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Suomen lainsäädäntö ja standardit asettavat vaatimuksia muun muassa sähköverkon turval-

lisuudelle ja sähkön laadulle. Lisäksi regulaatiolla valvotaan verkonhaltijoiden taloudellista 

suoriutumista. Lakien ja standardien vaatimukset tulee täyttää ja toiminta kokonaistaloudel-

lisesti optimoida myös tilanteissa, joissa Carunan sähköverkon kytkentätilaa joudutaan sen 

omien tai sen eri sidosryhmien tarpeiden takia muuttamaan.  
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teutus voi olla joissain tilanteissa hankalaa. 
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1 JOHDANTO 

Sähköverkon odotetaan toimivan joka hetki turvallisesti niin, ettei se aiheuta kenenkään hen-

gelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Sähkölaitteistojen suunnittelua, rakentamista, 

korjaamista ja käyttöä koskevista määräyksistä ja oleellisista turvallisuusvaatimuksista sää-

detään muun muassa sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) sekä sen nojalla annetuissa valtio-

neuvoston asetuksissa. Näihin määräyksiin perustuen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 

on laatinut sähköasennuksia ja sähkö- ja käyttötöitä koskevat standardit, joita noudattamalla 

lainsäädännön vaatimusten katsotaan automaattisesti täyttyvän. Sähköturvallisuusmääräys-

ten ohella verkkoyhtiön täytyy toiminnassaan ottaa huomioon myös muunlaista lainsäädän-

töä, kuten ympäristölainsäädäntö esimerkiksi muuntajaöljyvuotojen riskien osalta.  

 

Samaan aikaan kun sähkön käyttö on lisääntynyt, myös vaatimukset sähkön korkealle laa-

dulle ovat kasvaneet. Entisajan sähkölaitteet eivät olleet niin herkkiä jännitteen laadun poik-

keamille kuin nykyiset paljon elektroniikkaa sisältävät laitteet. Toisaalta yhteiskunnan säh-

köistyminen ja digitalisaatio on lisännyt sähköntoimituksen keskeytyskriittisyyttä kaikissa 

asiakasryhmissä. Nykypäivän ja tulevaisuuden yhä enemmän sähköistyvässä yhteiskunnassa 

verkon asiakkaat odottavat siis lähes keskeytyksetöntä sähkönjakelua. 2010-luvulla esiinty-

neet voimakkaat myrskyt, kuten Tapani vuonna 2011 ja Seija vuonna 2013, aiheuttivat Suo-

men olosuhteissa poikkeuksellisen laajoja ja pitkiä sähkökatkoja. Jo ennen Seija-myrskyä 

säädettiin ja astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki (588/2013). Laissa määriteltiin ensim-

mäistä kertaa tietyistä luonnonilmiöistä aiheutuvien vikakeskeytysten keston enimmäisajat – 

jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena saa siirtymäajan jälkeen 

keskeyttää sähkönjakelun asemakaava-alueella enintään 6 tunniksi ja sen ulkopuolella 

36 tunniksi. Lähtökohtaisesti sähkönjakeluverkko tulee nykyisen sähkömarkkinalain mu-

kaan rakentaa ja saneerata niin, että 6 ja 36 tunnin vaatimukset pystytään täyttämään jakelu-

verkon kaikkien käyttäjien osalta vuoden 2028 loppuun mennessä. Uuden sähkömarkkina-

lain myötä myös yli 12 tuntia kestäviä sähkökatkoja koskeva vakiokorvausmenettely kiristyi 

aiempaan lakiin verrattuna niin, että verkkoyhtiö voi joutua maksamaan jopa 200 % suurui-

sen vakiokorvauksen laskettuna vuotuisesta verkkopalvelumaksusta.  
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Edellä mainitut turvallisuus-, toimitusvarmuus- ja laatuvaatimukset huomioon ottaen kaikki 

verkkoyhtiön toiminnot pitäisi kuitenkin samaan aikaan toteuttaa mahdollisimman tehok-

kaasti ja taloudellisesti, jotta asiakkailta perityt verkkopalvelumaksut pystytään pitämään 

kilpailukykyisinä ja myös verkon omistajille kyettäisiin samalla tarjoamaan kohtuullinen si-

joitetun pääoman tuotto. Vaikka Caruna muiden jakeluverkkoyhtiöiden lailla toimii lakisää-

teisessä monopoliasemassa maantieteellisellä vastuualueellaan, luo Energiaviraston ylläpi-

tämä sääntely eli regulaatio sille keinotekoisen kilpailuympäristön. Käytännössä regulaati-

olla säädellään rahamäärää, jonka verkkoyhtiö voi asiakkailtaan vuosittain kerätä vastineeksi 

verkkopalveluista, ja siihen vaikuttaa paitsi yhtiön suoriutuminen omaan aikaisempaan suo-

ritukseen verrattuna, myös verrattuna muihin verkkoyhtiöihin vastaavana aikana. Lisäksi re-

gulaation avulla asetetaan erilaisia määräyksiä ja kannustimia, joilla verkkoyhtiöiden toi-

mintaa pyritään ohjaamaan haluttuun suuntaan ja yleisesti tehokkaaseen toimintaan. Ideaa-

litilanteessa regulaation avulla sähköverkkoyhtiön toiminta ohjautuu niin, että sen oman 

edun maksimointi johtaa aina myös parhaaseen mahdolliseen yhteiskunnan etuun. 

 

Sähköverkon käyttötoiminta on sähköverkkoyhtiön jokapäiväistä, operatiivista toimintaa, 

missä vastataan näiden vaatimusten toteuttamisesta lyhyellä aikavälillä. Lähtökohtana on 

aina turvallisuus, sillä siitä ei voida missään tilanteessa tinkiä niin, että sähkö- tai muita tur-

vallisuusmääräyksiä rikottaisiin. Toiseksi käyttötoiminnassa tulee varmistaa verkon mah-

dollisimman hyvä käyttö- ja toimitusvarmuus kyseisellä hetkellä. Kolmanneksi koko pro-

sessi pyritään toteuttamaan kokonaistaloudellisesti mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Näihin vaatimuksiin vastaaminen ja tavoitteisiin pyrkiminen korostuu sähköverkon poik-

keuksellisissa käyttötilanteissa, mikä on tämän diplomityön aihe. Normaalista poikkeavista 

käyttötilanteissa verkko on haavoittuvaisempi ulkoisille häiriöille ja käyttötoiminnan riskit 

ovat siten kasvaneet. 

 

Tämä työ on tehty Carunan käyttötoiminnan tueksi. Caruna on Suomen suurin sähkönsiirto-

yhtiö, jolla on noin 672 000 asiakasta Uudellamaalla, Päijät- ja Kanta-Hämeessä, Varsinais-

Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, 

Lapissa ja Joensuussa (kuva 1.1). Tässä työssä Carunalla tarkoitetaan koko Caruna Net-

works -konsernia, jossa toimii kaksi erillistä sähköverkkoluvan haltijaa: Caruna Espoo Oy 

vastaa sähkönjakelusta Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa ja Caruna 

Oy kuvan 1.1 mukaisilla alueilla muualla Suomessa. Carunan osuus Suomen jakeluverkoissa 
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toimitetun sähkön määrästä oli 21 % vuonna 2017. Vuoden 2017 lopussa Caruna omisti säh-

köverkkoa yhteensä 85 200 km, josta 2 100 km on suurjännite- eli sj-verkkoa, 30 700 km 

keskijännite- eli kj-verkkoa ja 52 400 km pienjännite- eli pj-verkkoa. (Caruna 2018a) 

 

Kuva 1.1.  Carunan jakeluverkkoalueet. Tummanvihreällä on merkitty Caruna Oy:n jakeluverkko-

alueet ja oranssilla ja sinisellä Caruna Espoo Oy:n jakeluverkkoalueet. (Caruna 2017a) 
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Kuten kuvasta 1.1 nähdään, Carunan jakeluverkkoalue ei ole yhtenäinen, vaan koostuu kaik-

kiaan kuudesta maantieteellisesti toisistaan erillään olevasta alueesta. Lisäksi vaikka Lou-

nais- ja Etelä-Suomen verkot muodostavat yhtenäisen alueen, ei niitä voi kytkeä renkaaseen 

johtuen päämuuntajien eri kytkentäryhmistä. Mahdolliset varasyöttöjärjestelyt ja jakoraja-

siirrot alueiden rajalla on siis tehtävä niin sanotun kytkentäkatkon avulla. Tällöin johto-

osuus otetaan ensin normaalista syöttösuunnastaan hetkeksi jännitteettömäksi, minkä jäl-

keen toisesta suunnasta kytketään johto uudelleen jännitteiseksi. 

 

Tässä työssä tarkastellaan riskejä, joita liittyy alueverkon töihin liittyviin suunniteltuihin 

voimajohtokeskeytyksiin. Erityisesti työssä keskitytään keskeytyksestä aiheutuneen haitan 

(KAH) muodostamiin taloudellisiin riskeihin. KAH-odotusarvon minimointiin liittyy kui-

tenkin rajoittavia reunaehtoja, kuten johtojen kuormitettavuus, suojauksen toimivuus ja säh-

kön laadun säilyttäminen hyvänä, joten näitäkin asioita tarkastellaan tarpeellisessa laajuu-

dessa KAH-laskelmien yhteydessä. Jakeluverkkoa tarkastellaan mahdollisten korvausyh-

teyksien käytettävyyden osalta, mutta esimerkiksi jakeluverkon investointitöiden edellyttä-

mät kytkennät ja niissä huomioon otettavat riskit ovat tämän työn rajausten ulkopuolella. 

Tavoitteena on löytää merkittävimmät riskit, joihin käyttötoiminnassa tulee annettujen ra-

jausten puitteissa varautua tutkimalla niitä kahden esimerkkitapauksen avulla. Lopulta tä-

män diplomityön perusteella on tarkoitus luoda Carunalle riskinarviointimalleja ja -proses-

seja, joita voidaan hyödyntää Carunan käytönsuunnittelussa voimajohtokeskeytysten ennak-

kosuunnittelussa ja käyttökeskuksen toiminnassa. 

2 RISKINARVIOINTIPROSESSI 

Riskinarviointi on osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan elementtejä ovat viestintä ja tiedon-

vaihto, toimintaympäristön määritteleminen, riskinarviointi, riskin käsittely sekä seuranta ja 

katselmointi. Riskinarviointi puolestaan on kokonaisprosessi, joka pitää sisällään riskien 

tunnistamisen, riskianalyysin ja riskin merkityksen arvioinnin. Riskinarviointi tarjoaa järjes-

telmällisen menetelmän tavoitteisiin mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten tunnista-

miseksi. (SFS-EN 31010, 2013, 10–14) Kuva 2.1 esittää standardin SFS-EN 31010 (2013) 

mukaisen riskinhallintaprosessin ja riskinarvioinnin osana sitä. 
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Kuva 2.1.  Riskienhallintaprosessi. Harmaalla taustalla on esitetty riskinarvioinnin osuus riskienhal-

linnasta.  (SFS-EN 31010, 2013, 20) 

 

Kuten kuvasta 2.1 nähdään, riskienhallinta on jatkuva iteratiivinen prosessi, joka alkaa toi-

mintaympäristön määrittämisellä ja etenee riskinarvioinnin kautta riskin käsittelyyn. Ris-

kienhallintaprosessin jokaisessa vaiheessa ja riskin käsittelyn jälkeen tehdään seuranta ja 

katselmus, minkä jälkeen palataan toimintaympäristön määrittelyyn. Seurannan ja katsel-

muksen tarkoitus on prosessin eri vaiheissa valvoa muun muassa, että tehdyt oletukset ris-

keistä pysyvät voimassa ja että riskienhallinnan odotetut tulokset saavutetaan. Viestintä ja 

tiedonvaihto sidosryhmien kanssa riskienhallintaprosessin eri vaiheissa vaikuttaa riskinarvi-

oinnin onnistumiseen. (SFS-EN 31010, 2013, 14–16) 

  

Tämän työn tarkoituksena on tehdä sähköverkon käyttöön liittyvää riskinarviointia. Riskin-

arviointi yrittää vastata seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitä voi tapahtua ja miksi? 

• Mitkä ovat tapahtuman seuraukset? 

• Mikä on tapahtuman todennäköisyys tulevaisuudessa? 

• Onko olemassa tekijöitä, jotka pienentävät riskin todennäköisyyttä tai lieventävät sen 

seurauksia? (SFS-EN 31010, 2013, 10) 
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Seuraavassa esitetään riskinarviointiprosessiin liittyviä määritelmiä ja tämän jälkeen itse 

prosessin kulku vaiheittain. 

2.1 Määritelmiä 

Suomalaiset standardit SFS-EN ISO 9000, SFS-IEC 60300-3-9 ja SFS-ISO 31000 määritte-

levät riskinarviointiprosessiin liittyviä käsitteitä. Seuraavaksi esitetään näitä riskin arvioin-

tiprosessin kannalta tärkeitä määritelmiä. 

 

Tapahtuma 

Tapahtuma tarkoittaa tiettyjen olosuhteiden esiintymistä tai muuttumista. Tapahtuma voi 

olla myös jonkin asian tapahtumatta jääminen. Tapahtuma voi olla yksittäinen tapaus tai 

koostua monesta tapauksesta. (SFS-ISO 31000, 2011, 11) 

 

Seuraus 

Seuraus on tavoitteisiin vaikuttavan tapahtuman tulos. (SFS-ISO 31000, 2011, 11) 

 

Todennäköisyys 

Todennäköisyys tarkoittaa jonkin tapahtuman toteutumismahdollisuutta. (SFS-ISO 31000, 

2011, 11) 

 

Riski 

Riski tarkoittaa epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin. Vaikutuksella tarkoitetaan poik-

keamaa odotetusta, ja se voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Usein riskiä kuvataan 

viittaamalla mahdollisiin tapahtumiin ja seurauksiin tai niiden yhdistelmään, ja usein riski 

ilmaistaan tapahtuman seurausten ja toteutumisen todennäköisyyden yhdistelmänä. Toisi-

naan sanalla riski tarkoitetaan vain haitallisten seurausten mahdollisuutta. (SFS-EN ISO 

9000, 2015, 27; SFS-ISO 31000, 2011, 8) 

 

Toisaalta SFS-IEC 60300-3-9 määrittelee, että riski on ”määrätyn vaarallisen tapahtuman 

esiintymistaajuuden, tai -todennäköisyyden, ja seurauksen yhdistelmä”. Vaarallinen tapah-

tuma puolestaan on ”tapahtuma, joka voi aiheuttaa vahingon”. (SFS-IEC 60300-3-9, 2000, 

8) 
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Riskin lähde 

Riskin lähde on tekijä, jolla on kyky aiheuttaa riski joko yksinään tai muihin tekijöihin yh-

distettynä. (SFS-ISO 31000, 2011, 11) 

 

Riskitaso 

Riskitaso on riskin tai riskiyhdistelmien suuruus, joka ilmoitetaan seurausten ja niiden to-

dennäköisyyden yhdistelmänä. (SFS-ISO 31000, 2011, 12) 

 

Riskikriteerit 

Riskikriteerit tarkoittavat sääntöjä, joiden perusteella riskin merkittävyyttä arvioidaan. Ne 

perustuvat organisaation tavoitteisiin sekä sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön. Ris-

kikriteerit voivat olla johdettu laeista, standardeista, toimintaperiaatteista ja muista vaati-

muksista. (SFS-ISO 31000, 2011, 12) 

2.2 Riskien tunnistaminen 

Riskien tunnistaminen tarkoittaa prosessia, jolla havaitaan ja kuvataan riskit. Riskien mah-

dollisimman kattava tunnistaminen on riskinarviointiprosessin kannalta ratkaisevan tärkeää, 

sillä sellainen riski, jota ei tunnisteta tässä vaiheessa, ei ole mukana myöhemmin tehtävässä 

riskianalyysissa. Toisin sanoen vain tunnistettuihin riskeihin voidaan varautua. (SFS-ISO 

31000, 2011, 11–23) 

 

Riskien tunnistaminen sisältää riskin lähteiden, tapahtumien, niiden syiden ja mahdollisten 

seurausten tunnistamisen. Riskin tunnistamisvaiheen tavoitteena on luoda kattava luettelo 

riskeistä sellaisten tapahtumien perusteella, jotka voivat mahdollistaa tai estää tavoitteiden 

saavuttamisen, tai jotka voivat parantaa, nopeuttaa, haitata tai viivästyttää sitä. Tärkeää on 

myös tunnistaa riskit, jotka liittyvät jonkin mahdollisuuden hyödyntämättä jättämiseen. 

(SFS-ISO 31000, 2011, 23) 

2.3 Riskianalyysi 

Riskianalyysi tarkoittaa prosessia, jolla pyritään ymmärtämään riskin luonne ja määrittä-

mään riskitaso. Riskianalyysi toimii lähtökohtana riskin merkityksen arvioinnille. Lisäksi 



17 

 

riskianalyysin perusteella päätetään, tarvitseeko riskejä käsitellä, ja jos tarvitsee, mitkä ovat 

sopivimmat strategiat ja menetelmät riskien käsittelyyn. (SFS-ISO 31000, 2011, 23) 

 

Riskianalyysissa aiemmassa vaiheessa tunnistettujen riskien todennäköisyys määritetään. 

Riskitaso selvitetään yhdistämällä tunnistettujen riskitapahtumien seuraukset ja niiden to-

dennäköisyydet. Seurauksiin ja niiden todennäköisyyksiin vaikuttavat tekijät tulisi myös 

tunnistaa. (SFS-EN 31010, 2013, 22) 

 

Riskianalyysimenetelmä voi olla määrällinen eli kvantitatiivinen, semi-kvantitatiivinen tai 

laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadulliset menetelmät määrittävät seurauksen, sen todennä-

köisyyden ja riskitason merkittävyystasoilla, kuten ”suuri”, ”keskikokoinen” ja ”pieni”. Saa-

tua tasoa arvioidaan laatukriteereihin nähden. Semi-kvantitatiivisissa menetelmissä käyte-

tään seurauksille ja todennäköisyyksille numeerisia arviointiasteikkoja. Riskitason määritte-

lemiseksi niiden yhdistämiseen käytetään kaavoja. Määrällisessä analyysimenetelmät arvioi-

vat seurauksille ja todennäköisyyksille arvot, ja riskitaso saadaan tiettyinä määritettyinä yk-

sikköinä. (SFS-EN 31010, 2013, 22) 

2.4 Riskin merkityksen arviointi 

Riskin merkityksen arviointi on prosessi, jossa riskianalyysin tuloksia verrataan riskikritee-

reihin ja siten määritetään, onko riski tai sen suuruus hyväksyttävä. Tämän jälkeen voidaan 

päättää, mitä riskejä täytyy käsitellä ja missä järjestyksessä. Päätöksenteossa riskiä tulisi ar-

vioida mahdollisimman laaja-alaisesti ja ottaa huomioon myös riski ulkoisvaikutuksista, eli 

minkälaista riskiä sietää sellainen taho, joka ei otetusta riskistä hyödy. Päätökset tulisi tehdä 

lakien ja viranomaisvaatimusten sekä muiden vaatimusten mukaisesti. (SFS-ISO 31000, 

2011, 24) 

 

Joissain tapauksissa riskin merkityksen arvioinnin lopputuloksena voi olla lisäanalyysin 

tarve, tai se voi olla myös päätös olla käsittelemättä riskiä ollenkaan lukuun ottamatta jo 

olemassa olevien riskin hallintakeinojen säilyttämistä. (SFS-ISO 31000, 2011, 24)  
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3 SÄHKÖVERKON KÄYTTÖTOIMINTA 

Sähköverkkoyhtiön päätoimintoihin kuuluvat liiketoimintasuunnittelu ja toteutus, hallinnon 

tukipalvelut, verkostojen suunnittelu, verkkojen rakentaminen, verkkojen käyttö, kunnon-

valvonta, energiamittaukset ja taseselvitykset sekä asiakaspalvelu (Lakervi & Partanen 

2008, 21). Tässä kappaleessa keskitytään verkkojen käyttötoimintaan, joka on verkkoyhtiön 

operatiivista toimintaa. Luonteeltaan sähköverkon käyttötoiminta on prosessin hallintaa, 

jossa prosessikoneena on sähköverkko, ja jonka tavoitteena on saada kyseinen prosessi toi-

mimaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti (Lakervi & Partanen 2008, 232). Seu-

raavaksi käsitellään käyttötoiminnan päätoimintoja, tavoitteita ja käytettäviä apuvälineitä. 

3.1 Päätoiminnot 

Käyttötoiminnan päätoimintoja ovat käyttötoimintojen suunnittelu, verkon tilan jatkuva seu-

ranta ja ohjaus, häiriötilanteiden hallinta ja verkkokomponenttien kunnossapidon käytännön 

toteutus (Lakervi & Partanen 2008, 231).  

 

Käyttötoimintojen suunnittelu sisältää muun muassa päätökset käyttötoiminnan resursseista 

ja apuvälineistä (Lakervi & Partanen 2008, 232). Esimerkiksi henkilöstöresurssit täytyy 

suunnitella lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin suunnitteluun kuuluu esimer-

kiksi sääennusteiden ja luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän (LUOVA) tiedottei-

den seuranta mahdollisten sähköverkkoon vaikuttavien sääilmiöiden varalta. Tällöin esimer-

kiksi tulevien myrskyjen varalta sekä kentälle että toimistolle varataan lisäresursseja. Pidem-

mällä aikavälillä resursoinnissa täytyy ottaa huomioon esimerkiksi yhtiön tulevat investoin-

nit ja kunnossapitotarpeet sekä päättää henkilöstövarauksista liittyen valmiuslain mukaisiin 

poikkeusoloihin, mitä varten Caruna hakee omalta osaltaan Puolustusvoimilta tiettyjen hen-

kilöiden vapauttamista aseellisesta palveluksesta liikekannallepanon varalta. Lisäksi käyttö-

toiminnassa suunnitellaan verkossa tehtävät suunnitellut kytkennät, jotka voivat olla joko 

asiakaskeskeytyksen vaativia tai asiakaskeskeytyksettömiä. 

 

Verkon tilan seuranta käsittää seurannan verkon suojaus- ja kytkinlaitteiden toiminnasta ja 

verkon kuormitustilasta. Verkon ohjauksella tarkoitetaan kytkinlaitteiden ohjauksia, joita to-

teutetaan joko kauko-ohjatusti valvomosta tai kentältä käsin. (Lakervi & Partanen 2008, 232)  
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Verkon käyttötoiminnan vastuulla on myös verkon häiriötilanteiden hallinta. Häiriötilan-

teissa verkossa esiintyvät viat tulee tunnistaa, paikantaa ja erottaa. Tämän jälkeen hyödyn-

netään mahdollisia varayhteyksiä, korjataan vika ja palautetaan sähkönjakelu normaalitilaan. 

(Lakervi & Partanen 2008, 232) Ensiksi suojauksen tulee siis havaita vika ja erottaa se ter-

veestä verkosta, minkä jälkeen vika paikannetaan erotinohjausten ja mahdollisten järjestel-

mien antamien ohjeiden sekä muiden tietojen avulla. Oikosulkuvikoja voidaan paikantaa 

esimerkiksi käytöntukijärjestelmän avulla. Vikapaikasta voidaan saada tietoa verkkoyhtiön 

toimenpiteiden lisäksi esimerkiksi asiakkaiden tai ulkopuolisten ilmoitusten perusteella. 

