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suunnittelua haja-asutusalueelle. Suunnittelumetodiikan perustana on vertailla

sähköverkon käyttövarmuuden tunnuslukujen sekä kokonaiskustannusten kehittymistä

erilaisilla investointiratkaisuilla. Lähemmässä tarkastelussa ovat erilaiset

kaapelointimenetelmät sekä automaatiolaitteet kuten maastoon sijoitettavat katkaisijat

sekä kauko-ohjattavat erottimet.

Kehittämisratkaisujen vertailemiseksi sähköverkosta muodostetaan laskentaa varten

malli, jonka avulla on mahdollista tarkastella mm. käyttövarmuuden tunnuslukujen sekä

verkon kustannusten kehittymistä. Verkon kustannuksissa otetaan huomioon

investointikustannukset, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, viankorjauskustannukset

sekä keskeytyskustannukset. Keskeytysten laskentaa varten toteutetaan erilliset

laskentalohkot, jotta keskeytyskustannukset saadaan mallinnettua tarkasti.



Kaapelointistrategia-analyysissä vertaillaan kaapeloinnin erilaisia

toteuttamisperiaatteita. Erilaisia tutkittavia kaapelointimenetelmiä ovat
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täydellinen kaapelointi sekä optimiverkostoratkaisu, jossa on hyödynnetty

keskijännitejohtojen kaapeloinnin lisäksi mm. automaatioratkaisuja ja 1000 V

tekniikkaa. Kaapelointimenetelmiä vertailtaessa on havaittu, että vikaherkimmistä

kohteista aloitettava saneeraus tuottaa parhaimman tuloksen, jos optimiratkaisua ei oteta

huomioon.
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The aim of this Master’s thesis is to study various development methods and network

design for a medium-voltage network in a rural area. The design methodology is based

on  the  comparison  of  the  development  of  reliability  indices  and  total  costs  between

different investment solutions. In this thesis, various cabling methods and automation

devices such as reclosers and remote-controlled switches are taken into closer

examination.

In this study, a model of the distribution network is constructed for the comparison of

the network development solutions; with the model, it is possible to analyze the

development of reliability indices and costs of the distribution network. The costs of the

electricity network consist of investment costs, operating costs, maintenance costs, fault

correction costs, and outage costs. Separate calculation applications are implemented

for outage computation so that outage costs can be accurately modeled.

Different cabling methods are studied in the cabling strategy analysis. The methods are

rolling strategy, renovation of the oldest part of the network, renovation of the most



unreliable network section, full-scale cabling, and an optimal network that can be

reached by using automation such as reclosers, 1000 V technology, and cabling of MV

conductors. Renovation of an electricity network was considered to provide the best

result if the process is started from the conductors that are most exposed to faults,

assuming that the optimal solution is not taken into account.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

Lyhenteet:

ABB Asea Brown Boveri

AN annuiteetti

AJK aikajälleenkytkentä

BLL päällystetty avojohto

EMV energiamarkkinavirasto

JHA jälleenhankinta-arvo

KAH keskeytyksestä aiheutunut haitta

KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö

KJ keskijännite

NA nykyarvo

NKA nykykäyttöarvo

PAS päällystetty avojohto suurjännitteelle

PJ pienjännite

PJK pikajälleenkytkentä

Sener Sähköenergialiitto ry

SV solmuväli

Muuttujat:

F yhtälö

K kustannus

n tarkasteluhetken vuosi

p laskentakorko

t keskeytysaika

v nykyarvotekijä

W energia

x sähköverkon solmuväli

Alaindeksit:

ajk aikajälleenkytkentä

ar asiakasryhmä
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häv häviöt

inv investointi

kesk keskeytys

kun kunnossapito

käyt käyttö

pjk pikajälleenkytkentä

t työkeskeytys

v vikakeskeytys

vian viankorjaus

ylläp ylläpito

Käyttövarmuutta kuvaavat tunnusluvut:

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), keskeytysten

keskimääräinen lukumäärä tietyllä aikavälillä

SAIDI (System Average Interruption Duration Index), keskeytysten

keskimääräinen yhteenlaskettu kestoaika tietyllä aikavälillä

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), keskeytysten

keskipituus tietyllä aikavälillä

MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index), jälleenkytkentöjen

keskimääräinen lukumäärä tietyllä aikavälillä
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1 JOHDANTO

Suomen maaseudun laajamittainen sähköistyminen on alkanut toisen maailmansodan

jälkeen 1950-luvulla. Tämän jälkeen sähköstä on tullut suomalaisille jokapäiväinen

hyödyke ja se on ollut sitä suurimmalle osalle jo kymmeniä vuosia, kun viimeisetkin

kylät saatiin sähköistettyä 1970-luvulla. Laajamittaisen sähköistyksen jäljet näkyvät

suomalaisissa sähköverkoissa edelleen, sillä suuri osa nykyään vielä toiminnassa

olevista sähköjohdoista on rakennettu silloin ja alkaa olla monin paikoin käyttöikänsä

lopussa. Nämä johdot ovat rakennettu tyypillisesti mahdollisimman pienillä

rakennuskustannuksilla ja suorinta mahdollista reittiä hyväksi käyttäen. Silloisten

rakennusperiaatteiden vuoksi johdoista myös suuri osa sijaitsee usein metsässä ja on

tällöin altis puustosta johtuville vikaantumisille.

Kuluttajien kannalta sähkö on nykyään välttämättömyyshyödyke, jota ilman on hankala

tulla toimeen. Riippuvuus sähköstä kasvaa jatkuvasti, kun sähkökäyttöisten

kodinkoneiden ja muiden laitteiden määrä kasvaa sekä sähkön käyttö lämmitykseen on

yleistynyt. Tämä on lisännyt samalla myös kuluttajien odotuksia sähkön laadun ja

toimitusvarmuuden suhteen. Tämän vuoksi voidaan edellyttää, että sähkön laadusta

johtuvat häiriöt ja keskeytykset eivät saa hankaloittaa kuluttajien toimintaa

kohtuuttomasti. Sähköntoimituksen välttämättömyys luonteesta johtuen viranomainen

on määritellyt, että sähköntoimituksen ollessa virheellistä asiakkaan on oikeus saada

hinnanalennusta ja korvausta. Tämä on usein kuitenkin kovin hankalaa. (KTM 2006)

Sähkönjakelu on valvottua ja säänneltyä liiketoimintaa johtuen alan

monopoliluonteesta. Viranomainen on liittänyt sähkön toimitusvarmuuden tällä hetkellä

käytettävään valvontamalliin. Tällä pyritään ohjaamaan verkkoyhtiön toimintaa siten,

että investoinnit ohjautuisivat luotettavuuden kannalta hyviin ratkaisuihin. Keskeytysten

vaikutuksista kuluttajille on tehty vuosien mittaan useita tutkimuksia (Silvast et al. 06),

joissa on tiedusteltu keskeytysten haittavaikutuksista asiakkaille. Näiden tutkimusten

perusteella Energiamarkkinavirasto on määrittänyt Suomeen ns. KAH-arvot, joiden

mukaan sähkönjakelun keskeytykselle voidaan laskea rahassa mitattava arvo eli

keskeytyskustannus.
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Toimitusvarmuuden arvostuksen kasvu luo painetta tarkastella uusia menetelmiä, joiden

avulla voidaan parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ja mahdollisesti myös

kustannustehokkuutta. Lisäksi verkon iästä johtuen on ilmeistä, että sähköverkkojen

saneeraustarve on lähivuosina suuri. Nämä seikat yhdessä muodostavat otolliset

olosuhteet panostaa sähkönjakelun kehittämiseen juuri tällä hetkellä, sillä

sähköverkkojen pitoajat ovat useita kymmeniä vuosia ja nykyiset päätökset vaikuttavat

sähkönjakeluun sen vuoksi vielä pitkään.

Työn tavoitteena on pyrkiä luomaan verkon pitkän aikavälin suunnitteluun suunnittelua

auttava metodiikka, jossa keskitytään ensisijaisesti haja-asutusalueen

verkkoratkaisuihin. Lisäksi esitetään laskelmia eri tilanteisiin sopivista verkoston

rakenneratkaisuista. Laskentametodiikka pyritään toteuttamaan siten, että se huomioi

verkon tilan ja toiminnan mahdollisimman todenmukaisesti, jolloin keskeytysten

mallinnus voidaan suorittaa mahdollisimman hyvin. Näin verkon rakenteelle ja

toiminnalle saadaan asetettua painoarvo sen mukaan, miten se todellisuudessa suoriutuu

tehtävistään. Lisäksi käydään läpi monia erilaisia rakenneratkaisuja, jotka ovat

varteenotettavia vaihtoehtoja suunniteltaessa sähköverkon saneerausta.

Suunnittelussa on huomioitava pitkän aikavälin suunnittelun perusperiaatteet eli

pyritään rakentamaan verkko, jonka kokonaiskustannukset minimoituvat pitkällä

aikavälillä ja joka on toimintakunnossa vielä kymmenien vuosien kuluttua.

Kustannusoptimointiin liittyy useita avoimia kysymyksiä, joita on mahdotonta arvioida

täysin oikein, mutta tekemällä pohjatyö hyvin on mahdollista saada muodostettua hyvä

arvio verkon kustannusten kehittymisestä. Yksi epävarmuutta aiheuttava

kustannustekijä on keskeytyskustannus, jonka suuruus riippuu mm. viranomaisen

asettamista keskeytysparametreista ja ilmastollisten olosuhteiden kehittymisestä.

Kuitenkin tarkasteltaessa sähkön laadun arvostuksesta tehtyjä tutkimuksia voidaan

havaita, että keskeytyksistä aiheutuva haitta ei todennäköisesti ole pienenemässä

tulevaisuudessa. Tähän yhtenä syynä on varmasti edelleen yhteiskunnan tiukempi

integroituminen sähköenergian ympärille.
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2 VERKOSTON PITKÄN AIKAVÄLIN KEHITTÄMINEN

Pitkän aikavälin suunnitelmallinen kehittäminen on tarpeellista sähköverkkojen kanssa

toimittaessa. Sähkönjakeluverkkojen komponenttien teknis-taloudelliset pitoajat ovat

tyypillisesti pitkiä, 30–50 vuotta. Tällöin on tarpeellista suunnata katseet jo

suunnitteluvaiheessa tulevaisuuteen ja pyrkiä siihen, että verkko toimii luotettavasti

myös 20 vuoden päästä. Kuva 2.1 esittää kaaviota tarkasteltavista asioista, mitä

verkostosuunnittelussa tulee ottaa huomioon.

Verkosto-
suunnittelu

Reunaehdot

Verkkotiedot
Kuormitustiedot

Kehittämismenetelmät

Kytkentäajat

KorjausajatLaskentaparametrit

Viranomaiset
Suurhäiriö
Käyttövarmuus
Sähkönlaatu

Häviöiden hinnoittelu
KAH-arvot
Vikataajuudet

Johtimet
Muuntamot
Erottimet

Energiat
Tehot
Asiakasryhmät

Johdinlajimuutokset
Automaation lisäys

Verkosto-
suunnittelu

Reunaehdot

Verkkotiedot
Kuormitustiedot

Kehittämismenetelmät

Kytkentäajat

KorjausajatLaskentaparametrit

Viranomaiset
Suurhäiriö
Käyttövarmuus
Sähkönlaatu

Häviöiden hinnoittelu
KAH-arvot
Vikataajuudet

Johtimet
Muuntamot
Erottimet

Energiat
Tehot
Asiakasryhmät

Johdinlajimuutokset
Automaation lisäys

Kuva 2.1 Kaavio verkostosuunnitteluun sidoksissa olevista asioista.

Pitkän aikavälin suunnittelun avulla pyritään määrittämään, kuinka verkkoa tulisi

kehittää ja millaisia kehittämisinvestointeja on tarpeen suorittaa, jotta sähköverkko

toimii luotettavasti koko tarkastelujakson ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Pitkän

aikavälin kehittämissuunnitelma toimii perustana hoidettaessa yksityiskohtaista

verkostosuunnittelua. Yksi keskeisimmistä osioista on määrittää periaatteet ja

lähtötiedot, joiden perusteella kehittämissuunnittelua ja yksityiskohtaisempaa

verkostosuunnittelua tehdään. Hyvän pitkän aikavälin suunnitelman avulla voidaan

välttää hukkainvestointeja, jolloin verkon kehittäminen tapahtuu taloudellisesti.

2.1 Tavoitteet

Verkoston pitkänaikavälin tavoitteena on kehittää verkkoa siten, että

kokonaiskustannukset minimoituvat. Tavoite voidaan esittää suunnittelu- ja

kehittämisjakson aikana koostuvista investointi-, häviö-, keskeytys- ja

ylläpitokustannuksista. Tavoite on kirjoitettu seuraavaan yhtälöön seuraavasti
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F = Kinv + Kkäyt + Kkun + Kvian + Kkesk + Khäv, (2.1)

missä Kinv on investointikustannukset, Kkäyt on käyttökustannukset, Kkun on

kunnossapitokustannukset, Kvian on viankorjauskustannukset, Kkesk on

keskeytyskustannukset ja Khäv on häviökustannukset. Yhtälössä pyritään minimoimaan

kokonaiskustannukset siten, että jakeluverkon tekniset reunaehdot, ympäristön

reunaehdot ja turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet ovat kohdallaan. Tässä työssä

pyritään löytämään keinoja minimoida kokonaiskustannuksia ja selvittää suurimpien

kustannusten aiheuttajia. Häviökustannuksia ei käsitellä tässä työssä tämän enempää,

sillä ne eivät ole merkittävät verrattaessa eri rakenneratkaisuja toisiinsa. Tämä johtuu

siitä, että johtimien sähköiset ominaisuudet ovat eri rakenneratkaisuissa likimain samat

jolloin erot häviökustannuksissa eri johdinrakenteiden välillä ovat merkityksettömiä.

2.2 Haasteet

Sähkönkäyttö on nyky-yhteiskunnassa nykyään lähes itsestäänselvyys ja sen olemassa

oloa ei tule juuri ajateltua. Sen tarpeellisuus ja välttämättömyys ovat niin suuria, että

sähkönjakelun käyttövarmuudelle on asetettu tiukempia vaatimuksia ja reunaehtoja.

Luotettavuuden arvostuksesta kertoo, että nykyään sähkönjakelun keskeytyksille on

määritelty hintakomponentit joiden avulla keskeytysmäärä ja keskeytysaika muutetaan

merkitseviksi kustannuksiksi. Nykyisessä valvontamallissa keskeytyksistä aiheutuu

lisämaksua jakeluyhtiöille, jos käyttövarmuus ei ole riittävän hyvällä tasolla.

Viranomaisvalvonta asettaa muuten sähkön laadulle melko löyhät rajat. Näiden lisäksi

sähköverkon ikääntyminen luo sähkönjakeluun uudenlaista painetta, kun ensimmäistä

kertaa on tarve suuren luokan verkoston saneeraukselle johtuen sähköverkon

ikäjakaumasta. Toisenlaisen haasteen tuo ilmastonmuutos, jonka ennustetaan paikoin

lisäävän luonnonilmiöiden negatiivisia vaikutuksia.

2.2.1 Viranomaisten valvonta ja regulaatio

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkkoliiketoiminnassa on perusperiaatteena, että

verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä sähkön siirtopalveluja niitä

tarvitseville asiakkaille. Lisäksi myyntihintojen ja niiden määräytymisperusteiden tulee

olla tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. Kuitenkin

verkkoliiketoiminnassa toiminnan harjoittajalla on oltava oikeus asianmukaiseen
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korvaukseen myydyistä palveluista. Viranomaisten tehtävänä on valvoa ja säädellä

sähköverkkoliiketoimintaa siten, että siirtohinnoittelu pysyy kohtuullisena ja että alan

toimintaedellytykset säilyvät. Tämän lisäksi viranomaistoiminta ohjaa

monopoliasemassa olevan liiketoiminta-alueen toiminnan kehitystä, sillä markkinoilta

siihen ei tule signaalia luonnollisen kilpailun puuttuessa. (Sähkömarkkinalaki)

2.2.2 Sähköverkon ikääntyminen

Sähkönjakeluverkon ikääntyminen tuo mukanaan monia haasteita, joista yksi

suurimmista on kasvava verkon saneeraustarve. Suuri osa nykyisestä

sähkönjakeluverkosta on rakennettu 60- ja 70-luvuilla. Nämä osat ovat nykyisellään 40–

50 vuotta vanhoja ja näin ollen saneeraus on näille ajankohtaista, jotta verkon

käyttövarmuus ei huonone. Suurin työ kohdistuu verkossa oleviin tuhansiin vanhoihin

pylväisiin, joiden uusimista ei juuri voida lykätä lahoamisen vuoksi. Lisäksi myös

joidenkin johdinten vikaantumisen lisääntymisen voidaan todeta lisääntyvän iän myötä.

Kuvassa 2.2 on esitetty erään maaseutujohtolähdön puupylväiden asennusvuodet.
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Kuva 2.2 Puupylväiden asennusvuodet johtolähdöllä.

Kuten kuvastakin voidaan havaita suuri osa esimerkkijohtolähdöllä käytetyistä pylväistä

alkaa olla pitoajan loppupuolella. Sopivan ajankohdan löytämisellä vanhenevan verkon

saneeraukselle on suuri merkitys. Liian aikaisin tehtynä se aiheuttaa taloudellisia

menetyksiä, kun toimivaa verkkoa puretaan. Jos verkon saneerausta lykätään voi verkon

tila huonontua nopeasti, jolloin se alkaa vaikuttaa luotettavuuteen tai jossain
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tapauksessa voi käydä siten, että ei ole saatavilla tarvittavia resursseja työn

suorittamiseen. (Lohjala 2005)

2.2.3 Ilmastonmuutos

Viimeaikojen myrskyt ja säiden epävakaus ovat nostaneet pintaan paljon kysymyksiä

ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta sähkönjakeluun. On mahdollista, että

ilmastonmuutoksen seurauksena ilmasto muuttuu Suomessa huonompaan suuntaan ja

lisää myrsky- ja lumituhojen riskiä. Tämä puolestaan asettaa kysymyksen, onko

ilmastonmuutokseen syytä varautua ja miten on syytä varautua. Sähkönjakelun kannalta

olennaista on pyrkiä selvittämään kohteet, joihin kyseinen ilmiö vaikuttaa tai missä sen

vaikutus on merkittävä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi metsäiset osuudet, joiden

lumikuorman ennustetaan kasvavan huomattavasti ja näin todennäköisyys puiden

linjoille kaatumiseen kasvaa. Näihin kohteisiin voi olla tarpeen miettiä paremmin

toimivia ratkaisuja.

Myös lämpötilan ennustetaan nousevan tulevaisuudessa. Tämä vaikuttaa talviaikaan

siten, että nollan läheisyydessä olevien hetkien määrä lisääntyy. Leudot talvet

vaikuttavat maan routaantumiseen, joka voi aiheuttaa ongelmia ilmajohdoissa. Tämä luo

otolliset olosuhteet kasvavalle lumikuormalle. Ilmastonmuutoksen seurauksena kasvava

sadanta pehmentää maaperää, minkä vuoksi puut voivat kaatua linjoille entistä

herkemmin.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei ole syytä jättää huomiotta verkostosuunnittelussa. On

tarpeellista pohtia sähköverkon tulevaisuuden näkymiä sekä toimitusvarmuuden

kehittymissuuntaa vertaamalla erilaisia verkostorakenneratkaisuja keskenään.

Toimivien toimintamallien löytäminen näkyy paranevana sähkönjakelun

käyttövarmuutena.

2.2.4 Muita suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä

Johtuen sähkönjakeluverkkojen komponenttien pitkistä pitoajoista, on suunnittelijoiden

pyrittävä selvittämään toimintaympäristössä tapahtuva muutos ja kehitys

mahdollisimman tarkasti. Huomioon otettavia tekijöitä ovat mm. väestön
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kehitysnäkymät, teollisuuskuorman kasvu sekä rakennuskannan kehitys. Näillä voi olla

suuri merkitys luotaessa ennustetta tulevaisuuden sähköenergian toimitustarpeesta.

Omistajapolitiikka voi olla myös merkittävä suunnittelua ohjaava tekijä. Riippuen

omistussuhteista omistajan ykkösprioriteettina voi olla voiton maksimointi lyhyellä

tähtäimellä, tasaisen tuoton saanti pitkällä aikavälillä tai vaikka kustannusten

kattaminen ja edullisen sähkön tarjonta asiakkaille hyvällä käyttövarmuudella. Lisäksi

verkkoyhtiöiden tulee varautua henkilöstön ikääntymiseen, sillä suuret ikäluokat tulevat

pian eläkeikään. Tämän seurauksena voi olla työntekijäpula, mikä voi vaikuttaa

saneerausinvestointien toteutuksien määrään.

2.3 Menetelmät

Pitkänaikavälin suunnittelussa on syytä ottaa huomioon useita menetelmiä, joita

voidaan käyttää hyödyksi verkkoa kehitettäessä ja pyrittäessä rakentamaan

kustannustehokasta toimivaa jakeluverkkoa. Monet menetelmistä ovat keskenään

vaihtoehtoisia, jolloin tapauskohtaisesti on tutkittava mikä verkostorakenne tai

menetelmä soveltuu parhaiten joko uuden verkon rakentamiseen tai vanhan

saneeraamiseen. Tässä työssä analysoitavia menetelmiä ovat erilaiset

johtorakenneratkaisut sekä automaation sijoitus sähköverkkoon. Johtorakenteista

tarkastellaan pääsääntöisesti nykyisten avojohtojen vaihtamista maakaapeliksi, mutta

tarkastelussa ovat mukana näiden lisäksi myös päällystetty avojohto (PAS), 1000 V

rakenneratkaisut. Automaatioratkaisuista analysoitaviksi komponenteiksi on valittu

käsinohjattava erotin, kauko-ohjattava erotin sekä maastoon sijoitettava katkaisija.
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3 SÄHKÖNJAKELUVERKON TOIMITUSVARMUUS

Viranomainen säätelee sähkönlaatukysymyksiä hyvin suurpiirteisesti eikä

toimitusvarmuudelle ole asetettu tiukkoja rajoja. Sähkömarkkinalain 9§:ssa todetaan,

että verkonhaltijan tulee turvata asiakkaille riittävän hyvälaatuisen sähkön saanti

(Sähkömarkkinalaki). Tämä tarkoittaa sitä, että verkonhaltijan tulee pitää verkon

käyttövarmuus yleisesti hyväksyttävällä tasolla. Lisäksi lain perusteluissa on todettu,

että sähkökatkosten pituus ja tiheys sekä sähkön laatu riippuvat sähköverkon

rakenteesta ja kunnosta. Tähän verkon haltijan tulee vaikuttaa siten, että sähköverkko on

riittävän hyvässä kunnossa kaikilta osin. Standardin SFS-50160 mukaan jännitteen

ollessa liittämiskohdassa alle 1 % sopimuksen mukaisesta jännitteestä, on kyseessä

keskeytys. (Partanen et al. 2006)

3.1 Keskeytykset

Keskeytykset voidaan luokitella suunniteltuihin keskeytyksiin ja häiriökeskeytyksiin.

Suunnitelluissa keskeytyksissä asiakkaalle ilmoitetaan jakeluverkon töistä johtuvasta

keskeytyksestä etukäteen. Häiriökeskeytykset aiheutuvat joko pysyvistä tai

ohimenevistä vioista, jotka yleensä ovat ulkopuolisia tapahtumia.

Häiriökeskeytykset voidaan luokitella vielä seuraaviin alaluokkiin:

• Pitkät keskeytykset: yli 3 minuuttia kestävät keskeytykset luetaan pysyviksi
vioiksi

• Lyhyet keskeytykset: alle 3 minuutin viat eli pikajälleenkytkennällä tai
aikajälleenkytkennällä selvitettävät viat

• Jännitekuopat

Pitkien keskeytysten aiheuttajia ovat yleensä sääolosuhteet. Merkittävimmät tekijät

sääperäisiin keskeytyksiin ovat myrskyt, runsaat lumisateet sekä ukkonen. Myrskyjen

seurauksena pitkiä keskeytyksiä aiheutuu keski- ja pienjännitelinjoille kaatuneista

puista, koska näitä ei ole tehty puuvarmoiksi johtuen kustannuksista. Ukkonen aiheuttaa

maa- tai oikosulun iskiessään ilmajohtoon. Tällöin se voi pahimmassa tapauksessa

vaurioittaa lähellä olevaa muuntajaa ja keskeytysaika voi olla useita tunteja.
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Lyhyiden keskeytysten aiheuttajia ovat pääsääntöisesti ukkonen, eläimet ja puiden

oksat, jotka aiheuttavat hetkellisiä maa- tai oikosulkuja keskijänniteverkoissa, jotka

näkyvät kuluttajille tyypillisesti pika- ja aikajälleenkytkentöjen muodossa.

