulun aiheuttamassa 

vikatilanteessa syntyvän maasulkuvirran pienentämistä erillisellä kompensointi-

laitteistolla. Menetelmällä pyritään vähentämään jälleenkytkentäasiakaskertoja 

sähköasemakohtaisesti. Käytännössä virtajohtimen ja maahan yhteydessä olevan 

osan välille syntyvä vikavirta kompensoidaan sähköasemalle sijoitettavalla 

kuristimella. Tällöin virta saadaan pienennettyä sellaiselle tasolle, että suositusten 

mukaiset maadoitusjännitearvot eivät ylity ja maadoituskustannukset pysyvät 

kohtuullisina. Laitteiston toiminta perustuu verkon maakapasitanssin 

kompensointiin muuntajan tähtipisteeseen kytketyllä kompensointikelalla eli 

kuristimella. Kompensointi tehdään siten, että kuristimen induktiivinen reaktanssi 

mitoitetaan lähelle verkon kapasitiivisen reaktanssin suuruutta. Yksivaiheisessa 

maasulussa suuri osa virrasta kulkee kuristimen kautta ja maasulkupaikan läpi 

kulkee vain kuristimen epävireyden aiheuttama maasulkuvirta. Kuristimen 

induktiivinen virta kompensoi nyt maakapasitanssin kautta kulkevaa kapasitiivista 

virtaa. Tällöin maasulkuvirraksi jää vain osa vastaavan maasta erotetun verkon 

maasulkuvirrasta. Tämän vuoksi maasulkukohdassa syntyä valokaari sammuu 

nopeammin ja näin vältytään katkaisijan laukaisulta. Sammutuksella voidaan estää 

myös maasulun muuttuminen oikosuluksi, jolloin jännitekuopat vähenevät. /10/ 

 

 
Kuva 13 Maasulun kompensointilaitteisto /10/ 
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Maasulkuvirran kompensoinnilla valokaarien aiheuttamat lyhyet keskeytykset 

vähenevät n. 50 %, valokaarien sammuminen tapahtuu nopeammin ja 

maasulkukohdan läheisyydessä esiintyvä maadoitusjännite pienenee. Myös 

katkaisijatoiminnot vähenevät lisäten niiden kestoikää, ja verkostokomponenttien 

vaurioituminen vähenee maasulkuvirran vaikutusajan ollessa lyhyempi. 

Haittapuolena maasulun sammutuksessa ovat kaksoismaasulut, 

kiskomaasulkulaukaisut ja releiden asettelutarkkuuden kasvaminen. /7/ 

 

 

3.3.3 Kaukokäyttöerottimet 

 

Kaukokäyttöerottimien pääasiallinen tarkoitus on pitkien ja vikaherkkien lähtöjen 

jakaminen useampaan osaan. Tällöin häiriöstä aiheutuvien asiakastuntien määrä 

vähenee. Erottimien avulla saadaan erotettua myös taajaman ja maaseudun 

sähkönjakelu. Kaukokäyttöisissä erottimissa ohjauskahvan tilalla on moottori, mitä 

voidaan ohjata jakeluverkon käyttökeskuksesta. Oikeaan paikkaan sijoitetulla 

erottimella saadaan vikapaikka verkossa rajattua niin, että vain viallinen verkon 

osuus jää jännitteettömäksi ja sähkönjakelu muille asiakkaille voi jatkua. 

Kaukokäyttöerottimen etu käsikäyttöiseen nähden on selvästi nopeampi toiminta. 

Vikapaikan etsimiseen ja rajaamiseen saadaan nopeutta ja sen vuoksi vian 

kestoaika lyhenee ja katkosta aiheutuva haitta pienenee. /10/ 

 

 
Kuva 14 Pylväserotin /10/ 
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3.3.4 Verkkokatkaisijat 

 

Verkkokatkaisijat ovat katkaisijoita, jotka voidaan sijoittaa suoraan 

keskijännitepylvääseen. Tämän vuoksi niistä käytetään myös nimeä linja- tai 

pylväskatkaisija. Sen avulla ongelmallinen lähtö voidaan jakaa kahteen 

suojausalueeseen. Verkkokatkaisija sijoitetaan siis keskelle linjaa, jolloin sen 

tuoma hyöty on suuri. Verkkokatkaisijan avulla vikatilanteessa vältytään koko 

johtolähdön keskeytykseltä, minkä pjk aiheuttaisi.  

 

Näin ollen myös verkkokatkaisijalla vika-alueita pystytään rajaamaan pienempiin 

alueisiin. Katkaisija vaikuttaa teoriassa siten, että vika-asiakaskerroissa saavutetaan 

25 % vähennys. Verkkokatkaisijoiden hyvä puoli kauko-ohjattavuuden lisäksi on 

se, että ne pystyvät kommunikoimaan keskenään ja näin rajaamaan vikapaikan 

kahden katkaisijan välille. Verkkokatkaisija sisältää myös ylivirta- ja 

maasulkusuojaukset. Huomioitavana asiana on sen tarvitsema apujännite 

ohjausyksikölle ja selektiivisyys sähköaseman suojausten kanssa. Tähän mennessä 

kertyneiden kokemusten mukaan verkkokatkaisijat ovat toimineet odotetusti. /10/ 

 

 
Kuva 15 Verkkokatkaisija läheltä ja keskijännitepylvääseen asennettuna /10/ 
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3.3.5 Tehostettu kunnossapito 

 

Kunnossapidon merkitys on hyvin suuri sähkönjakelun toimitusvarmuutta ajatellen. 

Verkon kunnossapidon avulla saadaan poistetuksi riskitekijät ja piilevät viat, jotka 

tulevaisuudessa voisivat aiheuttaa vikoja. Tämän ohella saadaan kerättyä verkosta 

tarpeellista tietoa, jota voidaan hyödyntää toisaalla.  

 

Tehostettu kunnossapito tehdään yleensä koko johtolähdölle kerrallaan ja erityistä 

huomiota kiinnitetään sähkölinjojen raivaukseen. Tehostetussa kunnossapidossa 

muuntamoilta poistetaan vanhat kipinävälisuojat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että muuntamoiden ylijännitesuojaus toteutetaan virtaa rajoittavilla 

ylijännitesuojilla ja metallioksidisuojilla. Ensin mainitut asennetaan tavallisesti alle 

200 kVA muuntamoille ja jälkeen mainitut tehoiltaan 200 kVA tai sen yli oleville 

muuntamoille. Metallioksidisuojat (MO-suoja) vähentävät ilmastollisten 

ylijännitteiden aiheuttamia jälleenkytkentöjä.  

 

  
Kuva 16 Ylijännitesuojaus a) virtaa rajoittavilla b) metallioksidisuojilla /10/ 

 

Suojien tehtävänä on rajoittaa ylijännitteiden amplitudit vaarattomalle tasolle. 

Metallioksidisuojat rakenne on yksinkertainen ja sen suojausvaikutus on hyvä 

jyrkilläkin aalloilla. Suoja muodostuu sarjaan tai rinnan kytketyistä 

sinkkioksidilieriöistä, jotka ovat suljetussa posliini- tai polymeerikuoressa. 

Normaalilla käyttöjännitteellä suoja toimii eristeenä ja jännitteen noustessa 

riittävän suureksi muuttuu se johtavaksi. 
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Näiden suojausten lisäksi muuntamoille asennetaan eläinsuojat ja paljaat jompit 

korvataan päällystetyillä tai eristetään. Eläinsuojien avulla vähennetään 

asiakkaiden kokemien jälleenkytkentöjen määrää. Suojausten avulla myös 

muuntajan vaurioitumisen riski pienenee. Lisäksi vesistöjen läheisyydessä 

ehkäistään lintujen törmäyksiä johtimiin asentamalla niihin värikkäitä 

varoituspalloja. Tällöin vähennetään lintujen aiheuttamia oikosulkuja. /10/ 

 

 

3.3.6 Jännitetyöt 

 

Suunniteltuja keskeytyksiä, joita ovat verkon rakennus- ja huoltotyöt, voidaan 

vähentää tekemällä työt jännitetöinä. Aiemmin jännitetöitä tehtiin vain paikoissa, 

joissa jännitettä ei voitu katkaista lainkaan, mutta nykyään ne ovat yleistyneet 

myös asiakkaiden kokemien keskeytysten vähentämiseksi. Jännitetöiden huonot 

puolet ovat yleensä niiden korkeat kustannukset ja niihin kuluva aika. Yleensä 

jännitetyö vie paljon enemmän aikaa kuin jännitteetön työ. Ero näiden aikojen 

välillä on vieläkin suurempi, mikäli työsuorituksen aikana tapahtuu jotakin 

poikkeavaa.  

 

Vattenfallissa jännitetyöt ovat osa toimitusvarmuuden parantamista, jossa 

jännitetyömenetelmä on ensisijainen verkon huolto-, kunnossapito- ja 

rakentamistöissä. Jännitetyöt vaativat kuitenkin henkilöstön ja urakoitsijoiden 

valmiuksien parantamista. Jännitetöiden avulla verkon rakentamisesta ja huollosta 

aiheutuvat keskeytykset voidaan puolittaa.  
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Kuva 17 Jännitetyö keskijännitepylväässä /10/ 

 

 

3.3.7 Säävarma verkko 

 

Säävarman verkon rakentamisessa tavoitteena on kehittää haja-asutusalueen 

sähkönjakeluverkon rakentamistapaa siten, että sähkön toimituksen varmuus 

asiakkaille voidaan taata. Yhtenä lähtökohtana on ollut myös rajoittaa yksittäisen 

keskeytyksen maksimipituus enintään kuuteen tuntiin kaikissa sääolosuhteissa. 

Lisäksi tavoitteena on poistaa lyhyet keskeytykset kokonaan. Säävarmaan 

verkkoon liittyy niin ikään toimitusvarmuustason analysointi luotettavuuslaskennan 

avulla. Säävarman verkon kehittämisessä Vattenfallin yhteistyö on kansainvälisellä 

tasolla. Selvitykset uusien materiaalien ja rakentamistekniikoiden osalta ovat olleet 

mittavat ja testaukset aloitettiin vuonna 2006. Käytännössä tämä verkon 

rakentaminen tarkoittaa keskijännitteen kaapelointia myös haja-asutusalueella. 

Säävarman verkon rakentamisen myötä on tullut uusia materiaaleja. Näitä ovat 

mm. uusi maakaapelityyppi ja maan tasolle sijoitettavat erottimet. /10/ 
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Kuva 18 Säävarman verkon kaapelointi auraamalla /10/ 

 

Osa säävarmaa sähköverkkoa on myös Vattenfallin kehittämä maaseutumuuntamo, 

mikä on taajaman ulkopuoliseen sähkönjakeluun soveltuva puistomuuntamo. Näin 

Vattenfall siirtyy 0,4/20 kV pylväsmuuntamoista täysin puistomuuntamoiden 

käyttöön. Perinteinen puistomuuntamo on noin kolme kertaa kalliimpi kuin 

pylväsmuuntamo, mutta uusien puistomuuntamoiden kustannukset on saatu 

kilpailukykyiselle tasolle kehitystyön ansiosta. Myös ympäristönsuojelu on otettu 

huomioon, sillä kaikissa Vattenfallin rakentamissa uusissa muuntamoissa on 

öljynkeräyskaukalot. Maisemallinen merkitys näillä muuntamoilla on huomattava. 