Kun vikapaikka on löydetty, se erotetaan verkosta, jotta mahdollisimman monelle asiak-

kaalle voidaan tässä vaiheessa palauttaa sähköt. Tähän hyödynnetään myös mahdollisia va-

rayhteyksiä. Lopulta, kun vika on saatu korjattua, palautetaan verkon kytkentätila normaa-

liksi. 

3.2 Tavoitteet 

Käyttötoiminnan tavoitteena on sähköverkon turvallisuuden, käyttövarmuuden, sähkön laa-

dun, asiakaspalvelun ja taloudellisuuden ylläpito sekuntien aikajänteestä muutamiin kuukau-

siin (Lakervi & Partanen 2008, 231). Seuraavaksi esitetään, mitä eri vaatimuksia käyttötoi-

minnassa tulee täyttää ja kuinka vaatimukset toteutetaan. 

3.2.1 Turvallisuus 

Turvallisuus on sähköverkon käyttötoiminnassa aina etusijalla, sillä muun muassa sähkötur-

vallisuuslain (1135/2016) säännösten ja kyseisen lain nojalla annettujen valtioneuvoston 

asetusten (VNa), kuten 1434/2016 ja 1435/2016, mukaisista sähköturvallisuusmääräyksistä 

ei voida missään tilanteessa tinkiä. Sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) on säädetty muun 

muassa seuraavaa: 
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6 § Sähkölaitteita ja -laitteistoja koskevat yleiset vaatimukset 

”Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin 

sekä niitä on huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti niin, että: 

 

1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 

 

2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; 

 

3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. 

 

Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä, sitä ei saa saattaa 

markkinoille, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön.” 

 

31 § Sähkölaitteiston turvallisuusvaatimukset 

”Sähkölaitteisto on suunniteltava, rakennettava ja korjattava hyvän turvallisuusteknisen käy-

tännön mukaisesti ottaen huomioon 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. 

 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sähkölaitteiston on täytettävä olennaiset turvalli-

suusvaatimukset. Olennaiset turvallisuusvaatimukset koskevat suojausta sähköiskulta, suo-

jausta tulipaloa ja kuumuutta vastaan, suojausta muilta haittavaikutuksilta, erityislaitteisto-

jen sekä erityisolosuhteiden vaatimuksia, eri laitteistojen keskinäistä yhteensopivuutta sekä 

muita olennaisia rakennevaatimuksia. Vaatimukset koskevat myös tarpeellisia merkintöjä ja 

asiakirjoja. 

 

Sähkölaitteiston rakenteessa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat olosuhteet ja nou-

datettavat asennustavat. 

 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin sähkölaitteiston olennaisista turvallisuus-

vaatimuksista.” 
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82 § Sähkötyöturvallisuuden vaatimukset, 1 momentti 

”Sähkötyössä, käyttötyössä ja sähkölaitteiston lähellä tehtävässä työssä, jossa voi aiheutua 

sähköiskun tai valokaaren vaara, noudatetaan työturvallisuuslakia. Lisäksi työssä on nouda-

tettava tämän lain olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat työkohteen turvallisuu-

desta huolehtivan henkilön nimeämistä, ohjeita ja opastusta, työssä käytettäviä välineitä, 

työmenettelyjä, varoitusmerkintöjen käyttöä sekä työntekijöiden ja sivullisten vaaralliselle 

alueelle joutumisen estämistä.” 

 

Lainsäädännössä määriteltyjen olennaisten turvallisuusvaatimuksien katsotaan täyttyvän au-

tomaattisesti, kun sähkölaitteisto suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan ja sähkö- ja käyt-

tötöitä tehdään noudattaen sähköturvallisuusviranomaisen (Suomessa Turvallisuus- ja kemi-

kaalivirasto, Tukes) julkaisemassa luettelossa mainittuja standardeja. Tämänhetkinen voi-

massa oleva luettelo on annettu Tukes-ohjeessa 20/2018 (Tukes 2018). Tukes on velvoitettu 

julkaisemaan tällaista luetteloa ja standardin tai sen painoksen vaihtuessa päivittämään sitä. 

Tarvittaessa voidaan soveltaa myös standardeihin verrattavia julkaisuja, jos standardeja ei 

tietyn sähkölaitteiston osalta ole laadittu. Standardeista voidaan lain mukaan myös poiketa 

edellyttäen, että muutoin voidaan saavuttaa vastaava turvallisuustaso. Tällöin on kuitenkin 

rakennus- tai korjaustöiden tapauksessa laadittava kirjallinen selvitys standardista poikkea-

misesta ennen rakennus- tai korjaustöiden aloittamista, ja poikkeamiselle on oltava tilaajan 

suostumus. Sähkö- ja käyttötöissä on samoin laadittava standardista poikkeamisesta kirjalli-

nen selvitys, ja poikkeamisen käyttöönottoon on oltava sähkötöiden johtajan tai käytön joh-

tajan kirjallinen vahvistus. Selvityksessä on esitettävä ratkaisut olennaisten turvallisuusvaa-

timusten täyttämiseksi ja kuvaus siitä, miten kyseiset ratkaisut täyttävät vaatimukset. (Säh-

köturvallisuuslaki 1135/2016, 32–34 §:t, 83–85 §:t; VNa 1434/2016, 3 §; VNa 1435/2016, 

8 §) 

 

Edellä esitetyn perusteella yksinkertaisinta lain vaatimusten noudattaminen on siis sovelta-

malla Tukes-ohjeen listan mukaisia standardeja. Sähköverkon käyttötoiminnan kannalta 

olennaisimpia ohjeessa mainittuja sovellettavia standardeja ovat SFS 6001 Suurjännitesäh-

köasennukset ja SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. 
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3.2.2 Sähkön laatu 

Sähkön laatu alkoi saada yhteiskunnassa huomiota, kun elektronisten laitteiden määrä ver-

kossa alkoi 1970-luvun alussa kasvaa. Perinteiset sähkömekaaniset laitteet, kuten pesuko-

neet, jääkaapit ja hehkulamput, eivät aiheuttaneet sähkön laatuongelmia eivätkä olleet herk-

kiä sähkön laatupoikkeamille, toisin kuin sittemmin lisääntyneet elektroniset laitteet. Nyky-

päivänä lähes jokainen sähkölaite sisältää elektroniikkaa. (Elovaara & Haarla 2011a, 419) 

 

Aluksi sähkön laadun käsitettiin sisältävän vain jännitteen tai virran käyrämuotoon liittyviä 

ominaisuuksia. Myöhemmin laatukäsitettä on laajennettu niin, että siinä kiinnitetään huo-

miota myös jännitteen ja taajuuden tasaisuuteen eli jännitteen laatuun sekä sähkön toimitus-

varmuuteen. Jännitteen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat jännitteen taso nimellisjännittee-

seen verrattuna, jännitteen hitaat vaihtelut, jännite-epäsymmetriat, jännitehäiriöt eli jännit-

teen nopeat vaihtelut, jännitteen käyrämuodon vääristymät, taajuuden poikkeamat nimellis-

arvosta, sähköntoimituksen keskeytykset ja sähkönkäyttöoikeuden rajoitukset. Toimitusvar-

muus puolestaan riippuu sekä sähkönjakeluverkon käyttövarmuudesta että luotettavuudesta, 

ja se kuvaa sähkönjakelun luotettavuutta asiakkaan näkökulmasta. (Elovaara & Haarla 

2011a, 421; Partanen & Verho 2010, 8–10) 

 

Toimitettavan sähkön laadulle asetetaan vaatimuksia sähkömarkkinalaissa, jonka mukaan 

verkonhaltijan tulee toiminnallaan turvata riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti ja että säh-

kön laadun on vastattava Suomessa noudatettavia standardeja (Sähkömarkkinalaki 

588/2013, 19 ja 97 §:t). Kyseistä lakia koskevan hallituksen esityksen (HE) 20/2013 yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa määriteltiin, että noudatettava standardi on nykyisin SFS-EN 

50160. Sähkön laadun standardienmukaisuutta edellytetään myös Energiateollisuus ry:n 

(ET) suosittelemissa verkkopalveluehdoissa (Energiateollisuus 2014a), joihin Caruna on si-

toutunut.  

 

Käyttökeskeytys tarkoittaa tilannetta, jossa liittymiskohdan jännite on alle 5 % nimellis- tai 

sopimusjännitteestä. Keskeytykset jaetaan suunniteltuihin keskeytyksiin, joista sähkönkäyt-

täjille ilmoitetaan etukäteen, sekä häiriökeskeytyksiin, jotka johtuvat pysyvistä tai ohimene-

vistä vioista. Häiriökeskeytykset jaetaan edelleen pitkiin, yli 3 minuutin keskeytyksiin, sekä 

lyhyisiin, enintään 3 minuutin keskeytyksiin. Keskeytysten vuosittaiselle lukumäärälle tai 
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kestolle SFS-EN 50160 (2010) ei aseta vaatimuksia. Sen sijaan toimialan omassa suosituk-

sessa on asetettu toimitusvarmuuden tavoitetasot vuodelle 2030 (taulukko 3.1). Toimitus-

varmuuskriteeristö perustuu aluejaotteluun, jossa jokainen käyttöpaikka määritetään kuulu-

vaksi johonkin kolmesta alueesta: kaupunkikeskusta (”city”), taajama tai maaseutu. Verk-

koyhtiö tekee määritykset aluejaottelustaan, missä käytetään apuna muun muassa kaavatie-

toja. (SFS-EN 50160, 2010; Energiateollisuus 2010) 

 

Taulukko 3.1.  Energiateollisuus (2010) mukaiset toimitusvarmuuden tavoitetasot eli toimitusvar-

muuskriteeristö vuodelle 2030. 

Alue 

Kokonais-

keskeytys-

aika [h/a] 

Lyhyiden 

keskeytysten 

määrä 

[kpl/a] 

Kaupunkikeskustat 

(”city”) 
≤ 1 0 

Taajamat ≤ 3 ≤ 10 

Maaseutu ≤ 6 ≤ 60 

 

Sähkönjakelun luotettavuutta ja laatua voidaan myös kuvata erilaisilla tunnusluvuilla. 

IEEE 1366 -standardin (2012) määrittelemistä tunnusluvuista yleisimmin käytettyjä ovat 

SAIFI, SAIDI, CAIDI ja MAIFI. 

• SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) kuvaa pitkien keskeytysten 

lukumäärää asiakasta kohti tietyllä aikavälillä. Standardi IEEE 1366 (2012) määrit-

telee pitkäksi keskeytykseksi yli 5 minuutin keskeytyksen, kun taas SFS-EN 50160 

-standardin (2010) mukainen raja on 3 minuuttia. 

• SAIDI (System Average Interruption Duration Index) kuvaa keskeytysten kestoa 

asiakasta kohti tietyllä aikavälillä. 

• CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) kuvaa keskeytysten keski-

määräistä kestoaikaa tietyllä aikavälillä. 

• MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) kuvaa jälleenkytkentö-

jen määrää asiakasta kohti tietyllä aikavälillä. 
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Sener (2001) on myös laatinut suosituksen ”Jakeluverkon sähkön laadun arviointi”. Siinä 

määritellään standardia SFS-EN 50160 täydentävät raja-arvot normaalille ja korkealle laa-

dulle. Suositus toimii muiden standardien ja suositusten tukena arvioitaessa sähkön laatua. 

3.2.3 Käyttövarmuus 

Käyttövarmuus tarkoittaa kohteen kykyä toimia vaadittaessa vaaditulla tavalla. Käyttövar-

muuden ominaispiirre pitää sisällään käytettävyyden ja siihen vaikuttavat tekijät, joita ovat 

toimintavarmuus, korjattavuus, kunnossapidettävyys ja kunnossapitovarmuus. (SFS-EN 

13306, 2010, 8) Seuraavassa on määritelty käyttövarmuuden käsitteitä. 

 

Käytettävyys 

Käytettävyys tarkoittaa kohteen kykyä olla tilassa, jossa se kykenee tarvittaessa suoritta-

maan vaaditun toiminnon tietyissä olosuhteissa olettaen, että vaadittavat ulkoiset resurssit 

ovat saatavilla. (SFS-EN 13306, 2010, 12) 

 

Toimintavarmuus 

Toimintavarmuus tarkoittaa kohteen kykyä suorittaa vaadittu toiminto määrätyissä olosuh-

teissa vaaditun ajanjakson. (SFS-EN 13306, 2010, 12) 

 

Kunnossapidettävyys 

Kunnossapidettävyydellä tarkoitetaan kohteen kykyä olla pidettävissä tilassa tai palautetta-

vissa tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon määritellyissä käyttöolosuh-

teissa, jos kunnossapito suoritetaan määritellyissä olosuhteissa käyttäen vaadittuja menetel-

miä ja resursseja. (SFS-EN 13306, 2010, 12) 

 

Kunnossapitovarmuus 

Kunnossapitovarmuus tarkoittaa kunnossapito-organisaation kykyä asettaa käytettäväksi oi-

keita tukitoimenpiteitä tarvittavaan paikkaan, jotta vaadittava kunnossapitotoimenpide voi-

daan suorittaa tarvittaessa. (SFS-EN 13306, 2010, 10) 

 

Käyttötoiminnassa pidetään huolta sähköverkon käyttövarmuudesta lyhyellä aikavälillä. 

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi lyhyen aikavälin kunnossapito- ja korjaustoimenpitei-

den suunnittelua. 
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3.2.4 Taloudellisuus 

Käyttötoiminnassa syntyvät kustannukset, kuten muutkaan verkkoyhtiön kustannukset, eivät 

ole yhdentekeviä, sillä verkkoyhtiön toimintaa valvotaan Energiaviraston toteuttamalla 

sääntelyllä eli regulaatiolla. Sääntely luo alueillaan monopoliasemassa toimiville sähköverk-

koyhtiöille keinotekoisen kilpailuympäristön. Käyttötoiminnan muiden tavoitteiden yhdis-

täminen taloudellisuuteen on monipuolinen optimointiprosessi, jonka tavoitteena on saavut-

taa mahdollisimman hyvä kokonaistaloudellisuus (Lakervi & Partanen 2008, 231). 

 

Käyttötoiminnan kustannukset ovat tapauksesta riippuen joko operatiivisia tai investoin-

neille aktivoitavia kustannuksia. Operatiivisiin kustannuksiin tiliöidään esimerkiksi vikojen 

hoidon kustannukset. Sen sijaan esimerkiksi uuden verkon käyttöönoton kustannukset akti-

voidaan investointiprojektille. 

 

Käyttötoiminnassa täytyy myös pohtia muun muassa kunnossapitotoimenpiteiden järke-

vyyttä, jos tietyllä alueella samaan aikaan investoidaan uuteen verkkoon. Esimerkiksi ilma-

linjassa sijaitsevaa rikkinäistä erotinta ei välttämättä kannata korjata, jos ilmalinja on lähiai-

koina menossa maakaapelointiprojektin myötä kokonaan purkuun, eikä erottimen rikkinäi-

syys merkittävästi haittaa verkon käytettävyyttä. Kunnossapitotoimenpiteet aiheuttavat joka 

tapauksessa operatiivisiksi kustannuksiksi laskettavia materiaali- ja henkilöstökustannuksia. 

Mikäli kunnossapitotyö edellyttää sähkönjakelun asiakaskeskeytystä, syntyy myös keskey-

tyskustannuksia. Toisaalta erottimen korjaus parantaa verkon käyttövarmuutta ja sähkön toi-

mitusvarmuutta. Jos erotin on kriittinen mahdollisessa vikatapauksessa, jonka todennäköi-

syys on suuri, kannattaa se korjata joka tapauksessa. Jos korjausta ei tehdä ja alueelle tulee 

vika, aiheutuu siitä mahdollisesti suuremmat keskeytyskustannukset kuin jos erotin olisi toi-

mintakuntoinen. Kunnossapitotoimenpiteiden toteuttamatta jättämisessä on myös riski siitä, 

että investoinnit eivät valmistukaan aikataulussa, jolloin verkon ylläpito saatetaan tänä ai-

kana laiminlyödä, eikä verkon kunto siten vastaa tavoitetasoa. Käyttötoiminnassa on kuiten-

kin elettävä aina hetkessä ja kyettävä toimimaan sen verkon kanssa, mikä kullakin hetkellä 

on toimintakunnossa. Kyseessä on siis tasapainottelu huoltamisen ja korjaamisen aiheutta-

mien kustannusten ja mahdollisten vian aiheuttamien kustannusten välillä. Samaa logiikkaa 

voidaan käyttää myös esimerkiksi johtokatujen raivauksista päätettäessä.  
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3.3 Automaatio ja tietojärjestelmät 

Käyttötoiminnan toteuttaminen edellyttää paljon reaaliaikaista tietoa verkosta ja sen eri 

komponenttien toiminnasta, tiedon systemaattista käsittelyä ja kerättyjen tietojen perusteella 

tehtyjä johtopäätöksiä. Tähän käytetään avuksi monenlaisia tietoteknisiä välineitä, joita kut-

sutaan yhteisellä termillä sähkönjakeluautomaatio. Verkkoyhtiön käytössä olevia tietojärjes-

telmiä ovat muun muassa verkkotietojärjestelmä (Network Information System, NIS), käy-

tönvalvontajärjestelmä (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA), käytöntuki-

järjestelmä (Distribution Management System, DMS) ja asiakastietojärjestelmä (Customer 

Information System, CIS). (Lakervi & Partanen 2008, 232–233; Elovaara & Haarla 2011b, 

414–415) 

3.3.1 Käytönvalvontajärjestelmä (SCADA) 

Käytönvalvontajärjestelmän (SCADA) avulla sähkönjakeluverkkoa valvotaan reaaliaikai-

sesti. SCADAssa hallitaan tapahtumatietoja ja kytkentätilaa sekä tehdään kauko-ohjauksia, 

-mittauksia ja -asetteluita. SCADAn kautta saadaan sähkönjakeluprosessista reaaliaikaista 

tietoa sekä toteutetaan useita kriittisiä toimintoja. Järjestelmän tulee siksi toimia myös pit-

kien sähkökatkojen ja tietoliikennekatkosten aikana, joten laitteisto on kahdennettu ja varus-

tettu UPS-laitteistolla (Uninterruptible Power Supply, keskeytymätön virransyöttö). (La-

kervi & Partanen 2008, 235–236) 

 

Tapahtumatiedot sisältävät ilmoituksia ja hälytyksiä suojareleiden toiminnoista, kauko-oh-

jattavien kytkinlaitteiden tilamuutoksista sekä vianilmaisimien ja käämikytkinten toimin-

noista. Kauko-ohjaustoimintojen välityksellä ohjataan sähköasemilla ja muualla verkossa si-

jaitsevia kauko-ohjattavia kytkinlaitteita.  SCADAan vastaanotetaan myös kaukomittauksia, 

joita ovat tyypillisesti sähköasemien kiskojännitetiedot sekä keskijännitejohtolähtöjen virta-

tiedot. Mikroprosessorin sisältävien suojareleiden asettelut ja niiden mittaamat vikavirrat on 

myös mahdollista välittää SCADAan. (Lakervi & Partanen 2008, 235–236) 

3.3.2 Käytöntukijärjestelmä (DMS) 

Kun SCADAn keräämiä ja välittämiä tapahtuma-, mittaus- ja tilatietoja yhdistetään muiden 

järjestelmien, kuten NISin ja CISin tietoihin, voidaan tietoja hyödyntää käytöntukijärjestel-

mässä (DMS) monipuolisiin analyysi- ja päättelytoimintoihin. Näitä toimintoja voidaan 
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käyttää niin normaalitilan seurannassa, häiriötilanteiden hallinnassa kuin käytönsuunnitte-

lussa. Tilaseuranta tarkoittaa muun muassa verkon kytkentätilan ylläpitoa sekä tehonjaon ja 

vikavirtojen reaaliaikaista laskentaa. Kytkentätilaa ylläpidetään kauko-ohjattavien kytkin-

laitteiden osalta SCADAsta saatavilla tilatiedoilla, käsikäyttöisten laitteiden osalta manuaa-

lisesti järjestelmään päivittämällä. Tehonjakolaskenta tehdään keskijänniteverkon osalta jat-

kuvasti, esimerkiksi kerran minuutissa, hyödyntäen tietoa verkon kytkentätilanteesta, 

verkko- ja asiakastiedoista, kuormitusmalleista sekä ajantasaisista mittauksista. Esimerkiksi 

käytönsuunnittelun tehtäviin kuuluvassa kytkentöjen suunnittelussa tarvitaan verkon nykyi-

sen tilan lisäksi myös ennusteita tulevista kuormituksista, mihin edellytyksenä ovat tarkat 

tuntikohtaiset kuormitusennusteet. Toinen käytönsuunnitteluun liittyvä sovellus DMS:ssä 

on kytkentätilan optimointi, jossa pyritään löytämään kokonaiskustannusten minimin tar-

joava kytkentätila. (Lakervi & Partanen 2008, 236–240) 

 

Vikatilanteiden hallinnassa voidaan hyödyntää DMS:ää vikapaikan laskennalliseen määrit-

tämiseen, kytkentöjen suunnitteluun ja mahdollisesti automaattiseen toteuttamiseen, työryh-

mien hallintaan, automaattiseen puhelinvastaajaan sekä raportointiin. Vikapaikka voidaan 

määrittää laskennallisesti hyödyntämällä verkkomallia, verkostolaskentaa ja suojareleen 

mittaustietoja. DMS vertaa jokaiselle solmuvälille laskemaansa oikosulkuvirtaa releen mit-

taamaan virtaan. Keskijänniteverkon haaraisen rakenteen vuoksi samansuuruinen oikosul-

kuvirta voi esiintyä useassa paikassa, jolloin voidaan hyödyntää sumeaa logiikkaa sen mää-

rittämiseksi, mikä näistä laskennallisista vikapaikoista on todennäköisin. Oikosulkuvikojen 

paikantamiseen menetelmä sopii hyvin ja sillä päästään muutaman sadan metrin tarkkuu-

teen. Koska maasulkuvioissa vikavirta on samansuuruinen kaikkialla saman päämuuntajan 

syöttämässä verkossa, maasulkuvikojen paikantaminen on monimutkaisempaa eikä se vielä 

nykytekniikalla onnistu. (Lakervi & Partanen 2008, 241–242) 

 

DMS voi myös opastaa operaattoria vian erottamisessa ja sähkönjakelun palauttamiseen tar-

vittavien kytkentöjen suunnittelussa sekä kenttätyöryhmien hallinnassa. Päättelemiensä 

mahdollisten vikapaikkojen perusteella DMS määrittää todennäköisimmän kauko-ohjatta-

van erotinvyöhykkeen, jossa vika sijaitsee. DMS voi tehdä automaattisia erotinohjauksia 

näihin erottimiin sekä tarjota operaattorille tehonjako- ja vikavirtalaskelmiin perustuen 

suunnitelman vian paikantamiseksi ja erottamiseksi käsikäyttöisin erottimin ja myöhemmin 
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sähkönjakelun palauttamiseksi keskeytyksen alaisille asiakkaille ja edelleen normaaliin kyt-

kentätilaan. (Lakervi & Partanen 2008, 242–243) 

3.3.3 Verkkotietojärjestelmä (NIS) 

Verkkotietojärjestelmä (NIS) on sähköverkkoyhtiön suunnittelu- ja dokumentointijärjes-

telmä, jossa sähkönjakeluverkon rakenne on mallinnettu ja dokumentoitu. NIS sisältää säh-

köasemien, keskijänniteverkon, muuntamoiden ja pienjänniteverkon teknisistä ja taloudelli-

sista tiedoista koostuvat tietokannat. NISin pääasiallisia toimintoja ovat verkon suunnittelu, 

ylläpito, seurantalaskenta ja kunnossapidon ja rakentamisen suunnittelutoiminnot. Usein 

NIS perustuu paikkatiedon hallintaan, joten tietoa komponenttien sijainnista voidaan havain-

nollistaa maastotietojärjestelmän avulla. (ABB 2000; Vierimaa 2007, 24) 

 

NISiä voidaan hyödyntää muun muassa yleissuunnittelussa alueellisten kuormitusennustei-

den hallinnassa, tavoiteverkkojen suunnittelussa ja verkostoinvestointiohjelmien tuottami-

sessa, verkostosuunnittelussa verkostomuutosten teknis-taloudellisessa vertailussa ja ver-

kostotöiden suunnitelmadokumenttien tuottamisessa ja sopimusten hallinnassa, rakentami-

sessa töiden ajoittamisessa ja koordinoinnissa, resurssien käytön suunnittelussa, hallinnassa, 

seurannassa ja raportoinnissa, sekä kunnossapidossa kunnossapito- ja laitetietojen analy-

soinnissa, historiatietojen hallinnassa ja tarkastus- ja huoltotöiden hallinnassa. (Lakervi & 

Partanen 2008, 267–268) 

4 RISKIT JA RAJOITTAVAT REUNAEHDOT POIKKEAVISSA 

KYTKENTÄTILANTEISSA 

Sähköverkon käyttöön liittyviä riskejä syntyy erityisesti tilanteissa, joissa verkon normaalia 

kytkentätilaa joudutaan tilapäisesti muuttamaan. Kytkentätilan muuttamistarpeet voi johtua 

joko Carunan oman verkon rakentamisesta, käyttöönotosta, huollosta tai kunnossapidosta, 

tai naapuriverkkoyhtiöiden, kantaverkkoyhtiö Fingridin tai jossain tapauksissa tiettyjen asi-

akkaiden tai muiden sidosryhmien tarpeista. Riskit voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen, 

taloudellisiin vaikutuksiin, sähkön laatuun tai Carunan maineeseen. Tässä kappaleessa pyri-

tään tunnistamaan ja määrittelemään olennaisimpia riskejä Carunan sähköverkon käyttötoi-

minnassa poikkeuskytkentöjen aikana. 