Sähkömarkkinalakia täydennettiin vuonna 2003 siten, että asiakkailla on mahdollisuus

saada korvaus keskeytyksestä. Korvauksen määrä riippuu keskeytysajan pituudesta sekä

sähkönkäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Tässä vakiokorvausmenettelyssä

korvaukset on jaettu neljään luokkaan, jolloin korvauksen suuruus vuotuisesta

verkkopalvelumaksusta on:

• 10 %, kun keskeytysaika on vähintään 12 h
• 25 %, kun keskeytysaika on vähintään 24 h
• 50 %, kun keskeytysaika on vähintään 72 h
• 100 %, kun keskeytysaika on vähintään 120 h.

Vakiokorvaukselle on kuitenkin asetettu katoksi enimmillään 700 € yhtä

sähkönkäyttäjää kohden. (Partanen et al. 2006, Sähkömarkkinalaki)

Asiakkaiden kokemat keskeytykset aiheutuvat pääosin keskijänniteverkon vioista, jotka

käsittävät kaikista vioista noin 90 %. Pienjänniteverkon viat ovat syynä loppuosaan

vioista, eli ne kattavat tällöin hieman alle 10 %. Vaikka pienjänniteverkosta aiheutuu

pienempi osa vioista, on niiden kokonaismäärä kuitenkin merkittävä ja niistä aiheutuu

paljon suoria kustannuksia sähköverkkoyhtiöille. Keskijänniteverkon vioille tyypillistä

on, että hyvin suuri osa vioista, eli noin 90 %, on ohi meneviä. Tämä selittyy

onnistuneilla pikajälleenkytkentä- ja aikajälleenkytkentäasetuksilla, jotka pyrkivät

palauttamaan verkon jännitteiseksi lyhyen ajan jälkeen vian laukaisusta tarkoituksena

pitkien keskeytysten välttäminen. Pikajälleenkytkennät selvittävät 75 % kaikista vioista

ja aikajälleenkytkennät 15 %. Loppuosa vioista on luonteeltaan niin sanottuja pysyviä

vikoja, joista aiheutuu pitkä keskeytys. (Partanen et al. 2006)

Keskeytysten käsittely sisältää monia haasteita kuten tietojen tarkempi tilastointi

tulevaisuudessa. Tilastointia voidaan parantaa tallentamalla asiakaskohtaiset

tunnusluvut pelkkien keskimääräisten tunnuslukujen lisäksi. Tähän voi olla

tulevaisuudessa apuna kaukoluettavien mittareiden laajamittaisempi hyödyntäminen

(Karkkulainen 2005). Hyvä tilastointi mahdollistaa tarkempien analyysien tekemisen

sähköverkoille etukäteen, jolloin sen avulla verkkoyhtiöt voivat kohdistaa
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parannustoimenpiteet niitä eniten tarvitseville alueille. Toimittamatta jääneen energian

huomioimisella on myös vaikutusta keskeytyskustannuksiin. (Järventausta et al. 2003)

3.2 Käyttövarmuuden tunnusluvut

Käyttövarmuus ilmoittaa tarkasteltavan kohteen kykyä suoriutua vaaditusta toiminnosta.

Sillä voidaan kuvata esimerkiksi sähkönjakeluverkkoa tai yksittäisiä komponentteja.

Tämän työn tarkastelussa keskitytään jakeluverkkoon.

Käyttövarmuutta kuvatessa esiintyy seuraavia käsitteitä: vika, kytkentäaika, korjausaika

sekä vikataajuus. Vika tarkoittaa, että komponentti ei suoriudu sille asetusta

tehtävästään. Kytkentäaika kertoo ajan, joka tarvitaan vioittuneen osan erottamiseen

sähköverkosta, jotta kunnossa oleviin osiin saadaan palautettua jännite. Korjausaika

kertoo ajan, joka kuluu osan vioittumisen ja sen uudelleen käyttöön ottamisen välillä.

Vikataajuus ilmaisee keskimääräisen vikojen määrän sähköverkossa tietyn ajanjakson

aikana. (Lakervi & Partanen 08)

Sähköntoimitusvarmuutta voidaan kuvata myös kansainvälisesti hyväksytyillä

tunnusluvuilla, joita ovat SAIFI, SAIDI, CAIDI ja MAIFI.

• SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) kuvaa keskeytysten

keskimääräistä lukumäärää tietyllä aikavälillä

• SAIDI (System Average Interruption Duration Index) kuvaa keskeytysten

keskimääräistä yhteenlaskettua keskeytysaikaa tietyllä aikavälillä

• CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) kuvaa keskeytysten

keskimääräistä keskeytysaikaa tietyllä aikavälillä

• MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) kuvaa

jälleenkytkentöjen keskimääräistä lukumäärää asiakasta kohden tietyllä

aikavälillä

Tunnusluvut voidaan määrittää seuraavien yhtälöiden avulla.

s

j
j

SAIFI
N

n∑
= (3.1)
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missä nj on asiakkaan j kokema keskeytysten määrä ja Ns on asiakkaiden

kokonaismäärä.

s

i j
ij

SAIDI
N

t∑∑
= , (3.2)

missä tij on asiakkaalle j keskeytyksestä i aiheutunut aika ilman sähköä, i on

keskeytysten lukumäärä, j on asiakkaiden lukumäärä keskeytyksen vaikutusalueella ja

Ns on asiakkaiden kokonaismäärä.

∑
∑∑

=

j
j

i j
ij

CAIDI
n

t
, (3.3)

missä nj on asiakkaan j kokema keskeytysten määrä tietyllä aikavälillä.

s

j
j

MAIFI
N

nn∑
= (3.4)

missä nnj on asiakkaan j kokema jälleenkytkentöjen määrä.

3.3 Regulaatio osana käyttövarmuutta

Sähkönjakeluverkkoliiketoiminta on säänneltyä liiketoimintaa johtuen sen

monopoliluonteesta. Viimekädessä regulaation avulla varmistetaan asiakkaiden

tasapuolinen kohtelu niin sähkönjakelun käyttövarmuuden kuin hintojen

kohtuullisuuden näkökulmasta. Suomessa sääntelyä hoidetaan seuraamalla

sähköyhtiöiden tuloksia ja siirtohinnoittelua sekä käyttämällä apuna

tehokkuusmittausta, joka vertaa yhtiöitä toisiinsa ja näin pystyy tarjoamaan eri

yhtiöiden välille sopivan vertailupohjan. Säännöstelyjärjestelmä toimii usean vuoden

jaksoissa, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon vuosittaiset vaihtelut mm.

sääilmiöiden varalta eikä yksittäinen myrsky pääse vaikuttamaan liian voimakkaasti

yhden vuoden tulokseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi sääntelymalleihin liitetään usein

kannustinjärjestelmiä. Niiden avulla pyritään kannustavaan sääntelyyn mm. sähkön
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laadusta tulevalla kannustimella ja tehokkuusmittauksen avulla. Laadun kannustimeen

kuuluu esimerkiksi keskeytyskustannusten huomioiminen verkkoyhtiöiden tuottoa

määritettäessä, jolloin pienemmillä keskeytyskustannuksilla selviävä verkkoyhtiö voi

saada suuremman tuoton omasta toiminnastaan. Tähän voidaan päästä parantamalla

omaa toimintaa tai investoimalla käyttövarmuuteen. Käyttövarmuusinvestoinneille

voidaan laskea tuotto-odotuksia mm. keskeytys- ja ylläpitokustannusten pienenemisen

kautta. Kehittämisinvestoinnin tuottokaaviosta on esitetty kuva 3.1. (Partanen et al.

2007)

Kuva 3.1 Kaavio investoinnin vaikutuksista. (Honkapuro et al. 2006)

3.4 Keskeytyskustannukset

Keskeytyskustannukset ovat sähköverkkoyhtiön sallittuun tuottoon vaikuttavia

kustannuksia, jotka aiheutuvat sähkön käyttökatkojen seurauksena. Ne koostuvat

pysyvistä vika- ja työkeskeytyksistä sekä pika- ja aikajälleenkytkentöjen aiheuttamista

kustannuksista. Keskeytyskustannusten lisäksi keskeytykset näkyvät

sähköverkkoyhtiöille viankorjauskustannuksina. Sähkön käyttäjille keskeytykset voivat

aiheuttaa mm. tuotannon keskeytymisen tai pakasteiden sulamisen. Asiakkaille

aiheutuvia haittoja pyritään ottamaan huomioon KAH-arvojen avulla. Niiden perusteella

voidaan määrittää keskeytyksestä aiheutuva haitta eri kuluttajaryhmille, joita on

listattuna viisi erilaista. KAH-arvot on esitetty taulukossa 3.1. Niiden avulla pyritään
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kannustamaan verkkoyhtiöitä investoimaan keskeytyksiä vähentävään tekniikkaan.

(Partanen et al.2006)

Investointien kannattavuutta arvioitaessa päädytään haasteelliseen tehtävään, johon

vaikuttaa mm. investoinnin hinta, investoinnin vaikutus sähköverkon luotettavuuteen,

keskeytyksestä aiheutuvan haitan arvostus eri asiakasryhmien välillä sekä laskenta

korko ja pitoaika. Näistä parametreista tunnetaan hyvin vain investoinnin hinta. Muut

mahdolliset hyödyt riippuvat muun muassa verkkoyhtiön painotuksista ja verkko-

olosuhteista, sillä ne vaikuttavat suoraan laskennallisesti saatuihin

kannattavuuslaskelmiin. Esimerkiksi investoinnin vaikutusta vikojen määrään ja

kestoon voi olla hyvin vaikea selvittää, koska sääolosuhteet saattavat vaihdella

vuosittain hyvinkin paljon. Tässä vaiheessa pidemmän ajan vikatilastoinnista on suurta

hyötyä.  (Järventausta et al. 2003)

Keskeytyskustannukset voidaan laskea eri keskeytystyyppien mukaan seuraavasti

KAH = Kviat + Ksuunnitellut + Kpjk + Kajk, (3.5)

missä KAH on keskeytyksestä aiheutunut haitta vuodessa (€/a), Kviat on pysyvistä

vioista aiheutunut vuotuinen haitta, Ksuunnitellut on suunnitelluista vioista aiheutunut

vuotuinen haitta, Kpjk on pikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuotuinen haitta ja Kajk on

aikajälleenkytkennöistä aiheutunut vuotuinen haitta. Tämä yhtälö on jaettu tarkempiin

parametreihin ja muuttujiin yhtälössä (3.6).

Keskeytyskustannukset määräytyvät tyypillisesti johdinten vikataajuuksien, verkon

suojausvyöhykkeiden, asiakkaiden tehojen ja KAH-parametrien mukaan. Tällöin

asiakkaalle aiheutuva haitta muodostuu pitkien keskeytysten keskeytysajasta ja

lukumäärästä sekä pika- ja aikajälleenkytkentöjen lukumääristä. Vuotuinen

keskeytyskustannus muuntopiirille / lähdölle voidaan laskea seuraavasti (Partanen et al.

2006)
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missä KAH = keskeytyksestä aiheutunut haitta vuodessa (€/a)
Wmp(ar) = muuntopiirin asiakasryhmän ar vuosienergia (kWh)
arlkm = asiakasryhmien lukumäärä
kv(ar) = asiakasryhmän ar KAH-arvo pysyville vioille (€/kWh)
kt(ar) = asiakasryhmän ar KAH-arvo työkeskeytyksille (€/kWh)
kvm(ar)  = asiakasryhmän ar KAH- arvo pysyville vioille (€/kW, vika)
ktm(ar) = asiakasryhmän ar KAH-arvo työkeskeytyksille (€/kW, vika)
kpjk(ar) = asiakasryhmän ar KAH-arvo pikajälleenkytkennöille (€/kW, vika)
kajk(ar) = asiakasryhmän ar KAH-arvo aikajälleenkytkennöille (€/kW, vika)
tv = muuntopiirin pysyvien vikojen kokonaiskestoaika (h/a)
tt = muuntopiirin työkeskeytysten kokonaiskestoaika (h/a)
lkmv = muuntopiirin pysyvien vikojen kokonaismäärä (kpl/a)
lkmt = muuntopiirin työkeskeytysten kokonaismäärä (kpl/a)
lkmpjk = muuntopiirin pikajälleenkytkentöjen kokonaismäärä (kpl/a)
lkmajk = muuntopiirin aikajälleenkytkentöjen kokonaismäärä (kpl/a)

Kuvassa 3.2 on laskettu keskeytyskustannukset eräälle asiakasjoukolle yhtälön 3.6

mukaisesti.

Ryhmän Keskiteho Keskeytykset/asiakas, a
AsiakasmääräEnergia [MWh] keskiteho [kW] [kW/as] Keskeytysaika, vika 3,5 h

Kotitalous 2 25 2,9 1,43 Keskeytysaika,suunniteltu 1 h
Maatalous 2 52 5,9 2,97 Keskeytysmäärä, vika 5 kpl
Teollisuus 1 80 9,1 9,13 Keskeytysmäärä, suunniteltu 1 kpl
Julkinen 1 11 1,3 1,26 PJK 10 kpl
Palvelu 1 14 1,6 1,60 AJK 2 kpl

KAH-arvot [€/kW] [€/kWh] PJK [€/kW] AJK [€/kW]
Kotitalous vika 0,36 4,29 0,11 0,48

suunniteltu 0,19 2,21
Maatalous vika 0,45 9,38 0,2 0,62

suunniteltu 0,23 4,8
Teollisuus vika 3,52 24,45 2,19 2,87

suunniteltu 1,38 11,47
Julkinen vika 1,89 15,08 1,49 2,34

suunniteltu 1,33 7,35
Palvelu vika 2,65 29,89 1,31 2,44

suunniteltu 0,22 22,82
Keskeytyskustannukset

Kotitalous Maatalous Teollisuus Julkinen Palvelu Summa %-osuus
Keskeytysaika, vika 42,9 195,0 781,3 66,5 167,4 1253 62,7 %
Keskeytysaika,suunniteltu 6,3 28,5 104,7 9,3 36,5 185 9,3 %
Keskeytysmäärä, vika 5,1 13,4 160,7 11,9 21,2 212 10,6 %
Keskeytysmäärä, suunniteltu 0,5 1,4 12,6 1,7 0,4 17 0,8 %
PJK 3,1 11,9 199,9 18,8 21,0 255 12,7 %
AJK 2,7 7,4 52,4 5,9 7,8 76 3,8 %

61 257 1312 114 254 1998 100,0 %

KAHKeskeytysaikaKeskitehoAsiakasmääräKustannus ⋅⋅⋅�

KAHKeskeytysaikakeskitehoAsiakasryhmänKustannus ⋅⋅�

TAI

=

=

Ryhmän Keskiteho Keskeytykset/asiakas, a
AsiakasmääräEnergia [MWh] keskiteho [kW] [kW/as] Keskeytysaika, vika 3,5 h

Kotitalous 2 25 2,9 1,43 Keskeytysaika,suunniteltu 1 h
Maatalous 2 52 5,9 2,97 Keskeytysmäärä, vika 5 kpl
Teollisuus 1 80 9,1 9,13 Keskeytysmäärä, suunniteltu 1 kpl
Julkinen 1 11 1,3 1,26 PJK 10 kpl
Palvelu 1 14 1,6 1,60 AJK 2 kpl

KAH-arvot [€/kW] [€/kWh] PJK [€/kW] AJK [€/kW]
Kotitalous vika 0,36 4,29 0,11 0,48

suunniteltu 0,19 2,21
Maatalous vika 0,45 9,38 0,2 0,62

suunniteltu 0,23 4,8
Teollisuus vika 3,52 24,45 2,19 2,87

suunniteltu 1,38 11,47
Julkinen vika 1,89 15,08 1,49 2,34

suunniteltu 1,33 7,35
Palvelu vika 2,65 29,89 1,31 2,44

suunniteltu 0,22 22,82
Keskeytyskustannukset

Kotitalous Maatalous Teollisuus Julkinen Palvelu Summa %-osuus
Keskeytysaika, vika 42,9 195,0 781,3 66,5 167,4 1253 62,7 %
Keskeytysaika,suunniteltu 6,3 28,5 104,7 9,3 36,5 185 9,3 %
Keskeytysmäärä, vika 5,1 13,4 160,7 11,9 21,2 212 10,6 %
Keskeytysmäärä, suunniteltu 0,5 1,4 12,6 1,7 0,4 17 0,8 %
PJK 3,1 11,9 199,9 18,8 21,0 255 12,7 %
AJK 2,7 7,4 52,4 5,9 7,8 76 3,8 %

61 257 1312 114 254 1998 100,0 %

KAHKeskeytysaikaKeskitehoAsiakasmääräKustannus ⋅⋅⋅�

KAHKeskeytysaikakeskitehoAsiakasryhmänKustannus ⋅⋅�

TAI

=

=

Kuva 3.2 Keskeytyskustannusten laskenta kulutusryhmäjaon mukaisesti voimassa olevia
keskeytyskustannusparametreja käyttäen. (Järventausta et al. 2003)
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3.4.1 KAH-parametrit

Keskeytyksestä aiheutuva haitta määritellään KAH-parametrien perusteella. Niiden

määrityksen perustana on hyödynnetty KAH-tutkimuksen (Silvast et al. 2005) mukaisia

energiapainotettuja keskiarvoja. Tutkimuksessa on selvitetty useiden eri asiakasryhmien

suhtautumista sähkönjakelun keskeytyksiin. Asiakkaat ovat jaettu viiteen eri ryhmään,

jotka ovat kotitalous, maatalous, teollisuus, julkinen ja palvelu. (Honkapuro et al. 2006)

Häiriökeskeytyksille ja suunnitelluille keskeytyksille on määritelty omat KAH-arvot

vikojen määrälle sekä ajalle. Jälleenkytkennöistä pika- ja aikajälleenkytkennöille on

myös määrätty omat KAH-parametrit. Taulukossa 3.1 on esitetty tämän hetken KAH-

arvot tarkennettua keskeytyskustannuslaskentaa varten.

Taulukko 3.1 Tällä hetkellä käytössä olevat tarkennetut KAH-arvot. (Honkapuro et al.2006)
Kuluttajaryhmä Vikakeskeytys Suunniteltu keskeytys PJK AJK

€/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW

Kotitalous 0,36 4,29 0,19 2,21 0,11 0,48
Maatalous 0,45 9,38 0,23 4,8 0,2 0,62
Teollisuus 3,52 24,45 1,38 11,47 2,19 2,87
Julkinen 1,89 15,08 1,33 7,35 1,49 2,34
Palvelu 2,65 29,89 0,22 22,82 1,31 2,44

Taulukosta nähdään selvästi, että vikakeskeytyksen haitta on selvästi suurempi kuin

suunnitellun keskeytyksen haitta. Voidaan tehdä myös havainto, että keskeytysajalla on

selvästi suuri merkitys. Eri kuluttajaryhmien kokemista haitoista voidaan myös

huomata, että esimerkiksi teollisuus- ja palveluasiakkaiden kokemat keskeytykset

tulevat paljon kalliimmiksi verrattaessa kotitalousasiakkaisiin. (Järventausta et al. 2003)

Keskeytyskustannusten laskentaa varten on kaksi eri lähestymistapaa. Ensimmäisenä

vaihtoehtona on selvittää keskeytyskustannuksia muuntopiirikohtaisesti, jolloin

automaattisesti otetaan huomioon energiankulutus ja teho eri asiakasryhmien välillä.

Lisäksi KAH-painotukset vaikuttavat sitä enemmän mitä ”kriittisempiä” asiakkaita vian

vaikutusalueella on. Muuntopiiritason tarkastelussa asiakasryhmäjaottelulla on suuri

merkitys, koska KAH-arvot vaihtelevat merkittävästi eri asiakasryhmien kesken. Jos

ryhmäjaottelu ei ole kohdallaan, voivat tulokset olla myös pielessä. (Järventausta et al.

2003)
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Toisena vaihtoehtona on käyttää KAH-arvoina valtakunnallisen asiakasjakauman

mukaisia keskimääräisiä arvoja, joita on hieman painotettu alaspäin vastaamaan

paremmin tavallisen keskijännitejohtolähdön asiakasjakaumaa. Tämä pudotus on

toteutettu siksi, että suoraan valtakunnallisen asiakasjakauman mukaan lasketut

keskimääräiset KAH-arvot eivät ota huomioon asiakasryhmien keskeytysmäärien ja –

ajan epätasaista jakautumista todellisessa sähkönjakelussa. Käytettäessä keskimääräisiä

arvoja ei keskeytyskustannuksia määritettäessä tehdä enää eroa onko vika-alueen

asiakkaat teollisuus-, palvelu- vai kotitalousasiakkaita. Keskimääräisiksi KAH-arvoiksi

on asetettu taulukon 3.2 mukaiset kustannusparametrit.

Taulukko 3.2 Käytössä olevat keskimääräiset KAH-arvot, joita sovelletaan kaikille asiakasryhmille.
(Honkapuro et al. 2007)

Vikakeskeytys Suunniteltu keskeytys PJK AJK
€/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW
1,1 11 0,5 6,8 0,55 1,1

3.4.2 Keskeytyskustannusten määritys

Muuntopiiritasolla selvitetyt keskeytyskustannukset saadaan parhaimpaan tarkkuuteen.

Tämä vaatii tarkkaa tilastointia vikatiedoista sekä tarkkaa asiakkaiden jaottelua eri

kulutusryhmien välillä. Muuntopiirikohtaista selvitystä tehtäessä voidaan laskea

keskeytyskustannukset erikseen jokaiselle muuntopiirille. Laskelmat voidaan suorittaa

tällöin muuntopiirin omilla asiakasryhmäkohtaisilla tiedoilla.

Muodostettaessa investointisuunnitelmaa ei tiedetä vielä tulevien vuosien vikapaikkoja

ja vikamääriä tarkasti, vaan joudutaan laskemaan todennäköisyyksiä ja vikataajuuksia

sähköverkolle ja sen eriosille. Tällöin on tarpeen käyttää hyödyksi aiempaa tilastotietoa

eri maasto- ja johdintyypeille kertyneistä vioista, joiden perusteella saadaan laskettua

vikataajuudet eri verkonosien johdinosuuksille. Määritettäessä sähköverkolle

keskeytyskustannusarviota on oltava jonkinlainen arvio vikamääristä ja vika-ajasta, mitä

verkkoon kohdistuu. Näihin päästään käsiksi johdinten vikataajuuksien ja automaation

kytkentäaikojen ja sijainnin kautta.
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3.4.3 Keskeytyskustannusten elinkaarikustannukset

Keskeytyskustannuksista syntyvät kustannukset saadaan muutettua nykypäivään

diskonttaamalla tulevaisuudessa sijaitsevat kustannukset. Diskonttaus tapahtuu

seuraavan yhtälön mukaisesti, jolloin yksittäisen kustannuksen nykyarvo NA

kirjoitetaan

KAH

100
1

1KAHNA n ⋅







 +

=⋅= np
v , (3.7)

missä vn on nykyarvo- eli diskonttaustekijä, p on laskentakorko ja n on tarkasteluhetken

vuosi. Samaa yhtälöä hyväksi käyttäen saadaan laskettua myös verkostoinvestoinneille

nykyarvot. (Lakervi & Partanen 08)

Pitkällä aikavälillä vaikuttavia kertaluontoisia kustannuksia on kätevää tarkastella

annuiteetti-menetelmällä. Esimerkiksi investointikustannus I voidaan muuttaa

vuotuiskustannukseksi pitkälle aikavälille, jolloin annuiteetti AN lasketaan yhtälön (3.8)

mukaan.

( )

I

p

p

n

⋅

+
−

=

1001
11

100
AN , (3.8)

Annuiteetti tarkoittaa tasasuuruista vuotuista kustannuserää, joka tarvitaan pääoman

kuolettamiseksi ja korkokulujen maksamiseksi pitoaikana. Annuiteettia voidaan

hyödyntää suunnittelussa, kun halutaan tarkastella esimerkiksi erotinaseman,

maastokatkaisijan tai johdinvaihdon kannattavuutta. Tällöin investoinnin vuotuiserää

voidaan verrata sen tuomiin säästöihin. (Lakervi & Partanen 08)
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4 VERKOSTORAKENTEET

Suunniteltaessa sähkönjakeluverkkoja on suunnittelijan tarpeen tarkastella monia eri

rakenneratkaisuja ja poimia näistä kyseiseen käyttötarkoitukseen ja olosuhteisiin

parhaiten sopivat ratkaisut. Saneerattaessa sähköverkkoa tulee miettiä uusitaanko

verkosto entiselle paikalleen käyttämällä perinteisiä menetelmiä vai muutetaanko

verkon rakennetta erilaiseksi. Saneerauksessa pitää ottaa huomioon olemassa olevan

verkon mukanaan tuomat erityispiirteet ja mahdollisuudet toteuttaa hyvinkin

monipuolisia rakenneratkaisuja. Verkoston saneerausta silmällä pitäen on tarkasteltu

pääasiassa seuraavanlaisia rakenneratkaisuja:

• Maastokatkaisijat
• Erotin automaatio
• 1000 V
• PAS-tekniikka
• Maakaapelointi
• Paikalleen uudistaminen

Käyttämällä näitä tekniikoita hyödyksi voidaan vaikuttaa sähköverkon vikojen määriin

ja kestoihin. Taulukkoon 4.1 on koottu eri tekniikoiden vaikutuksia.