Lisäksi pienjännitepuolella ilmajohtojen rakentamisesta ollaan luopumassa 

mahdollisuuksien mukaan. Tällöin maakaapelointi on rakennustapana aina 

ensisijainen vaihtoehto. Luopuminen pylväsmuuntamoista on merkittävä muutos 

Suomen sähköverkkojen rakennustavassa. /10/ 

 

Vattenfall pyrkii kustannustehokkailla ratkaisuillaan saavuttamaan selvitysmies 

Forsténin esittämän kuuden tunnin enimmäisrajan keskeytyksissä.  
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4. SUUNNITTELUKOHTEENA OLEVA VERKKO 

 

Toimitusvarmuuden parantamiseen keskitytään tässä työssä suunnittelemalla uusi 

kevytsähköasema maaseudulle. Sähköasemalle tehdään erilaisia mahdollisia 

sijoitusratkaisuja ja suunnitellaan aseman uudet keskijännitejohtolähdöt, joilla 

päästään syöttämään olemassa olevaa verkkoa. Kustannusvertailua tehdään 

erilaisille sähköaseman sijoitusratkaisuille ja rakentamistoimenpiteille.  

 

 

4.1 Nykyinen verkko 

 

Suunnittelukohteena olevan verkon keskeinen kohta, kuvassa 19 keskellä, sijaitsee 

Pirkanmaalla Kuhmalahden Pohjassa. Tällä alueella on erotinasema, johon tulevat 

pitkät keskijänniteilmajohdot viereisten kuntien sähköasemilta, kuten Sahalahdesta 

(vihreä), Kuhmoisista (violetti) ja Luopioisista (oranssi).  

 

 
Kuva 19 Suunnittelukohteen nykyinen verkko, eri lähdöt väreittäin 
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Kuvaan on merkitty 110 kV linja, josta on tarkoitus rakentaa uusi haara tulevalle 

asemalle. Tämän Slimline-rakenteella rakennettavan haaran pituudeksi on arvioitu 

10 km. Tutkittavien lähtöjen piirissä ei itsessään ole merkittäviä suurasiakkaita, 

mutta Sahalahden sähköasemalla on oma lähtö eräälle suurasiakkaalle. Tällaiset 

suurasiakkaat on jännitekuoppien kannalta hyvä huomioida aseman muita lähtöjä 

rajattaessa. Kun aseman muissa lähdöissä vika-alttius on pieni, aiheutuu tällöin 

myös mahdollisimman vähän jännitekuoppia suurasiakkaan lähdössä.  

 

Alueen lähtöjen maakaapelointiaste on alle 1 %. Näin ollen kyseinen verkko on 

kokonaisuudessaan aiemmin vika-alttiiksi todettua ilmajohtoverkkoa. Alue on 

asutukseltaan haja-asutusaluetta ja ympärillä oleva verkko siten maaseutuverkkoa.  

 

Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 2005 Vattenfallin koko 

keskijänniteverkon maakaapelointiaste oli 4,8 %, joten sen verkko on muutenkin 

selvästi maaseutuverkkoa. /7/ 

 

 

4.2 Verkon vikatilastot 

 

Seuraavaksi on selvitetty tutkittavien lähtöjen vikaantumista viime aikoina 

Vattenfallin omien vikatilastojen pohjalta. Taulukkoon 1 on koottu tutkittavien 

lähtöjen pituudet ja asiakasmäärät sekä niissä tapahtuneet jälleenkytkennät ja viat. 

Taulukossa on tiedot myös Oriveden sähköaseman Pohjan lähdöstä, koska tulevat 

muutokset vaikuttavat myös tähän lähtöön. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ  
Sähkövoimatekniikka 
Ossi Kettunen 
 

 

45 (79)

Taulukko 1 Lähtöjen vikatilastot 

Lähtö ja vuosi Asiakkaita PJK/kpl AJK/kpl Vika/kpl 
Sahalahti, Pohja (121 km) 

2004 1 358 46 21 9 
2005 1 372 60 12 17 
2006 1 437 17 10 10 

Kuhmoinen, Pohja (123 km) 
2004 1 083 45 6 9 
2005 1 103 11 9 24 
2006 1 135 25 10 13 

Luopioinen, Pohja (80 km) 
2004 792 30 19 7 
2005 806 24 9 10 
2006 823 39 18 13 

Orivesi, Pohja (115 km) 
2004 1 146 34 10 5 
2005 1 173 24 12 12 
2006 1 209 35 10 8 

 

Näiden tilastojen osalta havaitaan, että vuonna 2005 tapahtui eniten häiriöitä ja 

vikamäärä on lähes kaikissa lähdöissä suurin. Vuonna 2004 häiriöt vähentyivät 

merkittävästi koko Pirkanmaalla aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2006 vioista 

osa johtui viikoilla 51 ja 52 sattuneista lumikuormien aiheuttamista häiriöistä.  

 

Vikatilastojen avulla on syytä selvittää myös vikojen ja jälleenkytkentöjen 

asiakaskerrat, joita on hyvä käyttää tehtäessä vertailua uuden verkon 

luotettavuuslaskennan tulosten kanssa. Vika-asiakaskerrat saadaan selville 

kertomalla lähdön vikamäärä sen asiakasmäärällä, ja jälleenkytkentäasiakaskerrat 

kertomalla lähdön jälleenkytkentöjen määrä sen asiakasmäärällä. 

Myös lähtöjen vika- ja jälleenkytkentätaajuudet ovat vikaantumista 

havainnollistavaa tietoa. Näiden laskemiseksi tarvitaan vikatilastojen lisäksi 

johtolähdön yhteenlaskettu johtopituus. Jälleenkytkentätaajuus 100 km kohti 

saadaan esimerkiksi selville seuraavasti: 

 

 

1000

100 JK
JK s

n
f ⋅=    (12) 
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missä 

JKf  = jälleenkytkentätaajuus (kpl/100 km) 

JKn  = jälleenkytkentöjen yhteenlaskettu lukumäärä 

s = johtolähdön pituus yhteensä (m). 

Vastaavasti vikataajuus 100 km kohti voidaan laskea: 

 

 

1000

100 vika
vika s

n
f ⋅=    (13) 

 

missä 

vikaf  = vikataajuus (kpl/100 km) 

vikan  = lähdön vikojen lukumäärä 

s = johtolähdön pituus yhteensä (m). 

 

Seuraavaan taulukkoon 2 on laskettu vika- ja jälleenkytkentäasiakaskerrat, sekä 

vika- ja jälleenkytkentätaajuudet näille johtolähdöille viime aikojen tilastojen 

mukaan. 

 

Taulukko 2 Lasketut lähtöjen vika- ja jälleenkytkentäasiakaskerrat sekä vika- ja 

jälleenkytkentätaajuudet 

Lähtö ja vuosi Vika-
asiakaskerrat 

JK-
asiakaskerrat 

fJK/ 
kpl/100 km 

fvika/ 
kpl/100 km 

Sahalahti, Pohja 
2004 12 222 90 986 55,4 7,4 
2005 23 324 98 784 59,5 14,1 
2006 14 370 38 799 22,3 8,3 

Kuhmoinen, Pohja 
2004 9 747 55 233 41,4 7,3 
2005 26 472 22 060 16,2 19,5 
2006 14 755 39 725 28,4 10,5 

Luopioinen, Pohja 
2004 5 544 38 808 61,4 8,8 
2005 8 060 26 598 41,3 12,5 
2006 10 699 46 911 71,4 16,3 

Orivesi, Pohja 
2004 5 730 50 424 38,3 4,4 
2005 14 076 42 228 31,4 10,5 
2006 9 672 54 405 39,2 7,0 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ  
Sähkövoimatekniikka 
Ossi Kettunen 
 

 

47 (79)

 

Myös johtolähtöjen vikataajuudet tutkituissa lähdöissä osoittavat, että vuonna 2005 

häiriöiden määrä on ollut kolmen lähdön osalta suurin. Nämä viimeaikojen 

vikataajuudet ovat hyvinkin korkeita, kun niitä verrataan seuraavan kuvan 

vikataajuuksiin. Kuva perustuu Vattenfallin ja sen hankkimien yhtiöiden 

tilastoihin. Nämä hankinnat ovat Hämeen Sähkö ja Lapuan Sähkö vuonna 1995, 

Revon Sähkö ja Heinola Energia vuonna 1999 sekä Keski-Suomen Valo ja 

Hämeenlinnan Energia vuonna 2000. Vuosien edetessä yhtiön verkkomäärä ja 

johtopituus ovat siten kasvaneet.  

 

 
Kuva 20 Vikataajuudet, kpl/100 km, v. 1990 - 2005 /7/ 

 

Verrattaessa tutkittavien lähtöjen vikataajuuksia edelliseen kuvaan havaitaan, että 

vuonna 2004 kolmen lähdön vikataajuudet ovat sen vuoden kokonaisarvoa 

korkeampia. Vuonna 2005 taajuudet ovat selvästi korkeampia. Vuotuinen 

keskiarvo koko 15 vuoden ajalta on n. 7 kpl/100 km. Korkeiden vikataajuuksien 

vuoksi toimitusvarmuuden parantaminen tällä alueella on hyvä ratkaisu.  
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4.3 Uuden sähköaseman lähtöjen määrä ja syöttösuunnat 

 

Kuten edellä havaittiin, ovat alueelle tulevat kolme johtolähtöä pitkiä ja vian 

sattuessa kohdistuu se lukuisille asiakkaalle. Uuden kevytsähköaseman myötä olisi 

hyvä saada jokainen suunta syötettyä erikseen, jotta yhden johtolähdön pituus ei 

olisi niin suuri. Rajoittava tekijä lähtöjä suunniteltaessa on kuitenkin 

kevytsähköaseman koko. Asemassa on normaalisti neljä kappaletta 

keskijännitelähtöjä ja omakäyttö korvataan maaseudun puistomuuntamolla. 

Lisämoduuli useampaa kuin neljää lähtöä varten on mahdollinen, mutta se 

aiheuttaa lisäkustannuksia. Näin ollen uusien lähtöjen määrä rajautuu neljään 

kappaleeseen, koska se on mahdollista. Tällä lähtömäärällä saadaan asiakkaita 

jaettua useampaan lähtöön entisen kolmen sijaan, jolloin ne eivät koe niin paljon 

vikoja kuin aiemmin. Vanhoja lähtöjä tarkasteltaessa ilmenee, että Sahalahden ja 

Luopioisten suuntia olisi mahdollista syöttää kahdella uudella lähdöllä (kuva 21).  

 

 
Kuva 21 Uusien lähtöjen syöttömahdollisuudet 
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Näistä johtolähdöistä johtopituudeltaan pidempi ja asiakasmäärältään suurempi on 

Sahalahden suunnasta tuleva (oranssi). Näin ollen tämä suunta kannattaa jakaa 

kahdelle lähdölle, jolloin syntyvistä lähdöistä toista voidaan laajentaa myös 

Oriveden suuntaan.  

 

 
Kuva 22 Uudet syöttösuunnat ja mahdollinen laajenemissuunta 

 

Kaikki neljä lähtöä on valittu, kun jaetun lähdön lisäksi kaksi muuta lähtöä 

syöttävät Kuhmoisten ja Luopioisten suuntia. Näillä valinnoilla lähtöjen 

asiakasmääriä saadaan pienennettyä ja siten myös asiakkaiden kokemien vikojen 

määrä tulevaisuudessa vähenee.  

 

 

4.4 Sähköaseman sijoituspaikat ja niistä aiheutuvat rakennustoimenpiteet 

 

Seuraavaksi tarkastellaan sähköaseman erilaisia sijoituspaikkoja ja niiden myötä 

syntyviä rakennustoimenpiteitä erilaisten suunnitelmien avulla. Näitä suunnitelmia 

käytetään myös kustannusvertailua tehtäessä. Seuraavaksi esiintyvissä kuvissa 

kukin johtolähtö on väritetty omalla värillään.  
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Näiden kuvien lisäksi suunnitelmia havainnollistavat liitteet 2 – 5. Liitteiden 

suunnitelmakuvissa uudet kohteet on väritetty punaisella. Rakentamiskustannusten 

ja verkon rakenteen kannalta optimaalisin paikka uudelle sähköasemalle olisi 

nykyisen erotinaseman välittömässä läheisyydessä, kuva 23.  