29 

 

4.1 Sähköturvallisuus 

Sähköverkkojen turvallisuus ja turvallisuuteen liittyvät riskit käsittävät monta eri osa-alu-

etta, joita ovat esimerkiksi sähköturvallisuus, työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus. Tässä 

työssä turvallisuusriskit rajataan sähköturvallisuuteen ja erityisesti suojauksen toimivuuteen 

verkon korvaustilanteissa. Sähköturvallisuusriskeillä tarkoitetaan riskejä, joiden toteutuessa 

lainsäädännön sähköturvallisuusvaatimuksia ei noudatettaisi. Turvallisuusvaatimusten to-

teuttamisessa suojauksen oikea toiminta on tärkeää – sähköverkon suojauksen tarkoituksena 

on havaita vika ja erottaa se muusta verkosta ja siten ehkäistä syntyvät vaarat johtojen ja 

laitteiden vaurioitumiselle ja muun omaisuuden vahingoittumiselle, sekä taata järjestelmän 

turvallisuus sekä käyttäjille että ulkopuolisille. Esimerkiksi vikavirran lämpövaikutus voi 

aiheuttaa vaaraa ihmisille ja eläimille tai rikkoa laitteita ja aiheuttaa tulipaloja. Maasulun 

aikainen maassa kulkeva virta puolestaan leviää Suomessa maaperän tyypillisesti erittäin 

suuresta ominaisvastuksesta johtuen laajalle alueelle ja aiheuttaa vikapaikan lähellä suuret 

kosketus- ja askeljännitteet. Suurjänniteverkossa oikosulku- ja maasulkuvirrat ovat usein 

niin suuria, että vikapaikka on edellä mainituista syistä erotettava verkosta nopeasti. Kun 

vikaantunut osa on irrotettu verkosta, verkon muiden osien toiminta voi jatkua normaalisti. 

(Elovaara & Haarla 2011b, 336; Lakervi & Partanen 2008, 176) 

 

Relesuojausjärjestelmältä tavoiteltuja ominaisuuksia ovat selektiivisyys, nopeus, luotetta-

vuus, herkkyys ja toimivuus myös poikkeuksellisissa käyttötilanteissa. Selektiivisyydellä 

tarkoitetaan sitä, että vain vikaantunut komponentti erotetaan terveestä verkosta, jolloin säh-

könkäyttäjille aiheutuvat haitat minimoituvat. Selektiivisyys tarkoittaa myös sitä, että kaikki 

verkon osat on jollain suojalaitteella suojattu. Releen toimintanopeus on tärkeää, sillä vika-

virran aiheuttamat vaarat ja vahingot ovat sitä pienemmät, mitä nopeammin vika saadaan 

poistettua. Suojauksen luotettavuudella tarkoitetaan kahta asiaa: toimintavarmuutta ja käyt-

tövarmuutta. Toimintavarmuus tarkoittaa sitä, että rele ei anna katkaisijalle laukaisukäskyä, 

mikäli sen suojausalueella ei ole vikaa. Käyttövarmuus puolestaan tarkoittaa sitä, että rele 

toimii aina, kun sen suojausalueella on vika. Kun suojaus on riittävän herkkä, se kykenee 

toimimaan myös tilanteessa, jossa käyttötilanteen muuttuminen on pienentänyt vikavirtoja. 

Hyvä suojausjärjestelmä kestää yhden verkkokomponentin poissaolon ilman asettelumuu-

toksia. (Elovaara & Haarla 2011b, 342–343) 
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Poikkeavissa kytkentätilanteissa esimerkiksi suojausvyöhykkeet yleensä kasvavat, jolloin 

suojauksen käyttövarman ja standardien vaatimukset täyttävän toiminnan varmistaminen on 

haasteellisempaa kuin normaalissa kytkentätilanteessa. Tämä johtuu siitä, että suojattavan 

johtopituuden kasvaessa johdon kuormitusvirta kasvaa, pienin oikosulkuvirta pienenee, 

maasulkuvirta kasvaa, maadoitusjännite nousee ja nollajännite laskee. Keski- ja suurjännite-

verkkojen suojauksien toteutustavat eroavat toisistaan jonkin verran johtuen muun muassa 

niiden erilaisesta maadoitus- ja käyttötavasta. Seuraavassa käsitellään sähköturvallisuusris-

kejä sekä 110 kV:n suurjännitteisessä alueverkossa että 20 kV:n keskijännitteisessä jakelu-

verkossa. 

4.1.1 Oikosulkusuojauksen toimivuus 

Silmukoiduissa verkoissa, joita 110 kV:n verkot Suomessa osittain ovat, käytetään suojauk-

seen pääasiassa distanssirelettä, sillä se kykenee havaitsemaan vian suunnan, toisin kuin yli-

virtarele. Silmukoidussa verkossa vikavirran suuntaa ei etukäteen tiedetä, jolloin ylivirtare-

leellä ei voida helposti toteuttaa selektiivistä suojausta. Lyhyillä, alle 10 km pituisilla ren-

gasjohdoilla voidaan pääsuojana käyttää myös differentiaalirelettä, jolloin johdon päiden vä-

lille tarvitaan viestiyhteys. Differentiaalireleen varasuojana käytetään näissä tapauksissa dis-

tanssirelettä. (Elovaara & Haarla 2011b, 346–369)  

 

Distanssirele mittaa suojattavan johdon alkupään jännitteen ja johdon virran ja laskee niistä 

impedanssin. Vian suunnan rele päättelee virran ja jännitteen välisen vaihesiirtokulman 

avulla. Optimaalinen suojaus saadaan aikaan neljällä vyöhykkeittäin laajenevalla päällek-

käisellä alueella (kuva 4.1). Distanssireleen toiminnan haasteena ovat suuriresistanssiset 

viat, sillä vikavirta on tällöin resistiivistä eikä rele kykene erottamaan sitä kuormitusvirrasta. 

Distanssireleen varasuojana käytetään käänteisaikahidasteista ylivirtarelettä, säteittäisillä 

johdoilla voidaan ylivirtarelettä käyttää myös pääsuojana. (Elovaara & Haarla 2011b, 348–

349; Mörsky 1992, 289) 
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Kuva 4.1.  Distanssireleillä toteutetun johtosuojauksen filosofia. 1. ja 2. vyöhyke ovat releen pää-

suojausvyöhykkeet. 3. vyöhyke toimii suunnattuna varasuojana ja havahtumisvyöhyke 

suuntaamattomana varasuojana. (Mörsky 1992, 70) 

 

Kuvan 4.1. mukaisille suojausvyöhykkeille on Elovaara & Haarla (2011b, 351–352) mukaan 

olemassa seuraavat tavoiteasettelut:  

• 1. vyöhykkeen ulottuma on 80–85 % suojattavasta johdosta ja siihen ei asetella hi-

dastusta. 

• 2. vyöhykkeen tavoiteulottuma on 120 % suojattavan johdon pituudesta sekä 80 % 

suojattavan johdon reaktanssin ja vasta-aseman takana olevan lyhimmän johdon 1. 

vyöhykkeen asettelun summasta. 2. vyöhykkeen aika-asettelu on 0,4 s. 

• 3. vyöhykkeen tulisi kattaa vähintään suojattava johto ja sitä seuraava johto. Suo-

messa tavoiteasettelu on 120 % suojattavan johdon reaktanssin ja pisimmän vasta-

aseman takana olevan johdon reaktanssin summasta. Aika-asettelu on 1 s. 

• Havahtumisvyöhykkeen ulottuman tulee kattaa vähintään kolmas vyöhyke edessä 

olevissa vioissa. Takana olevissa vioissa vyöhykkeen ulottuma vaihtelee. Havahtu-

misvyöhykkeen hidastus on 4 s. 

 

Säteittäisillä 110 kV:n johdoilla voidaan suojana käyttää pelkästään ylivirtarelettä, jos joh-

dolla ei ole välikatkaisijoita eikä suuria voimalaitoksia. Pienimmän vikavirran täytyy myös 

olla suurempi kuin suurin kuormitusvirta. Jos johto on pitkä ja sen alkupäässä on paljon 

kuormaa, ei kyseinen ehto välttämättä toteudu. (Elovaara & Haarla 2011b, 369) 
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Keskijänniteverkon oikosulkusuojaus on Suomessa toteutettu vakioaikaylivirtarelein (La-

kervi & Partanen 2008, 176). Vakioaikaylivirtarele koostuu ylivirtareleestä ja aikareleestä, 

mikä mahdollistaa sekä virta- että aika-asettelun tekemisen releelle. Nimitys vakioaika tar-

koittaa, että releen toiminta-aika on riippumaton ylivirran suuruudesta, toisin kuin niin sa-

notulla käänteisaikaylivirtareleellä. Hidastetun laukaisun lisäksi rele voidaan asetella toimi-

maan hyvin suurilla oikosulkuvirroilla ilman hidastusta. (Mörsky 1992, 35–36)  

 

Jotta suojaus olisi aukoton, releen oikosulkusuojauksen havahtumisvirran arvo on aseteltava 

niin, että suojaus toimii pienimmällä oikosulkuvirralla eli johtohaaran loppupäässä tapahtu-

vassa kaksivaiheisessa oikosulussa. Kaksivaiheinen oikosulkuvirta Ik,2v voidaan määrittää 

laskemalla ensin kolmivaiheinen oikosulkuvirta Ik,3v yhtälöllä 

,
3 k

k
k,3v

Z

U
I


  (4.1) 

jossa Uk on vikapaikan pääjännite ja Zk oikosulkuimpedanssi vikapaikassa. Kaksivaiheinen 

oikosulkuvirta on tällöin 

k,3vk,2v
2

3
II  . (4.2) 

(Lakervi & Partanen 2008, 180–181)  

 

Suojaus ei saa kuitenkaan laueta kuormitusvirrasta, eli johtolähdön suurimman kuormitus-

virran ja pienimmän 2-vaiheisen oikosulkuvirran väliin on jäätävä riittävä marginaali. Aset-

telun tulee siis noudattaa epäyhtälöä  

k,2vL III   , (4.3) 

jossa IL on kuormitusvirta ja I> on ylivirtareleen hidastetun laukaisun virta-asetteluarvo. 

 

Avojohtoverkon ylikuormitustilanne on johtimien hyvän lämmönluovutuksen ja siten hyvän 

kuormitusvirtakestoisuuden takia harvinainen (Lakervi & Partanen 2008, 176). Suojauksen 

virta-asettelun kannalta ilmajohdon kuormitettavuudella ei siten ole juuri merkitystä, vaan 

asettelu voidaan normaaliin käyttötilanteeseen liittyen tehdä selvästi suurinta kuormitusvir-

taa suuremmaksi. Maakaapelit eivät sen sijaan jäähdy niin tehokkaasti kuin ilmajohdot, joten 
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niissä ylikuormitustilanne on todennäköisempi. Kaapeliverkossa havahtumisen on tapahdut-

tava viimeistään kuormitettavuuden tullessa vastaan (Lakervi & Partanen 2008, 176). 

 

Verkon normaalista poikkeavissa käyttötilanteissa on varmistettava, että oikosulkusuojaus 

edelleen toimii aukottomasti, eli että verkon kaksivaiheinen oikosulkuvirta on riittävän suuri, 

jotta rele kykenee sen havaitsemaan. Tarvittaessa releen asettelua on pienennettävä, mutta 

tällöin on otettava huomioon se, ettei suojaus toimi kuormituksesta. Poikkeuskytkennöissä 

korvaavan johdon kaksivaiheinen oikosulkuvirta pienenee, koska johtolähdön pituus yleensä 

kasvaa. Toisaalta kuormitusvirta kasvaa, kun korvaavalle lähdölle siirtyy kuormitusta kor-

vattavalta lähdöltä.  

4.1.2 Maasulkusuojauksen toimivuus 

110 kV:n verkko on Suomessa maadoitettu tiettyjen muuntajien tähtipisteisiin sijoitettujen, 

noin 120 Ω:n suuruisten, kuristimien avulla. Tällä maadoitustavalla saadaan aikaan riittävän 

suuri maasulkuvirta, jotta johtosuojana käytetty distanssirele kykenisi havaitsemaan oiko-

sulkujen lisäksi myös pienivikaresistanssiset maasulut, jollaisia valtaosa ukkosjohtimelli-

silla johdoilla tapahtuvista maasuluista on. Toisaalta kun vain osa tähtipisteistä maadoite-

taan, maasulkuvirta ja sen aiheuttama maadoitusjännite eivät nouse liian suuriksi. (Elovaara 

& Haarla 2011b, 338; Mörsky 1992, 57) 

 

110 kV:n johtosuojaus pieniresistanssilta maasuluilta pystytään siis toteuttamaan distanssi-

releillä. Suomessa aiemmin voimassa olleista sähköturvallisuusmääräyksistä periytyy 

sääntö, että suojauksen tulisi toimia aina 500 Ω:n vikaresistanssiin saakka. Tällaisia suuri-

resistanssisia maasulkuja vastaan käytetään maasulkureleitä. Koska 110 kV:n verkossa kaik-

kia tähtipisteitä ei ole maadoitettu, kahden maadoituspaikan väliin saattaa jäädä useita kyt-

kinlaitoksia. Näillä asemilla tulee käyttää suunnattuja maasulkureleitä, jotta suojaus toimisi 

selektiivisesti. (Mörsky 1992, 290; Elovaara & Haarla 2011b, 354–368) 

 

Suomessa keskijänniteverkkojen maadoitustapana käytetään joko maasta erotettua verkkoa 

tai niin sanottua sammutettua verkkoa. Maasta erotetulla verkolla tarkoitetaan verkkoa, 

jonka tähtipisteestä ei ole yhteyttä maahan. Sammutetussa verkossa sen sijaan verkon tähti-

pisteeseen, yhteen tai useampaan kohtaan, on kytketty induktanssi, jonka reaktanssi on suu-



34 

 

rin piirtein johtojen maakapasitanssien muodostaman reaktanssin suuruinen. Maasta erotet-

tua keskijänniteverkkoa on Suomessa käytetty siksi, että maamme maadoitusolosuhteet ovat 

yleensä huonot, mikä aiheuttaa maasulkutilanteissa haasteita SFS-standardien mukaisten 

kosketusjännitevaatimusten toteuttamisessa. (Lakervi & Partanen 2008, 182–183)  

 

Maasulkuvirran suuruus riippuu galvaanisesti yhteen eli saman päämuuntajan perään kytke-

tyn verkon ominaismaakapasitanssista ja pituudesta. Maasta erotetussa verkossa yksivaihei-

nen maasulkuvirtapiiri sulkeutuu vain vaiheiden maakapasitanssien kautta, jolloin maasul-

kuvirta on melko pieni, yleensä 5–100 A. Erityisesti avojohtoverkossa maasulkuvirrat jäävät 

tyypillisesti pieniksi, sillä ne tuottavat maasulkuvirtaa keskimäärin 0,07 A/km. Sen sijaan 

maakaapeleilla on huomattavasti suurempi maakapasitanssi, joten ne tuottavat myös maa-

sulkuvirtaa selvästi enemmän. (Elovaara & Haarla 2011b, 338; Lakervi & Partanen 2008, 

186) Muovieristeiset AHXAMK-W-tyypin keskijännitemaakaapelit tuottavat maasulkuvir-

taa 2–4 A/km, ja vanhemmat, paperieristeiset APYAKMM-kaapelit jopa yli 5 A/km (Sener 

1994). Kaapelien tyyppimerkinnät on esitetty standardissa SFS 4680 (2014). 

 

Maasulkuvirran Ief suuruus maasta erotetussa verkossa on 

v

f0

0
ef

31

3
UI

RCj

Cj






 , (4.4) 

jossa ω on verkon kulmataajuus, C0 on verkon maakapasitanssi vaihetta kohti, Rf on vikare-

sistanssi ja Uv on vaihejännite. Sammutetussa verkossa maasulkuvirta lasketaan yhtälöllä 
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(4.5) 

jossa Rl on kompensointikelan lisävastuksen resistanssi ja L on kompensointikelan/-kelojen 

induktanssi. Maasulkutilanteessa myös verkon tähtipisteen jännite eli niin sanottu nollajän-

nite U0 muuttuu ja se on maasta erotetussa verkossa 

v

f0

0
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1
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 , (4.6) 

ja sammutetussa verkossa 
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(Lakervi & Partanen 2008, 184–186) 

 

Koska maasulkuvirta on maasta erotetussa verkossa tyypillisesti pieni, yleensä kuormitus-

virtaakin pienempi, maasulkusuojausta ei voida toteuttaa oikosulkusuojauksen tavoin ylivir-

tareleillä. Maasulkusuojaukseen käytetään maasulun suuntareleitä tai vaihtoehtoisesti admit-

tanssin mittaukseen perustuvia suojia. Suojaus perustuu maasulun aiheuttamaan vaihevirto-

jen epäsymmetriaan ja nollajännitteen nousuun. Virtaepäsymmetriaa kuvaa nollavirta I0, 

joka on johtolähdön vaihevirtojen osoitinsumma. Käytännössä sitä mitataan virtamuuntajien 

summakytkennällä tai kaapelivirtamuuntajalla. Nollajännite U0 puolestaan mitataan tavalli-

sesti jännitemuuntajien avokolmiokytkentäisestä toisiokäämistä. Avokolmiolla tarkoitetaan 

kytkentää, jossa kolme jännitemuuntajan toisiokäämiä on kytketty sarjaan, mistä voidaan 

mitata jännitteiden summa 3U0 (Elovaara & Haarla 2011b, 367). Suuntareleillä toteutetun 

suojauksen selektiivisyys perustuu jännite- ja virtaosoittimien välisen kulman mittaukseen, 

jolloin maasulkuvirran suunta pystytään määrittämään. Tällöin vain viallisen johtolähdön 

suojaus havahtuu. (Lakervi & Partanen 2008, 190–192; ABB 2016, 356) Admittanssisuo-

jalla puolestaan mitataan nollavirtavektoria I0 ja nollajännitevektoria U0, joista saadaan 

nolla-admittanssi Y0 yhtälöllä 

0

0

U

I
Y


0 . (4.8) 

Admittanssimittaus havahtuu, kun U0 ylittää asetetun arvon, jolloin mitattua admittanssia 

verrataan aseteltuun admittanssiin konduktanssi-suskeptanssi-tasossa. Suojauksen selektii-

visyys perustuu admittanssivektorin suuntaan: kun lähtö on terve, suoja mittaa admittans-

siksi suojattavan johtolähdön admittanssin negatiivisena, ja taasen kun lähtö on viallinen, 

suoja mittaa admittanssiksi maasta erotetussa verkossa taustaverkon admittanssin ja kom-

pensoidussa verkossa taustaverkon ja kompensointikelan admittanssin summan positiivi-

sena. Admittanssimittaukseen perustuvassa suojauksessa vikaresistanssin vaikutus admit-

tanssilaskentaan voidaan teoriassa kumota ottamalla käyttöön erityinen suojausfunktio, jossa 

Y0-laskenta perustuu vain nollavirran ja nollajännitteen muutoksiin. (ABB 2016, 356–362) 
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Koska viallisen lähdön maakapasitanssien mukainen vikavirran komponentti kulkee sum-

mavirtamittauksen läpi molempiin suuntiin, mitattu nollavirta on pienempi kuin vikapaikan 

maasulkuvirta. Viallisen johtolähdön suojauksen mittaama nollavirta I0 on 

,ef

0

f,00

0 I
C

CC
I


  (4.9) 

jossa C0,f on viallisen lähdön maakapasitanssi vaihetta kohti (Lakervi & Partanen 2008, 191)  

 

Maasulkusuojauksen toimivuuden kannalta olennaisimpia suureita tietää ovat pienimmät 

nollavirrat ja -jännitteet. Yhtälöistä 4.4, 4.5 ja 4.9 voidaan päätellä, että pienin nollavirta 

kullakin johtolähdöllä esiintyy tilanteessa, joissa vikaresistanssi Rf on suuri, galvaanisesti 

yhteen kytkettyä verkkoa on vähän (C0 on pieni) ja tarkasteltavan johtolähdön maakapasi-

tanssi C0,f on suuri suhteessa kokonaismaakapasitanssiin C0. Yhtälöiden 4.6 ja 4.7 perus-

teella puolestaan nähdään, että pienin nollajännite esiintyy tilanteissa, joissa vikaresistanssi 

Rf on suuri ja galvaanisesti yhteen kytkettyä verkkoa on paljon, eli C0 on suuri. Verkon kor-

vaustilanteissa siis erityisesti nollajännitteen tarpeeksi suuri arvo korvaavalla lähdöllä voi 

suojauksen toimivuuden kannalta olla haasteellinen saavuttaa. Koska Ief ~ C0 ja U0 ~ 1/C0, 

suuri maasulkuvirta indikoi sitä, että nollajännite on pieni. 

4.1.3 Kosketusjännitteet 

Maasulkuvirta aiheuttaa vikapaikassa maadoitusresistanssin yli maadoitusjännitteen UE, 

joka edelleen aiheuttaa ihmisen tai eläinten kosketeltavaksi vaarallisen, niin sanotun koske-

tusjännitteen UT (Lakervi & Partanen 2008, 187–188). Suuri maasulkuvirta johtaa huonoissa 

maadoitusolosuhteissa tällöin suuriin kosketusjännitteisiin. Suurin sallittu kosketusjännite 

UTP riippuu sekä virran suuruudesta että kestoajasta, ja sen raja-arvot on määritetty SFS 6001 

-standardissa (taulukko 4.1).  