Taulukko 4.1 Eri verkostorakenteiden vaikutuksia sähköverkon käyttövarmuuteen. (++) merkittävää
vaikutusta, (+) jonkin verran vaikutusta, (-) ei vaikutusta

Vaikutusaika Keskeytysmäärä Keskeytysaika Jälleenkytkennät Suurhäiriö
Avojohto → PAS viiveellä + + + -
Avojohto → Kaapeli viiveellä + + ++ ++
1000 V viiveellä ++ ++ ++ -
Erotin heti - ++ - -
Maastokatkaisija heti ++ + ++ -

4.1 Maastokatkaisija

Sähköverkkoautomaatioon on tarjolla monia käyttövarmuutta parantavia tekijöitä.

Nykyään on kehitettynä mm. pysyvästi maastoon sijoitettuja katkaisijavaihtoehtoja,

joille luvataan jopa useita tuhansia huoltovapaita toimintakertoja ja jotka kykenevät

jälleenkytkentöihin (ABB 2008). Maastoon sijoitettavan katkaisijan avulla on

mahdollista vähentää johdon loppupään vikojen vaikutusta alkupään asiakkaita kohtaan.

Maastokatkaisijan toimiessa ideaalisesti se karsii alkupään asiakkailta verkon loppuosan

jälleenkytkentöjä sekä myös pysyviä vikoja. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää

tehokkaasti hyödyksi, kun halutaan suojata esimerkiksi joitain tärkeitä asiakasalueita tai
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jopa yhtä yksittäistä merkittävää suurasiakasta. Kuvassa 4.1 on havainnollistettu

maastokatkaisijan toimintaa vian sattuessa esimerkkijohtolähdön haarajohdolla.

Vika

Vian  vaikutusalue

Sähköasema

Vika

Vian vaikutusalue

Maasto-
katkaisija

Sähköasema

Kuva 4.1 Johtolähdön haarajohdon vikaantuminen ja vian vaikutus ilman maastokatkaisijaa sekä
maastokatkaisijan kanssa.

4.1.1 Sijoitus verkkoon

Sähköverkkoon maastokatkaisija on järkevää sijoittaa erottimen taakse, jolloin

katkaisija voidaan tarvittaessa irrottaa huoltoa varten. Nykyään verkkoyhtiöillä on

lisäksi useita kauko-ohjattuja erotinasemia, jotka tarjoavat valmiin

tietoliikenneyhteyden valvomoon jota myös katkaisija voi hyödyntää. Katkaisijan tarve

erottimelle asettaa usein katkaisijan tarkastelupaikoiksi nykyiset erotinasemat, joissa

tarvittavat erottimet ovat jo valmiina. Kuitenkaan ei ole selvää, että katkaisijan suurin

hyöty saadaan juuri erotinasemien läheisyydessä. On selvitettävä tapauskohtaisesti,

mihin osaan verkkoa asennettuna katkaisijasta saadaan suurin hyöty. Mikäli katkaisijan

edessä ei ole valmiina erotinta, myös lisättävä erotin tarjoaa mahdollisuuden pilkkoa

sähköverkkoa pienempiin osiin vian sattuessa katkaisijan etupuolella.  Kytkinlaitteen

asennuksessa on kysymys kuormitusten sijoittumisen ja verkkopituuden välisestä

optimoinnista. Katkaisijan paikan optimoinnilla voidaan saada huomattavasti suurempi

hyöty, vaikka jouduttaisiin investoimaan uuteen erottimeen. Tähän vaikuttaa

merkittävästi asiakkaiden verkkoon sijoittuminen ja erottimille laskettavat hinnat.

Käytännössä maastokatkaisijan kannattavuuteen vaikuttaa seuraavat asiat:

• Katkaisijaa edeltävien asiakkaiden keskiteho
• Asiakasryhmien jakauma
• Keskeytyshaitan arvostus
• Keskeytystaajuudet
• Katkaisijasta aiheutuvat kustannukset
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Kuva 4.2 Verkkoon sijoitettava maastokatkaisija asennettuna pylvääseen. (ABB 2008)

Hyvä maastokatkaisijan sijoituskohde voi olla mm. pitkän haarajohdon alku tai pitkällä

johtolähdöllä todennäköisimmin runkojohto heti suuren kulutuskeskittymän jälkeen.

Keskeytyskustannustarkastelussa on mahdollista saada suuriakin säästöjä löytämällä

hyvä sijoituspaikka maastoon asennettavalle katkaisijalle. Keskeytyksestä aiheutuvan

haitan parametreista johtuen teollisuus- ja palveluasiakkaiden kriittisyys voi näkyä

kannattavuudessa selvästi, jos käytetään asiakasryhmäkohtaisia KAH-arvoja. Tällöin

yksittäinen merkittävä teollisuus- tai palveluasiakas voi vaikuttaa

keskeytyskustannuksiin niin voimakkaasti, että maastokatkaisijan hankkiminen on

kannattavaa.

4.1.2 Vaikutus verkkomalliin

Maastokatkaisijan käyttötarkoitus on suojata sen etupuolella sijaitsevia asiakkaita.

Tällöin sen takana olevilla solmuväleillä ei ole ideaalitilanteessa vaikutusta etupuolen

solmuväleihin. Lisäksi mahdollisella erottimen lisäyksellä voidaan saada myös

parannettua katkaisijan takana olevien asiakkaiden sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

Tällöin katkaisijan etupuolella sijaitsevat solmuvälit aiheuttavat katkaisijan takana

oleville asiakkaille ainoastaan erottimen kytkentäajan pituisen keskeytyksen. Tämä

edellyttää varayhteyden olemassaoloa loppuosan asiakkaille.
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4.2 Erottimet

Erottimet ovat keino lyhentää asiakkaiden kokemaa keskeytysaikaa. Niiden

toimintatavasta johtuen ne eivät vähennä keskeytysten määrää eivätkä lisää verkon

siirtokapasiteettia. Käytössä on tavallisesti kahden tyyppisiä erottimia: käsinohjattavia

erottimia sekä kauko-ohjattavia erottimia. Erottimet eroavat toisistaan kytkentätavan

mukaan. Käsinohjattavia erottimia voidaan ohjata ainoastaan paikanpäällä

sähköverkossa, kun taas nimensäkin mukaan kauko-ohjattua erotinta voidaan kauko-

ohjata valvomosta käsin. Ohjaustapa vaikuttaa erotinten kytkentäaikoihin, jolloin

käsinohjattujen erotinten kytkentäajat voivat olla joistakin kymmenistä minuuteista jopa

tunteihin. Kauko-ohjattujen erotinten kytkentä ajat voivat olla parista minuutista reiluun

10 minuuttiin. Tyypillinen sijoituskohde erottimelle tai erotinasemalle on johtojen

risteyskohdassa ja tien läheisyydessä. Tien läheisyys helpottaa erityisesti

käsinohjattavalle erottimelle pääsyä vikatilanteen aikana ja tällöin nopeuttaa myös

vianpaikannusta ja -erotusta.

4.3 Johtorakenneratkaisut

Rakennettaessa uusia johto-osuuksia sekä saneerattaessa vanhaa verkkoa joudutaan

miettimään, mitkä ovat ne ratkaisut mitä nyt ja tulevaisuudessa sovelletaan

sähkönjakeluverkkoon ja miten voidaan laskea nykyisiä vikamääriä, jotka ovat

nykyverkoissa avojohdoille keskimäärin 5-7 vikaa / 100 km.  Tällä hetkellä

kehityksessä mukana olevilla suunnittelijoilla ja verkkoyhtiöillä on

työkaluvalikoimassaan esimerkiksi saneerausta varten perinteisten johtokatujen

raivauksen ja uudelleen pylvästämisen lisäksi mahdollisuus tienvarsien suurempaan

hyväksikäyttöön, päällystetyn avojohdon tai erityyppisten kaapeleiden käyttö sekä 1000

V tekniikan käyttö. Näiden lisäksi tulevaisuudessa on mahdollista, että tasasähkönjakelu

tulee myös tarjoamaan omat lisämausteensa sähkönjakelun kehittämiseen. Näistä

kaikista vaihtoehdoista löytyy jokaiseen tarkastelukohteeseen jokin keino, mikä on

muita vaihtoehtoja parempi esim. keskeytyskustannusten näkökulmasta.

Paremmuusjärjestys voi olla aivan toinen, jos tarkastellaan kokonaiskustannuksia tai

vaikka suurhäiriöriskiä. Onkin siis pohdittava tarkkaan, mitkä ovat kriteerit mitä

halutaan soveltaa kussakin tarkastelukohteessa.
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4.3.1 1000 V järjestelmä

Nykyään jo useissa eri verkkoyhtiöissä varteenotettavana vaihtoehtona oleva 1000 V

tekniikka on oiva keino parantaa sähköverkon luotettavuutta monissa verkostokohteissa,

koska jopa 90 % asiakkaiden kokemista keskeytyksistä on seurausta 20 kV

keskijänniteverkossa aiheutuvista vioista. Sen avulla voidaan muuttaa hyvin

kustannustehokkaasti pienitehoiset ja vikaherkät keskijännitehaarat toimivaksi

pienjännitteellä. 1 kV johtojen hinnat ovat huomattavasti keskijännitejohtoja

edullisempia ja pienjännitteen ansiosta myös kaapelointi onnistuu vähäisemmällä

vaivalla. (Partanen et al. 2006)

1000 V:n vaikutus sähköverkon luotettavuuden näkökulmasta on melko yksinkertainen.

Erillisen suojauksen ansiosta kilovoltin johto-osuuksien viat eivät vaikuta

keskijänniteverkon toimintaan, minkä vuoksi vikaherkkien keskijännitesolmuvälien

vaihto 1000 V pienjännitteelle on usein hyvinkin houkuttelevaa. Vian sattuessa

keskijänniteverkkoon häviää jännite myös 1000 V johdoilta, mikä ei eroa aiemmasta

tilanteesta. Oman suojausalueensa vuoksi verkostolaskennassa 1000 V haarajohdot

voidaan jättää kokonaan huomiotta KJ-verkon luotettavuuslaskennassa.

4.3.2 Tienvarteen siirto

Johdinten tienvarteen siirto on hyvä keino laskea vikaantumista sekä lisäksi se laskee

rakentamis- ja ylläpitokustannuksia ja tekee viankorjauksesta nopeampaa ja helpompaa.

Tämä on hyvin potentiaalinen luotettavuuden parantamiskeino maaseutujakeluyhtiöissä,

missä johtojen metsäisyysasteet ovat melko korkeat. Lisäksi nykyiset vaatimukset

sähkön laadulle madaltavat kynnystä lähteä siirtämään vanhoja johdinlinjauksia

metsistä pois, vaikka tienlaitaan sijoitettu johto voikin olla joidenkin mielestä

esteettinen haitta. Kuitenkin luotettavuuden parantuminen kompensoi hyvin

menetelmän haittapuolia.

Uusia johto-osuuksia rakennettaessa nykyään voi olla hyvin hankalaa saada

maankäyttösopimuksia metsäosuuksille, sillä niiden tieltä olisi kaadettava metsää.

Lisäksi nykyään vallitsevana asenteena on, että sähkönjakelu on itsestäänselvyys joka ei

ainakaan edesauta sähköverkon uudelleen rakentamista. Näiden seikkojen valossa uusia

linjoja rakennettaessa myös vanhojen sähköjohtojen linjauksia on mahdollista siirtää
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enemmän teiden varsille varsinkin, kun kulutuspisteet sijoittuvat myös yleensä lähelle

tieverkkoa. (Partanen et al. 2006)

4.3.3 Päällystetty avojohto

PAS-tyypin johtoja on kehitetty, jotta voitaisiin välttää monia päällystämättömien

avojohtojen vikatilanteita. PAS-johdoissa on asetettu johtimen pinnalle ohut

eristyskerros, jonka ansiosta käyttövarmuus on parantunut huomattavasti verrattuna

perinteisiin avojohtoihin. Päällyste mahdollistaa pienemmät vaihevälit johdinten kesken

sekä entistä kapeamman johtokadun etenkin kaksois- ja kolmoisjohdolla, koska johtimet

eivät ole yhtä herkkiä keskinäisille kosketuksille vaan ne kestävät hetkelliset

kosketukset ilman että heti syntyy läpilyönti. Käyttövarmuutta parantaa myös useiden

pjk:n ja ajk:n poistuminen, kun hetkittäisillä oksien ja eläinten kosketuksilla ei ole

vaikutusta sähkönjakeluun. Lisäksi puun kaatuminen linjalle ei välttämättä aiheuta

käyttökatkosta heti mikäli johdot kestävät puun massan aiheuttaman rasituksen, mutta

ajan myötä eristysrakenteen vaurioituminen aiheuttaa lopulta läpilyönnin ja

keskeytyksen. Näitä tilanteita onkin syytä välttää ja niihin voidaan varautua esimerkiksi

säännöllisillä tarkastuksilla kovien myrskyjen jälkeen tai asentamalla johdot siten, että

kaatuneet puut huomataan helposti esimerkiksi tienvarresta.

Kustannukset PAS-johdolla ovat tyypillisesti noin 30 % kalliimmat kuin perinteisellä

avojohdolla, mutta vastaavasti vikataajuuksissa etu on päällystetyn johdon puolella.

Säästöä saadaan myös kapeampien johtokatujen ansiosta. Tuotekehityksen ansiosta

nykyään on tarjolla useita eri johdinvaihtoehtoja tähän kategoriaan, joista voidaan valita

käyttötarkoitukseen sopivin vaihtoehto. Erityisesti eristyksen paksuudessa ja johtimen

vetolujuudessa voidaan hakea parhaiten tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Keskenään

erilaisia päällystettyjä avojohtoja keskijänniteverkkoihin ovat esimerkiksi suomalaiset

PAS-johdot sekä ruotsalaisvalmisteiset BLL-johdot. (Simonen 2006)

4.3.4 Kaapelointi

Sähköverkon käyttövarmuutta voidaan yleensä parantaa nostamalla kaapelointiastetta.

Niiden vikataajuus on 20–50 % avojohtojen vikataajuudesta, joka on merkittävä

pudotus avojohtoverkkoon nähden. Korjausajat kaapeleille ovat kuitenkin melko pitkiä
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johtuen vian paikannuksesta ja korjaamisesta. Suurimpana esteenä kaapeloinnissa on

sen kalleus verrattuna sen kanssa kilpaileviin ilmajohtoihin. Esimerkiksi AHXAMK 70

maakaapelin hinta on noin 44 000 €/km asennettaessa se kaivamalla haja-asutusalueelle,

kun vastaavan avojohtorakenteisen Raven johdon kustannukset ovat noin 19 600 €/km

(Partanen et al. 2006). Kaapeloinnin kokonaiskustannuksia on tosin mahdollista

pienentää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan edullisempia asennusmenetelmiä

maaston niin salliessa.

Kaapelointi on kuitenkin tulossa ja osittain on jo otettu menetelmänä aiempaa

laajemmin sähköverkkoyhtiöissä käyttöön verkoston rakentamisessa ja saneerauksessa.

Vaikuttavana tekijänä tähän on ollut mm. sähkön laadun arvostuksen kasvu, entistä

parempi varautuminen pahojen suurhäiriöiden osalta sekä kaapelointitekniikoiden

kehittyminen. Sähkön laadun arvostuksen kasvu näkyy sähkönjakelun keskeytyksestä

aiheutuvina haittakuluina ja kaapelointitekniikkojen monipuolistuminen mahdollistaa

kustannustehokkaamman ja nopeamman kaapelin maahan asentamisen.

Suomessa on seurattu varsin tarkasti Ruotsissa suoritettavaa massiivista sähköverkon

kaapelointia, ja se on osaltaan myös vauhdittanut edelleen uusien

kaapelointitekniikoiden käyttöönottoa sekä tehostamista. Tällaisia keskijänniteverkossa

vielä nykyään suhteellisen vähän käytettyjä kaapelointitekniikoita perinteisen kaivuun

lisäksi ovat esimerkiksi ketjukaivaus sekä auraus. Aurausta on toki käytetty jo pitkään

esimerkiksi pienjänniteverkkojen ja telekaapeleiden maahan asettamisessa mutta

keskijänniteverkkojen osalta sen käyttökokemukset ovat olleet tähän asti melko

vähäisiä. Aurauksen yleistymistä voinee vauhdittaa menetelmän kehittymisen lisäksi

myös se, että eräät kaapelivalmistajat ovat viimeaikoina kehittäneet erityisesti

auraukseen paremmin sopivia kaapelityyppejä (Draka 2008). Toisaalta juuri sopivien

kaapelityyppien puuttuminen on voinut aiemmin vaikuttaa mm. aurausmenetelmän

käyttöön.

Suurimmat hyödyt kaapeloinnista saavutetaan luotettavuuden parantumisessa, sillä

yleisesti kaapelointi vähentää pysyvien vikojen määrää huomattavasti ja kaapeliverkosta

ei aiheudu jälleenkytkentöjä. Kaapeloinnilla saatavat hyödyt keskijänniteverkon

luotettavuudessa voivat olla huomattavia, jos sen avulla voidaan välttää johdon

kulkeminen vikaherkän metsäalueen lävitse. Näin on mahdollista vähentää monien
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johto-osuuksien vikoja, kun johtimet eivät ole enää yhtä herkkiä luonnon aiheuttamille

vioille jotka aiheutuvat usein tuulesta, lumesta tai eläimistä. Lisäksi salamoiden

aiheuttamat ilmastolliset ylijännitteet vähenevät huomattavasti. (Kaarlela 2002)

Kaapeloinnin kustannustehokkuutta parantaa myös se, että kaapeli on mahdollista

joissakin tapauksissa upottaa valmiin tieuran läheisyyteen ja tai tien penkereeseen joka

on jo kertaalleen käsiteltyä maata. Tällöin selvitään huomattavasti vähäisemmällä työllä

kaapelin saattamisessa paikoilleen ja kaapeli on varmemmin suojassa maaperässä

sijaitsevien terävien kivien yms. painaumilta ja haitoilta. Nämä seikat voivat pudottaa

kaapeloinnista aiheutuvia kustannuksia merkittävästi, jos verrataan vaikeakulkuiseen

metsään asennettavaan kaapeliin. Tien varteen on todennäköisesti mahdollista käyttää

kustannuksia alentavia tekniikoita, kun taas vaikeammissa maastoissa saattaa

esimerkiksi auraaminen olla lähes mahdotonta maassa sijaitsevien esteiden vuoksi.

4.4 Rakenteiden investointikustannukset

Erilaisten verkostorakenteiden käyttöä pohdittaessa on tarpeen pyrkiä kokonaisoptimiin

ja löytää oikeat verkostorakenteet investointikustannusten, keskeytyskustannusten ja

ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Taulukkoon 4.2 on kerätty viranomaisten

esittämiä suositushintoja vastaavan kokoisille johtimille sekä parille muulle

verkostokomponentille. Liitteessä I on esitetty kokonaisuudessaan verkostotöiden

kustannusluettelo KA 2:06.

Taulukko 4.2 Muutamia eri yksikköhintoja verkostotöiden kustannusluettelosta KA 2:06.
(Verkostosuositus 06)

20 kV ilmajohdot
Raven (63) 19 600 [€/km]

PAS 35 – 70 25 780 [€/km]

20 kV maakaapelit (asennus+materiaali)
enintään 70 maakaapeli 32 230 [€/km]

20 kV erottimet ja maastokatkaisijat
Kauko-ohjattu erotinas.2 erotinta 16 450 [€/kpl]

Maastokatkaisija (20 kV) 14 000–28 000 [€/kpl]

Verkostosuosituksen suositushinnat sisältävät vaihtelevasti eri rakenneratkaisujen

kustannuksia. Esimerkiksi ilmajohtojen (perinteinen avojohto ja PAS) hinnat sisältävät

likimain kaikki niistä aiheutuvat investointikustannukset, mutta maakaapeleille pitää
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laskea asennus ja materiaalikustannuksen lisäksi hinnat mm. kaivulle, jatkoksille,

pylväspäätteille, ja sammutukselle. Näistä kaivun hinta ilmoitetaan €/km ja muiden

komponenttien hinnat ovat €/kpl. Tarvittaessa kaapeloinnin hintaan lisätään myös

pylväsmuuntamoiden vaihdosta aiheutuvat kustannukset, sillä puisto- ja

satelliittimuuntamoista aiheutuva kustannus on merkittävä.

4.5 Verkosto-omaisuuden arvostus

Nykykäyttöarvo kuvaa verkkoliiketoimintaan sitoutunutta pääomaa. Sitä käytetään

oikaisemaan sähköverkon arvoa hinnoittelun kohtuullisuuslaskelmissa siten, että verkon

kirjanpitoarvo korvataan verkon nykykäyttöarvolla. Tämä tehdään siksi, että

kirjanpitoarvo ei välttämättä kuvaa verkon todellista arvoa johtuen mm.

verkostokomponenttien erilaisista pitoajoista. Verkostoinvestointeja tehtäessä on

otettava huomioon uusittavan verkon nykykäyttöarvo, koska se vaikuttaa suoraan

investoinnin kannattavuuteen ja sen kustannuksiin. Nykykäyttöarvo lasketaan seuraavan

yhtälön mukaisesti

JHA1NKA ⋅







−=

pitoaika
ikä , (4.1)

missä NKA on nykykäyttöarvo ja JHA on jälleenhankinta-arvo. Tällöin suhteellisen

uusilla verkostorakenteilla nykykäyttöarvoa on vielä jäljellä huomattavasti.

Verkostosaneerauksen näkökulmasta kaikki pitoaikansa ajan sähköverkossa olleet

rakenteet ovat samanarvoisia, eli niillä ei ole enää nykykäyttöarvoa. Jos taas verkosta

poistetaan saneerauksen yhteydessä rakenteita, joilla on pitoaikaa jäljellä, otetaan niiden

jäljellä oleva nykykäyttöarvo kustannuksena mukaan saneerausinvestointiin. (Partanen

2007)
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5 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN ASETTAMINEN

Sähköverkkojen suunnittelu on hyvin monisäikeinen tehtävä, jossa on useita

reunaehtoja. Diplomityössä kehitettävän suunnittelun apuohjelmiston tarkoituksena on

auttaa suunnittelijaa löytämään hyviä ratkaisuja verkoston kehittämiseen ja

saneeraamiseen. Eri toimenpiteitä, mitä suunnittelussa on mahdollista tehdä, ovat:

• automaatiolaitteiden asettaminen sähköverkkoon
o Käsin ohjattavat erottimet
o Kauko-ohjattavat erottimet
o Maastokatkaisijat

• johtorakennevaihtoehdot
o Avojohto
o PAS
o Maakaapeli
o Vesistökaapeli
o Ilmakaapeli
o 1 kV tekniikka

Näillä perusratkaisuilla saadaan aikaan huomattava määrä variaatioita ja

suunnittelutehtävä ei ole enää kovin yksiselitteinen. Lisäksi kaikkiin edellä mainittuihin

kehittämismenetelmiin liittyy taloudellisesti parhaan lopputuloksen tarkastelu.

Yksittäiset optimoinnit ovat melko helposti toteutettavissa, mutta

kokonaisoptimoinnissa eri vaihtoehtojen määrä on valtava, jolloin tarvitaan toimivaa

interaktiivisuutta käyttäjän ja apuna olevan ohjelmiston välillä.

Verkon suunnittelu ja saneeraus tapahtuvat solmuväleittäin, jotka ovat pienimpiä

mallinnettuja osia sähköverkosta. Yhden solmuvälin pituus on tyypillisesti noin 10

metristä 1000 metriin. Suunnitteluprosessin aikana pienistä solmuväleistä muodostuu

kokonaiskuva yhdestä johtolähdöstä, joka voi sisältää useita satoja solmuvälejä.