 

 
Kuva 23 Uuden kevytsähköaseman sijoitus lähelle erotinasemaa 

 

Tässä vaihtoehdossa sähköaseman neljä maakaapelilähtöä kytkeytyvät olemassa 

olevaan verkkoon aivan aseman läheisyydessä. Lähdöt syöttävät eri suuntia, jotka 

valittiin edellä. Lähtöjen maakaapeloinnin lisäksi tämä ratkaisu aiheuttaisi 

erottimien rakentamisen niihin kohtiin, joissa maakaapelit nousevat pylväisiin ja 

jatkavat eteenpäin vanhoina ilmajohtoina. Toisaalta erotinaseman hyödyntäminen 

tulisi kyseeseen kahden tai kolmen lähdön osalta. Tällä ratkaisulla verkon 

rakennustyöt jäisivät mahdollisimman pieniksi ja sen myötä myös niistä syntyvät 

kustannukset. Käytännössä tämä vaihtoehto on kuitenkin vaikea toteuttaa, sillä 

vastaan tulevat maankäyttölupien hankala saaminen ja maisemointikysymykset, 

mukaan lukien 110 kV linjan rakentaminen tälle alueelle. Tällä alueella on melko 

tiiviisti asutusta suhteessa muuhun ympäristöön, mikä sulkee pois suurjännitelinjan 

rakentamisen mahdollisuuden. Kustannusvertailussa otetaan tämä vaihtoehto 

kuitenkin mukaan, jolloin nähdään millä tasolla ovat aseman perustamisesta tälle 

alueelle syntyvät minimikustannukset. 
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Suunnitelmia tehtäessä aseman tarkka paikka ei ollut vielä määräytynyt, sillä 

maankäyttölupien hankinta oli vielä kesken. Erilaisten rakennustoimenpiteiden 

vertailemiseksi valittiin asemalle yksi paikka etäämmältä asutuksesta, mihin myös 

110 kV linjan rakentaminen olisi mahdollista. Tällä samalla aseman paikalla on 

suunniteltu sekä maakaapelointi (AHXW), että ilmajohto (PAS) vaihtoehdot, jotta 

erilaisia rakennuskustannuksia voidaan vertailla. Kummassakin suunnitelmassa 

aseman neljä lähtöä syöttävät edellä valittuja suuntia. Näissä vaihtoehdoissa vanhaa 

keskijänniteverkkoa on purettu vanhempien johto-osien kohdalta, mikä nostaa 

kustannuksia hieman. 

 

 
Kuva 24 Uuden kevytsähköaseman sijoitus etäämmälle, maakaapeli vaihtoehto 

 

Maakaapelointisuunnitelmassa on mukana hieman PAS-johtoa metsäisellä 

tieosuudella, mutta valtaosa uusista johdoista on maakaapelia. Suunnitelmassa on 

oletettu kaapeliaurauksen onnistuvan valtaosassa maastoa. Kaivamalla tehdyn 

kaapeliojan osuus on kuitenkin noin viidesosa kaapeloitavasta kokonaispituudesta, 

koska kaivaminen tulee kyseeseen väistämättä joissakin paikoissa.  
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Kaapeloinnin kustannukset siis riippuvat paljon työkohteen maaperästä. Kaapelien 

auraus on suunniteltu teiden varsilla sijaitsevien ojien reuna-alueille. Mikäli alue 

kaapeloitaisiin näin, tulisi myös vanhojen pylväsmuuntamoiden vaihtaminen 

puistomuuntamoiksi ajankohtaiseksi. Tämä aiheuttaisi lisäkustannuksia, mutta 

osaltaan parantaisi myös toimitusvarmuutta. 

 

 
Kuva 25 Uuden kevytsähköaseman sijoitus etäämmälle, PAS vaihtoehto 

 

PAS-ratkaisussa aseman lähdöt ovat niin ikään maakaapelilähtöjä, jotka nousevat 

pylvääseen lähellä asemaa ja jatkavat uusina PAS-ilmajohtolinjoina kiinni 

olemassa olevaan verkkoon. Näin keskijännitepäätteistä syntyvät kustannukset ovat 

tässä suuremmat kuin pelkästään kaapeloitaessa, koska niitä tulisi useampia. 

Ilmajohdot on suunniteltu rakennettaviksi teiden varsille ja aluksi samaan suuntaan 

lähtevät kaksi linjaa kaksoisrakenteella. Näissä molemmissa ratkaisuissa myös 

uusien erottimien rakentaminen aiheuttaa kustannuksia.  

 

Näiden edellä käsiteltyjen aseman sijoituspaikkojen ja suunnitelmien lisäksi 

asemalle käytiin katsomassa paikan päällä maastossa sopivaa sijoituspaikkaa. 
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Maastokatselmuksessa selvisi maisemallisesti sopiva paikka asemalle ja se, miten 

vanhoja johtoja on mahdollista hyödyntää. Näiden pohjalta saadaan vielä yksi 

vaihtoehto ja suunnitelma mukaan kustannusvertailuun. Seuraavassa kuvassa on 

esitetty tämä ratkaisu.  

 

 
Kuva 26 Uuden kevytsähköaseman mahdollinen paikka 

 

Tässä ratkaisussa on myös neljä maakaapelilähtöä, mitkä nousevat kiinni vanhaan 

verkkoon aiheuttaen uusien erottimien rakentamisen. Maakaapelit on suunniteltu 

aurattaviksi ensin vierekkäin, jonka jälkeen ne haarautuvat omiin suuntiinsa ja 

nousevat ilmalinjaan numeroiduissa kohdissa.  
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Yksi lähtö (vihreä) jouduttaisiin auraamaan pidemmälle muita, koska olemassa 

olevat johdot hyödynnetään jo kahden lähdön osalta. Purkamistoimenpiteitä ei 

tässä varsinaisesti synny, mutta muutostoimenpiteitä syntyy kohdissa, joissa 

kaapelit liittyvät ilmajohtoihin. 

 

Tällä suunnitelmalla on laskettu tehonjako-, oikosulku- ja maasulkulaskennat. 

Laskentatulokset lähdöittäin ovat liitteessä 6. Tehonjakolaskennan tuloksista 

selviävät lähtöjen tehojen lisäksi mm. muuntajan kuormitusaste ja sen 

jännitteenalenema kunkin lähdön osalta. Oikosulkulaskennan tuloksissa taas on 

oikosulkuvirtojen lisäksi myös suojausportaat. Maasulkulaskennan tuloksista 

nähdään maasulkuvirta, pienin tähtipistejännite ja johtolähtöjen pituudet.  

 

Luotettavuuslaskennan tuloksiin sähköaseman paikan muutos tällä alueella ei 

oleellisesti vaikuta. Paikan muutoksesta aiheutuvat rakennettavien johtopituuksien 

muutokset ovat hyvin pieniä verrattuna kokonaisjohtopituuksiin. Tämän vuoksi 

luotettavuustarkastelu tehdään yhdellä aseman paikalla ja tekemällä muutokset itse 

verkkoon lähtöjen ja jakorajojen suhteen. 

 

Yleisesti ottaen uuden sähköaseman rakentaminen on teknisten reunaehtojen 

pakottama toimenpide. Uuden aseman myötä tehoa siirretään lähemmäs 

kuormituspaikkaa uutta 110 kV linjaa pitkin entisen 20 kV johdon sijaan. Tällä 

toimenpiteellä saavutetaan keskeytysten vähenemistä, jännitteenalenemien 

pienentymistä ja häviöiden vähenemistä.  



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ  
Sähkövoimatekniikka 
Ossi Kettunen 
 

 

55 (79)

5. KUSTANNUKSET 

 

Investointikustannusten vertailua tehdään edellisessä kappaleessa esiteltyjen 

suunnitelmien kesken. Vertailtavat kustannukset ovat investointien 

kokonaiskustannuksia. Kustannuslaskenta on suoritettu Xpowerin CPP 

kustannuslaskennalla, jossa käytetään Vattenfallin yksikköhintoja. CPP 

kustannuslaskennalla saadut kustannukset ovat keskimääräisiä rakentamisessa 

esiintyneitä kustannuksia. Myöhemmin vertaillaan erikseen vielä verkon 

elinkaarikustannuksia, jotka lasketaan luotettavuuslaskennan yhteydessä.  

 

 

5.1 Yleistä investointikustannuksista 

 

Erilaisten rakennustoimenpiteiden kokonaiskustannukset muodostuvat hyvin 

monesta eri tekijästä. Tämän vuoksi tarkasteltaessa erilaisia toimenpiteitä, on 

kustannukset laskettava aina tapauskohtaisesti. Investointikustannukset eli verkon 

rakentamisen kustannukset muodostuvat karkeasti suunnittelun, materiaalien ja 

rakentamisen aiheuttamista kustannuksista. Näiden lisäksi kustannuksiin liittyvät 

maanomistajille maksettavat maankäyttökorvaukset. Kaikki edellä mainitut 

kustannukset saadaan CCP laskennalla tarkasti eriteltyinä. Energiamarkkinavirasto 

ilmoittaa vuosittain myös verkostokomponenttien indeksikorjatut yksikköhinnat. 

Näissä rakentamiskustannuksissa on huomioitu tarvikkeet, rakentaminen, 

suunnittelu ja maankäyttökustannukset. Seuraavaan taulukkoon on koottu 

yksikköhinnat 20 kV ilmajohdoille ja maakaapeleille.  

 

Taulukko 3 20 kV indeksikorjatut yksikköhinnat vuodelle 2007 /15/ 
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Rakentamisessa työkustannukset muodostavat yleisesti noin puolet investoinnin 

kokonaiskustannuksista. Investointikustannuksiin suuresti vaikuttava tekijä taas on 

se, että rakennetaanko uutta vai saneerataanko olemassa olevaa verkkoa.  

 

 

5.2 Kustannusten vertailu 

 

Aseman perustaminen edellyttää myös 110 kV Slimline-johdon rakentamisen 

alueelle. Tämän linjan pituudeksi arvioitiin aiemmin 10 km ja 

rakentamiskustannukseksi on arvioitu 70 000 €/km. Jokainen 

suunnitelmavaihtoehto sisältää tämän linjan ja kevytsähköaseman investoinnin, 

joka on n. 500 000 €. Näiden kustannusten suuruus on siis yhteensä n. 1 200 000 €. 

Lisäksi asemalle on kussakin tapauksessa rakennettava omakäyttö, maaseudun 

puistomuuntamo 50 kVA:n muuntajalla. Muutoin kustannukset vaihtoehtojen 

välillä eroavat rakennusmenetelmistä johtuen. Rakennustyön, maastosuunnittelun 

ja maankäyttökorvausten lisäksi nämä kustannukset sisältävät materiaalit, joihin 

kuuluvat mm. maakaapelit, päätteet, PAS-johdot, pylväät ja erottimet. Maakaapeli- 

ja PAS-ratkaisuissa lisäkustannuksia aiheuttavat myös verkon purkutoimenpiteet. 

Kaapeloitaessa kaivutyön osuus on n. viidesosa kokonaispituudesta ja loppuosa on 

aurausta. Aiemmin esiteltiin suunnitelmat, joista ensimmäinen oli uuden aseman 

perustaminen aivan nykyisen erotinaseman viereen. Tämän jälkeen tulivat ratkaisut 

sekä kaapeloiden että PAS-johdolla rakennettaessa aseman sijaitessa etäämmällä. 

Viimeisessä suunnitelmassa oli asema maastossa valitussa paikassa. Seuraavassa 

taulukossa ovat nämä suunnitelmat investointikustannuksineen.  