 

Taulukko 4.1.  Suurin sallittu kosketusjännite UTP maasulkuvian kestoajan tef funktiona. (SFS 6001, 

2015, 107) 

tef  [s] 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 10,00 

UTP [V] 716 654 537 220 117 96 86 85 

 

Maadoitusjännite UE lasketaan yhtälöllä 
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EefE RIU  , (4.10) 

jossa Ief on maasulkuvirta ja RE maadoitusresistanssi (Lakervi & Partanen 2008, 187). UE:n 

tulee noudattaa ehtoa 

TPE UFU  , (4.11) 

jossa F on SFS 6001 -standardin mukaan määritetty kerroin. Perustapauksessa käytetään 

arvoa F = 2. Jos arvoa F = 2 ei ole taloudellisista tai teknisistä syistä mahdollista saavuttaa, 

voidaan käyttää arvoa F = 4, jos tällöin täytetään standardin asettamat erityiset ehdot. Tie-

tyissä tapauksissa F:n arvo voi olla jopa 5. (SFS 6001, 2015, 146) 

 

Verkkoyhtiöiden lisääntynyt ilmajohtojen korvaaminen maakaapeleilla johtaa siis kaapelei-

den ominaisuuksien vuoksi keskijänniteverkon maasulkuvirtojen kasvuun, ja maasulkuvir-

toja on tullut monissa tapauksissa tarve rajoittaa, jotta SFS 6001 -standardin kosketusjänni-

tevaatimukset toteutuvat. Maasulkuvirtojen pienentämisen lisäksi standardin vaatimukset 

voidaan täyttää myös maadoituksia parantamalla tai laukaisuaikoja lyhentämällä (Lakervi & 

Partanen 2008, 183). Näistä maadoitusten parantaminen ja maasulkuvirtojen pienentäminen 

pienentävät maadoitusjännitettä, ja laukaisuaikojen lyhentäminen nostaa sallittua maadoi-

tusjännitettä. Koska maadoitusten lisääminen ei ole saavutettavaan vaikutukseen nähden ko-

vin kustannustehokasta, yleisin tapa standardin vaatimusten toteuttamiseen on kompensoin-

nin käyttö (Korkka 2016, 2). 

 

Korvaustilanteissa maasulkuvirtojen kasvamiseen tulee edellä mainittujen asioiden takia 

kiinnittää huomiota. Käytännössä korvaustilanteissa SFS 6001 -standardin noudattaminen 

pyritään varmistamaan pienentämällä tarvittaessa maasulkusuojauksen laukaisuaikoja 

(Korkka 2016, 66–67). 

4.2 Sähkön laatu 

SFS-EN 50160 (2010) asettaa minimivaatimukset jakelujännitteen ominaisuuksille asiak-

kaan liittymiskohdassa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaatimukset koskevat muun mu-

assa verkkotaajuutta, jännitetason vaihteluja, epäsymmetriaa, välkyntää ja harmonisia yli-

aaltoja. Vaatimukset vaihtelevat jännitetasoittain – esimerkiksi pien- ja keskijänniteverkossa 

(U ≤ 36 kV) jännitetason vaihteluille on asetettu rajat, kun taas suurjänniteverkolle vastaavia 
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rajoja ei ole asetettu. SFS-EN 50160 (2010, 6) mukaan standardia ei sovelleta epänormaa-

leissa käyttöolosuhteissa, joita ovat: 

• tilapäiset syöttöjärjestelyt, joissa pyritään varmistamaan sähkön syöttö, kun järjeste-

lyn syy on 

o vikatilanne 

o verkon huolto- ja rakennustyöt 

o käyttökeskeytyksen laajuuden ja keston minimointitoimenpiteet 

• tapaukset, joissa verkonkäyttäjän laitteisto ei täytä voimassaolevia standardeja tai vi-

ranomaisten tai jakeluverkon haltijan verkkoon liittämiselle määrittämiä teknisiä 

vaatimuksia 

• poikkeukselliset tapaukset, erityisesti 

o poikkeukselliset sääolosuhteet ja muut luonnonkatastrofit 

o ulkopuolisten toiminnasta johtuvat häiriöt 

o viranomaisten toimenpiteet 

o lailliset työtaistelut 

o force majeure eli ylivoimainen este 

o tehovajaus, joka aiheutuu ulkopuolisista tapahtumista. 

 

Standardin mukaan siis esimerkiksi verkon huolto- ja rakennustöiden tai vikatilanteiden 

edellyttämät poikkeuskytkennät ovat epänormaaleja käyttöolosuhteita, jolloin standardin 

vaatimukset, kuten jännitevaihteluiden sallitut raja-arvot, eivät ole voimassa. Riippumatta 

tästä on huomioitava sähkömarkkinalain (588/2013) 19 ja 97 §:ien vaatimukset sähkön laa-

dulle. Esimerkiksi ali- tai ylijännite voi myös rikkoa asiakkaan laitteita tai saada ne toimi-

maan huonosti, jolloin jakeluverkonhaltijalle voi syntyä vahingonkorvausvastuu. Siksi stan-

dardin asettamia normaalien käyttöolosuhteiden rajoja pyritään kaikissa olosuhteissa nou-

dattamaan. 

 

Sähkönjakeluverkon poikkeavissa käyttötilanteissa kytkentäyhdistelmiä yleisesti rajoittava 

tekijä on jännitteenaleneman suuruus erityisesti pitkien johtohaarojen loppupäässä. Toisaalta 

standardi asettaa jännitteelle myös ylärajan. Tämä tarkoittaa sitä, että jännitettä ei voida joh-

tolähdön loppupään jännitteen tukemiseksi nostaa syöttävällä sähköasemalla rajattomasti, 

jotta johtolähdön alkupään asiakkaiden jännite ei nousisi liian suureksi. Myös komponent-

tien jännitekestoisuus rajoittaa jännitteen nostamista liiaksi. SFS-EN 50160 (2010) mukaan 
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normaaleissa käyttöolosuhteissa verkon jännite U ei saisi pienjänniteverkossa poiketa nimel-

lisestä jakelujännitteestä Un yli 10 %, eli jakelujännitteen tulisi noudattaa epäyhtälöä 

nn 1,19,0 UUU  . (4.12) 

Epäyhtälön 4.12 mukaisella välillä tulee kunkin viikon pituisen mittausjakson 10 minuutin 

jaksoilta mitatuista keskiarvoista olla 95 %, ja kaikkien 10 minuutin keskiarvojen tulee olla 

välillä  

nn 1,185,0 UUU  . (4.13) 

Keskijännitteellä jännitevaihtelua verrataan nimellisjännitteen Un sijaan sopimuksen mukai-

seen jännitteeseen UC niin, että 99 % mittausjakson 10 minuutin keskiarvoista tulee noudat-

taa epäyhtälöä 4.12 ja kaikkien 10 minuutin keskiarvojen noudattaa epäyhtälöä 

CC 15,185,0 UUU  . (4.14) 

(SFS-EN 50160, 2010).  

 

Normaalista poikkeavissa kytkentätilanteissa keskijänniteverkon johtolähtöjen pituus 

yleensä kasvaa, jolloin niiden jännitejäykkyys heikkenee. Tämä perustuu siihen, että prosen-

tuaalisen jännitteenaleneman Uh,% derivaatta pätötehon P suhteen on 

2

h,%
100

U

R

dP

dU
 , (4.15) 

jossa R on syöttöreitin kokonaisresistanssi, ja loistehon Q suhteen  

2

h,%
100

U

X

dQ

dU
 , (4.16) 

jossa X on syöttöreitin kokonaisreaktanssi (Lakervi & Partanen 2008, 39). 

 

4.3 Taloudelliset riskit 

Sähkönjakelun keskeytykset aiheuttavat aina kustannuksia verkkoyhtiölle riippumatta siitä, 

onko kyseessä suunniteltu vai odottamaton keskeytys. Sähkön laadun arviointi otettiin en-

simmäistä kertaa mukaan regulaatioon toisella valvontajaksolla 2008–2011, ja sitä mitataan 



40 

 

KAHilla. Toteutunut KAH puolestaan vaikuttaa verkkoyhtiön sallittuun liikevaihtoon. (La-

kervi & Partanen 2008, 20) KAH otetaan huomioon regulaatiossa niin sanotun laatukannus-

timen avulla (kuva 4.2). 

 

Verkon 
jälleenhankinta-

arvo

Komponenttien 
pitoajat ja 
keski-iät

Verkon 
nykykäyttöarvo

Muut taseen 
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Kohtuullinen 
tuottoaste

Kohtuullinen 
tuotto

Liikevoitto
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kannustin

Laatukannustin

Tehostamis-
kannustin

Innovaatio-
kannustin

Toimitus-
varmuus-
kannustin

Muut tuloksen 
oikaisut

Toteutunut 
oikaistu tulos

Yli-/alituotto

+/-

x -

-

-

-

-

-

+/-

 

Kuva 4.2.  Regulaatiomallin yksinkertaistettu kuvaus. Laatukannustin on merkitty kuvaan oranssilla. 

(Mukaillen lähteistä Energiavirasto 2015, 6; Karttunen et al. 2014, 20) 

 

KAHin arvostus perustuu muun muassa Silvast et al. (2005) laajaan kyselytutkimukseen. 

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa suoraan 

rahassa. Koti- ja maatalouksien ja loma-asumisen osalta selvitettiin myös halukkuutta mak-

saa sähköstä enemmän keskeytysten vähentämiseksi tai saada kompensaatiota katkosten li-

sääntyessä.  Vuonna 2014 toteutettiin selvitys, jossa tutkittiin muun muassa KAH-

arvostusten ajantasaisuutta, eikä siinä havaittu merkittävää tarvetta muuttaa aikaisempia yk-

sikkökustannuksia (Karttunen et al. 2014). 

 

Tämänhetkisellä, neljännellä valvontajaksolla (2016–2019) jakeluverkonhaltijan laatukan-

nustimessa otetaan huomioon vain kj-verkon KAH. Verkkoyhtiön toteutunut kj-verkon 

KAH vuonna k lasketaan yhtälöllä 
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jossa tkesk,odott,KJ,k on kj-verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla 

painotettu keskeytysaika vuonna k, hw,odott on odottamattomista keskeytyksistä aiheutuneen 

haitan energiaperusteinen yksikköhinta, Nodott,KJ,k on kj-verkon odottamattomien keskeytys-

ten lukumäärä vuonna k, hP,odott on odottamattomista keskeytyksistä aiheutuneen haitan te-

hoperusteinen yksikköhinta, tkesk,suunn,k on suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuo-

sienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna k, hw,suunn on suunnitelluista keskeytyksistä ai-

heutuneen haitan energiaperusteinen yksikköhinta, Nsuunn,KJ,k on kj-verkon suunnitelluista 

keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu lukumäärä vuonna k, hP,suunn on suun-

nitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan tehoperusteinen yksikköhinta, NAJK,KJ,k on kj-

verkon aikajälleenkytkentöjen (AJK) lukumäärä vuonna k, hAJK on AJK:sta aiheutuneen hai-

tan yksikköhinta, NPJK,KJ,k on kj-verkon pikajälleenkytkentöjen (PJK) lukumäärä vuonna k, 

hPJK on PJK:sta aiheutuneen haitan yksikköhinta, Wsiirr,k on siirretyn energian määrä vuonna 

k, tk on vuoden k kesto, KHIk on kuluttajahintaindeksi vuonna k ja KHI2005 on kuluttajahin-

taindeksi vuonna 2005. Kunkin vuoden KHI lasketaan huhti–syyskuun indeksipistelukujen 

keskiarvona. (Energiavirasto 2015) 

 

Viidennestä valvontajaksosta (2020–2023) alkaen myös sj-verkon keskeytykset otetaan huo-

mioon laatukannustimeen. Toteutunut sj-verkon KAH vuonna k lasketaan yhtälöllä 
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 , (4.18) 

jossa tkesk,odott,SJ,k on sj-verkon odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut liityntäpisteiden 

keskimääräinen keskeytysaika vuonna k, Nodott,SJ,k on sj-verkon odottamattomista keskeytyk-

sistä aiheutunut liityntäpisteiden keskimääräinen keskeytysmäärä vuonna k, tkesk,suunn,SJ,k on 

sj-verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut liityntäpisteiden keskimääräinen kes-

keytysaika vuonna k, Nsuunn,SJ,k on sj-verkon suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut liityn-
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täpisteiden keskimääräinen keskeytysmäärä vuonna k, NAJK,SJ,k on sj-verkon AJK:iden luku-

määrä vuonna k ja NPJK,SJ,k on sj-verkon PJK:iden lukumäärä vuonna k. (Energiavirasto 

2015) 

 

Yhtälöissä 4.17 ja 4.18 voidaan käyttää vuotuista keskitehoa Pavg, sillä Pavg = Wsiirr,k/tk. Jos 

keskitehot siis tiedetään, voidaan käyttää niitä KAH-laskennassa. Voimalaitosten keskiteho 

voidaan laskea nimellistehon Pn ja huipunkäyttöajan thk avulla yhtälöllä 

h8760

hk
navg

t
PP  . (4.19) 

Tämänhetkiset Energiaviraston määrittelemät KAH-yksikköhinnat vuoden 2005 rahanar-

vossa on esitetty taulukossa 4.2. Kyseisiä arvoja korjataan kunkin vuoden rahanarvoon ku-

luttajahintaindeksin kehitystä vastaavasti yhtälöihin 4.17 ja 4.18 sisältyvällä tekijällä 

KHIk/KHI2005.  

 

Taulukko 4.2.  Energiaviraston määrittelemät keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinnat 

vuoden 2005 rahanarvossa. (Energiavirasto 2015)  

Odottamaton  

keskeytys 

Suunniteltu  

keskeytys 
AJK PJK 

hE,odott 

[€/kWh] 

hP,odott 

[€/kW] 

hE,suunn 

[€/kWh] 

hP,suunn 

[€/kW] 

hAJK 

[€/kW] 

hPJK 

[€/kW] 

11,0 1,1 6,8 0,5 1,1 0,55 

 

Esimerkiksi Caruna Oy:n jakeluverkkoalueella yleissiirtotariffi on tällä hetkellä 

3,98 snt/kWh (Caruna 2017b). Kuten taulukosta 4.2 havaitaan, odottamattomasta keskey-

tyksestä energiayksikköä kohden syntyvä keskeytyskustannus on siten yli 200-kertainen toi-

mitetun sähkön osalta sähkönsiirrosta perittyyn hintaan. Taulukosta 4.2 nähdään myös, että 

odottamaton keskeytys on arvostettu selvästi suunniteltua keskeytystä kalliimmaksi. Tätä 

voidaan perustella sillä, että suunniteltuihin keskeytyksiin asiakas voi varautua etukäteen, 

mikä pienentää keskeytyksestä toiminnalle aiheutuvaa haittaa. Toisaalta suunnitellun kes-

keytyksen alhaisempi KAH-arvostus antaa verkkoyhtiölle kannustimen mahdollisten viko-

jen ennaltaehkäisemiseen tekemällä huoltotöitä suunnitellulla keskeytyksellä. 
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Poikkeuksellisissa kytkentätilanteissa suojausvyöhykkeet yleensä kasvavat, mikä kasvattaa 

mahdollisen vian aikaansaamaa KAHia. Vikojen todennäköisyyksiä on tässä työssä arvioitu 

Poisson-prosessin avulla, jolle pätee yhtälö 

t
x

t e
x

t
xXP  

!

)(
)( , (4.20) 

jossa P on todennäköisyys, Xt on satunnaismuuttuja, joka kuvaa vikojen lukumäärää ajan t 

kuluessa, x on epänegatiivisten kokonaislukujen joukkoon kuuluva muuttuja, λ on vikataa-

juus, ja t on aika (Anders 1990, 62). KAHin odotusarvo E(KAH) vuoden k rahanarvossa on 

siten 
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, (4.21) 

jossa PPJK on x PJK:n todennäköisyys, PAJK on x AJK:n todennäköisyys ja Ppys on x pysyvän 

vian todennäköisyys. Kuten yhtälössä 4.21 on esitetty, siinä tulisi teoriassa käyttää summa-

lausekkeen ylärajana ääretöntä. Kokeilulaskennoilla kuitenkin havaitaan nopeasti, että eri-

tyisen suuret vikamäärät ovat tämän työn kannalta oleellisilla, enintään vuoden pituisilla ai-

kaväleillä äärimmäisen epätodennäköisiä, eikä niillä ole käytännön merkitystä odotusar-

voon. Esimerkiksi eurooppalaisen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n (Eu-

ropean Network of Transmission System Operators for Electricity) mukaan 110 kV:n avo-

johtojen vikataajuus on ollut Suomessa vuosina 1996–2015 keskimäärin 2,05 kpl/(100 

km,a), joista pysyviä vikoja on samana aikana ollut keskimäärin 4 % (ENTSO-E 2017). Ca-

runan 110 kV:n verkossa vuosina 2013–2017 tapahtuneista jälleenkytkennöistä noin 80 % 

oli onnistunut PJK:lla. Tällöin koko Carunan sj-verkon pituudelle (noin 2 000 km) lasket-

tuna yli 50 PJK:n todennäköisyys vuoden aikana on 0,18 %. AJK:iden ja pysyvien vikojen 

todennäköisyydet ovat vastaavasti pienempiä kuin PJK:iden. 

 

Sähkömarkkinalaki velvoittaa jakeluverkonhaltijan maksamaan asiakkaalle vakiokorvauk-

sen yli 12 tunnin yhtäjaksoisista sähkönjakelukeskeytyksistä, ellei jakeluverkonhaltija 

osoita, että keskeytys on johtunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta es-

teestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan toiminnassaan huomioon ja jonka 
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seurauksia ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa (Sähkömark-

kinalaki 588/2013, 100 §). Caruna alkaa 1.7.2018 alkaen maksaa 20 % lakisääteistä korke-

ampia vakiokorvauksia (Caruna 2018b). Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta 

siirtopalvelumaksusta on taulukon 4.3 mukainen. 

 

Taulukko 4.3.  Sähkömarkkinalain (588/2013) 100 §:n ja Carunan 1.7.2018 voimaanastuvan käy-

tännön mukaiset vakiokorvaukset.  

Keskeytyksen 

pituus tkesk [h] 

Vakiokorvauksen määrä 

vuotuisesta 

siirtopalvelumaksusta [%] 

Laki-

sääteinen 

Caruna 

1.7.2018– 

12 ≤ tkesk < 24 10 12 

24 ≤ tkesk < 72 25 30 

72 ≤ tkesk < 120 50 60 

120 ≤ tkesk < 192 100 120 

192 ≤ tkesk < 288 150 180 

tkesk ≥288 200 240 

 

Taulukon 4.3 mukaisista korvausmääristä huolimatta loppukäyttäjälle kalenterivuoden ai-

kana maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtopalvelumak-

susta tai aikaisintaan 1.1.2018 alkaneissa keskeytyksissä 2000 €. Ennen 1.1.2016 alkaneissa 

keskeytyksissä euromääräinen maksimi oli 1000 € ja ennen 1.1.2018 alkaneissa keskeytyk-

sissä 1500 €. Lisäksi jos sama sähkönjakelun keskeytys ulottuu kahden kalenterivuoden 

ajalle, jyvitetään maksettava vakiokorvaus vuosittaista korvauksen enimmäismäärää lasket-

taessa kullekin kalenterivuodelle niin, miten keskeytysaika kullekin kalenterivuodelle koh-

distuu. (Sähkömarkkinalaki 588/2013, 100 ja 122 §:t) 

 

Verkkoyhtiö voi joutua maksamaan myös hinnanalennuksen tai vahingonkorvauksia säh-

könjakelun virheestä. Sähkönjakelussa on virhe muun muassa silloin, jos sähkön laatu ei 

vastaa sitä ”mitä voidaan katsoa sovitun” tai se ei vastaa Suomessa noudatettavia standar-

deja. Tällöin loppukäyttäjä on oikeutettu virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Loppu-
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käyttäjä on myös oikeutettu korvaukseen virheen aiheuttamasta vahingosta. Välillisiä vahin-

koja on velvollisuus korvata vain, jos virhe tai vahinko on johtunut jakeluverkonhaltijan 

huolimattomuudesta. (Sähkömarkkinalaki 588/2013, 97–99 §:t) 

4.4 Maineriski  

Erityisesti laajoihin tai pitkiksi venyviin vikakeskeytyksiin liittyy riski siitä, että Carunan 

maine kärsii, eikä Carunaa pidettäisi luotettavana toimijana ja vastuuntuntoisena yhteiskun-

nan peruspalvelujen tuottajana. Myös jos asiakasyhteistyö ja asianmukainen tiedottaminen 

suunnitelluista keskeytyksistä epäonnistuvat, voi sillä olla haitallisia vaikutuksia Carunan 

maineeseen. Poikkeavat kytkentätilanteet altistavat myös asiakkaita taloudellisille riskeille. 

Verkon heikentynyt käyttövarmuus lisää esimerkiksi sähköntuotanto- ja teollisuuslaitosten 

keskeytysriskiä, ja sähköntuotantolaitoksille voidaan joutua verkon käyttötilanteen vuoksi 

asettamaan tuotantorajoituksia. Regulaatiossa KAHin tarkoitus ei ole kuvata täydellisesti 

asiakkaalle muodostuvaa haittaa kaikissa tilanteissa, vaan luoda verkkoyhtiölle kannustin 

sen pienentämiseen. Esimerkiksi tuotannon pysähtymisestä asiakkaalle muodostuva todelli-

nen haitta voi siten poiketa KAHista suuntaan tai toiseen. Tällaiset ulkoisvaikutukset eivät 

siten suoraan välity taloudellisina vaikutuksina Carunan tulokseen, mutta maineriskin kautta 

niillä on epäsuora vaikutus Carunan toimintaedellytyksiin. 

 

Maineriskille on vaikea laskea rahallista arvoa, vaan maine tulee käsittää enemmän laadul-

lisena suureena. Osaltaan maineriski linkittyy muihin riskeihin, kuten taloudellisiin ja säh-

kön laatuun liittyviin riskeihin. Myös jos Carunan tai jonkin muun verkonhaltijan toiminta 

herättää yhteiskunnallista keskustelua, saattaa sillä olla myöhemmin vaikutuksia esimerkiksi 

regulaatiomallin kehittämisessä, jolloin kyseessä on niin sanottu regulatorinen riski. 

 

Maineeseen oleellisesti liittyvää asiakastyytyväisyyttä voidaan mitata esimerkiksi Net Pro-

moter Score®- eli NPS®-luvulla. Yrityksen asiakkailta kysytään yksi kysymys: ”Kuinka to-

dennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällesi tai työtoverillesi?” ja pyydetään vastaa-

maan kysymykseen asteikolla 0–10. Vastauksen 9–10 antaneet ovat suosittelijoita, 7–8 an-

taneet passiivisia ja 0–6 antaneet arvostelijoita. Suosittelijoiden prosentuaalinen osuus vä-

hennetään arvostelijoiden osuudesta. Jäljelle jäänyttä prosenttilukua kutsutaan NPS®-

luvuksi. (Reichheld 2006, 28–31) Jos siis esimerkiksi kaikki vastaajat ovat suosittelijoita, on 

yrityksen NPS®:n arvo 100, jos kaikki ovat arvostelijoita, on se -100.  