Tarkastelu rajoitetaankin yhteen johtolähtöön kerrallaan, jotta yhdellä kertaa

käsiteltävän tiedon määrä ei kasva liian suureksi. Kun halutaan käsitellä kokonaista

sähköasemaa, ovat tarkastelut tehtävä erikseen jokaiselle johtolähdölle.

Suunniteltaessa sähköverkkoja on yleensä lähtökohtana pyrkiä minimoimaan

kokonaiskustannukset, johon myös kehitettävä ohjelmisto pyrkii antamaan tukea.

Suunnittelutehtävä voidaan kuvata matemaattisessa muodossa seuraavasti
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∫=
T

0

)(min)( dttKtF , (5.1)

missä K(t) sähköverkon kustannus ajanhetkellä t, joka sisältää
investointi-, käyttö- ja kunnossapito-, keskeytys- ja
häviökustannukset

T tarkasteluajanjakson pituus

Toiseksi tavoitteeksi voidaan joskus asettaa myös jokin käyttövarmuuden tunnusluku,

jota voidaan pitää myös reunaehtona harkittaessa kehittämismenetelmän toteutusta.

Lisäksi tarkasteluja saattavat rajoittaa jotkin muut reunaehdot, mitkä voivat vaihdella

hyvin tapauskohtaisesti.

Kehitettäessä sähköverkkoa muodostuu kehittämissuunnitelma useista pienistä

kehittämistoimenpiteistä pitkällä ajanjaksolla. Näistä yksittäisistä toimenpiteistä

muodostuu polku, jonka perusteella muodostuvat lopulliset kustannukset, joita pyritään

minimoimaan. Kuvassa 5.1 on esitetty periaatekaavio polkuvaihtoehdoista, mitä

verkoston kehittäminen tarjoaa.
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Kuva 5.1 Sähköverkon kehittämistoimenpiteitä kuvaava yksinkertaistettu kehittämiskaavio.

Kuvassa 5.1 jokainen pystysarakkeen solmu kuvaa tiettyä sähköverkon tilaa tietyllä

ajanhetkellä. Toimenpiteiden ajankohtaa kuvaa puolestaan vaakarivit siten, että

nykyhetki on 0 ja tarkastelun loppuhetki on kuvan oikeassa reunassa oleva t. Näin

hetken 0 ja t välille muodostuu polku, joka kertoo verkkoon kohdistuvat toimenpiteet.

Esimerkiksi hetkellä 1 suoritetaan kehitystoimenpide siten, että verkossa siirrytään

kehitystasolta 0 tasolle 2 siirryttäessä hetkeen 2. Kuvassa on oletettu selkeyttämisen
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vuoksi, että verkosta ei poisteta sinne kertaalleen sijoitettuja komponentteja (suoriteta

negatiivista kehittämistä), minkä vuoksi ylemmältä kehitystasolta ei ole yhteyttä enää

alemmalle kehitystasolle. Todellisuudessa tämäkin vaihtoehto on mahdollinen.

Tällainen tilanne syntyy, jos esimerkiksi vanhoja sähköasemia poistetaan käytöstä.

Kustannusten minimoinnissa käytettävä optimointifunktio on ajansuhteen jatkuva,

mutta käytännön helpottamiseksi se voidaan muuttaa diskreetiksi funktioksi. Tällöin

tarkasteluajanjakso jaetaan tasaisiin jaksoihin, jolloin kustannukset voidaan kuvata aina

jokaiselle jaksolle. Sopiva ajanjakso, millä sähköverkon toimintoja voidaan tarkastella,

voi olla esimerkiksi yksi vuosi. Tällöin yhtälö 5.1 yksinkertaistuu summafunktioksi

∑ =
=

T

1
)(min)(

t
tKtF . (5.2)

5.1 Verkostoautomaatio optimoitavana

Verkostoautomaatio käsittää tässä tapauksessa verkkoon sijoitettavat katkaisijat sekä

kauko-ohjattavat erottimet. Optimoinnin tavoitteena on löytää taloudellisesti

kannattavimmat ratkaisut eli minimoida kokonaiskustannukset pitkällä aikavälillä.

Usein on kuitenkin kätevää pyrkiä vain löytämään sopivat ratkaisut nykyhetken

sähköverkkoon, jolloin on mielekästä tarkastella automaation avulla saavutettua

kustannussäästöä. Tällöin riittää, kun verrataan rakennemuutoksen tuomaa vuotuista

säästöä investoinnin vuosiannuiteettiin, joka on kytkinlaiteinvestointien tapauksessa

usein helposti laskettavissa. Automaation tai kytkinlaitteiden sijoittaminen verkkoon ei

yleensä aseta sähköverkolle mittavia reunaehtoja. Katkaisijoiden tapauksessa kuitenkin

tulee ottaa huomioon suojauksen selektiivisyysvaatimukset sekä varmistaa

katkaisijoiden apusähkön saanti. Selektiivisyyden reunaehto voi rajoittaa sarjaan

kytkettävien katkaisijoiden määrää, jos laukaisuaikoja ei pystytä asettamaan tarpeeksi

tiukoiksi. Kustannusoptimoinnin näkökulmasta onkin tarpeen ainoastaan pyrkiä

selvittämään eri sijoitusvaihtoehdot ja muodostettava niistä ehdotukset sovellettaviksi

sijoituskohteiksi. Tämän jälkeen voidaan siirtyä suorittamaan seuraavaa vaihetta ja

pyrkiä selvittämään seuraavaa mahdollista toimenpidettä. Kytkinlaitteen paikan

optimointi ei kuitenkaan ole aivan suoraviivainen prosessi johtuen sen

epälineaarisuudesta (Billinton 1996).
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Seuraavaksi keskitytään kytkinlaitteista maastoon sijoitettavan katkaisijan tutkimiseen.

Maastokatkaisijan optimoinnissa voidaan vertailla kustannuksia laskemalla

asennettavalle katkaisijalle vuotuinen annuiteetti. Tällöin voidaan verrata investoinnin

vuotuista kustannusta suoraan investoinnin tuomaan vuotuiseen säästöön, joka

saavutetaan alkupään asiakkaiden vähentyneiden keskeytysten seurauksena.

Optimointiongelman määrittelyssä on käytetty seuraavia merkintöjä:

S katkaisijan sijoituksesta saatava kustannushyöty
Kinv katkaisijan investoinnista aiheutuva vuotuinen yksikkökustannus
x valitut katkaisijat
P mahdolliset katkaisijan sijoituskohteet
V sähköverkko

Maastokatkaisijan sijoituksesta saatava kustannussäästö S(x) = K0 –K(x), missä K0 on

kustannusten referenssitaso aloitushetkellä ja K on kustannukset tarkasteltavalla

katkaisijajoukolla, toimii vertailukohtana aiheutuville investointikustannuksille. Säästö

muodostuu verkkoon asennettavista maastokatkasijoista x(P), joille on määritelty

sähköverkon mahdolliset sijoituskohteet P = [SV1, SV4, SV6, SV7]. Jos solmuvälille

SV4 sijoitetaan katkaisija, voidaan merkitä x(P) = {SV4}. Nyt voidaan kirjoittaa

optimointiyhtälö maastokatkaisijoille seuraavasti:

( )xKxS ⋅− inv)(max x(P)∈P∈V, (5.3)

kun selektiivisyysvaatimukset toteutuvat.

Jos katkaisijajoukko koostuu useasta katkaisijasta, on tarpeen tarkastella, ovatko ne

keskenään riippumattomia vai riippuvia. Merkitään, että x1(P)={P1} ja x2(P)={P2}. Jos

S(x1+x2) = S(x1) + S(x2), voidaan katkaisijapaikkojen P1 ja P2 olevan toisistaan

riippumattomia, koska ne eivät vaikuta toistensa hyötyihin katkaisijatarkastelussa. Jos

taas S(x1+x2)  <  S(x1) + S(x2), katkaisijapaikat ovat toisistaan riippuvia, sillä

ensimmäisen katkaisijan sijoituksen jälkeen toisen katkaisijan hyöty pienenee.

Seuraavassa kuvassa 5.2 on esitetty muutamia katkaisijapaikkoja, joista saadaan

muodostettua keskenään riippumattomat sekä riippuvaiset katkaisijat.
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Sähköasema
SV1

SV4

SV6

SV9

SV7 SV10

K1
K2 K3

Kuva 5.2 Johtolähdölle sijoitettu 3 maastokatkaisijaa, joista K1 on katkaisijoiden K2 ja K3 kanssa
rinnakkain sekä K2 on katkaisijan K3 kanssa sarjassa.

Koska katkaisijat K1 ja K2 ovat rinnakkain toisiinsa nähden, ne eivät myöskään

pienennä toistensa tuomia hyötyjä. Tässä tapauksessa S(x1+x2)  =  S(x1)  +  S(x2), jos

x1(P)={K1} ja x2(P)={K2}. Katkaisijat K2 ja K3 ovat peräkkäin sähköasemalta

katsottuna ja näin ollen toisena asennettava katkaisijasta ei saada yhtä suurta hyötyä

kuin jos sama katkaisija olisi asennettu ensimmäisenä. Tällöin S(x1+x2) < S(x1) + S(x2),

jos x1(P)={K3} ja x2(P)={K2}. Tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että usealle

katkaisijalle on huomattavasti helpompi löytää kannattavat sijoituskohteet niiden ollessa

rinnakkain kuin niiden ollessa sarjassa.

5.2 Maakaapelointi verkostosaneerauksessa

Kaapelointi on varteenotettava menetelmä verkostosaneerauksessa. Tämä aiemmin vain

kaupunki- ja taajama-alueilla tunnettu verkonrakennusmenetelmä on tullut osaksi haja-

asutusalueiden rakenneratkaisuja kehittyvän materiaali- ja kaapelointitekniikan ja siten

alenevien kaapeloinnin investointikustannusten myötä. Harvaanasuttujen ja laajojen

haja-asutusalueiden takia maakaapelointi ei sovellu yleensä sellaisenaan

kokonaisvaltaiseksi ratkaisuksi. Verkostosaneerausprosessi voidaankin ajatella

kiteytyvän kolmeen eri kysymykseen:

• Mistä kohteesta kaapelointi aloitetaan?

• Miten kaapelointi toteutetaan; aloittamalla vikaherkimmistä, vanhimmista

kohteista vai vyöryttämällä sähköasemalta kohti johtolähdön latvoja?

• Milloin ja missä laajuudessa kaapelointia sovelletaan saneerauksessa?

Ensimmäinen valintakysymys verkon saneerauksessa on, miltä sähköasemalta ja mistä

johtolähdöstä saneeraus aloitetaan. Verkkoyhtiön keskijänniteverkko voi olla

laajuudeltaan tuhansia kilometrejä. Verkonosan nykyinen luotettavuus, alueen
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kehittyvät käyttövarmuusvaatimukset, siirrettävän tehon tarve ja verkon ikä sekä kunto

vaikuttavat siihen, onko maakaapeloinnille lopulta sijaa saneerauksessa.

Kaapelointisaneeraus onkin keskitettävä sinne, missä siitä saavutetaan suurin hyöty.

Saneerausprosessi eteneekin tyypillisellä haja-asutusalueen keskijännitejohtolähdöllä

seuraavien vaihtoehtojen pohdinnalla:

1. Saneerataanko vanha verkko nykyiselle paikalleen

a. vaihtamalla vanhat pylväät uusiin

b. vaihtamalla ilmajohdot kaapeliksi

2. Siirretäänkö johtolinja tienvarteen

3. Kaapeloidaanko vanha ilmajohto uudelle reitille

Seuraava kysymys valmisteltaessa verkon uusimista on, saneerataanko koko

verkko/johtolähtö yhdellä kertaa vai suoritetaanko saneeraus vaihteittain. Tähän

kysymykseen voi myös osittain vaikuttaa tieto siitä, missä järjestyksessä toimenpiteitä

aiotaan suorittaa. Jos esimerkiksi kaapelointi päätetään aloittaa lähdön alusta, on

helppoa jatkaa kaapelointia lopunkin lähdön osalta samalla kertaa. Jos halutaan

saneerata verkkoa vaiheittain, liittyy kysymykseen paljon pohdintaa saneerauksen

ajoituksesta. Tällöin voidaan pyrkiä optimoimaan saneerauksen ajankohtaa

teknistaloudellisessa mielessä. Verrattuna vaiheittaiseen menetelmään kerralla

saneerattaessa saadaan luotettavuus todennäköisesti kuntoon saneerattavalla osalla,

mutta tällöin joudutaan pohtimaan onko järkevää panostaa lukumääräisesti vain

yksittäisiin johtolähtöihin. Hyvänä puolena kerralla saneerauksessa on, että

kaapeloinnin kustannukset jäävät tällöin todennäköisesti pienemmäksi kuin vaiheittain

kaapeloitaessa koska operaatio tapahtuu tällöin suuremmissa kokonaisuuksissa ja

urakoissa eikä laitteistoa tarvitse siirrellä kovin paljoa.

Kaapeloinnin suunnittelu on haastava optimointitehtävä. Toteutettavien kaapelointi-

investointikohteiden määrä on suuri sekä niiden toteutusjärjestys vapaa. Tästä syystä

erilaisten variaatioiden määrä on huomattava. Lisäksi kaapelointi sisältää useita

reunaehtoja, jotka on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Rajoittavina tekijöinä

on mm. ympäristöstä aiheutuvia tekijöitä, turvallisuusnäkökohtia sekä suojaukseen

liittyviä seikkoja.
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Lisähaastetta tarkasteluun luo kaapeleiden pitkät pitoajat jotka ovat jopa 40 vuotta.

Pitkien pitoaikojen vuoksi on hyvä olla tuleville vuosille hyvät analyysit kuormituksen

tilasta sekä kehittymisestä, jotta kaapelin mitoitus on oikea eikä tule asennettua liian

pientä tai suurta kaapelia. Myös kaapelointi-investointien jakaantuminen useiden

vuosien ajalle vaikeuttaa kannattavuusarviointien muodostamista. Kaapeloinnin

jakaantuessa usealle vuodelle kustannustarkastelu tehdään vuosittain. Tällöin on

hankalaa laskea kaapeloinnille vuotuista annuiteettia, joten kustannusvertailu

toteutetaan laskemalle kaapeleiden pitoajalta nykyarvot kustannuksille sekä säästöille.

Pitoajan säästöt saadaan selville, kun tiedetään kokonaiskustannusten referenssitaso

aloitusvuodelta.

Uutta johtoa rakennettaessa kaapelointia voidaan verrata uudelleen rakennettavaan

avojohtolinjaan. Tällöin riittää, että kaapeloinnin kokonaiskustannukset ovat pienemmät

kuin avojohdon vastaavat elinkaarikustannukset, jos ei ole käytössä muita tarkastelua

rajoittavia reunaehtoja. Saneerausvaihtoehdossa voidaan usein verrata kaapeloinnin

elinkaarikustannuksia perinteisen verkostorakentamisen mukaan saneerattavan verkon

kustannuksiin, jotka koostuvat mm. pylväiden vaihtamisen kustannuksista ja

mahdollisesti johdon vaihdon kustannuksista. Kokonaiskustannuksia laskettaessa on

huomioitava kustannuserä, joka aiheutuu siitä että käyttö- tai elinikää omaavaa verkkoa

puretaan pois uuden verkon tieltä. Tätä kustannuserää kuvataan termillä

nykykäyttöarvo. Sähköverkon kustannusfunktio vuonna t kaapeloinnin tapauksessa

voidaan kirjoittaa seuraavasti:
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missä Kinv = investointikustannukset
Kylläp = ylläpitokustannukset = käyttö-, kunnossapito- ja

 viankorjauskustannukset
Kkesk = keskeytyskustannukset
Knka = uusittavan verkon nykykäyttöarvo
x = kaapeloitava solmuväli sähköverkossa V
X = solmuvälien lukumäärä

kun seuraavat reunaehdot ja rajoitukset on huomioitu.
o Varasyöttöyhteys tai varakapasiteetti kaikille johdoille

§ Varakaapeli tai aggregaatti
o Maasulkuvirtojen kompensointi

§ Keskitetty tai hajautettu
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o Kaapelin oikosulkukestoisuus
o Kaapelin kuormitettavuuskestoisuus
o Maaperä soveltuu kaapelointiin
o Jakelumuuntamoiden rakenteet kaapeliverkon mukaisesti

Sijoittamalla yhtälö (5.4) yhtälöön (5.2) saadaan arvio sähköverkon kustannuksista

vuotuiskustannusten summana kaapeleiden pitoajalta tai muulta halutulta ajanjaksolta

Kokonaiskustannusfunktio voidaan kirjoittaa nyt sekä ajan t että muutoskohteen x

funktiona seuraavasti:

( )( )∑ =
=

T

1
,min),(

t
xtKxtF x(V)∈V, (5.5)

Optimointiyhtälössä otetaan tällöin huomioon myös muut verkon saneerauksesta

aiheutuvat kustannukset kuten automaation lisäyksestä aiheutuvat kulut. Kaapeloinnin

investointikustannus Kinv solmuvälillä x voidaan jakaa pienempiin osiin vuonna t

seuraavasti:
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inv x(V)∈V, (5.6)

missä Kjohdin = kaapelin materiaalikustannukset
Kkaivu = kaivukustannukset
Kpylväspäätteet = pylväspäätteistä aiheutuvat kustannukset
Kjatkot = kaapelin jatkoista aiheutuvat kustannukset
Ksammutus = verkon sammutuksesta aiheutuvat kustannukset
Kmuuntamot = vaihdettavien jakelumuuntamoiden kustannukset

Kaapeloinnin kustannukset koostuvat useista tekijöistä, joista merkittävimmät ovat

kaapelin materiaali- ja asennuskustannukset sekä vaikeissa kaivuolosuhteissa

kaivukustannukset. Muuntamoiden vaihdosta aiheutuvat kustannukset ovat hyvin

satunnaisia ja ne riippuvat täysin vaihdettavien kohteiden määrästä. Yksittäisen

muuntamon vaihdon kustannus on useita tuhansia euroja. Muut kustannukset ovat

tyypillisesti joitakin tuhansia euroja kilometrille.

Tässä esitetty kustannusten optimointifunktio on hyvin haasteellinen ja kustannusten

täydellinen optimointi on vaikea toteuttaa. Tämän vuoksi on päädytty interaktiiviseen

toimintatapaan suunnittelijan ja ohjelman kesken, jolloin suunnittelija ohjaa ohjelman

suorittamaa optimointia hyvinkin pitkälle. Ohjelman on hankalaa tunnistaa
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verkkotietojen pohjalta rajoitteita, mitkä voivat estää menetelmän käytön. Tämän vuoksi

vastuu järkevien toimintojen asettamisesta jää suunnittelijalle.

5.3 Suunnittelutehtävän ratkaisu

Suunnittelutehtävä voidaan jakaa muutamaan erilliseen vaiheeseen. Vaiheet voidaan

asettaa karkeasti seuraavasti:

1. Verkkotietojen kerääminen tietokannasta

2. Verkon muodostus

3. Verkon kehitysvaihtoehtojen läpikäyminen

4. Tunnuslukujen laskenta

5. Tulosten analysointi

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään, kuinka tarkasti laskenta on mahdollista

suorittaa. Jos tietokannasta ei ole mahdollista saada riittävän tarkkoja tietoja, analyysit

joudutaan suorittamaan pelkistetyillä verkkotiedoilla. Vaiheet 2-4 ovat prosessin

kannalta ehkä tärkeimmät osiot, kun pyritään rakentamaan verkkotietojen pohjalta

yhtenäinen malli sekä määrittämään verkkoon tehtäviä muutoksia ja suorittamaan

luotettavuus- ja kustannuslaskenta sähköverkolle. Viimeisessä vaiheessa suoritetaan

analyysit edellisissä vaiheessa tehdyille laskelmille ja tehdään johtopäätökset.

Neljännen vaiheen laskennan kannalta on oleellista, että suunnittelija tietää mitä

parametreja laskentatyökaluun tarvitsee syöttää ennen tulosten laskentaa. On tärkeää

muokata parametrit tarkasteltavaan verkkoon sopiviksi. Työkalu toimii siten, että

verkkotiedot ladataan aluksi verkkotietojen editoriin. Suunnittelija voi tämän jälkeen

muokata verkkotietoja valmiiksi asetettujen toimintojen mukaan, joihin kuuluvat useat

verkoston kehittämistoiminnot, mm. kaapelointi. Verkkotietojen asettelun jälkeen

ohjelmalla voidaan suorittaa laskentaoperaatio, jonka jälkeen voidaan tarkastella

tarkasteltavan johtolähdön tuloksia.

Laskentatyökalu sisältää useita erillisiä laskentalohkoja, joita ovat esimerkiksi verkon

muodostus, verkon muutosten mallinnus, investointikustannusten laskenta, keskeytysten

mallinnus sekä keskeytyskustannusten laskenta. Verkon muodostuksessa sähköverkon
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eri osat kiinnitetään toisiinsa sekä luodaan laskentaa varten pohja, jota hyödynnetään

myöhemmin laskettaessa tarkempia tietoja ja tunnuslukuja. Keskeytysten mallinnus

voidaan jakaa pääasiassa kahteen erilliseen lohkoon, joista ensimmäisessä suoritetaan

keskeytysten määrän laskenta ja toisessa keskeytysajan laskenta.

Keskeytyskustannusten laskenta on prosessin viimeinen osio, jossa aiemmin lasketut

tulokset muutetaan euroiksi.
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6 KESKEYTYSTEN MALLINTAMINEN

Edellä kuvatuissa suunnittelutehtävissä keskeytyksillä, niiden muutoksilla sekä niistä

aiheutuvilla keskeytyskustannuksilla on keskeinen rooli. Seuraavassa on tarkasteltu

keskeytysten ja keskeytyskustannusten laskentaan liittyvää metodiikkaa ja näkökohtia

hieman syvällisemmin.

Verkostolaskennassa on eduksi, jos sähköverkko voidaan mallintaa mahdollisimman

yksityiskohtaiseksi. Tällöin mallinnetusta verkosta välittyy laskentamalliin suuri määrä

hyödynnettävissä olevaa tietoa. Ei ole yhdentekevää luotettavuuden kannalta, missä

järjestyksessä johtimet ja verkostoautomaatio ovat luodussa verkostomallissa. Vikojen

ja vaikutusalueiden laskennassa on oleellista voida ottaa huomioon komponenttien

sijoittuminen verkkoon, sillä se vaikuttaa suoraan asiakkaiden vikamääriin sekä

vikakestoihin. Mallin ollessa riittävän tarkka mm. vikamäärät ja -kestot voidaan

selvittää eri verkon osille jopa solmuvälien tarkkuudella. Tällä tarkkuudella toimiva

laskenta vaatii solmuväleittäin kerätyt tiedot sähköverkosta. Yksittäisten asiakkaiden

tietoja ei välttämättä tarvita, mutta kulutustietojen pitää sisältyä muuntopiirikohtaisiin

tietoihin. Ne kohdistetaan solmuvälille, jonka päässä kyseinen jakelumuuntamo

sijaitsee. Erotintiedot merkitään samalla periaatteella kuin muuntamotiedot. Tällä

tarkkuudella kerätyt tiedot mahdollistavat monipuolisten analyysien tekemisen

sähköverkolle. Analysoinnin helpottamiseksi sähköverkko jaetaan erotinvyöhykkeisiin

sekä muodostaan siitä matriisimalli, johon merkitään solmuvälien keskinäiset

vuorovaikutussuhteet. Matriisimallin pohjalta voidaan tarkastella tehtyjen muutosten

vaikutuksia sekä tehdä muutoksia sähköverkkoon. Kuvaan 6.1 on merkitty sähköverkon

peruskomponentteja sekä tietoja mitä on tarpeen ottaa talteen sähköverkon analysointia

varten.
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Sähköasema
110 / 20 kV

erotin

20 / 0,4 kV
muuntamo

400 V verkko

PJ asiakas

solmuväli

solmupiste

jakoraja

Kuva 6.1 Perinteinen sähköverkko.

6.1 Tietokannat osana suunnittelua

Sähköverkot ovat nykyään mallinnettu tarkasti tietokantoihin. Ne sisältävät tiedot

verkon asiakkaista sekä eri komponenteista kuten automaatiolaitteista, johtimista, ja

sähköasemista. Verkkotietojärjestelmien toiminta rakentuu verkkotietokantojen varaan.

On hyvin tärkeää, että tietokannat ovat ajan tasalla, tiedot ovat luotettavia ja riittävän

kattavia sekä että niitä on mahdollisimman helppoa lukea. Tällöin niitä voidaan

hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tehtäessä mm. verkoston pitkän tähtäimen

suunnittelua.