 

Taulukko 4 Suunnitelmavaihtoehtojen investointikustannukset (€) 

Investointi Erotinaseman 
vieressä Maakaapeli PAS Maastossa 

valittu 
110 kV Slimline 10km [€] 700 000 700 000 700 000 700 000 

Kevytsähköasema [€] 500 000 500 000 500 000 500 000 
Jakeluverkko [€] 37 000 268 000 169 000 126 000 

Yhteensä [€] 1 237 000 1 468 000 1 369 000 1 326 000 
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Selvästi muita pienemmät kustannukset saavutetaan erotinaseman viereisellä 

ratkaisulla. Näistä vaihtoehdoista suurin investointi taas olisi maakaapelointi, sillä 

siinä asema sijaitsee etäällä ja kaapeloitava määrä on suuri. Seuraavaksi on laskettu 

muiden vaihtoehtojen kustannussäästöt tähän kalleimpaan ratkaisuun nähden 

jakeluverkon ja kokonaiskustannusten osalta.  

 

Taulukko 5 Kustannussäästöt maakaapeliratkaisuun verrattuna 

 Erotinaseman 
vieressä PAS Maastossa 

valittu 
Jakeluverkko 86,2 % 36,9 % 53,0 %  

Kokonaisinvestointi 15,7 % 6,7 % 9,7 % 
 

Suurin säästö kalleimpaan nähden saadaan erotinaseman viereen sijoitetulla 

ratkaisulla, koska tämän investointikustannukset ovat selvästi muita pienemmät. 

Tämä ratkaisun toteuttaminen on kuitenkin mahdotonta sijainnin vuoksi.  

PAS-ratkaisullakin saavutetaan selvää säästöä jakeluverkon osuutta tarkasteltaessa, 

mutta maastossa valitulla aseman paikalla saavutetaan vielä enemmän. Tämä 

investointi on siten toteutettavissa olevista pienin ja näin myös suositeltavin 

ratkaisu. Mikäli asemalle ei olisi löytynyt tätä paikkaa, tulisi mahdollisesti 

kyseeseen joku muu edellä esitellyistä. Tällöin myös niistä kallein ja luotettavin 

ratkaisu on mahdollinen, koska kokonaisinvestointeja tarkasteltaessa säästöt eivät 

kuitenkaan ole merkittävän suuria. 

 

Edellä mainittu kevytsähköaseman investointi on n. 500 000 € ja vastaavan 

perinteisen aseman n. 1 000 000 €. Kustannussäästö on myös tältä osin 50 %. Tämä 

merkittävästi edullisempi investointihinta mahdollistaa uuden aseman rakentamisen 

tälle alueelle, jossa jakeluverkkojen luotettavuus on ollut heikko, mutta matalan 

kuormitustason takia perusteita sähköasemainvestoinnille ei ole ollut. Maastossa 

valitulla aseman paikalla hyödynnetään olemassa olevia johtoja hyvin, mikä myös 

lisää sen valintaperusteita. Liitteessä 7 on tämän valitun ratkaisun määräluettelo.  
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6. LUOTETTAVUUSLASKENTA 

 

Sähköverkon luotettavuusanalyysiä on kehitetty ja sovellettu varsin runsaasti. 

Tampereen teknillisen korkeakoulun (nyk. TTY) sähkövoimatekniikan laitos teki 

1980-luvulla aktiivista tutkimustyötä jakeluverkkojen suunnittelumenetelmien 

kehittämiseksi. Yhtenä erityisalueena sähkönjakeluverkkojen laskentaan ja 

suunnitteluun liittyvässä menetelmäkehityksessä 1980-luvulla oli 

luotettavuuslaskenta, joka on nykyään liitetty myös osaksi verkkotietojärjestelmää. 

Suomen lisäksi jakeluverkon luotettavuusanalyysiin liittyviä tutkimuksia on tehty 

varsin runsaasti muissa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. /16/ 

 

Luotettavuuslaskenta on sähköverkon käyttövarmuuden määrittämistä. 

Laskennassa tarvittavia erilaisia lähtötietoja ovat mm. verkkotiedot, erilaisten 

verkostokomponenttien vikataajuudet, verkon komponenttien korjausajat ja 

asiakkaalle toimittamatta jääneen sähkön arvo. Laskettaessa jakelujärjestelmän 

luotettavuutta tutkitaan yleensä yksittäisen komponentin vikaantumisen vaikutusta 

sähkönkäyttäjien keskeytyksiin. Tämän vuoksi luotettavuuslaskennassa on otettava 

huomioon jokaisen komponentin luotettavuus, sekä komponentin sijainti 

johtolähdöllä. Luotettavuuslaskentaa suoritettaessa käydään järjestelmällisesti läpi 

verkkoa komponentti kerrallaan ja lasketaan sitten yhteen kaikkien komponenttien 

vaikutus tarkasteltavalla johto-osuudella. Laskennassa verkossa tapahtuvien 

vikojen oletetaan tapahtuvan satunnaisesti. Sähköaseman ja tarkasteltavan 

kuormituspisteen välisellä verkko-osuudella olevan komponentin vikaantuminen 

aiheuttaa kyseiselle johtolähdölle sähkökatkon. Katkon pituus riippuu siitä, kuinka 

nopeasti varasyöttöyhteys saadaan kytkettyä. Mikäli varasyöttömahdollisuutta ei 

ole, kestää sähkökatko vikaantuneen komponentin korjaamiseen kuluvan ajan. /17/ 

 

Luotettavuuslaskennan tuloksina saadaan mm. toimitusvarmuutta kuvaavat 

tunnusluvut, joita käsiteltiin aiemmin. Tämän lisäksi lasketaan yleensä järjestelmän 

(epä)käytettävyys, toimittamatta jäänyt energia ja mahdollisesti 

keskeytyskustannukset. Suomessa ei käytetä kansainvälisiä indeksejä, vaan 

keskeisenä indeksinä on keskeytyskustannus, jonka lisäksi lasketaan kullekin 

erotinvyöhykkeelle keskeytysten määrä ja kesto.  



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ  
Sähkövoimatekniikka 
Ossi Kettunen 
 

 

59 (79)

Keskeytykset eritellään jälleenkytkentöjen selvittämiin ja pysyviin vikoihin sekä 

työkeskeytyksiin. Energiakustannuksen lisäksi mallinnetaan myös tehoriippuva 

kustannus, jolloin lyhyetkin katkot tulevat huomioiduiksi. 

Kuluttajaryhmäkohtaisella kustannusmallinnuksella painotetaan sähkönkäytön 

tärkeyttä, sillä toimittamatta jääneestä sähköstä aiheutuva haitta teollisuudessa ja 

palveluissa on tyypillisesti huomattavasti suurempi kuin kotitalouksissa. /16/ 

 

Luotettavuuslaskennalla verkostosuunnitteluun saadaan uusia näkökulmia. 

Verkosta voidaan hakea kriittiset kohteet perinteisten oikosulku- ja tehonjako 

tarkastelujen lisäksi. Verkkoa voidaan tarkastella luotettavuuden näkökulmasta eri 

osatekijöiden mukaan jaoteltuna. Laskentaa hyödyntämällä voidaan suunnitella 

optimaalinen verkkorakenne huomioiden teknistaloudelliset reunaehdot. Perinteiset 

oikosulku-, maasulku- ja kuormitettavuustarkastelut on kuitenkin tehtävä edelleen. 

/18/ 

 

 

6.1 Laskennan teoria 

 

Sähkönjakelujärjestelmä muodostuu yleensä useista erilaisista komponenteista, 

joiden vikaantumisen vaikutusta asiakkaiden sähkön saantiin tutkitaan 

luotettavuuslaskennalla. Näitä komponentteja ovat mm. erilaiset johtimet, 

muuntajat, erottimet ja katkaisijat. Säteittäisverkon luotettavuuslaskenta voidaan 

esittää yhtälöillä 14 – 18, joissa tutkitaan yksittäistä kulutuspistettä j. /4/ 

 

Vuodessa tapahtuvien keskeytysten lukumäärä f [1/a] saadaan seuraavasti: 

 

     (14) 

missä 

fi = komponentin i vikaantumistaajuus [1/a] 

I = niiden komponenttien joukko, joiden vikaantuminen vaikuttaa 

kulutuspisteen j sähkönsaantiin. 
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Kulutuspiste j on vuoden aikana sähkökatkosten seurauksena ilman sähköjä ajan  

U [h/a], mikä saadaan yhtälöllä: 

 

     (15) 

 

missä 

tij [h] = vikaantuneen komponentin i aiheuttama keskeytysaika kulutukselle j. 

 

Vian keskimääräinen kestoaika t [h] taas saadaan laskettua yhtälöllä: 

 

 
f

Ut =     (16) 

 

Käyttämättä jäänyt energia E [kWh/a] voidaan laskea seuraavasti: 

 

 jLftE Δ=     (17) 

 

missä 

jLΔ  = kuormituksen j oletettu teho vian aikana [kW]. 

 

Keskeytysten aiheuttamat kokonaiskustannukset C [€/a] vuodessa saadaan:  

 

   (18) 

 

missä 

( )ijj ta  [€/kW] ja ( )ijj tb  [€/kWh] ovat vian aikana tij kulutuspisteelle j syöttämättä 

jääneen tehon- ja energiahintojen suhteellisarvot. 

 

Yleensä kulutuspisteen teho vian aikana oletetaan vuotuisen keskiarvon 

suuruiseksi.  
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6.2 Tietokannan käyttö laskennassa 

 

Yleissuunnittelun ja verkonhallinnan kannalta keskeisin tietojärjestelmä on 

verkkotietojärjestelmä, johon luotettavuuslaskenta on integroitu. 

Luotettavuuslaskennan suorittamiseksi ohjelma tarvitsee tiedot sähköverkon 

rakenteesta, komponenteista ja sähkönkäyttäjistä. Tarvittavat tiedot saadaan 

suoraan sähköyhtiön verkkotietojärjestelmän tietokannasta. Tutkittavalle verkolle 

voidaan antaa pitoaika, korkokanta ja vuotuinen kuorman kasvuprosentti. Lisäksi 

karttoihin on lisätty ympäristöstä kertova taustakartta-aineisto. Ympäristön tietojen 

avulla määritetään sen vaikutuksia komponentin vikamäärään.  

 

 

6.2.1 Tiedot verkon komponenteista 

 

Kustannusparametreina keskeytysten osalta käytetään vikataajuuksia sekä vikojen 

erotus- ja korjausaikoja. Jokaiselle komponentille on talletettu oma 

vikaantumistaajuus, joka on määritetty käyttäen apuna sähköyhtiön vikatilastoja. 

Esimerkiksi johtimen vikataajuus sisältää niin kaatuneiden puiden, kuin 

jääkuormienkin aiheuttamat katkot. Myös vikaantuneen komponentin korjaamiseen 

tai vaihtamiseen kuluvalle ajalle tulee määritellä arvo tietokantaan. Vikataajuudelle 

ja korjausajalle ei voida kuitenkaan antaa tarkkoja lukuarvoja, jotka toimisivat 

kaikkialla jakeluverkossa, sillä vikaantumistaajuudet eri osissa verkkoa vaihtelevat 

huomattavasti. Erilaisissa maastoissa sijaitsevilla johtimilla vikaantumistaajuudet 

voivat olla hyvinkin erilaiset. Myös komponentin korjaamiseen kuluva aika riippuu 

komponentin sijainnista.  

 

Verkon tila eri kytkentätilanteissa määräytyy ohjattavien kytkinlaitteiden 

perusteella. Tietokantaan on talletettu tieto siitä, mitkä kytkinlaitteet ovat auki 

normaalissa käyttötilanteessa. Kytkinlaitteita avaamalla ja sulkemalla voidaan 

tutkia erilaisten kytkentävaihtoehtojen vaikutusta verkon luotettavuuteen. /4/ 
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6.2.2 Tiedot sähkönkäyttäjistä 

 

Verkkoyhtiön tietokannasta saadaan tieto, mihin asiakasryhmään sähkönkäyttäjä 

kuuluu, sekä sähköenergian kulutustiedot. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi 

keskeytyksistä aiheutuvien kustannusten määrittämiseen. Keskeytyksistä 

aiheutuvat kustannukset eri asiakasryhmille ovat erisuuruisia. Tämän vuoksi on 

määritelty eri asiakasryhmille keskeytyksestä aiheutuva haitta (KAH-arvo). 