46 

 

5 VERKON NYKYTILA 

Riskianalyysin tekemistä varten kerättiin tietoja Carunan sähköverkosta sekä vikatietoja jul-

kisista tietolähteistä. Tässä kappaleessa käsitellään verkon rakennetta ja topologiaa 110 kV:n 

alueverkon ja sähköasemien osalta sekä vikataajuuksia 110 kV:n alueverkossa ja 20 kV:n 

jakeluverkossa. 

5.1 Verkon rakenne ja topologia 

Verkon rakenteella ja topologialla on olennainen merkitys riskien muodostumiselle. Caru-

nan sähköverkon osalta tutkittiin, miten sen 110/20 kV:n sähköasemat liittyvät 110 kV:n 

verkkoon ja minkälainen on asemien 20 kV:n kiskoston rakenne. 

5.1.1 110 kV:n voimajohdot 

Voimajohtojen rakenteella ja topologialla on suuri merkitys poikkeuksellisissa kytkentäti-

lanteissa. Jos sähköasemaa syötetään 110 kV:n renkaan kautta, ei toisen syöttösuunnan me-

nettäminen vielä välttämättä aiheuta ongelmia, mikäli toisesta suunnasta kyetään syöttämään 

tarvittava teho. Jos tämä ei onnistu, joudutaan sähköasema korvaamaan muilta asemilta kj-

verkon kautta. 110 kV:n renkaat voivat olla paitsi Carunan oman 110 kV:n verkon sisällä, 

myös muiden alueverkon haltijoiden tai Fingridin liityntäpisteiden kautta kytkettävissä.  

 

Osa Carunan 110/20 kV:n sähköasemista on kytketty 110 kV:n verkkoon haarajohdolla. 

Haarajohdon pituudella ja johtotyypillä on luonnollisesti vaikutus sen vikaantumisriskiin. 

Yhtälöllä 4.20 saadaan laskettua todennäköisyys sille, ettei vuoden aikana tapahdu yhtään 

vikaa sijoittamalla x = 0, minkä käänteistodennäköisyys on todennäköisyys vähintään yh-

delle vialle vuodessa, eli 

).0(1)1(  tt XPXP  (5.1) 

Päätettiin jakaa sähköasemat seuraavasti: 110 kV:n rengasyhteyteen kytketyt, lyhyeen haa-

rajohtoon kytketyt ja pitkään haarajohtoon kytketyt (taulukko 5.1). Yhtälön 5.1 perusteella 

vähintään yhden vian todennäköisyys avojohdolla vuodessa on 10 %, kun johdon pituus on 

5 km. Tätä pituutta päätettiin käyttää lyhyen haarajohdon enimmäispituutena. Lisäksi jos 

verkostokaavioon dokumentoitu liittymisjohdon pituus oli alle 0,5 km, päätettiin sähköase-

maa pitää tässä työssä rengasyhteyteen kytkettynä.  
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Taulukko 5.1. Carunan 110/20 kV:n sähköasemat (SA) alueverkkoyhteyksien mukaan. 

Yhteys alueverkkoon 

SA:ien 

määrä 

[kpl] 

110 kV:n rengas 95 

Lyhyt 110 kV:n haarajohto 

(l ≤ 5 km) 24 

Pitkä 110 kV:n haarajohto 

(l > 5 km) 30 

 

Taulukosta 5.1 havaitaan, että suurin osa Carunan 110/20 kV:n sähköasemista on 110 kV:n 

renkaaseen kytkettyjä. Yhdellä sähköasemalla ei ole rengasta 110 kV:n verkon kautta, mutta 

yhteys toiselle asemalle 45 kV:n verkon kautta. Noin kolmasosa asemista on 110 kV:n haa-

rajohdolla syötetty. 

5.1.2 110/20 kV:n sähköasemat 

Sähköasemien kiskostotyyppejä on olemassa lukuisia erilaisia. Kiskojärjestelmiä ovat esi-

merkiksi kiskoton järjestelmä, yksikisko- (1K), kisko-apukisko- (1K-AK) ja kaksoiskisko-

järjestelmät (2K), kaksoiskisko-apukiskojärjestelmä, kaksikatkaisija- eli duplex-järjestelmä, 

1½-katkaisijajärjestelmä sekä rengaskiskojärjestelmä. Kiskoa nimitetään pääkiskoksi, kun 

siihen liitytään katkaisijalla, ja apukiskoksi, kun siihen liitytään vain erottimella. (Elovaara 

& Haarla 2011b, 102–104) Luetelluista kiskostotyypeistä Carunan 110/20 kV:n sähköase-

milla on käytössä 1K-, 1K-AK-, 2K- ja duplex-järjestelmiä. Erilaisia kiskojärjestelmiä on 

esitetty kuvassa 5.1.  

 

1K-järjestelmässä (kuva 5.1b) on nimensä mukaisesti vain yksi kisko. Järjestelmä on edulli-

nen ja yksinkertainen, mutta kuormitusten ryhmittely ja kiskoston huolto ovat rajoitettua. 

Joustavuutta voidaan lisätä jonkin verran varustamalla kisko pitkittäiskatkaisijalla tai -erot-

timella, jolla kisko voidaan jakaa useampaan osaan. (Elovaara & Haarla 2011b, 102–103) 

 

1K-AK-järjestelmässä (kuva 5.1c) jokin katkaisija voidaan korvata esimerkiksi huollon 

ajaksi niin sanotun kiskokatkaisijan avulla. Kiskostoa on helpompi huoltaa ja tehdä siihen 

muutoksia kuin 1K-järjestelmään, ja lisäksi selektiivisyys säilyy korvaustilanteissa. (Elo-

vaara & Haarla 2011b, 103) 
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2K-järjestelmässä (kuva 5.1d) johdot ja muuntajat voidaan ryhmitellä eri kiskoille, ja ryh-

mitystä pystytään käytön aikana muuttamaan. Käyttö voi olla pysyvästi tai tilapäisesti jaettu 

kahteen ryhmään, tai toinen kisko voi toimia varakiskona. (Elovaara & Haarla 2011b, 103) 

 

Duplex-järjestelmässä (kuva 5.1f) jokainen johtolähtö voi liittyä kummalle tahansa kiskolle 

omalla katkaisijallaan. Järjestelmä on käytön ja huoltojärjestelyjen kannalta yksinkertainen 

ja selväpiirteinen. Duplex on erittäin käyttövarma ja helposti laajennettava, eikä apukiskoa 

tai kiskokatkaisijaa tarvita. (Elovaara & Haarla 2011b, 105) 
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Kuva 5.1.  Erilaisia sähköasemien kiskojärjestelmiä. Kuvassa a) kiskoton järjestelmä, b) yksikisko-

järjestelmä, c) kisko-apukiskojärjestelmä, d) kaksoiskiskojärjestelmä, e) kaksoiskisko-

apukiskojärjestelmä, f) kaksikatkaisija- eli duplex-järjestelmä, g) 1½-katkaisijajärjes-

telmä, h) rengaskiskojärjestelmä. (Elovaara & Haarla 2011b, 104) 

 

Carunan 110/20 kV:n sähköasemien osalta selvitettiin, kuinka paljon erilaisia 

kiskostoratkaisuja on lukumääräisesti käytössä. Lisäksi jaottelu tehtiin sen mukaan, onko 

asemalla käytössä yksi vai kaksi päämuuntajaa (PM), ja onko kiskosto jaettavissa 

pitkittäiskatkaisijalla tai -erottimella. Tulokset on kerätty taulukkoon 5.2. 
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Taulukko 5.2.  Carunan 110/20 kV:n sähköasemien määrät 20 kV:n kiskoston tyypin ja päämuun-

tajamäärän mukaan. 

Kiskosto-

tyyppi Tarkenne 

SA:t [kpl], 

joissa 

1xPM  

SA:t [kpl], 

joissa 

2xPM  YHTEENSÄ 

1K ei pitkittäiskatkaisijaa 

tai -erotinta 67 - 67 

pitkittäiskatkaisija 10 1 11 

pitkittäiserotin 7 1 8 

Yhteensä 84 2 86 

1K-AK ei pitkittäiskatkaisijoita 

tai -erottimia 1 - 1 

pitkittäiserottimet 2 - 2 

2x (1K-AK) - 1 1 

Yhteensä 3 1 4 

2K ei pitkittäiskatkaisijoita 

tai -erottimia 8 12 20 

pitkittäiskatkaisijat - 8 8 

pitkittäiserottimet - 2 2 

Yhteensä 8 22 30 

Duplex ei pitkittäiskatkaisijoita 

tai -erottimia 14 10 24 

pitkittäiskatkaisijat - 4 4 

pitkittäiserottimet - 1 1 

Yhteensä 14 15 29 

YHTEENSÄ 109 40 149 

 

Taulukosta 5.2 havaitaan, että suurin osa Carunan 110/20 kV:n sähköasemista on yksikisko-

järjestelmällä varustettuja yhden päämuuntajan asemia. Tällaisilla asemilla päämuuntajan 

menetys korvaustilanteessa on kriittistä, sillä asema täytyy silloin korvata kokonaisuudes-

saan toisilla asemilla, jotka saattavat poikkeuskytkennän aikana jo valmiiksi korvata muita 
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asemia. Joustavuutta kytkentävariaatioihin lisää pitkittäiskatkaisija tai -erotin, mutta kuten 

taulukosta 5.2 voidaan havaita, ratkaisu ei ole kovin yleinen Carunan 110/20 kV:n sähkö-

asemilla.  

5.2 Vikataajuudet ja kriittiset komponentit 

Vikataajuuksista kerättiin dataa valtakunnallisista Energiateollisuuden keskeytystilastoista, 

Fingridin häiriötilastoista sekä kansainvälisistä ENTSO-E:n ylläpitämistä suurjänniteverkon 

tilastoista Suomen osalta. 

5.2.1 110 kV:n alueverkko 

110 kV:n verkon vikojen kriittisyyden arviointiin käytettiin Fingridin ja ENTSO-E:n vikati-

lastoja. Fingridin tilastojen (Fingrid 2015; Fingrid 2016; Fingrid 2017) osalta kaikki käyttö-

häiriöt sen 110 kV:n verkossa vuosien 2014–2016 koottiin yhteen (Liite 1). Tilastojen pe-

rusteella 79 % kaikista käyttöhäiriöistä sen 110 kV:n verkossa kyseisinä vuosina johtui maa-

suluista avojohdoilla. Muut suurimmat yksittäiset häiriöitä aiheuttaneet laitteet ja toiminnot 

olivat suojaus tai johtosuoja (2,5 % ja 1,7 %) ja jälleenkytkentöjen aiheeton, poisjäänyt tai 

virheellinen toiminta (2,3 %). Fingridin tilastot eivät sinänsä ota kantaa häiriöiden syihin, eli 

onko kyseessä esimerkiksi luonnonilmiö vai tekninen vika, eivätkä siihen, oliko häiriö ohi-

menevä vai pysyvä. 

 

Fingridin tilastojen lisäksi käytettiin ENTSO-E:n (2017) vikatilastoja. Tilastoon on koottu 

tietoja 100–420 kV:n verkkojen häiriöistä Pohjoismaista ja Baltiasta vuoden 2015 osalta, 

sekä joitain keskimääräisiä suureita vuosilta 1996–2005 tai 2006–2015. Suomen 110 kV:n 

verkkojen kattavuus tilastossa on 94 % ja 110/20 kV:n päämuuntajien 93 %. ENTSO-E:n 

tilastoja ei ole kaikilta osin eritelty jännitetasoittain. Taulukossa 5.3 on esitetty osuudet vi-

kojen määrästä ja toimittamatta jääneestä sähköstä (TJS) komponenteittain Suomen 110–

400 kV:n verkoissa keskimäärin vuosilta 2006–2015.  
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Taulukko 5.3.  Osuudet vikojen määrästä ja TJS:stä komponenteittain prosentin tarkkuudella Suo-

men 110–400 kV verkoissa keskimäärin vuosina 2006–2015 (ENTSO-E 2017). 

SVC (Static Var Compensator) tarkoittaa staattista loistehon kompensaattoria ja 

STATCOM (Static Synchronous Compensator) staattista synkronikompensaattoria. 

Vian sijainti Osuus vioista [%] Osuus TJS:stä [%] 

Johdot 79  63  

Avojohto 78  62  

Kaapeli 0  0  

Sähköasemat 15  28  

Tehomuuntaja 2  2  

Mittamuuntaja 1  3  

Katkaisija 1  2  

Kiskosto 0  2  

Ohjauslaite 9  12  

Erotin 0  2  

Ylijännitesuoja ja kipinäväli 0  3  

Apulaite 0  0  

Muut SA-viat 2  3  

Kompensointilaitteet 2  1  

Rinnakkaiskondensaattori 0  0  

Sarjakondensaattori 1  1  

Reaktori 0  0  

Synkronikompensaattori 0  0  

SVC ja STATCOM 0  0  

Muut 4  9  

Järjestelmävika 0  0  

Viereinen verkko 4  9  

Tuntematon 0  0  
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Kuten taulukosta 5.3 nähdään, johtojen viat vastaavat 79 % vikamäärästä mutta vain 63 % 

TJS:stä. Sähköasemaviat sen sijaan vastaavat 15 % vikamäärästä mutta 28 % TJS:stä. Edel-

leen sähköasemavioista suurin osuus on tilastoitu ohjauslaitteisiin – ne käsittävät 9 % vioista 

ja 12 % TJS:stä. Piironen (2018) mukaan kyseiseen laiteluokitukseen kuuluvat: 

• eroonkytkentärele 

• erotin, käsin ohj. 

• johtosuoja 

• jälleenkytkentä 

• katkaisija, käsin ohj. 

• kauko-ohjauslaite 

• muuntajakentän suoja 

• ohjauskaapeli 

• reaktorisuoja 

• suojarele 

• suojaus yleensä 

• valvontalaite. 

 

Fingridin tilastojen (Fingrid 2015; 2016; 2017) perusteella kyseisen kategorian häiriöt ja-

kautuivat 110 kV:n verkossa vuosina 2014–2016 kuvan 5.2 mukaisesti.  
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Kuva 5.2.  Laiteluokitukseen ohjauslaite kuuluvista laitteista johtuvien häiriöiden jakauma 

Fingridin 110 kV:n verkossa vuosien 2014–2016 häiriötilastojen perusteella. 

 

Kuvasta 5.2 nähdään, että merkittävä osa 110 kV:n ohjauslaitteisiin tilastoitavista häiriöistä 

johtuu suojauksesta: luokitusten ”Suojaus yleensä”, ”Jälleenkytkentä” ja ”Johtosuoja” yh-

teinen osuus on 86 %. ENTSO-E (2017) mukaan 110 kV:n verkossa 50 % ohjauslaitteista 

johtuvista vioista aiheutuu verkonhaltijan toiminnasta, eli esimerkiksi virheellisistä suojaus-

asetteluista. Releiden suojausasetteluiden tarkastamisella ja mahdollisella muuttamisella 

korvaustilanteeseen sopivaksi voidaan siten pienentää riskiä virheellisistä laukaisuista joh-

tuviin keskeytyksiin. 

 

Taulukossa 5.4 on esitetty osuudet häiriöistä, TJS:ää aiheuttaneista häiriöistä ja TJS:stä häi-

riön syyn mukaan Suomen 110–400 kV:n verkoissa keskimäärin vuosina 2006–2015. 
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Taulukko 5.4.  Osuudet häiriöistä, TJS:ää aiheuttaneista häiriöistä ja TJS:stä häiriön syyn mukaan 

Suomen 110–400 kV:n verkoissa keskimäärin vuosina 2006–2015. (ENTSO-E 

2017) 

Häiriön syy 

Osuus 

häiriöistä 

Osuus TJS:ää 

aiheuttaneista 

häiriöistä 

Osuus 

TJS:stä 

Ukkonen 25 % 20 % 6 % 

Muu luonnonilmiö 20 % 17 % 22 % 

Ulkoinen 2 % 4 % 10 % 

Verkonhaltijan toiminta 7 % 10 % 15 % 

Tekninen syy 5 % 7 % 24 % 

Muu 12 % 10 % 15 % 

Tuntematon 30 % 33 % 8 % 

 

Kuten taulukosta 5.4 nähdään, ukkoset ovat merkittävässä roolissa häiriöiden aiheuttajana, 

mutta ne eivät johda suureen TJS:n määrään. Yhteensä luonnonilmiöt aiheuttavat häiriöistä 

lähes puolet, mutta vain 28 % TJS:stä. Sen sijaan esimerkiksi tekniset syyt eivät aiheuta lu-

kumääräisesti paljon häiriöitä, mutta niiden osuus TJS:stä on suuri. Tekniset syyt tarkoittavat 

nimenomaisesti teknisten laitteiden vikoja, eivät esimerkiksi virheellisistä releasetteluista 

johtuneita laukaisuja, jotka kuuluvat luokkaan ”verkonhaltijan toiminta” (ENTSO-E 2017, 

s. 68). ENTSO-E:n (2017) tilastosta käy ilmi myös, että vuosina 2006–2015 TJS:stä 93 % 

syntyi Suomessa 110 kV:n verkossa. Vaikka edellä esitetyt vikatiedot ovat kaikkien jännite-

tasojen yhteiset, voidaan siis olettaa lukujen pitävän melko tarkasti paikkaansa TJS:n ja-

kauman osalta myös tarkasteltaessa vain 110 kV:n verkkoa.  

5.2.2 Jakeluverkko 

Keskijänniteverkon johtojen vikatiheydet johtotyypeittäin sekä vikatiheydet sähköasema- ja 

jakelumuuntamovioille arvioitiin perustuen ET:n vuosien 2012–2014 valtakunnallisiin säh-

kön keskeytystilastoihin laskemalla kyseisten vuosien tilastoista keskiarvot (taulukko 5.5). 

Asiakkaan keskimääräiset keskeytysajat aiheuttajittain ja sijainneittain arvioitiin samoin 

(taulukko 5.6). ET:n kyseisten vuosien tilastot kattavat 96–98 % jakeluverkkotoiminnan vo-

lyymista. (Energiateollisuus 2013; 2014b; 2015) 
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Taulukko 5.5.  Vuosien 2012–2014 vuotuisten vikataajuuksien keskiarvot aiheuttajittain ja sijain-

neittain Suomen jakeluverkoissa. PAS tarkoittaa päällystettyä avojohtoa suurjännit-

teelle ja mp muuntopiiriä. 

Vian aiheuttaja 

Vikataajuus [kpl/100 km, a] Vikataajuus [kpl/100 kpl, a] 

Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo 

Luonnonilmiöt 5,66 0,40 0,24 0,03 0,10 0,41 

Tuuli ja myrsky 3,23 0,31 0,18 0,02 0,04 0,13 

Lumi- ja jääkuorma 1,56 0,08 0,04 0,00 0,00 0,02 

Ukkonen 0,75 0,05 0,05 0,02 0,07 0,22 

Muu sääilmiö 0,11 0,03 0,05 0,04 0,00 0,03 

Eläimet 0,26 0,01 0,01 0,03 0,04 0,10 

Tekniset syyt 0,82 0,14 0,17 0,31 0,19 0,31 

Rakenneviat 0,62 0,11 0,13 0,26 0,15 0,27 

Verkonhaltijan toiminta 0,24 0,03 0,21 0,08 0,09 0,07 

Muut syyt 1,03 0,05 0,15 0,37 0,12 0,08 

Ulkopuolinen 0,33 0,02 0,15 0,30 0,03 0,03 

Tuntematon 0,73 0,03 0,06 0,11 0,10 0,06 

Force majeure 0,02 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 

Oman jakeluverkon 

viat yhteensä 7,56 0,52 0,45 0,64 0,35 2,09 

 

Taulukosta 5.5 havaitaan, että johtopituutta kohti eniten vikoja aiheuttavat avojohtoihin koh-

distuvat luonnonilmiöt, erityisesti tuuli ja myrsky sekä lumi- ja jääkuorma. Maakaapeleilla 

puolestaan vikojen aiheuttajana korostuvat ulkopuoliset aiheuttajat sekä tekniset syyt. Li-

säksi vertailtaessa avojohtoja ja maakaapeleita huomataan, että maakaapelien vikatiheys joh-

topituutta kohti on kaikkien aiheuttajien osalta selvästi avojohtoja pienempi.  

 

Keskimääräiset keskeytysajat asiakkaalla vuodessa laskettiin vikatiheyksiin nähden vastaa-

valla tavalla perustuen ET:n vuosien 2012–2014 valtakunnallisiin sähkön keskeytystilastoi-

hin (taulukko 5.6). 
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Taulukko 5.6.  Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa Suomen jakeluverkoissa ai-

heuttajittain ja sijainneittain keskimäärin vuosina 2012–2014. 

 Keskimääräinen keskeytysaika asiakkaalla vuodessa [h/a] 

Vian aiheuttaja Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli Sähköasema Muuntamo 

Luonnonilmiöt 3,25 0,07 0,02 0,00 0,03 0,08 

Tuuli ja myrsky 2,42 0,05 0,02 0,01 0,02 0,03 

Lumi- ja jääkuorma 0,69 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ukkonen 0,18 0,01 0,00 0,00 0,01 0,05 

Muu sääilmiö 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eläimet 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Tekniset syyt 0,12 0,02 0,01 0,03 0,05 0,04 

Rakenneviat 0,10 0,01 0,00 0,03 0,05 0,04 

Verkonhaltijan toiminta 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

Muut syyt 0,11 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 

Ulkopuolinen 0,05 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 

Tuntematon 0,06 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 

Force majeure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

 

Taulukosta 5.6 havaitaan, että keskeytysajan aiheuttajana suurin rooli on tuulen ja myrskyn 

avojohdoille aiheuttamat keskeytykset. Toiseksi suurin aiheuttaja on lumi- ja jääkuorma, 

mutta ei niin suuressa osassa kuin taulukosta 5.5 vikataajuuksien osalta nähdään.  

 

ET:n keskeytystilastoista vuosilta 2012–2016 (Energiateollisuus 2013; 2014b; 2015; 2016; 

2017) laskettiin lisäksi SAIDIn ja SAIFIn keskimääräiset jakaumat aiheuttajittain. SAIFIn 

jakauma aiheuttajittain on esitetty kuvassa 5.3 ja SAIDIn kuvassa 5.4.  
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Kuva 5.3.  SAIFIn jakauma aiheuttajittain Suomen jakeluverkoissa keskimäärin vuosina 2012–

2016. 
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Kuva 5.4.  SAIDIn jakauma aiheuttajittain Suomen jakeluverkoissa keskimäärin vuosina 2012–

2016. 

 

Kuvista 5.3 ja 5.4 nähdään, että luonnonilmiöt vastaavat keskimäärin lähes kahta kolmasosaa 

SAIFIsta ja yli 75 % SAIDIsta. Luonnonilmiöillä on siis merkittävä osuus paitsi keskeytys-

ten määrään, erityisesti keskeytysaikaan. Kuten taulukosta 5.3 havaittiin, luonnonilmiöillä 

on suuri osuus myös suurjännitteisessä verkossa, mutta siellä niiden merkitys keskeytysai-

kaan ja siten TJS:ään on huomattavasti pienempi kuin keskijännitteisessä verkossa. 