Tietokantoja voidaan hyödyntää erilaisissa analyyseissä. Sopivasti tietoja keräämällä

niistä voidaan muodostaa kokonaisuuksia, joita voidaan käyttää hyödyksi pitkän

aikavälin verkostosuunnittelussa. Tällaista hyötykäyttöä voi olla esimerkiksi tietojen

käyttäminen verkostolaskennassa, jossa niiden perusteella on mahdollista työstää

laskentaa ja tehdä verkostosuunnittelua. Verkostosaneerauksessa tämänkaltainen

järjestelmä on oikein hyödyllinen, kun voidaan verrata vanhaa sähköverkkoa sitä

korvaavaan uuteen verkkoon. Usein tarvittavia tietoja verkon saneerausta varten on

esitetty taulukossa 6.1.

Taulukko 6.1 Tietokannasta tarvittavia tietoja verkostoanalysointijärjestelmää varten.

johtimet johdinlaji pituus ikä
pylväät ikä lukumäärä sijainti
muuntamot sijainti muuntamorakenne
erottimet lukumäärä sijainti kytkentätapa
maastokatkaisijat lukumäärä sijainti
asiakastiedot lukumäärä energiatiedot kulutusryhmä muuntopiiri



43

Nykyisellään tietokannat eivät välttämättä sisällä tietoa ilmajohtojen

ympäristöolosuhteista. Tämä tarkoittaa, että ei ole tietoa siitä kulkeeko ilmajohto

metsässä, tien varressa tai avomaalla. Johdon sijaintitiedolla on merkitystä verkon

käyttövarmuustarkasteluun. Ilman johdinten sijaintitietoa joudutaan käyttämään

keskimääräistä metsäisyysastetta, joka ei välttämättä ohjaa investointeja kokonaisuuden

kannalta parhaisiin paikkoihin. Tarkemmasta johdinten sijaintitiedosta on apua

erityisesti, kun pyritään kohdistamaan täsmälliset korjaus- ja saneeraustoimenpiteet

kannattavimpiin kohteisiin.

Tietokannan tiedot eivät useinkaan ole hyödynnettävissä aivan sellaisenaan. Niitä

voidaan joutua kokoamaan useasti, jotta tarvittavat tiedot saadaan yhdistettyä toisiinsa

sekä niistä saadaan muodostettua sopivia kokonaisuuksia. Usein verkkotietokannat

sisältävät lukuisia tauluja, joihin kaikki tieto on pilkottu käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tauluista on pyrittävä selvittämään tarpeelliset tiedot, jotta niitä voidaan lopulta käyttää

hyödyksi laskennassa.

6.2 Suojausalueet

Kytkinlaitetietojen perusteella on mahdollista jakaa sähköverkko suojausvyöhykkeisiin.

Tällöin on mahdollista mallintaa haittavaikutuksia paremmin ja osoittaa vikojen

vaikutusalue tarkemmin kuin keskimääräisellä kytkinlaitteiden sijoittelulla.

Suojausvyöhykkeiden avulla on mahdollista laskea arvio keskeytysajasta jokaiselle

solmuvälille erikseen, kun voidaan kohdistaa tietyllä vyöhykkeellä tapahtuvan vian

vaikutusaika erotin- ja katkaisijavyöhykejaon mukaisesti.  On huomattava, että

jakorajoilla sijaitsevilla erottimilla ei ole merkitystä erotinvyöhyketarkastelussa. Tämä

johtuu siitä, että tällöin ne eivät muodosta uusia erotinvyöhykkeitä vaan ainoastaan

mahdollistavat varasyöttömahdollisuuden jakorajaerottimen läheisille alueille.

Suojausvyöhykkeet voidaan jakaa eri luokkiin sen mukaan, minkä tyyppisiä

kytkinlaitteita sähköverkossa on. Yleensä vyöhykkeet jaetaan kahteen eri luokkaan ns.

käsinohjattaviin ja kauko-ohjattaviin erotinvyöhykkeisiin. Lisäksi on mahdollista, että

verkossa voi olla ns. katkaisijavyöhyke, joka muodostuu verkkoon sijoitettujen

katkaisijoiden mukaan. Tämän jaon perusteella voidaan laskea vikaantuvan solmuvälin

vaikutusaika johtolähdön kaikille solmuväleille, kun on tiedossa erotinten
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keskimääräinen kytkentäaika. Kuvassa 6.2 on esitetty esimerkki sähköverkko, johon on

merkitty erotinvyöhykkeet juoksevalla numeroinnilla sekä piirretty katkoviivalla kauko-

ohjattavat erotinvyöhykkeet.

Sähköasema
1,1

2,2

3,3

4,4 5,4

6,4

erotin
avoin erotin
kauko-ohjattava
erotinasema

kauko-ohjattava
erotinvyöhyke

Kuva 6.2 Kauko-ohjattavat erotinvyöhykkeet sekä erotinvyöhykkeet numeroituna: ensimmäinen
numero osoittaa vyöhykkeen numeron huomioituna kaikki verkkoon sijoitetut erottimet ja
toinen numero osoittaa kauko-ohjattavilla erottimilla erotettavan alueen vyöhykkeen.

Kuvasta havaitaan, kuinka keskellä sijaitseva kauko-ohjattu erotinasema jakaa verkon

pienempiin erotinvyöhykkeisiin. Käytäessä johtolähtöä läpi alusta alkaen siirtää kauko-

ohjattu erotin aina sekä kauko-ohjatun erotinvyöhykkeen indeksiä että vyöhykkeen,

joka  sisältää  kaikki  erottimet,  indeksiä  eteenpäin.  Kuvasta  huomataan,  että  molemmat

erotinvyöhykeindeksit ovat samat niin kauan kuin ensimmäinen kiinni oleva käsin

ohjattava erotin tulee vastaan verkossa. Ensimmäinen kiinni oleva käsinohjattu erotin

erottaa kuvassa erotinvyöhykkeet 4,4 ja 5,4. Toinen käsinohjattu erotin erottaa

vyöhykkeen 6,4 vyöhykkeestä 5,4.  Erotinvyöhykkeiden numeroiden perusteella

voidaan päätellä, että vyöhykkeet 4,4, 5,4 ja 6,4 kuuluvat samalle kauko-ohjattavalle

erotinvyöhykkeelle, minkä myös voi havaita katsomalla verkkokuvaa.

6.3 Varasyöttöyhteydet

Varasyöttöyhteyksiä tarkasteltaessa kriittisenä ominaisuutena voidaan pitää

mahdollisena varasyöttöyhteytenä käytettävän jakorajan jännitejäykkyyttä. Tätä tietoa ei

kuitenkaan välttämättä ole saatavilla tietokannoista, jolloin joudutaan arvioimaan muilla

keinoilla varasyöttömahdollisuuksia sähköverkossa. Keskeytyskustannuksia

estimoitaessa yksinkertaistetaan laskentaa siten, että oletetaan varasyötön olevan

mahdollinen, jos vikaantuneen johto-osuuden taakse voidaan järjestää jännitteensyöttö.

Varasyöttötilanteiden tarkastelua auttaa kun sähköverkko on jaettu erotinvyöhykkeisiin.

Tällöin voidaan havaita, että vian sattuessa runkojohdolle, jonka takana on

varasyöttöyhteys vain käsin ohjattavan erottimen kautta, varasyöttö ei ole vian takana



45

oleville erotinvyöhykkeille mahdollinen missään tilanteessa nopeammin kuin käsin

ohjattavan erottimen kytkentäaika. Varasyöttöyhteyksien tarkastelu on tarpeen, sillä

silmukoiduissa verkoissa on usein mahdollista syöttää asiakkaita useasta eri suunnasta.

Tällöin voidaan ottaa laskennassa huomioon, että runkojohdollekaan sattuva vika ei

välttämättä katkaise sähkönjakelua usean tunnin ajaksi loppupään asiakkaille.

6.4 Matriisimalli

Vikojen ja erityisesti keskeytysaikojen mallintaminen kokonaisille sähköverkoille on

hankalaa. Tämä johtuu siitä, että verkot ovat rakenteeltaan melko monimutkaisia. Tätä

voidaan helpottaa pelkistämällä verkon rakenteita analyyseja varten, mutta tällöin

kadotetaan samalla arvokasta tietoa ja laskennassa syntyy enemmän virhettä. Tähän

pyritään vastaamaan kehittämällä metodiikkaa, jonka avulla voidaan ottaa huomioon

tarkemmin verkon rakenteet.

Sähköverkkojen luotettavuuslaskentaa varten muodostetaan sähköverkosta

matriisimalli, jossa verkon eri osien välille muodostetaan keskinäiset riippuvuudet.

Keskinäiset riippuvuudet kirjataan solmuväleittäin matriisiin, jossa riippuvuussuhde

määräytyy sen mukaan kuinka solmuvälit sijoittuvat sähköverkkoon toistensa suhteen.

Solmuvälien keskinäiset riippuvuudet muodostuvat verkossa sijaitsevien

erotinratkaisujen mukaan siten, että riippuvuussuhde on kytkentä- ja erotusaikaan

perustuva ja riippuvuus kuvataan matriisissa jokaista eri riippuvuutta vastaavalla

numerolla tai koodikirjaimella. Tavallisesti sähköverkossa esiintyviä keskinäisiä

riippuvuussuhteita on kolme kappaletta:

• Solmuvälit samalla suojausvyöhykkeellä

• Solmuvälien välissä käsinohjattava erotin eli tavallinen erotin

• Solmuvälien välissä kauko-ohjattava erotin

Edellisten periaatteiden mukaan matriisin luominen on helppoa siinä mielessä, että

solmuvälien välinen riippuvuus on molempien suhteen hyvin usein yhtäläinen, jos

kaikille solmuväleille järjestyy varasyöttö. Mahdolliset varasyötöt ja niiden

puuttuminen kuitenkin usein mutkistaa solmuvälien keskinäisen riippuvuuden

määritystä. Matriisimallia muodostettaessa on otettava tarkasti huomioon varasyöttöjen

kautta muodostettavat yhteydet.  Mikäli varasyöttö on mahdollinen, asiakkaan kokema
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keskeytysaika ei ole välttämättä sama kuin vian korjausaika. Jos vika ei ole

tarkasteltavan solmuvälin kanssa samalla suojausalueella, keskeytysaika määräytyy

jakorajalla olevan erottimen tyypin sekä vikaantuneen solmuvälin ja tarkasteltavan

solmuvälin välillä olevan erottimen mukaan. Jos käytössä ei ole varasyöttöyhteyksiä,

aiheuttaa vikaantuva solmuväli tällöin takanaan oleville osuuksille aina korjausaikansa

mittaisen keskeytyksen.

Kolmen normaalin solmuvälien keskinäisen riippuvuuden lisäksi mukaan voidaan ottaa

mukaan esimerkiksi maastokatkaisijaa ja sen vuorovaikutusta kuvaava numerointi.

Tällöin katkaisijan sijaitessa kahden solmuvälin välissä vuorovaikutus on aina erilainen

lähempänä lähtökatkaisijaa olevan solmuvälin ja kauempana sijaitsevan solmuvälin

kesken. Kauempana olevan solmuvälin viat eivät tässä tapauksessa vaikuta lähempänä

olevaan solmuväliin, kun taas lähemmän solmuvälin viat vaikuttavat kauempana

olevaan solmuväliin joko kauko-ohjattavan erottimen kytkentäajan verran tai tavallisen

erottimen kytkentäajan verran.

Keskeytyskustannuslaskenta on helppo suorittaa sen jälkeen, kun on muodostettu

matriisimalli. Tällöin riittää, kun tarkistetaan matriisista solmuvälien keskinäinen

riippuvuus ja voidaan laskea solmuvälille kohdistuva keskeytysaika. Matriisi on

rakennettu siten, että pystysarakkeisiin on merkitty tarkasteltava solmuväli ja

vaakariveille on merkitty vikaantuva solmuväli ja näiden risteyskohtiin on merkitty

vikaantuvan solmuvälin aiheuttama keskeytyksen pituus tarkasteltavalle solmuvälille.

Kuvassa 6.3 on esitetty esimerkki solmuvälien välisestä riippuvuusmatriisista ja kuvassa

6.4 sen pohjana käytetystä sähköverkosta.

Solmuvälit SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 SV9 SV10
SV1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SV2 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3
SV3 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3
SV4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
SV5 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3
SV6 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
SV7 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
SV8 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
SV9 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2

SV10 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1

Solmuvälit SV1 SV2 SV3 SV4 SV5 SV6 SV7 SV8 SV9 SV10
SV1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SV2 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3
SV3 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3
SV4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
SV5 3 1 1 2 1 3 3 3 3 3
SV6 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2
SV7 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
SV8 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
SV9 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2

SV10 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1

Kuva 6.3 Solmuvälien keskinäistä riippuvuutta kuvaava riippuvuusmatriisi. Numero 1 kuvaa
tilannetta, jossa solmuväli on samalla erotinvyöhykkeellä toiseen solmuväliin nähden. 2
kuvaa tilannetta, jossa solmuvälien välillä on ainakin yksi käsinohjattava erotin. 3 kuvaa
tilannetta, jossa solmuvälien välillä on ainakin yksi kauko-ohjattava erotin.
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Sähköasema
SV1 (1,1)

(2,2)

SV4
(3,3)

SV6 (4,4) (5,4)

SV9
(6,4)

SV7 SV10

erotin
avoin erotin
kauko-ohjattava
erotinasema

Kuva 6.4 Matriisimallin pohjana käytettävä sähköverkko.

Tarkasteltaessa kuvasta esimerkiksi solmuväliä 9 (SV9) voidaan todeta sen olevan

samalla kauko-ohjattavalla erotinvyöhykkeellä solmuvälin SV7 kanssa, mutta eri käsin

ohjattavalla erotinvyöhykkeellä. Lisäksi voidaan todeta, että SV7 on runkojohdolla,

mutta SV9 ei ole ja tällöin sillä ei ole omaa varasyöttöyhteyttä. Kuvaan 6.3 on merkitty

myös näiden solmuvälien keskinäiset riippuvuudet ja ne on erotettu muista ympyröillä.

Niistä havaitaan, että SV9:n riippuvuus SV7:n on 2, joka tarkoittaa käsin ohjattavan

erottimen kytkentäajan pituista keskeytystä. SV7:n riippuvuus SV9:n on kuitenkin 1 eli

SV9:n keskeytysaika on SV7:n korjausajan pituinen. Tällöin vian sattuessa SV7:lle ei

ole mahdollista järjestää varasyöttöyhteyttä SV9:lle.

6.5 Keskeytysmäärien ja -ajan selvitys

Verkon kokonaiskeskeytysmääristä saadaan arvio, kun tiedetään vaikuttavan alueen

johdinpituus, johdintyypit sekä vikataajuudet. Vika- ja jälleenkytkentöjen määrät

saadaan laskettua samalla yhtälöllä, jossa keskeytystaajuutta muutetaan sen mukaan

mitä keskeytyslajia selvitetään.

∑∑ ⋅=
i j

ijijääräkeskeytysm sf , (6.1)

missä f on keskeytystaajuus ja s on johdinpituus, alaindeksi i kuvaa johdintyyppiä

(avojohto, PAS, maakaapeli) ja alaindeksi j johtimen ympäristöolosuhdetta.

Vikataajuudet määritellään yleensä johdinlajityypeittäin siten, että se vaihtelee

ympäristöolosuhteiden mukaan. Seuraavassa taulukossa 6.2 on esitetty malli avojohto-

tyypin johtojen keskeytystaajuuksista, minkä mukaan myös esimerkiksi päällystetyille

avojohdoille sekä kaapelille määritetään vastaavat keskeytystaajuudet.
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Taulukko 6.2 Keskeytystaajuudet avojohdoille.
Avojohto [kpl/a, 100 km]

Pysyvät viat Työkeskeytykset PJK AJK
metsä 18 10 140 30
tienvarsi 10 10 70 15
pelto 3 10 27 8

Keskeytysaikaa selvitettäessä ei riitä, että tiedetään johdinpituudet ja erotinmäärät. Jos

halutaan saada hyvä arvio keskeytysajasta jollekin tietylle alueelle sähköverkosta, on

tiedettävä verkostoautomaation sijainnit ja toiminta-ajat sekä tarpeen tullen myös arviot

eri verkostorakenteiden korjausajoista. Vika-ajan kertymän voidaan ajatella olevan

summa eri solmuvälien aiheuttamista keskeytysajoista ja hieman pelkistäen summa eri

erotinvyöhykkeiden keskeytysajoista. Tällöin vikaantuvan solmuvälin lähimpänä olevat

solmuvälit kokevat korjausajan pituisen keskeytyksen, käsin ohjattavan erottimen

takana olevat kokevat erottimen kytkentäajan pituisen keskeytyksen ja kauko-ohjattavan

erottimen takana olevat solmuvälit kokevat kauko-ohjatun erottimen kytkentäajan

pituisen keskeytyksen. Laskettaessa vika-aikaa summataan siis estimaatit kunkin

solmuvälin aiheuttamasta keskeytysajasta, jolloin samalla erotinvyöhykkeellä

sijaitsevilla solmuväleillä on sama arvio vuotuisesta keskeytysajasta.

321vika tttt ++= , (6.2)

missä t1 = tarkasteltavan erotinvyöhykkeen omien solmuvälien korjauksesta
johtuva keskeytysaika

t2 = tarkasteltavan kauko-ohjatun erotinvyöhykkeen aiheuttama käsin
ohjatun erottimen kytkennästä johtuva keskeytysaika

t3 = muiden vaikuttavien alueiden aiheuttama kauko-ohjatun erottimen
kytkennästä johtuva keskeytysaika.

Tarkasteltavan erotinvyöhykkeen solmuvälien korjausajasta aiheutuva asiakkaiden

kokema keskeytysaika saadaan laskettua seuraavan yhtälön mukaan:

korjaus
i j

ijij1 tsft ⋅⋅= ∑∑ , (6.3)

missä f on pysyvien vikojen keskeytystaajuus, s on erotinvyöhykkeen johdinpituus ja

tkorjaus on johdintyypistä riippuva korjausaika. Edellisen yhtälön pohjalta voidaan myös

määrittää muiden vaikuttavien alueiden aiheuttamat keskeytysajat, kun muutetaan

johdinpituudet vastaamaan uuden käsiteltävän alueen pituuksia sekä vaihdetaan
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johtimen korjausajan paikalle alueiden välisen erottimen kytkentäaika. Tällöin muiden

vyöhykkeiden aiheuttamat keskeytysajat voidaan ratkaista yhtälöillä:

käsierotin
i j

ijij2 tsft ⋅⋅= ∑∑ (6.4)

nkaukoeroti
i j

ijij3 tsft ⋅⋅= ∑∑ , (6.5)

missä tkäsierotin on käsin ohjattavan erottimen kytkentäaika ja tkaukoerotin on kauko-ohjatun

erottimen kytkentäaika.

Seuraavaksi lasketaan kuvan 6.4 mukaisesta verkosta solmuväli SV9:n aiheuttama

vuotuinen keskeytysaika johtolähdön eri suojausalueille yhtälöiden (6.3-6.5) mukaisesti.

SV9 koostuu kokonaan avojohdosta ja sen pituus on 15 km sekä sen

ympäristöolosuhteina vallitsee 50 % metsä ja 50 % pelto. Käytetään laskennassa

taulukon 6.2 mukaisia vikataajuuksia 18 vikaa / 100 km,a ja 3 vikaa / 100 km,a.

Kuvasta 6.3 nähdään SV9:n vaikutus SV1:n ja SV7:n keskeytysaikaan. Vaikutus SV1:n

on 3 ja SV7:n on 2. Jos oletetaan, että erotinten kytkentäajat ovat käsinohjattavalle 60

min ja kauko-ohjattavalle 10 min, voidaan laskea vaikuttavat keskeytysajat.

SV9→SV7 ( ) h58,1h1km513%501518%50 a,100km
kpl

a,100km
kpl

2 =⋅⋅⋅⋅+⋅⋅= kmt

SV9→SV1 ( ) 0,26hh
60
10km153%50km5118%50 a,100km

kpl
a,100km

kpl
3 =⋅⋅⋅+⋅⋅=t

Jos tiedetään avojohdon korjausaika metsä- ja pelto-olosuhteissa, voidaan laskea myös

omalla erotinvyöhykkeellä olevien asiakkaiden kokema keskeytysaika. Tyypillinen

korjausaika on avojohdolle 3h.

SV9→SV9 ( ) h73,4h3km153%50km1518%50 a,100km
kpl

a,100km
kpl

1 =⋅⋅⋅+⋅⋅=t

Laskentaesimerkistä havaitaan, että johdon korjausajalla on merkittävä vaikutus

asiakkaiden kokemiin keskeytysaikoihin. Tämä kertoo siitä, että erotinvyöhykkeet on

syytä pitää kohtuullisen pieninä. Tällöin korjausajan merkitys asiakkaiden

keskeytysaikoihin pysyy kohtuullisena.
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Lisäksi liitteessä II on esitetty esimerkkilaskelma vikamääristä sekä keskeytys-ajoista

tarkasteltavan johtolähdön yhden erotinvyöhykkeen asiakkaille. Sen avulla pyritään

havainnollistamaan, kuinka yksittäisten muuntopiirien ja erotinvyöhykkeiden

asiakkaiden kokonaiskeskeytysaika kertyy.

6.6 Vertailua yksityiskohtaisen ja pelkistetyn verkkomallin välillä

Hyvin usein verkostoanalyysia varten ei ole käytettävissä yksityiskohtaisia

verkkotietoja, vaan verkko on kuvattu pelkistetyin tiedoin jotka sisältävät tyypillisesti

johtojen pituuden, tehon, kytkinlaitteiden lukumäärän ja metsäisyysasteen. Tällöin on

pyrittävä suorittamaan analyysi annetuilla tiedoilla ja huomioitava ne puutteet, joista

aiheutuu virhettä tuloksiin. Analyysin tulokset voivat poiketa toisistaan merkittävästi

verrattaessa yksityiskohtaisilla ja pelkistetyillä tiedoilla tehtyä tarkastelua. Tällöin

voidaan joutua asettamaan laskukaavoihin omia lisäkertoimia, jotta tuloksia saadaan

skaalattua lähemmäs todellisia lukemia. Tässä luvussa pyritään suorittamaan vertailua

yksityiskohtaisilla verkkotiedoilla muodostettavan verkkomallin ja samasta verkosta

muodostettavan yksinkertaistetun verkkomallin kesken, jotta saadaan kokemusta eri

mallien välillä suoritetun laskennan eroista. Tarkasteluissa käytettävät johtolähdöt ovat

esitetty liitteissä III ja IV.

Tarkassa verkkomallissa verkko koostuu solmuväleistä, joiden pituus on tyypillisesti

kymmenestä metristä noin kilometriin. Solmuväleistä on tiedossa myös johdintyyppi ja

tieto ympäristöolosuhteista on myös mahdollinen. Muuntopiirit ovat asetettu todellisten

solmuvälien päähän ja myös erottimet sijaitsevat mallissa samoissa paikoissa kuin

todellisessa verkossa. Pelkistetty verkko muodostetaan keskimääräisten arvojen

pohjalta. Sen runko muodostetaan todellisen verkon kauko-ohjattavien erotinten

mukaan ja kaikki muut komponentit jaetaan verkkomalliin tasan kauko-ohjattavien

erotinten väliin.

6.6.1 Esimerkkitarkastelu johtolähtö 1

Ensimmäisessä tarkastelussa tutkitaan monihaaraista johtolähtöä. Se on perinteinen

maaseutu johtolähtö. Erikoisuutena siinä on johtojen jakaantuminen kahteen erilliseen

runkojohtoon, minkä vuoksi se on oiva tutkimisen kohde. Lisäksi kuormitus on melko
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hajallaan johtolähdöllä ja suurimmat asiakkaat sijaitsevat selkeästi johtolähdön

loppupuolella. Kuvassa 6.5 on esitetty laskennassa käytetyn esimerkki johtolähdön

verkkokuva, josta myös muodostetaan kuvan 6.6 yksinkertaistettu johtolähtö.

Tarkasteltavalla johtolähdöllä on 15 tavallista erotinta ja 6 kauko-ohjattavaa erotinta,

joiden perusteella yksinkertaistettu malli muodostetaan. Siihen ei kuitenkaan ole syytä

ottaa huomioon kaikkia kauko-ohjattavia erottimia, koska ne ovat yleensä verkossa

hyvin lähellä toisiaan samalla erotinasemalla. Tällöin on tarkasteltava moneen osaan

kauko-ohjattavat erottimet verkon todellisuudessa jakavat. Kuvasta 6.5 voidaan havaita

verkon jakaantuvan kauko-ohjattavien erotinasemien mukaan neljään osaan, jolloin

yksinkertaistettuun verkkomalliin otetaan huomioon neljä kauko-ohjattavaa erotinta ja

varasyöttöyhteys kauko-ohjattavan erottimen kautta johtolähdön lopusta.