Yksiselitteisen KAH-arvon määrääminen ei ole mahdollista, koska keskeytyksen 

aiheuttama rahallinen haitta riippuu useista tekijöistä. Luotettavuuslaskennassa 

käytettävä KAH-arvo perustuu sähkönkäyttäjillä tehtyyn tutkimukseen, jonka 

perusteella eri pääluokille on määrätty KAH-arvo. Asiakasryhmäkohtaiset arvot 

ovat taulukossa 6.  

 

Taulukko 6 Asiakasryhmäkohtaiset KAH-arvot. /16/ 

 
 

Näiden sähkönkäyttäjien KAH-arvojen avulla luotettavuuslaskennasta saatavia 

tuloksia voidaan tarkastella myös asiakasryhmittäin.  

 

 

6.3 Luotettavuuslaskenta Xpower -verkkotietojärjestelmässä 

 

Xpowerin RNA/AM (Reliability based Network Analysis / Asset Management) 

työkalu on tarkoitettu keski- ja pienjänniteverkon luotettavuuden ja kriittisyyden 

laskentaan sekä elinkaarikustannusten määrittämiseen.  
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Luotettavuuslaskenta perustuu LuoVa-projektissa määritettyihin parametreihin, 

joita on tarkennettu Vattenfall Verkon tilastojen perusteella. Parametreilla 

määritetään mallinnettujen komponenttien vikojen määrät ja kestoajat sekä 

jällenkytkentä- ja jännitekuoppamäärät riippuen komponentin rakenteesta ja 

komponentin ympäristötiedosta. Tarkastelukriteerit määritetään yhteisesti koko 

työkalulle ja yksittäinen käyttäjä ei pääse parametreihin vaikuttamaan. 

Jännitekuoppalaskenta on yksi osa-alue, jossa oikosulkuvikojen aiheuttaman 

jännitteen aleneman vaikutusta sähköaseman muille lähdöille sekä 

naapurisähköasemille arvioidaan. Kustannustarkastelu sisältää investoinnit, häviöt, 

kunnossapitokustannukset sekä luotettavuuteen liittyvät kustannukset. /18/ 

 

 

6.3.1 RNA (Reliability based Network Analysis) 

 

RNA on Xpoweriin integroitu luotettavuuslaskentaa ja omaisuuden hallintaa 

tehostava laskentaosio. Laskennalla määritellään komponenttien vika-, 

jälleenkytkentä- ja jännitekuoppamäärät komponenteittain. Verkkotopologian 

avulla luodaan eri kohdissa tapahtuneiden vikojen vaikutukset asiakkaiden 

kokemiin keskeytyksiin sekä keskeytysaikoihin. Asiakkaiden keskeytysmääriin 

vaikuttavat seuraavat tekijät: 

 

• vikaantuvan lähdön komponenttirakenne ja laajuus 

• vikaantuvan lähdön vikakohta 

• lähdön varasyöttöyhteydet samalta tai muilta lähdöiltä 

• automaation määrä verkossa 

 

Verkon luotettavuuteen liittyvistä suureista laskennalla saadaan toimitusvarmuutta 

kuvaavat indeksit, asiakaskerrat jälleenkytkennöistä, keskeytyksistä ja 

jännitekuopista. KAH-arvojen perusteella saadaan lisäksi keskeytyksiin ja 

jälleenkytkentöihin liittyvät kustannukset. RNA sisältää myös 

kriittisyystarkastelun, jolla voidaan mitata luotettavuutta, sähköteknistä kuntoa ja 

mekaanista kuntoa, niin komponenteittain kuin verkonosittainkin. 
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Laskennan suorittamisen jälkeen saadaan tulokset erikseen aiheutuksina ja 

kokemuksina. Aiheutus-tulokset kertovat, minkä verran tarkasteltava osa aiheuttaa 

keskeytyksiä, jälleenkytkentöjä jne. Näin saadaan määriteltyä myös tarkasteltavan 

osan aiheuttamat keskeytyskustannukset yms. Nämä muodostuvat säteittäisen 

verkon luotettavuuslaskentamallin mukaisesti huomioiden mm. varasyöttöyhteydet, 

vikapaikat ja kytkinlaitteiden tyypit. Kokemus-tuloksista selviää, miten paljon 

ympäröivässä verkossa tapahtuvat häiriöt vaikuttavat kyseiseen asiakkaaseen tai 

muuntamoon. Esimerkiksi yhden lähdön kaikki asiakkaat kokevat lähdön alussa 

tapahtuvan katkaisijatoiminnon jälleenkytkentänä tai pysyvänä vikana ja vika-aika 

vaihtelee sijainnin perusteella. Aiheutus- ja kokemus-tulosten sisältö vaihtelee siis 

riippuen suoritettavasta laskennasta. Tuloksia voidaan tarkastella myös eri tasoilta, 

joita ovat päämuuntaja, johtolähtö ja johto-osa. Tarvittaessa jaottelua voidaan 

tarkastella myös asiakasryhmittäin. /18/ 

 

 

6.3.2 AM (Asset Management) 

 

AM-laskentaosion avulla taas saadaan verkon kunnossapito- ja häviökustannukset 

sekä viankorjaus- ja keskeytyskustannukset niin yhtiön kuin asiakkaankin 

näkökulmasta. Laskenta on siis taloudellinen osa luotettavuuslaskennasta, jolla 

voidaan laskea uudet investoinnit ja niiden elinkaarikustannukset. Tähän liittyvät 

myös muutettavat suureet kuten pitoaika, korko ja kuormituksen kasvu. AM-

tuloksia voidaan myös tarkastella sähköasema-, johtolähtö- tai johto-osatasolla. 

Investointien laskemiseksi eriteltyinä käytetään kuitenkin CPP kustannuslaskentaa. 

Tällöin saadaan rakentamiskustannukset eriteltyinä materiaalien, töiden ja 

ympäristön liittyvien kustannusten osalta. Ympäristöön liittyviä kustannuksia ovat 

esimerkiksi maan kaivaminen ja auraaminen. /18/ 

 

AM -laskentatulokset voidaan jakaa verkkoyhtiöön ja asiakkaisiin kohdistuviin 

kustannuksiin. Asiakkaihin kohdistuvilla tarkoitetaan niiden kokemaa haittaa, joka 

määritellään euroina. Seuraavaksi on lueteltu kaikki saatavissa olevat kustannukset. 

Luettelo selventää myös sitä, mistä eri osista mikäkin kokonaisuus syntyy. 

Verkkoyhtiölle kohdistuvat kustannukset muodostuvat seuraavasti: 
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Yhteensä (ei luotettavuus) 

• Rakentaminen 

• Maankäyttö 

• Kunnossapito (tarkastus, huolto, korjaus) 

• Häviöt (johtohäviöt, muuntajahäviöt) 

• Verkkoyhtiö (TJSA, vakiokorvauskustannukset) 

 

Asiakkaisiin kohdistuvat kustannukset muodostuvat seuraavasti: 

 

Luotettavuus (yhteensä) 

• Vikakeskeytyskustannukset (eripituiset viat) 

• Työkeskeytyskustannukset 

• Jälleenkytkentäkustannukset 

• Jännitekuoppakustannukset 

 

 

6.4 Suunnittelukohteen luotettavuustarkastelu  

 

Kohteen luotettavuustarkastelussa laskentaa tehdään keskijänniteverkon osalta ja 

tuloksia tarkastellaan johtolähtötasolla. Luotettavuustarkastelu tehdään laskemalla 

tulokset ensin olemassa olevalle verkolle. Tämän jälkeen verkkoon tehdään 

muutokset, joiden myötä syntyviä tuloksia halutaan verrata alkuperäisiin. 

Tarkasteltavassa suunnittelukohteessa verkossa tapahtuvat muutokset ovat uuden 

kevytsähköaseman perustaminen ja sen myötä syntyvien uusien lähtöjen 

aiheuttamat jakorajamuutokset. Luotettavuustarkastelu tehdään yhdellä 

sähköaseman sijoituspaikalla, koska tulokset eri sijoituspaikoilla eivät muutu 

oleellisesti. Syntyvät muutokset aiheutuisivat lähinnä uusien lähtöjen eri johtolajien 

vikaantumistaajuuksista, mutta ne ovat vain pieni osa tutkittavaa verkkoa. Lopuksi 

tutkitaan vielä miten lähdön jakorajan muutos vaikuttaa luotettavuuteen ja 

tilannetta, kun asemalla on maasulun sammutus käytössä. Luotettavuuslaskennan 

RNA-tulokset ovat yhden vuoden arvoja. Koska ohjelmiston parametrit olivat työn 

aikana kehitysvaiheessa, on siksi hyvä huomioida myös laskentojen suorittamisen 

ajankohta.  
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6.4.1 Nykyinen verkko 

 

Nykyisen verkon luotettavuutta tutkittaessa verkkoon ei tehdä mitään muutoksia. 

Ennen luotettavuuslaskentaa on laskettu kyseisen verkon tehonjako- ja 

oikosulkulaskenta, jotta kuormitustiedot ovat tallessa järjestelmässä. 

Luotettavuuslaskentaan valitaan mukaan ne johtolähdöt, joihin tulevat muutokset 

vaikuttavat. Tässä tapauksessa laskentaan valittu verkko näkyy seuraavassa 

kuvassa punaisella ja tulevan muutoksen vaikutuksen piirissä olevat lähdöt on 

ympyröity.  

 

 
Kuva 27 Nykyisen verkon laskentaan valitut lähdöt 
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Verkon valinnan jälkeen verkkotietojärjestelmän optioista on valittu 

tarkasteltavaksi luotettavuus ja jännitekuopat. Laskentatulokset saadaan kunkin 

lähdön osalta erikseen, mutta kokonaisuuden tarkastelemiseksi ne on myös 

summattu kaikki yhteen. Seuraavissa taulukoissa on tärkeimpinä pidettyjä 

laskentatuloksia nykyisen verkon osalta. Taulukko 7 a jatkuu taulukossa 7 b. 

 

Taulukko 7 a Keskijänniteaiheutukset nykyisellä verkolla 4.1.2007 

Lähtö Asiakkaita 
[kpl] 

Vikoja 
[kpl/a] 

Sähköttömien 
ajanjaksojen  

summa [min/a] 

Asiakkaiden  
vikakeskeytys- 

tunnit [h/a] 

Työ-
keskeytyksiä 

[kpl/a] 
Sahalahti 1 437 8,4 1 568,6 4 175,6 6,7 
Orivesi 1 210 7,4 1 360,2 3 920,9 6,4 

Luopioinen 823 8,2 1 644,0 3 426,9 4,2 
Kuhmoinen 1 135 14,8 3 042,6 9 409,9 6,7 
Yhteensä 4 605 38,8 7 615,4 20 933,3 24,0 

 

Taulukko 7 b Keskijänniteaiheutukset nykyisellä verkolla 4.1.2007 (jatkoa) 

PJK:t 
[kpl/a] 

AJK:t  
[kpl/a] 

Jännite-
kuoppia 
[kpl/a] 

Vika-
asiakaskerrat 

[kpl/a] 

JK-
asiakaskerrat 

[kpl/a] 

Vikakeskeytysten 
kustannukset, 

yht. [€] 

JK- 
kustannukset 

[€] 
50 9 61,6 8 653,3 65 066,4 43 841,7 36 714,6 
29 5 29,3 8 926,5 41 009,2 41 728,9 21 664,9 
23 4 49,3 6 759,1 22 008,3 33 218,9 11 581,6 
27 5 52,2 16 781,9 35 860,0 53 864,2 11 752,1 

129 23 192,4 41 120,8 163 943,8 172 653,7 81 713,2 
 

Aiheutus- ja kokemustulosten välillä ei ole eroja tässä laskentatavassa, joten niiden 

esittäminen erikseen ei ole aiheellista. Mikäli lähtö aiheuttaa vian, niin se myös 

kokee tällöin vian. Jännitekuoppien osalta eroja sen sijaan syntyy johtuen siitä, että 

lähdön aiheuttaessa vian kokee toinen lähtö tällöin jännitekuopan.  