6 RISKIEN ANALYSOINTI 

Riskejä analysoitiin kahden eri tapauksen avulla kahdella eri verkkoalueella. Ensimmäisenä 

tapauksena, alueella 1, tutkittiin 110 kV:n rengasyhteyden irtikytkentää jakeluverkon kyt-

kentätilanteen pysyessä entisellään. Tämä tapaus valittiin siksi, että taulukon 5.1 perusteella 

suurin osa Carunan 110/20 kV:n sähköasemista on 110 kV:n rengasyhteyteen kytkettyjä. Li-

säksi 110 kV:n rengasyhteyden puuttumisen arveltiin olevan vikojen näkökulmasta yleisesti 

ottaen haastava tilanne, koska tällöin usean aseman syöttömahdollisuudet 110 kV:n verkon 

kautta ovat rajoittuneet. Toisena tapauksena, alueella 2, tutkittiin yksittäisen sähköaseman 
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keskijänniteverkon korvaustilannetta 110 kV:n syöttöjohdon ollessa pois käytöstä, sillä 

110 kV:n rengasverkon lisäksi haluttiin tutkia 110 kV:n haarajohtoa. Tapaus pyrittiin valit-

semaan niin, että sekä korvattavalla että korvaavilla asemilla olisi yksi päämuuntaja, sillä 

taulukon 5.2 perusteella yhden päämuuntajan asemat ovat kahden päämuuntajan asemia ylei-

sempiä Carunan 110/20 kV:n sähköasemilla, ja tällöin voitaisiin myös analysoida korvaavan 

aseman päämuuntajavian vaikutuksia. 

6.1 Tapaus 1 

Alueella 1 tutkittiin kuvan 6.1 mukaista tapausta, jossa kahden 110 kV:n sähköaseman, E ja 

F, välinen Carunan omistama 110 kV:n johto oli väliaikaisesti pois käytöstä. Normaalisti 

alueen 110 kV:n verkkoa syötetään kahdesta suunnasta, sähköasemilta A ja F, ja Carunan 

110/20 kV:n sähköasemia asemalta A on syötetty 6 ja asemalta F 4. Asemiin A ja F ei ole 

liitetty asiakkaita. Normaalitilanteessa 110 kV:n verkkoa käytetään säteittäisesti jakorajan 

ollessa asemalla D aseman C suuntaan. Asemalta D on varayhteys vieraaseen verkkoon, 

jonka suuntaan oleva päämuuntaja on kooltaan 5 MVA, eli sitä voidaan käyttää korvaustar-

koituksiin vain hyvin rajoitetusti. 

 

Kuva 6.1.  Alueen 1 syöttöjärjestely, kun johto E–F on pois käytöstä. Sinisillä aalloilla on merkitty 

yhteydet vieraisiin syöttäviin verkkoihin, ympyröillä erotinasemat, neliöillä sähköasemat, 

mustilla viivoilla käytössä olevat johdot ja keltaisella käytöstä pois oleva johto. Punaisella 

reunalla merkityillä asemilla A ja F ei ole asiakkaita ja sinisellä reunalla merkityllä ase-

malla T on vain sähköntuotantoa. 

 

Kuten kuvasta 6.1 nähdään, kyseisen poikkeuskytkennän ajan kaikki 10 Carunan omistamaa 

asemien A ja F välistä sähköasemaa olivat siis 110 kV:n haarassa syötettynä sähköasemalta 

A. Lisäksi asemalta A on syötetty erillisellä haarajohdolla asema M, ja asemien B ja C väliin 

on liittynyt ulkopuolisen omistama asema T, johon on liittynyt tuulivoimaa. Caruna omistaa 

aseman T liittymispisteessä sijaitsevat runkolinjan erottimet molempiin suuntiin. Asemien 
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D ja E välissä on erotinasema 1, josta lähtee haarajohto asemien K ja L suuntaan. Pahimmil-

laan 110 kV:n verkon vika olisi siis aiheuttanut keskeytyksen kaikille alueen 110/20 kV:n 

sähköasemille. Haarajohtoja A–M, C–2, 2–I, 2–J ja C–H ei kuitenkaan tarkastella tässä 

työssä, sillä niiden alkupäissä on katkaisijat ja suojauksen oletetaan toimivan selektiivisesti, 

eli korvaustilanteen syöttöjärjestely ei muuttanut katkaisijoiden takana esiintyvien vikojen 

muodostamia riskejä. 

 

Korvaustilanteen keston laskenta-aika oli 7 kuukautta. Alueen 110/20 kV:n sähköasemien 

keskitehoina ja asiakasmäärinä käytettiin DMS:stä saatuja, taulukon 6.1 mukaisia arvoja. 

Aseman T osalta keskiteho laskettiin yhtälöllä 4.19 perustuen tuulivoimalaitoksen nimellis-

tehoon 24,1 MW ja Suomen Tuulivoimayhdistys (2018) mukaiseen huipunkäyttöaikaan 

3000 h/a. 

 

Taulukko 6.1.  Alueen 1 niiden 110/20 kV:n sähköasemien keskitehot Pavg ja asiakasmäärät, joita 

tarvitaan KAH-laskentaan ja keskeytysten alaisten asiakkaiden määrän arviointiin. 

Asema 

Pavg 

[MW] 

Asiakasmäärä 

[kpl] 

B 0,6 600 

C 5,0 3 700 

D 5,9 3 300 

E 6,8 5 100 

G 3,9 2 800 

H 10,5 6 100 

I 5,8 2 200 

J 5,0 3 200 

K 0,5 600 

L 2,5 1 600 

T 7,9 1 

Yhteensä 54,4 29 200 
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Seuraavaksi käsitellään korvaustilanteesta johtuvia taloudellisia riskejä, asiakasvaikutuksia 

ja maineriskiä ja sähkön laatuun ja suojaukseen liittyviä riskejä. 

6.1.1 Taloudelliset riskit 

Pahimmassa tilanteessa asemien A ja B välinen 51 km pituinen johto olisi vioittunut. Yhtä-

löiden 4.17, 4.18 ja 4.21 sisältämän tekijän KHIk/KHI2005 arvoksi vuodelle 2017 saatiin Ti-

lastokeskus (2017) perusteella 1,2064. Taulukon 6.1 mukaisia arvoja ja yhtälöä 4.18 sovel-

taen saadaan siten, että yksi PJK aiheuttaisi vuoden 2017 rahan arvossa KAHia 36 000 € ja 

AJK 72 000 €. Pysyvä vika aiheuttaisi välittömästi 72 000 € verran KAHia, ja tämän jälkeen 

sitä kertyisi keskeytyksen kestäessä 724 000 €/h. Asemien E ja F väliseltä johdolta edelly-

tettiin 8 tunnin käyttöönotettavuutta, joten jos oletetaan, että asemien E ja F välinen yhteys 

saataisiin palautettua määrätyssä 8 h:ssa ja kaikki alueen asemat kyettäisiin syöttämään sitä 

kautta, olisi vian kokonais-KAH 5,9 miljoonaa euroa.  KAH-odotusarvojen laskennassa ole-

tettiin, että  

• pysyviä vikoja on ENTSO-E (2017) mukaisesti 4 % kaikista vioista 

• ohimenevissä vioissa 80 %:ssa PJK onnistuu  

• asema D korvataan tarvittaessa vieraan verkon kautta.  

Tällöin ENTSO-E (2017) mukaisella vikataajuudella 2,05 kpl/(100 km,a) saadaan yhtälöllä 

4.21, että pylväsvaihtojen vaatiman 7 kuukauden ajalta KAHin odotusarvo johtoa A–B kos-

kevissa vioissa on 8 h:n käyttöönotettavuusvaatimus huomioon ottaen 158 000 €. PJK:iden 

osuus tästä on 17 000 €, AJK:iden 9 000 € ja pysyvien vikojen 132 000 €.  

 

Muiden runkolinjan johtojen laskenta on monimutkaisempaa, sillä jälleenkytkentöjen ja py-

syvien keskeytysten laajuus alkutilanteessa riippuu suojaavien katkaisijoiden sijainnista. 

Kaikkien johtovälien päissä ei ole katkaisijoita, eikä kaikissa katkaisijoissa ole suojaustoi-

mintoja käytössä – asemalla B ei ole katkaisijaa asemien G tai T suuntaan eikä aseman A 

suuntaan olevassa katkaisijassa ole suojauksia käytössä, ja aseman T luona on vain erottimet 

kaikkiin suuntiin. Kun vikapaikka sijaitsee jossain muualla kuin välillä A–B, kyetään osa 

asemista palauttamaan heti, kun vika on saatu rajattua ja erotettua. Lisäksi osa asemista pys-

tytään 110 kV:n yhteyden puuttuessa mahdollisesti korvaamaan toisella asemalla 20 kV:n 

verkon kautta etukäteen laaditun, olosuhteet huomioivan korvaussuunnitelman mukaisesti. 
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Korvaustarkasteluissa on jo niitä tehdessä huomioitu sähköturvallisuudelle ja sähkön laa-

dulle asetettujen vaatimusten toteutuminen, joten niitä ei tutkita tässä vaiheessa. Siten edellä 

mainittujen KAH-odotusarvojen laskentaa koskevien oletusten lisäksi oletettiin, että 

• asema G korvataan johdon B–G viassa asemalla B 

• asemat K ja L korvataan johtojen D–1, 1–E ja 1–K vioissa asemalla D 

• asema L korvataan johdon K–L viassa asemalla K. 

 

Vian rajaamiseen ja erottamiseen kuluva aika vaihtelee suuresti riippuen muun muassa siitä, 

mitä mittaustietoja viasta on esimerkiksi SCADAn kautta saatavilla ja kuinka nopeasti kyt-

kijöitä saadaan hälytettyä paikan päälle. Viankorjausaika puolestaan riippuu oleellisesti tar-

vittavista varaosista ja välineistöstä sekä vikapaikan fyysisestä sijainnista maastossa. Tässä 

työssä on aika-arviona vian rajaukselle käytetty 2 h:a ja viankorjaukselle 24 h:a. Vaikka vaa-

timusta johdon E–F käyttöönotettavuudelle ei etukäteen olisi asetettu, oletetaan johto kui-

tenkin käyttöönotetuksi viimeistään 24 h:n kuluessa.  

 

Edellä mainituin oletuksin ja mainittuja arvoja käyttäen laskettiin yhtälöllä 4.21 odotusarvot 

johtovikojen KAHille 7 kuukauden ajalle vastaavalla tavalla kuin johdolle A–B kolmessa 

tapauksessa: 1) normaalitilanteessa, 2) johdon E–F korvaustilanteessa, jossa johdolta E–F 

edellytettäisiin 8 h:n käyttöönotettavuutta sekä 3) johdon E–F korvaustilanteessa ilman käyt-

töönotettavuusvaatimusta. Tulokset on esitetty taulukossa 6.2. Yksityiskohtaiset taulukot on 

esitetty liitteessä 2. 
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Taulukko 6.2.  Johtovikojen KAH-odotusarvot alueen 1 normaalissa syöttötilanteessa ja tilanteessa, 

jossa johto E–F on 7 kuukauden ajan poissa käytöstä.  

Johto 

Johtovikojen KAH-odotusarvo [€] 

Normaali-

tilanne 

Johto E–F pois käytöstä 

8 h:n käyttöönotetta-

vuusvaatimus 

Ei vaatimuksia käyt-

töönotettavuudelle 

A–B 45 000 158 000 411 000 

B–G 8 000 12 000 12 000 

B–T 29 000 87 000 209 000 

T–C 16 000 49 000 118 000 

C–D 0 48 000 114 000 

D–1 5 000 13 000 31 000 

1–K 2 000 2 000 2 000 

K–L 3 000 4 000 4 000 

1–E 8 000 20 000 48 000 

E–F 13 000 - - 

Yhteensä 129 000 393 000 949 000 

 

Taulukosta 6.2 havaitaan, että poikkeuskytkentä nostaa johtovikojen KAH-odotusarvon yli 

7-kertaiseksi, mikäli johdon E–F käyttöönotettavuudelle ei anneta minkäänlaisia vaatimuk-

sia vaan oletetaan, että sitä ei oteta käyttöön alle 24 h:ssa mahdollisen vian sattuessa. Tällöin 

vikapaikan takaiset asemat ovat keskeytyksen piirissä koko viankorjausajan. Muutos on huo-

mattavasti maltillisempi, jos johdolta edellytetään 8 h:n käyttöönotettavuutta. Huomioitavaa 

on lisäksi, että taulukon 6.2 luvuissa ei ole mukana asiakkaille yli 12 tunnin keskeytyksistä 

maksettavia, taulukon 4.3 mukaisia vakiokorvauksia.  

 

Asemavikojen osalta tarkasteltiin 110 kV:n kiskoston sekä kenttien vikoja. 110 kV:n kiskos-

ton vikoja analysoitiin niin, että oletettiin kiskosuojan toimivan ja syöttösuunnasta lähimmän 

katkaisijan tekevän laukaisun. Kiskovikojen vikataajuuksia ei käytetyissä lähteissä ollut ti-

lastoitu, ja sen yksiselitteinen määrittäminen koettiin hyvin hankalaksi. Siksi kiskovioille on 
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laskettu KAH-odotusarvon sijasta KAH vikatapauksessa. Tästä syystä taulukko 6.3, jossa 

kiskovikojen aikaansaama KAH on esitetty, ei ole suoraan vertailukelpoinen taulukoiden 6.2 

ja 6.4 kanssa.  

 

Taulukko 6.3. Kiskovikojen aikaansaama KAH asemittain eri tapauksissa alueella 1. 

Asema, 

jossa kisko 

vikaantuu 

Kiskovian KAH alueella 1 [€] 

Normaali-

tilanne 

Johto E–F pois käytöstä 

8 h:n käyttöön-

otettavuusvaati-

mus 

Ei vaatimuksia 

käyttöönotettavuu-

delle 

A 1 082 000 1 520 000 1 520 000 

B 1 082 000 5 031 000 14 395 000 

G 1 082 000 1 520 000 1 520 000 

C 1 082 000 1 173 000 1 173 000 

D 249 000 1 219 000 3 301 000 

K 249 000 273 000 273 000 

L 249 000 273 000 273 000 

E 2 419 000 2 170 000 2 170 000 

F 438 000 - - 

 

Kuten taulukosta 6.3 nähdään, korvaustilanne vaikuttaa erityisesti asemien B ja D muodos-

tamaan riskiin. Vian sattuessa korvaustilanteessa aseman B kiskostossa on sen aikaansaama 

KAH lähes viisinkertainen normaalitilanteeseen nähden. Jos johdolle E–F ei aseteta käyt-

töönotettavuusvaatimusta, KAH nousee edelleen moninkertaiseksi. Samoin aseman D kis-

kovikojen aikaansaama KAH on korvaustilanteessa moninkertainen normaalitilanteeseen 

nähden, mutta absoluuttisesti kuitenkin merkittävästi aseman B muodostamaa riskiä pie-

nempi. 
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Kenttävikoja arvioitiin katkaisijavikojen avulla. Kenttävikojen todennäköisyyden lasken-

taan käytettiin siis katkaisijoiden vikataajuutta, koska se oli saatavilla eivätkä muiden kom-

ponenttien vikataajuudet ole kaikilta osin selkeästi tilastoitu. Vikojen vaikutukset laskettiin 

olettamalla, että syöttösuunnassa edeltävä suojauksella varustettu katkaisija tekee laukaisun 

ja vika kyetään erottamaan vikaantuneen kentän omin erottimin. Koska kentässä on katkai-

sijan lisäksi muitakin laitteita jotka voivat vikaantua, näin saatiin laskettua minimitaso kent-

tävioille. Muutoin laskentaperiaatteet olivat samat kuin johtovioille. Asemilla A ja C on 

110 kV:n kiskosto rakenteeltaan 1K-AK, muilla asemilla on käytössä 1K-järjestelmä. Ase-

malla B lisäksi katkaisija aseman A suuntaan kyetään ohittamaan ohituserottimella, samoin 

110 kV:n kisko aseman G suuntaan. Katkaisijoiden vikatiheytenä käytettiin 110 kV:n teho-

katkaisijoiden vuosien 1996–2015 keskimääräistä vikatiheyttä Suomessa 

0,16 kpl/(100 kpl,a) (ENTSO-E 2017). Katkaisijavikojen KAH-odotusarvot on esitetty tau-

lukossa 6.4. 
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Taulukko 6.4.  Katkaisija-/kenttävikojen KAH-odotusarvo asemittain eri tapauksissa alueella 1. 

Asema Suunta 

Kenttävikojen KAH-odotusarvo [€] 

Normaali-

tilanne 

Johto E–F pois käytöstä 

8 h:n käyttöön-

otettavuusvaati-

mus 

Ei vaatimuksia 

käyttöönotettavuu-

delle 

A B 1 000 1 400 1 400 

B A 1 000 1 400 1 400 

B PM 1 000 1 400 1 400 

G PM 1 000 1 000 1 000 

C T 1 000 1 400 1 400 

C D 700 1 100 1 000 

C 2 700 1 100 1 000 

C H 700 1 100 1 000 

C PM 700 1 100 1 100 

D C 400 1 100 1 100 

D 1 200 1 100 3 100 

D PM 200 400 400 

K PM 200 300 300 

L PM 200 300 300 

E 1 400 2 100 2 100 

E F 400 - - 

E PM 300 200 200 

F E 400 - - 

YHTEENSÄ 10 500 16 500 18 200 

 

Kuten taulukosta 6.4 havaitaan, katkaisijavikojen KAH-odotusarvo on tarkastelluissa ta-

pauksissa aiemmin mainituin oletuksin hyvin pieni verrattuna esimerkiksi taulukossa 6.2 
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esitettyyn johtovikojen KAH-odotusarvoon. Kentän erottimien vikaantuminen vastaisi vai-

kutuksiltaan joko johtovikaa tai kiskovikaa. Niiden huomioiminen nostaisi johto- ja kisko-

vikojen todennäköisyyksiä. ENTSO-E (2017) mukaan kaikkien ohjauslaitteiden vikataajuus 

on vuosina 2006–2015 ollut 1,32 kpl/(100 kpl,a), joten niillä ei ole merkitsevää vaikutusta 

tuloksiin. Mittamuuntajia ei myöskään huomioitu, sillä niiden vikataajuus on ENTSO-E 

(2017) mukaan hyvin alhainen, 0,09 kpl/(100 kpl,a). 

6.1.2 Asiakasvaikutukset ja maineriski 

Johtojen A–B, B–G, B–T tai T–C vikaantuminen aiheuttaa korvaustilanteessa keskeytyksen 

29 000 asiakkaalle. Johtojen A–B, B–T tai T–C vikaantuessa yli 20 000 asiakasta jää säh-

köttä, kunnes johto E–F saadaan palautettua tai vika korjattua. Johtovikojen aiheuttamat pi-

simmät keskeytykset johdoittain ja niiden alaiset asiakasmäärät on esitetty taulukossa 6.5. 

Sähköttömien asiakkaiden määräarvio vianselvityksen edetessä on esitetty liitteessä 2. 
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Taulukko 6.5.  Johtovikojen aiheuttamat pisimmät keskeytykset eri tapauksissa ja niiden alaiset 

asiakasmäärät alueella 1. 

Vikaantu-

nut johto 

Normaalitilanne 

Johto E–F pois käytöstä 

8 h:n käyttöönotetta-

vuusvaatimus 

Ei vaatimuksia käyt-

töönotettavuudelle 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiakkaat 

[kpl] 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiakkaat 

[kpl] 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiakkaat 

[kpl] 

A–B 2 18 600 8 25 900 24 25 900 

B–G 2 18 600 2 2 800 2 2 800 

B–T 2 18 600 8 22 500 24 22 500 

T–C 2 18 600 8 22 500 24 22 500 

C–D - - 8 7 300 24 7 300 

D–1 2 5 400 8 5 100 24 5 100 

1–K 2 5 400 2 2 200 2 2 200 

K–L 2 5 400 2 1 600 2 1 600 

1–E 2 5 400 8 5 100 24 5 100 

E–F 2 10 500 - 

 

Kuten taulukosta 6.5 nähdään, johtovioista johtuvat keskeytykset koskevat jopa kymmeniä 

tuhansia asiakkaita. Jos johdon E–F käyttöönotettavuudelle ei aseteta vaatimuksia, joutuu 

jopa 26 000 asiakasta olemaan sähköttä koko viankorjausajan. Käyttöönottovaatimuksen 

asettaminen rajaa pisimmät keskeytykset kyseiseen aikaan. Taulukossa 6.6 on esitetty pi-

simmät keskeytykset ja niiden alaiset asiakkaat asemien kiskovioissa eri tapauksissa. 
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Taulukko 6.6.  Pisimmät keskeytykset ja niiden alaiset asiakkaat asemien kiskovioissa eri tapauk-

sissa alueella 1. 

Asema, 

jossa kisko 

vikaantuu 

Normaalitilanne 

Johto E–F pois käytöstä 

8 h:n käyttöönotetta-

vuusvaatimus 

Ei vaatimuksia käyt-

töönotettavuudelle 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiakkaat 

[kpl] 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiakkaat 

[kpl] 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiakkaat 

[kpl] 

A 2 18 600 2 29 200 2 29 200 

B 2 18 600 8 22 500 24 22 500 

G 2 18 600 2 29 200 2 29 200 

C 2 18 600 2 25 800 2 25 800 

D 2 5 400 8 7 250 24 7 250 

K 2 5 400 2 7 250 2 7 250 

L 2 5 400 2 7 250 2 7 250 

E 2 5 100 2 5 100 2 5 100 

F 2 10 500 - - - - 

 

Taulukosta 6.6 nähdään, että asemien B ja D kiskot ovat keskeytysten pituuden näkökul-

masta kriittisimpiä. Korvaustilanteessa aseman B kiskoston vikaantuessa yli 20 000 asia-

kasta on sähköttä, kunnes E–F johto on palautettu tai vika korjattua. Katkaisija-/kenttäviko-

jen osalta pisimmät keskeytykset ja niiden alaiset asiakkaat on esitetty taulukossa 6.7. 
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Taulukko 6.7. Pisimmät keskeytykset ja niiden alaiset asiakkaat kenttävioissa alueella 1. 

Asema 

 

Normaalitilanne 

Johto E–F pois käytöstä 

 

8 h:n käyttöönotet-

tavuusvaatimus 

Ei vaatimuksia 

käyttöönotetta-

vuudelle 

Suunta 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiak-

kaat 

[kpl] 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiak-

kaat 

[kpl] 

Pisin 

keskey-

tys [h] 

Asiak-

kaat 

[kpl] 

A B 2 18 600 2 29 200 2 29 200 

B A 2 600 2 600 2 600 

B PM 2 600 2 600 2 600 

G PM 2 2 800 2 2 800 2 2 800 

C T 2 18 600 2 29 200 2 29 200 

C D 2 15 200 2 25 800 2 25 800 

C 2 2 15 200 2 25 800 2 25 800 

C H 2 15 200 2 25 800 2 25 800 

C PM 2 15 200 2 25 800 2 25 800 

D C 2 10 500 8 7 300 24 7 300 

D 1 2 5 400 8 7 300 24 7 300 

D PM 2 3 300 2 10 500 2 10 500 

K PM 2 600 2 600 2 600 

L PM 2 1 600 2 1 600 2 1 600 

E 1 2 10 500 24 5 100 24 5 100 

E F 2 10 500 - - - - 

E PM 2 5 100 2 5 100 2 5 100 

F E 2 10 500 - - - - 
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Taulukosta 6.7 havaitaan, että johdon E–F käyttöönotettavuusvaatimuksella voidaan vaikut-

taa vian kestoon parin aseman osalta. Kuitenkin ne viat, joista aiheutuu suurimmat asiakas-

vaikutukset, kyetään kaikissa tilanteissa ratkaisemaan melko nopeasti rajaamalla vika ja te-

kemällä tarvittavat korvauskytkennät keskijänniteverkon kautta. 