Tarkasteltava johtolähtö:
- 52 km
- Pmax = 3,2 kW
- 63 muuntamoa
- 50 % runkojohtoa
- 80 % pellolla ja 10 % metsässä
- 95 % avojohtoa ja 5 % PAS
- käsinohjattavia erottimia 15 kpl
- kauko-ohjattavia erotinasemia 2
  (kauko-ohjattavia erottimia 6 kpl)
- varasyöttöjä 4 (1 kauko-ohjatun
   erottimen kautta)
- energiankulutus ryhmittäin
     kotitaloudet 84 %
     maatalous 3 %
     teollisuus 11 %
     julkinen 1 %
     palvelu 1 %

Sähköasema

kauko-ohjattava erotin
käsin ohjattava erotin

Vikataajuudet: metsä,  pelto,  tienvarsi
Avojohto 18 3 10
PAS  9 1,5 5
Maakaapeli 1 1 1

Kuva 6.5 Johtolähtö, jonka mukaista verkkomallia pyritään hyödyntämään tarkassa
verkostolaskennassa.

110/20 kV

13 km
201 asiakasta

13 km
201 asiakasta

13 km
201 asiakasta

13 km
201 asiakasta jakoraja

110/20 kV

13 km
201 asiakasta

13 km
201 asiakasta

13 km
201 asiakasta

13 km
201 asiakasta jakoraja

Kuva 6.6 Yksinkertaistettu johtolähtö. Kuvassa näkyvien kauko-ohjattavien erottimien välillä on
lisäksi vielä yksinkertaistetussakin mallissa tavallisia erottimia.

Molempien kuvien verkkomalleissa vikataajuudeksi saadaan sama, jolloin

keskimääräinen vikamäärä asiakasta kohden vuodessa eli SAIFI on myös sama 2,42

kpl/a. Keskimääräinen keskeytysaika eli SAIDI poikkeaa mallien välillä huomattavasti,

koska siihen vaikuttavia tekijöitä on vaikeaa ottaa pelkistetyssä verkkomallissa
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kattavasti huomioon. SAIDI:in vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asiakkaiden todellinen

sijainti, suojausvyöhykkeiden laajuudet sekä johtojen ympäristötiedot ts. vikataajuudet.

Verrattaessa keskeytysaikaa pelkistetyn- ja yksityiskohtaisen verkkomallin kesken

poikkeaa SAIDI toisistaan siten, että pelkistetyn mallin SAIDI on vain 1,22 h

yksityiskohtaisen mallin SAIDI:n ollessa 2,07 h. Ero keskeytysajassa on melko suuri,

mikä osoittaa että ei voida välttämättä suoraan luottaa pelkistetyllä laskennalla saatavien

tulosten oikeellisuuteen. Tämän perusteella voidaan ajatella, että on tarpeellista pyrkiä

määrittämään sähköverkon topologia tarkasti. Laskennassa käytetyt parametrit on

esitetty taulukossa 6.3.

Taulukko 6.3 Laskennan parametrit vertailtaessa yksityiskohtaisen ja pelkistetyn verkkomallin eroja.
kauko-ohjaus 10 min
erottimen ohjaus käsin 60 min
vikataajuus 4,7 vikaa/100km,a
korjausaika 2 h

Asettamalla pelkistettyyn malliin joitakin tarkennuksia voidaan sen avulla laskettuja

tuloksia saada vastaamaan hieman paremmin todellisella verkkomallilla toteutettuja

analyyseja. Yksi mahdollinen tarkennuksen kohde voi olla varasyöttöyhteyksien

määrittäminen. Jos varasyöttöyhteys kauko-ohjattavan erottimen kautta on puolessa

välissä johtolähtöä ja loppuosalle varasyöttö on tavallisen erottimen kautta, nousee

yksinkertaistetun mallin keskeytysaika 1,67 tuntiin. Yksinkertaistetun mallin

keskeytysaika on kuitenkin tässäkin tapauksessa vielä vain n. 80 % tarkalla mallilla

lasketusta. Seuraavaan taulukkoon 6.4 on kerätty muutamia vertailutuloksia

yksityiskohtaisesta ja yksinkertaistetusta verkkomallista.
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Taulukko 6.4 Saman johtolähdön laskentatulosten vertailu eri verkkomalleja hyväksi käyttäen.
Taulukossa on esillä keskeytystunnusluvut SAIFI, SAIDI ja MAIFI sekä
keskeytyskustannukset laskettuna asiakasryhmäkohtaisilla KAH-arvoilla ja
keskimääräisillä KAH-arvoilla.

Yksityiskohtainen
verkko

Pelkistetty verkko,
varayhteys lopussa

Pelkistetty verkko, varayhteys
puoleenväliin kauko-ohjatun

erottimen kautta
Lähtötilanne
SAIFI 2,42 2,42 (100 %) 2,42 (100 %)
SAIDI 2,07 1,22 (59 %) 1,67 (81 %)
MAIFI 25,36 25,78 (100 %) 25,78 (100 %)
KAH-5ryhmä 37 029 €/a 30 561 €/a (83 %) 34 975 €/a (95 %)
KAH-keskim. 57 803 €/a 45 688 €/a (79 %) 52 568 €/a (91 %)

Katkaisija johtohaaraan
SAIFI 1,85 1,82 (98 %) 1,82 (98%)
SAIDI 1,90 1,09 (57 %) 1,55 (82 %)
MAIFI 19,45 19,40 (100 %) 19,40 (100 %)
KAH-5ryhmä 29 603 €/a 24 715 €/a (84 %) 29 129 €/a (98 %)
KAH-keskim. 47 579 €/a 36 691 €/a (77 %) 43 572 €/a (92 %)

Katkaisijan lisäyksen jälkeisessä tarkastelussa keskeytysten määrää kuvaavat

tunnusluvut SAIFI ja MAIFI pysyvät melko lailla samalla tasolla pelkistetyissä

verkkomalleissa verrattaessa todelliseen yksityiskohtaiseen verkkoon. Pieni poikkeama

johtuu pelkistetyn mallin keskimääräistyksestä, jolloin ei voida tarkasti tietää

asiakkaiden sijaintia suhteessa verkkopituuteen. Myös keskeytysaikaa kuvaava SAIDI

muuttuu tässä vaiheessa likimain yhtä suurella nopeudella. Todellisen verkon osalta

SAIDI laskee 8 % ja pelkistetyissä verkoissa riippuen varayhteydestä 7-10 %.

Lisätarkasteluja varten tehdään verkolle laskelmia kaapeloinnin vaikutuksesta eri

mallien toimivuuteen. Tällä pyritään selvittämään, kuinka mallit reagoivat erityyppisiin

rakennemuutoksiin. Taulukkoon 6.5 on koottu muutosprosentit SAIFI:n, SAIDI:n,

keskeytyskustannusten aikakomponentin sekä kokonaiskeskeytyskustannusten osalta

kolmesta eri rakennemuutoksesta käyttäen vertailutasona lähtötilannetta. Ensimmäinen

rakennemuutos on aiemmin käsitelty katkaisijan lisäys noin puoleen väliin verkkoa.

Toinen rakennemuutos on kaapelointi siten, että 15 km avojohtoa kaapeloidaan

sähköaseman läheltä. Kolmas rakennemuutos on edellisten muutosten summa eli

maastokatkaisija + kaapelointi.
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Taulukko 6.5 Eri tunnuslukujen pienenemisnopeuksia verrattaessa yksityiskohtaista verkkomallia
pelkistettyihin verkkomalleihin.

Yksityiskohtainen
verkko

Pelkistetty verkko,
varayhteys lopussa

Pelkistetty verkko, varayhteys
puoleenväliin kauko-ohjatun

erottimen kautta
Katkaisija puoleen väliin verkkoa
SAIFI 24 % 25 % 25 %
SAIDI 8 % 10 % 7 %
KAH-aika 8 % 10 % 7 %
KAH 20 % 19 % 17 %

Kaapeloitu 15 km
SAIFI 25 % 24 % 24 %
SAIDI 36 % 24 % 20 %
KAH-aika 27 % 24 % 20 %
KAH 29 % 27 % 25 %

Kaapeloitu 15 km + katkaisija
SAIFI 48 % 48 % 48 %
SAIDI 44 % 34 % 28 %
KAH-aika 35 % 34 % 28 %
KAH 49 % 46 % 42 %

Verrattaessa yksityiskohtaista ja pelkistettyjä malleja keskenään huomataan, että

muutosnopeudet ovat suurimmat yksityiskohtaisen mallin kohdalla likimain jokaisessa

tarkasteltavassa tunnusluvussa sekä rakennemuutoksessa. Eroavaisuudet ovat kuitenkin

melko pienet joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Selkeimmin eroavaisuus

huomataan keskimääräistä keskeytysaikaa kuvaavan SAIDI:n kohdalla, jossa muutos on

kaapeloinnin kohdalla yksityiskohtaisella verkkomallilla jopa 1,5-kertainen verrattuna

pelkistettyihin malleihin. Keskeytyskustannusten osalta muutos on yksityiskohtaisella

mallilla joitakin prosenttiyksiköitä nopeampaa. Huomattavaa on, että erot

muutosnopeuksissa ovat merkittävät myös pelkistettyjen mallien kesken. Lisäksi

havaitaan, että muutosnopeuksissa yksityiskohtaista mallia lähempänä oleva pelkistetty

malli poikkeaa kaikkein eniten todellisesta maastossa sijaitsevasta verkosta.

6.6.2 Esimerkkitarkastelu johtolähtö 2

Toinen tarkastelun kohteena oleva johtolähtö on myös suomalainen maaseutujohtolähtö.

Sen verkkotopologia on hyvin pelkistetty. Johtolähtö koostuu pääasiassa yhdestä

runkojohdosta, josta haarautuu useita haarajohtoja. Asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi

sijoittuneet johtolähdön alkuosaan. Kuvassa 6.7 on esitetty lähdön verkkokuva sekä siitä

muodostettu pelkistetty verkkomalli. Verkkokuvan mukaan pelkistettyyn malliin
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voidaan ottaa mukaan kaikki neljä kauko-ohjattavaa erotinta, sillä ne jakavat verkon

sopivasti samankokoisiin alueisiin.

Vikataajuudet: metsä,  pelto,  tienvarsi
Avojohto 18 3 10
PAS  9 1,5 5
Maakaapeli 1 1 1

Tarkasteltava johtolähtö:
- 43 km
- Pmax = 3,4 kW
- 62 muuntamoa
- 60 % runkojohtoa
- 50 % pellolla ja 40 % metsässä
- 92 % avojohtoa, 5 % PAS ja 3 % kaapeli
- käsinohjattavia erottimia 11 kpl
- kauko-ohjattavia erotinasemia 4
  (kauko-ohjattavia erottimia 4 kpl)
- varasyöttöjä 2 (1 kauko-ohjatun
   erottimen kautta)
- energiankulutus ryhmittäin
     kotitaloudet 65 %
     maatalous 2 %
     teollisuus 14 %
     julkinen 3 %
     palvelu 16 %

kauko-ohjattava erotin
käsin ohjattava erotin

Sähköasema

110/20 kV

11 km
207 asiakasta

11 km
207 asiakasta

11 km
207 asiakasta

11 km
207 asiakasta jakoraja

110/20 kV

11 km
207 asiakasta

11 km
207 asiakasta

11 km
207 asiakasta

11 km
207 asiakasta jakoraja

Kuva 6.7 Ylempänä toisen tarkasteltavan johtolähdön verkkokuva ja alempana saman johtolähdön
pelkistetty verkkomalli.

Toiselle tarkasteltavalle johtolähdölle tehdään samanlaiset tarkastelut yksityiskohtaisen

ja pelkistetyn verkkomallin vertaamiseksi kuin aiemmin ensimmäisenä tarkastellulle

johtolähdölle. Ensin tarkastellaan tilannetta nykyisillä verkkotiedoilla, jonka jälkeen

lisätään tarkasteluun maastoon asennettava katkaisija. Lisäksi tarkastellaan eri

tunnuslukujen muutosnopeuksia hyödynnettäessä kaapelointistrategiaa sekä

kaapelointia ja katkaisijaa samanaikaisesti. Laskennassa käytetään tällä lähdöllä

vikataajuutena pelkistetyllä johtolähdöllä 9,3 vikaa/100 km,a, joka on laskettu kuvassa

6.7 näkyvistä vikataajuuksista. Kauko-ohjattavan erottimen kytkentäaika on 10

minuuttia ja keskimääräisenä korjausaikana käytetään 2 h. Taulukkoon 6.6 on kerätty

yksityiskohtaisen ja pelkistetyn mallin avulla lasketut tulokset.
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Taulukko 6.6 Vertailutuloksia toiselta tarkasteltavalta johtolähdöltä yksityiskohtaisen ja pelkistetyn
verkkomallin kesken lähtötilanteen verkkotiedoilla sekä yhden maastokatkaisijan
sijoituksen jälkeen.

Yksityiskohtainen
verkko

Pelkistetty verkko,
varayhteys lopussa

Lähtötilanne
SAIFI 4,06 4,06 (100 %)
SAIDI 2,73 2,16 (79 %)
MAIFI 39,24 39,55 (101 %)
KAH-5ryhmä 117 306 € 107 448 € (92 %)
KAH-keskim. 108 462 € 98 173 € (91 %)

Katkaisija johtohaaraan
SAIFI 2,69 3,05 (114 %)
SAIDI 2,50 1,94 (78 %)
MAIFI 25,92 29,71 (115 %)
KAH-5ryhmä 72 760 € 87 385 € (120 %)
KAH-keskim. 78 147 € 80 046 € (102 %)

Tuloksista havaitaan, että eri tunnusluvut poikkeavat yksityiskohtaisen ja pelkistetyn

mallin kesken huomattavasti. Keskeytyskustannusten osalta lähtötilanteen erot ovat

melko pienet, sillä 10 % ero ei ole vielä kovinkaan merkittävä jos verrataan esimerkiksi

johtolähdöltä 1 laskettuihin tuloksiin. Kuitenkin katkaisijan lisäyksen jälkeen

keskeytyskustannusten suuruus pienenee yksityiskohtaisessa verkossa huomattavasti

enemmän kuin pelkistetyssä verkossa, jolloin pelkistetyn verkon kustannukset ovat yli

20 % suuremmat kuin yksityiskohtaisen verkon.

Lisäksi eri verkkomalleja testataan samalla tavalla kuin edellisellä johtolähdöllä, jossa

verrattiin verkkomallien tunnuslukujen muutosnopeuksia erilaisilla verkoston

muutoksilla. Verkolle tehtävät muutokset ovat suunnilleen samat eli katkaisija, 15 km

kaapelointi sekä katkaisijan ja kaapeloinnin yhdistelmä ja vertailun lähtötasona

käytetään nykyistä verkkoa. SAIFI:n, SAIDI:n, keskeytyskustannusten

aikakomponentin sekä kokonaiskeskeytyskustannusten muutosnopeudet on esitetty

taulukossa 6.7.
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Taulukko 6.7 Yksityiskohtaisen ja pelkistetyn verkkomallin eri tunnuslukujen muutosnopeuksien vertailu
kolmella verkon rakennemuutoksella.

Yksityiskohtainen
verkko

Pelkistetty verkko,
varayhteys lopussa

Katkaisija puoleen väliin verkkoa
SAIFI 34 % 25 %
SAIDI 8 % 10 %
KAH-aika 15 % 10 %
KAH 38 % 19 %

Kaapeloitu 15 km
SAIFI 27 % 30 %
SAIDI 37 % 28 %
KAH-aika 56 % 28 %
KAH 43 % 31 %

Kaapeloitu 15 km + katkaisija
SAIFI 60 % 55 %
SAIDI 45 % 38 %
KAH-aika 70 % 38 %
KAH 79 % 49 %

Taulukosta havaitaan, että tällä johtolähdöllä erot muutosnopeuksissa ovat paikoin

melko suuret verrattaessa yksityiskohtaista ja pelkistettyä verkkoa. Tuloksissa näkyy

hyvin voimakkaasti, että tarkasteltavan johtolähdön asiakkaista suuri osa painottuu

lähelle sähköasemaa. Tällöin keskimääräistäminen voi aiheuttaa suurta virhettä

tarkasteluihin.

6.6.3 Johtopäätöksiä

Vertailujen perusteella voidaan todeta, että yksityiskohtaisen ja eri pelkistettyjen

mallien erot ovat melko suuret lähtötilanteiden osalta erityisesti keskeytysajan kohdalla.

Myös keskeytyskustannuksissa voi syntyä merkittäviä eroja. Tarkasteltavien lähtöjen

osalta havaittiin, että ensimmäisellä johtolähdöllä tarkasteltavat tunnusluvut ovat

pienemmät pelkistetyn mallin kohdalla kun taas toisena tarkasteltavalla johtolähdöllä

tilanne kääntyy päinvastoin. Lähtöarvojen erojen lisäksi tarkasteltavissa

muutosnopeuksissa voidaan todeta, että tarkasteltavat lähdöt antavat hyvin erilaiset

tulokset. Ensimmäisellä johtolähdöllä muutosnopeudet eivät poikkea suuresti toisistaan

eri mallien välillä lukuun ottamatta SAIDI:a, kun taas toisella johtolähdöllä

muutosnopeudet ovat likimain jokaisessa tarkastelussa merkittävästi suuremmat

yksityiskohtaista mallia käytettäessä.
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Tulosten pohjalta voidaan todeta, että verkon muoto ja asiakasjakauma vaikuttavat

merkittävästi yksityiskohtaisen ja pelkistetyn verkon välisiin eroihin. Tämä puolestaan

puoltaa tarkasti mallinnetun verkon käyttöä laskelmien pohjana, koska sähköverkot ovat

usein monisäikeisiä ja niiden asiakasjakauma ei useinkaan ole symmetrinen. Tarkasti

mallinnetun verkon vahvuutena on, että voidaan ottaa helpommin huomioon verkon

kriittisimmät kohteet ja parannusten kohteet voidaan määrittää tarkemmin. Seuraavissa

luvuissa tehtävät tarkastelut tehdään käyttäen tarkasti mallinnettua verkkoa.
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7 ESIMERKKEJÄ KAAPELI- JA AUTOMAATIOSTRATEGIOISTA

Sähköverkon kehittämiseen on tarjolla useita eri menetelmiä, joiden avulla voidaan

hakea aina haluttuun ratkaisumalliin parhaiten sopivaa ratkaisua. Tässä luvussa käydään

läpi erilaisia keinoja, joiden avulla voidaan pyrkiä selvittämään sähköverkkojen

kriittisiä osia kokonaisuuden kannalta tai kohteita, joihin investoimalla voidaan saada

kokonaisuuden kannalta merkittävää kehitystä aikaan.

Luotettavuutta voidaan tarkastella useilla eri mittareilla. Hyviä vaihtoehtoja tähän

tarkoitukseen ovat keskeytyskustannusten, SAIDI:n, SAIFI:n ja energiapainotetun

keskeytysajan seuranta. Usein on syytä tehdä vertailua useiden eri indikaattoreiden

välillä ja verrata luotettavuuden kehittymistä eri ratkaisujen kesken. Haettaessa

sähköverkkoon ”parasta” ratkaisua, voi järjestys eri vaihtoehtojen kesken vaihdella

melkoisesti, sillä edellä mainitut mittarit painottavat kaikki hieman eri parametreja.

Lisäksi keskeytyskustannukset voidaan laskea käyttämällä asiakasryhmäkohtaisia

KAH-arvoja sekä valtakunnallisen asiakasjakauman mukaan laskettuja keskimääräisiä

KAH-arvoja. Jatkossa keskeytyskustannukset ovat laskettu käyttäen

asiakasryhmäkohtaisia arvoja.

7.1 Vaihtoehtoiset kaapelointistrategiat

Kaapelointi tarjoaa sähköverkkojen saneeraukseen useita eri mahdollisuuksia.

Seuraavassa on esitelty muutama vaihtoehtoinen saneerausmuoto, joita noudattamalla

voidaan saavuttaa hyvä lopputulos monenlaisissa sähköverkoissa. Ensimmäisenä

tarkastellaan täysmittaista kaapelointia, jossa yksi johtolähtö saneerataan kaapeloimalla

uusiksi 10 vuodessa. Muita tarkasteltavia strategioita ovat vyörytys, kaapelointi

vikaherkimmistä osuuksista alkaen sekä kaapelointi vanhimmista johdinosuuksista

alkaen. Lisäksi kaikista strategioista on tutkittu investointitahdin vaikutusta

käyttövarmuuden tunnuslukujen käyttäytymiseen, jotka ovat tässä tarkastelussa SAIFI

ja SAIDI.

Verkonrakennus toteutetaan siten, että vuotuiset investointimäärät ovat

investointijakson aikana yhtä suuret. Verkonrakennuskustannuksissa on huomioitu

kaapelin hinta, kaivu, sammutus, kaapelipäätteet sekä pylväsmuuntamoiden korvaukset
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kevyillä puistomuuntamoilla. Kaivun hinnaksi on oletettu n. 9 000 €/km, joka vastaa

helppoja olosuhteita. Tällöin oletuksena on myös, että kaapelointi suoritetaan

kustannustehokkuuden vuoksi auraamalla ainoastaan maaston salliessa.

Esimerkkitarkastelut ovat tehty kuvan 7.1 mukaiselle johtolähdölle, jonka JHA on n.

1 000 000 €. Yhden vuoden tasapoistoksi 40 vuoden pitoajalla tulee tällöin n. 25 000 €.

Tarkasteltava johtolähtö:
- 52 km
- Pmax = 3,2 kW
- 63 muuntamoa
- 50 % runkojohtoa
- 80 % pellolla ja 10 % metsässä
- 95 % avojohtoa ja 5 % PAS
- käsinohjattavia erottimia 15 kpl
- kauko-ohjattavia erotinasemia 2
  (kauko-ohjattavia erottimia 6 kpl)
- varasyöttöjä 4 (1 kauko-ohjatun
   erottimen kautta)
- energiankulutus ryhmittäin
     kotitaloudet 84 %
     maatalous 3 %
     teollisuus 11 %
     julkinen 1 %
     palvelu 1 %

Sähköasema

kauko-ohjattava erotin
käsin ohjattava erotin

Vikataajuudet: metsä,  pelto,  tienvarsi
Avojohto 18 3 10
PAS  9 1,5 5
Maakaapeli 1 1 1

Kuva 7.1 Tarkasteluissa käytettävä esimerkkijohtolähtö.

7.1.1 Täyskaapelointi

Täydellinen kaapelointi on haja-asutusalueella nykyään vielä hyvin poikkeuksellista ja

sitä ei ole tehty juuri lainkaan. Syyt ovat pääosin taloudellisia, sillä verkon

rakentamiskustannukset ovat tällöin huomattavasti korkeammat kuin rakennettaessa

verkko ilmajohtona. Monin paikoin kaapeloinnilla ei välttämättä päästä edes

merkittävästi pienempiin vikamääriin, sillä peltoalueella olevat ja muuten hyvin

hoidetut avojohtolinjat voivat olla paikoin hyvinkin toimintavarmoja. Seuraavassa on

tehty tarkastelu, jossa johtolähtö uusitaan kaapelilla 10 vuodessa ja vuotuiset

investoinnit ovat n. 250 000 €. Tällöin kokonaisinvestoinniksi tulee reilut 2,4 M€.

Kuvasta 7.2 nähdään vuotuisten investointien lisäksi vikamäärän ja -ajan kehitys.
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Kuva 7.2 Verkon investoinnit sekä SAIFI:n ja SAIDI:n kehitys täyskaapeloinnissa.

Täydellinen kaapelointi on luotettavuuden kannalta paras vaihtoehto, sillä sen avulla

vikamäärät ovat alhaisimmat. Nyt esitetyllä täysmittaisella kaapeloinnilla SAIFI putoaa

tasaisesti alun 2,4 kpl/as,a → 0,6 kpl/as,a ja SAIDI putoaa 2,1 h/as,a → 0,4 h/as,a. Yhtä

alhaisiin keskeytysmääriin ja -aikoihin on hankalaa päästä millään muulla keinolla.

7.1.2 Kaapelointi vähitellen

Seuraavaksi käydään läpi kaapelointimenetelmät, joissa kaapelointi toteutetaan

vyöryttämällä, metsäisimmistä osuuksista alkaen tai vanhimmista osuuksista alkaen.

Saneeraus toteutetaan siten, että vuotuinen investointimäärä on vakio koko

saneerausohjelman ajan. Kun tarkasteltavan verkon nykyinen JHA on 1 M€, on tällöin

40 vuoden pitoajalla yhden vuoden tasapoiston mukainen investointisumma 25 000 €/a.