 

 

6.4.2 Uusi verkko 

 

Uuden verkon luotettavuutta laskettaessa on lähtöjen valinta tehtävä niin, että 

asiakasmäärä on sama kuin vanhalla verkolla. Tällöin luotettavuuslaskennan 

tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Uusien lähtöjen myötä jakorajat 

nykyisessä verkossa tulevat muuttumaan.  
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Jakorajat on tässä laskennassa asetettu noin puoliväliin vanhoja lähtöjä. Laskentaan 

valitaan siis myös lähtöjä, joita ei tulla syöttämään uudesta asemasta. Jakorajan 

paikan vaikutusta luotettavuuteen tarkastellaan yhden lähdön osalta tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa. Laskennassa mukana olevat uuden verkon lähdöt ovat 

valittuina seuraavassa kuvassa. 

 

 
Kuva 28 Uuden verkon laskentaan valitut lähdöt 

 

Pitkät ja vikaherkät johtolähdöt lyhenevät nyt huomattavasti. Tämän vuoksi 

vikatilanteessa häiriön kokeneiden asiakkaiden lukumäärä pienenee selvästi. 

Muutoksen havainnollistamiseksi on koottu laskennasta saadut lähtöpituudet ja 

niiden yhteispituus. 
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Taulukko 8 Johtolähtöjen pituuksien muuttuminen 
ENNEN JÄLKEEN 

Lähtö Pituus (km) Lähtö Pituus (km) 
Sahalahti, Pohja 51,418 Sahalahti, 

Pohja 121,394 Pohja, Sahalahti 33,400 
Orivesi, Pohja 98,878 Orivesi, 

Pohja 116,684 Pohja, Orivesi 58,519 
Luopioinen, Pohja 21,117 Luopioinen, 

Pohja 79,989 Pohja, Luopioinen 56,414 
Kuhmoinen, Pohja 67,805 Kuhmoinen, 

Pohja 125,996 Pohja, Kuhmoinen 69,658 
YHTEENSÄ 444,063 YHTEENSÄ 447,208 

 

Seuraavaksi on esitetty luotettavuuslaskennasta saadut tulokset uuden verkon osalta 

ja eri lähtöjen tulokset on jälleen summattu yhteen. Lähdöt ovat järjestyksessä 

vikojen vuotuisen kappalemäärän mukaan. Taulukko 9 a jatkuu taulukossa 9 b. 

 

Taulukko 9 a Keskijänniteaiheutukset uudella verkolla 15.1.2007 

Asema, Lähtö Asiakkaita 
[kpl] 

Vikoja 
[kpl/a] 

Sähköttömien 
ajanjaksojen  

summa [min/a]

Asiakkaiden  
vikakeskeytys- 

tunnit [h/a] 

Työ-
keskeytyksiä 

[kpl/a] 
Luopioinen, Pohja 251 1,7 348,2 658,6 1,2 
Pohja, Sahalahti 502 1,8 333,3 900,3 1,9 
Sahalahti, Pohja 638 3,8 696,5 1 473,8 3,0 
Pohja, Orivesi 502 4,4 834,7 1 863,6 3,0 
Orivesi, Pohja 1 013 5,8 1 059,5 2 839,8 5,5 

Pohja, Luopioinen 514 6,4 1 257,5 2 086,5 2,7 
Pohja, Kuhmoinen 624 6,9 1 418,7 4 333,5 3,3 
Kuhmoinen, Pohja 561 7,9 1 635,0 3 109,8 3,5 

Yhteensä 4 605 38,8 7 583,4 17 266,0 24,0 
 

Taulukko 9 b Keskijänniteaiheutukset uudella verkolla 15.1.2007 (jatkoa) 

PJK:t 
[kpl/a] 

AJK:t  
[kpl/a] 

Jännite-
kuoppia 
[kpl/a] 

Vika-
asiakaskerrat 

[kpl/a] 

JK-
asiakaskerrat 

[kpl/a] 

Vikakeskeytysten 
kustannukset, 

yht. [€] 

JK- 
kustannukset 

[€] 
6 1 11,0 437,4 1 686,9 7 085,3 1 036,5 

11 2 15,2 803,9 5 510,2 10 291,0 3 569,2 
19 3 23,3 2 355,0 13 900,7 14 826,4 7 778,6 
28 5 35,2 2 186,3 16 442,8 17 114,8 8 826,5 
23 4 22,0 5 962,8 27 390,8 31 357,8 15 239,4 
35 6 32,1 3 156,2 21 081,2 17 016,7 9 657,0 
34 6 24,7 4 282,8 25 317,6 25 327,1 8 431,3 
14 3 21,0 4 450,6 9 562,1 19 631,4 3 230,5 

169 30 184,5 23 634,9 120 892,2 142 650,4 57 769,0 
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Seuraavaan taulukkoon on laskettu vielä uuden aseman myötä tuloksissa tapahtuvat 

muutokset. 

 

Taulukko 10 Yhteenveto tuloksista 

 Muutos 
Sähköttömien  

ajanjaksojen summa [min/a] - 32,0 

Asiakkaiden  
vikakeskeytystunnit [h/a] - 3 667,3 

PJK:t [kpl/a] + 40  

AJK:t [kpl/a] + 7 

Jännite-kuoppia [kpl/a] - 7,9 

Vika-asiakaskerrat [kpl/a] - 17 485,9 

JK-asiakaskerrat [kpl/a] - 43 051,6 
Vikakeskeytysten 

kustannukset, yht. [€] - 30 003,3 

JK- 
kustannukset [€] - 23 944,2 

 

Laskentatuloksista asiakkaiden kokemat vikakeskeytystunnit ja vika-asiakaskerrat 

vähenevät selvästi uuden aseman myötä, mikä johtaa myös vikakeskeytysten 

kustannusten vähenemiseen. Jälleenkytkentöjen yhteismäärä sen sijaan on 

suurempi kuin aiemmin, mikä johtuu mm. johtopituuden kasvusta. Toinen 

vaikuttava tekijä tähän on mahdollisesti verkkokatkaisija, mikä ei osaa huomioida 

uusia jakorajoja. Jälleenkytkentöjen asiakaskerrat kuitenkin vähenevät asiakkaiden 

jakautuessa useammalle lähdölle. Tästä johtuen myös niiden kustannukset laskevat 

paljon. Verrattaessa luotettavuuslaskennan tuloksia viime vuosina toteutuneisiin 

vikatilastoihin, eroavat ne toisistaan selvästi, vaikka vuosittainen vaihtelu 

tilastoissa voikin olla hyvin suurta. Jonakin vuonna arvot ovat korkeammat ja 

toisena taas matalammat kuin laskennan tulokset. Tämä osoittaa että laskennan 

tulokset ovat suuruusluokaltaan oikeat. Huomioitava tässä on myös se, että 

asiakasmäärä todellisissa tilastoissa on pienempi kuin laskennasta saaduissa 

tuloksissa.  

 

Toimitusvarmuutta kuvaavia tunnuslukuja käytetään yleensä kuvaamaan koko 

verkon varmuutta, eivätkä ne havainnollista pientä verkon osaa niin hyvin. Luvut 

on kuitenkin laskettu edellä tutkittujen lähtöjen osalta ja ne on suuruusluokkien 

havainnollistamiseksi esitetty vielä seuraavaksi. 
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Taulukko 11 Tunnusluvut nykyisellä ja uudella verkolla 

 SAIFI 
[kpl/as.] 

SAIDI 
[h/as.] 

CAIDI 
[h/kesk.] 

Nykyinen verkko 9,37 4,92 0,96 

Uusi verkko 5,02 4,24 0,62 

 

 

6.4.3 Lähtöjen jakorajat 

 

Seuraavaksi tarkastellaan jakorajan vaikutusta luotettavuuteen yhden lähdön osalta. 

Tarkasteltavaksi lähdöksi on valittu Sahalahden suunta, joka on asiakasmäärältään 

suurin. Aiemmin mainittu suurasiakas huomioon ottaen, jakoraja olisi hyvä sijoittaa 

lähelle Sahalahden sähköasemaa, jolloin minimoitaisiin jännitekuopat. Kyseinen 

asiakas syötetään tulevaisuudessa omalla päämuuntajalla, jolloin se voidaan jättää 

huomioimatta tässä tarkastelussa. Tarkasteltaessa tätä lähtöä, muutettiin jakorajaa 

lähdön keskeltä asemia kohti, suorittamalla laskenta kunkin muutoksen jälkeen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty muutamia erilaisia tilanteita.  

 

 
Kuva 29 Sahalahden lähdön eri jakorajat 
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Seuraavaksi on esitetty laskennan tulokset edellisen kuvan tilanteista niiltä osin, 

kun niissä on ilmennyt merkittäviä eroja.  

 

Taulukko 12 Tulokset eri jakorajoilla 7.2.2007 

 
Vika-

asiakaskerrat 
[kpl/a] 

JK-
asiakaskerrat 

[kpl/a] 

Jännite-
kuoppia 
[kpl/a] 

Vikakeskeytysten 
kustannukset, 

yht. [€] 

JK- 
kustannukset 

[€] 

Jännitekuoppa-
kustannukset 

[€] 
1 3 228 20 238 27 7 512 5 050 67 762 
2 2 758 17 808 20 7 115 4 652 50 956 
3 3 727 23 416 29 7 317 5 894 74 051 

 

Näistä tuloksista havaitaan heti, että jakorajan paikalla on vaikutusta 

luotettavuuslaskennan tuloksiin. Tulokset osoittavat, että kuvan keskimmäisellä 

vaihtoehdolla vika- ja jälleenkytkentäasiakaskerrat ovat muita vaihtoehtoja 

pienemmät. Myös kustannukset osoittautuvat siinä pienemmiksi kuin toisissa. 

Lisäksi vaihtoehto on paras myös jännitekuoppien osalta. Jakorajan paikalla on 

näin ollen merkitystä luotettavuuteen. Asettamalla jakoraja olemassa olevan 

johtolähdön puoliväliin, saadaan karkeasti ottaen tasainen jako. Asiakasmäärät näin 

syntyvien lähtöjen välillä voivat kuitenkin erota toisistaan hyvin paljon. Mikäli 

lähdön alkupäässä on esimerkiksi taajama-alue, kannattaa rajaus tehdä niin, että 

taajama- ja maaseutuverkko erottuvat selvästi toisistaan. Tällöin maaseudun vika-

alttiit johdot eivät aiheuta häiriöitä taajama-alueella. Tässä tapauksessa saadaan nyt 

Sahalahden tiheämmin asutettu alue syötettyä omalla lähdöllä, koska se osoittautui 

myös tulosten kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. 

 

Tarkastelu on tehty myös muille alueen lähdöille ja jokaisen tapauksen osalta 

tuloksissa ilmeni eroja. Tulosten mukaan valitut jakorajat ovat liitteessä 8, jossa 

topologia on luotu sähköasemamuuntajittain. 
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6.4.4 Maasulun sammutus 

 

Tässä tarkastellaan minkälaisia vaikutuksia jälleenkytkentämääriin, on maasulun 

automaattisella sammutuksella. Ensin on laskettu tulokset, kun sähköasemalla ei 

ole maasulun sammutusta. Tämän jälkeen on laskettu tulokset automaattisella 

maasulun sammutuksella. Laskentaan on valittu uuden kevytsähköaseman kaikki 

lähdöt. Seuraavassa taulukossa on tulokset muuttuvien arvojen osalta. 