6.1.3 Sähkön laatu 

Poikkeuskytkentä vaikuttaa sähkön laadun riskeihin monella tavalla. Kasvava johtopituus 

säteittäisesti syötetyssä 110 kV:n verkossa nostaa yksittäisen asiakkaan keskeytysriskiä, 

vaikka vikojen kokonaismäärän odotusarvo pysyy ennallaan – sekä jälleenkytkentöjen että 

pysyvien keskeytysten määrän asiakaskohtainen odotusarvo nousee. Haasteeksi voi korkean 

kuormituksen aikaan muodostua myös riittävän jännitteen ylläpito.  

 

Erilaisia tilanteita simuloitiin Siemens PSS®E:llä. Sähköasemien mittaustietojärjestelmästä 

haettiin 2 vuoden ajalta sekä alueen pätö- että loistehohuiput, ja yksittäisten asemien tehot 

samalta tunnilta. Suurimmat pätö- ja loistehot eivät sattuneet samanaikaisesti, mutta mittaus-

tietoja ei ollut saatavilla kaikkien asemien osalta kaikille tunneille, joten simuloinnissa käy-

tettiin molemmille tehoille yhtä aikaa maksimiarvoja. Simuloinnin perusteella johdon E–F 

ollessa pois käytöstä kyetään kaikilla asemilla säilyttämään 20 kV:n kiskostossa pienimmil-

lään noin 20,4 kV:n jännite. Rajoittavaksi tekijäksi muodostuu tässä tilanteessa kuitenkin 

johtimien yli 500 A:n kuormitusvirta ja virtamuuntajien kuormituskestävyys, joten talven 

korkeilla kuormituksilla tulee varautua johdon E–F käyttöönottoon. 

6.1.4 Suojaus 

Koska 110 kV:n verkon syöttösuunta muuttuu osittain, täytyy ylivirta- ja maasulun suunta-

releiden virta-asetteluita muuttaa ennalta määritetyille tilanteen vaativille asetteluille. Li-

säksi aika-asettelut tulisi asetella portaittain niin, että pienimmät aika-asettelut ovat syöttä-

vältä asemalta katsoen kaukaisimmilla katkaisijoilla. Tällä tavoitellaan sitä, että suojaus toi-

misi selektiivisesti. Laukaisuaikoja mahdollisesti kasvatettaessa on kuitenkin huomioitava 

kosketusjännitevaatimusten samanaikainen toteutuminen maasulkuvioissa, jolloin selektii-

visyydestä saatetaan joutua tinkimään.  
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Tarkastellussa tapauksessa poikkeustilanne kesti melko pitkään, joten suojausasetteluiden 

toimivuus tulisi tarkistaa simuloimalla. Jos suojausasetteluiden tarkistusta ei tehdä, on ris-

kinä, että joko suojaus ei toimi kaikissa tilanteissa joissa sen pitäisi, eli suojauksen käyttö-

varmuusvaatimus ei toteudu, tai että suojaus ei toimi selektiivisesti. Jälkimmäinen ei sinänsä 

aiheuta riskiä sähköturvallisuusvaatimusten rikkomiseen, mutta virheellinen laukaisu kas-

vattaa KAHia ja vaikeuttaa vikapaikan etsintää.  

6.2 Tapaus 2 

Alueella 2 tutkittiin tapausta, jossa Carunan 110/20 kV:n sähköasemaa A syöttävä 110 kV:n 

haarajohto olisi pois käytöstä ja asema korvattaisiin kj-puolelta. Korvaustarkastelussa tarvit-

tavien asemien A, B, C ja D johtolähtöjen keskitehot ja asiakasmäärät on esitetty taulukossa 

6.8. 
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Taulukko 6.8.  Korvaustarkastelussa tarvittavien johtolähtöjen keskitehot ja asiakasmäärät sekä 

niille tässä työssä käytettävät tunnusvärit. 

Asema 

Johto-

lähtö 

Keskiteho [MW] Asiakasmäärä 

Tunnusväri 

Normaali-

tilanne 

Korvaus Normaali-

tilanne 

Korvaus 

A 1 1,2 1,2 910 910 
 

2 0,5 0 470 0  

3 0,4 0,3 610 440  

4 1,3 0,7 1 470 1 020  

5 0,3 0 220 0  

6 2,1 2,2 2 080 1 870  

Yhteensä 5,8  5 760   

B 1 0,3 4,2 340 3 570  

2 0,5 1,8 410 1 920  

Yhteensä 0,9  750   

C 1 3,0 3,4 680 840  

D 1 0,5 1,1 760 1 430  

Yhteensä 10,2  7 950   

 

Alueen 2 normaali syöttöjärjestely on esitetty kuvassa 6.2.  
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Kuva 6.2.  Alueen 2 normaalin tilanteen syöttöjärjestelyn yksinkertaistettu esitys. Nuolet kuvaavat 

syöttösuuntia, oranssit pisteet kaukokäyttöisiä erotinasemia ja valkoiset käsikäyttöisiä. 

 

Aseman A kj-kiskot ja siten sen omien johtolähtöjen katkaisijat ovat käytettävissä korvauk-

sen ajan. Korvaus toteutetaan niin, että  

• aseman D yhdellä lähdöllä korvataan aseman A lähtöä 6 osittain  

• aseman C yhdellä lähdöllä korvataan aseman A lähtö 3 

• aseman B lähdöllä 1 korvataan aseman A lähdöt 1 ja 5, loput lähdöstä 6 ja myös osa 

lähtöä 4 

• aseman B lähdöllä 2 korvataan aseman A lähdöt 2 ja 4.  

Korvaustilanteen syöttöjärjestely on esitetty kuvassa 6.3. 

 

Kuva 6.3.  Alueen 2 syöttöjärjestelyn yksinkertaistettu esitys aseman A ollessa korvattuna asemilta 

B, C ja D. 



76 

 

Verkko on alueella haasteellinen – korvausta ei kyetä toteuttamaan talvisin, sillä jännitteen-

alenemat kasvavat liian suuriksi ja paikoin myös johdot ylikuormittuvat. Esimerkiksi ase-

man B lähdöllä 1 jännite laskisi 20 kV:n verkossa huippukuorman aikaan 17,6 kV:iin, vaikka 

aseman B kiskojännite nostettaisiin 21,0 kV:iin. Tässä työssä korvaustarkastelu on tehty 

kaksiviikkojaksojen 9–20 kuormitusennusteilla, eli huhtikuun lopusta syyskuun loppuun 

ulottuvalla aikajaksolla. 

6.2.1 Taloudelliset riskit 

Taloudellisten riskien osalta määritettiin arviot KAH-odotusarvoille aseman A johtovioille 

normaalissa syöttötilanteessa ja korvaustilanteessa sekä korvaavan aseman B päämuuntaja-

vialle korvaustilanteessa. Normaalitilanteessa aseman B syöttämä teho on lähtöjen 1 ja 2 

osalta 0,9 MW ja korvaustilanteessa 6,1 MW. Asemalta A siirtyy siis aseman B perään tehoa 

5,2 MW. Päämuuntajavian osalta oletettiin, että aseman B normaalisti syöttämä alue kyetään 

korvaamaan muilta asemilta, mutta asemaa A ei. Päämuuntajavian esiintymistiheytenä käy-

tettiin ENTSO-E (2017) mukaista arvoa 0,54 kpl/100 kpl,a ja laskenta-aikana 1 kuukautta. 

Jos uuden päämuuntajan saaminen paikalle ja käyttöönottokytkentöjen suorittaminen kestäi-

sivät 7 vuorokautta, vian odotusarvoksi saadaan yhtälöiden 4.17 ja 4.20 perusteella 5 200 €.  

 

Vikoja saadaan alueella melko nopeasti rajattua runsaiden kaukokäyttömahdollisuuksien an-

siosta. Vikojen KAH-odotusarvoja laskettaessa tarkasteltiin vain runkojohtoja laskennan yk-

sinkertaistamiseksi ja vikojen rajaamiseen oletettiin käytettävän puolitustekniikkaa. Vikojen 

KAH-odotusarvot laskettiin normaalitilanteelle niin, että oletettiin 50 % katkenneesta te-

hosta palautetuksi 20 minuutissa, 75 % 1 tunnissa ja vika mahdollisimman pienelle alueelle 

rajatuksi muilta johtolähdöiltä korvaten 1,5 tunnissa. NISissä tehtyjen kokeilulaskentojen 

perusteella arvioitiin, että korvaustilanteessa keskimäärin puolet katkenneesta tehosta kye-

tään palauttamaan muilta johtolähdöiltä kaukokäytöllä niin, että jännitteen osalta pysytään 

edelleen standardin SFS-EN 50160 (2010) rajoissa. Jommankumman korvaavan lähdön vi-

kaantuessa asemien A ja B välillä kyetään sähköä palauttamaan sama tehomäärä kuin yksit-

täisen lähdön vikaantuessa asemalla A. Vikataajuuksina käytettiin taulukon 4.5 mukaisia 

arvoja ja aseman A korvausaikana edelleen 1 kuukautta. Keskeytysaikana käytettiin avojoh-

tovioille 3 tuntia ja kaapelivioille 6 tuntia. Lisäksi laskettiin KAH-arvio tilanteelle, jossa 

keskeytysaika olisi kaikissa tapauksissa enintään 2 tuntia, eli asemaa A syöttävä 110 kV:n 
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yhteys saataisiin tässä ajassa käyttöön. KAH-odotusarvot eri tapauksille on esitetty taulu-

kossa 6.9. Yksityiskohtaisempi esimerkkilaskelma aseman A lähdön 6 osalta on esitetty liit-

teessä 3. 

 

Taulukko 6.9.  KAH-odotusarvot alueella 2 normaalitilanteessa ja aseman A ollessa korvattuna 

1 kuukauden ajan asemilta B, C ja D. Merkintä ”≈0” tarkoittaa, että käytetyllä vika-

taajuudella ja laskenta-ajalla odotusarvo pyöristyy sadan euron tarkkuudella nollaan. 

Asema Johtolähtö 

KAH-odotusarvo [€] 

Normaali-

tilanne 

Asema A korvattu 

110 kV:n yhteys        

palautetaan 

2 tunnissa 

110 kV:n yhteyttä 

ei palauteta 

A 1 1 400 1 900 2 900 

2 ≈0 - - 

3 800 700 900 

4 4 700 3 300 4 700 

5 200 - - 

6 10 700 12 500 18 100 

B 1 100 8 900 14 200 

2 400 1 800 3 200 

C 1 1 100 3 600 6 300 

D 1 1 800 6 800 9 700 

Yhteensä 21 200 39 500 60 000 

 

Taulukosta 6.9 nähdään, että korvaustilanne nostaa KAH-odotusarvoja 2–3-kertaisiksi ver-

rattuna normaaliin syöttötilanteeseen. Verrattaessa tapaukseen 1 (taulukko 6.2) huomataan, 

että euromääräisesti odotusarvot ovat kuitenkin selvästi pienemmät ja muutokset ovat myös 

suhteellisesti pienempiä. Jotta alueen 2 tapausta voitaisiin verrata ajallisen vaikutuksen 

osalta alueen 1 tapaukseen, laskettiin KAH-odotusarvot myös tapauksessa 1 käytetyn las-

kenta-ajan (7 kuukautta) mukaan (taulukko 6.10). 
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Taulukko 6.10.  KAH-odotusarvot alueella 2 normaalitilanteessa ja aseman A ollessa korvattuna 

7 kuukauden ajan asemilta B, C ja D. 

Asema Johtolähtö 

KAH-odotusarvo [€] 

Normaali-

tilanne 

Asema A korvattu 

110 kV:n yhteys        

palautetaan 

2 tunnissa 

110 kV:n yhteyttä 

ei palauteta 

A 1 9 500 13 600 20 000 

2 200 0 0 

3 5 600 4 700 6 600 

4 32 800 23 300 32 700 

5 1 300 0 0 

6 74 900 87 200 126 600 

B 1 800 40 900 61 300 

2 3 000 10 500 17 700 

C 1 7 800 25 000 44 100 

D 1 12 400 47 300 68 000 

Yhteensä 148 300 252 500 377 000 

 

Taulukosta 6.10 nähdään, että korvaustilanne nostaa KAH-odotusarvoa jopa yli 2,5-ker-

taiseksi. Kuitenkin kun muutosta verrataan taulukkoon 6.2, ei se ole lähellekään yhtä suuri 

kuin tapauksessa 1. Lisäksi tulee huomioida, että yksittäisen sähköaseman korvaustilanteen 

kestona 7 kuukautta on erittäin epätodennäköinen tilanne. Toisaalta 110 kV:n johdon palau-

tusaikana taulukoissa 6.9 ja 6.10 esitetty 2 tuntia on hyvin tiukka vaatimus ja edellyttäisi 

jatkuvia työn aikaisia väliaikaisratkaisuja, jotta käyttöönotettavuus toteutuisi joka tilan-

teessa, mikä todennäköisesti nostaisi projektin kustannuksia merkittävästi.  

6.2.2 Asiakasvaikutukset ja maineriski 

Korvaustilanteen aikana kasvavat sekä keskeytysten alaisten asiakkaiden määrä ja pisimpien 

keskeytysten piirissä olevien asiakkaiden määrä. Keskeytysten pituus myös kasvaa, sillä kor-
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vaustilanteessa rengasyhteyksiä ei voida käyttää vastaavalla tavalla kuin normaalitilan-

teessa. Rajoittaviksi tekijöiksi osoittautuivat sekä korvaavien johtojen kuormitettavuudet 

että jännitteenalenemat. Pahimmassa tilanteessa syöttävä johtolähtö vikaantuu alkupäästä, 

johon perustuen pisimmän keskeytyksen alaiset asiakasmäärät on koottu taulukkoon 6.11. 

Esimerkkitarkastelu on esitetty liitteessä 4. 

 

Taulukko 6.11.  Pisimpien keskeytysten alaiset asiakkaat normaalitilanteessa ja aseman A ollessa 

korvattuna asemilta B, C ja D. 

Asema Johtolähtö 

Asiakasmäärä [kpl], jotka ovat 

pisimmän keskeytyksen piirissä 

Normaali-

tilanne Asema A korvattu 

A 1 530 530 

2 470 - 

3 360 360 

4 670 350 

5 220 - 

6 420 1 170 

B 1 200 2 670 

2 300 1 230 

C 1 380 840 

D 1 660 760 

 

Koska aseman B lähdöllä 1 korvataan useita aseman A lähtöjä, sen syöttämä asiakasmäärä 

kasvaa merkittävästi, kuten taulukosta 6.11 havaitaan. Vian alkaessa sähköttömiä asiakkaita 

on taulukon 6.8 mukaisesti 3570. Kaukokäyttöerottimia ohjaten niin, että noin puolet tehosta 

palautetaan, jää 2670 sähköttä viankorjausajaksi. Vika-aika on korvaustilanteessa tämän 

työn oletuksin enintään 6 tuntia, mikä täyttää sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimuk-

set. 
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6.2.3 Sähkön laatu 

Sähkön laadun osalta riittävän korkean jännitteen ylläpito osoittautui korvaustilanteessa 

haasteelliseksi. Kuten aiemmin todettiin, korvausta ei voida toteuttaa kylmään vuodenai-

kaan, vaan tarkastelu tehtiin kaksiviikkojaksojen 9–20 kuormitusennusteilla. Edelleen tar-

kastellussa korvaustilanteessa vikojen aikainen varasyöttöjen käyttö osoittautui NISissä teh-

tyjen laskelmien mukaan haasteelliseksi, kun tavoitteena on vähintään standardin SFS-EN 

50160 (2010) mukaiset jännitteet. Siksi KAH-odotusarvojen ja sähköttömien asiakkaiden 

laskennassa SFS-EN 50160 -standardin mukaisia rajoja käytettiin reunaehtoina. 

 

Verkon vikaantuessa korvaustilanteessa verkon vikaantuessa kytkennänjohtajalta edellyte-

tään siis erityistä huolellisuutta varasyöttöjen käytössä. Jo kaukokäyttöohjauksia tehdessä 

saatetaan muuten alittaa alimmat sallitut kj-verkon jännitteet.  

6.2.4 Suojaus 

Korvauskytkentää suunniteltaessa tulee suojauksen osalta tarkistaa sekä oiko- että maasul-

kusuojauksen toimivuus. Erityisesti aseman B suojausten toimivuus tulee tarkistaa, koska 

lähtöjen 1 ja 2 kuormitusvirrat kasvavat huomattavasti niiden korvatessa yhteensä 5 aseman 

A kj-johtolähtöä ja verrata näitä kuormitusvirtoja normaalitilanteen asetteluihin. Suurimmat 

kuormitusvirrat IL,max, ylivirtareleen normaalitilanteen virta-asettelut I> ja pienimmät 2-vai-

heiset oikosulkuvirrat Ik,2v on koottu taulukkoon 6.12. 
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Taulukko 6.12.  Johtolähtöjen suurimmat kuormitusvirrat IL,max, voimassaolevat ylivirtareleiden 

virta-asettelut I> ja pienimmät 2-vaiheiset oikosulkuvirrat Ik,2v aseman A ollessa 

korvattuna. Laskennassa kiskojännitteiden oletettiin olevan 20,5 kV. 

Asema Johtolähtö IL,max [A] I> [A] Ik,2v [A] 

A 1 49 200 387 

2   -   

3 13 120 411 

4 37 400 312 

5   -   

6 130 200 250 

B 1 193 300 756 

2 80 200 460 

C 1 170 240 135 

D 1 58 150 238 

  

Kuten taulukosta 6.12 nähdään, pääosin normaalitilanteen asettelut toimivat myös korvaus-

tilanteessa. Kuitenkin aseman A lähdöllä 4 epäyhtälö 4.3 ei toteudu, ellei virta-asettelua las-

keta pienemmäksi kuin Ik,2v. Suurin laskennallinen kuormitusvirta on lähdöllä korvauksen 

aikana 37 A, joten asettelun laskemiseen on hyvin varaa. Aseman C lähdöllä 1 sijaitsee tuu-

livoimalaitos. SCADAsta saadun historiatiedon mukaan suurin kuormitusvirta lähdöllä on 

viimeisen vuoden aikana ollut noin 170 A, jolloin on kyseessä tilanne, jossa voimalaitos 

syöttää asemalle päin. Taulukosta 6.12 havaitaan, että aseman C lähdön 1 nykyinen asettelu 

I> = 240 A ei toimi korvaustilanteessa, sillä pienin oikosulkuvirta Ik,2v = 135 A. Jos lähdöllä 

sijaitseva tuulivoimalaitos kytketään laskennassa irti, saadaan suurimmaksi kuormitusvir-

raksi 86 A. Jotta suojaus toimisi, täytyy I>-asettelua laskea alle 135 A:n ja tuulivoimalaitok-

selle asettaa tuotantorajoitus korvauskytkennän ajaksi. Yhtä aikaa käyttö- ja toimintavarman 

suojauksen asettelu on hyvin hankalaa, sillä ilman tuulivoimalaitostakin suurin kuormitus-

virta on niin lähellä kaksivaiheista oikosulkuvirtaa. 

 

Sekä korvattava asema A että korvaavat asemat B, C ja D ovat maadoitustavaltaan kompen-

soituja. Aseman A kompensointikelat ovat omissa keskijännitekennoissaan, jolloin ne ovat 
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käytettävissä myös korvauksen ajan. Kompensoinnin osalta noudatetaan Korkka (2016) mu-

kaista toimintatapaa, jossa  

• korvattavan aseman säätyvä kompensointikela asetetaan käsiasentoon niin, että se 

kompensoi maasulkuvirtaa sen suojausalueiden taakse jäävän verkon tuottaman mää-

rän 

• korvattavan aseman kelalta kytketään lisävastus irti, jolloin resistiivistä virtaa tulee 

vain korvaavalta asemalta 

• korvaavilla asemilla säätyvät kelat jätetään automaatille ja lisävastukset päälle 

• korvattavalla asemalla lasketaan maasulkusuojauksen laukaisuaikoja korvaavaa ase-

maa pienemmäksi, jotta suojauksen selektiivisyys säilyy. 

Toimien tällä tavalla saadaan NISissä tehdyn laskennan perusteella maasulkuvirrat vikare-

sistanssittomassa viassa ja nollajännitteet 500 Ω:n vikaresistanssilla (taulukko 6.13). Lisäksi 

laskettiin suurimmat sallitut maadoitusresistanssit RE,max perustuen standardissa SFS 6001 

(2015, 97) esitettyyn kuvaajaan sallitusta kosketusjännitteestä vian kestoajan funktiona, 

maasulkuvirtoihin, maasulkusuojauksen pääasetteluiden laukaisuaikoihin t0, F:n arvoon 2 ja 

yhtälöihin 4.10 ja 4.11. 

Taulukko 6.13.  Maasulkuvirta Ief, nollajännite U0 ja suurin sallittu maadoitusresistanssi RE,max eri 

tilanteissa. Kiskojännitteiden oletettiin olevan 20,5 kV. 

Asema Tilanne Ief [A] 

(Rf =0 Ω) 

U0 [kV] 

(Rf =500 Ω) 

U0/Uv 

[%] 

t0 [s] RE,max [Ω] 

(F=2) 

HUOM. 

B a) 12,7 8,5 72 

0,6 

27,6  

b) 151,7 1,8 15 2,3 1) 

C c) 30,2 6,6 56 

0,3 

27,2 1) 

d) 29,8 6,6 56 27,5  

D  19,1 8,3 70 0,8 13,6  

1) Keskitetyn kelan kompensointikyky ei riitä  

a) Aseman A kelat käytössä ja käsiasennolla 

b) Aseman A kelat pois käytöstä 

c) Asemaa C ei kevennetty 

d) Asemaa C kevennetty niin, että keskitetyn kelan kompensointikyky riittää 
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Taulukosta 6.13 havaitaan, että keskitetyn kelan maasulkuvirran kompensointikyvyn riittä-

vyys aiheuttaa joissain tilanteissa haasteita. Kompensointikyvyn riittämättömyys on ongel-

mallista usean syyn vuoksi – kuten kappaleessa 4.1.2 on esitetty ja taulukosta 6.13 havaitaan, 

suuri maasulkuvirta korreloi pieneen nollajännitteeseen, jolloin maasulkusuojaus ei välttä-

mättä toimi. Toisaalta kuten kappaleessa 4.1.3 on esitetty, suuri maasulkuvirta saattaa johtaa 

SFS 6001 -standardin vaatimuksiin nähden liian suuriin kosketusjännitteisiin. Maadoitus-

resistanssien osalta tässä työssä oletetaan, että verkko on rakennettu ja maasulkusuojaus 

suunniteltu niin, että kompensointikyvyn riittäessä standardien vaatimukset toteutuvat. Ase-

malla B ei ole ongelmia, jos korvattavan aseman A kelat ovat käytössä. Jos aseman A sää-

tyvät kelat otetaan laskennassa irti, havaitaan, että aseman B kelan kompensointikyky ei riitä 

ja maasulkuvirta kasvaa selvästi. Asemalla B on käytössä admittanssisuojat, joiden admit-

tanssilaskennan laukaiseva nollajännitteen asetteluarvo on 10 %∙Uv. Koska taustaverkko ei 

oletusarvoisesti ole kytkennässä muuttunut, maasulkusuojaus toimii tässäkin tilanteessa. 