Jos investoinnit halutaan suorittaa 20 vuodessa, tulee investointisummaksi tällöin

50 000 €/a.

7.1.2.1 Vyörytys sähköasemalta

Vyörytys on strategia, jossa kaapelointi aloitetaan sähköasemalta lähtien ja edetään

kohti johtolähdön latvoja. Kaapeloinnin edellä kuljetetaan maastokatkaisijaa siten, että

se sijaitsee kaapeli- ja avojohtoverkon rajakohdassa. Kuvassa 7.3 on esitetty periaate

kuinka vyörytysmenetelmä toimii.
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Sähköasema
110 / 20 kV

siirrettävä
maastokatkaisija

Kuva 7.3 Vyörytys sähköasemalta alkaen.

Saneerattavan johtolähdön alkupään asiakkaat saavat nauttia paremmasta

luotettavuudesta verrattuna loppuosuuksien asiakkaisiin, sillä kaapelointi vähentää

alkuosuuksien vikoja ja jälleenkytkentöjä merkittävästi sekä maastoon sijoitettava

katkaisija erottaa alkuosan omaksi suojausalueekseen. Tämä on varteenotettava

saneerausmenetelmä johtolähdöillä, joilla tehosta merkittävä osa on keskittynyt

johtolähdön alkupäähän. Tällä menetelmällä SAIFI putoaa 2,4 kpl/as,a → 1,4 kpl/as,a ja

SAIDI laskee 2,1 h/as,a → 1,3 h/as,a. Lopputulokseksi saadaan suunnilleen sama

riippumatta investointitahdin nopeudesta. Maastokatkaisijan sijoituksella on tärkeä rooli

tämän kaapelointistrategian toimivuuden kannalta.

7.1.2.2 Metsäisten osuuksien vaihto

Tässä strategiassa saneeraustoimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti vikaherkimpiin

kohteisiin, jolloin kaikki johtolähdön asiakkaat voivat saada hyötyä

saneeraustoimenpiteistä. Lisäksi toisena prioriteettina on valita saneerauskohteiksi

sellaisia solmuvälejä, jotka ovat käyttöiän loppupuolella. Tämä soveltuu hyvin

johtolähdöille, joilla on alkupään osalta hyvä käyttövarmuus mutta loppuosalla vioille

alttiita johtolinjoja. Ongelmaksi tässä strategiassa voi muodostua se, että vikaherkät

osuudet ovat hajallaan verkossa. Tällöin ei ole käytännössä järkevää alkaa suorittaa

kaapelointia vain metsäisille kohteille, sillä se tulee hyvin kalliiksi työkoneiden siirtojen

ja tarpeettomien kaapeli – ilmajohto muunnosten vuoksi. Käytettäessä tätä vaihtoehtoa

onkin siis pyrittävä määrittämään toisiaan lähellä olevat johto-osuudet ja muodostettava

niistä saneerattavia kokonaisuuksia. Löydettäessä analysoitavasta verkosta sopivat

kohteet tällä saneerausstrategialla päästään hyvään lopputulokseen SAIFI:n pudotessa

2,4 kpl/as,a → 1,1 kpl/as,a ja SAIDI:n laskiessa 2,1 h/as,a → 1,1 h/as,a.
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7.1.2.3 Vanhimpien osuuksien vaihto

Tämä strategia soveltuu hyvin kohteisiin, joissa on tarpeen saada pienennettyä

johtolähdön keski-ikää ja poistettua vanhoja johdinosuuksia. Reunaehtona valittaessa

uudistettavia kohteita suunnittelussa on, että ei valita kohteita joiden ikä on alle

teknistaloudellisen pitoajan. Tässä vaihtoehdossa luotettavuus parantuu koko

johtolähdön osalta hieman, kun vanhimmat johdinlinjat poistuvat sähköverkosta sekä

pystytään samalla myös poistamaan vanhoja metsissä sijaitsevia johdinosuuksia.

Saneerauksesta aiheutuvat kustannukset ovat myös pienemmät verrattuna muihin

saneerausvaihtoehtoihin, koska vanhimpien johdinten nykykäyttöarvot ovat alhaiset.

Saneerauksessa SAIFI tippuu 2,4 kpl/as,a → 1,4 kpl/as,a ja SAIDI laskee 2,1 h/as,a →

1,3 h/as,a.

Vertailtaessa esitettyjä kaapelointistrategioita, joissa saneeraus tapahtuu vähitellen,

päästään keskeytysten näkökulmasta vyörytysmenetelmällä ja kaapeloinnilla

vanhimmista alkaen suunnilleen yhtä hyvään lopputulokseen. Vikaherkimmistä

metsäosuuksista alkaen tapahtuva kaapelointi tarjoaa parhaan mahdollisuuden vähentää

keskeytysten aiheuttamaa haittaa. Tarkasteltaessa hyötyjä esimerkiksi

keskeytyskustannusten kannalta tilanne voi olla toinen. Kuvassa 7.4 on esitetty

keskeytyskustannusten kehittyminen 2x investointitahdeilla, mikä tarkoittaa 50 000 €/a

suuruista investointia.
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Kuva 7.4 Keskeytyskustannusten kehittyminen 2x investointitahdilla eri kaapelointistrategioissa (A-
sähköasemalta vyöryttäen kohti johtolähdön latvaa, B – kaapelointi vikaherkimmistä
paikoista aloittaen, C – kaapelointi vanhimmista johdinosuuksista alkaen). Metsäisyysaste
10 %, kaikkien vaihtoehtojen investointikustannukset 1 M€.
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Vertailtaessa keskeytyskustannusten kehittymistä havaitaan, että vikaherkimmistä

osuuksista aloitettava kaapelointi tuottaa selkeästi suurimman

keskeytyskustannussäästön. 20 vuoden aikana suoritettavilla investoinneilla saavutetaan

3000 € suurempi vuotuinen säästö verrattuna seuraavaksi kannattavimpaan

kaapelointimenetelmään, joka on tässä tapauksessa kaapelointi vanhimmista osuuksista

alkaen.

7.1.3 Optimiratkaisu

Optimiratkaisu kokonaiskustannusten näkökulmasta ei toteudu käyttämällä pelkästään

kaapelia. Parhaaseen tulokseen päästään yleensä hyödyntämällä useita eri

rakenneratkaisuja verkoston kehittämisessä. Alkuun on monesti kannattavaa pyrkiä

sijoittamaan ratkaisuihin, millä saavutetaan nopeasti tuloksia käyttövarmuudessa.

Seuraavaksi muodostetaan eräs saneerausstrategia käyttämällä hyödyksi

kytkinlaiteratkaisuja, pienitehoisille haarajohdoille 1000 V johdinrakenteita sekä

pääasiassa runkojohdoille maakaapelia. Investoinnit toteutetaan siten että ensin

vuorossa ovat kytkinlaitteiden sijoitukset, toisena parhaimmat 1000 V kohteet ja

viimeisenä kaapelointi useiden vuosien ajan. Investointitahtina käytetään keskimäärin

2x tasapoiston suuruista summaa, joka on tarkasteltavalla johtolähdöllä 50 000 €.

Kuvassa 7.5 on esitetty optimiratkaisun investointien vaikutus käyttövarmuuteen.
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Kuva 7.5 Optimiratkaisun investointien sekä SAIFI:n ja SAIDI:n kehittyminen 10 vuoden
investointien aikana.
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Kahtena ensimmäisenä vuonna panostetaan investointien hieman enemmän kuin

seuraavina vuosina. Tämän avulla saadaan mahdollisuus sijoittaa

keskeytystunnuslukuihin selkeästi vaikuttaviin maastokatkaisijaan, uuteen kauko-

ohjattavaan erotinasemaan sekä 1000 V tekniikkaan. Ensimmäisen vuoden suuri lasku

vikamäärissä ja -ajassa johtuu juuri kytkinlaitteiden lisäämisestä. Lopulta

kokonaisvähennys SAIFI:ssa on 2,4 kpl/as,a → 1,2 kpl/as,a ja SAIDI:ssa 2,1 h/as,a →

1,1 h/as,a, mitkä ovat huomattavat pudotukset. Keskeytyskustannuksissa säästöä syntyy

investointien jälkeen noin 20 000 €/a, kun ne laskevat alun 37 000 €/a:sta lopun noin

17 000 €/a. Keskeytyskustannukset ovat tällöin likimain samansuuruiset kuin aiemmin

käsitellyllä kaapelointi menetelmällä, jossa kaapelointi suoritettiin vikaherkimmistä

osuuksista alkaen. Suurimpana erona näiden menetelmien välillä on, että

optimiratkaisussa samansuuruiseen tulokseen päästään puolella siitä rahasta mitä

pelkkää kaapelointistrategiaa hyödynnettäessä on ollut käytössä. Lisäinformaatiota

optimiratkaisun kannattavuudesta tarjoaa menoista ja tuloista (säästöt) koottu

kassavirtakaavio, jollainen on esitetty kuvassa 7.6. Siinä säästöt on esitetty tuloina ja

investoinnit kustannuksina.
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Kuva 7.6 Kaavio sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesta investointiohjelmasta. Säästöt
ovat merkitty tuloiksi ja investoinnit kuluiksi.

Kuvaan merkityt säästöt koostuvat keskeytyskustannussäästöistä, viankorjaussäästöistä

sekä käyttö- ja kunnossapitokustannussäästöistä. Kuitenkin muiden kuin

keskeytyskustannussäästöjen osuus on hyvin pieni. Ehdotuksen mukaisella

investointisuunnitelmalla säästöjen nykyarvo 40 vuoden ajanjaksolta on 376 000 €, kun

laskentakorkona käytetään 5 %. Vertailun vuoksi kymmenen ensimmäisen vuoden
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investointien summa nykyarvolla on 420 000€, jolloin investointien ja

kustannussäästöjen erotukseksi jää reilut 40 000 €. Lisäksi saneeratuilla johto-osuuksilla

vaihdetaan tai poistuu käytöstä reilut 250 puupylvästä, jos johtolähdön

kehittämissuunnitelmaan merkityt kohteet toteutuvat. Niiden vaihto on edessä joka

tapauksessa, vaikka jatkettaisiinkin nykyisen mallisella sähköverkolla.

Vaihtokustannukset ovat 500 € kappalehinnalla vähintään 130 000 €, jonka nykyarvo on

reilut 100 000 € riippuen pylväiden uusimisajankohdasta. Verrattaessa optimiratkaisun

investointikustannusten ja kustannussäästöjen erotusta pylväiden uusimiseen

käytettävään summaan huomataan, että käytetyillä laskentaparametreilla

optimiratkaisun kustannukset ovat pienemmät kuin nykyisen sähköverkon pelkkien

pylväiden vaihdossa. Lisäksi käyttövarmuus paranee keskijänniteverkon osalta

huomattavasti verrattaessa nykyiseen jakeluverkkoon.

7.1.4 Kaapelointistrategioiden vertailua

Seuraaviin kuviin 7.7 ja 7.8 on piirretty kuvaajat vertailtujen kaapelointistrategioiden

keskeytysmäärien ja keskeytysajan kehittymisestä tarkasteltavalla johtolähdöllä. Kuviin

on piirretty kuvaajat täyskaapeloinnista, vyörytyksestä, metsäisimpien johtojen

kaapeloinnista, vanhimpien johtojen kaapeloinnista sekä optimiratkaisusta. Vyörytys,

metsäisimpien johtojen kaapelointi sekä vanhimpien johtojen kaapelointi ovat esitetty

investointitahdilla, jossa verkkoon investoidaan 20 vuoden aikana sen tämän hetken

JHA:n suuruinen summa 1 M€. Täyskaapeloinnissa verkkoon sijoitetaan 10 vuodessa n.

2,5 M€ ja optimiratkaisussa vain 0,5 M€.
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Kuva 7.7 Verkon vikamäärän (SAIFI) kehittyminen eri kaapelointistrategioissa (A-kaapelointi
vikaherkimmistä paikoista aloittaen, B – sähköasemalta vyöryttäen kohti johtolähdön
latvaa, C – kaapelointi vanhimmista johdoista aloittaen, D – täydellinen kaapelointi, E –
optimiratkaisu).
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Kuva 7.8 Verkon vika-ajan (SAIDI) kehittyminen eri kaapelointistrategioissa (A-kaapelointi
vikaherkimmistä paikoista aloittaen, B – sähköasemalta vyöryttäen kohti johtolähdön
latvaa, C – kaapelointi vanhimmista johdoista aloittaen, D – täydellinen kaapelointi, E –
optimiratkaisu).

Vertailtaessa eri strategioita havaitaan, että luotettavuuden kannalta parhaimpiin

tuloksiin päästään täysmittaista kaapelointia käyttämällä. Optimiratkaisu tarjoaa

mahdollisuuden parantaa luotettavuutta pienillä investoinneilla. Ero erityyppisiin

kaapelointiratkaisuihin on alkuvuosina melko iso. Kuvaajista havaitaan myös, että

luotettavuus paranee vyöryttämismenetelmällä hyppäyksittäin. Tämä johtuu

todennäköisesti siitä, että hyppäyskohdissa vikaherkkiä metsäosuuksia on vaihdettu

vioille vähemmän alttiisiin maakaapeleihin. Lisäksi voi olla, että maastokatkaisijasta ei

saada suurinta hyötyä heti lähellä sähköasemaa vaan sen hyöty kasvaa vietäessä sitä

kauemmas johtolähdölle. Edellä esitetyistä kuvaajista voi olla vaikeaa saada käsitystä,

kuinka keskeytysten vähentäminen riippuu kehittämisinvestointeihin sijoitusta

rahamäärästä. Riippuvuutta on pyritty selventämään kuvilla 7.9 ja 7.10, joissa on

vertailtu kuinka paljon 1 000 000 € investointi vähentää keskeytyksiä.
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Kuva 7.9 Vikamäärän vähennys 1 000 000 € investoinnilla.
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Kuva 7.10 Vika-ajan vähennys 1 000 000 € investoinnilla.

Kuvista havaitaan, että optimiratkaisulla samalla investointirahalla saavutetaan

huomattavasti suurempi vähennys sekä vikamäärissä että vika-ajoissa. Tulosten

perusteella optimiratkaisun hyödyt ovat jopa kaksinkertaiset muihin vaihtoehtoihin

verrattuna. Täyskaapeloinnin heikkoa sijoitusta vertailussa selittää osin, että

kaapeloitaessa pelloilla sijaitsevia avojohtoja ei luotettavuuden parantuminen ole kovin

merkittävää. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että lisäämällä

investointien määrää saavutetut hyödyt todennäköisesti pienenevät erityisesti

optimiratkaisun kohdalla. Tähän on syynä, että keskeytysten vähentämisen kannalta

parhaimmat kohteet saadaan toteutettua jo melko pienillä investointimäärillä eikä niiden

lisäämisestä saada enää yhtä merkittävää hyötyä.

7.2 Merkittävimpien KAH-aiheuttajien tarkastelu

Signaaleja investointipäätöksiin voidaan hakea tarkastelemalla johtolähdön kriittisimpiä

muuntopiirejä keskeytyskustannusten näkökulmasta. Tällöin tutkitaan, kuinka paljon

yksittäisistä muuntopiireistä syntyy keskeytyskustannuksia vuosittain kaikkien

solmuvälien aiheuttamana. Kun vielä tähän lisätään tarkastelu toisesta näkökulmasta, eli

kuinka paljon yksittäiset solmuvälit aiheuttavat keskeytyskustannuksia kaikille

muuntopiireille, voidaan ottaa molemmat tulokset samaan aikaan tarkasteltavaksi.

Näiden tietojen avulla voidaan havainnoida, onko mahdollisesti yksittäisillä

solmuväleillä tai muuntopiireillä suurta vaikutusta koko johtolähdön

keskeytyskustannuksiin. Seuraavissa kuvissa 7.11 ja 7.12 on esitetty tarkasteltavan

johtolähdön yksittäisten solmuvälien ja muuntopiirien keskeytyskustannuksia.
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Solmuvälin
aiheuttama
KAH

>1000
>500
>200
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>2000

Muuntopiiriin
Kohdistuva KAH

Sähköasema

KAH 10300 €/a

KAH 4600 €/a

€/a
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€/a

Keskeytyskustannukset 37300 €/a
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Kuva 7.11 Tarkasteltava johtolähtö lähtötilanteessa

Kuvasta nähdään, että lähdöllä on kaksi muuntopiiriä, joista syntyy huomattavasti

keskeytyskustannuksia. Lisäksi voidaan havaita, että niiden läheisyydessä sijaitsee

useita solmuvälejä, joiden aiheuttamat keskeytyskustannukset ovat melko korkeat.

Voidaankin olettaa, että näiden välillä on tällöin vahva keskinäinen riippuvuus, joka

voidaan selvittää tutkimalla kyseisen verkon osan erotinratkaisuja. Jos muuntopiirien

suurehkot KAH-kustannukset johtuvat suurelta osin läheisistä solmuväleistä, niihin voi

olla mahdollista vaikuttaa lisäämällä automaatiota tai pyrkiä parantamaan niiden

käyttövarmuutta esimerkiksi lisäämällä kaapelointiastetta tai siirtämällä avojohto-

osuuksia tienvarteen. Kuvasta 7.12 nähdään tilanne, kun heti suurten muuntopiirien

jälkeen on lisätty automaattierotin.
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Solmuvälin
aiheuttama
KAH
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>500
>200
>5000
>2000

Muuntopiiriin
Kohdistuva KAH

Sähköasema
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KAH 3600 €/ a

Uusi kauko-
ohjattava erotin

€/ a
€/ a

€/ a

€/ a

€/ a

Keskeytyskustannukset 33900 €/a
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Kuva 7.12 KAH-tarkastelu erottimen lisäyksen jälkeen.

Kuvista 7.11 ja 7.12 havaitaan myös, että heti lähdön alkupäässä on useita solmuvälejä,

joista syntyy merkittäviä keskeytyskustannuksia. Näiden solmuvälien aiheuttamaa

keskeytyskustannushaittaa voi olla erittäin vaikeaa kompensoida lisäämällä verkkoon

automaatiota, koska solmuvälit sijaitsevat kaikki eri paikoissa ja eri haarajohdoilla.

Tällaisissa tapauksissa mahdollisena käyttövarmuuden parantajana on usein järkevää

satsata vikaherkkiin johdinosuuksiin. Kokonaisuuden kannalta voi olla erittäin

hyödyllistä sijoittaa esimerkiksi kaapelointiin, jos sen ansiosta keskeytysmäärät ja

keskeytysaika pienenevät ja sitä kautta myös KAH-kustannukset pienenevät koko

johtolähdöllä.

7.3 Kytkinlaitteiden sijoituskohteet

Automaation avulla voidaan sopivilla ratkaisuilla saavuttaa merkittäviä etuja

sähköverkkoa kehitettäessä. Sillä voidaan vaikuttaa oikeilla ratkaisuilla mm.

keskeytysmääriin, keskeytysaikoihin sekä myös keskeytyskustannuksiin. Hyvän

sijoituskohteen löytämiseen automaatiolaitteelle tarvitaan paljon perustutkimusta

sähköverkon rakenteesta, asiakkaiden sijainnista ja kulutuksesta. Usein verkkokuvasta

voidaan havaita jo joitakin hyviä kohteita automaatiolle. Siitä ei kuitenkaan ilmene

tietoja kuormituksen jakaantumisesta johtolähdölle. Monessa tapauksessa voi olla

hyödyllistä, jos johtolähdöstä voidaan piirtää kuva missä solmuvälit on merkitty pisteinä
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kuvaajaan tehovirtaaman ja etäisyyden mukaan. Eräästä johtolähdöstä on esitetty

tällainen tarkastelu kuvassa 7.13.
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Kuva 7.13 Vasemmalla solmuvälit asetettuna kuvaan keskitehon ja etäisyyden mukaan sekä oikealla
sama tieto merkittynä verkkokuvaan tehovirtaamana pallon koon mukaan.

Kuvasta nähdään, että runkojohto-osuudet erottuvat melko selkeästi yhtenäisenä

pistejonona ja haarajohdot näkyvät yksittäisinä pisteinä alhaisissa teholuokissa

vasemmalla olevasta pistediagrammista. Oikeanpuoleinen verkkokuva auttaa

hahmottamaan, kuinka tehovirtaamat hajaantuvat verkon risteyskohdissa. Kuvaajasta

voidaan saada informatiivisempi automaation lisäämistarkastelua varten, jos siitä

erottuu verkossa nykyisellään sijaitseva automaatio. Tällainen ratkaisumalli on esitetty

kuvassa 7.14.
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Kuva 7.14 Vasemmanpuoleisessa kuvassa solmuvälit asetettuna kuvaan tehon ja etäisyyden mukaan
lisättynä automaatioinformaatiolla. Pienimmät ympyrät kuvaavat tavallista solmuväliä
ilman automaatiota. Tavallista erotinta kuvataan keskisuurella ympyrällä ja suuret ympyrät
kuvaavat kauko-ohjattavaa erotinta. Oikeanpuoleisessa kuvassa saman johtolähdön
verkkokuva, johon on merkitty käytössä olevat erottimet.

Kuvasta havaitaan melko hyvin, minkälaisiin alueisiin johtolähtö jakaantuu. Erityisesti

kauko-ohjattavat erottimet erottuvat hyvin ja kuvan perusteella huomataan helposti,
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missä virtaa paljon tehoa. Selkeitä paikkoja automaatiota varten ovat kohdat, joissa teho

jakaantuu useaan suuntaan ja tehovirtaamassa tulee suuria pudotuksia, kuten

esimerkiksi kuvissa 7.13 ja 7.14 noin 6 km kohdalla. Tällaisessa tapauksessa

maastokatkaisijan paikkaa pohdittaessa saadaan katkaisijan etupuolelle paljon tehoa ja

vielä taakse useita kilometrejä johdinpituutta, joiden vioilta etupuolen asiakkaita

suojataan. Näiden havaintojen avulla voidaan osoittaa jo useita oivallisia

automaatiokohteita.

Tehon ja etäisyyden funktiona piirretyn kuvaajan lisäksi rinnalle voidaan ottaa

tarkastelua varten keskeytyskustannusten ja etäisyyden mukaan asetettu kuvaaja, josta

voi olla esimerkiksi hyötyä suurten teollisuus- tai palveluasiakkaiden huomaamisessa

laskettaessa asiakasryhmäkohtaisilla KAH-arvoilla. Tästä on esitetty esimerkki kuvassa

7.15.
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Keskeytyskustannukset Keskiteho
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Keskeytyskustannukset Keskiteho

Kuva 7.15 Keskeytyskustannukset sekä teho piirrettynä etäisyyden funktiona. Keskeytyskustannusten
määrityksessä käytetty asiakasryhmäkohtaisia kah-parametreja.

Kuvasta huomataan, että keskeytyskustannusten ja tehon kuvaajan välille syntyy

merkittävää eroavaisuutta. On pystyttävä havainnoimaan kuvasta ne kohdat, missä

eroavaisuus on merkittävin, jotta voidaan tehdä oikeat päätökset. Kuvaan on

tummennettu keskeytyskustannusten kertymäfunktio runkojohdon osalta, jolloin selvästi

havaitaan kohdat, joissa kuvaajat eroavat toisistaan sekä keskeytyskustannukset

putoavat merkittävästi. Niiden perusteella voidaan joko olettaa kyseisessä kohtaa

sijaitsevan merkittävää kuormitusta tai vaihtoehtoisesti havaita, että

keskeytyskustannusten mukaan kyseisen osan suojaaminen ei olekaan yhtä kannattavaa.

Kuvaan on merkitty ympyrällä kaksi suurinta pudotusta kumulatiivisella

keskeytyskustannuskäyrällä. Mitä suurempi pudotus kuvaajassa on, sitä paremmat
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mahdollisuudet on saada syntymään säästöjä eri automaatioratkaisuilla. On huomattava,

että esimerkiksi pylväskatkaisija on kannattavaa sijoittaa heti suurimman kuormituksen

jälkeen.

Näin suuret erot teho- ja keskeytyskustannuskuvaajan välillä selittää merkittävien

teollisuus- tai palveluasiakkaiden sijoittuminen verkkoon melko kauas sähköasemasta,

koska niiden KAH-arvot ovat huomattavasti keskimääräistä korkeammat.

Tarkasteltavassa verkossa on muutama muusta asiakaskunnasta poikkeava

sähkönkäyttäjä, joiden merkitys keskeytyskustannusten näkökulmasta on melko suuri.