 

Taulukko 13 Maasulun sammutuksen vaikutus 16.2.2007 

Tilanne PJK 
[kpl/a] 

AJK 
[kpl/a] 

JK-
asiakaskerrat 

[kpl/a] 

Kokonais- 
JK-taajuus 

[kpl/100km,a] 

JK- 
kustannukset 

[€] 
Ei 

sammutusta 120 21 86 309 236 14 935 

Sammutus 51 9 36 932 99 6 467 

Muutos - 69 - 12 - 49 377 -137 - 8468 

  

Jälleenkytkentöjen määrä voidaan sanoa puolittuvan maasulun automaattisella 

sammutuksella. Tämän vuoksi vähenevät myös asiakaskerrat ja kokonaistaajuus. 

Samoin havaitaan, että kustannusten osalta tapahtuu suuri muutos. Maasulun 

automaattisella sammutuksella on siis merkittävä vaikutus luotettavuuslaskennan 

tuloksiin jälleenkytkentöjen osalta.  

 

Sammutuksen valintaan vaikuttaa kuitenkin myös maasulkuvirran suuruus. Jos 

maasulkuvirta on riittävän pieni, tapahtuu maasulun sammuminen ns. itsestään. 

Riittävän pienellä maasulkuvirralla, ei automaattista sammutusta kannata siis 

jälleenkytkentöjen vähentämisen takia käyttää. Tämän vuoksi on laskettu 

maasulkuvirta suorassa maasulussa, jolloin resistanssi on 0 Ω. Tämän aseman 

osalta maasulkuvirta on 24,4 A (Liite 6, s. 8). Virran suuruuden ollessa 25 – 30 A, 

saattaa maasulun sammutus olla oikea ratkaisu. Tässä laskettu virta lähenee jo näitä 

arvoja ja myös jälleenkytkentämäärien vähenemisen vuoksi sammutus olisi hyvä 

ratkaisu. Tulevaisuutta ajatellen, kaapelimäärät ja virrat tulevat varmasti 

kasvamaan, joten tällöin sammutus tulee ehdottomasti kyseeseen. 
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6.5 Elinkaarikustannukset 

 

Elinkaarikustannuksilla tarkoitetaan kaikkia niitä kustannuksia, jotka syntyvät 

verkon rakentamisesta, kunnossapidosta, korjauksesta ja käyttämisestä 

tarkasteltavalla elinkaarella, eli aikajaksolla. Elinkaarikustannukset ilmoitetaan 

nykyarvoon diskontattuna. 

 

Elinkaarikustannusten vertailemiseksi lasketaan ensin olemassa olevan verkon 

kustannukset. Tämän jälkeen digitoidaan uusi verkko halutuilla rakenteilla ja 

lasketaan sen elinkaarikustannukset. Elinkaarikustannuksien osalta asetuksissa on 

käytetty pitoaikana 30 vuotta, korkokantana 6 % ja vuotuisena kuormituksen 

kasvuna 1 %. Tulokset saadaan jälleen lähdöittäin, mutta seuraaviin taulukoihin on 

koottu yhteenlasketut tulokset eri kustannustyypeistä 15.1.2007. 

 

Taulukko 14 Verkkoyhtiön kustannukset nykyisellä ja uudella verkolla 

 Rakentaminen
[€] 

Kunnossapito 
[€] 

Häviöt 
[€] 

Verkkoyhtiö 
[€] 

Yhteensä 
[€] 

Master 0 913 990 246 320 38 354 1 198 664 
Uusi verkko 126 000 913 857 174 206 35 335 1 249 398 

Säästö - 126 000 + 133 + 72 114 + 3 019 - 50 734 
 

Rakentamiskustannukset on muutettu aiemmin valitun jakeluverkon 

rakennusmenetelmän mukaisiksi, jotta investoinnin kannattavuutta voidaan 

tarkastella. Havaitaan että suurimmat säästöt verkkoyhtiön kustannuksissa syntyvät 

pitkällä aikavälillä häviökustannuksissa. Seuraavaksi tarkastellaan merkittävämmät 

asiakkaisiin kohdistuvien haittojen kustannukset 30 vuoden aikana. 

 

Taulukko 15 Asiakkaisiin kohdistuvat kustannukset nykyisellä ja uudella verkolla 

 
Vika-

keskeytykset 
[€] 

Työ-
keskeytykset 

[€] 

Jälleen-
kytkennät 

[€] 

Jännite-
kuopat 

[€] 

Luotettavuus 
(yhteensä) 

[€] 
Master 1 475 439 38 354 1 028 520 85 566 2 627 879 

Uusi verkko 1 209 869 37 457 742 279 86 463 2 076 068 
Säästö + 265 570 + 897 + 286 241 - 897 + 551 811 
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Tuloksista nähdään jo aiemmin luotettavuustarkastelussa vuositasolla havaittu 

vika- ja jälleenkytkentäasiakaskertojen suuri lasku. 30 vuoden aikavälillä tämä 

näkyy suurena säästönä vikakeskeytys- ja jälleenkytkentäkustannuksissa. 

Työkeskeytys- ja jännitekuoppakustannukset eivät ole merkittävän suuria. Säästö 

luotettavuuskustannuksissa yhteensä on hyvin suuri. Seuraavaksi on laskettu 

kokonaisinvestoinnin kannattavuutta 30 vuoden tarkastelussa. 

 

Taulukko 16 Investoinnin kannattavuus 

Kokonaisinvestointi n. [€] - 1 326 000 
Verkkoyhtiön kustannukset 30 a [€] + 75 266 
Luotettavuuskustannukset 30 a [€] + 551 811 

Yhteensä [€] - 698 923 
 

Elinkaarikustannuksissa tapahtuva säästö ei siis kata kokonaisinvestointia tällä 

tarkasteluaikavälillä, mutta on kuitenkin huomattava. Kokonaissäästö 30 vuoden 

aikana on yhteensä 627 077 €, mikä on 47 % kokonaisinvestoinnista. Vuositasolla 

tämä säästö on n. 20 900 €. Pidemmällä pitoajalla luotettavuuskustannukset 

nousevat huomattavasti ja tällöin myös nykyisen ja uuden verkon erot 

kustannuksissa suurenevat. Tarkasteluaikavälin ollessa 40 vuotta, on nykyisen ja 

uuden verkon luotettavuuskustannuksissa tapahtuva säästö lähes 2 300 000 €. 

Todellisuudessa tällaista säästöä ei kuitenkaan saavuteta, sillä jo lyhyemmälläkin 

aikavälillä verkon uusiminen tulisi kyseeseen. Tämä suuri muutos johtuu 

mahdollisesti korkokannasta ja siitä, että komponenttien vanhentuessa ne myös 

vikaantuvat herkemmin. Näin pitkällä aikavälillä kokonaisinvestointi siis maksaa 

itsensä takaisin vain luotettavuuslaskennan tulosten mukaan. Merkittävimmän 

osuuden säästöön aiheuttavat vikakeskeytys- ja jälleenkytkentäkustannukset, jotka 

vähenevät huomattavasti uuden kevytsähköaseman perustamisen myötä. 
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7. YHTEENVETO 

 

Uuden kevytsähköaseman rakentaminen on hyvä ratkaisu niin toimitusvarmuuden 

parantamiseksi, kuin myös mahdollista tulevaisuuden kuormituksen kasvua 

ajatellen. Aseman tuomat asiakashyödyt havaittiin merkittäviksi. Vattenfallin 

kehittämä kevytsähköasema-konsepti mahdollistaa kahden aseman rakentamisen 

yhden hinnalla. Ratkaisussa on otettu myös ympäristönäkökohdat hyvin huomioon. 

Sähköasemien määrän kasvaessa siirtomatkat lyhenevät ja vikatilanteissa 

sähköttömät alueet ovat aiempaa pienempiä.  

 

Vaikka aseman sijoitus aivan erotinaseman läheisyyteen on kustannustehokkain 

ratkaisu, on sen toteuttaminen vaikeaa maankäyttöä ja maisemointia ajatellen. 

Toisaalta uusi sähköasema ei myöskään edellyttäisi enää erotinaseman 

olemassaoloa. Mitä enemmän verkossa on vikaantuvia komponentteja, sitä 

suurempi on vikaantumisen mahdollisuus, ja sitä kautta myös asiakkaiden 

kokemien keskeytysten lisääntyminen. Erotinaseman purkaminen taas aiheuttaisi 

rakennuskustannusten kasvamisen kaikkien vaihtoehtojen osalta, koska uusia 

johto-osia jouduttaisiin rakentamaan pidempiä matkoja. Tämä vaatisi siten 

suuremman investoinnin ratkaisun toteuttamiseksi, mutta parantaisi 

toimitusvarmuutta entisestään. Korvattaessa vanhoja verkon komponentteja uusilla, 

jotka ovat kestävämpiä ja toimintavarmempia, saadaan luotettavuutta ja 

käyttövarmuutta lisättyä. Tässä tapauksessa olemassa olevan verkon 

hyödyntäminen oli yksi lähtökohta ja näin ollen erotinasemakin voi jäädä vielä 

paikoilleen. Tämän lisäksi alueen verkkokomponenteilla ja johdoilla on vielä 

elinkaarta jäljellä, mikä pienemmän investoinnin saavuttamisen lisäksi tukee niiden 

säilyttämistä. Vertailtaessa eri vaihtoehtoja ja huomioiden kustannusten lisäksi 

toteutusmahdollisuus, on maastossa valittu toteutusratkaisu tarkastelluista 

vaihtoehdoista paras. Siinä hyödynnetään olemassa olevaa verkkoa 

mahdollisimman hyvin. Lisäksi päästään huomaamattomaan ratkaisuun hyvällä 

kevytsähköaseman paikalla ja keskijännitelähtöjen kaapeloinnilla.  
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Luotettavuuslaskennan avulla selvitettiin uuden aseman vaikutukset sähkönjakelun 

toimitusvarmuuteen. Tämän työn osalta jälleenkytkentä- ja vika-asiakaskerrat 

vähenivät huomattavasti jo vuositasolla. Tämän vuoksi myös niiden aiheuttamat 

kustannukset laskivat paljon. Yllättävää oli kuitenkin jälleenkytkentäkustannusten 

suuruusluokka. Pelkästään niiden vähentäminen parantaisi toimitusvarmuutta ja 

pienentäisi kustannuksia. Tällöin kyseeseen tulisi mahdollisesti maasulun 

sammutus muilla asemilla ja tarkasteltujen lähtöjen kaapelointi. Yli 100 km pitkien 

lähtöjen kaapelointi olisi investointina suuri ja vaikea toteuttaa. Lisäksi 

maasulkuvirrat kasvaisivat suuriksi. Toisaalta luotettavuuden osalta myös kauko-

ohjattavalla erotinasemalla voitaisiin saavuttaa uutta asemaa vastaava hyöty. 

Tällöin kuitenkin sellaisessa vikatilanteessa, missä useampi lähtö on vikaantunut, ei 

alueelle saada toimitettua sähköä. Myös siksi uusi asema uutena sähkön 

syöttöpisteenä on parempi vaihtoehto. Lähtöjen jakorajojen paikat tarkasteltiin 

myös luotettavuuslaskennan avulla. Jakorajat on hyvä sijoittaa niin, että 

saavutetaan tehokkain käyttövarmuuden taso, mikäli se on myös maaston ja 

ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto. Elinkaarikustannusten avulla 

verkostosuunnittelussa voidaan vertailla myös eri kehittämisvaihtoehtojen 

paremmuutta. Tällöin kannattaa toteuttaa sellaisia investointeja, joilla 

luotettavuuden parantaminen on tehokkainta. Elinkaarikustannusten vertailussa 

havaittiin, että investointi ei maksa itseään kokonaan takaisin valitulla 30 vuoden 

tarkasteluajalla, vaikka säästöä luotettavuuden osalta paljon syntyykin. Pidemmällä 

aikavälillä luotettavuuskustannusten ero nykyisen ja uuden verkon välillä kasvaa 

huomattavasti ja tällöin kokonaisinvestointikin on laskennallisesti kannattava. 