Huomioitavaa aseman B kohdalla on kuitenkin, että pääasetteluiden mukaisella laukaisua-

jalla 0,6 s suurin sallittu maadoitusresistanssi olisi tässä tapauksessa vain 2,3 Ω, jonka saa-

vuttaminen voi käytännössä olla hyvin vaikeaa. Aseman C osalta havaitaan myös, että kelan 

kompensointikyky ylittyy hiukan. Asemaa C olisi siksi kevennettävä muille asemille kor-

vausta varten.  

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Alueverkon töistä johtuvat kytkentätilanteen muutokset nostavat KAH-odotusarvoja töiden 

ajalta merkittävästi. Muutos on suurempi sekä suhteellisesti että euromääräisesti silloin, kun 

tehdään 110 kV:n rengasyhteyden katkaiseva kytkentämuutos, jossa jakeluverkon kytkentä-

tila ei muutu eivätkä jakeluverkkovikojen riskit kasva (tapaus 1) kuin korvattaessa 110 kV:n 

haarajohdolla syötetty yksittäinen 110/20 kV:n sähköasema 20 kV:n verkon kautta (tapaus 

2). Tilanne säilyy samana, vaikka poikkeuskytkennän edellyttämä aika olisi sama ja on tie-

dossa, että vikataajuuksien perusteella jakeluverkon viat ovat alueverkon vikoja huomatta-

vasti yleisempiä.  KAH-odotusarvojen lisäksi keskeytysten pisin kesto ja sen alaisten asiak-

kaiden määrä ovat huomattavasti suuremmat tapauksessa 1 kuin tapauksessa 2, jolloin myös 

Carunaan kohdistuva maineriski on suurempi, vaikka suhteellisesti muutokset olivat kuiten-

kin pääsääntöisesti suuremmat tapauksessa 2. KAHin ja asiakasmäärien perusteella siis eri-

tyisesti 110 kV:n rengasyhteyden katkaisevien kytkentämuutosten riskejä on tarpeen tarkas-

tella tapauskohtaisesti tarkemmin. Poikkeuskytkennän kestäessä pidempään tai vaikutuksen 
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ollessa sähköverkon käytön kannalta huomattava tulisi jo projektin hankintavaiheessa tehdä 

yhdessä käytönsuunnittelun kanssa käyttöön liittyvä riskinarviointi ja riskinarvioinnin tulok-

sen niin osoittaessa asettaa sähköverkon käytettävyyteen liittyviä ehtoja hankintasopimuk-

seen. Koska tässä työssä käytetyn Excel-mallin tapauskohtainen luominen on hyvin työlästä, 

käytönsuunnittelun käytettävissä olevia työkaluja tulisi myös kehittää edelleen niin, että esi-

merkiksi DMS:n avulla kyettäisiin KAH-laskennan lisäksi laskemaan KAH-odotusarvot eri 

tilanteissa. 

 

Myös sähkön laadun osalta tulokset riippuivat tutkitusta tapauksesta. Simuloinnin perus-

teella tapauksessa 1 kyettiin jännitteen taso säilyttämään hyvänä kaikissa tilanteissa. 

110 kV:n verkossa rajoittavaksi tekijäksi muodostui jännitteen tason sijaan komponenttien 

kuormitettavuus. Tapauksessa 2 havaittiin, että pysyttäessä SFS-EN 50160 -standardin mu-

kaisissa jänniterajoissa varayhteyksien käytettävyys oli merkittävästi rajoitetumpaa asema-

korvauksen aikana kuin normaalitilanteessa. Tämä nosti tiettyjen johtolähtöjen vikatapauk-

sissa koko viankestoajaksi sähköttä jäävien asiakkaiden määrää yli 10-kertaiseksi normaali-

tilanteeseen verrattuna. Ajantasaiset kuormitusmallit ja DMS:n tehonjakolaskennan oikeel-

lisuus ovat tärkeitä, sillä vikatilanteissa päätöksiä kytkinlaitteiden ohjauksista on tehtävä no-

peasti. Erityinen vianselvitysohjeistus vastaaviin haastaviin korvaustilanteisiin saattaisi olla 

tarpeellinen ja helpottaisi kytkennänjohtajan työtä. Korvaustilanteiden aikaista viankorjaus-

valmiuden tasoa on myös tästä näkökulmasta syytä tapauskohtaisen yksityiskohtaisemman 

analyysin jälkeen tarkastella kokonaiskustannukset huomioiden. 

 

Suojauksen toimivuus aiheutti joissain tilanteissa haasteita tapauksessa 2. Oikosulkusuo-

jauksen osalta yhtä aikaa käyttö- ja toimintavarman suojauksen toteuttaminen oli erityisen 

hankalaa, jos keskijännitejohtolähdölle oli liittynyt suuritehoista sähköntuotantoa. Tällai-

sissa tilanteissa sähköntuotantolaitoksille voidaan joutua asettamaan tehorajoituksia. Maa-

sulkusuojaus toimii ja toteuttaa muut vaatimukset, kunhan taustaverkkoa on riittävästi ja 

kompensoidussa verkossa kelojen kompensointikyky riittää. Jos kompensointikyky ei riitä, 

on vaarana SFS 6001 -standardin mukaisten kosketusjänniterajojen ylittyminen, vaikka maa-

sulkusuojaus toimisi oikein. 
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8 YHTEENVETO 

Carunan sähköverkon kytkentätilaa voidaan joutua sen omien tai sen eri sidosryhmien tar-

peiden vuoksi muuttamaan. Myös tällaisissa poikkeuksellisissa kytkentätilanteissa lainsää-

dännössä sähköverkon turvallisuudelle ja sähkön laadulle asetetut vaatimukset tulee täyttää. 

Yksinkertaisinta turvallisuusvaatimusten toteuttaminen on noudattamalla lainsäädäntöön ja 

kansainvälisiin standardeihin perustuvia, Tukesin julkaiseman luettelon mukaisia alan stan-

dardeja. Turvallisuuden lisäksi käyttötoiminnassa tulee kiinnittää huomiota muun muassa 

sähkön laadun säilyttämiseen vähintään SFS-EN 50160 -standardin mukaisena. Edellä mai-

nitut vaatimukset täytyy Energiaviraston toteuttamasta sääntelystä eli regulaatiosta johtuen 

kuitenkin toteuttaa kokonaistaloudellisesti mahdollisimman kustannustehokkaasti. Nämä 

reunaehdot muodostavat tavoitteet sähköverkon käyttötoiminnalle.  

 

Joissakin sähköverkon kytkentätilaa muuttavissa tapauksissa saattaisi olla perusteltua tehdä 

poikkeuskytkentää koskeva yksityiskohtainen riskinarviointi. Riskinarviointi koostuu ris-

kien tunnistamisesta, riskianalyysista ja riskien merkityksen arvioinnista. Riskien tunnista-

minen on se osa riskinarviointia, jossa riskit havaitaan ja kuvataan niiden lähteiden, tapah-

tumien, syiden ja mahdollisten seurausten osalta. Riskien mahdollisimman kattava tunnista-

minen on tärkeää, sillä vain tunnistettuihin riskeihin voidaan varautua. Riskianalyysissa py-

ritään ymmärtämään riskin luonne ja määrittämään tunnistettujen riskien todennäköisyys 

sekä riskitaso. Riskien merkityksen arvioinnilla tarkoitetaan riskianalyysin tulosten vertaa-

mista riskikriteereihin ja siten riskin tai sen suuruuden hyväksyttävyyden määrittämistä. 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin alueverkon töistä johtuvien kytkentätilanteiden muutosten vai-

kutuksia Carunan sähköverkon käytön riskeihin kahdessa eri tapauksessa. Ensimmäiseksi 

tapaukseksi valittiin 110 kV:n rengasyhteyden irtikytkentä niin, että useampi 110/20 kV:n 

sähköasema jäi tällöin 110 kV:n haarajohdon syöttämäksi. Tämä tapaus valittiin siksi, että 

suurin osa Carunan 110/20 kV:n sähköasemista on 110 kV:n rengasyhteyteen kytkettyjä ja 

että sen arveltiin olevan vikojen näkökulmasta yleisesti ottaen haastava tilanne. Koska Ca-

runalla on merkittävä määrä myös 110 kV:n haarajohdolla syötettyjä sähköasemia ja koska 

kirjallisuustutkimuksen perusteella 110 kV:n ja 20 kV:n verkon vikataajuudet eri kompo-

nenttien kesken ovat erilaiset, toisena tapauksena tutkittiin 110 kV:n haarajohdon irtikytken-

tää. Tutkittavassa tapauksessa yksittäinen, 110 kV:n haarajohdon syöttämä 110/20 kV:n säh-
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köasema korvattiin muilta sähköasemilta 20 kV:n verkon kautta. Riskien muutoksia tarkas-

teltiin erityisesti KAHin ja asiakasvaikutusten näkökulmasta. Riskitarkastelun eri tilanteiden 

reunaehtoina tarkasteltiin lainsäädännön ja standardien vaatimusten toteutumista.  

 

KAHin, koko viankestoajaksi sähköttä jäävien asiakkaiden määrän ja vikojen keston perus-

teella 110 kV:n rengasyhteyden irtikytkentä osoittautui yksittäisen sähköaseman korvausti-

lannetta huomattavasti haasteellisemmaksi. KAHin osalta muutos oli ensimmäisessä tapauk-

sessa sekä suhteellisesti että absoluuttisesti suurempi kuin jälkimmäisessä. Keskeytyksen 

alaisten asiakkaiden määrä ja sen muutos oli absoluuttisesti suurempi ensimmäisessä, mutta 

suhteellisesti suurempi jälkimmäisessä tapauksessa. Johtopäätöksenä todettiin, että erityi-

sesti 110 kV:n rengasyhteyden katkaisusta johtuvia riskejä on tarpeen tarkastella tarkemmin. 

Tällöin jo projektin hankintavaiheessa tulisi tehdä yhdessä käytönsuunnittelun kanssa säh-

köverkon käyttöön liittyvä riskinarviointi ja tarvittaessa asettaa voimajohdoille käyttöönotet-

tavuusvaatimuksia hankintasopimukseen. Käytönsuunnittelun työkaluja tulisi myös kehittää 

niin, että esimerkiksi DMS:n avulla KAH-odotusarvojen laskeminen olisi poikkeuskytken-

töihin liittyen mahdollista. 

 

Tutkitun tapauksen 1 perusteella 110 kV:n verkon rengasyhteyden irtikytkentä ei muodosta 

lähtökohtaisesti merkittävää haastetta sähkön laadun ylläpitämiselle, mutta asiaa täytyy tar-

kastella tapauskohtaisesti. Sen sijaan korvattaessa sähköasemia keskijänniteverkon kautta 

tulee huomiota kiinnittää erityisesti jännitteen tarpeeksi korkeaan tasoon. Keskijännitejoh-

tolähtöjen vikatilanteissa varayhteyksien käyttö edellyttää erityistä huolellisuutta, jotta ver-

kon jännite pysyisi SFS-EN 50160 -standardin mukaisissa rajoissa.  Erityinen vianselvitys-

ohjeistus haastaviin korvaustilanteisiin saattaisi olla tarpeellinen käyttökeskusta varten. 

Myös suojauksen toimiva ja vaatimukset täyttävä toteutus voi keskijänniteverkon osalta olla 

joissain tilanteissa hankalaa ja se vaatii tarkkuutta korvauskytkentöjä suunniteltaessa.
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LIITE 1. 

 

LIITE 1. Käyttöhäiriöt Fingridin 110 kV:n verkossa 2014–2016. 

  

Taulukko L1. 1 Käyttöhäiriöt Fingridin 110 kV:n verkossa 2014–2016. (Fingrid 2015; 2016; 2017) 

Sijainti Määrä 

Osuus häi-

riöistä Vian laatu Määrä 

Osuus         

häiriöistä      

ko. sijainnissa 

Osuus kaikista 

häiriöistä 

Avojohto 564 88,3 % 

Oikosulku 54 9,6 % 8,5 % 

Maasulku 507 89,9 % 79,3 % 

Muu vika 2 0,4 % 0,3 % 

Virheellinen 

toiminta 1 0,2 % 0,2 % 

Eristin 4 0,6 % Maasulku 4 100,0 % 0,6 % 

Erotin 1 0,2 % Oikosulku 1 100,0 % 0,2 % 

Erotin, käsin ohj. 2 0,3 % 
Maasulku 1 50,0 % 0,2 % 

Muu vika 1 50,0 % 0,2 % 

Harus 1 0,2 % Oikosulku 1 100,0 % 0,2 % 

Johtosuoja 11 1,7 % 

Oikosulku 1 9,1 % 0,2 % 

Aiheeton 

toiminta 9 81,8 % 1,4 % 

Virheellinen 

toiminta 1 9,1 % 0,2 % 

Jälleenkytkentä 15 2,3 % 

Aiheeton 

toiminta 1 6,7 % 0,2 % 

Poisjäänyt 

toiminta 13 86,7 % 2,0 % 

Virheellinen 

toiminta 1 6,7 % 0,2 % 

Katkaisija, käsin 

ohj. 
3 0,5 % 

Aiheeton 

toiminta 1 33,3 % 0,2 % 

Muu vika 2 66,7 % 0,3 % 

Kondensaattoripa-

risto 
4 0,6 % 

Aiheeton 

toiminta 1 25,0 % 0,2 % 

Muu vika 3 75,0 % 0,5 % 

Muu laite 1 0,2 % 
Aiheeton 

toiminta 1 100,0 % 0,2 % 

Muuntajakentän 

suoja 
1 0,2 % 

Muu vika 1 100,0 % 0,2 % 

Ohjauskaapeli 1 0,2 % 
Aiheeton 

toiminta 1 100,0 % 0,2 % 

Suojaus yleensä 16 2,5 % 

Oikosulku 1 6,3 % 0,2 % 

Poisjäänyt 

toiminta 2 12,5 % 0,3 % 

Aiheeton 

toiminta 9 56,3 % 1,4 % 

Virheellinen 

toiminta 3 18,8 % 0,5 % 

Muu vika 1 6,3 % 0,2 % 

 (jatkuu) 

  



(LIITE 1 jatkoa) 

 

Sijainti Määrä 

Osuus häi-

riöistä Vian laatu Määrä 

Osuus         

häiriöistä      

ko. sijainnissa 

Osuus kaikista 

häiriöistä 

Tehokatkaisija 7 1,1 % 

Maasulku 2 28,6 % 0,3 % 

Muu vika 1 14,3 % 0,2 % 

Poisjäänyt 

toiminta 4 57,1 % 0,6 % 

Tehomuuntaja 4 0,6 % 

Aiheeton 

toiminta 1 25,0 % 0,2 % 

Muu vika 3 75,0 % 0,5 % 

Vaihejohdin 1 0,2 % Oikosulku 1 100,0 % 0,2 % 

Virtamuuntaja 1 0,2 % Maasulku 1 100,0 % 0,2 % 

Voimakaapeli 2 0,3 % 
Aiheeton 

toiminta 2 100,0 % 0,3 % 

YHTEENSÄ 639 100,0 %  639  100,0 % 

 



LIITE 2. 

 

LIITE 2. KAH-odotusarvot ja sähköttömät asiakkaat johtovioissa alueella 1. 

 

Taulukko L2. 1. KAH-odotusarvot johtovioille normaalitilanteessa. 

Johto 

Pituus 

[km] 

Alussa 

katkeava 

teho 

[MW] 

Palautettu teho [MW] 
KAH-

odotusarvo 

[€] 

Aseman A 

suunnasta 

Aseman F 

suunnasta  

Vieraasta 

verkosta 

Omasta kj-

verkosta 

A–B 51,3 38,8 0 38,8 0 0 45 000 

B–G 9,5 38,8 34,9 - 0 3,9 8 000 

B–T 33,3 38,8 4,5 34,3 0 0 29 000 

T–C 18,8 38,8 12,4 26,4   16 000 

C–D 66,2 0 - - - - 0 

D–1 26,3 8,9 5,9 3,0 0 0 5 000 

1–K 9,4 8,9 - 5,9 0 3,0 2 000 

K–L 16,9 8,9 0 6,4 0 2,5 3 000 

1–E 41,5 8,9 8,9 0 0 0 8 000 

E–F 37,4 15,7 15,7 0 0 0 13 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 



(LIITE 2 jatkoa) 

 

Taulukko L2. 2.  KAH-odotusarvot johtovioille johdon E–F ollessa pois käytöstä, mutta jolloin edel-

lytetään, että johto pystytään ottamaan käyttöön 8 h:ssa. 

Johto 

Pituus 

[km] 

Alussa 

katkeava 

teho 

[MW] 

Palautettu teho [MW] 
KAH-

odotusarvo 

[€] 

Aseman A 

suunnasta 

Aseman F 

suunnasta  

Vieraasta 

verkosta 

Omasta kj-

verkosta 

A–B 51,3 54,5 0 49,5 5,0 0 160 000 

B–G 9,5 54,5 50,7 0 0 3,8 12 000 

B–T 33,3 54,5 4,5 45,0 5,0 0 98 000 

T–C 18,8 54,5 12,4 37,1 5,0 0 50 000 

C–D 66,2 15,7 0 10,7 5,0 0 50 000 

D–1 26,3 9,8 0 6,8 0 3,0 13 000 

1–K 9,4 9,8 6,8 0 0 3,0 2 000 

K–L 16,9 9,8 7,3 0 0 2,5 4 000 

1–E 41,5 9,8 3,0 6,8 0 0 20 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 



(LIITE 2 jatkoa) 

 

Taulukko L2. 3.  KAH-odotusarvot johtovioille johdon E–F ollessa pois käytöstä ilman vaatimuksia 

käyttöönotettavuudesta. 

Johto 

Pituus 

[km] 

Alussa 

katkeava 

teho 

[MW] 

Palautettu teho [MW] 
KAH-

odotusarvo 

[€] 

Aseman A 

suunnasta 

Vieraasta 

verkosta 

Omasta kj-

verkosta 

A–B 51,3 54,5 0 5,0 0 417 000 

B–G 9,5 54,5 50,7 0 3,8 12 000 

B–T 33,3 54,5 4,5 5,0 0 250 000 

T–C 18,8 54,5 12,4 5,0 0 120 000 

C–D 66,2 15,7 0 5,0 0 122 000 

D–1 26,3 9,8 0 0 0 31 000 

1–K 9,4 9,8 6,8 0 3,0 2 000 

K–L 16,9 9,8 7,3 0 2,5 4 000 

1–E 41,5 9,8 3,0 0 0 49 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 



(LIITE 2 jatkoa) 
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LIITE 3. 

(jatkuu) 

LIITE 3. KAH-odotusarvot eri tapauksissa alueen 2 aseman A lähdölle 6. 

 

Alueen 2 aseman A lähdöllä 6 on eri tilanteissa taulukon L3.1 mukaiset johtopituudet ja 

keskitehot. 

 

Taulukko L3. 1.  Alueen 2 aseman A lähdön 6 johtopituudet ja keskitehot normaali- ja korvaustilan-

teessa. 

Syöttö- 

tilanne 

Johtopituus [km] Syötetty 

keskiteho 

[MW] Avojohto Maakaapeli Vesistökaapeli PAS 

Normaali 66,0 22,9 8,5 0,8 2,1 

Korvaus 50,8 18,6 8,5 0,8 2,2 

 

Käyttämällä laskenta-aikana 1 kuukautta saadaan taulukoiden 5.5 ja L3.1 sekä yhtälön 4.19 

perusteella vikatodennäköisyyksiksi taulukon L3.2 mukaiset arvot. Vesistökaapeleiden 

osalta käytettiin samaa vikataajuutta kuin maakaapeleille. 

 

Taulukko L3. 2. Todennäköisyydet eri vikamäärille normaali- ja korvaustilanteessa. 

Vikojen 

määrä 

Todennäköisyys [%] 

Normaalitilanne Korvaustilanne 

Avo-

johto 

Maa-

kaapeli 

Vesistö-

kaapeli PAS 

Avo-

johto 

Maa-

kaapeli 

Vesistö-

kaapeli PAS 

1 27,34 1,34 0,50 0,04 23,15 1,09 0,50 0,04 

2 5,65 0,01 0,00 0,00 3,68 0,01 0,00 0,00 

3 0,78 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 

4 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

5 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Laskettaessa yksittäisestä keskeytyksestä aiheutuvaa KAHia käytettiin taulukon 4.2 mukai-

sia keskeytysten yksikköhintoja, tekijän KHI2017/KHI2005 arvoa 1,2064 ja taulukon L3.1 kes-
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kitehoja. Normaalitilanteessa oletettiin 50 % katkenneesta tehosta palautetuksi 20 minuu-

tissa, 75 % 1 tunnissa ja vika mahdollisimman pienelle alueelle rajatuksi muilta johtoläh-

döiltä korvaten 1,5 tunnissa. Korvaustilanteessa puolet katkenneesta tehosta kyetään palaut-

tamaan muilta johtolähdöiltä ja puolet tehosta on keskeytyksessä koko keskeytysajan. Täl-

löin yksittäisen pysyvän vian KAHiksi saadaan taulukon L3.3 mukaiset arvot. 

 

Taulukko L3. 3. Yksittäisen vian KAH eri tilanteissa alueen 2 aseman A lähdöllä 6. 

KAH/vika [€] 

Normaali-

tilanne 

Asema A korvattu 

110 kV:n yhteys        

palautetaan 2 

tunnissa 

110 kV:n yhteyttä ei palauteta 

Avojohtovika Kaapelivika 

24 744 37 229 51 925 96 012 

 

Taulukoiden L3.2 ja L3.3 avulla saadaan taulukon L3.4 mukaiset odotusarvot.  

 

Taulukko L3. 4.  Johtovikojen KAH-odotusarvot alueen 2 aseman A lähdöllä 6 aseman A ollessa 

korvattuna 1 kuukauden ajan. 

Vikojen 

määrä 

KAH-odotusarvo [€] 

Normaali-

tilanne 

Asema A korvattu 

110 kV:n yhteys        

palautetaan 2 

tunnissa 

110 kV:n yhteyttä 

ei palauteta 

1 7 231 9 224 13 566 

2 2 802 2 747 3 838 

3 578 436 608 

4 80 46 65 

5 8 4 5 

Yhteensä 10 699 12 458 18 083 



LIITE 4. 

 

LIITE 4. Sähköttömät asiakkaat alueen 2 aseman A lähdön 4 viassa korvaustilanteessa. 

 

Aseman A lähtöjen 4 ja 6 jakorajat korvaustilanteessa on esitetty kuvassa L4.1.  

 

Kuva L4. 1.  Aseman A lähtöjen 4 ja 6 jakorajat korvaustilanteessa. Mustalla lähtö 4 ja violetilla 

lähtö 6. 

 

Kuvan L4.1 mukaisten erotinvälien keskitehot ja asiakasmäärät on esitetty taulukossa L4.1. 

Taulukko L4. 1. Aseman A lähdön 4 keskiteho- ja asiakasmääräjakauma. 

Erotin-

väli 

Pavg 

[kW] 

Asiakas-

määrä 

A–1 165 200 

1–2–3 250 465 

3–4 90 150 

3–5 170 210 

 

Lähdön 4 vikaantuessa alkupäästä saadaan lähdöltä 6 palautettua kaukoerotinvälejä kuvan 

L4.2 mukaisesti. 

 

Kuva L4. 2.  Sähkönsyötön palautus aseman A lähdön 4 vikaantuessa alkupäästä. Pisteviivalla mer-

kitty viankorjauksen ajaksi sähköttä jäävät välit. 

 

 