Taulukkoon 7.1 on kerätty muutamia paikkavaihtoehtoja maastokatkaisijalle sekä

lähtötilanne vertailua varten. Siihen on laskettu kunkin sijoituskohteen tuomat

keskeytyskustannussäästöt. Kyseiset paikkavaihtoehdot on myös merkittynä kuvaan

7.16.

Taulukko 7.1 Vaihtoehtoisia maastokatkaisijan sijoituskohteita tarkasteltavassa sähköverkossa.
Ensimmäiselle riville on merkitty vertailukohdaksi lähtötilanne.
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Kuva 7.16 Keskeytyskustannukset ja teho etäisyyden funktiona sekä verkkokuva tarkasteltavasta
johtolähdöstä. Molempiin on merkitty myös tarkastelussa olevat maastokatkaisijapaikat.

Kuvasta havaitaan, että katkaisijapaikat ovat melko loogisissa paikoissa. Kuitenkin

niiden keskinäisessä kannattavuusjärjestyksessä voi olla yllättäviä eroja, jos tarkastelee
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sijoituskohteita pelkän verkkokuvan perusteella. On siis perusteltua perehtyä

asiakkaiden sijoittumiseen ja kulutukseen sähköverkossa.

Tehon ja keskeytyskustannusten mukaan piirretyt kuvaajat eroavat toisistaan vain

käytettäessä asiakasryhmäkohtaisia KAH-arvoja. Käytettäessä nykyisin käytössä olevia

keskimääräisiä KAH-arvoja asettuvat molemmat käyrät samaan uraan. Tämä selittyy

siten, että keskeytyskustannusten merkittävin tekijä on tehon lisäksi KAH-parametrit.

Kun niissä ei ole eroja eri asiakasryhmien kesken, ei keskeytyskustannusten ja

tehokäyrän  välille  synny  hajontaa.  Tämä  tulos  antaa  myös  viitteitä  siitä,  että

viranomaisen asettamat keskimääräiset KAH-parametrit eivät ohjaa investointeja

välttämättä paikkoihin, mitkä ovat kokonaisuudessaan parhaimpia.

7.4 Useita maastokatkaisijoita

Maastokatkaisijatarkastelussa on tärkeää tietää kuormituksen sijoittuminen tarkasti.

Tällöin voidaan pyrkiä mallintamaan keskeytysten vaikutuksia niihin asiakkaisiin, jotka

ovat vikapaikan läheisyydessä. Jos sähköverkko on hyvin laaja ja monisäikeinen, voi

yhdeltä johtolähdöltä löytyä kannattavia sijoituskohteita usealle rinnakkaiselle sekä

sarjassa olevalle katkaisijalle. Sarjaan sijoitettavat katkaisijat vaativat yleensä hieman

normaalista poikkeavan verkon, jossa verkkopituus on hyvin pitkä ja tai suuria ja

tärkeitä asiakkaita sijaitsee useassa kohtaa verkkoa. Rinnakkain sijoitettaville

katkaisijoille voi sen sijaan löytyä useita kannattavia sijoituskohteita, jos verkossa on

paljon pitkiä haarajohtoja.

Tarkasteluissa on käytetty pitkähköä suomalaista keskijännitejohtolähtöä, jonka pituus

on n. 240 km ja keskiteho reilut 800 kW. Johdot ovat lähes 100 % avojohtoa ja

keskimääräinen vikataajuus johtolähdöllä on noin 2,5 vikaa/a,100 km. Kytkentäaikoina

erottimille käytettään käsinohjattavalle 45 minuuttia ja kauko-ohjattavalle 10 minuuttia.

Lähdön pituus aiheuttaa sen, että merkittävään luotettavuuden parantamiseen ei ole juuri

mahdollisuuksia johtorakenteita muuttamalla. Ei ole järkevää nykyisellään edes harkita

lähdön keskeytysten puolittamista kaapeloimalla, sillä se tulisi hyvin kalliiksi. Tämä

johtaa siihen, että automaatio on hyvin varteenotettava vaihtoehto, jos halutaan parantaa

sähkön toimitusvarmuutta. Kyseinen lähtö on mielenkiintoinen tarkastelukohde myös
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asiakasjakauman puolesta, koska melko kaukana sähköasemasta sijaitsee huomattavaa

kuormitusta. Tämä näkynee myös pohdittavien maastoon sijoitettavien katkaisijoiden

kannattavuuksissa. Liitteessä V on esitetty johtolähtö ja sen perustiedot. Johtolähdöllä

on 4 kaukokäyttöistä erotinasemaa sekä lukuinen määrä käsikäyttöisiä erottimia, joiden

mukaan on helppo alkaa pohtimaan mahdollisia sijoituskohteita katkaisijalle. Katkaisijat

pyritään sijoittamaan kannattavuusjärjestyksessä. Kuvassa 7.17 on esitetty

kannattavuusraja maastokatkaisijalle tarkasteltavalla lähdöllä ja lisäksi kuvaan on

merkitty neljän katkaisijan pisteet, joita tarkastellaan tarkemmin seuraavassa

kappaleessa.

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Maastokatkaisijan taakse jäävä verkkopituus [km]

Lä
hd

ön
 a

lk
up

ää
n 

ke
sk

ite
ho

 [k
W

]

x

x

x

x

1.

2.

4.

3.

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Maastokatkaisijan taakse jäävä verkkopituus [km]

Lä
hd

ön
 a

lk
up

ää
n 

ke
sk

ite
ho

 [k
W

]

x

x

x

x

1.

2.

4.

3.

Kuva 7.17 Kannattavuusraja maastokatkaisijalle tarkasteltavalla johtolähdöllä. Pisteet merkitsevät
valittuja sijoituspaikkoja maastokatkaisijalle.

Kuvasta nähdään, että kaikki neljä sijoituskohdetta ovat reilusti kannattavuusrajan

yläpuolella. Sijoituskohteiden paremmuusjärjestykseen asettamisessa

kannattavuuskäyrä ei kuitenkaan itse anna vastauksia, sillä kuvaajassa ei oteta

huomioon kuormituksen sijaintia sähköverkossa vaan siinä tehon on oletettu

jakaantuvan tasaisesti johtolähdölle. Tämän vuoksi jokainen katkaisijapaikka on

tarkasteltava erikseen.

7.4.1 Katkaisijoiden sijoitus

Tässä kappaleessa tehdään laskelmat kuvassa 7.17 esitetyille maastokatkaisijan

sijoituskohteille sekä tarkastellaan katkaisijoiden vaikutusta keskeytyskustannuksiin,

keskeytysmääriin ja -aikaan.
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Ensimmäisessä tarkastelussa havaitaan, että kannattavin paikka katkaisijan sijoitukselle

on kohdassa, jossa verkko haaraantuu kahteen suuntaan. Tällä toimenpiteellä saadaan

vähennettyä toisen haaran asiakkaiden kokemia vikoja huomattavasti, koska likimain

puolet sähköverkosta jää ensimmäisen katkaisijan taakse. Katkaisijan paikka valikoituu

tarkemmin tarkastelemalla haarakohdan läheisyydessä olevia erottimia.

Keskeytyskustannukset pienenevät katkaisijan myötä yli 16 000 €/a.

Toiselle katkaisijalle löytyy kannattava sijoituspaikka toiseen suuntaan haaraantuvalta

osalta hieman kauempaa verrattuna ensimmäiseen katkaisijaan. Katkaisija pienentää

tässä tapauksessa asiakkaiden kokemaa vika-aikaa alueella, jolla on suurta

teollisuuskulutusta, mikä vaikuttaa merkittävästi keskeytyskustannuksiin. Katkaisijan

vaikutus keskeytyskustannuksiin on yli 11 000 €/a. Tästä havaitaan, että

ryhmäkohtaisilla KAH-arvoilla on selkeä ohjausvaikutus.

Kolmannelle katkaisijalle saadaan kannattava sijoituspaikka pitkän haarajohdon alusta

käsinohjattavan erotinaseman vierestä. KAH-säästöksi saadaan tällä

katkaisijasijoituksella noin 7 000 €/a. Katkaisija vähentää kaikilta kyseisen haarajohdon

ulkopuolisilta asiakkailta huomattavan määrän keskeytyksiä. Tässä vaiheessa kaikki

lisättävät katkaisijat ovat keskenään rinnakkain eli yhtään katkaisijaa ei ole vielä

asetettu peräkkäin verkkoon.

Vasta neljäs katkaisija asettuu sarjaan toisena asetetun katkasijan kanssa.

Keskeytyskustannussäästöä saavutetaan neljännellä katkaisijalla vielä lähes 5000 €/a.

Kannattavuus saavutetaan sillä, että katkaisijoiden väliin jää vielä huomattava määrä

johtopituutta, jonka viat eivät enää vaikuta katkaisijan etupuolella sijaitseviin

asiakkaisiin. Tämän katkaisijan kannattavuutta lisännee vielä se, että sen sijainti on

saman erotinaseman yhteydessä kuin kolmantena asennetun katkaisijan.

Kaikkien edellä mainittujen katkaisijoiden säästöt ovat erinomaista luokkaa, mistä

kertovat keskeytyskustannusten pienenemisen lisäksi huomattavasti alenevat

keskeytysmäärät ja -ajat. Kuvaan 7.18 on merkitty ehdotetut sijainnit verkkoon

asennettaville maastokatkaisijoille, sekä niiden vaikutukset verkon keskeisiin

keskeytystunnuslukuihin.
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1

4

3

2

SAIFI SAIDI MAIFI
Lähtötilanne 6,05 2,21 61,20
1. katkaisija 4,66 1,98 47,19
2. katkaisija 3,69 1,77 37,36
3. katkaisija 3,06 1,57 30,94
4. katkaisija 2,13 1,33 21,52

Säästö [€/a]
1. katkaisija 16 494
2. katkaisija 11 418
3. katkaisija 7 004
4. katkaisija 4 904

Kuva 7.18 Johtolähdölle lisättävät maastokatkaisijat numeroituna kartalla sekä niiden tuomat säästöt ja
keskeytystunnuslukujen kehitys lähtötilanteesta alkaen. Johtolähdön keskimääräinen
vikataajuus on 2,5 vikaa/a,100 km

7.4.2 Tulosten analysointi

Keskeytykset vähenevät laskelmien mukaan huomattavasti. Vikojen keskeytysmäärää

kuvaava SAIFI pienenee neljän katkaisijan lisäyksellä 65 %, keskeytysaikaa kuvaava

SAIDI 40 % ja jälleenkytkentöjä kuvaava MAIFI pienenee 65 %. Luotettavuuden

paraneminen on tällöin merkittävää ja jokaisesta katkaisijasta saatava vuotuinen

keskeytyskustannussäästö on myös useita tuhansia euroja. Parhaassa tapauksessa jopa

yli 10 000 €/a. Keskeytyskustannusten kehitys jokaisen katkaisijan lisäyksen jälkeen on

esitetty vikatyypeittäin taulukossa 7.2.

Taulukko 7.2 Keskeytyskustannusten kehittyminen lisättäessä maastokatkaisijoita tarkasteltavaan
sähköverkkoon.

Vikamäärä [€/a] PJK:T [€/a] AJK:T [€/a] Vika-aika [€/a] KAH-kust. [€/a]
Lähtötilanne 6 090 25 880 16 865 18 825 67 660

1. katkaisija 4 325 18 259 12 197 16 385 51 166
2. katkaisija 3 258 13 724 9 254 13 513 39 749
3. katkaisija 2 563 10 762 7 346 12 073 32 744
4. katkaisija 2 108 9 039 5 818 10 876 27 840
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Suurimmat säästöt saavutetaan jälleenkytkentöjen vähenemisen myötä. Myös

keskeytysaikaan perustuvan kustannuskomponentin säästö on merkittävä.

Kokonaisuudessaan keskeytyskustannukset pienenevät neljän katkaisijan jälkeen liki

40 000 €/a, mikä tarkoittaa 59 % koko lähdön vuotuisista keskeytyskustannuksista. Kun

yhden katkaisijan arvioitu yksikkökustannus on 14 000–28 000 € ja pitoaika 35 a,

saadaan 5 % laskentakorolla vuosiannuiteetiksi 855–1 710 €. Tuloksista havaitaan, että

parhaimmilla sijoituspaikoilla katkaisija voi ansaita hintansa takaisin

keskeytyskustannussäästöjen kautta jo parissa vuodessa. Tarkemmassa tarkastelussa

johtolähdöltä voi hyvinkin löytyä maastokatkaisijalle vielä useita sijoituskohteita, jotka

tuovat ainakin sen vuosiannuiteetin verran keskeytyskustannussäästöjä.

Tarkastelun perusteella maastokatkaisijoiden avulla voidaan parantaa sähkön

toimitusvarmuutta huomattavasti. Niiden potentiaali sähköverkon kehittämisessä

maaseutuolosuhteissa on merkittävä. Sopivilla johtolähdöillä voidaan löytää usealle

katkaisijalle kannattava sijoituspaikka ja jopa sarjassa olevat katkaisijat ovat

mahdollisia.
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8 YHTEENVETO

Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää suunnittelumetodiikkaa haja-asutusalueen

keskijänniteverkkojen strategisen suunnittelun tueksi. Tutkimuksena ovat olleet

erityisesti automaatiolaitteiden (maastokatkaisijat ja kauko-ohjattavat erottimet)

sijoittelun ja maakaapeloinnin toteuttamisstrategian määrittelyyn liittyvät

suunnittelutehtävät. Työssä esitetään perusteet verkon kokonaiskustannusten

optimoinnille, joka on verkostosuunnittelussa tavoitteena. Työssä analysoidaan

muutamaa maaseutualueen johtolähtöä, joille suoritetaan laskelmia mm. kaapeloinnin ja

automaation kustannus- ja käyttövarmuusvaikutusten analysoimiseksi. Laskenta

suoritetaan ohjelmalla, joka on interaktiivinen laskentatyökalu sisältäen joitakin

optimointiosioita.

Työn yhteydessä on kehitetty keskeytyskustannusten laskentamalli, joka on osa

interaktiivista verkostosuunnittelua. Laskentamallin avulla on vertailtu kohdeverkosta

muodostetun yksityiskohtaisen sekä pelkistetyn verkon keskeytyskustannuksia ja

käyttövarmuustunnuslukuja. Vertailun avulla on pyritty selvittämään kuinka hyvin

pelkistetyn verkon laskentatulokset vastaavat yksityiskohtaisesti mallinnetun verkon

tuloksia. Tulosten perusteella käyttövarmuustunnusluvut riippuvat voimakkaasti verkon

muodosta sekä asiakkaiden sijoittumisesta verkkoon. Pelkistetty verkkomalli tarjoaisi

joustavan mahdollisuuden nopeisiin strategisiin tarkasteluihin, mutta tulosten

perusteella sen käyttöön liittyy suurta epävarmuutta.

Kaapelointistrategia-analyysissä on vertailtu kaapeloinnin erilaisia

toteuttamisperiaatteita. Tutkittavia kaapelointimenetelmiä ovat olleet

vyörytysmenetelmä (sähköasemalta lähtien), vikaherkimpien kohteiden uusinta,

vanhimpien kohteiden uusinta, täydellinen nopea kaapelointi sekä optimaalinen

verkostoratkaisu, jossa on hyödynnetty kaapeloinnin lisäksi mm. automaatioratkaisuja

ja 1000 V tekniikkaa. Menetelmille on muodostettu investointi-/saneeraussuunnitelmat

esimerkkijohtolähdöllä, jolloin on voitu verrata niiden keskinäistä kannattavuutta.

Menetelmistä on vertailtu keskeytystunnuslukujen kehittymistä vuotuistasolla eri

investointiratkaisujen jälkeen sekä lisäksi on esitetty arvioita keskeytyskustannusten

kehittymisestä. Alustavien tulosten perusteella on järkevää kaapeloida ensin
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vikaherkimpiä jakeluverkon alueita sekä käyttää samanaikaisesti automaatiota ja

käyttökelpoisia menetelmiä kuten 1000 V.

Automaation kannattavuustarkasteluissa on haettu erilaisia menetelmiä, joiden avulla

sähköverkosta voidaan havaita kohdat joissa automaatiosta voidaan saada merkittävästi

hyötyä. Automaatiolaitteista on eniten kiinnitetty huomiota maastoon sijoitettaviin

katkaisijoihin, joille on laskettu kannattavuuksia kahdella johtolähdöllä. Laskelmien

perusteella maastokatkaisijoiden avulla voidaan vähentää keskeytysmääriä

huomattavasti sekä saavuttaa huomattavia keskeytyskustannussäästöjä. Parhaassa

tapauksessa niitä voidaan sijoittaa samalle johtolähdölle useita kappaleita siten, että

jokaisen katkaisijan kohdalla keskeytyskustannussäästö on suurempi kuin katkaisijan

investointikustannus. Sekä automaatiolaitteiden että kaapeloinnin kannattavuus on

kuitenkin riippuvainen KAH-arvoista, jolloin niitä muuttamalla eri rakenteiden väliset

kannattavuudet voivat muuttua hyvinkin nopeasti.
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Verkostotöiden kustannusluettelo KA 2:06 Liite I

20 kV ilmajohdot 40 a

Sparrow tai pienempi 18 020 [€/km]

Raven 19 600 [€/km]

Pigeon 21 750 [€/km]

Al 132 tai suurempi 24 080 [€/km]

SAXKA 70 32 560 [€/km]

SAXKA 120 tai suurempi 34 000 [€/km]

PAS 35 – 70 25 780 [€/km]

PAS 95 tai suurempi 30 880 [€/km]

Muut 18 020 [€/km]

20 kV erottimet ja maastokatkaisijat 40 a

Johtoerotin, kevyt 2 920 [€/kpl]

Johtoerotin, kaasukammioin 6 100 [€/kpl]

Kauko-ohjattu erotinas.1 erotin 12 440 [€/kpl]

Kauko-ohjattu erotinas.2 erotinta 16 450 [€/kpl]

Kauko-ohjattu erotinas.3-4 erotinta 40 390 [€/kpl]

Maastokatkaisija (20 kV) 14 000 [€/kpl]

20 kV maakaapelit (asennus+materiaali) 40 a

enintään 70 maakaapeli 32 230 [€/km]

95 – 120 maakaapeli 35 720 [€/km]

150 – 185 maakaapeli 42 640 [€/km]

240 – 300 maakaapeli 45 010 [€/km]

muut 40 000 [€/km]

enintään 70 vesistökaapeli 47 010 [€/km]

Kojeistopääte 1 100 [€/kpl]

Pylväspääte 2 450 [€/kpl]

Jatko 1 850 [€/kpl]

PJ ja KJ maakaapelit (kaivu/auraus) 40 a

Haja-asutusalue, helpot olosuhteet 8 930 [€/km]

Haja-asutusalue, normaali olosuhteet 15 000 [€/km]

Haja-asutusalue, vaikeat olosuhteet 20 000 [€/km]

Taajama-alue 32 420 [€/km]

Kaupunkialue 60 690 [€/km]



Vikojen laskenta Liite II

Tässä liitteessä selvitetään alla olevaan verkkokuvaan merkityn 1. alueen vikamäärät sekä

vika-aika. Kyseisten tietojen selvittämiseksi tarvitaan tiedot vikataajuuksista, johdinten

korjausajoista sekä erotinten kytkentäajoista.

Sähköasema

kauko-ohjattava erotin
käsin ohjattava erotin

1. alue
2. alue

3. alue

Seuraavaan taulukkoon on laskettu yllä olevan kuvan mukaisilta alueilta johdinpituudet

sekä kyseisten alueiden pysyvien vikojen määrät, jotta voidaan laskea myös 1. alueeseen

kohdistuvan vika-ajan pituus.

1 Alue, joka vaikuttaa johtimen korjausajan
Metsä Pelto Tienvarsi

Avojohto [m] 438 3 219 1 792 5 449
Pysyvät viat [kpl] 0,08 0,10 0,18 0,35

2 Alue, joka vaikuttaa käsin ohjatun erottimen kytkentäajan
Avojohto [m] 2 015 27 762 2 680 32 457
PAS [m] 41 451 0 492
Pysyvät viat [kpl] 0,37 0,84 0,27 1,47

3 Alue, joka vaikuttaa kauko-ohjatun erottimen kytkentäajan
Avojohto [m] 4 249 42 077 3 317 49 642
PAS [m] 41 1 404 701 2 146
Pysyvät viat [kpl] 0,77 1,28 0,37 2,42

1. alueeseen vaikuttavat vika-ajat on laskettu seuraavaan taulukkoon. Vika-ajat on laskettu

edellisessä taulukossa olevista vikamääristä.

Vika-aika = Vikamäärä . KorjausaikaVika-aika = Vikamäärä . Korjausaika

Vika-aika Metsä Pelto Tienvarsi Summa-aika [h/a]
1 Oma erotinvyöhyke 0,16 0,14 0,27 0,57
2 Kauko-ohjattava erotinvyöhyke 0,37 0,84 0,27 1,47
3 Muu osa johtolähdöstä 0,13 0,21 0,06 0,40
Kokonaiskeskeytysaika 0,65 1,20 0,60 2,45

1. alueen vuotuiseksi keskeytysajaksi saadaan 2,45 h ja vikamääräksi koko

johtolähdönvikamäärä eli 2,42 vika

Vikataajuudet, pysyvät viat [kpl/a, 100 km]
Metsä Pelto Tienvarsi

Avojohto 18 3 10
PAS 9 1,5 5

Korjausaika [h]
Avojohto 2 1,5 1,5

Käsin ohjattu
erotin

Kauko-
ohjattu
erotin

Kytkentäaika [h] 1 0,167



Verkkokuva laskutoimituksissa käytetystä johtolähdöstä 1 Liite III

Tarkasteltava johtolähtö:
- 52 km
- Pmax = 3,2 kW
- 63 muuntamoa
- 50 % runkojohtoa
- 80 % pellolla ja 10 % metsässä
- 95 % avojohtoa ja 5 % PAS
- 800 pylvästä kj-verkossa joiden
  keski-ikä n. 31 vuotta
- energian kulutus 12,35 GWh/a
- energiankulutus ryhmittäin
     kotitaloudet 84 %
     maatalous 3 %
     teollisuus 11 %
     julkinen 1 %
     palvelu 1 %

Vikataajuudet: metsä,  pelto,  tienvarsi
Avojohto 18 3 10
PAS   9  1,5  5
Maakaapeli 1 1 1

Sähköasema



Verkkokuva laskutoimituksissa käytetystä johtolähdöstä 2 Liite IV

Vikataajuudet: metsä,  pelto,  tienvarsi
Avojohto 18 3 10
PAS  9 1,5 5
Maakaapeli 1 1 1

Tarkasteltava johtolähtö:
- 43 km
- Pmax = 3,4 kW
- 62 muuntamoa
- 60 % runkojohtoa
- 50 % pellolla ja 40 % metsässä
- 92 % avojohtoa, 5 % PAS ja 3 % kaapeli
- käsinohjattavia erottimia 11 kpl
- kauko-ohjattavia erotinasemia 4
  (kauko-ohjattavia erottimia 4 kpl)
- varasyöttöjä 2 (1 kauko-ohjatun
   erottimen kautta)
- energiankulutus ryhmittäin
     kotitaloudet 65 %
     maatalous 2 %
     teollisuus 14 %
     julkinen 3 %
     palvelu 16 %

Sähköasema



Verkkokuva maastokatkaisijatarkastelussa käytetystä johtolähdöstä Liite V

1.

2. 4.

5.

6.

7.

8.

Pavg= 115 kW
16.6 km
17 muuntamoa

Pavg= 86 kW
22.3 km
16 muuntamoa

Pavg= 23 kW
16.3 km
12 muuntamoa

Pavg= 291 kW
48.4 km
30 muuntamoa

Pavg= 12 kW
28.7 km
9 muuntamoa

Pavg= 87 kW
56.0 km
23 muuntamoa

Pavg= 144 kW
25.1 km
22 muuntamoa

3.
Pavg= 52 kW
28.5 km
15 muuntamoa

Kauko-ohjattu
erotinasema

Johtolähtöä koskevat tiedot
- verkkopituus (kj): 241.9 km (pj): 152.1 km
- muuntamomäärä: 146 kpl
- erottimet (käsinohjattavat): 95 kpl (kauko): 10 kpl
- asiakasmäärä: 701, vuosienergia: 7.1 GWh
- huipputeho (mitattu): 1970 kW
- keskiteho: 802 kW, asiakasenergioista laskettu
- asiakasjakauma energian käytön mukaan:

Johtolähdön sijainti (kj-verkko):
- metsäosuuksia: 68 %
- tienvarsiosuuksia: 5 %
- pelto-osuuksia: 27 %

Energian käyttö
Asuminen 54 %
Julkinen 9 %
Maatalous 12 %
Palvelu 3 %
Teollisuus 21 %