Kevytsähköasema on muutoinkin toimitusvarmuuteen panostavan yhtiön ratkaisu, 

mikä takaa asiakkaille luotettavamman sähkönjakelun. 

 

Tulevaisuudessa energia-alan viranomaissäätely tulee varmasti lisääntymään 

entisestään. Asiakas- ja viranomaisvaatimusten kasvaessa yhtiöiden on pystyttävä 

vastaamaan niihin oikeilla toimenpiteillä. Sähkön laatua ja toimitusvarmuutta 

koskevat vaatimukset lisääntyvät koko ajan yhteiskunnan häiriöherkkyyden 

kasvaessa. Näin tulevat kiristymään entisestään myös rajat, jotka koskevat 

häiriöiden määriä ja kestoja. Tämä kehityssuunta vaatii sähköyhtiöiden osalta yhä 

parempaa varautumista vikatilanteisiin ja luo varmasti uusia menetelmiä 

toimitusvarmuuden parantamiseksi.  
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10.04.2007 08:17:13         OSKEPOHJA1  Kettunen Ossi 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
K J - T E H O N J A K O L A S K E N T A - M I T O I T U S 
 
KIRJASTO                     : VFV2003 
TILASTOLLINEN VARMUUS        : Laskenta ilman hajontoja (0.000) 
KUORMITUKSEN KASVUKERROIN    : 1.00 
LASKENTAJÄNNITE              : KJ-päämuuntajalta 
LASKETUT TUNNIT              : Koko vuorokausi 
KULUTUS                      : Kuormituskäyrät 
Nimellisjännite (kV)         : 21.0         
 
L Ä H T Ö: 04 POH_ORIVESI 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10           
Huipun käyttöaika (t): 3899         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 1955         
  
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     POHPT1           10  20.59  0.02   8.54  71.12      0   1493   1493 
Verkko                                          9.50  18.57      0    389    389 
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia   
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
04 POH_ORIVE POHJA        POHPT1        21.0 20.6    28   978  20.28  502   3815     
________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
L Ä H T Ö: 05 POH_KUHMOINEN 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10           
Huipun käyttöaika (t): 3705         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 1697         
  
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     POHPT1            8  20.60  0.02   8.37  70.73      0   1485   1485 
Verkko                                          4.28   7.26      0    152    152 
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
05 POH_KUHMO POHJA        POHPT1        21.0 20.6    23   808  20.37  620   2993     
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



       2(8) 
 
L Ä H T Ö: 06 POH_LUOPIOINEN 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10           
Huipun käyttöaika (t): 4090         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 2228         
  
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     POHPT1           13  20.59  0.03   8.94  72.09      0   1513   1513 
Verkko                                         27.54  61.34      0   1288   1288 
 
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
06 POH_LUOPI POHJA        POHPT1        21.0 20.6    37  1287  20.01  722   5264     
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
L Ä H T Ö: 03 POH_SAHALAHTI 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10           
Huipun käyttöaika (t): 4211         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 2271         
  
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     POHPT1           13  20.58  0.11   8.96  72.29      0   1518   1518 
Verkko                                          9.06  20.57      0    432    432 
 
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
03 POH_SAHAL POHJA        POHPT1        21.0 20.6    37  1307  20.41  663   5504     
01 ISO-PENTO ISO-PENTO_KU POHPT1        21.0 20.6    15   507  20.38  309   2076     
________________________________________________________________________________ 
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L Ä H T Ö: 07 SAH_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: SAHALAHTI 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 20           
Huipun käyttöaika (t): 3940         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 1935         
  
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     SAHPT1            6  20.60  0.00  13.00 111.85      0   2348   2348 
Verkko                                          8.61  16.66      0    349    349 
 
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
07 SAH_POHJA SAHALAHTI    SAHPT1        21.0 20.6    31  1089  20.30  474   4290     
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
L Ä H T Ö: 05 KUH_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: KUHMOINEN 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 16           
Huipun käyttöaika (t): 3738         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 1742         
 
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     KUHPT1            5  20.60  0.00  10.94  94.86      0   1991   1991 
Verkko                                          5.39   9.40      0    197    197 
 
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
05 KUH_POHJA KUHMOINEN    KUHPT1        21.0 20.6    21   737  20.32  561   2753     
________________________________________________________________________________ 
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L Ä H T Ö: 11 OVS_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: ORIVESI 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 16           
Huipun käyttöaika (t): 3945         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 2075         
  
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     OVSPT1           13  20.60  0.00  16.61 136.04      0   2856   2856 
Verkko                                         68.71 142.60      0   2994   2994 
 
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
11 OVS_POHJA ORIVESI      OVSPT1        21.0 20.6    58  2050  19.55 1021   8088     
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
L Ä H T Ö: 06 LUP_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: LUOPIOINEN 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 16          
Huipun käyttöaika (t): 3756         
Häviöhuipun käyttöaika (t): 1769         
  
Y H T E E N V E T O (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
                          K-aste   Umin   Uh     Ph    Eh    K(Ph)  K(Eh) K(yht) 
Kohde        Tunnus          (%)   (kV)   (%)   (kW)  (MWh)  ( € )  ( € )  ( € ) 
================================================================================ 
Muuntaja     LUPPT1            1  20.60  0.00  14.60 127.90      0   2685   2685 
Verkko                                          0.01   0.02      0      0      0 
  
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas  Imax  Pmax   Umin  Kul 
Energia 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)   (A)  (kW)   (kV)  lkm  (MWh) 
================================================================================ 
06 LUP_POHJA LUOPIOINEN   LUPPT1        21.0 20.6     3    92  20.60   43    347     
________________________________________________________________________________ 
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K J - O I K O S U L K U L A S K E N T A 
 
LASKENTAJÄNNITE: SJ/KJ-päämuuntajalta 
JÄNNITEKERROIN IKMAX-LASKENNASSA: 1.10   
JOHDINLÄMPÖTILA (°C), IKMAX-LASKENTA: 20     
JOHDINLÄMPÖTILA (°C), IKMIN-LASKENTA: 40     
Nimellisjännite (kV): 21.0         
 
 
 
L Ä H T Ö: 04 POH_ORIVESI 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10           
  
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
04 POH_ORIVE POHJA        POHPT1        21.0 20.6  0.366  4.771  2.734  0.483        
  
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN 
TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3 
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
================================================================================ 
POHJ04Q0      1  0.30   85  2.000  0.15 0.15 0.25  0.150  0.30 0.30 0.50             
________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
L Ä H T Ö: 05 POH_KUHMOINEN 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10           
  
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
05 POH_KUHMO POHJA        POHPT1        21.0 20.6  0.366  4.771  2.734  0.400  
  
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN 
TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3 
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
================================================================================ 
POHJ05Q0      1  0.30   85  2.000  0.15 0.15 0.25  0.150  0.30 0.30 0.50             
________________________________________________________________________________ 
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L Ä H T Ö: 06 POH_LUOPIOINEN 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10           
  
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
06 POH_LUOPI POHJA        POHPT1        21.0 20.6  0.366  4.771  2.734  0.468 
   
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN 
TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3 
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
 
================================================================================ 
POHJ06Q0      1  0.30   85  2.000  0.15 0.15 0.25  0.150  0.30 0.30 0.50             
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
L Ä H T Ö: 03 POH_SAHALAHTI 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 10     
  
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
03 POH_SAHAL POHJA        POHPT1        21.0 20.6  0.366  4.771  2.734  0.921   
01 ISO-PENTO ISO-PENTO_KU POHPT1        21.0 20.6  3.425  7.810  1.534  0.732     
  
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN 
TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3 
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
================================================================================ 
POHJ03Q0      1  0.30   85  2.000  0.15 0.15 0.25  0.150  0.30 0.30 0.50             
250526Q01     2  0.30   85                         0.100  0.30 0.30 0.30             
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       7(8) 
 
L Ä H T Ö: 07 SAH_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: SAHALAHTI 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 20           
  
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
07 SAH_POHJA SAHALAHTI    SAHPT1        21.0 20.6  0.312  2.910  4.470  0.621 
  
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN 
TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3 
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
================================================================================ 
SAHJ07Q0      1  0.30   85                         0.200  0.24 0.24 0.92            
________________________________________________________________________________ 
  
 
 
L Ä H T Ö: 05 KUH_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: KUHMOINEN 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 16      
 
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
05 KUH_POHJA KUHMOINEN    KUHPT1        21.0 20.6  0.516  3.992  3.250  0.384    
   
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN 
TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3 
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
================================================================================ 
KUHJ05Q0      1  0.30   85                         0.150  0.24 0.24 0.91             
________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
L Ä H T Ö: 11 OVS_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: ORIVESI 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 16      
  
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
11 OVS_POHJA ORIVESI      OVSPT1        21.0 20.6  0.338  3.388  3.842  0.329  
  
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3  
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
================================================================================ 
OVSJ11Q0      1  0.30   85                         0.200  0.20 0.20 0.91             
________________________________________________________________________________ 
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L Ä H T Ö: 06 LUP_POHJA 
S Ä H K Ö A S E M A: LUOPIOINEN 
Muuntajan nimellisteho (MVA): 16   
  
T U L O K S E T  K J - L Ä H D Ö I L L E  (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Lähdön       Sähköaseman  Muuntajan     Unim Ulas   Rf     Xf   Ik3max  Ikmin 
tunnus       tunnus       tunnus        (kV) (kV)  (ohm)  (ohm)   (kA)   (kA) 
================================================================================ 
06 LUP_POHJA LUOPIOINEN   LUPPT1        21.0 20.6  0.438  3.787  3.432  1.708 
  
 
O I K O S U L U N  S U O J A U S P O R T A A T (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
Katkaisijan Por   PJK  AJK    I>>    t1   t2   t3    I>     t1   t2   t3 
tunnus      ras   (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s)   (kA)   (s)  (s)  (s) 
================================================================================ 
LUPJ06Q0      1  0.33   84  1.850  0.13 0.13 0.25  0.200  0.30 0.30 0.51             
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
K J - M A A S U L K U L A S K E N T A (VIIMEISIMMÄN LASKENNAN TULOKSET) 
  
 
S Ä H K Ö A S E M A: POHJA 
M U U N T A J A: POHPT1 
Nimellisjännite (kV): 21.0         
Tähtipisteen maadoittamistapa: TÄHTIPISTE MAASTAEROTETTU 
Optimaalinen sammutuskuristimen induktanssi (mH): 1547.22 (486.08 ohm) 
Laskentajännite (kV): 20.6         
Pienin tähtipistejännite (kV): 8.3 (70 %) 
Maasulkuvirta 1 (A): 24.5 (0 ohm) 
Maasulkuvirta 2 (A): 17.1 (500 ohm) 
Maasulkuvirta resistanssien laskennassa (A): 24.5 
 
  
 
JOHTOPITUUDET           Avo Riippu    Maa   Vesi   AMKA    Muu Eimäär  Summa 
============================================================================ 
LÄHTÖ: 01 ISO-PENTO_  18999      0    160      0    260      0      0  19419 
LÄHTÖ: 03 POH_SAHALA  21436      0   1733      0   3497      0      0  26666 
LÄHTÖ: 04 POH_ORIVES  58037      0    480      0      0      0      0  58517 
LÄHTÖ: 05 POH_KUHMOI  57664      0    455      0    352      0      0  58471 
LÄHTÖ: 06 POH_LUOPIO  69233      0    455      0    314      0      0  70002 
KOKO VERKKO:         225369      0   3283      0   4423      0      0 233075 



LIITE 7. Valitun rakennusmenetelmän määräluettelo_____________________________________ 
 
 
 



LIITE 8. Luotettavuuslaskennan perusteella valitut jakorajat_______________________________ 
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